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● Centrale verwarming
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Bakkum - Zaterdag was er  
een bijzondere vleermuis- 
en uilenexcursie op het ter-
rein van Dijk en Duin, die an-
ders uitpakte dan verwacht. 

Verzameld werd bij Atelier 
Goudsbergen. In de voorma-
lige bouwkundige dienst van 
Duin en Bosch was een klei-
ne kolonie zeldzame hoef-

ijzerneusvleermuizen aan-
getroffen, zo werd gesteld.  

Drie van de vijf kunstenaars 
van kunstgroep Imix, Gemma 
Distelbrink, Marion Albers en 
Mireille Schermer, hadden de 
hoefijzervleermuis gekozen 
als symbool voor hun Project 
Rode Lijst. ,,Bouwprojecten 
kunnen stopgezet worden als 
er planten of dieren voorko-
men die op de rode lijst van 
zeldzame beschermde soor-
ten staan. Met alle ontwikkel-
plannen van Dijk en Duin is 
nu het moment aangekomen 
dat de kunstenaars, die een 
atelier hadden in Goudsber-
gen, moeten vertrekken. Het 
zou mooi zijn als door deze 
vondst de kunstenaars langer 
van deze locatie hadden kun-
nen genieten. Want dat deze 
vleermuizen in goede harmo-

nie leefden met de kunste-
naars konden alle bezoekers 
met eigen ogen vaststellen.” 

De veermuizen waren van 
klei en hout. ,,Een ludieke ac-
tie van Imix met een serieuze 
ondertoon. Via Project Rode 
Lijst wil Imix aandacht vra-
gen voor de urgentie van be-
taalbare atelierruimte voor 
kunstenaars.” Alle bezoekers 
gingen hierna op excursie om 
op zoek te gaan naar de bos-
uil en levende vleermuizen 
met deskundigen Arend en 
Manda de Jong. Wie de kun-
stenaars wil blijven volgen is 
met de Kunstfietsroute op 4 
en 5 juni welkom bij het voor-
malige restaurant Blinckers 
op het strandplateau.
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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

Nostalgische filmmiddag  
Castricum - Op zondag 10 
april verzorgt beeldconserva-
tor Jesse van Dijl van het Re-
gionaal Archief Alkmaar in 
Dorpshuis De Kern een pro-
gramma met historische film-
beelden uit vervlogen tijden. 
De directe omgeving van 
Alkmaar en Castricum staat 
hierbij centraal. Historische 
familiefilmpjes vanaf de jaren 
1920 over vakanties aan zee, 
de eerste fiets- en autoritjes, 
vergezichten van duinen tot 
polder maar ook bijvoorbeeld 
de stranding van de Wan 
Chun in 1972.  De filmpjes die 
worden vertoond laten
het alledaagse én het bijzon-
dere van het vroegere leven 

zien; roeien op het Noord-
hollandsch kanaal, met Bel-
lo naar Bergen en terug, de 
jaarlijkse optochten van 8 ok-
tober te Alkmaar en bijvoor-
beeld de intocht van Sinter-
klaas in Callantsoog in 1938. 
De Zondagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor vervoer kan men bellen 
naar Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562 of mailen naar 
info@welzijncastricum.nl. 
Op de foto een fragment 
uit het filmpje dat Willem 
Dijkstra uit Egmond aan Zee 
maakte van het schip de Wan 
Chun dat in 1972 gestrand 
was ter hoogte van Castri-
cum.

Roots Market op camping
Bakkum - De Roots Mar-
ket komt naar camping Bak-
kum: tientallen standhouders 
met duurzame, natuurlijke 
en handgemaakte produc-
ten. Het thema van de markt 
is ‘back tot your roots’: eten 
zonder onnodige toevoegin-
gen, plantjes zonder bestrij-
dingsmiddelen, shoppen bij 
de kraampjes met vintage 
kleding, natuurlijk kinder-
speelgoed en pure ingredi-

enten voor in de keuken. Ver-
der eerlijke kleding, handige 
hebbedingen, kleurrijke cre-
aties en nog veel meer bij-
zondere producten. Daar-
naast kunnen kinderen ge-
schminkt worden met na-
tuurlijke schmink, zijn er di-
verse workshops te volgen 
en is er livemuziek. De eerste 
twee markten vinden plaats 
op zaterdag 7 en zaterdag 14 
mei  van 12.00 tot 19.00 uur.

Helpen in de tuin?
Bakkum   Er wordt gezocht naar vrijwilligers voor natuurtuin 
Doornduyn, midden in de duinen van Bakkum. Bij interesse 
bellen met 06-46791936

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

Wat gaat Rijkswaterstaat 
in de Wijkertunnel doen?

Tijdens de sluiting van de Velsertunnel vanaf 15 april lopen 
de belangrijkste omleidingsroutes over de A9 en door de 
Wijkertunnel. Dat betekent dus dat het verkeer daar toe-
neemt. Om te zorgen dat de Wijkertunnel er helemaal klaar 
voor is om de extra auto’s door te laten, treft Rijkswater-
staat veel maatregelen. 

Extra rijstrook in beide richtingen
De Wijkertunnel krijgt er tijdelijk in beide richtingen een 
extra rijstrook bij. Daarvoor gebruikt Rijkswaterstaat de 
huidige vluchtstroken. In 2015 werd de verlichting hier al 
op aangepast. In de week van 28 maart tot en met 1 april 
worden de puntjes op de i gezet: we passen de belijning 
op de weg aan en maken pechhavens. Ook voeren we de 
laatste testen uit van de systemen in de Wijkertunnel.

Incidenten zo veel mogelijk voorkomen
Als op de A9 of in de Wijkertunnel een groot incident ge-
beurt, is vertraging onvermijdelijk. Om dit zo veel mogelijk 
te voorkomen, treft Rijkswaterstaat maatregelen. Naast de 
extra rijstrook in beide richtingen, gaat de maximumsnel-
heid omlaag naar 90 km per uur. Hierdoor vermindert de 
kans op ongelukken en is de impact minder groot. Als er 
toch een ongeluk gebeurt, zorgen we ervoor dat bergers 
en weginspecteurs sneller dan gewoonlijk ter plekke zijn 
om beschadigde voertuigen weg te slepen. Ook staat er 
voor de Wijkertunnel een storingsmonteur paraat.

Ga goed voorbereid op weg
Bij grote incidenten in de Wijkertunnel of op de A9 stuurt 
Rijkswaterstaat een sms-alert uit. Dankzij deze gratis sms-
service ben je snel op de hoogte. En kun je waar mogelijk 
je reis uitstellen of een alternatieve route kiezen. 
Sms ‘A9 aan’ naar telefoonnummer 3669 om je aan te 
melden. Wil je weten of er file staat? Kijk voor routes en 
reistijden in de regio op www.IJmondverkeer.nl. De naviga-
tiesoftware in je auto toont de tijdelijke verbindingswegen 
niet. Zet daarom je navigatie uit en gebruik www.here.com 
om je route te bepalen (let op: niet via de app). 

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.
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Lach om trots op te zijn!
Castricum - Tandprotheti-
sche Praktijk Reuvers is ge-
specialiseerd in het aanme-
ten en maken van tandpro-
theses, oftewel kunstgebit-
ten. Het team werkt samen 
met specialisten als tandart-
sen, kaakchirurgen en huis-
artsen. Dat hoeft niet, patiën-
ten kunnen hier ook recht-
streeks terecht.  
In het dagelijkse werk komt 
het team de meest uiteen-
lopende situaties tegen. Je-
roen Reuvers, tandprothetist: 
,,Het valt me daarbij op dat 
mensen vaak onnodig lang 
een kunstgebit dragen waar 
ze niet gelukkig mee zijn. 
Het kunstgebit zit niet pret-
tig of klopt niet met de rest 
van het gezicht van de pa-
tiënt waardoor het letterlijk 
niet bij die persoon past. Zo 
kwam er laatst ook een pa-
tiënte bij ons binnen. Ze had 
een bovenprothese op vier 
implantaten, aangemeten 
door een tandprotheticus. Al 
snel kwamen er verschillen-
de klachten, met name over 
het aangezicht van de pro-
these. Haar tanden waren 
veel te zichtbaar en mevrouw 
had het gevoel dat ze een te 
volle mond had. Bovendien 
bleek het kunstgebit keer op 
keer te breken. Ze had al bij 
verschillende vakspecialis-
ten aangeklopt, helaas zon-
der resultaat.”
Na een uitgebreid gesprek 

en mondonderzoek zijn haar 
problemen in kaart gebracht 
en besproken met een kaak-
chirurg. ,,Samen kwamen we 
al snel tot de conclusie dat er 
onder het kunstgebit te wei-
nig ruimte was voor het klik-
systeem waarop het kunst-
gebit bevestigd was. Om het 
probleem te verhelpen heb-
ben we een kleine correc-
tie aan het tandvlees gedaan 
en een compactere construc-
tie gemaakt om het kunst-
gebit op vast te klikken. Ten 
slotte hebben we een nieuw 
kunstgebit gemaakt. Toen we 
eenmaal klaar waren was de 
patiënte ontzettend geluk-
kig met het eindresultaat: het 
kunstgebit brak niet langer 
en had ze geen last meer van 
een vol gevoel in de mond. 
Deze keuze bood ook nog 
eens meer mogelijkheden om 
haar esthetische klachten op 
te lossen. Tijdens de nacon-
trole vertelde ze dat ze einde-
lijk een lach had waar ze trots 
op kon zijn. Een groter com-
pliment kunnen wij niet krij-
gen!”
Ook klachten over het kunst-
gebit? Of toe aan een nieuw 
kunstgebit? Maak een af-
spraak voor een gratis con-
sult op de Van Egmondstraat 
7 in Castricum. Men kan tele-
fonisch een afspraak maken 
op tel.: 0251-653653 of de 
website bezoeken voor meer 
informatie: www.tpreuvers.nl.

Massagetherapie Beter 
herstelt het lichaam

Heemskerk - Massage-
therapie Beter is een nieu-
we praktijk in Heemskerk die 
ontstaan is vanuit de passie 
voor het menselijk lichaam. 

Moeder en zoon zijn begon-
nen vanuit het idee dat veel 
lichamelijke klachten opge-
lost of verminderd kunnen 
worden. De behandeling is 

klachtoplossend en gericht 
op het herstellen van spie-
ren en de energie in het li-
chaam. Door kennis van ver-
schillende technieken, kun-
nen Jolanda van Tunen en 
Barend Hollenberg kiezen 
voor meerdere behandelmo-
gelijkheden. Hier hebben zij 
voor gekozen, omdat niet ie-
dereen gebaat is bij dezelf-
de behandeling. De behan-
delingen bestaan niet uit oe-
feningen zoals bij fysiothe-
rapie, maar uit verschillen-
de massagevormen en wer-
veltechnieken. Een behande-
ling bij Massagetherapie Be-
ter wordt vergoed door zorg-
verzekeraars. 
Voor de hoogte van de ver-
goedingen, behandeltech-
nieken die worden gebruikt 
en overige informatie is een 
kijkje op de website: www.
massagetherapiebeter.nl 
nuttig. Voor een afspraak kan 
men bellen op 0251-827826 
of mailen naar info@massa-
getherapiebeter.nl. Jolanda 
van Tunen en Barend Hollen-
berg heten iedereen welkom 
op de Mary Zeldenruststraat 
16 in Heemskerk. De praktijk 
bevindt zich op de eerste ver-
dieping.

