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Castricum
Bakkum

Akersloot
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Castricum - Eelco Zwikker 
kwam net te laat; het was Mi-
lo Lambers die als eerste bij 
het stembureau stond bij het 
NS-station van Castricum 
dinsdagnacht. Om precies 

24.00 uur bracht Milo als eer-
ste van Nederland zijn stem 
uit. ,,Een partij heeft nu tien 
seconden 150 zetels”, grapte 
hij. De mannen waren niet al-
leen; tientallen mensen wa-

Hoge opkomst Castricum, 
VVD winnaar, D66 op twee

Castricum - De opkomst 
was 88,21 procent, er hebben 
24.505 mensen een stem uit-
gebracht tijdens Tweede Ka-
mer verkiezingen afgelopen 
woensdag. Grootste partij 
werd weer de VVD met 7.068 
stemmen, gevolgd door D66 
met 3.586 en CDA met 2.795 
stemmen. Castricum heeft 
GroenLinks gewaardeerd met 

2.681 stemmen. De PVV van 
Geert Wilders (1.991) won het 
van de PvdA, die 1.730 stem-
men binnenhaalde. De SP 
was goed voor 1.713 stem-
men. De Partij voor de Dieren 
kreeg 986 stemmen, 50Plus 
681 en Forum voor Democra-
tie 480 stemmen. Ga voor de 
volledige uitslag naar www.
castricum.nl/wonen/nieuws.

ren naar het station gekomen 
om te stemmen. Hiphopband 
Die Vers zorgde ondertussen 
voor de muziek. Burgemees-
ter Toon Mans benadruk-
te nog even hoe belangrijk is 
om te stemmen. Met de vroe-
ge opening wil Mans vooral 
aandacht vragen voor het be-
lang van de verkiezingen.
,,Alle initiatieven om mensen 
naar de stembus te krijgen, 
juich ik toe.” De nationale, re-
gionale en lokale pers was 
van de partij zodat Castricum 
even het nieuws van de dag 
was. Foto: Henk Hommes. 

Michel Butter Nederlands 
kampioen Halve Marathon
Castricum - Voor Team Dis-
tance Runners stond dit 
weekend vooral in het teken 
van de het NK Halve Mara-
thon tijdens de Stevensloop.  
Bakkummer Michel Butter 
werd Nederlands kampioen. 
In een tactische race was But-
ter in zijn element. Soms werd 
er flink versneld en soms zak-
te het tempo terug tot vier 
minuten per kilometer. In het 
begin bestond de kopgroep 
uit zo’n zes man. Halverwege 
de race werden de tempover-
snellingen wat serieuzer en 

dunde de groep langzaam uit. 
Butter kreeg door dat hij mis-
schien wel over de beste be-
nen beschikte. 
De Bakummer zette zijn defi-
nitieve demarrage in op zo’n 
17 kilometer en niemand 
kon volgen. Met een voor-
sprong van 30 seconden op 
de uiteindelijke nummer twee 
kwam Butter in 1:05.04 over 
de streep. 
,,Dit is een prima prestatie in 
voorbereiding op de mara-
thon van Rotterdam over drie 
weken”, aldus Butter. 

Spouwankers onbetrouwbaar
Castricum - Een aantal wo-
ningeigenaren in Molendijk 
moet de zijgevel laten herstel-
len, omdat de kwaliteit van de 
spouwankers niet meer gega-
randeerd kan worden. De ge-
meente heeft onderzoek la-
ten verrichten.  De uitkomsten 
zijn zodanig dat de gemeen-
te 48 woningeigenaren vraagt 

om renovatieankers aan te la-
ten brengen. Aanleiding wa-
ren twee incidenten waarbij 
een zijgevel gedeeltelijk in-
stortte. Spouwankers zijn me-
talen pennen die de buiten-
muur verankeren aan de bin-
nenmuur. De ankers zijn ern-
stig verroest, slecht verankerd 
of onvoldoende in aantal.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

ratatouille
gekookte krieltjes
2 minute steaks

Voor 2 personen €5,99

Verse worstjes
Provencaals

Venkel/piment
Citroen/peterselie

50%korting
Vleeswarentrio

€4,99
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Geen 18, geen alcohol

Bramen, frambozen, blauwe bessen  
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à  
125-250 gram

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava  
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,  
Waterval sauvignon  
blanc-semillon, Los  
Gansos chardonnay  
of Tussock Jumper  
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Quaker cruesli, granola, 
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*

e
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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
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Leo van Schoonhoven 
nieuwe voorman OVC
Castrcum - Leo van Schoon-
hoven is de nieuwe voorzitter 
van de Ondernemersvereni-
ging Castricum. Onder luid 
applaus van de Algemene le-
denvergadering nam de oud-
wethouder de voorzitters-
hamer over van Roelant van 
Ewijk. Daarmee breekt voor 
de OVC een nieuwe perio-
de aan waarin de ontwikke-
ling van de vereniging verder 
wordt uitgebouwd.
Het is een jaar geleden dat 
Wouter den Harder stop-
te met het voorzitterschap 
van de OVC. Bij het overne-
men van het stokje maakte 
Van Ewijk gelijk duidelijk de 
hamer voor een jaar te han-
teren, om die periode te ge-
bruiken voor het zoeken naar 
een geschikte opvolger.
,,Dat is goed gelukt. We zijn 
zeer content dat Leo van 
Schoonhoven zijn schouders 
onder de OVC  gaat zetten. 
Hij is juiste man om de OVC 
verder op de kaart te zetten. 
Iemand die met beide benen 
vol in de Castricumse samen-
leving staat en beschikt over 

een uitgebreid netwerk. Niet 
alleen politiek, maar zeer ze-
ker ook binnen onderne-
mend Castricum. Ik zie Leo 
van Schoonhoven vooral als 
ondernemer. Energiek, crea-
tief, met oog voor kansen en 
voor de duvel niet bang. Pre-
cies wat de OVC in deze fa-
se nodig heeft.”, aldus Van 
Ewijk, die zelf weer terug-
stapt in zijn oude rol van vi-
cevoorzitter.
Van Schoonhoven heeft er 
zin in. ,,Ik zie het als een 
mooie uitdaging om de OVC 
het bindmiddel  voor onder-
nemers te laten zijn. Als net-
werk, inspiratiebron, en als 
factor binnen het politieke 
spel. Hoewel de vereniging 
pas twee jaar aan de weg 
timmert ben ik onder de in-
druk van de organisatie die 
er staat en de hoeveelheid 
leden die een bijdrage le-
vert. Een mooi uitgangspunt 
om de vleugels verder uit te 
slaan, maar eerst wil ik mij 
binnen de vereniging oriën-
teren, om van daaruit het be-
leid verder vorm te geven.” 

Open huis in het Oude 
Administratiegebouw

Bakkum - De ondernemers 
in het Oude Administratie-
gebouw zetten hun deuren 
open op zondag 2 april van 
13.00 – 17.00 uur. 
Tijdens deze middag kan ie-
dereen kennismaken met on-
dernemers actief in parame-
dische- en alternatieve zorg, 
wellness, kinder- en gezins-
coaching, maar ook met een 
muziekleraar, communica-
tiebureaus, trainers en or-
ganisatiecoaches, een eve-
nementenbedrijf. Het adres 
is Oude Parklaan 111-119. 

Bluesix in Mezza Luna
Castricum - Zondag 26 
maart verzorgt bluesband 
Bluesix weer een optreden 
bij Mezza Luna in het kader 
van Blues in Castricum. De-
ze vijfmansformatie staat ga-
rant voor een optreden vol 
swingende rocknummers, 
rockende swingnummers 
en dampende bluessongs. 
De zang wordt ondersteund 
door gloedvolle en jankende 

solo’s van gitaar, saxofoon, 
slidegitaar en keyboards. 

Samenstelling van de band: 
Jan Stobbe drums, Willem 
Visser bas, Henk Schipper 
gitaar, Bert Baas saxofoon 
en keyboard, Dick Huisman 
zang. Het begint om 15.30 
uur, toegang gratis. Ter ge-
legenheid van de blues geldt 
voor kipsaté  een bluesprijsje. 

Castricum - Op vrijdag 
24 maart spelen The Mie-
ters en de De Twijfelbriga-
de in De Bakkerij. The Mie-
ters laten horen dat Neder-

Nederbeat in 
De  Bakkerij

beat nog springlevend is. De 
Twijfelbrigade maakt muziek 
die de meeste mensen waar-
schijnlijk als popmuziek zou-
den beschrijven. Een beetje 
singer-songwriter, maar dan 
met meer instrumenten. 

Zaal open 21.00 uur, entree 
vier/drie euro.

Meer informatie is te vinden 
op de website www.land-
goedduinenbosch.nl.

