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Betrokken bij ongeval 
Castricum - Maandag rond 8.35 
uur vond een ongeval plaats op 
de Provincialeweg in Uitgeest 
waarbij twee Castricummers be-
trokken waren. Een 40-jarige Be-
verwijker raakte gewond. Deze 
man reed als laatste in een rij au-
to’s die door de verkeerssituatie 
tot stilstand kwam. In zijn ach-
teruitkijkspiegel zag hij met ho-
ge snelheid een auto aankomen. 
Deze auto werd bestuurd door 
een 36-jarige man uit Castricum. 

Om een aanrijding te voorko-
men stuurde de Beverwijker naar 
rechts, maar te laat. De Beverwij-
ker werd aangereden, botste te-
gen de auto voor hem, bestuurd 
door een 48-jarige Castricum-
mer, schoot de berm in en kwam 
tegen een boom en vervolgens in 
een greppel tot stilstand. De be-
stuurder moest uit de auto ge-
haald worden door de brand-
weer. Het dak moest van de au-
to verwijderd worden. De 48-jari-

ge Castricummer schoot door de 
botsing naar voren en botste te-
gen de achterzijde van een per-
sonenauto, bestuurd door een 
38-jarige vrouw uit Uitgeest. De 
Beverwijker werd overgebracht 
naar het RKZ. Ook de 36-jari-
ge Castricummer werd meege-
nomen naar het ziekenhuis voor 
controle. Foto: Ruben Noom.

Huwelijksaanzoek 
tijdens jubileumconcert
Castricum - Het Monument-
concert dat harpiste Lavinia Me-
ijer op 23 maart gaf ter gelegen-
heid van het tienjarig jubileum 
van IskraPodium kreeg een on-
verwachte wending.
In de uitverkochte Dorpskerk 
vroeg de internationale ster Lavi-
nia Meijer, de Castricumse ama-

teur-harpiste Anne naar voren. 
Na een kort interview vroeg La-
vinia ook Anne’s vriend Niels het 
podium op te komen. Tot ieders 
verrassing viel Niels op de knie-
en en vroeg Anne ten huwelijk. 
Het publiek reageerde enthousi-
ast op het jawoord van de Cas-
tricumse.

IJskoud lenteweekend 
levert mooie plaatjes op

Castricum - In de duinen, bij 
de vijvers en vooral aan het 
Uitgeester- en Alkmaarder-
meer waren ze te zien; kunst-
zinnig gevormde sculpturen 
gevormd door een combi-
natie van kou en een straffe 
oostenwind. 

De jachthaven van Zaadnoord-
dijk ligt er nog uitgestorven bij 
tijdens het eerste lenteweek-

end. Er is besloten de tewater-
lating nog even uit te stellen. 
Paulien Zwikker zat zaterdag-
morgen rond 6.00 uur klaar voor 
een inschrijving voor Timmer-
dorp. ,,Gelukkig was het Tidoca-
team zo meelevend om ander-
half uur eerder te beginnen.” De 
start was om 8.00 uur in plaats 
van 9.30 uur, maar toen was Pau-
lien al helemaal verkleumd. Foto: 
Lucas Hazes/MGK Media.
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Een 
winkel vol!!
Luxe paas-
geschenken.

DEZE WEEK



Na alle voorbereidingen was het af-
gelopen zaterdag dan eindelijk zo ver: 
de eerste veiling in de geschiedenis 
van hockeyclub MHCC. Een enthousi-
aste veilingcommissie was maanden-
lang bezig om alles voor te bereiden 
en dat resulteerde van tevoren al in 
veel gezelligheid en een groot clubge-
voel. Zo werden 248 kavelstukken ‘ver-
zameld’, meer dan 2000 loten verkocht, 
sponsors gevonden voor heerlijke 
hapjes en drankjes, spandoeken op-
gehangen, een ervaren veilingmeester 
aan het team toegevoegd, artikelen 
geplaatst in de Castricummer, was er 
een heus promoteam op ‘Segways’, 
kregen alle leden regelmatig een mail 
met de laatste informatie, werd een 
veilingadministratie-pakket geïmple-
menteerd en een strak draaiboek voor 
de veilingavond opgesteld. 

Het cateringteam van Dames 2 & 
friends en ondersteund door MA1, 
de ‘veilingmeisjes’ van B2 en 1 jon-
gen van B1, de helpende handen bij 
inschrijving en muntverkoop, adminis-
tratieve ondersteuner Nico Zonneveld, 
fotograaf Willem van Gils: allen ston-
den om 19 uur klaar om de eerste 
gasten te ontvangen. De toeloop 
overtrof alle verwachtingen: ruim 150 
bieders en nog ongeveer 250  be-
langstellenden vulden het clubhuis op 
Sportpark Wouterland. Clubvoorzitter 
Arjen Veter opende de avond waarna 
de hoofdprijzen van de loterij werden 
getrokken. Onder toeziend oog van 
Bert van Kessel, verantwoordelijk voor 

de loterij, en notaris Vincent Bos trok 
top-lotenverkoopster Mila Tuinman 
de winnende nummers. Daarna in-
troduceerde veilingvoorzitter Meriam 
Mulders burgemeester Mans die de 
veiling opende door het eerste ka-
vel (een huisgemaakte appeltaart) te 
veilen. Al snel kwam onder leiding van 
veilingmeesters Ben-Kees Eeltink en 
Kees Kroone de sfeer er goed in! In het 
bomvolle clubhuis hadden alle aan-
wezigen een geweldige avond en war-
en vele bieders bereid om diep in de 
buidel te tasten om de club te steunen 
en een mooi kavel te bemachtigen. 
Even voor middernacht waren alle 
kavels geveild en was de spanning te 
snijden toen de voorlopige opbrengst 
van deze unieke en oergezellige fees-
tavond bekend werd gemaakt.... 43.176 
euro! Ongelooflijk. En de definitieve 
opbrengst kwam enkele uren later, na 
alles opgeteld te hebben, zelfs nog ho-
ger uit: rond de 45.000 euro.

Deze avond zullen alle aanwezigen 
zich nog lang herinneren, wat een 
sfeer, wat een ‘swung’ en wat een re-
sultaat! De hockeyclub wil IEDEREEN 
die een bijdrage heeft geleverd om dit 
mogelijk te maken, enórm bedanken! 
Met name zijn dit alle personen, bed-
rijven en organisaties die kavelstuk-
ken of cateringartikelen hebben inge-
bracht én daarnaast uiteraard alle bie-
ders die zo gul hebben geboden. En tot 
slot alle mensen die op de avond zelf 
en tijdens alle maanden van voorberei-
ding zich belangeloos hebben

MHCC bedankt:  Alle kopers van 
kavels,  Allen die een kavel in-
brachten,  Ab GeldermansSport Bev-
erwijk,  ABN AMRO Bank Castricum,  
ABN Amro Mees Pierson,  Adminis-
tratiekantoor Dijker,  Alle jeugd die 
loten verkocht,  Angels & Demons,  
Bakkums Bed and Breakfast,  Balu, 
Basta,  Beentjes Interieur,  Ben-
nies Groenten & Fruit,  Bio Twin BV,  
Bkwadraat Consultancy,  Bloemen 
22,  Blokker,  Boekhandel Laan,  BP 
Tankstation Martijn Kooijman,  Buona 
Sera,  Burgemeester Mans,  Café 
Balustrade,  Care for Hair,  Castricum 
TV,  Cateringservice à propos,  Corso 
theater,  Cosmo Hairstyling,  Dames 
1,  De Toren,  De Veilingcommissie,  
De Wax Salon,  dehuiswerkkamer.nu,  
Dekker Sport 2000,  Ed Schut Tuincre-
atie,  Edzes & Bos Notariaat Wormer-
veer,  Esclusivo & NXT Door,  Expert/ 
electrotechniek de Graaf,  Fotograaf 
Ria van Dijk,  Fotograaf Willem van 
Gils,  Full of Life,  Fysiotherapie 
Donker, Waal en Hilbers,  Gadgetsup-
plies.nl,  Gall & Gall, GéDé Verpakkin-
gen Limmen,  Gemeente Castricum,  
Gewoon Lekker Gewoon,  Glocimm 
International,  Graas Schoenservice,  
Groene Slager Hans van Borre,  Guus 
Peters Communicatie,  Hans Weeren 
B.V. Schoon blijft schoon,  Heleen van 
Essen lingerieadvies,  Heren 1,  Heren 
3,  Hockeyshop Heiloo,  Hotel het 
Oude Raadhuis,  Hotel Van der Valk,  
Huisvanbinnen.nl,  Hunkemöller,  
iDoDareDream,  Il guistaluino,  Indoor 

Carwash,  Jeunesse hairshop for men,  
Jongens B1,  Kaas & Zo,  Kartworld 
Limmen,  Kookclub Beter dan Peter,  
Kookmeester Willem van Schaik,  La 
Trattoria, Liefleukeneigen.nl,  Lute 
Rootz,  Margrieten.nl,  Mariëttesfoot-
care.nl,  Medistate huisartsenpraktijk, 
Meisjes A2,  Meisjes B1,  Meisjes 
B2,  Mijnpolis.nl,  Moes Banden-
handel,  Monkey Town Alkmaar,  
Multisportpark Berg en Bal,  Nith.
nl,  Notariskantoor Feikema,  Olakala,  
Oxygen Events,  Patisserie De Roset,  
Patrick Boots kappers,  Paul Bakker 
(ontwerp veilinglogo),  Podothera-
pie Castricum,  Qchem.nl,  Radio 
Castricum105,  Renedegroenfoto-
grafie,  Restaurant De Klok Egmond 
a/z,  Restaurant Le Baron,  Restaurant 
’t Eethuysje,  Robert Bijl,  Shoeby 
Castricum,  Slagerij van der Meer,  
Slijterij Nolet,  Smal Otte Advocaten,  
Smitveld,  Strandpaviljoen Zeezicht,  
Studio De Vrolijke Noot,  Tafelvan2,  
Teslin Capital Management,  Tess 
Janssen Fotografie,  Trimhockey-
ers B,  Turkse supermarkt Kelebek,  
Unicucine,  Van DuurenDistricenters,  
Vanhier MKB Accountants,  VD119 
Vis van het schip,  Veilingmeester 
Kees Kroone,  Veilingmeester Ben-
Kees Eeltink,  Veilingondersteuning  
Nico Zonneveld,  Veterinnen A,  VHC 
Jongens BV,  Vitesse ‘22,  Weekblad 
De Castricummer,  Werk aan de hand 
(met paarden),  Wier&ga,  Yacht 
Visitateur,  Zandbergen’s transport,  
ZELFkaartjes.nl,  Zijlstra Tweewielers

Topavond met verbluffende opbrengst bij eerste hockeyveiling!

Het promoteam op segways, beschikbaar 
gesteld door Oxygen Events. 

Applaus voor de jeugdleden die meer dan 
2000 loten verkochten!

Bert van Kessel van de loterijcommissie met 
een topverkoopster.

Burgemeester Mans veilt eerste kavel met 
hulp van veilingmeester Kees Kroone.

Veilingmeester Ben-Kees Eeltink op dreef.

Dames 1 overlegt over een bieding.

Jeugdleden hielpen om de avond soepel te 
laten lopen.

De bieding in volle gang!

De catering was in goede handen bij 
Dames2 and friends.

Blijdschap bij JA1 na het binnenhalen van 
een mooie kavel!

Het ongekende eindresultaat onthult. 

Clubvoorzitter Arjen Veter bedankt de 
veilingcommissie voor een unieke en enorm 
geslaagde avond!

opbrengsT rond de: 

€ 45.000,-!
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Muziekfestival ‘Van 
dorp tot kust’ op 2 juni

Castricum – Het Castricum-
se shanty- en folksongkoor De 
Skulpers is druk bezig met de 
organisatie van het muziek-
festival ‘Van dorp tot kust’ dat 
voor de zevende keer over twee 
maanden plaatsvindt. Zo wordt 
met man en macht gewerkt om 
behalve de hoofdsponsor Ra-
bobank Castricum, ook andere 
sponsors voor de noodzakelijke 
financiële ondersteuning te vin-
den.  De naam van het festival 
is inmiddels zo bekend, dat het 
aantal aanmeldingen ook deze 
keer weer meer dan voldoende 
is om op 2 juni elk koor drie keer 
te laten zingen op verschillende 
podia. Met twee en twintig koren 

op zes locaties belooft het op de 
middag van 2 juni langs de ou-
de schelpenvissersroute tussen 
Bakkum en het strand een muzi-
kale happening te worden waar 
zes uur lang een breed zangre-
pertoire te horen is. Van zee-
mans- en levenslied tot pop en 
musical, Nederlands-,  Engels- 
en anderstalig, van ver en van 
dichtbij: voor ‘elk wat wils’.
Naast veel koren, die zich  eerder 
tussen dorp en kust lieten horen, 
klinkt er ‘nieuw geluid’ van onder 
meer het ‘Oudeschilder Vissers-
koor’ van Texel, ‘Timeless Vocaal’ 
uit Alkmaar, ‘Sootjevisch’ uit Ze-
venhuizen bij Rotterdam en het 
‘Meezingkoor Wieringen’. 