Kievit maaltijden, al 
sinds 1970 populair

Regio - Kievit is 46 jaar ge-
leden begonnen met het ver-
zorgen en bezorgen van war-
me maaltijden. Tegenwoor-
dig is Kievit veel meer, behal-
ve de warme maaltijden le-
vert het bedrijf ook vriesver-
se maaltijden van Apetito en
koken de koks voor grote-
re groepen, bijvoorbeeld voor 
open eettafelprojecten.
Het team zet zich ook in voor 
ŒHotel Thuis¹ van Service-
paspoort. Dit houdt in dat 
wanneer iemand herstelt van 
een behandeling, bijvoor-
beeld na een ziekenhuisop-
name er geen zorgen hoeven 
te zijn over de maaltijd. Kievit 
is één van de leveranciers die 
dit verzorgt. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.
servicepaspoort.nl.

Bovendien is er een bood-
schappenlijn en is Kievit 
aangesloten bij Zorgbood-
schap van het Verscentrum. 
De boodschappen worden 
dan tegelijk met de maaltijd 
bezorgd. Ook wanneer men 
geen klant van Kievit is, kan 
men gebruikmaken van de-
ze boodschappenservice. Be-
drijven doen ook regelmatig
een beroep op Kievit. De 
lunch en/of het diner worden 
verzorgd voor de medewer-
kers als er overgewerkt moet 
worden. Wanneer iemand 
iets te vieren heeft kan Kie-
vit zorgen voor heerlijke sala-
des en buffetten en het team
speelt daarbij in op alle wen-
sen. Voor meer informatie: 
www.kievitbv.nl of bel 023-
5319143.

Praten met de regisseur 
van De Helleveeg

In de Helleveeg, gebaseerd 
op de succesvolle, gelijkna-
mige roman van A.F.Th. van 
der Heijden, maakt het pu-
bliek kennis met Tiny, een 
pittige en imposante ver-
schijning die alle mannen in 
Brabant gek weet te maken. 

Haar twaalf jaar jongere neef-
je Albert is gefascineerd door 
zijn bijzondere tante en dol 

op haar verhalen. Haar ou-
ders en haar zus Hanny ma-
ken zich echter zorgen over 
Tiny. De reden van de moei-
zame band tussen Tiny en 
haar familie blijkt echter veel 
complexer te zijn. Donderdag 
31 maart na de film De Hel-
leveeg ‘Question & Answer’ 
met de regisseur van de film 
André van Duren en Jac. Go-
derie.

Wanneer de Tweede Wereld-
oorlog teneinde loopt wordt 
een groep Duitse soldaten, 
eerder jongens dan mannen, 
gevangen genomen door het 
Deense leger. 
Ze worden gedwongen een 
dodelijke taak ten uitvoer te 
brengen: het ontmantelen en 

Land of Mine ruimen van duizenden in de 
Deense stranden ingegraven 
landmijnen. De jongens ont-
dekken dat de oorlog voor 
hen nog lang niet ten einde 
is. 
Geïnspireerd op ware ge-
beurtenissen vertelt Land of 
Mine - Under Sandet een on-
gekend en tragisch hoofd-
stuk uit de Deense geschie-
denis.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 16.00 & 21.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Land of Mine

donderdag 19.30 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
De Helleveeg

vrijdag 16.00 & 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

vrijdag 18.30 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 20.00 uur 
Knielen op een bed violen

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
The Revenant 

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Zootropolis (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

Programma 31 maart  t/m  6 april 2016
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Na wat studiekeuzetesten op 
school wist Jelle dat hij de 
groene kant op wilde. Geen 
onverwachte keuze als je 
bedenkt dat hij zijn oom al 
af en toe in het tuindersbe-
drijf hielp met kool planten 
of aardappels rooien. Wat de 
opleidingen in deze richting 
betreft waren er niet veel mo-
gelijkheden. Jelle kon naar 
Den Bosch, hij keek nog in 
Dronten maar vond uiteinde-
lijk Leeuwarden leuker omdat 
deze school in het centrum 
ligt. In het begin pendelde hij 
nog dagelijks vier uur met de 
bus tussen Alkmaar en Leeu-
warden en hoewel het niet 
makkelijk was iets knaps te 
vinden, woont Jelle sinds kort 
in een studentenhuis samen 
met vijf andere studenten. 
Nu reist hij alleen nog voor 
het weekend naar Akersloot 
waar hij woont. 
Jelle: “Ik heb het naar mijn 
zin. Het is een brede oplei-
ding en zeer divers want je 
krijgt van alle vakken een 

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Naam: Jelle Verduijn
Leeftijd: 19 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Van Hall Larenstein in 
Leeuwarden, Hbo Tuinbouw 
en Akkerbouw
Duur: 4 jaar

beetje. Naast Bedrijfsecono-
mie, Engels, Communicatie, 
en Genetica, zijn er ook prak-
tijklessen. We hebben bij-
voorbeeld laboratoriumles-
sen, daarnaast leren we hoe 
machines werken en hoe ze 
moeten worden afgesteld. 
Het vak Bodemkunde is inte-
ressant maar ook lastig want 
er zijn begrippen die ik nog 
nooit gehad heb, ook niet 
met de biologielessen op de 
Havo. Daar had ik een dubbel 
profiel Natuur en Gezond-
heid plus Natuur en Techniek 
omdat ik niet precies wist wat 
ik nou wilde, werktuigbouw-
kunde leek mij toen ook nog 

wel leuk.” 
Jelle startte zijn kennisma-
king met de introductieweek 
waar hij tijdens de kroegen-
tocht heel wat leerlingen 
leerde kennen. In totaal heeft 
Van Hall Larenstein circa 
2000 leerlingen en er heerst 
een gemoedelijke en per-
soonlijke sfeer. In zijn klas zit-
ten vijf meisjes en vijftien jon-
gens. Jelle: “We hebben veel 
projecten en maken behoor-
lijk wat verslagen, dat kost 
tijd. Je maakt bijvoorbeeld 
een bedrijfsanalyse, vergelijkt 
en geeft advies. En we wer-
ken samen met een proef-
boerderij van de organisatie 
waar wij onderzoeken uitvoe-
ren voor landbouw.” 
Stages worden er geduren-
de deze opleiding veelvuldig 
gelopen en het zou zo maar 
kunnen dat Jelle gaat kiezen 
voor een stage in het buiten-
land. Het vierde jaar is een 
volledig stagejaar. Jelle: “Voor 
de toekomst lijkt bedrijfslei-
der van een akker- of tuin-
bouwbedrijf in het buitenland 
mooi, daar liggen kansen. 
Ik zou wel naar Scandinavië 
willen, ik hoef niet de massa 
naar bijvoorbeeld Canada te 
volgen. Noorwegen of Zwe-
den dat lijkt mij wel wat en 
het is effe dichterbij.” (Moni-
que Teeling)

Kom naar het Lees Lokaal!
Uitgeest - Bent u al bij de ruilbibliotheek geweest? Wat heeft 
het bestuur veel medewerking gehad : de vrijwilligers en de 
sponsors. Van buiten zie je de nieuwe naam Lees Lokaal dui-
delijk staan. Mooie letters op het raam en een groot bord bij 
de deur. Alles gesponsord door Impulsar Strategy & Design, 
een bedrijf hier in het dorp. We hebben nog meer sponsoring 
gehad, de schaakclub kwam met een cadeaubon, Paulien van 
Tol bood haar nieuwe boek aan, de A.V.B.U. sponsorde een 
mooi bedrag en ook het Uitgeester notariaat sponsorde.  Ver-
der hielpen  Bouwbedrijf Buur, Computer Connections, Siro/
Marskramer, Boekhandel Schuyt. Bloemen kregen we van de 
gemeente en van de Muziekschool, onze buren.
Zo zie je maar weer de bibliotheek wordt gedragen door de 
gemeenschap. Veel  mensen hebben  boeken geschonken en 
nu hebben wij een mooie collectie waar we allemaal van kun-
nen genieten. 
Er zijn ook kinderboeken , dus als de kleintjes meekomen 
kunnen ze ook prentenboeken lenen.
We zijn begonnen met het inschrijven van Vrienden en op de 
eerste dag hebben we 190 vrienden leren kennen. Voor 10 
euro  bent u vriend. Wij zijn blij als u ons wilt steunen want 
daar kunnen nieuwe boeken van gekocht worden. En ons 
motto is: je komt met een boek en je gaat met een boek.
Alle mensen van Uitgeest, vrijwilligers, sponsors en het be-
stuur heel veel dank voor jullie medewerking! 

Wies de Wit, 
voorzitter van de Stichting Bibliotheek Uitgeest

Nog enkele plaatsen 
vrij bij dagbustocht
Uitgeest - De jaarlijkse Dag-
bustocht van de S.U.S. wordt 
dit jaar georganiseerd op 
woensdag 11 mei. Voor de-
ze dag betaalt u 37,50. Dit 
is inclusief vervoer per tou-
ringcar, 2 x koffie met gebak, 
rondrit over de Utrechtse 
Heuvelrug met gids, koffieta-
fel met soep en kroket en en-
tree van het Oude Ambach-
ten & Speelgoedmuseum. U 
dient voor deelname aan de-
ze dag redelijk goed ter been 

te zijn; rollators worden niet 
meegenomen. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. 

Informatie en opgave op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week 
een foto van de B1 junio-
ren van VVU, uit het seizoen 
1977/1978.
Staand van links naar rechts:  

Bert Visser (leider), Mark 
Postma, Gert Jan Rietdijk, 
Erwin Duits, Ronald van de 
Booren, Roel Kraaij, Erik 
Broekroelofs en Marinus 

Postma (leider)
Zittend: Jan van Wierst, Hans 
Koek, Arthur Riesenkamp, 
Rachid van Velzen, Wouter 
Winkel en Martijn de Jonge.
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Bad Name in Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag 
2 april speelt Bad Name in 
De Vriendschap. Bad Na-
me is de nieuwe naam voor 
de Noord-Hollandse cover-
band die sinds 2007 bekend 
staat onder de naam Cool-
cast. Doorgestart met een 
nieuwe naam om de stap te 
zetten van stevige rockband 
naar allround coverband voor 
elke gelegenheid. Bekende 
nummers uit vervlogen tij-
den worden afgewisseld met 
hedendaagse muziek. Door 
het variëren van oude klas-
siekers zoals ‘Smoke on the 

Water’, Proud Mary’ en de he-
dendaagse krakers van bij-
voorbeeld Anouk, Katy Per-
ry en Bløf, is de muziek van 
Bad Name een aanwinst voor 
jong en oud. Bad Name be-
staat uit Sarina Burger, zang 
en slaggitaar, Matthijs Groe-
nendaal, sologitaar en zang, 
Jasper Revers, basgitaar, Ti-
ono van Schaik, drums en 
zang en Nico Zomerdijk, ge-
luid, verlichting en effecten. 
De entree is gratis en deuren 
van De Vriendschap aan de 
Kerklaan 16-18 in Akersloot 
gaan om 21.00 uur open.