Castricum’s Got Talent
Castricum - Negen talenten 
treden op tijdens Castricum’s 
Got Talent, de talentenjacht 
voor het goede doel op zater-
dagavond 8 april in Theater 
Koningsduyn in Geesterha-
ge. Toegang tot de show kost 
tien euro. De kaartverkoop is 
op 20 maart van start gegaan. 
Castricum’s Got Talent is een 
avondvullende show met de 
grootste talenten. De show 
begint om 19.00 uur en wordt 
gepresenteerd door Henny 
Huisman. Een deskundige ju-

ry onder leiding van burge-
meester Toon Mans beoor-
deelt alle optredens. De op-
brengst van de avond is voor 
Stichting Muziekids. Deze 
stichting zet zich in voor het 
realiseren van de Nick en Si-
mon muziekstudio voor kin-
deren die langdurig moeten 
verblijven in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk. 
Kaarten via castricumgotta-
lent@gmail.com. Meer infor-
matie op www.rotarycastri-
cumkennemerland.nl. 

Informatieochtend van 
Vrijeschool Castricum

Castricum - Op zaterdag-
ochtend 25 maart van 10.00 
tot 12.00 uur houdt Vrije-
school Castricum weer een 
informatiebijeenkomst. Tij-
dens deze ochtend neemt 
Madeleine van Dongen,  
kleuterjuf van vrijeschool 
Parcival in Hoorn, het publiek 
mee in de belevingswereld 
van de kleuters en zij vertelt 
hoe hun dag op een vrije-
school er uitziet. Zij heeft in 

Hoorn het buitenonderwijs,  
een van de speerpunten van 
Vrijeschool Castricum, ge-
introduceerd, dus zij zal ook 
hierover veel voorbeelden en 
praktische informatie kun-
nen geven. Dick Bruin, direc-
teur van vrijeschool Parcival 
is ook aanwezig zijn om in-
formatie te geven. De bijeen-
komst vindt plaats Dorps-
huis De Kern, Overtoom 15 in 
Castricum. 
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Compliment voor Corso
Castricum - De moeders 
van groep 6 van de Visser 
‘t Hooftschool willen hun 
waardering uitspreken voor 
de bioscoop Corso. Omdat 
de kinderen al jaren bij el-
kaar in de klas zitten, hebben 
zij elkaar goed leren kennen. 
Door dit contact maakten zij 
veel met elkaar mee, ook de 
minder leuke zaken die het 
leven voor sommige mensen 
in petto heeft.
Eén van de moeders uit de 
groep, die fl ink wat tegen-
slag ondervindt, had als 
wens om eens met elkaar 
naar de bioscoop te gaan. 

Op dit verzoek reageerde 
Corso enthousiast waardoor 
zij op woensdagmorgen 15 
maart samen de fi lm Lala-
land hebben gezien. ,,On-
ze complimenten voor Cor-
so”, zegt een van de moe-
ders. ,,Geweldig georgani-
seerd en de ontvangst voel-
de als een warm bad. Corso, 
bedankt voor de gezellige 
sfeer, ruime stoelen, heerlij-
ke koffi e en vooral de empa-
thie. Prachtig dat wij in een 
gemeente wonen waar dit 
soort gebaren voor elkaar, 
bijna als vanzelfsprekend, 
worden gemaakt!”

Schubert in Koningsduyn
Castricum - Al meer dan 
vijfentwintig jaar is er in Ber-
gen de serie kamermuziek in 
de Ruïnekerk: zes concerten 
met internationale topmusici 
en toprepertoire. Sinds 2015 
is het laatste concert verpakt 
in het Duinstreek Kamermu-
ziek Festival. Violiste Maria 
Milstein is gevraagd vijf jaar 
de artistiek leider te zijn.
In het Schubertjaar staan de 
concerten in het teken van 
de muziek van de compo-
nist Franz Schubert: onder 
anderen zijn beroemde Fo-
rellenkwintet. Op zaterdag 1 
april om 20.00 uur in thea-
ter Koningsduyn in Geester-
hage: Sonate in A klein, Han-
nes Minnaar piano. Forel-
lenkwintet, Mathieu van Bel-
len viool, Emlyn Stam altviool, 
Ella van Poucke cello. Reser-
veren via www.duinstreekka-

mermuziek.nl of 06 50584308 
of bij Laan Boekhandel, de 
Read Shop en muziekhandel 
Borstlap.

Holy Cow in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 26 maart 
treedt vanaf 14.00 uur Ho-
ly Cow op in De Oude Keu-
ken. De groep uit Heiloo en 
Castricum speelt americana, 
blues, folk en country. Het re-
pertoire bestaat uit herken-

bare songs waar ze hun ei-
gen muzikale sausje aan toe-
voegen. Met zang van Lon-
neke Lute, Jos Kraakman op 
banjo en ukelele, Menno de 
Wit gitaar en dobro, Marie-
Janne Behrens contrabas. 

Lezing over Hanzekooplui
Castricum - Op donderdag 
23 maart wordt een lezing 
gegeven van 14.00 tot 16.00 
uur in De Kern. Anja Kalis 
vertelt over de Hanzekoop-
lui. De bloeiperiode van de 
Hanzesteden is een econo-
misch succesverhaal. Vreem-
de kooplieden bevolkten de 
steden en zo ontstonden er 

kosmopolitische centra waar 
economie en cultuur met el-
kaar in interactie traden. In 
deze bijeenkomst gaat zij in 
op de wijze waarop Hanze-
kooplui investeerden in kunst 
en cultuur. De lezing is geor-
ganiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor 
iedereen toegankelijk. 

Samen in Tuin van Rommel
Castricum - In het onderko-
men van de Tuin van Kapitein 
Rommel is gestart met een 
wekelijkse ontmoetingsoch-
tend. Iedere woensdag tus-

sen 10.00 en 12.00 uur staat 
de koffi e klaar. 
De groep kan nog uitbreiding 
gebruiken. Aanmelden is niet 
nodig.

Castricum - Zondag 26 
maart om 14.00 uur geeft er-
kend AVN-astrologe Baukje 
Bok bij boekhandel Laan een 
lezing over astrologie in het 
kader van de Boekenweek 
en de dag van de astrolo-
gie. De lezing is gratis en aan 
het einde kan men gratis een 
kort consult krijgen. Bauk-
je zal meer vertellen over de 
mogelijkheden en toepassin-
gen van een horoscoop: Hoe 
is een horoscoop opgebouwd 
en hoe is het mogelijk om 
hiermee meer inzicht te krij-
gen in de persoonlijkheid en 
karakter. De entree is gratis.

Lezing 
astrologie 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Beauty and the Beast - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 21.00 uur
Het Verlangen
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

Gold
vrijdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Fences

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur

Hidden Figures
vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

Manchester by the sea
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
Moonlight

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

Demain tout Commence
zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Lion

zondag 13.30 uur
Down to Earth
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.30 uur
Spokenjagers

zaterdag & zondag 13.30 uur 
De Lego Batman Film (NL) 3D

Programma 23 maart t/m 29 maart 2017

Het Verlangen
De uitgeverij verkeert in 
zwaar weer waardoor een 
succes zeer welkom is. Ze 
bedenken een wisseltruc 
waarbij ze Brigitte van rol la-
ten wisselen met Herman, de 
onooglijke en stotterende au-
teur van een literair meester-
werk. 
Met Herman, hoe goed zijn 

boek ook is, weten de broers 
dat ze bij de media niet hoe-
ven aan te komen. De truc 
werkt; het boek wordt een 
megasucces en Brigitte ont-
popt zich tot een ware me-
diaster. Maar wanneer haar 
stijgende roem Herman te-
veel wordt, start de strijd om 
erkenning.

Beauty and The Beast ver-
telt het verhaal van Belle, 
een slimme, sprankelende 
en onbevooroordeelde jonge 
vrouw en het Beest. Als Bel-
le gevangen wordt genomen 
door het Beest in zijn kasteel, 
raakt zij bevriend met het be-

Beauty and the Beast
toverende personeel en leert 
zij om verder te kijken dan 
het angstaanjagende uiterlijk 
van het Beest. 
Ondanks haar angsten leert 
zij hem kennen als de char-
mante en vriendelijke prins 
die hij werkelijk is.
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Meer aandacht om vlieghinder 
van nachtvluchten te beperken

Regio - Acht samenwer-
kende gemeenten in de 
regio IJmond-Alkmaar 
stellen dat de vlieghinder 
door nachtvluchten verder 
kan en moet worden be-
perkt. Zij komen hiervoor 
met een aantal aanbe-
velingen, na een verken-
ning verricht door Omge-
vingsdienst IJmond, in sa-
menwerking met Platform 
Vlieghinder Regio Castri-
cum.
 
De gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Castricum en Uitgeest 
liggen, voor wat betreft de 
nachtvluchten onder de vas-
te aanvliegroute van de Pol-
derbaan op Schiphol. De in-
zet van de Polderbaan voor 
landingen in de nacht leidt 
tot een stijging van het aantal 
meldingen in deze gemeente. 
Met de afsluiting van de oos-
telijke nachtelijke aanvlieg-
route is de overlast in deze 
regio gegroeid. Tegelijkertijd 
komt uit de verkenning naar 
voren dat de geluidshinder 
groter is dan volgens het be-
staande beleid mag worden 
verwacht. Ook blijkt dat veel 
nachtvluchten niet main-
portgebonden zijn en daar-

om economisch van min-
der belang. Daarom verzoe-
ken de acht gemeenten  om 
een maatschappelijke kos-
ten-batenanalyse uit te voe-
ren waarin kosten als gevolg 
van slaapverstoring en ge-
zondheidsproblemen worden 
afgezet tegen baten.
Niet alleen de route bepaalt 
de mate van vlieghinder die 
inwoners kunnen ervaren, 
ook de wijze van aanvliegen 
kan hierin bepalend zijn. In 
de praktijk blijkt dat vliegtui-
gen regelmatig afwijken van 
de vliegpaden en de wijze 
van aanvliegen niet altijd vol-
gens een perfecte glijvlucht 
plaatsvindt. Dit zorgt voor 
hogere geluidsniveaus dan 
mag worden verwacht vol-
gens de gebruikte waarden 
voor geluidsberekeningen. 
Het is zo dat er voor de nacht 
een speciaal regime van aan- 
en uitvliegen geldt. Een an-
dere oorzaak van vlieghin-
der is het gespreid aanvlie-
gen, waar Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) van 
gebruik mag maken bij vei-
ligheids- of operationele re-
denen. Bij het gespreid aan-
vliegen wijken vliegtuigen af 
van de voorgeschreven vaste 

naderingsroutes. Tegelijker-
tijd wordt er dan in de nacht 
geen gebruik gemaakt van 
glijvluchten en wordt ook la-
ger aangevlogen, waarmee 
een groter gebied dan nu te 
maken krijgt met vlieghin-
der. Om deze redenen staan 
de gemeenten in de regio 
IJmond-Alkmaar afwijzend 
tegenover voorstellen van de 
LVNL voor gespreid aanvlie-
gen in de nacht.
 
Tevens komt er uit de ver-
kenning naar voren, dat er 
een fluctuatie in geluid is bij 
de nachtvluchten. Het hui-
dige beleid en de bereke-
ningen van vliegtuiggeluid 
zijn gebaseerd op gemiddel-
de niveaus. Uit de praktijk 
blijkt dat gemeten geluids-
niveaus hoger uitkomen dan 
de berekende waarden. Om-
dat juist deze hoge geluidsni-
veaus leiden tot slaapversto-
ring willen gemeenten dat er 
meer aandacht wordt gege-
ven aan relevante extremen 
in de nachtperiode. Een aan-
knopingspunt hierin zijn be-
rekeningen op basis van de 
nieuwe voorschriften voor 
het berekenen van geluids-
hinder.

Obelix verslaat dames 
Castricumse rugbyclub

Castricum - Afgelopen zon-
dag speelde Cas RC-dames 
in Nijmegen tegen het stu-
dententeam Obelix. 
Het zag er lange tijd naar uit 
dat Castricum met de vol-
le winst naar huis zou gaan, 
maar in de laatste tien minu-
ten boog het studententeam 
de achterstand om in een 
voorsprong. De hele wed-

strijd speelde CAS RC met 
slechts elf speelster. Zo won 
Obelix door overtal in de laat-
ste fase van de wedstrijd met 
slechts twee trys en een co-
versie verschil. 
De stand werd 39-27. Op de 
foto van Sophie Touber de 
onverzettelijke Cas RC-da-
mes tegen een overtal van 
Obelix.

Schoolvoetbal
Castricum - Op woensdag 
29 maart om 13.00 uur vindt 
het schoolvoetbaltoernooi 
plaats bij FC Castricum. Wet-
houder Rob Schijf en Afoe 
Man van de Rabobank) ge-
ven het startsein. Meisjes uit 
de groepen zeven en acht 
spelen die dag om de hoog-
ste eer. Op woensdag 5 april 
zijn dat de jongens uit de 
groepen zeven en acht en 
een week later de meisjes en 
jongens uit de groepen vijf en 
zes. Het toernooi vindt plaats 
op sportpark Noord End, de 
thuisbasis van FC Castricum. 
De halve finales en fina-
les worden gespeeld tussen 
16.00 en 17.00 uur en zo ein-
digt iedere speeldag met een 
Castricumse kampioen.

Squashers zijn tevreden
Castricum - De drie squash-
teams van Reflex hebben op 
vrijdag 17 maart het compe-
titieseizoen afgerond. Dames 
1 zijn op een vierde plaats 
geëindigd. Dit was na de tus-
senstand, waarbij ze op een 
gedeelde eerste plaats ston-
den,  misschien teleurstel-
lend, maar niet slecht vanwe-
ge een enkelblessure van Mi-
riam Boorsma, de tweede da-
me. Het eerste herenteam is 
vorig jaar gepromoveerd na 
een subliem squashseizoen 
vorig jaar. Het nieuwe niveau 

bleek erg pittig. Zij zijn  in de 
promotieklasse op de acht-
ste plaats in de poule geëin-
digd. Zij gaan voor het vol-
gend seizoen fors in training 
en gaan dispensatie aanvra-
gen om het nog een jaartje te 
gaan proberen op het hogere 
niveau. Heren 2 spelen in de 
tweede klasse. Zij hebben dit 
seizoen erg sterk gespeeld 
en staan al vanaf het begin 
van het seizoen op een hele 
stevige derde plaats, waarop 
ze ook het seizoen hebben 
afgesloten.

Waterveld ingezegend
Castricum - Zaterdagmiddag heeft de brandweer op een 
spectaculaire wijze meegeholpen aan de opening van het 
vernieuwde hockeywaterveld. Ze kwamen met toeters en bel-
len aanrijden en begonnen bij aankomst direct water te spui-
ten via de bumpermonitor en de twee stralen via de daklui-
ken. Foto: Evelien Olivier.

CALorie verduurzaamt 
Limmen - Dinsdag 14 maart 
waren zo’n veertig buurt-
bewoners aanwezig in Vre-
denburg om geïnformeerd 
te worden over verduurza-
men van de woning. Speci-
aal voor de wijk Limmen Oost 
heeft CALorie in samenwer-
king met installateurs de 

zonnepanelenactie verlengd. 
Men kan nog meedoen, aan-
melden bij CALorie of neem 
contact op via gavzijl@gmail.
com. En bewoners kunnen 
via CALorie een Quickscan 
van hun woning laten maken 
met advies over mogelijkhe-
den om te verduurzamen. 
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PvdA pakt handschoen 
van Rover meteen op

Castricum - Het aanbod van 
reizigersvereniging Rover om 
verder te praten over verbe-
teringen van het openbaar 
vervoer is door de PvdA in 
Castricum meteen opgepakt.
Fractievoorzitter Dave van 
Ooijen zegt blij te zijn met de 
steun van Rover voor twee 
van de zeven verbetervoor-
stellen die de PvdA heeft ge-
daan. De conclusie van Ro-
ver dat de andere voorstel-
len achterhaald, onmogelijk 
of onwenselijk zouden zijn, 
wordt door de PvdA weerlegt.
,,Rover kijkt teveel naar waar-
om die voorstellen niet zou-
den kunnen,in plaats van te 
kijken naar wat nodig is om 
die voorstellen wel mogelijk 
te maken. De Kennemerlijn 
zou niet in Uitgeest kunnen 
stoppen, omdat dit de reis-

tijd zou verlengen. De NS ge-
bruiken voor de spits-IC op 
de Kennermerlijn gewoon 
de oudste dubbeldektreinen. 
Door het inzetten van snel-
ler materieel kan echter ve-
le minuten winst worden be-
haald, ook in Uitgeest wor-
den gestopt en de aanslui-
ting in Haarlem worden ver-
beterd. Het doorrijden van 
de IC naar Heerhugowaard 
is mogelijk door de tijdlig-
ging aan te passen of door in 
Heerhugowaard uit te gaan 
van een carrouselkering. Wat 
betreft het doortrekken van 
de Zaanlijnsprinter naar Alk-
maar wijst de PvdA naar een 
rapport van de provincie en 
de gemeenten op de Zaan-
corridor waarin de wense-
lijkheid en de mogelijkheid 
daarvan worden benadrukt.”

De toekomst van het 
winkelen in Castricum

Castricum - Het is al even 
terug; vrijdagavond 10 maart 
organiseerde de SP een 
MKB-avond voor de winke-
liers uit Castricum. De spre-
kers waren onder ande-
re Henk Ruijter, projectlei-
der Herstructurering Winkel-
gebied Castricum en Mar-
nix Bruggeman, SP Statenlid 
Provinciale Staten.