Paaseitjes zoeken 
bij ‘t Dierenduintje

Castricum -  Op eerste  en 
tweede paasdag 31 maart en 1 
april, komt de paashaas met zijn 
paashaantje eieren verstoppen 
op kinderboerderij ‘t Dierenduin-
tje in Castricum.
Kinderen mogen tussen 11.00 en 
15.00 uur vijf nepeitjes zoeken 
en deze inleveren bij de paas-
haas, die dan een lekkere paas-
attentie uitreikt. Net als voor-
gaande jaren worden de paas-
attenties gesponsord door AH 
Castricum. Kinderen kunnen sa-
men met het paashaantje helpen 
om de nepeitjes weer te verstop-
pen. Er wordt een paasattentie 
per kind uitgedeeld.

‘t Dierenduintje is maandag tot 
en met vrijdag geopend van 
10.00 tot 15.00 uur en op za-
terdag en zondag van 10.00 tot 

16.00 uur en is te vinden achter 
het NS station aan de Duinen-
boschweg 1A. Meer informatie 
kan men vinden op de website 
www.dierenduintje.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-03-2013: Liz Marlot, dochter 
van A.M. Bontje en B.M. Devilee, 
geboren te Alkmaar. 16-03-2013: 
Max Johannes Jacob, zoon van 
R. Renkema en W.M. de Wildt, 
geboren te Beverwijk. 17-03-
2013: Lars Johannes, zoon van 
A.J. Schermer en E.J.D. Braken-
hoff, geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
20-02-2013: Zara, dochter van S. 
Verduin en M. Blokker, geboren 
te Akersloot. 13-03-2013: Hen-
drik Wout, zoon van H.H. ’t Hart 
en E. Leenstra, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
18-03-2013: Stellaard, Rutger 
H.J.W. en Chtatou, Aziza, bei-
den wonende te Castricum. 18-
03-2013: Woestenburg, Zeger M. 
en van Sikkelerus, Jessie, beiden 
wonende te Akersloot. 19-03-
2013: Glorie, Rick R.C. en Emme-
rig, Esther, beiden wonende te 
Limmen. 19-03-2013: Rijerkerk, 
Arjen W. en van der Plank, Tama-
ra W.A., beiden wonende te Cas-
tricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-03-2013: van Pelt, Alida J., 
oud 92 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met T.Z. 
de Vries. 16-03-2013: Komen, 
Maria IJ., oud 92 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met D.J. Istha. 17-03-2013: Uiter-
wijk Winkel, Maretje, oud 88 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd 
geweest met G. de Vries. 19-03-
2013: Bleijendaal, Petrus G., oud 
83 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met H. Jobs.

Wonende te Limmen:
15-03-2013: Lagerveld, Jaco-
ba M., oud 93 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
F.A. Hermans. 17-03-2013: Kuil, 
Hendrica R.H., oud 80 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd ge-
weest met E. Zonneveld.

Wonende te Akersloot:
15-03-2013: van Bohemen, Ma-
rinus P., oud 72 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met A.A. 
Wildschut. 18-03-2013: Boom, 
Johanna Geertruida, oud 94 jaar, 
overleden te Akersloot, gehuwd 
geweest met J. de Haan.

Castricum - Verleden week 
woensdag omstreeks 5.00 uur 
werd een bewoner van de Al-
bert Schweitzerlaan wakker van 
gerommel aan de voordeur. Toen  
hij het licht aandeed en naar bui-
ten keek, zag hij een schim weg-
nennen. Later in de ochtend zag 
de bewoner dat het slot van de 
voordeur was afgebroken. 
Tevens was er een inbraakpo-

Inbraakpogingen

Castricum - Vrijdag omstreeks 
4.30 uur hoorde een buurtbe-
woner op de Geesterduinweg 
vreemde geluiden. Toen hij uit 
het raam naar buiten keek zag 
hij dat twee mannen bezig wa-
ren een openslaand raam van de 

Inbraakpoging 
bij kapsalon

kapsalon aldaar open te breken. 
De buurtbewoner opende zijn 
raam en heeft heel luid naar de 
inbrekers geschreeuwd, die ver-
volgens het hazenpad kozen. De 
gewaarschuwde politie trof de 
boeven ook niet meer in de om-
geving aan.

Dank zij het kordate optreden 
van de buurman is deze inbraak 
voorkomen.

ging op de Anna Reynvaansingel 
en de Henriette Roland Hulst-
straat. Ook bij deze woningen 
heeft men getracht om de wo-
ning binnen te dringen door het 
verbuigen van de slotplaat en 
het vervolgens afbreken van de 
cilinder van het slot (bulgaarse 
methode). Dader(s) zijn waar-
schijnlijk ook hier gestoord door-
dat de bewoners wakker werden 
van vreemd geluid en vervolgens 
de verlichting aandeden.

Castricum - Zondag rukte de 
brandweer uit voor stormschade 
aan de Dag Hammarskjöldlaan. 
Het dakbeslag van een dakkapel 
was door de storm omgeslagen. 
De brandweer heeft het dakbe-
slag teruggevouwen en opnieuw 
vastgespijkerd. 

Een kastanjeboom op het Tul-
penveld is door de harde wind in 

tweeën gesplitst en was op het 
voetpad terecht gekomen. 
Op de N203 waaide de aanhan-
ger van een auto om. De harde 
wind bemoeilijkte het om hem 
weer op zijn kant te zetten. Er 
moest een sleepbedrijf bij ko-
men, omdat de harde wind het 
bemoeilijkte om hem weer op z’n 
kant te zetten. 
Foto: Frank Bruggeling.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Storm zorgt voor 
problemen

Op heterdaad aangehouden
Akersloot - De politie heeft 
maandag na een melding van 
een woninginbraak aan De Tarp 
een onderzoek ingesteld. Er 
werd in de omgeving gezocht, 
ook met politiehond. De politie 
trof na onderzoek een verdachte 
aan, die zich in een tuinschuur-
tje in de omgeving had verstopt. 
Deze verdachte, een 22-jarige 

man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats, werd aangehouden 
en ingesloten. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
de inbraak. Mensen die mogelijk 
iets gezien hebben tussen 18.45 
en 19.45 uur in de omgeving van 
De Tarp, worden vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.
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Willem en The Chief spelen 
samen in De Vriendschap

Akersloot - De muzikale paden 
van Willem Schoone en Henk 
Haanraads gaan zich 31 maart 
weer even kruisen in De Vriend-
schap. 
Deze twee rasmuzikanten speel-
den in 1970 al samen in de Ber-

gense band Tortilla en maakten 
toen de lp Little Heroes met de 
broertjes Den Tex. In 1977 voeg-
de Willem zich bij Shoreline.
Beide muzikanten zijn nog 
steeds actief op topniveau. Aan-
vang 21.30 uur. 

Concert Bergens Symfonie Orkest
Castricum - Zondag 7 april 
speelt het Bergens Symfonie Or-
kest  Haydn en Mozart. Soliste is 
Felicia van den End. 
Het  Bergens Symfonie Orkest 
is een amateurorkest met ruim 
dertig musici uit Bergen en om-
geving dat al bijna twintig jaar 

onder leiding staat van Arno van 
Raaphorst. Het orkest speelt in 
de Maranathakerk, Prins Hen-
drikstraat 1 om 15.00 uur. Toe-
gang 10,00 euro, tot zestien jaar 
gratis. Reserveren: 072–5717395 
of per mail via info@bergens-
symfonieorkest.nl. 

De wereld draait... hardcore!
Uitgeest- Zaterdag 30 maart 
komen dj’s Angerfist, Korsakoff, 
Dyprax, Outblast, Scott Marten, 
Backfire, Raoul, DKC, Viruz, The 
Pacifier en mc Tha Watcher naar 
Uitgeest. 
De top uit de hardcorescene 

staat dan klaar om het sound-
system van A9 Studios bij Bobs  
weer uit z’n kasten te laten knal-
len. Het feest is van 22.00 tot 6.00 
uur, kaarten kosten 17 euro in de 
voorverkoop en 20 euro aan de 
deur.

Dubstep en gitaarduo A2

Castricum - De Bakkerij pre-
senteert op vrijdag 29 maart 
Dubstep. Op deze avond ko-
men allerlei stijlen van de dub-
step voorbij. Entree is gratis en 
het begint om 21.00 uur! 
De Castricumse zwagers Ab Me-
ijering en Ad Swart, samen het 
gitaarduo A2, verzorgen zondag 
31 maart het programma van 
Zomaar een Zondagmiddag.  

A2 speelt unplugged op wes-
tern gitaren covers van popico-
nen uit het verleden en ook mo-
derne pophelden krijgen de eer 
die hen toekomt. Zomaar een 
Zondagmiddag wordt weke-
lijks georganiseerd door vrijwilli-
gers van de Bakkerij van het eer-
ste uur uit de jaren 70. Aanvang 
14.00 uur. De Bakkerij is te vin-
den op de Dorpsstraat 30. 

Open dag bij Emergo
Castricum - Muziekvereniging 
Emergo organiseert een open 
dag voor de jeugd en hun ou-
ders of verzorgers, op zaterdag 
30 maart van 11.00 tot 14.00 uur. 
Wie meer wil weten over blaas-
muziek, meer wil horen én zien 
plus de enthousiaste sfeer van 
Emergo wil proeven, is welkom 
in het Nootgebouw op de Heere-
weg 38, achter restaurant ’t Mi-
rakel van Bakkum. Ook is er ge-
legenheid om in te schrijven voor 
de proeflessen.
Het opleidingsorkest heeft plaats 
voor nieuwe leden. Voor het ver-
zorgen van muzieklessen werkt 

Emergo samen met bevoegde 
muziekdocenten. Emergo heeft 
een mooi aanbod om kennis te 
maken met blaasmuziek. Het is 
niet noodzakelijk om al muziek-
les te hebben gehad. Het aanbod 
omvat zes proeflessen tot aan de 
zomervakantie in duovorm, een 
leeninstrument gedurende deze 
periode, deelname aan de jeugd-
middag in mei en een open po-
diummiddag ter afsluiting van de 
introductieperiode. Dit alles voor 
een verrassend laag introduc-
tiebedrag. Voor meer informatie 
over Emergo: www.emergo.org 
of bel naar 653641. 

Mezza Luna plugged in
Castricum - De maandelijk-
se Mezza Luna Unplugged, live-
muziek tijdens en na lekker eten,  
wordt deze maand in een an-
der jasje gestoken. Mezza Luna 
plugged in voor ‘House of Blues’.

De band speelt dit keer pas na 
het diner en dan kunnen meteen 
de voetjes van de vloer. Naast de 
vaste leden van de band, André 

Voebel, Glenn Schwarzer, Basti-
aan Peters, Chris Colleye, is Ron 
Tromp gevraagd op drums en de 
zang wordt verzorgd door Peter 
de Haas. Wie wil eten, kan het 
beste reserveren. Aanvang mu-
ziek 22.00 uur. 
Mezza Luna is te vinden op de 
Mient 1 in Castricum, tel.: 0251-
652251of kijk op www.grandca-
femezzaluna.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag & zondag 
18.30 &  21.15 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Valentino

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.30 uur 

Oz the Great and Powerful – 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 21.15 uur 
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Silver Linings Playbook
zondag & maandag 15.45 uur  

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur  

Amour
vrijdag, zaterdag, zondag 

& maandag 13.30 & 16.00 uur 
woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
maandag 13.30 uur 

Chimpanzee (NL)
vrijdag, zaterdag & zondag  13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Bobby en de Geestenjagers

Programma 28 maart t/m 3 april 2013

Amour goed voor Oscar
Amour is een drama van Mi-
chael Haneke over een bejaard 
echtpaar, waarvan de vrouw een 
herseninfarct krijgt en langzaam 
aftakelt onder de ogen van haar 
echtgenoot. 
Anne en Georges zijn al op leef-
tijd. Ze hebben een volwassen 
dochter en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun pas-

sie voor muziek nog altijd een 
hoofdrol speelt. Dan krijgt An-
ne een infarct en breekt er een 
nieuwe fase in hun samenzijn 
aan. Georges verzorgt haar met 
al zijn kracht en liefde. Maar hij 
kan niet voorkomen dat ze ver-
der van hem wegglijdt en raakt 
zelf ook steeds meer in een iso-
lement.