Slangennest
in zandbak?

Bakkum - Rein Luijckx van 
volleybalvereniging Croonen-
burg maakt melding van een 
opmerkelijke gebeurtenis. Hij 
vertelt: ,,Bij het controleren 
van het doek bij de 2 beach 
volleybalvelden aan de Zee-
weg heeft Arjen Pauzenga 
een bijzondere ontdekking 
gedaan. Arjen, de grondleg-
ger van het 2 beach com-
plex, zag slangen wegvluch-
ten. Hij belde daarna met de 
reptielenvereniging Neder-
land (RVN). Het zou gaan om 
de ringslang, de enige niet 
giftige slang in Nederland 
die eieren legt en die ook va-

ker wordt gesignaleerd in het 
duingebied. Het bestuur van 
de volleybalvereniging Croo-
nenburg en de 2 beachcom-
missie zijn verontrust, want 
mochten de eieren nog niet 
uitgekomen zijn dan kan het 
betekenen dat het beach-
seizoen nog niet kan star-
ten eind april.” Volgens Luij-
ckx komt vrijdag om 17.00 uur 
een bioloog van de RVN kij-
ken om wat voor een slang 
het gaat en of er eieren lig-
gen. Belangstellenden kun-
nen daarbij aanwezig zijn. De 
2 Beach locatie ligt naast de 
atletiekbaan.

Jimmy Hendriks op 
weg naar plaatsing WK

Castricum - Nadat darter 
Hendriks op de Dutch Open 
in grootse vorm verkeerde en 
daardoor een goede sponsor 
in Libra Energy uit Castricum 
vond, lijkt het er nu op dat hij 
deze steun gaat verzilveren. 
Er zijn nu enkele grote toer-
nooien gespeeld en bij elk 
toernooi kon Hendriks zich 
meten met de grote mannen. 
Schotland Open , Isle of Man 
in Engeland, Top of Waregem 
in België en de HAL Open in 
Venray leverde allemaal pun-
ten op voor de ranking, waar-
mee het wereldkampioen-
schap in Lakeside dichter-
bij komt. Afgelopen weekend 
werd zelfs de laatste acht ge-
haald in België, waar Jimmy 
zich met een 143- , 147- en 

een 160 fi nish kon plaatsen 
voor de kwartfi nales. Daar 
werd Hendriks uitgescha-
keld door de op nummer een 
geplaatste speler Jamie Hu-
ghes. Deze Hughes had wel 
in alle vijf gewonnen legs 
twaalf pijlen of minder no-
dig om met 5-2 van Hendriks 
te winnen. Dat zegt al iets 
over het niveau op dit toer-
nooi, waar de hele wereld-
top aanwezig was. Door de-
ze resultaten staat de Castri-
cummer inmiddels op de 25e 
plaats van de wereldranglijst 
van de British Darts Organi-
sation. Een ongekend pres-
tatie tot nu toe, zeker als je 
bijna twee jaar niet veel ge-
speeld hebt in het internatio-
nale dartsveld.

Wildcard 
voor WK

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing zal 
in het weekend van 15, 16 en 
17 april met een wildcard van 
start gaan in de supersport 
600 klasse tijdens het we-
reldkampioenschap super-
bikes. De wedstrijd wordt live 
uitgezonden op Eurosport. 
Jaimie is de enige Neder-
lander die in deze klasse van 
start gaat. Foto: Kees Siroo.

Nog een keer 
Dr. Jacobi

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op 
zondag 3 april biedt nog één 
keer de mogelijkheid om de 
fototentoonstelling te bezich-
tigen over ‘Jacobi, zijn fami-
lie, zijn gezin en zijn levens-
werk’. Dr. Jan Willem Jacobi 
was vanaf de oprichting van 
het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis Duin en Bosch tot 
aan zijn overlijden in 1916 de 
eerste geneesheer-directeur. 
De expositie geeft een inkijk-
je in het familieleven en het 
werk van Jacobi. 

Ook kan er een fi lm bekeken 
worden waarin herinnerin-
gen worden opgehaald aan 
het vroegere Duin en Bosch. 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b is op zondag 3 april 
open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Op de foto de familie Jacobi 
die met toneelspelen een bij-
drage leverde aan het cultu-
rele leven op Duin en Bosch.

Vondsten in museum
Castricum - Onlangs werd 
de collectie van het Strand-
vondstenmuseum aangevuld 
met enige opmerkelijke voor-
werpen. Meerdere pakjes 
Cubaanse sigaretten bijvoor-
beeld die deel uitmaakten 
van containers die in 1993 bij 

Vlieland aanspoelden. Ook 
is er een vliegtuigonderdeel 
aangespoeld van een Cirrus 
Aircraft CR20, tenminste, dat 
wordt vermoed. 

Dit toestel stortte ter hoogte 
van Petten in zee op 4 janua-

ri 2016. De piloot kwam hier-
bij om het leven. 

ScheidingsMakelaar 
maakt het makkelijker

Regio - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN 
registermediator heeft de 
opleiding tot ‘gespeciali-
seerd familie mediator’ met 
succes gevolgd. Hans is nu 
ruim acht jaar werkzaam  als 
ScheidingsMakelaar. ,,Ik be-
geleid mensen bij het be-
eindigen van de relatie. Zo-
wel getrouwde stellen, men-
sen die samenwonen of een 
geregistreerd partnerschap 
zijn aangegaan. Er komt 
nogal wat om de hoek kij-
ken. Je kunt het af met een 
half A4tje of je kunt een goe-
de basis leggen voor de toe-

komst. Mijn insteek is om uit-
gebreid te gaan bespreken 
en samen te ontdekken wat 
de goede oplossing is. Daar-
bij komt de specialisatie fa-
milie mediation goed van 
pas. Regelmatig worden er 
gevoelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 
naar de toekomst. Ik verzorg 
het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vaste 
prijs. Duidelijkheid en zeker-
heid, geen verrassingen ach-
teraf.”
Door de specialisatie familie 
Mediation is nu ook ‘toevoe-
ging’ mogelijk. Dus eigenlijk 
pro deo Mediation. De raad 
van Rechtbijstand bepaald 
dan een eigen bijdrage. Af-
hankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn. 
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl. 
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Gemaal 1879 draait weer
Akersloot - Op zondag 3 
april gaan de deuren van Ge-
maal 1879 weer open voor 
een nieuw zomerseizoen. Het 
gemaal kreeg afgelopen win-
ter een grote onderhouds-
beurt door de vrijwilligers, 
terwijl Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier de 
vijzellagering verbeterde en 
weer in orde bracht; er kan 
dus weer water verpompt 
worden komende zondag. 
Met het openen van de deu-
ren is er ook een nieuwe ex-
positie op het gemaal te be-
wonderen, van Gerwin Tromp 
uit Castricum.
Gerwin is een veelzijdig ta-
lent, tekenen, boetseren, 
speksteen snijden, schilderen 
en dat in vele genres. Zo zijn 
er van zijn hand potloodteke-
ningen, maar ook schilderij-
en in acryl of olieverf. Verder 
maakt hij naast tekeningen 

en schilderijen, 3D-werk en 
commercieel  werk. De ex-
positie heeft de naam Kwets-
baar meegekregen. Gerwin: 
,,Ik vind op het moment dat je 
iets of iemand uitbeeldt dat je 
jezelf als kunstenaar kwets-
baar maakt door je zienswij-
ze te geven op het onderwerp 
en tevens je niveau te laten 
zien.  Tegelijkertijd wordt het 
uitgebeelde onderwerp broos 
omdat die door de ogen van 
de kunstenaar bekeken en 
verbeeld wordt.”

Het werk is te zien in april en 
mei op zondag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Gemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 (Klein 
Dorregeest) in  Akersloot. 
Voor groepen is bezichti-
ging mogelijk op andere tij-
den na het maken van een 
afspraak. Zie hiervoor www.
gemaal1879.nl.

Backum Brass en Skulpers 
spelen in Jac. P. Thijsse

Castricum - De voorver-
koop is gestart. Op 22 en 23 
april treden De Skulpers en 
Backum Brass op het Jac. P. 
Thijssecollege. Beiden bren-
gen een muzikaal, mondi-
aal menu met een Hollands 
toetje. Meezingen wordt zeer 
gewaardeerd. Backum Brass 

laat horen waarom zij Ne-
derlands kampioen zijn ge-
worden en De Skulpers la-
ten nieuwe nummers horen. 
Deze kaarten zijn te koop bij 
Boekhandel Laan, De Read-
shop, via de leden van de 
Skulpers en de website skul-
pers.nl.

De doppen van het Clusius
Castricum - Net zoals vorig 
jaar heeft het Clusius Colle-
ge plastic doppen gespaard 
voor de opleiding van pups 
tot geleidehonden bij het 
KNGF Geleidehonden. Door 
doppen te sparen ontlast de 
school het milieu én steunen 
ze KNGF Geleidehonden. De 
ingezamelde doppen leve-
ren namelijk geld op bij recy-
clebedrijven. Deze opbrengst 
gaat geheel naar de oplei-
ding van de geleidehonden.
Buurtbewoners kunnen ook 
doppen inleveren bij het Clu-
sius College aan de Oranjel-
aan. ,,Meedoen aan de dop-
penactie is heel simpel,”  ver-
telt docent Koen Glorie, die 

de actie coördineert. ,,Gooi 
de plastic doppen niet weg, 
maar spoel ze even schoon. 
Wie een zak vol heeft ge-
spaard, kan die inleveren bij 
de school. Een gebaar waar 
wij heel blij mee zijn!”
Alle ronde plastic doppen 
en deksels zijn welkom, van 
mineraalwaterflessen, fris-
drankflessen, melk- of yog-
hurtpakken, fruitsappak-
ken en sportdrank zonder 
het kleine doorzichtige dopje 
binnenin. Maar ook doppen 
van slagroombussen, do-
seerdopjes van wasmiddel-
flessen en deksels van pin-
dakaas- en chocopastapot-
ten zijn welkom.

Castricum - Maandag 4 
april wordt in stilte gewan-
deld in het bos en de duinen. 
Verzamelen rond 9.30 uur 
op de parkeerplaats van De 
Hoep aan de Zeeweg. Deel-
name is gratis,. Na afloop is 
er gelegenheid om samen 
iets te gebruiken bij Johan-
na’s Hof.