Henk Ruijter over de plan-
nen voor de dorpskom. ,,Het 
voorlopige resultaat bestaat 
uit een parkeerrouting, die 
bezoekers naar parkeergele-
genheid leidt en daarna via 
routes naar de diverse win-
kelgebieden. Door het ho-
recaplein in het dorp om te 
dopen tot Dorpsplein,  wordt 
de herkenbaarheid van een 
dorpshart vergroot. Door 
een deel van de Dorpsstraat 
af te sluiten voor verkeer in 
het weekend, komen meer 
terrasmogelijkheden en een 
podium voor rustige muziek. 
Een jeu de boulesbaan moet 
een beetje een Frans sfeertje 
creëren. In de plannen wordt 
ook gezocht naar een her-
waardering van Bakkum. In 
de zomerperiode vormt een 
evenement de aftrap voor 
herziening van het winkel-
gebied Castricum.”
Marnix Bruggeman gaf een 
inleiding over wat het werk 
in de Provincie eigenlijk in-
houdt. Bemoeienis met het 
MKB hoort daar eigenlijk 
niet bij, maar de SP doet dit 
toch. Aanvankelijk richtte de 

SP de pijlen op de aanpak 
en het voorkomen van leeg-
stand van bedrijventerrein. 
Toen dit succesvol bleek, 
wilde de SP het geld dat 
over was overhevelen naar 
een project om leegstand 
van winkels te voorkomen en 
verhelpen. Na aanvankelijke 
tegenstand bij andere partij-
en binnen de provincie kreeg  
de SP later meer medestan-
ders, ook omdat  minister 
Kamp (VVD) met een stimu-
leringsplan voor de detail-
handel kwam. De SP heeft 
toen direct geld gevraagd 
om een pilot te starten met 
als uitverkoren plaatsen: Hil-
versum, Castricum en Alk-
maar. Fractievoorzitter van 
de SP Marjo Husslage: ,,Het 
is nadrukkelijk niet de be-
doeling om alleen te kijken 
naar het dorpshart maar ook 
naar winkelcentra Geester-
duin , het Kooiplein en het 
winkelgebied in Bakkum. 
Marnix Bruggeman onder-
streepte ook het belang van 
het winkelcentrum Kooiplein 
vanwege de functie voor de 
buurt.”

De vraag om toiletten in zo-
wel het dorpshart als bij de 
winkelcentra werd door de 
ondernemers herkend. De 
SP pleit voor huurbescher-
ming voor winkeliers. Marnix 
Bruggeman gaf aan dat een 
tussenoplossing kan wor-
den gevonden door te kie-
zen voor omzetgerelateerde 
huur.

Ieder kind heeft recht 
op een plek op school

Castricum - Donderdag 16 
maart was de Dag van de 
Leerplicht; er wordt stilge-
staan bij het recht op onder-
wijs voor elk kind en elke jon-
gere. Daarom was de Castri-
cumse leerplichtambtenaar 
met collega¹s en bestuurders 
uit Bergen, Uitgeest en Hei-
loo die dag op bezoek bij My-
tylschool De Ruimte in Ber-
gen, een school voor speciaal 
onderwijs.  
De Mytylschool biedt onder-
wijs aan kinderen en jonge-
ren met een lichamelijke of 
meervoudige beperking, ver-
standelijke beperking, chro-
nische ziekte, autismespec-
trumstoornis, gedragsstoor-

nis of niet-aangeboren her-
senletsel. 
De wensen en behoeften 
van de leerlingen staan cen-
traal in dit onderwijs. Dit sluit 
aan bij de gedachte achter 
de Dag van de Leerplicht: het 
recht op onderwijs. Het recht 
geldt voor ieder kind, met of 
zonder een beperking. Als re-
gulier onderwijs om wat voor 
reden dan ook niet lukt bij 
een kind, is er recht op on-
derwijs en een passende on-
derwijsplek. 
De gemeenten willen  voor-
komen dat kinderen thuis zit-
ten. Daarvoor is maatwerk 
nodig, zoals de Mytylschool 
dat doet.

Limmen - Tijdens de jaar-
vergadering van de brand-
weerpost Limmen op vrij-
dag 17 maart zijn er weer di-
verse onderscheidingen uit-
gereikt. Burgemeester Mans 
was aanwezig om de versier-
selen op te spelden.
Voor Bart Kaandorp was er 
de vrijwilligersmedaille voor 
zijn 12,5-jarig dienstverband, 
Kees Admiraal kreeg deze 
voor zijn twintigjarige verbon-
denheid en voor Jos Mous 

was er een medaille omdat 
hij zich al dertig jaar inzet. Af-
scheid werd deze avond van 
Pieter Admiraal genomen. 
Pieter vond het na 22 jaar 
brandweer, na het bereiken 
van de 55-jarige leeftijd, tijd 
om de brandweer achter zich 
te laten. Op de foto v.l.n.r.: 
Burgemeester Mans, Kees 
Admiraal, plaatsvervangend 
teamleider zuidwest Hakan 
Meijer, Jos Mous, Bart Kaan-
dorp en Pieter Admiraal.

Regio - Elke laatste vrijdag 
van de maand is er een stilte-
wandeling vanaf de Abdij van 
Egmond. De start is om 13.00 
uur en de wandeling van 3,5 
km wordt in een rustig tempo 
gelopen door het dorp naar 
de duinen. Onderweg zijn er 
verdiepende opdrachten en 
worden één of meerdere ge-
dichten voorgelezen. Bij te-
rugkomst bij de Abdij staat 
er koffi e en thee klaar. Aan-
melden kan via: www.abdij-
vanegmond.nl/bezinnings-
aanbod of telefonisch: 072 
5061415.

Wandeling 
in stilte

Bakkum - Zondag  26 maart 
rond de klok van 15.00 uur 
opent Fase Fier de deuren 
voor Jazz in Bakkum met de 
gypsyformatie Papa Luici E 
Amici. Papa Luici E Amici is 
opgericht is in 2008 door vio-
list Louis Schuurman. De for-
matie speelt muziek in de tra-
ditie van de legendarische 
Belgische gitarist Django 
Reinhardt en speelt niet al-
leen composities uit die tijd, 
maar wisselt dit af met ei-
gentijdse stukken en brengt 
zo een zeer veelzijdig afwis-
selend repertoire. Swingend , 
melodieus en zeer dansbaar.

Papa Luici E 
Amici speelt

Limmen - Leerlingen van de 
Kerkuil hebben woensdag 22 
maart, samen met wethouder 
Rob Schijf, hun groene han-
den uit de mouwen gestoken. 
Ter gelegenheid van Nationa-
le boomfeestdag planten zij ‘s 
ochtends een aantal hazelaars 
aan het Hazelaantje. De ge-
meentewerkers van afdeling 
Wijkbeheer hielpen de leerlin-
gen een handje. De boomfeest-
dag wordt georganiseerd door 
Stichting Nationale Boomfeest-
dag. Het is ook het 60-jarig ju-
bileum van de stichting. Elk jaar 
worden gemiddeld 200.000 bo-
men geplant. Castricum doet al 
jaren mee aan Boomfeestdag.

Boomfeestdag
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Alles-of-niets-motie
In De Castricummer van vorige week stond een artikel dat een 
meerderheid van de gemeenteraad geen onderzoek wil naar 
alternatieven voor consumentenvuurwerk. Het artikel gaf een 
onjuist beeld van de werkelijkheid. De motie stelde niet alleen 
voor om onderzoek te doen naar alternatieven. Met de motie 
zou namelijk ook zijn besloten om het consumentenvuurwerk 
af te schaffen. Sprake was van een zogenaamde alles-of-niets-
motie van GroenLinks: afschaffen van consumentenvuurwerk 
én vervolgens onderzoek naar alternatieven. De motie hield 
niet de mogelijkheid open voor het houden van een centraal 
professioneel vuurwerk in combinatie met het verminderen van 
consumentenvuurwerk. Dat was de reden waarom de PvdA te-
gen de motie heeft gestemd. Een motie waarin naast onder-
zoek naar alternatieven ook die optie open zou zijn gehouden 
zou wel degelijk door de PvdA zijn gesteund.
Dave van Ooijen, Ada Greuter, PvdA-fractie.

Gezocht gestolen iPad
Uit de kamer van een 83-jarige bewoner van zorgcentrum De 
Boogaert is een iPad gestolen, het enige communicatiemid-
del van de man die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Mogelijk 
was de deur niet goed afgesloten, omdat dat problemen met 
zich meebrengt vanwege de rolstoel waarmee de bewoner zich 
moet voortbewegen. De dief, die op camerabeelden is vastge-
legd, wordt verzocht zijn buit terug te bezorgen in de brieven-
bus van nummer 75 of stuur het toestel op, eventueel zonder 
postzegel. Bij de politie afleveren kan ook.
Kees Zonneveld.