The Croods gaat over de aller-
eerste familie uit de prehistorie. 
Ze wonen in een grot, maar wan-
neer deze verwoest wordt, kun-

De Croods nen ze niet anders dan op ont-
dekkingsreis gaan. Reizend door 
een spectaculair landschap, ma-
ken de Croods kennis met een 
heel nieuwe wereld, vol avontuur 
en fantastische wezens.

Castricum - Zondag 31 maart  
begint rond 22.00 uur in café 
De Balustrade een optreden van 
de rockcoverband Twilight Zone 
De band omschrijft het repertoi-
re als: ‘muziek zoals muziek ge-
speeld behoort te worden’. Mar-
leen v. d. Berg zingt, Daan Baars 
zingt, speelt gitaar en zit achter 
de toetsen, Menno v. d. Berg is 
gitarist, Frank Dielemans is bas-
sist en zingt en John Rijlaarsdam 
drumt en zingt. 

Twilight Zone 
in Café Balu

Eerste finalisten 
IJmond popprijs
Regio - De eerste voorronde van 
de IJmondpopprijs heeft inmid-
dels plaatsgevonden. Vijf bands 
streden om de twee gewilde fi-
naleplaatsen. Na een stevig jury-
beraad kregen De Wolkenshow 
en TweeMansLeger een plaats 
voor de finale van de IJmondpop-
prijs 2013 toegewezen. De twee-
de voorronde van de IJmondpop-
prijs vindt plaats op 30 maart in 
het Witte Theater te IJmuiden. 
Ook hier zullen vijf bands strijden 
om twee plekken in de finale op 
29 april bij het Witte Theater. De 
deur gaat 30 maart open om 20.30 
uur en de entree is zes uur. 
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Turkse lekkernijen populair
Mekan volop in beweging
Castricum - Mekan is sinds 
2005 een begrip in Castricum 
en Uitgeest. Vooral jongeren, 
maar ook steeds meer ge-
zinnen en ouderen, weten de 
weg naar de Turkse speciali-
teiten te vinden.

In Castricum sluit Mekan op de 
Dorpsstraat 26 op vrijdag en de 
zaterdag pas om 2.30 uur. ,,Onze 
klanten, vrienden eigenlijk, kun-
nen na het uitgaan nog even ge-
nieten van een superbroodje dö-
ner of een goedgevulde wrap. 
We hebben niet alleen vleesge-
rechten; ook vegetariërs kunnen 
bij ons volop genieten. Recente-
lijk hebben we de Vegetarische 
Turkse Pizza geïntroduceerd 
die heel erg goed in de smaak 
valt, maar ook de Turkse piz-
za met dönervlees staat natuur-
lijk op de kaart. Wat ook nieuw 
is: de Dutch Pizza, Turkse Pizza 
met Nederlandse geraspte kaas. 
De Kapsalon mag niet vergeten 
worden in het menu, patat met 
dönervlees en gesmolten Neder-
landse kaas. Om van te smul-

len.” Ook steeds meer gezinnen 
en ouderen hebben de smaak te 
pakken gekregen van het Turk-
se eten. Zij halen het eten af of 
laten het eenvoudig thuis bezor-
gen. Er is een keuze uit verschil-
lende smakelijke schotels, com-
pleet met verse salade, sausjes, 
patat en/of rijst. Probeer eens de 
Adana in wrap met gehakt, de 
wrap gezond met verschillende 
soorten salades, de Mekan mix-
schotel of de schotel met lams-
kotelet.
Wie zin heeft om uit eten te gaan, 
kan plaatsnemen aan een van de 
tafels. Men kan kiezen uit de ve-
le lekkernijen van de Turkse keu-
ken en de maaltijd afsluiten met 
een kopje Turkse koffie. 
Kijk voor meer informatie en de 
complete menukaart op de web-
site www.mekan.eu. Via deze si-
te kan men online bestellen. Me-
kan Castricum is telefonisch te 
breieken op tel.: 0251-656548 en 
de vestiging op de Middelweg 
176 in Uitgeest via 0251-312022. 
Mekan is 365 dagen per jaar ge-
opend. 

Nestelt paaskip weer op de luifel? 
De Roset op z’n paasbest!

Castricum - Patisserie en 
Chocolaterie De Roset staat 
weer helemaal in het teken 
van Pasen. De vrolijke kleu-
ren van het lentefeest sieren 
de winkels, maar waar het 
natuurlijk vooral om gaat is 
het assortiment. En dat mag 
er zijn! 

Kip op de luifel?
Grote vraag is ook dit jaar weer 
of er een grote kip gaat nestelen  
op de luifel van de winkel in de 
Burgemeester Mooijstraat. Alle 
kinderen van Castricum en om-
geving worden uitgenodigd om 
dat te ontdekken. Zij worden bo-

vendien getrakteerd op iets lek-
kers! 

Rijkgevulde paasbroden
Eigenaar Martin Langeveld heeft 
de heerlijke, ambachtelijk ver-
vaardigde paasbroden rijk ge-
vuld met echte amandelspijs en 
gehuld in een jasje van amandel-
beslag. Die mogen natuurlijk niet 
ontbreken op de ontbijttafel, net 
zoals de moskovische tulbanden 
die het water in de mond doen 
lopen. Ook de marasquinschnit-
ten zien er op hun paasbest uit!

Fair trade chocolade
Martin: ,,Onze chocolatier heeft 

zijn fantasie weer laten spreken 
en prachtige paashazen, kippe-
tjes, kuikentjes en bonboneie-
ren gecreëerd met de beste fair 
trade chocolade. Een trakta-
tie voor het oog én de mond en 
prachtig om cadeau te doen! We 
hebben ook feestelijk verpakte 
chocolade om cadeau te doen 
met Pasen. Voor de kinderen zijn 
er speciale paaslollies gemaakt.” 
Verder wordt de keuze nog moei-
lijker gemaakt door verleidelijke 
paaspetit fours, paastheekoek-
jes, prachtige, verse taartjes en 
het altijd zo mooi gedecoreerde 
gebak. De Roset is te vinden aan 
de Burgemeester Mooijstraat 17, 

Castricum - Zaterdag 23 maart 
is de eerste zonnecentrale van 
Castricum officieel in gebruik 
genomen. Wethouder Christel 
Portegies onthulde een bord aan 
de gevel van de gemeentewer-
ken op de Schulpstet. 

Deze Zonnecentrale is een bur-
gerinitiatief van veertig inwoners 
van Castricum, verenigd in de 
Coöperatie Zon op Schulpstet. 
De volgende zonnecentrale komt 
opnieuw op een dak van de ge-
meente in Castricum, Akersloot 
of Limmen. Het is mogelijk hier-
voor in te schrijven via www.ca-
lorieenergie.nl. 

Zonnecentrale 
is in gebruik

Castricum - Een 28-jarige fiet-
ser uit Castricum werd donder-
dag rond 16.30 uur overgebracht 
naar het ziekenhuis na een aan-
rijding op de Dag Hammarsk-
joldlaan. Een 52-jarige automo-
bilist uit Castricum zag de fietser 
over het hoofd en er ontstond 
een aanrijding. 

Botsing tussen 
fietser en auto

waar ook de lunchroom is ge-
vestigd, in winkelcentrum Gees-
terduin naast The Free Record 
Shop én in Heerhugowaard op 
de Middenwaard 44. Let ook op 
de aanbiedingen in deze krant.

Castricum - Sinds begin van dit 
jaar is er een vermogensinko-
mensbijtelling in de AWBZ en is 
het minder aantrekkelijk om ver-
mogen te hebben. Dat roept bij 
veel mensen vragen op. Mr. Dr. 
Eric W J Ebben, universitair do-
cent notariële vakken aan de 
Vrije Universiteit en jurist bij Fa-
mily Matter geeft een lezing 
over dit onderwerp op de Stet-
weg 43A. De lezing vindt plaats 
op dinsdag 9 april van 14.00 tot 
16.00 uur en van 19.00  tot 21.00 
uur. Aanmelden via info@fami-
lymatter.nl met vermelding van 
middag of avond en het aantal 
personen. 

Schenken, erven 
en successiewet

Kwakkermaat bij Jazz in Bakkum
’Tribute to Oscar Peterson’
Bakkum - Hotel Borst en Jazz in 
Bakkum presenteren met trots 
Trio Hans Kwakkernaat, De ster-
muzikanten brengen het pro-
gramma ‘The Music Of Oscar Pe-
terson’; een eerbetoon aan deze 
in 2007 overleden jazzlegende.
Grootmeester Oscar Peterson 
staat bekend om zijn innovatie-
ve harmonische akkoorden en 
pianotechnische hoogstandjes. 
Het trio bracht in 2012 het album 
‘Hello Oscar’ uit. De cd werd op-

genomen in de HGBS Studio in 
Duitsland, waar volgens jazzken-
ners Oscar Peterson zijn beste al-
bums opnam. Pianist Hans Kwak-
kernaat nam zijn partijen op aan 
dezelfde Steinway vleugel als 
waar de meester zelf zijn opna-
men mee maakte. Naast  Kwak-
kernaat op piano, speelt Joost 
Zoetman gitaar en Bas Rietmeijer 
de bas. Het optreden vindt plaats 
op zondag 31 maart vanaf 16.00 
uur. De entree is gratis. 

Van beroemde lelie tot laboratoriumorchidee

Kom in de Kas: 6 en 7 april 
open dagen glastuinbouw

In de bloemenkraamkamer
Altijd al eens oog in oog willen 
staan met Caroline Tensen of 
Willeke Alberti? Breng dan ze-
ker een bezoekje aan leliekwe-
kerij Frans Maalman. Dit mooie 

glastuinbouwbedrijf kweekt een 
keur aan oriëntaalse lelies, waar-
onder een aantal met beroemde 
namen. Wie meer wil weten over 
moderne agrarische machines is 
in Heemskerk ook aan het juiste 
adres: bij Denneman zijn indruk-
wekkende apparaten als hout-
versnipperaars, diepwoelers en 
kunstmeststrooiers te bewonde-
ren. En dan de weefselkweekla-
boratoria van Floricultura, waar 
orchideeën virusvrij en steriel 

Heemskerk – Een lelie die Wil-
leke Alberti heet, orchideeën die 
ontstaan in een laboratorium en 
zomerbloeiers in de winter. Het 
kan in de kas. Wie dat zelf wil 
ervaren komt op zaterdag 6 en 
zondag 7 april naar Kom in de 
Kas. In Heemskerk doen vijf be-
drijven mee aan deze open da-
gen voor de glastuinbouw. Gast-
vrije tuinders openen de deuren 
van de kassen om te laten zien 
wat er allemaal gebeurt achter 

het glas. Leuk en leerzaam voor 
kinderen en interessant voor ou-
ders. Kom in de Kas wordt voor 
de 36ste keer georganiseerd en 
is een van de grootste publieks-
evenementen van het land.

worden gekweekt voor een nóg 
mooiere en sterkere bloem. Een 
staaltje moderne techniek in de 
bloemenkraamkamer.

Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de be-
drijven zelf worden er het he-
le weekend ook speciale activi-
teiten georganiseerd voor kin-
deren. Zo kunnen de kleintjes 
zich uitleven op een springkus-
sen, ponyrijden of meedoen aan 
de prijsvraag. 
Spelenderwijs maken ze zo nog 
beter kennis met de wereld van 
de glastuinbouw en de gehei-
men die schuilgaan achter het 
glas van de kas. Laat ze dus 
maar lekker rennen door de zee 
van lelies, verstoppertje spelen 
tussen de perkplanten en rijden 
op de grootste machines die ze 
ooit hebben gezien. Kom in de 

Kas is een uitje voor het hele ge-
zin, lekker in de buurt en hele-
maal gratis.

Over Kom in de Kas
In Heemskerk nemen vijf bedrij-
ven deel om te laten zien waar 
ze trots op zijn: mooie, verse, ge-
zonde en veilige natuurproduc-
ten. Iedere kas heeft iets eigens 
te bieden en er worden bijzon-
dere activiteiten georganiseerd. 