Stiltewandeling

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker op Brink
Castricum - Vanaf 29 maart 
start in Castricum een nieu-
we ronde van het bevolkings-
onderzoek borstkanker. Het 
mobiele onderzoekscentrum 
staat op het parkeerterrein 
De Brink. Vrouwen van 50 tot 
en met 75 jaar krijgen iede-
re twee jaar een uitnodiging. 
De gegevens van de vrou-
wen ontvangt Bevolkingson-
derzoek Midden-West au-
tomatisch van de gemeen-
te. De uitnodigingen wor-

den vier weken van tevoren 
verzonden per straat of wijk 
aan de hand van de postco-
de. Afhankelijk van de duur 
van de onderzoeksperiode 
kan het daarom enige tijd 
duren voordat alle vrouwen 
een uitnodiging hebben ont-
vangen. In Castricum worden 
dit jaar vrouwen uitgenodigd 
met postcode 1901 en 1902. 
Het gaat om ongeveer 4.100 
vrouwen die een uitnodiging 
ontvangen.

Akersloot - Tijdens de jaar-
vergadering van brand-
weer Akersloot in de kazer-
ne aan de Buurtweg werd af-
scheid genomen van de vrij-
willigers Siem Meijne (na 7 
jaar) en Gerard Boots (na 26 
jaar). Daarnaast werden  vrij-
willigers door burgemees-
ter Mans onderscheiden voor 
hun langdurige brandweer-

dienst; Thom Groot en Vin-
cent Tiebie met het bron-
zen brandweerkruis voor hun 
twintigjarig dienstverband, 
Ton Dekker en Gerard Swart 
kregen het verzilverde brand-
weerkruis voor hun 25-ja-
rig dienstverband. Op de fo-
to v.l.n.r.: Thom Groot, Vincent 
Tiebie, Ton Dekker & Gerard 
Swart.

Castricum - Op zaterdag 9 
april vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bakke-
rij om kapotte spullen samen 
met vrijwilligers te repareren. 
Dat kan gaan om mobieltjes, 
kleding of elektrische appa-
raten. De textielvrijwilligers 
vinden het ook leuk om ad-
viezen te geven bij haak- of 
breiwerk. Ook is er advies 
bij computerproblemen en 
bij fietsreparaties. Dit   Repair 
Café wordt vier keer per jaar 
georganiseerd door Transi-
tion Town Castricum en De 
Groene Bak en is toeganke-
lijk voor jong en oud. De ope-
ningstijden van het Repair 
Café zijn 13.00 tot 16.00 uur.

Repair Café

Castricum - Op dinsdag 5 
april organiseert het Oude-
rinitiatief Vrijeschool Cas-
tricum een informatieavond 
vanaf 20.00 uur. Tijdens de-
ze informatieavond kunnen 
belangstellenden voor Vrije-
schoolonderwijs in Kenne-
merland zich laten informe-
ren door de lezing van Dick 
Bruin, directeur Vrijeschool 
Parcival te Hoorn. De bij-
eenkomst vindt plaats bij 
de Springplank, Dorpsstraat 
109. Het ouderinitiatief zet 
zich in om een Vrijeschool 
te realiseren in de gemeente 
Castricum. Op 13 april orga-
niseert het ouderinitiatief een 
speelochtend 9.30 tot 11.30 
uur bij de Springplank om zo 
ongedwongen kennis te ma-
ken met de vrijeschoolsfeer.

Bijeenkomst 
Vrijeschool

Heiloo - Men neme een 
daklozenkrant, een tuinka-
bouter, een pot pindakaas 
en een soapserie in Pensi-
on De Richel. Falkland speelt 
De Richel op zaterdag 2 april 
(20.15 uur) en zondag 3 april 
(14.00 uur) in Theater De 
Beun in Heiloo. Reserverin-
gen: www.falklandtoneel.nl.

Falkland speelt 
De Richel 

Castricum - Op 3 april is er 
een Vipassana meditatiedag, 
een eenvoudige en krachtige 
vorm van meditatie. 
Een dag in aandacht en stil-
te. De meditatie wordt uitge-
legd, er is een lezing en ge-

Meditatiedag legenheid voor vragen. De 
maandelijkse zondagoch-
tendmeditatie van 3 april 
vervalt hierdoor. Voor deze 
dag moet men zich aanmel-
den. Van 11.00 tot 17.00 uur 
in Yoga2Go, Pernestraat 31 in 
Castricum. Aanmelden: bree-
dan7@xs4all.nl  of via tel.: 
0251-658851.



Gevaarlijk kruispunt
Uitgeest - Zover we weten en hopen is dit ongeluk dat plaats 
vond op zaterdag 26 maart om 15.00 uur op de kruising 
Geesterweg - Prinses Beatrixlaan goed afgelopen voor motor-
rijder en automobilist. Het leek een enorme crash, door de si-
renes van het grote aantal ziekenwagens, politieauto’s en de 
inzet van de traumahelicopter, niet zichtbaar op de foto, maar 
geland op het grasveld van de Irenelaan.
Nogmaals willen wij benadrukken hoe onveilig dit kruispunt is.
Allereerst het zebrapad, waar heel vaak geen voorrang wordt 
verleend aan voetgangers, kinderen, ook onze kleinkinderen, 
steken hier vaak alleen over. 
Bij afslaand of doorgaand gemotoriseerd verkeer door de toe-
nemende drukte op de Geesterweg, houden wij ons hart vast 
voor meer ongelukken in de toekomst.
Het blijft jammer dat er in het verleden alleen voor de één 
keer per jaar gehouden harddraverij op dit stuk Geesterweg 
geen rotonde is aangelegd.
De Geesterweg was destijds ook nog stukken rustiger, dus 
een rotonde zou werkelijk een uitkomst zijn voor ieders veilig-
heid.

Met vriendelijke groet,
Theo en Karin Blanken

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week een foto van de haven van scoutingcentrum “de Stierop”. Scoutingcen-
trum “de Stierop” wordt bestuurd door stichting “de Stierop”, waar aangesloten scoutinggroe-
pen in deelnemen. De boerderij wordt voltijds beheerd door een beheerderspaar. De boerde-
rij is eigendom van de stichting. Er is een apart toiletgebouw met 4 douches, 8 toiletten, 4 uri-
noirs, een buitenwasbak, en 2 grotere wasruimtes. Vervoer van en naar de boerderij zal per 
boot, per auto (via Marken-Binnen, aan de overkant van de Markervaart) of per fiets (via Uit-
geest of Krommenie) moeten gebeuren. Indien men per auto komt, zal gebruik gemaakt wor-
den van de zwarte roeiboot “de Stier” of de blauwe motorboot “de Snik”. De terreinen wor-
den gepacht van Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer. In het weekend en tijdens 
de schoolvakanties wordt de boerderij en omgeving bevolkt door scoutinggroepen die in het 
zomerseizoen hier hun onderdak vinden. Deze scoutinggroepen bepalen het gezicht van het 
centrum. Hun “haven” wordt weer in gereedheid gebracht voor het komende seizoen. De ha-
ven bestaat uit ca. 40 boxen van 6 x 2 meter, waar de lelievletten en vergelijkbare boten van 
de scoutinggroepen liggen. Er is ruimte voor ligplaatsen van huurders. Buitenom is er een 
aanlegsteiger om rustig op- en af te tuigen. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Toch maar niet te 
snel weggooien, al die ou-
de gewoontes! Mijn moeder 
deed dat vroeger en ik geloof 
dat een van mijn tantes het 
nog steeds doet: als de gele-
genheid er om vraagt wordt 
er een kaarsje opgestoken. 
Wel, de gelegenheid vroeg er 
om (we stonden 10e) en vori-
ge week heb ik hier dus een 
virtueel kaarsje opgestoken, 
en verdraaid, het hielp en de 
overwinning was daar, met 
een dikke 63%! In één grote 
sprong van de 10e naar de 3e 
plaats in het klassement van 
deze 5e set. Als het afgelo-
pen zondag geen Pasen was 
geweest, dan zou ik het een 
verrijzenis hebben durven 
noemen. Bijna blasfemisch 
maar gelukkig kan mijn god 
tegen een grapje.
Andere mooie scores zien we 
in de B-lijn waar Gré Appel-
man-Tineke van Sambeek de 
hoogste score van de avond 
halen met ruim 66%, in de C-
lijn wint de familie Braken-
hoff met op de tweede plaats 

een mooie score voor een 
gelegenheidskoppel en niet 
zomaar een gelegenheids-
koppel: Jac Sintenie had de 
illustere Piet de Wildt, telg 
uit een roemrucht Uitgees-
ter geslacht (en bridger van 
De Zwaan?), uitgenodigd en 
dat pakte goed uit: ruim 58%. 
Het bestuur van de bridge-
club zou eens kunnen over-
wegen om contact te leggen 
met De Zwaan, maar dat hier 
verder terzijde. In de D-lijn 
zien wij een mooie score voor 
Joke Jacobs-Jaap (niet min-
der roemrucht Uitgeester) 
Zonneveld. Het paar raakt 
steeds beter op elkaar inge-
speeld. En in de E-lijn wint 
Wil vd Pol-Ank vd Eng (ook al 
roemrucht en Uitgeesters?) 
met bijna 62%. 
Tenslotte, willen wij kampi-
oen worden dan kunnen wij, 
het Paasfeest indachtig, nog 
een keer hét ultieme kaarsje 
opsteken! In de Paasnacht-
wake wordt voor heil en ze-
gen van de rest van het jaar 
de Paaskaars (minstens 1m. 

        Bridgenieuws
hoog) aangestoken (oudere 
RK-Uitgeesters ligt het nog 
op het netvlies, Dolf van Tol 
die aankondigt: ‘Daer staet 
dan de Paeskaers!’). 
Jammer genoeg lezen onze 
medetitelkandidaten dit idee 
ook, dus laten we dit maar als 
niet-geschreven beschou-
wen.
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 63,54%, 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 62,15%, 
3 Fred van Andel-Ruud Berk-
hout 57,99%;
B-lijn: 1 Gré Appelman-Ti-
neke van Sambeek 66,25%, 2 
Marian de Vries-Truus Jansen 
62,50%, 3 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 58,33%;
C-lijn: 1 Guurtje Braken-
hoff-Ton Brakenhoff 61,25%, 
2 Piet de Wildt-Jac Sintenie 
58,33%, 3 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 57,08%;
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 60,94%, 2 Ti-
neke de Groot-Constance 
Dirks 56,25%, 3 Marianne de 
Groot-Hans Kollerie 54,69%;
E-lijn: 1 Wil van der Pol-Ank 
van der Eng 61,88%, 2 Alyne 
Dumas-Han Dumas 57,29%, 
3 Jan Aben-Alma Wiersma 
55,21%.