Dank Maatjez en gemeente!
Op Mantelzorgdag konden in Fase Fier mantelzorgers genie-
ten van een brunch die werd aangeboden door Maatjez en de 
gemeente Castricum. Wethouder Swart was daarbij aanwezig. 
IAls blijk van waardering bood hij de mantelzorgers de moge-
lijkheid zich aan te melden voor een kookworkshop van vijf we-
ken van telkens drie uur. De workshops worden gegeven door 
Krista Boots, natuurvoedingsdeskundige. Vijftien personen gin-
gen aan de slag in de keuken van Odion. Omdat zij bijna alle-
maal boven de 60 zijn gaat er een nieuwe kookwereld voor hen 
open. Het is een bijzondere ervaring om te werken met biolo-
gische groenten en geen gebruik te maken van kant-en-klare 
pakjes. Gemeentebesturen komen vaak negatief in het nieuws 
als het gaat om de waardering voor de mantelzorg, maar wij 
willen de gemeente Castricum en Maatjez bedanken voor de 
geboden mogelijkheid. Ook bedanken wij Krista voor haar sym-
pathieke manier waarop ze  ons het een en ander bij heeft ge-
bracht. Wim Weber.

Geacht College, over Zandzoom
In de laatste maand zijn in Limmen plannen gepresenteerd voor 
de invulling van het woningbouwprogramma Limmen Zand-
zoom, totaal zeshonderd woningen. De geschetste invulling 
roept bij ons als burgers, opgegroeid en wonend in de kern 
Limmen, veel vragen op. Het maakt ons bezorgd over de toe-
komst van onze mooie kern/dorp. We lopen het risico dat met 
dergelijke invullingen aanzienlijke en onherstelbare schade zal 
worden aangebracht aan Limmen en aan haar sociale struc-
tuur. De gemeente Castricum heeft in de Lokale Woonvisie 
Castricum 2014-2030 haar uitgangspunten ten aanzien van de 
duurzame ontwikkeling van de gemeente, kernen en de daarin 
levende gemeenschappen vooropgesteld. Wij kunnen niet an-
ders dan blij zijn met deze intenties. Ook wij als burgers, vinden 
het erg belangrijk dat wij in een levende gemeenschap kun-
nen wonen met mensen die zorg dragen voor hun kinderen, 
hun ouderen en elkaar, terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor in-
dividuele keuzes. Het is van groot belang dat de gemeenschap 
levend blijft en dat kan door mensen van buiten die zich in de 
gemeente vestigen. Tegelijkertijd is het van nog groter belang 
de eigen jeugd (en toekomstige ouders) in de gemeente te 
houden. Dat ouderen, wanneer ze verzorging behoeven, die 
kunnen vinden in de sociale omgeving waarin ze wonen. Dat 
mensen die onverhoopt, tijdelijk of permanent, in een financi-
eel moeilijke situatie terecht komen door bijvoorbeeld schei-
ding of werkloosheid, binnen hun sociale omgeving beschei-
dener woonruimte kunnen vinden. De gepresenteerde plannen 
voor de invulling van de Zandzoom worden niet voorzien van 
een onderbouwing op basis van de uitgangspunten in de lo-
kale woonvisie. Wat ons echt zorgen baart is dat wat wij uit de 
begeleidende commentaren weten op te maken, namelijk dat 
het voor de gemeente nodig zou zijn om de woningen te bou-
wen om te zorgen dat de aansluiting op de A9 kan worden be-
taald. Dat lijkt ons vanuit volkshuisvestingsoogpunt een slecht 
argument, temeer omdat er oorspronkelijk hard is gesteld dat 
het plan Zandzoom alleen kon worden ontwikkeld wanneer de 
aansluiting op de A9 er zou zijn. De zaak lijkt nu te worden om-
gedraaid met behoorlijke consequenties voor de kern Limmen 
en haar bevolking. Wij zouden het dus als burgers op prijs stel-
len dat de nu gepresenteerde plannen worden getoetst aan 
de uitgangspunten in de Woonvisie en recente informatie over 
volkshuisvesting en plannen in de regio. Het beeld dat dan ont-
staat kan, zoals uitdrukkelijk gewenst in de Woonvisie, worden 
besproken met de betrokken burgers. Omdat de relatie met de 
uitgangspunten nu niet of onvoldoende is onderbouwd, achten 
wij het van groot belang dat de plannen Limmen Zandzoom 
voorlopig worden bevroren. Mede namens de andere leden van 
het bestuur van het inspraakcollectief Limmen Zandzoom Ton 
Valkering, Gerard Metselaar, Paul de Ruijter. inspraakcollectief-
zandzoom@gmail.com.

Katten en poezen
Onze buren hebben ze. Sommige buren hebben er wel twee. 
Er zijn twee heel mooie. Een oranje-bruinachtige en een oran-
je met grote witte delen. Deze poezen zijn zo goed opgevoed 
dat ze altijd naar hetzelfde propere toilet gaan. Dat is de tuin 
van de ouwe buurman, die hij net voorjaarsklaar gemaakt heeft. 
De bruin-oranje komt dagelijks in de achtertuin en dumpt maar 
raak, in tegenstelling tot de oranjewitte die het iedere dag op 
dezelfde plek in de voortuin doet. Opa heeft al vele dreigende 
geluiden en gebaren gemaakt, waardoor de ene wegvliegt en 
de andere opa schaapachtig aankijkt. Het zet opa aan het den-
ken. Wat moet hij doen? De drollen laten liggen? Dan walgt 
opa van z’n eigen tuin. Of moet opa ze netjes oprapen, in een 
plastic zakje doen en via de brievenbus aan de eigenaars van 
de diertjes teruggeven? Of moet opa zich niet druk maken en 
de drollen gewoon in de groen- of grijsbak deponeren? Het 
moest mij even van het hart.
Charles Verstraete.

SP bedankt de stemmers
In Castricum zijn de SP-stemmers de SP behoorlijk trouw ge-
bleven. Slechts een klein verlies bij de SP in Castricum en dat 
viel in deze roerige tijden en versplintering wel te verwach-
ten. De SP bedankt de vele kiezers die hun stem hebben uit-
gebracht op de SP en hiermee hun vertrouwen in deze partij 
hebben uitgesproken. Direct werd dit, nog op de verkiezings-
avond zelf, duidelijk gemaakt met bedankposters op de verkie-
zingsborden.
Petra Gazendam, voorzitter SP-Castricum.

Limmen - Zondag 26 maart 
geeft Harmonie Excelsior on-
der leiding van Liesbeth Zon-
neveld een voorjaarsconcert 
in de Burgerij. Ook de ‘Gas-
ten op dinsdag’ spelen mee; 
doorstromers vanuit het op-
leidingsorkest. 
Het repertoire is heel gevari-
eerd. Het concert begint om 
16.30 uur. Nieuwe leden zijn 
welkom of neem les bij een 
van de muziekdocenten. Voor 
meer informatie: www.excel-
siorlimmen.nl.

Voorjaarsconcert

Egmond - Op zaterdag 1 
april organiseert de Abdij van 
Egmond een cursus over eet-
baar groen voor in de tuin. 
De cursus biedt inspiratie 
en handleiding en is prak-
tisch toepasbaar. De cursus 
maakt onderdeel uit van het 
project ‘Levende Aarde’; een 
platform voor het vergaren en 
uitwisselen van kennis over 
duurzaam en ecologisch bo-
dembeheer en voedselpro-
ductie. Aanmelden kan via 
www.abdijvanegmond.nl/be-
nedictushof/cursussen.

Levende Aarde

Akersloot - Na een weekend 
op Texel De eerstvolgende 
keezdrive staat voor zaterdag 
25 maart op het programma 
van De Vriendschap. Ieder-
een is welkom om samen met 
een keezpartner deel te ne-
men. De start is om 19.30 uur. 
De winnaar van het seizoen 
2016/2017 gaat automatisch 
door naar de NK finale die 
in november in Akersloot ge-
speeld wordt. Opgeven via: 
keezenakersloot@outlook.
com of tel.: 0251-312866.

Keezdrive



Gastgezinnen gezocht 
voor Dutch Junior Open
Bakkum - Van zondag 2 ju-
li tot en met zondag 9 juli zal 
bij TC Bakkum het Dutch Ju-
nior Open weer plaatsvin-
den. Om het toernooi daad-
werkelijk te kunnen laten 
plaatsvinden, zijn er gast-
gezinnen nodig. Er zijn veel 
toppers voorbij gekomen bij 
het Dutch Junior Open, zo-

als Gaël Monfils, Jo-Wilfried 
Tsonga, David Goffin en ve-
le anderen. 
Ook een topper in huis? Mail 
dan naar housing@dutch-
junioropen.nl. Op de foto 
Gustavo Kuerten, drie keer 
winnaar Roland Garros, won 
in de jaren ‘90 het toernooi 
op TC Bakkum.