De openingstijden zijn van 10.00 
tot 17.00 uur op zaterdag 6 april 
en van 11.00 tot 16.00 uur op 
zondag 7 april. Parkeren kan bij 
de bedrijven zelf. Kom in de Kas 
is gratis. en wordt mede mogelijk 
gemaakt door FloraHolland, Dut-
ch Produce Association, Fresh 
Produce Growers, Rabobank en 
Interpolis. Zie ook www.komin-
dekas.nl. 
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Verontrust
Er wordt nu al geruime tijd door de gemeente gesproken over het ver-
meende knelpunt bij de spoorwegovergang aan de Dorpsstraat. Zelf 
gebruik ik dagelijks deze overweg en sinds de spoorbomen beter zijn af-
gesteld, zijn de bomen veel minder lang dicht per uur. Er is dan ook echt 
geen sprake van een ‘knelpunt’. De sterke groei van het treinverkeer 
(rijden zonder spoorboekje), waardoor de spoorbomen veel langer dicht 
zouden zijn per uur, gaat niet door vanwege de bezuinigingen bij de NS. 
Ook de groei van het autoverkeer is een onjuist gelegenheidsargument. 
Castricum is een van de snelst vergrijzende gemeentes van Nederland 
en het aantal forensen zal eerder af- dan toenemen de komende jaren.
Op basis van verkeerde veronderstellingen en persoonlijke voorkeu-
ren wordt door de gemeente aangestuurd op de aanleg van een zeer  
dure zuidoostelijke randweg. Deze variant wordt ondanks alle bezwaren 
steeds weer naar voren geschoven door de wethouder. De randweg zou 
een van de mooiste natuurgebieden van Castricum vernietigen en blij-
vend overlast veroorzaken voor een groot aantal inwoners. De aanleg 
van de randweg zou een investering vergen van maar liefst 40 miljoen. 
Ofwel 2.000 euro per inwoner! Dit terwijl de gemeente al kampt met 
enorme tekorten. Dit bedrag is slechts een schatting. Ook het onder-
houd is door de gemeente nog niet voorzien. Nu het rijk een groot deel 
van de aanleg voor haar rekening wil nemen, lijken alle remmen los 
te gaan. Maar we willen toch ook geen landingsbaan in de achtertuin 
alleen maar omdat deze gratis is!? Heeft iemand al stilgestaan bij de 
schadeclaims van omwonenden vraag ik mij af. Het zal duidelijk zijn dat 
de huizen van omwonenden in waarde zullen dalen. Ook zullen meer-
dere boerenbedrijven in tweeën gedeeld worden waardoor enkele van 
de laatste boeren van Castricum hun bedrijf gedwongen zullen moe-
ten beëindigen. Dit zal zonder meer tot grote schadeclaims gaan leiden 
voor de gemeente. De kans dat dit een financieel debacle wordt voor 
de gemeente is dan ook levensgroot. En dat voor een project dat een 
niet bestaand probleem op moet lossen. Ik roep alle raadsleden op hun 
verantwoordelijkheid te nemen en dit idee te verwerpen. Er zijn diverse 
betere en goedkopere alternatieven. Niets doen is ook een mogelijkheid 
die serieus onderzocht zou moeten worden.
J.A. van Duuren

Het juiste perspectief!
Met stijgende verbazing sla ik de lopende discussie omtrent het knoop-
punt spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg gade. Deze discussie 
dreigt meer en meer te verwateren en ik constateer dat de focus op het 
oorspronkelijke vraagstuk steeds verder naar de achtergrond verdwijnt, 
namelijk hebben we in Castricum te maken met een knelpunt bij de 
spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg of niet? Hoe kan dit? 
Het is begrijpelijk dat bewoners zich roeren. Zo heeft elke buurt in Cas-
tricum wel een reden om iets van deze discussie te vinden en worden 
de meest creatieve oplossingen dan wel tegenargumenten verzonnen.
De discussie lijkt zich steeds meer te ontvouwen naar of er wel of geen 
randweg zou moeten komen. Over de andere twee tunneloplossingen 
lezen we nagenoeg niets meer. Dit is niet terecht en de raad zou hier 
ook niet akkoord mee mogen gaan. We hoeven dus slechts één vraag te 
beantwoorden: Is er sprake van een knelpunt rondom de spoorwegover-
gang Beverwijkerstraatweg of niet? En zo ja, met welke oplossingen kan 
deze vermeende overlast tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) 
kosten opgelost, dan wel verlicht worden. 
Ikzelf ben diverse keren naar publiekelijk toegankelijke presentaties ge-
weest op het gemeentehuis. Helaas worden bepaalde aannames ge-
presenteerd als vaststaande feiten, en worden te veel punten buiten be-
schouwing gelaten (al dan niet bewust). Het gevaar hiervan is dat men 
zichzelf in een onmogelijk positie manoeuvreert en uiteindelijk een voor 
Castricum foute keuze maakt. Het lijkt wel of er andere krachten aan het 
werk zijn, en er andere belangen spelen.
Om dit op te lossen zou de Raad zich het volgende moeten afvragen:
1. Zijn alle aannames werkelijk scherp genoeg geformuleerd en klop-
pen deze, gelet op de huidige (economische) ontwikkelingen? Ik denk 
hierbij aan de belangrijke (foutieve) aanname over de toename van het 
autoverkeer. 
2. Is er sprake van een knelpunt (gelet op wachttijdtoename, aantal uren 
per dag, etc.). Of maken we van een mug een olifant?
3. Wat kunnen we in de bestaande infrastructuur doen om doorstroming 
te verbeteren? 
4. Indien gewenst, hoe kunnen we dan vervolgens tegen zo laag moge-
lijk kosten een verbetering realiseren? Hierbij zouden (oude) alternatieve 
oplossingen ook weer tegen het licht aangehouden moeten worden. 
5. Hoe houden we de leefbaarheid van onze gemeente intact? Denk 
naast het verlies van natuur hierbij ook aan het behoud van winkelgebied 
Torenstraat/ Bakkersplein en Dorpsstraat (welke gebaat zijn bij grote 
passantenstroom).
J. Twisk. (Ingekort door de redactie).

Dikke acht voor Bakkum, 
maar zorg over verkeer

Bakkum - De leerlingen van 
groep zeven van de Cunera-
school in Bakkum beoordelen 
hun woonkern als gezellig en 
sfeervol, maar ook als verkeers-
onveilig. Die boodschap had-
den de scholieren voor wethou-
der Hilbrand Klijnsta van de ge-
meente Castricum donderdag 21 
maart. In de klas kreeg de wet-
houder de resultaten gepresen-
teerd van een jeugdschouw die 
onlangs plaatsvond. 
De drieëndertig leerlingen ga-
ven hun mening over zaken als 

de mogelijkheden voor sport 
en spel, het verkeer, overlast 
en de sociale veiligheid in Bak-
kum. Stichting Welzijn Castricum 
voerde het onderzoek uit, samen 
met de gemeente Castricum en 
de schoolleiding. Een in het oog 
springende uitkomst is het hoge 
cijfer dat Bakkum krijgt: een 8,2. 
Veel leerlingen geven aan dat het 
verbeteren van de verkeersvei-
ligheid belangrijk is. Er wordt te 
hard gereden en vooral de Bak-
kummerstraat wordt als onveilig 
ervaren. Wethouder Klijnstra be-

loofde dat de gemeente binnen 
een dag een speciale snelheids-
display aan de Bakkummerstraat 
gaat plaatsen. Deze gaat gedu-
rende enkele weken automobi-
listen waarschuwen als zij har-
der rijden dan de maximum der-
tig kilometer per uur. Inmiddels 
wordt al strakker toegezien op 
verboden vrachtverkeer in de-
ze straat. 
Het volledige rapport van de 
jeugdschouw is te vinden op de 
website van de gemeente, www.
castricum.nl

Henk Hoogervorst is overleden

Castricum - Afgelopen 
woensdag 20 maart over-
leed Hendricus Jacobus Hoo-
gervorst. Hij werd alom be-
schouwd als een zeer geziene 
zakenman. Zijn naam is voor-
al aan zijn textielimperium 
‘Hovor Mode’ verbonden, dat 
onder meer aan de Gasstraat 
in Castricum was gevestigd. 

Henk Hoogervorst diende boven-
dien de Castricumse voetbalclub 

Vitesse ’22 van 1952 tot 1964 als 
een zeer gewaardeerd voorzitter. 
Hij is dinsdag 26 maart op On-
derlangs naar zijn laatste rust-
plaats gebracht. ‘Mijnheer’ Hoo-
gervorst is 92 jaar geworden. 

Op handen gedragen
Ondernemer/zakenman Hoo-
gervorst, geboren op 16 novem-
ber 1920 in Lisse, staat bij allen 
die hem hebben gekend in hoog 
aanzien. Henk Hoogervorst ken-

merkte zich door zijn unieke per-
soonlijkheid, voorzien van een 
bijzonder zakelijk instinct. Waar 
nodig kon men altijd op hem 
bouwen, zijn gevoel voor recht-
vaardigheid was groot. Zijn me-
dewerkers en medewerksters 
droegen hun baas op handen. 
Hij was als werkgever zijn tijd vér 
vooruit. 

Met Hovor Mode op vakantie
Fameus waren in de jaren zes-
tig de buitenlandse vakantierei-
zen naar Italië en Spanje, die hij 
voor zijn personeel organiseerde. 
In het jaar 2000, toen hun oude, 
onvergetelijke baas op het punt 
stond de leeftijd der allersterk-
sten te bereiken, organiseerde 
medewerksters een reünie voor 
Hovor Mode-collega’s uit de ja-
ren zestig. 

Voorzitter Vitesse ‘22
De man die naar eigen zeggen 
‘weinig tot geen verstand van 
voetballen’ had, werd een ver-
stokt Vitessenaar. Hij zette club-
mensen in beweging en reali-
seerde met hen zeer veel op en 
rond de velden. Tijdens het 75-ja-
rig jubileum in 1997 ontving hij 
de speld als lid van verdienste. 

Henk Hoogervorst was vader van 
vier dochters en een zoon. Hij 
laat vele klein- en achterkleinkin-
deren na. Zij zullen van hun her-
inneringen aan vader Hooger-
vorst genieten. 
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Samen de krant lezen en het nieuws rond Koningin Beatrix doorne-
men.

Hartverwarmende contacten met bezoekers
Ontmoetingscentrum zoekt medewerkers

Castricum - Het Ontmoetings-
centrum in de nieuwe Boogaert 
draait al een aantal maanden op 
volle toeren. Het centrum biedt, 
in de vorm van een dagsociëteit, 
zowel ondersteuning aan thuis-
wonende mensen met geheu-

genproblemen als aan hun part-
ners en verzorgers. 
Men wil voor deze dagsociëteit 
het team vrijwillige medewer-
kers graag uitbreiden. Vrouwen 
én mannen die een dagdeel per 
week willen assisteren bij indivi-

duele en groepsactiviteiten ge-
richt op onder meer beweging 
en het onderhouden van het ge-
heugen zijn van harte welkom. In 
de praktijk kan het gaan om acti-
viteiten als: schilderen, naar mu-
ziek luisteren, spelletjes doen, 
de krant lezen, boodschappen 
doen, de lunch voorbereiden, 
zingen en wandelen. 

De vrijwillige medewerkers wer-
ken samen met professionele 
krachten en zijn enthousiast over 
de meerwaarde van hun inspan-
ningen: ,,Wij vormen het toefje 
slagroom op de taart en kunnen 
veel individuele aandacht geven. 
De contacten met de bezoekers 
zijn vaak hartverwarmend.” Vrij-
willige medewerkers wordt een 
korte cursus en begeleiding in 
teamverband geboden door de 
Viva!Zorggroep. 

Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251 65 65 62. Per mail 
aanmelden is eveneens moge-
lijk: info@welzijncastricum.nl. 
Foto: Irene Zijlstra.