Uitgeest - Team 4 van TT-
VU moest afgelopen week 
tegen Heemskerk 6 spelen. 
Heemskerk kwam maar met 
twee dames opdraven waar-
door Uitgeest 3 punten ca-
deau kreeg. Marijn van Kam-
pen hield het kort op deze 
avond en won zijn partijen al-
weer zeer overtuigend in het 
minimum aantal games. Ma-
rijn en Eugenie Rasch waren 
ook veel te sterk in de dub-
bel. Eugenie en Antoine van 
der Spek wisten helaas niet 
te overtuigen in hun enkels. 
Uitgeest wint wel met 6-4.
Team 2 moest tegen DOKO 
(V) 3 uit Velsen-Noord spe-
len. De Uitgeesters hadden 
er weer zin in, want een week 
geleden wonnen ze nog met 
10-0. Deze keer lukte het bij-
na weer, de einduitslag was 
9-1. Patrick Rasch en Bil-
ly Fatels wisten elke tegen-
stander in de enkel en dub-
bel te slim af te zijn. René van 
Buren kwam net van vakan-
tie terug en was bij één par-
tij nog met andere gedach-

ten bezig. Gelukkig hervat-
te hij zich en won 2 van de 
3 enkels. Team 3 verongeluk-
te tegen TSTZ Haarlem in een 
8-2 nederlaag. Alleen Dennis 
Janssen en Jelle van Werkho-
ven wisten een punt te sco-
ren. Het scheelde niet veel 
en Dennis had bijna nog één 
punt gepakt en het dubbel 
ging ook nipt verloren. Haar-
lem staat in de poule boven-
aan.
Team 1 kwam ook in zwaar 
Nootwheer (2) uit Purmerend 
terecht. Hier viel ook niet veel 
te halen, Henk Spoelstra be-
gon de avond weliswaar goed 
en pakte het eerste punt, 
maar daar bleef het bij voor 
hem. Patrick Schuddeboom 
wist ook een tegenstander 
vooral mental de baas te zijn 
en twee games met 10-12 te 
winnen om in de vierde game 
5-11 de punt binnen te ha-
len. Victor Tchernov had wel-
iswaar één set in vijf games 
maar kon het punt niet waar-
maken. Helaas ook hier een 
8-2 nederlaag.

     Tafeltennisnieuws
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Samen wandelen door  
Wimmenummerduinen

Regio - De maandelijkse 
wandeling van IVN in het Eg-
mondse duingebied start op 
zondag 3 april om 10.00 uur 
bij het Sportcentrum aan de 
Watertorenweg in Egmond 
aan Zee. De wandeling wordt 

geleid door een natuurgids 
en duurt ongeveer twee uur. 

Duinkaart verplicht. Een do-
natie (2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Foto: Paul ten 
Have.

Wie helpt vluchtelingen?
Castricum - Welzijn Castri-
cum zoekt vrijwilligers ter on-
dersteuning van andersta-
ligen. Zij kunnen helpen bij 
het leren van het Nederlands 
spreken, fi etsen, de thuisad-
ministratie of betrokken wor-
den bij het voorleesproject.  

Op dit moment zijn via Wel-
zijn Castricum al 115 vrij-
willigers ingeschakeld voor 
dit vrijwilligerswerk, met als 
grote voordeel dat de werk-
zaamheden aangepast kun-
nen worden aan de eigen 
agenda. Tijdstip, locatie en 
frequentie van de ondersteu-
ning worden door de vrijwilli-

ger en de deelnemer onder-
ling geregeld. Over het alge-
meen vindt het contact één 
keer per week bij de anders-
talige thuis plaats, met een 
duur van een á twee uur per 
keer. Welzijn Castricum biedt 
deskundigheidsbevordering 
en begeleiding.
Wie belangstelling heeft vrij-
williger te worden kan con-
tact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onder-
deel van Welzijn Castricum, 
tel. 0251–656562 of mailen 
naar vcc@welzijncastricum.
nl. Men kan ook een kijkje 
nemen op de website www.
vrijwilligerswerkcastricum.nl.  

Castricum - De Canadese 
Chris Irwin komt weer naar 
Castricum om lessen te ver-
zorgen op 2 en 3 april. Chris 
Irwin is een paardentrainer 
en coach, met inzichten van-
uit empathie en gevoel maar 
ook analytisch en logisch.

Op donderdag 24 maart geeft 
Chris Irwin zelf een gratis de-
monstratie van zijn werkwij-

ze bij Stal Duinveld van 19.00 
– 21.00 uur bij Stal Duinveld, 
Jan Miessenlaan 5, in Cas-
tricum. Op de lesdagen zijn 
toeschouwers welkom. 

Meer informatie over de les-
sen en opgave als toeschou-
wer is te vinden op www.
paardenbewustzijn.nl of mail 
naar paardenbewustzijn@
gmail.com

Volwassenen-SportPas
Castricum   Met de Volwas-
senenSportPas (VSP) krijgen 
volwassenen de mogelijkheid 
kennis te maken met ver-
schillende sporten. 
Iedereen van achttien jaar 
en ouder die in de gemeen-
te Castricum of Heems-
kerk woont kan voor vijf eu-
ro doorgaans vier keer mee-
trainen bij een vereniging 
zonder verdere verplichtin-
gen. Het is mogelijk mee te 

doen met badminton, hand-
bal, krav maga, looptraining, 
mountainbiken, squash, ver-
schillende dans- en fi tness-
vormen, volleybal, zwemmen 
en meer. 
Het volledige aanbod is te 
vinden op www.sportser-
vicekennemerland.nl waar 
het ook mogelijk om zich in 
te schrijven. Dit kan van 24 
maart tot en met 6 april. De 
lessen starten in mei.

Sporten met 
jeugdsportpas
Castricum - De JeugdSport-
Pas (JSP) start binnen-
kort met het derde blok. 
Kinderen die in Castri-
cum, Akersloot, Limmen 
en Heemskerk wonen of op 
school zitten kunnen zich 
weer inschrijven voor de 
JSP en zodoende kennis-
maken met een sport naar 
keuze. 

Met de JSP kunnen kinderen 
voor vijf euro kennismaken 
met een sport, zonder verde-
re verplichtingen. De kennis-
making bestaat doorgaans uit 
vier lessen. 

Er kan onder andere inge-
schreven worden voor atle-
tiek, basketbal, beeball, diver-
se dansvormen, golf, scher-
men, zwemmen en meer. Op 
de JSP website, die te vinden 
is via www.sportserviceken-
nemerland.nl, staat het volle-
dige aanbod met alle informa-
tie over de sporten. Inschrijven 
voor het derde blok kan van 24 
maart tot en met 6 april via de 
website. De lessen starten na 
de meivakantie.

Rommelmarkt bij Helios
Castricum - Op zaterdag 2 
april organiseert korfbalver-
eniging Helios een rommel-
markt. 
De opbrengst is bestemd 
voor acties voor de jeugd zo-
als clinics van internationals 
of extra trainingsmateriaal. 
De rommelmarkt vindt plaats 

tussen 10.00 uur en 16.00 
uur in en om de kantine op 
Sportpark Noord-End. Ook 
worden er op 2 april jeugd-
wedstrijden gespeeld tijdens 
de rommelmarkt. Helios heeft 
momenteel een jeugdafde-
ling met teams in alle leef-
tijdscategorieën. 

Egmond - Op 5 april begint 
in Galerie De Kapberg een 
reeks van zes schrijfochten-
den onder de titel ‘Dichter bij 
Dichter’. 
Tijdens deze ochtenden le-
zen en bespreken de deel-
nemers gedichten van be-
kende en minder bekende 
dichters, maar vooral zullen 
zij zelf gedichten schrijven. 
De begeleiding van de och-
tenden wordt verzorgd door 
Jan Loogman, docent cre-
atief schrijven. Aanmelding  
kan via www.schrijfzucht.nl.

Dichten in
de Kapberg

Mad Science op Van 
Stolbergschool groot succes

Castricum - Basisschool Ju-
liana van Stolberg werkt sa-
men met Mad Science om 
de leerlingen van groep drie 
tot en met acht enthousiast 
te maken voor wetenschap 
en techniek. Zes weken lang 
worden de kinderen meege-
nomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes 
en demonstraties. Elke week 
staat een nieuw thema cen-
traal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaan de 
45 kinderen ook zelf aan de 
slag als een echte weten-
schapper. Kinderen uit Cas-
tricum die enthousiast zijn 
over wetenschap en techniek 
hebben geluk. Van 22 tot en 

met 25 augustus kunnen zij 
volop verder experimenteren 
tijdens de Mad Science Va-
kantiedagen in bezoekers-
centrum de Hoep.
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OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET

Omgeving Hollaan/
Polderdijk en omgeving 
Doodweg/Oosterbuurt

Gezocht 
chauffeur 

voor bezorgen van pakketjes 
bij tandartsen in de omgeving

van Castricum.

4 dagen per week,
4 uur per dag.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar:
sollicitatie@4dental.nl 

o.v.v. chauffeur castricum.

Dankzij initiatief GroenLinks 
krijgen burgers meer zeggenschap

Castricum - Komende 
donderdag 30 maart wordt 
een notitie van het college 
met een eerste opzet voor 
het invoeren van het uit-
dagingsrecht in stemming 
gebracht in de gemeente-
raad. Het uitdagingsrecht 
is een idee dat is overge-
waaid uit Engeland, waar 
het ‘the Right to Challen-
ge’ heet. 

Het is een pakket maatrege-
len om mensen meer moge-
lijkheden te geven om hun 
leven naar eigen inzicht vorm 
te geven. Het gaat om het be-
heer van delen van de open-

bare ruimte, initiatieven om 
de zorg beter in te richten, 
en het organiseren van ma-
nieren waarop iedereen deel 
kan nemen aan de samenle-
ving. Wie denkt dat zelf  be-
ter voor elkaar kan krijgen 
dan de gemeente, kan de 
gemeente uitdagen met een 
plan. De gemeente kan des-
gewenst helpen dit plan zo 
goed mogelijk uitvoerbaar te 
maken.