Castricum - Vanaf vrijdag 
31 maart wordt er wekelijks 
hockey voor ouderen ge-
speeld bij hockeyvereniging 
MHCC. Het initiatief is ont-

Brandweer komt in actie
Castricum - Dinsdag 14 
maart om 14.05 zijn de 
brandweerlieden opgeroe-
pen om een meting te ver-
richten in een woning aan 
de Meester Ludwigstraat. Dit 
gebeurde nadat de ambu-
lancedienst was opgeroepen 
omdat een meisje zich niet 
lekker voelde en er een rare 
lucht werd waargenomen. Er 
werden geen vreemde con-
centraties gemeten.

Woensdagochtend 15 maart 
om 4.00 uur is de brandweer 

op verzoek van de ambulan-
cedienst ingezet. Na een val 
moest een persoon met de 
hoogwerker van de brand-
weer Wormerveer naar be-
neden worden gebracht. Een 
dag later, om 19.35 uur, is de 
brandweer met spoed uitge-
rukt naar zorgcentrum De 
Boogaert vanwege een wa-
terlekkage. Zaterdag om 
16.45 uur heeft de brandweer 
een persoon bevrijd uit de lift 
van een appartementencom-
plex aan de Torenstraat. Foto: 
Evelien Olivier.

Duinrellen en water-
recreatieroutes bij OBC

Castricum - Twee onderwer-
pen, duinrellen en waterre-
creatieroutes, staan centraal 
tijdens de komende bijeen-
komst van de Overleggroep 
Buitengebied Castricum, de 
OBC. Een karakteristiek ele-
ment van de duinzoom, het 
overgangsgebied van de dui-
nen naar het achterland, zijn 
de duinrellen: ondiepe, ge-
graven watergangen met een 
vaak eeuwenoude geschie-
denis. Onderzoekers Cor ten 
Haaf en Theo Bakker Ooster-
hout maakten hiervan studie 
en doen voor de OBC uit de 
doeken wat zij allemaal ont-
dekten.
Na de pauze presenteert 

Fred Rodenbach van Recre-
atie Noord-Holland bevin-
dingen van een ander onder-
zoek: hoe maken we het wa-
ter en bijbehorende natuur 
in de omgeving van Castri-
cum, Bakkum, Limmen en 
Akersloot beter beleefbaar? 
En hoe kan het aanbod van 
wandel-, fiets- en kanoroutes 
met als thema ‘water’ uitge-
breid worden en verbeterd? 
De bijeenkomst is op maan-
dag 3 april in de Raadszaal 
van het gemeentehuis. 
Aanvang 20.00 uur, belang-
stellenden zijn welkom. Op 
de foto een duinrel bij Duin 
en Bos. Bron: Ten Haaf & 
Bakker.

Merel en Yara 
in de prijzen

Castricum - Merel van den 
Berg (11) en Yara Twisk (12) 
hebben zaterdag 19 maart 
meegedaan met een hiphop 
danswedstrijd in Badhoeve-
dorp. Ze hebben daar, naast 
hun groepsdans, ook voor het 
eerst meegedaan als duo. En 
de meisjes zijn derde gewor-
den. 

staan vanuit een samenwer-
king tussen MHCC, Sportser-
vice Kennemerland en Wel-
zijn Castricum. Hockey voor 
ouderen is een aangepast 
hockeyspel op kunstgras, dat 
vooral is bedoeld om weke-
lijks in beweging te zijn. 
De grootte van het hockey-
veld is afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Het spel 
duurt een uur, waarbij oe-
feningen worden afgewis-
seld met partijspel. Men-
sen van zestig jaar en ouder 
kunnen deelnemen. Op vrij-
dag 31 maart is er een gra-
tis proefles bij MHCC van 
10.00 tot 11.00 uur. Aanmel-
den bij Ron Gravemaker via 
tel.: 0251-254740 of rgrave-
maker@sportservicekenne-
merland.nl. Na de proefles is 
het mogelijk om in te schrij-
ven voor een wekelijks hoc-
keyuur, ook op vrijdag van 
10.00 tot 11.00 uur.

Castricum - Op 18 maart 
werd  de internationale Flo-
wercup trampoline gehouden 
met 325 deelnemers. Castri-
cummers Jouke Windig (10) 
en Tess de Vries (14) van tram-
polinevereniging Triffis spron-
gen mee. Jouke eindigde op 
de 36e plaats, Tess op de 21e 
plaats. 

Jouke en Tess 
scoren goed

Mini-EK voor 
jongsten

Castricum - Vitesse’22 or-
ganiseert het mini-EK weer 
voor de jongste voetballers. 
Alle kinderen die in groep 
een tot en met vier op de 
basisschool zitten worden 
uitgenodigd mee te doen. 
Woensdag 19 april vanaf 
14.00 uur wordt het EK ge-
houden op de Puikman. In-
schrijven kan tot en met 31 
maart op www.vitesse22.nl/
mini-ekwk. Vorig jaar deden 
er 245 jongens en meisjes 
mee. Naast het voetballen 
zijn er ook tal van andere 
activiteiten om de kinderen 
een geweldige woensdag-
middag te bezorgen.

Doornduyn gaat open
Bakkum - Op 26 maart is de 
tuin weer open; de Doorn-
duyn. 
Van 11.00 tot 16.00 kan men 
wandelen in de natuurduin-

tuin van 2,5 hectare. Entree 
drie euro. Groepen kunnen 
een afspraak maken van-
af tien personen Het adres is 
Duinweg 2, Bakkum-Noord. 
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Tafelen op drie adressen 
voor de Vastenactie

Limmen/Akersloot - Op 
zondag 2 april is het mogelijk 
om in Limmen en Akersloot 
deel te nemen aan een nieu-
we initiatief: ‘Tafelen voor de 
Vastenactie’. Er hebben zich 
ondertussen genoeg kokken 
en kokkinnen aangemeld om 
hun huis en tafel beschikbaar 
te stellen voor het verzorgen 
van een driegangenmenu. 
De komende dagen kan men 
zich opgeven om hier aan 
deel te nemen.De deelne-
mers genieten van een drie-
gangendiner op drie verschil-
lende adressen in het eigen 
dorp. Aanmelden om 17.00 
uur bij de pastorie, een bij-
drage van twaalf euro beta-
len en koppeltjes van twee 
worden vervolgens naar een 

bepaald adres gestuurd voor 
het voorgerecht. Na het voor-
gerecht volgen de twee an-
dere adressen. De gastvrouw 
of -heer krijgt dus drie keer 
twee koppeltjes van twee 
mensen op bezoek. 
De opbrengst van deze ac-
tie is voor het Vastenactie-
project ‘eilanden van hoop’ 
in San Salvador waar men 
jeugdcentra wil bouwen voor 
jongeren die in een geweld-
dadige samenleving probe-
ren een betere toekomst op 
te bouwen. 
Aanmelden vóór 31 maart 
voor Limmen via pastor@cor-
neliuskerk-limmen.nl of tel. 
072-5051275. Voor Akersloot: 
aemmswart@hotmail.com of 
tel. 0251-310505.

Leids Barok Ensemble speelt 
alternatieve componisten
Limmen - Op veler verzoek 
heeft Limmen Cultuur het 
Leids Barok Ensemble uitge-
nodigd om op zondag 2 april 
om 15.00 uur te komen spe-
len in de PKN kerk. In het ju-
bileumjaar 2014 was dit en-
semble de grote attractie. Het 
ensemble bestaat uit strij-
kers en een clavecimbel en 
staat onder leiding van Roe-
lof Balk. Zij spelen vaak op 
originele instrumenten of ko-
pieën daarvan, uit de acht-

tiende eeuw. Het Leids Ba-
rok Ensemble speelt zonder 
dirigent, wat ten goede komt 
aan de concentratie van het 
samenspel. Speciaal voor dit 
optreden in Limmen heeft 
het Ensemble een gast uit-
genodigd: Han Tol altblokflui-
tist. Het ensemble wijdt zijn 
voorjaarssessies aan de al-
ternatieve componisten. Kijk 
voor informatie, reservering 
en prijzen, op www.limmen-
cultuur.nl of bel 072-5053274.

Try-out concert Emergo
Castricum - Aankomende 
zomer neemt het fanfareor-
kest van muziekvereniging 
Emergo Castricum deel aan 
het Wereld Muziek Concours 
(WMC). Om het programma 
goed in de vingers te krijgen, 
is er een reeks aan try-out 
concerten gepland. Zondag 
26 maart is het eerste con-
cert uit die serie, samen met 
de regerend wereldkampi-
oen eerste divisie fanfare, St. 
Caecilia uit Puth. Beide or-
kesten brengen de vrije keu-
zewerken ten gehore. Voor 
het orkest uit Puth, onder lei-
ding van Chris Derikx, is dat 
Sincerely Yours van com-
ponist Marco Pütz. Emergo 

heeft gekozen voor Trance. 
Speciaal voor het orkest uit 
Castricum heeft Harrie Jans-
sen daar een prachtig arran-
gement voor fanfare van ge-
maakt. Het werk staat pas 
sinds het begin van dit jaar 
op de lessenaar, maar leden 
en dirigent zijn het erover 
eens dat het erg goed past 
bij de kwaliteiten van het or-
kest. Na 26 maart zien bei-
de orkesten elkaar weer op 
zondag 16 juli op het podium 
van de Rodahal in Kerkrade. 
Naast de keuzewerken zijn 
verschillende lichte werken 
te horen. Het concert start 
om 14.00 uur in het J.P. Thijs-
se College in Castricum.