Met de padden op pad
Castricum – Op paaszater-
dag 30 maart kan iedereen van-
af zes jaar die anderhalf uur kan 
lopen maar ook stilstaan vanaf 
9.30 uur helpen padden en kik-
kers op hun weg naar het wa-
ter.  De groep gaat aan de slag 
op de Zeeweg nabij Bezoekers-
centrum De Hoep onder leiding 
van deskundige Thea Spruijt en 
PWN boswachter Véronique van 
Meurs. De meeste kikkers en 
padden overwinteren op het land 
en gaan in het voorjaar naar het 
water om te paren. Als tijdens 
de trek van overwinteringsplaats 

naar het water verkeerswegen 
overgestoken moeten worden, 
vallen er vaak veel slachtoffers. 
Vooral padden sneuvelen omdat 
zij vaak op de weg stil gaan zit-
ten. 
Na afl oop ontvangen de deel-
nemers een paasverrassing. Er 
kunnen maximaal 15 personen 
mee vanwege de veiligheid van 
de deelnemers langs de we-
gen die de padden bewande-
len. Deelname gratis. Aanmel-
den kan alleen via Bezoekers-
centrum De Hoep: 0251-661066 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Burgemeester Mans honderdste 
gast in de 100 van Castricum

Castricum - In de honderdste 
uitzending van de 100 van Cas-
tricum is burgemeester Mans te 
gast. Mans is daarmee de laatste 
in de rij van prominente inwo-
ners van de CAL die aanschuift 
in de studio bij presentator Peter 
van Raalte. Onder andere Hen-
nie Huisman, Elly de Waard, Wil-
lem Middelkoop en Ralph Tuijn 
gingen Mans voor in het vier jaar 
durende radioproject van Radio 
Castricum105. 
Het gesprek wordt opgenomen 
en uitgezonden op woensdag 

27 maart van 20.00 uur tot 21.00 
uur. De uitzending wordt her-
haald op donderdag 28 maart 
van 21.00 uur tot 22.00 uur en op 
zondag 31 maart van 12.00 uur 
tot 13.00 uur.  

De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. Ook via in-
ternet: www.castricum105.nl

Nieuw toetssysteem op Montessori
Castricum - De Montessori-
school introduceert als eerste 
school in de regio een nieuw 
toetssysteem: een pedagogisch 
evaluatieprogramma. In Duits-
land wordt dit toetssysteem al 
sinds 1992 toegepast. Annemie-
ke Zwart van Qartz Adviesbu-
reau heeft onlangs een lezing op 
de school gegeven over dit on-
derwerp. 
,,Ieder kind bewijst dat het de 

geleerde kennis goed kan toe-
passen door er een eigen werk-
stuk over te maken. Zelf-assess-
ment dus. Van toetsen naar ver-
antwoorden. Het reguliere Cito-
volgsysteem ondersteunt slechts 
de controle op de ontwikkeling 
van het kind, het nieuwe toetssy-
steem voegt een extra dimensie 
toe. Een kind wordt meer eige-
naar van het eigen leerproces.”
Zo laat bijvoorbeeld Eva uit 

groep drie zien dat zij de grote 
getallen niet alleen kent, maar 
ook echt snapt. 
Ze beeldt het getal 876 uit door 
het op te schrijven, door het te 
tekenen, door het met het Mon-
tessori-materiaal uit te leggen, 
maar ook door op het school-
plein 876 kiezelstenen neer te 
leggen. Hierdoor is het begrip 
van grootte, maar ook van volu-
me getest.

Castricum - Vorige week pro-
beerde een man in een super-
markt in winkelcentrum Geester-

Man steelt 50 
tubes tandpasta

duin 50 tubes tandpasta te ste-
len. Hij werd hierbij betrapt en is 
aangehouden. Op het politiebu-
reau bleek dat de man voor an-
dere zaken nog 150 dagen in de 
gevangenis moest doorbrengen 
en ook 330 euro moest betalen.  

Fr!zCo bij Conquista
Limmen - Zaterdag 30 maart 
is er bij Conquista een Fr!zCo 
feestje. Van 19.30 tot 23.30 uur 
is er een disco voor de jeugd van 
elf tot en met vijftien jaar. Dj’s 
draaien de nieuwste hits en ver-

zoekjes van bezoekers.
Loungehoekjes, een dansvloer 
en een lichtshow zorgen voor de 
juiste sfeer.
Er wordt alleen fris geschonken 
en dat is extra voordelig geprijsd.

De entree bedraagt  2,50 euro. 
In de voorverkoop inclusief twee 
consumpties en aan de deur een 
consumptie. 

Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50. Kijk 
voor meer info en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl.

Castricum - Een jaar lang is Ro-
my Hollenberg, vierde klas leer-
ling van het Clusius College Cas-
tricum, ambassadeur voor de or-
ganisatie World Vision. De or-
ganisatie die met de vastenac-
tie Zip your lip geld inzamelt op 
scholen voor mensen in de der-
de  wereld. Een jaar ambassa-
deur voor mensen in de Derde 
Wereld… hoe is dat? Romy is 
als ambassadeur met een groep 
naar Zimbabwe geweest. Een 
reis die voor altijd haar kijk op de 
wereld heeft veranderd.
Het afgelopen jaar is Romy  mee 
geweest met de scholentour. 
Tweede klassen van vmbo tot 
vwo werden bezocht.
Wat brengt het ambassadeur 
zijn? Romy: ,,Dat ik leeftijdge-
noten met een echt verhaal kan 
overtuigen van hoe erg de ar-
moede is en hoe hard er hulp 
nodig is, dat mijn verhaal men-
sen echt kan raken, dat geeft 
voldoening.” ,,Daarnaast heb 

ik ook geleerd genuanceerd te 
denken, niet meer zo zwart/wit, 
je leert dat er aan elk verhaal 
meerdere kanten zitten.”
Romy is zo enthousiast over wat 
ze doet voor anderen dat ze am-
bassadeur blijft, ook al doet ze dit 
jaar eindexamen. Ze gaat waar-
schijnlijk weer terug naar Afri-
ka. Ze hoopt dan, net als de vori-
ge keer, weer op giften. Verleden 
keer heeft ze van Boekhandel 
Schuit een pakket schoolspullen 
meegekregen, waar dankbaar 
gebruik van werd gemaakt.
Romy wil graag de aandacht 
vestigen op  de ‘African Day & 
night’. Dierenpark Amersfoort 
staat deze zomer drie weken 
lang in het teken van Afrika.  Ook 
Zipp your Lip is daar bij aanwe-
zig. Spullen die de organisatie 
gekocht heeft in Oeganda wor-
den daar verkocht en de ambas-
sadeurs zijn er ook. Ook Romy is 
daar. Ze hoopt dan veel geld in 
te zamelen. 

Vermist:
Sportlaan Limmen: grijs-cyper-
se kater, witte bef, buik en po-

ten, wit tussen de ogen, gecas-
treerd, gechipt, zwart halsbandje 
met glittertjes en belletje, 1 jaar, 
Aaron.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Castricum - Een jaar lang is Ro- ik ook geleerd genuanceerd te 

Romy Hollenberg een 
jaar ambassadeur bij 

World Vision
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Sporten als je ouder wordt? Ja, 
een lekkere wandeling of een 
fi etstochtje, dat gaat er bij velen 
nog wel in maar echt prestatief 
bezig zijn? Dat laten de meeste 
50-plussers liever aan jongeren 
over.
Maar dat geldt niet voor Wim 
Heeremans uit Bennebroek. 
Deze sportieve tennisser heeft 
onlangs weer wat bekers en 
medailles aan zijn toch al in-
drukwekkende prijzenkast toe-
gevoegd. Begin maart werd hij 
Nederlands kampioen tennis 
in zijn leeftijdscategorie om een 
week daarna ook vrij eenvoudig 
de Europese titel in de wacht te 
slepen.

Nooit heeft hij een tennisles ge-
had, Wim Heeremans. Met een 
balletje trappen kreeg hij het bal-
gevoel dat je nodig hebt bij bal-
sporten. De jonge Wim had het 
tennis snel onder de knie en werd 

districtskampioen van Haarlem. 
Mooie tennisjaren volgden en als 
je een tennisser van 35 jaar bent, 
dan ga je naar de veteranen en 
iedere vijf jaar naar een volgen-
de categorie. 
In januari deed Heeremans mee 
aan de Europese kampioen-
schappen voor 80-plussers in 
Seefeld. Zijn tegenstander in de 
fi nale was de Zweed Sven Pewe. 
Deze bood de eerste set nog 
volop verzet maar de tweede 
set werd een eenvoudige prooi 
voor de Bennebroeker. Ook de 
dubbel won Heeremans, met 
zijn Oostenrijkse dubbelpartner 
Hans Jell.
Op de indoorbanen van Tulip 
Tennis Center in Hilversum greep 
Heeremans deze maand zijn 
kans op het Nederlands kampi-
oenschap. Michael van Berkel, al 
jaren zijn grootste rivaal, speelde 
namelijk niet mee in deze cate-
gorie, hij zit nog in de leeftijds-

groep 75+. Heeremans won de 
fi nale met 6-2 en 6-0 van Paul 
Olff. Met partner Gerard Haar-
huis, de vader van Paul, won hij 
het dubbelspel. 
De sportieve Bennebroeker 
speelde al eerder op toernooien 
in Kroatië en Turkije en is door de 
KNLTB geselecteerd om mee te 
doen aan de Indoor Wereldkam-
pioenschappen, dit jaar in Tsje-
chië. Leuk om samen met mijn 
vrouw naar toe te gaan. ‘‘Zij is 
mijn trouwste supporter’’, vertelt 
hij trots. Hij ziet het als meedoen 
aan de Olympische Spelen, met 
je team het stadion in, het volks-
lied meezingen en de vlag hijsen. 
Zolang Wim nog gezond van lijf 
en leden is, blijft hij tennissen op 
hoog niveau. Er is zelfs een cate-
gorie 90+ maar daar zitten nog 
maar twee echt serieuze kandi-
daten in. En wie weet, over tien 
jaar Wim Heeremans!

Ton van den Brink

80-plusser Wim Heeremans 
Europees tenniskampioen 

Wim Heeremans (links) met zijn tegenstander in de fi nale op het Europees Kampioenschap, Sven Pewe 
uit Zweden

Leer alles over de 
tulp in ‘Tulpenland‘

Van 30 maart tot 1 november 
opent Fluwel’s Tulpenland in Sint 
Maartenszee (NH) haar poorten. 
Het leerzame park voor jong en 
oud staat volledig in het teken 
van de tulp. Aan de hand van 
activiteiten, tentoonstellingen en 
excursies leer je spelenderwijs 
alles over een van de popu-
lairste bloemen ter wereld. Een 
bezoekje aan Tulpenland is een 
dagje vol verrassingen. In de in-
spirerende omgeving zijn volop 
bloeiende tulpen te zien, ook in 
de zomer en het najaar.
In 2013 is Tulpenland uitgebreid 
met negen verschillende inspira-
tietuinen ontworpen door onder 
meer tuindeskundigen Jacque-
line van der Kloet en Modeste 
Herwig. Nieuw is de rondrit met 
een boerenwagen door de bol-
lenvelden in het voorjaar en over 

het strand in de zomer. Geduren-
de het hele seizoen is er een wis-
selende kunsttentoonstelling. Zo 
zullen er onder meer tulpenschil-
derijen en beelden te zien zijn.
Tulpenland is gelegen in Sint 
Maartenszee (NH) dagelijks ge-
opend van 30 maart tot en met 
1 november inclusief zon- en 
feestdagen. Openingstijden zijn 
van 10.00 tot 18.00 uur, toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon (kinderen tot en met 2 
jaar gratis). Het park is ook toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers 
en honden aan een korte lijn zijn 
toegestaan. In de oudhollandse 
stolpboerderij is een gezellig 
restaurant waar je kunt genieten 
van smakelijke streekproducten. 
Kijk voor meer informatie en een 
routebeschrijving op 
www.fl uwelstulpenland.nl.
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In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de ‘kwast’ door aan een collega

Theo Schouten

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Karel Vreeburg gaf vorige 
maand de kwast vanuit 
India door aan autonoom 
kunstenaar Theo Schouten. 
Hij schrijft:
‘Geometrische vormen 
doen iets met mij. Al ja-
ren experimenteer ik op 
papier met lijnen, met de  
lengte en dikte, maar ook 
met kleur. Sinds 2010 ben 
ik de diepte ingegaan en 
maak mijn werk nu 3Di-
mensionaal. Vanaf 2012 
ben ik beroepsmatig aan 
het werk als autonoom 
kunstenaar. Tekenen, of 
was het nou schilderen? 
Zelf noem ik het vaak 

‘kleurplaten’ maken. Piet 
Mondriaan, Gerrit Rietveld 
maar ook M.C. Escher en 
de Haarlemse kunstenaar 
Rob Clous hebben mij al-
tijd uitermate geïntrigeerd 
en geïnspireerd. Rob Clous 
niet in de laatste plaats 
vanwege zijn soms absur-
distische onmogelijkheden. 
De Stijlgroep heeft met de 
abstracte kunst ook nu nog 
in 2013, een vaste plek in 
mijn belevingswereld. Piet 
Mondriaan was vlak voor 
zijn dood in 1944 tot de 
conclusie gekomen dat 
een lijn eigenlijk ook een 
vlak is, een kleine zinsnede 

uit een brief, maar volgens 
mij een constatering met 
heel grote gevolgen. Pri-
maire kleuren zijn voor mij 
een must. Zeg nooit, nooit, 
maar de laatste jaren heb 
ik alleen maar met primai-
re kleuren gewerkt. Ik werk 
met acrylverf op linnen of 
papier maar dan wel ge-
laagd, (linnen/papier op 
foamboard. Geometrie en 
gevoel lijken vaak erg ver 
uit elkaar te liggen, maar 
in mijn geval is daar zeker 
geen sprake van. Juist echt 
op mijn gevoel afgaan, op 
intuïtieve kracht een lijnen-
spel neerzetten, dat is waar 
ik voldoening uit put en 
(meestal) erg blij van word 
en dat is ook mijn doelstel-
ling. Verder heb ik een vast 
thema in mijn werk: Onze 
bovenkamer. Ons doen en 
laten wordt bepaald door 
onze hersens en uitgevoerd 
via commando’s (gedach-
ten) die daar ontstaan. Elke 
levensvorm is rond, maar 
gedachten en uitspraken 
van mensen kunnen soms 
behoorlijk rechtlijnig zijn en 
dat tracht ik met mijn teke-
ningen te vatten.’