GroenLinks had al in juni en 
november 2014 al de moties 
‘Uitdagingsrecht’ ingediend. 
De andere partijen in de raad 
waren het daar mee eens en 

het toenmalige college zeg-
de toe er werk van te ma-
ken. Fractievoorzitter Hannie 
Lutke Schipholt: ,,We gaan er 
nu van uit dat het uitdagings-
recht nog moet groeien. Het 
is een hele nieuwe manier 
van werken, en de burgers 
en het gemeentelijk apparaat 
zullen gaandeweg steeds 
meer van elkaar gaan leren. 
Het uitdagingsrecht kan op 
verschillende manieren wor-
den ingezet, en het is natuur-
lijk aan de burgers om zelf 
creatief aan de slag te gaan.”
Ter inspiratie geeft Hannie 
drie voorbeelden. ,,In de re-
guliere zorg zijn mensen vaak 

Bibliotheek dicht, 
einde contant betalen 

Castricum - De bibliotheek  
is van maandag 11 tot en met 
zaterdag 30 april gesloten. Tij-
dens deze periode wordt de 
ruimte opnieuw ingericht. In 
de vernieuwde bibliotheek kan 
niet meer met contant geld 
betaald worden. Er is een be-
taalautomaat. Ook is het mo-
gelijk vooraf een tegoed op de 

bibliotheekpas te zetten. Dit 
kan door in te loggen in de 
account op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl en via iDe-
al een bedrag te betalen. Na 
de herinrichting is er een ta-
bletcafé, plaats voor taalkrin-
gen, leesclubs, voorleesacti-
viteiten, groepsbezoeken van 
het basisonderwijs, workshops 

gebonden aan allerlei regels 
van de zorgaanbieder, ter-
wijl met maatwerk vaak meer 
mogelijk is. GroenLinks vindt 
het belangrijk dat cliënten 
meer kunnen bepalen hoe 
hun eigen leven er uit ziet, en 
dat kan als ze de zorg samen 
organiseren, bijvoorbeeld in 
een coöperatie. De verbon-
denheid in een wijk of buurt 
kan sterk worden verbetert 
als mensen samen besluiten 
het openbaar groen te gaan 
beheren, of een bestaand 
speeltuintje. Ook is het mo-
gelijk dat buurtbewoners de 
koppen bij elkaar steken om 
een buurthuis op te zetten in 
een bestaand gebouw, waar 
iedereen terecht kan voor 
een praatje, kop koffie, on-
derlinge hulp, het repareren 
van spullen en waar je vrijwil-
ligerswerk kunt organiseren.” 

,,We zijn bij GroenLinks blij 
dat deze notitie er nu is, en 
dat we er in de raad met el-
kaar en met het college over 
in gesprek zijn. Het is het be-
gin van een ontwikkeling 
naar meer samenhang in de 
samenleving en naar meer 
mogelijkheden voor eigen re-
gie van mensen die zorg no-
dig hebben. Wel zal er al-
tijd op de kwaliteit, de con-
tinuïteit en het draagvlak in 
de buurt gelet moeten wor-
den. Ook mag het natuurlijk 
niet leiden tot uitsluiting van 
mensen. In de notitie staan 
dan ook terecht een aantal 
voorwaarden. We rekenen er 
op dat de gemeente hierover 
binnenkort zal publiceren.“
Meer informatie is te vinden 
op https://castricum.groen-
links.nl.

en voor inloopspreekuren. De 
collectie wordt straks aantrek-
kelijk gepresenteerd en sluit 
naadloos aan op alle wensen, 
zo luidt de verwachting. Tij-
dens deze sluitingsdagen kan 
men voor het lenen en inleve-
ren van materialen terecht in 
één van de andere locaties zo-
als Limmen, Lage Weide 2a of 
Akersloot, Rembrandtsingel 1. 
Een compleet overzicht van al-
le locaties en openingstijden is 
te vinden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. Een week 
voor sluiting is het niet meer 

mogelijk om materialen aan te 
vragen uit de collectie van de 
bibliotheek in Castricum en is 
deze niet aanvinkbaar als af-

haallocatie. Men kan wel re-
serveren uit de collectie van 
een andere vestiging en de 
materialen elders ophalen. 

30 maart 2016 35



 
36   23 maart 2016

Castricum - JPTeens on Sta-
ge, de musicalgroep van het 
Jac. P. Thijsse College, staat 
weer op de planken. Eer-
der kwamen zij al met Fame , 
Belle en het beest, De Wiz en 
dit jaar komen ze met de mu-
sical Shrek. Shrek die prin-
ses Fiona moet redden om 
zijn moeras terug te krijgen. 
JPTeens on stage is een mu-
sicalgroep die bestaat uit 44 

leerlingen. Dit jaar hebben 
meer dan negentig leerlin-
gen auditie gedaan, maar er 
mochten uiteindelijk 44 leer-
lingen door. De audities be-
staan uit dansen, zingen en 
acteren. Een leerling uit de 
brugklas speelt Shrek en een 
leerling uit 5vwo speelt heer 
Farquaad. JPTeens on sta-
ge repeteert twee keer per 
week, waarvan een keer zang 

en een keer spel en dans. 
Bij de repetitieweekenden 
worden de puntjes op de i 
gezet. Wegens de overweldi-
gende belangstelling komt er 
op dinsdag 12 april om 19.30 
uur een extra voorstelling 
(première). Kaarten zijn ver-
krijgbaar via de receptie van 
het Jac. P. Thijsse College 
(0251-652571) en Boekhan-
del Laan. 

Castricum - Vorige week 
maandag is tussen 17.00 en 
19.00 uur een insluiping ge-
weest in bloemenwinkeltje 
op de Rijksweg 55 in Lim-
men. Er is een greep uit kas-
sa gedaan en er werd zes-
honderd euro weggenomen.
Tussen woensdag en don-
derdag vorige week is inge-
broken in een personenau-
to. Er zijn kappersartikelen 
en -cosmetica, een koffer en 
een tas ontvreemd. 
Bij de bushalte nabij De Sant-
mark werd een verdacht kof-
fertje aangetroffen. In de kof-
fer bleek alleen een dubbel-
gevouwen A3 te zitten met 
hierop plaatjes van Italie ge-
plakt.
Er kwam woensdag een me-
ding binnen van een ruziebij 
een aanrijding op N203. Toen 
de politie ter plaatste kwam, 
was de ruzie opgelost. 
Donderdag was er sprake 
van een woninginbraak in de 
Juliana van Stolzbergstraat. 
De dader is binnengekomen 
via de niet afgesloten gara-
gedeur, vermoedelijk tussen 
0.00 en 1.30 uur. De dader 
heeft uit de bijkeuken een tas 
weggenomen met een laptop 
en documenten. 
Aan de Anna Reynvaansingel 
stond een man zichzelf te be-
vredigen in de bosjes.De man 
is aangehouden voor een ze-
denmisdrijf.
Vrijdag werd geprobeerd in 
te breken in een woning op 
Schoutenbosch waarbij de 
buurman de daders heeft 
gezien. Signalement: Alle-
bei nog geen 20 jaar oud on-
geveer 1,78 lang slank pos-
tuur een droeg een zwarte 
pet met daarover een capu-
chon en een had een lange-
re zwarte jas aan en hij had 

zwart kort haar. Beiden kon-
den moeilijk lopen/rennen 
omdat zij vermoedelijk ge-
reedschap in de broekzakken 
hadden
Zaterdag werd melding ge-
maakt van vernieling met een 
kei van een winkelruit van de 
Bakkumse Barbier op de Van 
Oldenbarneveldtweg. Moge-
lijk is geprobeerd de Harley 
Davidson te stelen die in de 
zaak stond.
Bij de Vomar in de Geester-
duin waren twee personen 
bezig lege kratjes aan het in-
laden in een huurbusje. Het 
ging om 350 kratjes. Op de 
Zeeweg is dit busje staan-
de gehouden en zijn er twee 
verdachten uit Amsterdam 
aangehouden. 
Op de Meester Dekkerlaan 
hoorde een bewoner gelui-
den uit de keuken komen. Hij 
ging zijn bed uit en liep naar 
beneden. Daar zag hij dat 
het keukenraam was open-
gebroken. Spullen die voor 
het raam stonden lagen bui-
ten in de tuin onder het raam. 
Verder zag hij iemand bij de 
achterdeur staan, die er van-
door ging. Een tweede man 
ging er via het keukenraam 
vandoor. Vermoedelijk is er 
niets weggenomen. De heren 
droegen zwarte kleding. Een 
had kort donker haar en een 
beginnend baardje. De twee-
de droeg donkere kleding. 

In Akersloot is zaterdag inge-
broken bij tuincentrum Frits 
Janssen. Hierbij is de kassa 
kapot gemaakt en hebben de 
daders een schuifdeur ontzet 
om binnen te komen. De kas-
salade hebben ze meegeno-
men waar alleen wat klein-
geld in zat ter waarde van on-
geveer 200 euro.

Verdacht koffertje, 
zedenmisdrijf en diefstal

Rugbyers Tony en Emar spelen met 
Jong Oranje tegen Australië en Wales

Castricum - Tony Hoogen-
boom en Emar Pronk spelen 
al drie jaar in Jong Oranje. Dit 
begon al op 17-jarige leef-
tijd. Emar (links) studeert en 
rugbyt in Engeland en Tony 
heeft een basisplek verwor-
ven in het eerste team van 
CasRC. Woensdag 30 maart 
spelen zijn tegen Sunshine 
Grammar School uit Austra-
lië en zaterdag 30 april tegen 
Wales U20. De wedstrijd te-
gen Wales is voorafgaand 
aan de wedstrijd van het Ne-
derlands A-team tegen Po-
len. Foto: Marina Pronk.

Winst voor tafeltennisers
Castricum - Afgelopen vrij-
dag was met recht een goe-
de vrijdag voor tafeltennis-
vereniging Castricum. De 
meeste teams deden deze 
avond prima  zaken. Het eer-
ste team kreeg Rapidity uit 
Beverwijk op bezoek. Nadat 
er op zeker moment een tus-
senstand van 3-3 op het bord 
stond, gaven Castricummers 
Hans Nieuwenhuis, Wout 
Goos en Sandra Staring een 
eindspurt en waren de rest 
van de punten voor hen. De 
eindstand komt dus op 7-3. 
Het tweede team deed goede 
zaken op weg naar een kam-
pioenschap. De tegenstan-
ders ZTTC uit Zaandam had-
den geen schijn van kans te-
gen Kay Tan, Renny Hup en 

Frank Walrave. Slechts een 
puntje konden de Zaandam-
mers mee naar huis nemen. 
De rest, negen  punten,  gaan 
op het conto van de huidige 
nummer een van de compe-
titie. Het derde team haalde 
met 7-3 de winst binnen. Het 
vierde team kon niet voltal-
lig  deelnemen aan de wed-
strijden zodat er drie punten 
naar de tegenstanders gin-
gen. Ondanks deze handi-
cap wisten Rinse de Römph 
en Cees Pennings twee pun-
ten te behalen. De volgen-
de thuiswedstrijden zijn op 
8 april in  het clubgebouw  
op de Gobatstraat. Op de fo-
to Hans Nieuwenhuis die de 
hand schudt van Fernand 
Rouwendaal van Rapididy

Castricum - De tiende ul-
traloop van 60 km Castri-
cum vindt plaats op 9 april. 
Het is niet alleen één van de 
mooiste, maar ook één van 
de zwaarste tochten van Ne-
derland. De start is om 9.00 
uur bij de kantine van Vites-
se, sluitingstijd is 18.00 uur. 
Het ook mogelijk de 42,2 km 
te lopen. 
Meer informatie: www.fun-
runner.nl van organisator en 
ultraloper Willem Mutze.

Ultraloop



Voorlichting spataderen
Regio - De specialisten van 
Centrum Oosterwal organi-
seren regelmatig informatie-
avonden over diagnostiek en 
behandeling van huidaan-
doeningen en spataderen. 
Dinsdag 5 april geven zij van 
19.00 tot 20.30 uur voorlich-
ting over spataderen.