Een nieuw onderwijs-
concept op De Klimop

Castricum - Openbare ba-
sisschool De Klimop intro-
duceert een vernieuwende 
vorm van onderwijs in Castri-
cum. Op maandag 27 maart 
organiseert de school een 
voorlichtingsavond voor ge-
interesseerde ouders/verzor-
gers die meer willen weten 
over de nieuwe ontwikkelin-
gen op deze school.
De Klimop stopt met het tra-
ditionele onderwijssysteem 

en gaat over op onderwijs 
dat volgens de school veel 
meer aansluit op de behoef-
ten van kinderen in deze mo-
derne samenleving. 
De focus ligt daarbij op de 
persoonsontwikkeling en het 
welzijn van het kind. De leer-
lingen krijgen onderwijs in 
kleine groepen en maken ge-
bruik van flexibele werkplek-
ken. Ze werken in hun eigen 
tempo en op hun eigen ni-

veau met individuele (digi-
tale) lesprogramma’s. Ver-
der werkt de school met de 
internationaal geprezen IPC-
methode en wordt er in alle 
groepen extra aandacht be-
steed aan de Engelse taal. 
Op de geïntegreerde Pre-
school maken kinderen van 2 
tot 4 jaar spelenderwijs ken-
nis met de lesmethodes die 
aansluiten op het basison-
derwijs van De Klimop. 
De voorlichtingsavond vindt 
plaats bij OBS De Klimop, 
Rooseveltlaan 1 te Castricum 
en begint om 20.00 uur. Aan-
melden via www.obsdeklim-
opcastricum.nl

Ouders een 
lesje leren 

Castricum - Voor het twee-
de jaar op rij vinden op de 
Montessorischool Castricum 
de zogenaamde lesjesoch-
tenden plaats. Ouders ne-
men een kwartiertje plaats 
in de schoolbanken en krij-
gen een lesje van hun zoon 
of dochter. Het was een ko-
men en gaan van ouders die 
erg enthousiast zijn over de-
ze lesjesochtenden. Zoals 
een vader verwoordde na af-
loop: ‘Het is fantastisch om te 
zien hoe geconcentreerd de 
kinderen aan het werk zijn in 
de klas. Ik wou dat ik op deze 
manier de woordsoorten had 
geleerd toen ik op school zat.’ 
Wat de ouders betreft is een 
nieuwe traditie geboren.

Vredeburg verplettert Schaakmat
Limmen - Met bondswed-
strijden voor Vredeburg 1, 
Vredeburg 2 en Vredeburg4 
en ook nog de 21e ronde van 
de interne competitie was 
het voor de schakers van SV 
Vredeburg een zeer actieve 
week. Vredeburg 1 ontving 
vrijdag Schaakmat 2 uit Zuid-
Scharwoude. 

Om op koers te blijven voor 
het kampioenschap in de 
derde klasse C moest het 
vlaggenschip van SV Vrede-
burg een goede overwinning 
boeken. En dat lukte. Bert 

Hollander scoorde het eer-
ste punt na een mooie ko-
ningsaanval. Bob Stolp volg-
de snel. Sandra Hollander 
maakte de 3-0. 

De vijandelijke koning werd 
midden op het bord gevan-
gen. Harold Ebels zag een 
openingsvoordeel verdam-
pen, nam geen risico en stel-
de via een geaccepteerd re-
mise-aanbod de overwin-
ning veilig voor SV Vrede-
burg. Vervolgens scoorden 
ook Niels Hageman en Ed 
Stolp nog het volle punt. Ha-

geman via een fraaie mat-
wending met paard en toren. 
Stolp duwde zijn tegenstan-
der in een positionele partij 
langzaam over de rand. 

Met de superscore van 5,5-
0,5 houdt Vredeburg 1 de ti-
telkansen in eigen hand. Het 
uitgangspunt is glashelder: 
op 7 april dient bij degrada-
tiekandidaat Opening ‘64 3 
in Sint Pancras met 4,5-1,5 
of meer gewonnen te wor-
den om het reeds uitgespeel-
de Caïssa 5 uit Hoorn voor te 
blijven. 
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Handbaldames zijn kampioen!
Akersloot - De dames van 
Meervogels zijn kampioen 
geworden tijdens de één 
na laatste wedstrijd van de 
zaalcompetitie. De wedstrijd 
werd gespeeld tegen West-
friezen te Zwaag, die voor-
af al beloofde zich niet zo-

maar gewonnen te geven. 
Het werd dan ook een aardig 
spannende pot en de teams 
trakteerde het publiek op een 
mooie, sportieve wedstrijd. 

Met 19-23 pakte Meervogels 
de winst en daarmee is het 

D-meiden CSV zaalkampioen
Castricum - Het was een 
spannend handbalweekend 
voor de D-meiden van CSV. 
Bij winst tegen Vrone zouden 
ze zaalkampioen worden. 

De meegereisde supporters 
Vlak voor de rust was het nog 
4-4. Maar gelukkig kregen de 
meiden de spirit te pakken en 
wonnen zij met 6-20. 

Meervogels’31 de kampioen
Akersloot - Meervogels’31 
is in poule B ook in de vijfde 
speelronde ongeslagen ge-
bleven en is niet meer te in te 
halen door de concurrentie. 

De wedstrijd werd tegen SC 
Hercules Zaandam ruim ge-
wonnen met 5-0 en omdat de 
andere concurrent de Kenne-
mers verloor met 3-1 bij HSV 

gaat de schaal en wisselbe-
ker naar Meervogels. In Pou-
le A is er nog geen beslissing 
en blijft het spannend tussen 
DEM en AFC’34.

Yanne doet goede zaken
Castricum - Vrijdag en za-
terdag heeft Yanne Doren-
bos en de andere drie jon-
gens van de achtervolgings-
ploeg meegedaan met de 
Belgian International Track 
Meeting in Gent. In drie wed-
strijden stond hij twee keer 
op het hoogste podium en 
slechts een keer op de twee-
de plaats.
De junioren reden vrijdag 
als eerste de scratch Ne-
derland werd vertegenwoor-
digd door zes renners. Yanne 
werd tweede. Aan het begin 
van de avond werd de madi-
son, de koppelkoers, over 120 
rondjes gereden.Yanne pakte 
halverwege een ronde voor-
sprong en genoeg punten 
voor de overwinning.
Zaterdag stond voor de juni-
oren alleen de puntenkoers 
op het programma tussen de 
sprint en omniumwedstrij-
den van de elite mannen en 
vrouwen. Yanne reed een ge-
controleerde en berekende 
wedstrijd. Bij de eindsprint 
om dubbele punten haal-

de hij precies genoeg pun-
ten om zijn Belgisch oppo-
nent met vier punten voor te 
blijven. Dat betekende dus 
dat hij Het doel van dit week-
end van de bondscoach om 
vormbehoud te tonen op weg 
naar het EK in Portugal deze 
zomer lijkt geslaagd voor de 
Castricummer. Foto: Baan-
wacht.nl/Marc Bouwens.

Zweet trefzeker voor FCC
Castricum - Na drie teleur-
stellende resultaten moest 
FC Castricum op bezoek bij 
het team van HCSC, dat voor 
de winterstop nog de groot-
ste concurrent voor het kam-
pioenschap was. Hoewel de 
club uit Den Helder de laat-
ste weken ook slecht pres-
teerde met drie nederlagen 
op rij, was dit duel toch van 
cruciaal belang met het oog 
op de koppositie.
Castricum begon goed aan 
de wedstrijd met onder meer 
een gevaarlijke indirecte vrije 
schop van Bob van der Waal, 
maar keek na een kwartier 
toch tegen een achterstand 
aan toen Jordi van Kesteren 
na een mooie HCSC-combi-
natie de 1-0 aantekende. Er 
volgde een gelijk opgaande 
strijd totdat na een half uur 
eerst Carlo Vrijburg profi teer-
de van een fout van de Hel-
derse doelman en een mi-
nuut later Sebastiaan Weber 
door de HCSC-defensie so-
leerde en Elario Zweet zijn 
eerste doelpunt in 2017 liet 
scoren. Het bleek de omme-
keer in de wedstrijd. De snel 
verkregen voorsprong gaf 
Castricum vleugels en hoe-
wel er voor de rust niet meer 
werd gescoord, had HCSC 
in het verdere verloop wei-
nig meer in te brengen. Dat 
het zelfvertrouwen van Ela-
rio Zweet terug was, bleek al 
snel in de tweede helft toen 
hij eerst uit een dieptepass 
van Bob van der Waal scoor-

de en even later een mooie 
aanvalscombinatie afrondde, 
1-4. Toen Carlo Vrijburg een 
afgeslagen vrije schop in-
schoot (1-5) leek een mon-
sterscore binnen bereik. Toch 
werd het vanuit het niets 2-5 
door een vrije schop van Ma-
rio Post. Het slotakkoord was 
toch weer voor fc Castricum 
dat via een doelpunt van Bart 
Settels en een benutte penal-
ty van Elario Zweet na een 
overtreding op Dennis Pier-
neef uiteindelijk een mooie 
2-7 overwinning kon bij-
schrijven, een goede opste-
ker voor de laatste zes duels, 
te beginnen met de thuis-
wedstrijd tegen ZSGO/WMS.