Voor meer informatie en 
komende exposities kijk 
op: www.theoschouten.
com. 

Theo geeft de kwast 
door aan Afke Spaar-
garen uit IJmuiden.

Kok Wessel Deen van Chef 
& Sloof (www.chefensloof.
nl) trakteert u weer op 
een heerlijk recept. Deze 
maand: Roergebakken 
spruitjes met appel 
en gember. Een heerlijk 
groentegerecht voor 4 per-
sonen.

Ingrediënten:
600 gram spruitjes,  3 
eetlepels roerbakolie of 
olijfolie, 1 ui, gesnipperd, 
1 moesappel, in stukjes, 
2 bolletjes gember met 1 
eetlepel gembersiroop, 1 
eetlepel sojasaus

Recept van de Chef

bereiden
Maak de spruitjes schoon 
en kruis het stronkje in. 
Verhit de roerbakolie in 
een wok en fruit de ui even 
aan. Voeg de spruitjes en 
appel toe en roerbak ze 
circa 2 minuten. Hak de 
gember fijn en roer de 
gember met de siroop, so-

jasaus en een scheutje wa-
ter door de spruitjes. Laat 
de spruitjes afgedekt in 
nog circa 6 tot 8 minuten 
beetgaar worden.

Tip
Dit groentegerecht is extra 
lekker ekker met in gan-
zenvet en rozemarijn ge-
bakken aardappeltjes en 
een rosé gebakken entre-
cote.
Aardappelpartjes eerst 5 
minuten koken, afgieten, 
af laten koelen en daarna 
ongeveer 10 minuten bak-
ken.

Knaus Van i nieuw bij 
De Klerk Travelcar

Vanaf deze week is hij te 
bezichtigen bij de Klerk 
Travelcar, de Knaus Van 
i, de nieuwe compacte 
integraalklasse camper 
van Knaus. Een hypermo-
derne camper met tal van 
voordelen. ,,In de eerste 
plaats de prijs’’, vertelt Jef-
frey De Klerk. ,,Maar ook 
de afmetingen zijn voor 
veel mensen heel prettig. 
Deze compacte camper is 
20 centimeter smaller dan 
de meeste campers, dat 
betekent dus prettig rijden 
op smalle weggetjes. Ook 
is de Knaus Van i ongeveer 
40 centimeter lager dan de 
meeste campers en is hij 
prima hanteerbaar.’’
Wie even veel houdt van 
design als van multifunctio-
naliteit en optimale vrijheid 
in een compacte ruimte, 
vindt in de Van i de ideale 

reisgenoot. 
Van het markante boeg-
front en de hybride-verlich-
ting achter tot en met de 
vele opbergmogelijkheden 
en de comfortabele bad-
ruimte: De integrale cam-
per scoort hoge ogen in 
alle opzichten en bekleedt 
daarmee een uitstekende 
plaats in de klasse tot 3,5 
ton totaalgewicht.
De Klerk Travelcar is een 
van de eerste Knaus-dea-
lers in Nederland die de 
Knaus Van i verkoopt.

Tweede Paasdag open
Wilt u de nieuwe Knaus Van 
i bekijken? De Klerk Tra-
velcar is Tweede Paasdag 
open van 11.00 tot 17.00 
uur. U vindt de expert in 
caravans en campers op 
de Haarlemmerstraat 1B in 
Hillegom.

Wandel4Daagse
De wandel4daagse van 
Haarlem is een jaarlijks 
terugkerend evenement in 
de tweede week van de 
maand mei. Dit jaar is de 
vierdaagse van 9 tot en 
met 12 mei, tijdens het he-
melvaartweekeinde.
Na het eerste succes in 
2012 met dagelijks ruim 
1.100 wandelaars aan de 
start wordt bij de tweede 
editie in 2013 ingezet op 
een verdubbeling van het 
aantal deelnemers. Ener-
zijds door de timing in het 
Hemelvaartsweekend en 
anderzijds door een wijzi-
ging in het concept. Naast 

de sportieve prestatie een 
moment van sfeer en ge-
zelligheid langs de route 
en op de finishlocatie.

Inschrijving 
Belangstellenden voor 
deze Wandel4Daagse, 
van 9 tot 12 mei, kunnen 
inschrijven via www.wan-
del4daagsehaarlem.nl met 
een dagelijks start vanaf 
de Kunstijsbaan. Op de 
laatste dag brengen pen-
delbusjes de wandelaars 
vanuit het centrum, waar 
de feestelijke finish plaats-
vindt, terug naar de par-
keerplaats.



The Spirit of Russia 
terug in Nederland

The Spirit of Russia komt 
vrijdag 12 april naar het 
Kennemer Threater in Be-
verwijk. Avond aan avond 
uitverkocht in Rusland en 
na groot succes in Neder-
land weer terug. Iedereen 
heeft nu de kans kennis te 
maken met de Russische 
danscultuur in deze mix van 
traditionele Russische dans 
en hedendaags ballet. Het 
is een reis in de vergaande 
Russische geschiedenis.
The Russian National 
Dance Theatre wint al jaren 
de harten van het publiek 
over de hele wereld en is 
een attractie van formaat 
tijdens de zomermaanden 
in Moskou. Zowel de Rus-
sen, voor wie de show de 
betere tijden van weleer 
laat herleven, als toeristen, 
die hierdoor kennis maken 
met de rijke cultuur van het 
land, zorgen ervoor dat de 
show avond aan avond is 
uitverkocht.

Deze ongelooflijke dans-
show laat de meest verfijn-
de vorm van de Russische 
traditionele artistieke dans 
zien. Van orthodox tot he-
roïsch, het keizerlijke pre-
revolutionaire Rusland, de 

passie van de socialistische 
ijver, het patriottisme en de 
eenheid, de oude volks-
verhalen en het bruisende 
talent en de rijkdom van 
Rusland. 
Deze spectaculaire show 
biedt een boeiende kijk in 
de tradities, cultuur en ge-
schiedenis van een groot 
land. Met de ruim 400 
handgemaakte kostuums, 
de tomeloze energie van 
de dansers en de perfect 
uitgevoerde choreogra-
fieën maakt dit dé topshow 
uit Rusland. 

Bij dit theaterconcert is een 
Samen naar Theater avond 
georganiseerd. Voor men-
sen die graag naar een 
voorstelling gaan, maar 
liever niet alleen. Meer 
informatie op www.ken-
nemertheater.nl of aan de 
theaterkassa.

Reserveren?
Kaarten vanaf e 26,50 
voor vrijdag 12 april om 
20.15 uur kunt u reserveren 
via www.kennemertheater.
nl of via de kassa van het 
Kennemer Theater in Be-
verwijk, tel. 0251-221453. 
(foto’s: Alla Chetveryakova)

Kramer vs Kramer
Rick Engelkes, Pia Douwes e.a.
Dinsdag 23 april 20.15 uur 
Toneel  vanaf € 22,00 foto: Joris van Bennekom

Het Zandkasteel
Op Safari!
Woensdag 24 april 14.00 en 16.00 uur 
Familie 3+  € 17,50/ kind € 15,50

Rock4
Queen- A Night At The Opera Remastered
Vrijdag 29 maart 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 15,50 foto: Videopro.nl

Ruth Jacott
A Lady on Stage
Zaterdag 20 april 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 32,50 foto: Govert de Roos

Back To The Country- Part II 
Met Savannah, Dick van Altena en Cor Sanne
Vrijdag 19 april 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 19,00 foto: Hagemeier

De Jantjes
Willeke Alberti, Lucie de Lange, Arie Cupé e.v.a. 
Zaterdag 30 maart 20.15 uur
Musical  vanaf € 33,50 foto: Roy Beusker

Spirit of Russia
The Russian National Dance Theatre
Vrijdag 12 april 20.15 uur
Show  vanaf € 26,50 foto: Alla Chetveryakova

Gili 
Iedereen Paranormaal
Vrijdag 26 april 20.30 uur
Show  vanaf € 17,00 foto: Thijs Lowagie

Vonder & Bloom 
Tiny Little Theatre Tour 
Zaterdag 13 april 20.30 uur
Theaterconcert  vanaf € 15,00   foto: aangeleverd

Doornroosje De Musical 
Met Maud
Zondag 7 april 14.00 uur
Familie 4+   € 19,00/ kind € 16,50 foto: Nick Ormondt

Meezingen met Volendam
Alle hits uit Volendam in een
gloednieuwe show! try-out
Woensdag 17 april 20.15 uur
Show  vanaf € 19,00 foto: CMYK

foto: NRT Telescreen BV

The Buddy Holly Story
Tim Akkerman e.a.
Zaterdag 27 april 20.15 uur 
Muziektheater vanaf € 31,50 foto: Govert de Roos

Rouw om opa of oma
Vroeger was het haast 
vanzelfsprekend dat 
moeders thuis bleven en 
dat de kinderen zonder 
hulp van buiten werden 
opgevoed. Opa’s en 
oma’s waren er vooral 
om respect aan te beto-
nen tijdens de zondag-
middagbezoekjes. 
De tijden zijn veranderd 
en grootouders spelen 
nu, vaak omdat beide 
ouders werken, meer 
en meer een grote rol in 
het grootbrengen van de 
kleinkinderen. Ze passen 
op en zijn er als er hulp 
nodig is.
Ze zijn echter niet eind-
verantwoordelijk voor de 
opvoeding en dat geeft 
ze een bijzondere rol. Ze 
mogen de kleinkinderen 
‘verwennen’ waardoor 
vaak een bijzondere en 
hechte band ontstaat 
met eigen rituelen als 
samen koekjes bak-
ken, samen voetbal 
kijken, spelletjes doen of 
stoeien. Het nadeel van 
opa’s en oma’s is echter 
dat ze meestal oud zijn 
en daardoor meer kans 
hebben te overlijden.
Kleinkinderen krijgen 
dan te maken met een 
enorme schok. Het is 
meestal voor hen de 
eerste ervaring met het 
verlies van een geliefd 
persoon. Maar ook het 
verlies van een ver-
trouwde plek om naar 
toe te gaan.
Afhankelijk van de 
leeftijd van het kleinkind 
zullen kinderen boos zijn: 
waarom nu mijn opa? 
Maar ook kunnen kinde-

ren angstig worden, want 
als opa of oma doodgaat, 
kunnen mama en papa 
ook doodgaan. 
Belangrijk is dat kinderen 
hun gevoelens kunnen 
uiten. Misschien doen 
ze dat niet altijd met 
woorden. Ook door het 
maken van tekeningen of 
het samen lezen van een 
verhaal over doodgaan, 
kunnen kinderen hun 
gevoelens kwijt. Kinde-
ren stellen hele concrete 
vragen. Vooral waarom 
oma of opa is doodge-
gaan? Waarom deed 
het hart het opeens niet 
meer? Of waar is opa 
nu naar toe? Het is be-
langrijk goede informatie 
te geven en daar de tijd 
voor te nemen. Opa’s en 
oma’s gaan nu eenmaal 
een keertje dood. maar 
nu zij in deze tijd een 
steeds belangrijkere rol 
spelen in het leven van 
de kleinkinderen, bete-
kent de dood van opa of 
oma een grote emotio-
nele gebeurtenis in een 
kinderleven. Erkenning 
van het grote verdriet dat 
dat met zich meebrengt 
is voor kinderen van 
levensbelang.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg



Meubelstoffeerderij Dijkstra 
Uitgeest al 15 jaar een begrip

Aan het Hoorne in Uitgeest 
vindt u Meubelstoffeerderij 
Dijkstra. Fred Dijkstra heeft 
meer dan 30 jaar ervaring 
en is sinds 1999 in Uitgeest 
gevestigd. Zoon Paul stond 
als klein jongetje bij zijn 
vader te kijken en kreeg zo 
de creativiteit met de pap-
lepel ingegoten. Na 4 jaar 
school en 3 jaar ervaring in 
een ander bedrijf, besloot 
hij in 2007 samen met zijn 
vader verder te gaan. Het 
is een familiebedrijf, want 
ook Freds vrouw Marjan 
is vaak in de showroom te 
vinden. Zij doet de admini-
stratie.
Het is moeilijk dit bedrijf in 
één woord te vangen want 
de diversiteit aan werk-
zaamheden is groot. Zo 
is Fred gespecialiseerd in 
leer afkomstig van koeien. 
Het hangt in allerlei kleu-

ren in de showroom. Ook 
werkt men hier met water-
afstotende of waterdichte 
buitenstoffen voor voor-
namelijk boten en lounge 
kussens, bestand tegen 
alles wat je vooral niet op 
je stof wilt tegenkomen. 
Door de jachthavens in de 
omgeving, hebben Fred en 
Paul hier aardig wat werk 
aan maar ook de beroeps-
vaart weet hen te vinden. 
In de gezellige showroom 
staan meubels die kort-
geleden bekleed zijn van 
klassiek tot modern. Maar 
naast de specialisatie meu-
bels stofferen, zijn Fred en 
Paul ook zeer kundig in 
tapijt of vinyl leggen in bij-
voorbeeld slaapkamers of 
op trappen. 
Paul: “De klant vindt hier 
vloeren, meubels en gor-
dijnen, alles in één. Het 

materiaal is vaak van de-
zelfde leverancier met de-
zelfde patronen, dus dat 
maakt het kiezen heel ge-
makkelijk.” Sinds enige tijd 
is er zelfs een eigen gordij-
nencollectie te vinden.
Wie door de showroom 
loopt, zal zich verbazen 
over de hoeveelheid stalen 
en de Dijkstra’s snappen 
heel goed dat je niet in een 

half uurtje kunt overzien 
wat bij je past. Zo gebeurt 
het wel dat een klant een 
hele middag rustig alle 
stalen doorneemt, terwijl 
zij in de werkplaats verder 
werken. Paul: “Geen en-
kel probleem, wij houden 
er zelf ook niet van als we 
meteen moeten beslissen. 
Wij willen tevreden klanten 
en geven graag advies als 
men daarom vraagt.”
Het telefoonnummer van 
Dijkstra is 0251-317270 
Bezoek ook www.meubel-
stoffeerderijdijkstra.nl. 

Fred toont de een deel van de collectie leer

Weer autorijden, maar 
dan zonder angst!

Vrees om een tunnel door te rijden, in te voe-
gen op de snelweg, een weg langs het water te 
nemen of een brug? Of heeft een negatieve er-
varing in het verkeer ervoor gezorgd dat u niet 
meer in de auto stapt? Dan is er goed nieuws. 
In deze regio kunt u een aantal rijlessen nemen 
bij A.D.C.C. ofwel Applicatie Driving Cursus Cen-
trum.

‘‘In zeven lessen van twee 
uur help ik mensen weer 
de weg op’’, vertelt rijin-
structeur Jeronimus Mak-
kelie. ‘‘Ik begin met een 
intakegesprek om het 
probleem in kaart te bren-
gen. Vervolgens gaan we 
op individuele en rustige 
wijze aan de slag om het 
probleem aan te pakken.’’ 
Onder zijn klanten ziet 
Makkelie vrouwen die het 
na het wegvallen van hun 
echtgenoot moeilijk vinden 
lange afstanden te rijden 
op de snelweg. Anderen 
hebben een verkeersfobie 
na een ongeval of een tun-
nelfobie.

Makkelie leert zijn klan-
ten om te gaan met hun 
angst. ‘‘Het gezonde ver-
stand moet winnaar wor-
den van onterechte angst. 
Sommige angststoornissen 
verdwijnen nooit maar het 
is wel mogelijk ze beheers-
baar te maken, waardoor 
de kwaliteit van het leven 
aanzienlijk kan verbete-
ren.’’
Het aantal mensen met 
verkeersangst stijgt met de 
toename van de verkeers-
drukte en de agressie in 
het verkeer. Door vermin-
dering van het zelfvertrou-
wen blijft de auto in de 
garage en wordt voor het 
openbaar vervoer geko-
zen. Makkelie: ‘‘Zeker voor 
ouderen is dat een onge-
wenste ontwikkeling. De 
trend is toch dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstan-
dig en dus mobiel blijven. 
Het stelt hen in staat om 
sociale contacten te onder-
houden. Het is jammer als 
zij zich neerleggen bij een 
probleem met autorijden, 
omdat het zo eenvoudig is 
er iets aan te doen.
Bel voor meer informatie 
A.D.C.C. in Velserbroek, 
023-5336463.

Oergezel l ig uit!

Bowlen +
Steengrillen
(inclusief soep)

Vanaf 4 personen

e 28,50

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

drieHuis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

CastriCum
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

ijmuideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

saNtpoort-zuid
T. Jorritsma
Bloemendaalsestraatweg 89
2082 GC Santpoort-Zuid
023-5379928
info@praktijkjorritsma.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, 
Heemstede, 023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



Genieten op het terras van Hotel 
De Paddestoel in Oisterwijk

Een vakantie in het drie 
sterrenhotel De Padde-
stoel. In Oisterwijk betekent 
dat een warme ontvangst, 
comfortabele kamers, een 
uitstekende Hollandse keu-
ken, volop recreatiemoge-
lijkheden, mooie fiets- en 
wandeltochten en leuke 
uitstapjes in de nabije om-
geving. Dit hotel is ook 
uitstekend geschikt voor 
mensen die gebruikmaken 
van een rollator of rolstoel.
Gasten worden in Hotel de 
Paddestoel met de beken-

de brabantse hartelijkheid 
en gastvrijheid ontvangen. 
De huiselijke inrichting van 
het hotel en de groene 
omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust 
komt. 
En wie er op uit wil trekken 
kan terecht in de prachtige 
omgeving van het hotel. 
Oisterwijk wordt niet voor 
niets ‘Parel Van Brabant’ 
genoemd. Zwemmen, vis-
sen, golfen maar ook de 
vele wandel- en fietsroutes 
zorgen voor een sportief 

cachet. Dromerige vennen, 
wandelen over de heide, 
fietsen door de bossen, 
maar ook gezellig win-
kelen, lekker eten, het is 
gewoon volop genieten in 
Oisterwijk. 

Hotel De Paddestoel is te 
vinden op de Scheibaan 
5 in Oisterwijk, tel. 013- 
5282555, info@hotelde-
paddestoel.nl. Voor meer 
informatie biedt de websi- 
te www.hoteldepaddestoel.
nl uitkomst.

Wie is wie ook alweer?
Deze maand een schoolfoto van de St Augustinusschool in Heemstede, ons toege-
stuurd door Anneke Hulsbosch. Ze weet niet precies welk schooljaar, maar ze denkt 
57/58. Anneke heeft wel de meeste namen: rij 4 van links naar rechts  Annelies Me-
mel, Greetje v.d. Bosch, Ina Duindam, Willie Bakker, Sacha Priem, Els van Dijk, An-
neke Blom en Ingrid Spies. Rij 3: Joke ?, Joke v.d. Prijt, Lenie Pijlman, Els Ziekman, 
Margriet Evers, Mary Turnhout, Nelleke v.d. Peet, Ellie Jansen en Anneke Hulsbosch.
Rij 2: Irene Driesen, Marjan Vreeburg, Els v.d. Werf, Ineke en Ellie Mense, Annet 
Tepe, Lidia Waasdorp, Liesbeth Kokkelkoren, Hetty Kuhlman en Ria Warmerdam. Rij 
1: Lidwien Kolkman, Thea Assendelft, Nelleke v. d. Prijt, Willie van Bentem,  Greetje 
Leuven, Lilian ?, Willie Vork en Ansje Thissen. 

Weet u de namen compleet te maken of bent u 50+ en heeft u een foto van uw 
lagere of middelbare schoolklas?  Mail naar redactie@50pluswijzer.nl.

Wij helpen u weer vertrouwd te raken 
in het verkeer van tegenwoordig

J. Makkelie, 023-5336463

Rijangst en 
in het bezit 

van rijbewijs

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl

Special 
voor 

Senioren

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
 hotel De Paddestoel Special 
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Vakantie in het  van Brabant
Seniorenaanbieding!Zomerarrangement:

24 t/m 31 mei  VOL
14 t/m 21 juni
12 t/m 19 juli
9 t/m 16 augustus
30 aug. t/m 6 september

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen 
in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit 
hotel u een geheel verzorgde vakantie op basis van vol pension incl. 
4 uitstapjes, verzorgde avonden e.d. De ruime kamers zijn allemaal 
voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met nacht-
bel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 650,00 p.p. Voor 2 personen
op 1 kamer geldt een korting van € 30.- p.p. Incl. 8 dagen-7 nachten
logies/ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar.

Opstapplaatsen vanaf 13.00 uur: 
Heemskerk Bachplein 
Beverwijk CS 
IJmuiden, Plein ‘45
Heemstede, CS Aerdenhout  

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest



Uw stenen vloer binnen en 
buiten als nieuw met Chem Dry
Chem Dry kan u helpen 
met het weer mooi ma-
ken van uw stenen vloeren 
door reinigen, impregne-
ren en eventueel ook nog 
polijsten. Doordat er vele 
varianten zijn in stenen 
vloeren is het zaak hier 
toch specialistisch te werk 
te gaan en met de juiste 
middelen te werken. 
De stenen vloeren schit-
teren weer na reinigen en 
eventueel sealen. Dit kan 
allemaal in één dag en na 
4 uur droogtijd is uw vloer 
weer beloopbaar.
De medewerkers van 
Chem Dry halen het vuil 
weg wat in al die tijd is 
opgebouwd. U hoeft niet 
langer zelf uren te schrob-
ben om lastige “vettige” 
plekken en andere vervui-
ling weg te halen. Doordat 
veel steensoorten enigzins 
poreus zijn komen ze ook 
vol te zitten met stof en 
vuil. Ook in de voeg kruipt 
meer dan u denkt. Bacte-
riën en schimmels worden 
door chem Dry verwijderd. 
Na de reiniging kan Chem 
Dry een sealer aanbren-
gen die preventief derge-

lijke vervuiling tegenhoudt.
Chem-DryVeen biedt ook 
dé oplossing voor het on-
derhouden van uw natuur-
stenen vloeren. Na een 
grondige reiniging kunnen 
zij uw natuurstenen vloer 
van bijvoorbeeld marmer, 
travertin of kalksteen weer 
kristalliseren. Met deze 
behandeling wordt de to-
plaag verdicht. Hierdoor 
ontstaat een verharde 
toplaag met een mooie 
glans. Indien de natuur-
stenen vloer veel krassen 
bevat zal de vloer eerst 
geslepen moeten worden, 
medewerkers van Chem 
Dry geven u graag advies. 

Ook tuintegelreiniging
Het is onvermijdelijk dat na 
een aantal jaren uw ter-
rastegel en/of tuintegel zijn 
originele uiterlijk kwijt raakt 
door vuil en groene aan-
slag. Chem-Dry Veen kan 
uw terrastegel weer 100% 
vuilvrij en algvrij maken. 
Na de reiniging is het ook 
mogelijk uw tegel een anti-
algbehandeling te geven 
waardoor alg minder kans 
krijgt. Chem Dry Veen is 
gevestigd in Velsen-Noord, 
0251-291401 en in Hei-
loo, 072-5159035 of mail 
naar info@chemdryveen.
nl. Zie ook www.chemdry-
veen.nl.