Veel mensen hebben last van 
spataderen. Lastig, ontsie-
rend en niet zonder gevolgen. 
Gelukkig kunnen ze goed be-
handeld worden. Fleboloog 
(spataderspecialist) Michael 
Mooij legt uit wat spatade-
ren zijn, hoe ze ontstaan en 

wat de gevolgen kunnen zijn. 
Vervolgens geeft hij een de-
monstratie van een duplex-
onderzoek. Dit is een echo-
onderzoek van de bloedva-
ten. Aansluitend vertelt chi-
rurg dr. Clarissa van Vlijmen 
welke verschillende (opera-
tieve) mogelijkheden er zijn 
om spataderen te behande-
len. Na afloop is er gelegen-
heid om vragen te stellen. De 
bijeenkomst begint om 19.00 
uur. Toegang is gratis, men 
dient zich wel aan te melden 
via 072-515 77 44 of info@
centrum-oostewal.nl. Locatie: 
Comeniusstraat 3 te Alkmaar.

Nieuwe voorzitter voor OVC 
Castricum   Dinsdag vond 
de jaarvergadering van de 
OVC plaats bij Fase Fier in 
Bakkum. In een jaar tijd is 
er flink aan de weg getim-
merd voor en door de onder-
nemers van Castricum. Met 
een scala aan activiteiten 
en een groei van ruim vijftig 
procent is het eerst jaar na 
de fusie succesvol verlopen. 
Het unieke van deze vereni-
ging is dat heel veel onder-
nemers actief zijn in diver-
se commissies om elkaar in 
het ondernemen te onder-
steunen.

Vorige week werd al aan-
gekondigd dat de voorzitter 
Wouter den Harder zijn ha-
mer in de wilgen hangt, on-
der andere vanwege zijn 
werkzaamheden in Amster-
dam. Komend jaar gaat vice-
voorzitter Roelant van Ewijk 
de hamer hanteren, maar 
hij beschouwt zichzelf niet 
als de ideale voorzitter. De 
gedroomde voorzitter is ie-
mand die veel CAL-contac-
ten heeft en economische 
belangen in de regio. 
,,We gaan natuurlijk wel door 
op de ingeslagen weg”, aldus 
Roelant. ,,De eerste stap voor 

Molen in 
de steigers
Egmond - De Koffiemo-
len in Egmond aan de Hoef 
staat in de steigers. Het is 
de eerste echte opknapbeurt 
in ruim tweehonderd jaar. In 
april gaat het nieuwe riet er-
op en eigenaar van restau-
rant Smakelijk, Wim Göbel, 
hoopt dat deze zomer weer 
koffie kan worden gedronken 
op het terras. De kap en wie-
ken volgen in 2017.

het bestuur is het samenstel-
len van een Raad van Advies 
voor de OVC; gerenommeer-
de CAL ondernemers die een 
klankbord vormen voor het 
bestuur en met de profiel-
schets in de hand  uitkijken 
naar mogelijke kandidaten.² 
Tijdens de jaarvergadering 
werd hiermee ingestemd. 

Met lovende woorden en 
een daverend afscheidslied 
zwaaide Wouter af als voor-
zitter. Hij blijft nog wel be-
trokken bij de OVC. En daar-
na: een hapje, een drankje en 
swingende muziek van het 
Jos van Beest Trio. Tekst: Mi-
chaëla Wierdsma. Foto Rob 
Berkemeier.

Roelant heeft de hamer tijdelijk van Wouter overgenomen. 

Mensen helpen is 
haar drijfveer
De toename van het aantal zelfstan-
dige ondernemers zonder personeel is 
kenmerkend voor deze tijd; de zoge-
naamde zzp¹ers. Velen sluiten zich aan 
bij de Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent inzet-
ten voor het verkrijgen van inkomsten. 
Michaëla Wierdsma, zzp’er bij Verander 
Gedrag Nu, stelt ze voor en vraagt door.

Ze is actief in Castricum: als Arbo-coördinator voor de gemeente, 
Rode Kruis-instructeur, zij is actief bij het AID-project en recentelijk 
ook als coördinator crisisopvang van vluchtelingen. En toch valt ze 
niet op. Ik heb het over Louise Schalkoort, de 59-jarige trainer en 
adviseur op gebied van EHBO, reanimatie, bedrijfshulpverlening en 
als een van de weinige vrouwen; brand- en ontruimingcoördinator.
Bescheidenheid is de oorzaak van het minder zichtbaar zijn. En 
dan hebben we het gelijk over waarom ze voor de OVC kiest; het 
leren kennen van regiobedrijven en zichtbaarder worden met haar 
kunde. Veiligheid thuis, op school én op de werkvloer is haar lust 
en haar leven. ,,Stel je toch voor dat je collega een hartaanval krijgt 
en je weet niet hoe te reageren”, spreekt Louise vol vuur. ,,Dat is wat 
je niemand gunt.” Louise traint en adviseert niet alleen bedrijven; 
ze is persoonlijk actief voor het Rode Kruis en is hulpverlener bij 
evenementen in het hele land. Zo houdt ze theorie en praktijk in 
evenwicht.

Kameleon
Louise werkte na haar HBO-studie als klinisch chemisch analist bij 
het AMC en later als hoofd controle lab. Aangezien ze toch liever 
met mensen werkt, bleek een baan bij Arbo en veiligheidsdienst 
haar meer te liggen. Door  het geven van EHBO-lessen op de Sok-
kerwei is ze het instructeurs vak ingerold. De combinatie advies en 
trainen bevalt haar goed. ,,Het is de vrijheid van werkzaamheden en 
werktijden die mij zo aanspreekt. Al moet ik toegeven dat ik moeilijk 
nee kan zeggen en de grens tussen werk en liefdewerk-oud-papier 
ook wel overschreden wordt. Het ondernemerschap heeft talenten 
in mij naar boven gehaald waarvan ik mij niet bewust was. Van na-
ture ben ik rustig, perfectionistisch, vrolijk en zorgzaam, op de voor-
grond treden is niet mijn ding. Maar voor een groep kan ik mij als 
een kameleon aanpassen.” ‘s Ochtends instrueert Louise stratenma-
kers en dan ‘s middags door naar managers. ,,Ik spreek elke groep 
op zijn eigen niveau aan, zodat zij het maximale uit de workshop of 
cursus halen.” Louise glimlacht bij de gedachte aan de ontvangst bij 
een sociale werkplaats. Zo’n welkom!

Mensen helpen
Dat ze graag voor anderen zorgt is wel duidelijk. Dat ze ook voor 
zichzelf zorgt komt spontaan naar voren. ,,Heerlijk zeilen op het 
IJsselmeer, dat maakt dat alles even op zijn plek valt”, glundert ze. 
,,’s Winters ga ik helemaal los met het uitproberen van nieuwe re-
cepten.” Aan lezers van de Castricummer geeft ze graag een advies 
mee: ,,Kijk naar de veiligheid in je huis en bedrijf. Hoe is je zelfred-
zaamheid als de stroom uitvalt? Wat zou je dan kunnen betekenen 
voor de gemeenschap om je heen met je kennis en expertise?’’ En 
dan bloost ze. ,,Wie ben ik om dat te zeggen?” Het is haar vergeven: 
mensen helpen is tenslotte haar drijfveer.

 

Michaëla spreekt OVC talent:

Louise Schalkoort
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Geen ballen maar bollen
Regio - In Egmond is nog-
al wat commotie ontstaan na 
de bekendmaking van plan-
nen om drie gefuseerde Eg-
mondse voetbalclubs te laten 
spelen langs de Egmonder-
straatweg. 
,,De gemeente wil vijf voet-
balvelden met hekken, licht-
masten, tribunes, kantine, 
kleedkamers en parkeer-
gelegenheid aanleggen op 

één van de mooiste plekjes 
van Egmond”, zegt Aad Bal-
tus. ,,Dit mooie stukje land is 
het visitekaartje en de entree 
van Egmond. Heel veel Eg-
monders, maar ook mensen 
van buiten Egmond, willen dit 
niet. Wij zijn een een petitie 
gestart om dit plan tegen te 
houden. De link naar de peti-
tie is: www.geenballenmaar-
bollen.nl.”

Plaatsen vrij voor afvaluitdaging
Castricum - In de gemeen-
te Castricum schreven zich 
voor 100-100-100, het pro-
ject waarin 100 mensen ge-
durende 100 dagen 100% 
van hun afval scheiden, bijna 
100 mensen in. Dinsdag  22 
maart bleek uit de hoge op-
komst voor de startbijeen-
komst in het gemeentehuis 
dat het enthousiasme van de 
deelnemers groot is. Ze had-
den er zin in. Ook meedoen? 
Er zijn nog een paar plaatsen 
vrij voor nieuwe deelnemers. 
Het grootste deel van de ma-
terialen in het huishoudelijk 
afval kan worden hergebruikt 

of gerecycled. Maar dat kan 
alleen als afval thuis wordt 
gescheiden. En het is moge-
lijk de hoeveelheid afval fl ink 
terug te dringen. Bijvoorbeeld 
door bewust boodschappen 
te doen. In 100-100-100 er-
varen de deelnemers hóe. Op 
een speciale website krijgen 
deelnemers toegang tot een 
forum om tips met elkaar te 
delen. Lukt het om in de ge-
meente Castricum met min-
stens 100 huishoudens, 100 
dagen, 100% afval te schei-
den en veel minder restafval 
over te houden? Vanaf 1 april 
tot 9 juli gaan de deelnemers 

de uitdaging aan. 100-100-
100 wordt in de gemeen-
te Castricum georganiseerd 
door HVC in samenwerking 
met de gemeente. 

Ook meedoen? Aanmelden 
kan op www.100-100-100.nu. 
De actie start op 1 april en 
dezelfde dag kunnen deel-
nemers en niet-deelnemers 
hun licht opsteken tijden 
een bijeenkomst van Transi-
tion Town TT Café over afval 
en hergebruik. In Club Ma-
riz aan de Dorpstraat 72 in 
Castricum. Start presentatie 
19.30 uur.

Vondst van de Maand
Castricum - De nieuwe 
Vondst van de Maand in Huis 
van Hilde presenteert arche-
ologische vondsten uit de 
periode van De Reformatie. 
Brokstukken uit de  Beelden-
storm, heiligenbeeldjes, pel-
grimsinsignes, een pauselij-
ke zegel en een monniksbe-
ker illustreren het verzet te-
gen machtsmisbruik van de 
geestelijkheid.
In de Vondst van de Maand-
vitrine liggen archeologische 
vondsten die met het rooms-
katholieke geloof en de Re-
formatie te maken hebben. 
In de 16e eeuw groeide het 
verzet tegen de katholie-
ke kerk, wat onder andere in 
1566 leidde tot de  Beelden-
storm: kerken en kloosters 
worden geplunderd en interi-
eurs vernietigd. Een beproef-
de manier om kritiek te ui-
ten was satire; op gebruiks-
voorwerpen zoals monniks-

bekers werd de geestelijk-
heid bespot. Zo’n zeldzame 
monniksbeker is ook te zien 
in Huis van Hilde.