kampioenschap in de eer-
ste klasse defi nitief! Meervo-
gels gaat naar de hoofdklas-
se. De laatste thuiswedstrijd 
is in de Lelie. Deze wordt ge-
speeld op zaterdag 25 maart 
om 20.15 uur tegen Tornado 
dames 2.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdag-
avond op Sportcomplex de 
Cloppenburgh de winst ge-
pakt om de wekelijkse KPB-
mountainbikecup. Samen 
met jongere broer Wim trok 
hij ten strijde, maar tot een 
broedermoord kwam het niet. 
Een verkeerde bandenkeu-
ze maakte dat Wim Verdonk 
aan de kant kwam te staan. 
Zo konden Ben Visser, Ferry 
Karssen en Henk Louwe een 
gooi doen naar de overge-
bleven podiumplekken. Ben 
werd nummer twee gevolgd 
door Ferry.

Geen broeder-
moord Verdonk



Voorjaarskriebels bij de 
Aalsmeerse Plantenhal

Heiloo - Heerlijk lente-
weer maakt zijn intrede en 
dat is duidelijk te merken 
bij de tuinplanten van De 
Aalsmeerse Plantenhal. 
Er is een ruim aanbod van di-
verse struiken, heesters en 
vaste planten. Ook zijn er bij-
zondere fruitbomen, klim-
planten en grote bomen. 
Nieuw zijn de verschillen-
de soorten en maten beuken 
die regelmatig worden aan-

gevuld. Verder natuurlijk vol-
op violen en de eerste kuip-
planten; Mandevilla, Mar-
grieten, et cetera. Door bol-
letjes en primula’s in huis te 
zetten wordt  het voorjaar in 
huis gehaald en daar wor-
den mensen blij van Ga hier 
langs en geniet van het gro-
te aanbod. Het adres is  De 
Hoefsmid 25 in Heiloo. Kijk 
ook eens op de website 
aalsmeerseplantenhal.nl.  

Presentator Rob Kamphues bij Laan
Castricum - Dinsdag 28 
maart vanaf 20.00 uur ver-
telt de bekende tv-pre-
sentator Rob Kamphues 
over zijn nieuwste boek: 
‘Hoor je me’, bij boekhan-
del Laan. Dat doet hij in 
het kader van het Boeken-
weekthema: ‘Verboden 
vruchten’.

De Boekenweek duurt weer 
een week is ook een week la-
ter dit jaar van zaterdag 25 
maart tot en met zondag 2 
april, waar men op de laat-
ste dag met het geschenk 
kunt vrij reizen door heel Ne-
derland met bus en trein. 
Het thema; ‘Verboden vruch-

ten’ laat zich het gemakke-
lijkst uitleggen als: Wel wil-
len, niet mogen, maar toch 
doen. Quilty pleasures vallen 
hier ook onder en daar weet 
Rob Kamphues ook over mee 
te praten wat betreft zijn si-
garen, tequila en snelle au-
to’s. . Entree is vijf euro in-
clusief een verbodenvrucht-
drankje.
Eerder verschenen van hem 
de boeken Naar de haaien en 
Inhaalrace. Hoor je me is zijn 
eerste roman. Het is een psy-
chologische roman, geschre-
ven met een vaart en span-
ning die de lezer tot de laat-
ste bladzijde niet meer los-
laat. 

Vitesse naar plek twee 
na zege in Volendam

Castricum - Vitesse deed 
prima zaken dit weekend. Na 
een wel heel matige partij 
voetbal nam het team de drie 
punten mee uit Volendam. En 
omdat nummer 2 SVW met 
4-0 onderuit ging bij DTS, 
nam Vitesse de tweede plek 
over van de ploeg van oud-
trainer Patrick van der Fits. En 
passant heeft Vitesse ook de 
leiding genomen in de derde 
periode en op voorhand had 
lang niet iedereen dat voor 
mogelijk gehouden. Maar de 
komende weken krijgt Vites-
se het zwaar om deze posi-
ties te verdedigen want ach-
tereenvolgens krijgt het de 
beide achtervolgers DTS en 
SVW op bezoek. Het gaat er 
dus echt om spannen op de 
Puikman.
Vitesse startte overdonde-
rend. Binnen tien minuten 
wist de ploeg twee prima 
doelpunten te scoren. Eerst 
was het Nick van der Ven die 
al dan niet in buitenspelposi-
tie de bal in de diepte kreeg 
aangespeeld van Mats van 
der Laan, maar door mocht 

gaan. En vrij voor de keeper 
faalde hij niet: 0-1. En drie 
minuten later werd het zelfs 
0-2 toen een perfecte voor-
zet van Tanno van den Berg-
he door spits Jort Kaandorp 
prachtig werd binnengekopt. 
Het belangrijkste wapenfeit 
voor de wijdbroeken daar-
na was een goede vrije trap 
net buiten het strafschopge-
bied, maar die belandde via 
de buitenkant van de paal net 
naast het doel.
Na rust stond er een veel 
agressievere ploeg in het 
veld. Het was wachten op 
een doelpunt en dat kwam 
er ook al duurde dat toch 
nog tot de 76e minuut. Eén 
van de middenvelders mocht 
vanaf links op kinderlijk een-
voudige wijze vier verdedi-
gers passeren en zijn voorzet 
werd door de vrijstaande lin-
kerspits binnen geknald: 1-2. 
In de slotminuut was het uit-
eindelijk invaller Rutger Balm 
die de drie punten veilig stel-
de door een bal van de doel-
lijn te koppen nadat keeper 
Tom Laan al geslagen was.

Rouwgroepen op scholen van start
Castricum - Voor het acht-
ste jaar op rij worden kinde-
ren van de basisschool en 
voortgezet onderwijs uit Cas-
tricum, Limmen en Akersloot 
weer lotgenotengroepen 
aangeboden wanneer zij 
worden geconfronteerd met 
een scheiding, overlijden of 
ziekte in het gezin. 
De verschillende program-
ma’s zijn geschikt voor kin-
deren van vier tot en met 
achttien jaar en worden op 

de scholen gedraaid door 
professionele begeleiders die 
hiervoor speciaal zijn opge-
leid. Het doel van de groepen 
is kinderen een zetje te ge-
ven in hun ontwikkeling, het 
helpen omgaan met de situ-
atie en bovenal de  bevesti-
ging dat zij het kunnen. 
,,Kinderen die mee hebben 
gedaan ervaren de leeftijds-
genotengroep als steunend, 
fijn om eigen ervaringen en 
gevoelens te delen, en het is 

ook nog eens heel erg leuk 
om mee te doen”, vertelt Ma-
riëlle van der Laan van de 
praktijk Zilveren Maan. ,,Veel 
kinderen geven terug dat het 
vooral fijn is om te  ontdek-
ken dat je niet alleen bent.”

Voor meer informatie of op-
gave: tel.: 06-52452969, In-
fo@praktijkzilverenmaan.
nl of Judith Capaan, tel.: 06-
43495529 of Judith.capaan@
gmail.com.

Akersloot - Zondag 26 
maart staat er een ‘Happy 
Days Rock & Roll party’ met 
dj At op het programma van 
De Vriendschap. Deze rot in 
het vak weet iedereen op de 
dansvloer te krijgen. 
At draait over de hele we-
reld op grote en kleine rock-
’n-roll-feesten en geniet 
een grote schare fans. Van-
af 15.00 uur is jong en oud 
welkom. Entree gratis en vol-
doende parkeergelegenheid 
aanwezig.

Rock-’n- roll in 
De Vriendschap

Bakkum - Maandag 27 
maart is er weer een stilte-
wandeling van anderhalf uur 
door het duingebied. Verza-
melen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij De Hoep 
aan de Zeeweg in Bakkum. 
Deelname is gratis, een gel-
dige duinkaart is wel nood-
zakelijk en iedereen is wel-
kom. Na afloop is er gelegen-
heid om gezamenlijk, voor ei-
gen rekening, iets te drinken 
bij Johanna’s Hof.

Stiltewandeling 
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