Eigen bijdrage en de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten

Verzekerden van 18 jaar 
of ouder die zorg ontvan-
gen, thuis dan wel in een 
zorginstelling, moeten 
daarvoor op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een 
eigen bijdrage betalen.
Tot 1 januari was er sprake 
van een inkomensafhan-
kelijke bijdrage. Daartoe 
werd het bijdrageplichtig 
inkomen vastgesteld. Op 
basis van dit inkomen werd 
door het Centraal Admini-
stratiekantoor (CAK) de ei-
gen bijdrage op grond van 
de AWBZ werd vastgesteld.
Per 1 januari is het vaststel-
len van dit bijdrageplichtig 
inkomen zodanig aange-
past dat de hoogte van de 
eigen bijdrage via een ver-
mogensinkomensbijtelling 
mede afhankelijk gemaakt 
is van het vermogen van 
de verzekerde.
Naast het fictief rendement 
van 4% over het vermo-
gen in box 3 van de Wet 
Inkomstenbelasting 2001 
(Wet IB 2001) is per 1 ja-
nuari 2013 een extra hef-
fing van 8% vermogensin-
komensbijtelling ingevoerd 
waardoor nu in totaal 12% 
meetelt voor het bepalen 
van de hoogte van de ei-
gen bijdrage.
Gedurende de eerste zes 
maanden van het verblijf 
in een AWBZ-instelling is 

nog sprake van een lage 
bijdrage. Deze periode van 
zes maanden kan soms al 
beginnen te lopen vanaf de 
indicatiestelling. Na die zes 
maanden wordt de eigen 
bijdrage verhoogd tenzij 
de partner bijvoorbeeld 
nog thuis blijft wonen.
De vaststelling van de 
hoogte van de eigen bij-
drage gebeurt nog steeds 
door het CAK op basis van 
de belastingaangifte van 
twee jaar geleden. Voor 
de bijdrage 2013 dus op 
de gegevens per 1 janu-
ari 2011. De maximale 
bijdrage voor 2013 is vast-
gesteld op een bedrag van 
2.189,20 per maand.
Mocht u een hoge eigen 
bijdrage verschuldigd zijn 
dan kan worden bekeken 
hoe u kunt voorkomen dat 
u uw eigen vermogen moet 
opmaken. Er zijn een aan-
tal mogelijkheden om uw 
box 3 vermogen te verklei-
nen en daardoor uw eigen 
bijdrage te verminderen.
Het gaat te ver om in dit 
artikel alle mogelijkheden 
uitvoerig te beschrijven. 
Bovendien, iedere situatie 
is uniek en verdient een ei-
gen oplossing. U kunt bij-
voorbeeld jaarlijkse schen-
kingen in geld doen aan 
de kinderen (voor het jaar 
2013 bedraagt de vrijstel-
ling een bedrag van 5.141 
euro per kind) of gebruik 
maken van de eenmalig 

verhoogde vrijstelling aan 
kinderen tussen de 18 en 
40 jaar tot een (voor 2013) 
maximaal bedrag van 
24.676 euro. Ook is het 
mogelijk om schenkingen 
op papier te doen, de zo-
genaamde schuldigerken-
ningen. Daarnaast bestaat 
nog de mogelijkheid tot 
het opstellen of wijzigen 
van testamenten zodanig 
dat vorderingen van de 
kinderen opeisbaar wor-
den zodra een ouder wordt 
opgenomen in een AWBZ-
instelling.
Zoals gezegd het zoeken 
naar een passende op-
lossing voor uw situatie 
is maatwerk. Er zal goed 
gekeken moeten worden 
naar de wensen van u als 
cliënt en de gevolgen voor 
onder andere de inkom-
sten-, erf- en schenkbelas-
ting voor zowel de langst-
levende ouder(s) en de 
kinderen.
Heeft u vragen neem dan 
contact op met Notarishuis 
IJmond, 0255-547500, 
ijmuiden@nhij.nl. Elke 
donderdagavond heeft 
Notarishuis IJmond tussen 
18.00 en 20.00 uur een 
inloop spreekuur in de Bi-
bliotheek in Velserbroek. 
Indien u gebruik wenst te 
maken van deze mogelijk-
heid is het  raadzaam om 
een tijdstip te reserveren 
via het bovenstaande tele-
foonnummer.

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,

steeds ± 40 stuks op
voorraad. Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

LET OP: NIEUW ADRES!
Haarlemmerstraat 1b
2182 HA  Hillegom

0252 - 341 907

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE  BEvErwijK, tEl. 0251-212000

w.C. gEEstErduin 4, 1902 EK  CastriCum
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Uw vakkundig adres voor
-	 (semi)	orthopedisch	maatschoeisel
-	 maatvoetbedden	/	steunzolen
-	 alle	gewenste	orthopedische
	 aanpassingen	aan	confectieschoenen
-	 gratis	en	vrijblijvend	voet	en/of	

schoenadvies
-	 Pedicure
-	 Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Geopend Beverwijk:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.30	-	17.00
wo.	inloopspreekuur	 10.00	-	16.00
Geopend Castricum:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.00	-	18.00
zaterdag	 		9.00	-	17.00

sale nU vele 
paren sleChts E49.95







Einde schaatsseizoen
Castricum - Maar liefst 46 
jeugdschaatsers van de VKIJ 
hebben afgelopen winter iedere 
zaterdag geschaatst op ijsbaan 
De Meent. Op 9 maart is het sei-
zoen traditioneel afgesloten met 
een mini-elfstedentocht waarbij 
de kinderen een elfstedenkruis-
je konden verdienen. ’s Middags 
werden de schaatsdiploma’s uit-
gereikt. Alle schaatsers hebben 
een schaatsdiploma behaald, 
behorend bij hun niveau. 

Dit voorjaar gaan ze hun vaar-
digheden bijhouden door mid-
del van skeelertraining. Op een 
afgesloten terrein kunnen ze vei-
lig oefenen in  remmen, vallen 
en opstaan op een leuke, speel-
se manier. 
Ook niet-leden kunnen hieraan 
deelnemen via de JeugdSport-
Pas. De lessen worden verzorgd 
door ervaren trainers. Men dient 
wel zelf voor skeelers/skates en 
bescherming zorgen.

FC Castricum tankt zelfvertrouwen

Castricum - Met een harde klap 
werd de koploper in de derde pe-
riode wakker geschud. CSW uit 
Wilnis rekende op een walk-over 
tegen FC Castricum, maar kwam 
van een koude kermis thuis. Met 
dank aan scheidsrechter Bure-
ma sleepte CSW een zwaar be-
vochten punt uit het duel, waarin 
FC Castricum aan pure klanten-
binding deed. 
Het 1-1 gelijkspel deed de ploeg 

van coach Ron van der Velde te-
kort. Nadat Tobias de Koning van 
dichtbij op de keeper stuitte, was 
het even later wel raak. Na de 
steekpass van Joris Schekker-
man op Maarten van Duiven-
voorde gaf de vleugelflitser een 
panklare voorzet die door Sebas-
tiaan Weber werd ingetikt: 1-0. 
Even later bleek scheidsrech-
ter Burema helemaal in de ban 
van de WK-afstanden. De man in 

het zwart stond veel te ver weg 
toen CSW-doelman Dirven een 
meter buiten het strafschopge-
bied hands maakte. In plaats van 
een rode kaart en een vrije trap 
tegen, gebaarde Burema dat er 
niets aan de hand was. Om even 
later wel meteen naar de stip te 
wijzen bij een schwalbe van een 
CSW-aanvaller. Vanaf elf meter 
maakte Sven van Vuuren gelijk.
Mede dankzij het fantastische 
keeperswerk van Franz Groen 
bleef FC Castricum moeiteloos 
overeind. Vlak voor blessure-
tijd werd de thuisploeg opnieuw 
bestolen toen Duco de Koning 
hard inschoot en een verdediger 
van CSW duidelijk hands maak-
te. Burema stond erbij en keek 
ernaar. Volgende week reist FC 
Castricum naar Marken, dat vo-
rige week door CSW met 7-1 
werd weggepoetst. Weer een fi-
nale voor de mannen van Van 
der Velde, die met opgeheven 
hoofd en onder luid applaus van 
de 200 toeschouwers van  het 
veld liepen. Op de foto van Han 
de Swart uitblinker Daan Hama-
ker in actie

Castricum - Afgelopen zon-
dag vond in het nieuwe 50 me-
ter zwembad de Krommerijn in 
Utrecht het districtskampioen-
schap lange afstand zwemmen 
plaats. 
De zusjes Stel hadden zich bei-
de voor deze wedstrijd gekwa-
lificeerd op de 800 vrij. Serena 
zwom een goede tijd van 9.51.86, 
goed voor goud en districtskam-
pioen. Tevens was deze tijd goed 
om te mogen starten op het NK 
wat in het weekend van 7 tot en 

met 9 juni wordt gezwommen in 
Eindhoven. Kaylin zwom de 800 
vrij in 11.08.48, goed voor zil-
ver. Deze tijd was tevens goed 
voor een NJK limiet. Deze wed-
strijd waar voor de meisjes al-
leen maar de 800 meter op het 
programma staat wordt, op 21 
april gezwommen in Amersfoort. 
De tussen tijd van Kaylin (400 m) 
was ook een persoonlijk record. 
Hiermee scherpte ze haar eer-
der gezwommen limiet voor de 
NJK aan. 

Dames Croonenburg pakken 
vijf belangrijke punten

Castricum - De volleybaldames 
van Croonenburg wisten dat ze 
nog vier belangrijke wedstrijden 
moesten spelen om weg te ko-
men uit de gevarenzone. Ze gin-
gen zaterdag dan ook vol goede 
moed en lef het veld in. Tegen-
stander was Dinto d1.
De eerste set kwam Croonen-
burg al snel op een voorsprong 

en wist die door aanvallend spel 
met een mooie stand van 25-18 
naar hun hand te zetten. Ook de 
tweede set  begon krachtig en 
werd winnend afgesloten met 
25-21 en voor de derde set was 
dat 25-17.
In de vierde set begon bij Din-
to de frustratie op te lopen en 
hier speelde Croonenburg goed 

Castricumse Rugby Club 
slaat toe in Den Haag!

Castricum - De Castricum-
se Rugby Club startte goed en 
zette vol de druk op de defen-
sie van de gastheren, echter zo-
als wel vaker dit seizoen ver-
gaten de Duinranders punten 
op het scorebord te zetten. Een 
break aan Haagsche kant zet-
te de 7-0 op het scorebord, een 
try in de linkerhoek en een uit-

stekend geschoten conver-
sie uit een kansloze hoek. Cas-
RC ging niet bij de pakken neer-
zitten en ging op zoek naar de 
aansluiting. Een gegeven penal-
ty voor off-side van HRC, werd 
een eenvoudige driepunter voor 
Menno Rechsteiner. Dit wapen-
feit was tevens de half time sco-
re 7-3. Na de theepauze vochten 

de gasten, ogenschijnlijk onver-
moeibaar, zich een weg naar het 
vijandelijk gebied, waarbij Den 
Haag regelmatig aan de nood-
rem moest trekken. Rechsteiner 
verzuimde de 7-6 met een verre 
penalty op het scorebord te zet-
ten, echter een paar minuten la-
ter drukte Caine Elisara zijn try 
en was de bonus wel een prooi 
voor Rechsteiner. De voorsprong 
van 7-10 werd lang gekoesterd 
door de  hoofdmacht uit Castri-
cum, tot het moment dat de ban 
werd gebroken door de Haag-
sche RC met een geconverteer-
de try (14-10). Met nog een mi-
nuut of tien op de klok werd het 
vlugge hand-tot-hand werk van 
de driekwarters beloond met 
een try van Sven Berg. De con-
versie ging op de paal, waardoor 
de stand nipt in het voordeel van 
de Castricumse RC omsloeg. De 
laatste minuten van de wedstrijd 
speelde zich af op het midden-
veld gevuld met scrums en pe-
nalty’s en het met hand en tand 
verdedigen van het kostbare 
punt.  De ontlading na het fluit-
signaal groot. Trainers duo Kire 
en Hermans was met recht trots 
op het nog jongere team dan ge-
bruikelijk, dat met team effort 
staande bleef.

op in door het spel te versnellen. 
Ze pakte punt na punt en liep al 
snel een paar punten uit op Din-
to. Op de stand van 24-17 werd 
de bal gespeeld door de spelver-
deelster Jasmin Luijcx op Regi-
na van Dalen. Ze scoorde niet 
meteen, maar door een te ver-
re pass van Dinto kwam de bal 
boven de netrand. Regina pak-
te haar tweede kans met beide 
handen aan en beukte de bal op 
de grond. 
Croonenburg loopt nu verder 
weg uit de gevarenzone.

Paaszaterdag 30 maart 17.00 uur:

Limmen  - Wijk aan Zee

balsponsor:	 veldt tegelwerken

pupil v.d. week:	kevin baltus (speeler limmen d4)

Goud en zilver 
voor Serena en 

Kaylin Stel

27 maart 2013 31
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