De VrijeLijst wil raadsenquête
Castricum - De VrijeLijst 
heeft bij de raadsgiffi e aan-
gekondigd een feitenonder-
zoek te willen doen naar de 
bestuurscrisis in Castricum. 
Gemeenteraadslid Ron de 
Haan zal een voorstel voor 
een raadsenquête voorleg-
gen aan de gemeenteraad. 
De Haan: ,,Alleen een raad-
senquête zal een einde ma-
ken aan de beschuldigingen 
en verwijten die in Castricum 
een bestuurscrisis van on-
gekende omvang heeft ver-
oorzaakt. De crisis heeft aan 

twee wethouders hun baan 
gekost; inmiddels staan de 
banen van de twee overge-
bleven wethouders op de 
tocht.” Bij een raadsenquête 
wordt een commissie van af-
gevaardigden uit de raad ge-
installeerd om betrokkenen 
op te roepen en onder ede te 
bevragen naar de feiten die 
de achtergrond vormen van 
de gebeurtenissen in de be-
stuursvleugel van het
gemeentehuis. ,,Dit straat-
vechten moet stoppen. On-
herstelbare schade en pijn 

zijn het gevolg en het levert 
de gemeenschap niets op. 
De ratio in het bestuur moet 
terug en het werk moet door-
gaan. De bestuurlijke pro-
cessen liggen al een half jaar 
stil.”
De Haan is bezig partijen 
achter zijn voorstel voor een 
raadsenquête te krijgen. Vo-
rige week kreeg hij hiervoor 
al de steun bij de partijen die 
onlangs hun pogingen voor 
een formatie tussen de soci-
ale partijen en CDA/GDB za-
gen stranden.

Goochelduo
op Clusius

Castricum - Raymen Steen-
kamp (13) en Fréderique Hol-
lenberg (12) zijn leerlingen 
uit klas 1B3 van het Clusius 
College Castricum. Ze komen 
beiden uit Akersloot en ge-
ven goochelshows, Raymen 
is de goochelaar. Fréderique 
zijn assistente. 

Raymen wil graag doorgaan 
met goochelen, maar liever 
wordt hij acteur. Hij heeft ook 
al in een aantal commercials 
gespeeld, waaronder een 
van een Belcompany. Fréde-
rique hoopt erop dat ze ont-
dekt wordt als charmante as-
sistente en daar een carrière 
in te maken. 

Castricum - Woensdagoch-
tend 23 maart is de brand-
weer uitgerukt voor een bin-
nenbrand aan het Lageland. 

Rook uit stopcontact bij klus
Tijdens het behang afstomen 
was water in het stopcontact 
gekomen waardoor er rook 
uit het stopcontact kwam.

Zondag 3 april 14.00 uur:

Limmen  -  K.F.C.

balsponsor:  Cristian sChilder
 perkgoed speCialist

pupil v.d. week: Milan peeMen (speler Limmen D1)



Wethouder Ans Pelzer: 
Zorgen over zorg in Castricum

Castricum - ,,Het moet over 
zijn met het moddergooi-
en, het is de hoogste tijd dat 
Castricum verder gaat met 
het oplossen van de ernsti-
ge problemen waarmee de 
gemeente geconfronteerd 
wordt.” Dat zegt PvdA-wet-
houder Ans Pelzer, die zich 
steeds buiten het geharre-
war in de media heeft gehou-
den. ,,Het slijk gooien naar el-
kaar heeft tot gevolg dat niet 
alleen het gemeentebestuur 
in een slecht daglicht is ko-
men te staan, maar ook alle 
ambtenaren die zich inzetten 
voor deze gemeente. En voor 
veel inwoners is het echt niet 
meer te snappen hoe het al-
lemaal zo ver heeft kunnen 
komen.”

Over en weer zijn beschuldi-
gingen geuit en mensen ge-
krenkt tijdens de bestuurs-
crisis, waarin wethouder Hil-
brand Klijnstra vertrok met 
een motie van wantrouwen in 
zijn broekzak en Esther Hol-

lenberg hem volgde uit loy-
aliteit. Vervolgens is getracht 
een brede coalitie over links 
te vormen, maar dat misluk-
te toen CDA en GDB opstap-
ten, waardoor er geen spra-
ke meer was van een meer-
derheid. Ondertussen is door 
de VVD het initiatief geno-
men om een college te vor-
men bestaand uit VVD, 
D66, CDA en GDB. Wethou-
ders Leo van Schoonhoven 
(CKenG) en Ans Pelzer zou-
den in dat geval worden ver-
vangen. Dat hebben ze via 
de kranten vernomen. Pelzer 
noemt het onredelijk dat een 
wethouder die goed functi-
oneert toch voortijdig weg-
gestuurd kan worden. ,,Nor-
maal eindigt een wethouder-
schap van rechtswege na de 
verkiezingen. Nu zijn er geen 
verkiezingen geweest, maar 
gaat het om partijpolitieke 
redenen. Als er straks een 
college met een zeer krappe 
meerderheid gevormd wordt 
van VVD, D66, CDA en GDB 

zit er een zeer grimmige op-
positie in 
de raadszaal, wat de sfeer 
niet bepaald ten goede komt.” 
Daarom juicht Pelzer het idee 
van DeVrijeLijst toe om een 
raadsenquête in te stellen 
naar het functioneren van 
het college en de verschil-
lende partijen voorafgaand 
en tijdens de bestuurscrisis. 
Er wordt dan een commis-
sie van afgevaardigden uit 
de raad samengesteld om al-
le betrokkenen onder ede te 
vragen naar de feiten.

 Pelzer, die het sociale domein 
in haar portefeuille heeft met 
zorg, cultuur en duurzaam-
heid, is blij dat zij in relatief 
korte periode mooie dingen 
tot stand heeft kunnen bren-
gen. ,,Zoals met het Cultuur-
platform en op het gebied 
van duurzaamheid bij CALo-
rie. De zorg is een zorgen-
kindje omdat daar gewoon 
heel veel gekort moet wor-
den. Iedereen weet onder-

tussen wel dat de gemeen-
te met minder geld meer zorg 
moet verlenen. Dat is soms 
heel schrijnend. Het meest 
ben ik geraakt door verhalen 
van mensen die afhankelijk 
zijn van de faciliteiten die de 
gemeente nu in uitgeklede 
vorm aan moet bieden. Zoals 
een blinde, oude vrouw die 
voor haar vermaak en sociale 
contacten geheel afhankelijk 

is van dagbesteding, waarop 
nu wordt gekort. Dat is voor 
de meeste mensen niet te 
snappen. Tot slot maakt Pel-
zer zich zorgen over haar op-
volging als zij het college zou 
moeten verlaten. ,,Geen van 
de nieuwe collegeleden heb 
ik ooit belangstelling zien to-
nen voor de zorgtaken waar 
ik mij zo intensief mee heb 
beziggehouden.”

Castricum - Vanaf dinsdag 
5 april tot en met half okto-
ber kan meegefi etst worden. 
Het is een tocht speciaal voor 
de E-Bikers van zo¹n 25 tot 
30 km. 

Voor informatie of bij twij-
fel of een fi etstocht door-
gaat: Hans van Houten, tel.: 
0251-651785. Vanaf donder-
dag 7 april tot en met half ok-
tober kan ook meegefi etst 
worden voor de normale fi et-
sers in een rustig tempo of 
degenen die met een E-bike 
heel rustig willen fi etsen, een 
tocht van zo’n 20 tot 25 kilo-
meter. Voor informatie of bij 
twijfel of een fi etstocht door-
gaat: Ben Brussel, tel.: 0251-
650219. 

Er zijn verschillende fi ets-
tochten die wekelijks afwis-
selend worden gereden. Ver-
trek beide dagen om 10.00 
uur vanaf het NS-station. Be-
langstellenden kunnen zon-
der opgave deelnemen, er 
zijn geen onkosten aan de 
tochten verbonden, wel is 
een duinkaart nodig. 

Samen fi etsen

Transition Town Café en afval
Castricum - Afval als grond-
stof hergebruiken, afval voor-
komen, afval scheiden. Wat 

komt daar bij kijken? Er is 
na de inleiding van het Tran-
sition Town Cafe met de fi lm 

Mountainbikeparcours 
geopend in Akersloot 

Akersloot - Onder grote be-
langstelling heeft wethouder 
Leo van Schoonhoven vori-
ge week zaterdag het moun-
tainbikeparcours in Akersloot 
van de Stichting Kids and Pa-
rents Bikeschool offi cieel ge-

opend door het luiden van 
de bel. Voorafgaand mocht 
hij samen met de mountain-
bikejeugd op een voor hem 
aangepast parcours en een 
fi ets met zijwieltjes een rond-
je fi etsen op Cloppenburgh.

The Story of Solutions ruim 
de gelegenheid voor een ei-
gen inbreng. In Club Mariz, 
Dorpstraat 72 op 1 april van-
af 19.30 uur. De bijeenkomst 
is gratis.

Braamboslezing door 
Ruben van Zwieten

Castricum - Ruben van 
Zwieten, ‘de dominee van 
de Zuidas’, is een veelge-
vraagd spreker. Door NRC 
Handelsblad is hij uitgeroe-
pen tot één van de tien be-
loftes voor de komende tien 
jaar, door de Volkskrant tot 
de top vij meest invloedrij-
ke mensen van de toekomst, 
door Vrij Nederland tot de 
beste dominee van het land 
en door Trouw is hij de meest 
spraakmakende theoloog ge-
noemd. Hij verkoopt fi tness 
voor de geest-abonnemen-
ten aan bedrijven, laat top-
mensen in Nederland refl ec-
teren op leven, werk en sa-

menleven. Aan het begin 
van 2012 verscheen zijn eer-
ste boek dat hij schreef met 
zijn collega Ad van Nieuw-
poort: De Bijbel op de Zui-
das. De Nieuwe Poort werd 
in 2013 opgericht door deze 
predikant-ondernemer en is 
een voortzetting van Zinge-
ving Zuidas. Binnenkort richt 
hij een Huis voor zingeving 
en ontmoeting op in Rotter-
dam. Wat is het geheim van 
zijn succes als theoloog on-
der zakenmensen? Dat zal hij 
vertellen in onze Braambos-
lezing op donderdag 7 april 
vanaf 20.00 uur in de Mara-
nathakerk.

Caravan en prullenbak 
in lichterlaaie

Castricum - Zondagavond 
is de brandweer twee keer 
uitgerukt voor brand. 
De eerste melding, om 20.30 
uur, ging om een prullen-
bak in die in brand stond na-
bij de rokersruimte op het 
NS-station. Om 22.15 uur is 
de brandweer uitgerukt voor 
een nacontrole van een cara-

vanbrand op Camping Bak-
kum. 

De brand is vermoedelijk 
ontstaan door kortsluiting 
tussen het plafond, dit wordt 
nog onderzocht. De kam-
peerders konden niet meer 
slapen in de caravan en zijn 
naar huis gegaan. 
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