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Avondvullende show 
barstensvol talent

Castricum - Castricum’s Got 
Talent vindt plaats op zater-
dag 8 april in theater Ko-
ningsduijn in Geesterha-
ge; tien optredens met jon-
ge talenten. Maurits Hazele-
ger is een opvallende deel-
nemer aan de talentenjacht. 
De 16-jarige laat tijdens de 
avond zijn cabaretkunsten 
zien. Emma la Croix herken-
de haar talent al vroeg. Zin-
gen is al vanaf jonge leeftijd 
haar passie. Esmee Greveling 
en Rurino Doi zijn twee pia-
notalenten. Maaike Huisinga 
is inmiddels voor velen geen 
onbekende meer. Haar op-
merkelijke zangtalent werd 

al vroeg ontdekt. Ze speel-
de in de succesmusical ‘Hij 
gelooft in mij’ en deed mee 
aan The Voice Kids. Close 2 
Fire heet de band van Sjoerd 
van Gennip en Patrick Mog-
ge. De presentatie is in han-
den van Henny Huisman. 
De opbrengst van de avond 
is voor de realisatie van de 
Nick&Simon-muziekstudio in 
het RKZ. De jonge talenten 
worden beoordeeld door een 
jury: theatermaakster Ilonka 
Ory, zangcoach Eva Wilms, 
dansdocente Mariz Tauber 
en burgemeester Toon Mans. 
Meer informatie: www.rota-
rycastricumkennemerland.nl.

Castricum - Bij Perspec-
tief is het traditie jaarlijks 
een bekende Castricummer 
uit te nodigen om zich door 
een groep kunstenaars te la-
ten portretteren. Deze keer 
viel de eer te beurt aan de 
veelzijdige plaatsgenoot El-
ly de Waard. Ton Pots schets-

te eerst de grote verdiensten 
van Elly de Waard als dichte-
res, vertaalster, recensent en 
schrijfster. Wie kan erop bo-
gen de Rolling Stones en The 
Beatles geïnterviewd te heb-
ben? Met gepaste trots wer-
den door Elly ook Frank Zap-
pa en David Bowie aan de-

Elly de Waard model voor een dag
ze reeks toegevoegd, waarbij 
ze niet voorbij kon gaan aan 
de prachtige anekdote hoe ze 
op slinkse wijze het jasje van 
David Bowie heeft bemach-
tigd. 
Daarna was het tijd voor El-
ly om voor de groep plaats te 
nemen om een elftal kunste-
naars aan het werk te zetten. 
Geduldig poseerde ze twee 
sessies van een uur waarna 
ze de eerste resultaten kon 
bewonderen. 
Bij de opening van de Kunst-
fietsroute op zaterdag 3 juni 
worden alle werken tentoon-
gesteld, waarna Elly haar fa-
voriete werk mag uitkiezen. 
Foto: Annemieke Jurrjens.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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PAASBROODPAASBROOD
WINKEL VOL LUXE PAASGESCHENKEN

TRADITIONEEL PAASBROOD
IN JASJE VAN AMANDELBESLAG!

DAGELIJKS VERS GEBAKKEN

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

2 pers. witlof
150 gr. ham

Voor 2 personen €3,99
Gehaktbal K&K

2 stuks €2,99
Vleeswarentrio

Samen €4,99

Hooglander
hamburgers
4 stuks €4,99

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Deze week in De krant!
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Geen 18, geen alcohol

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

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

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

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

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

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

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*
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179
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350 1000
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300 300
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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:
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 11-03-2017: Vera 
Elisabeth Krom, dochter van 
Jeronimus G. Krom en Moni-
que E.M. Beers. 13-03-2017: 
Sara Admiraal, dochter van 
Simon C. Admiraal en Char-
lotte Hollenberg. 
Castricum - 28-02-2017: Kas-
per Rijk Tromp, zoon van Li-
sette Tromp en Suzanne J.C. 
Bader. 18-03-2017. Jula Lotte, 
dochter van Bart H.C. Kloes 
en Sky van Hogen. 20-03-
2017: Anne Sophie de Win-
ter, dochter van Albertus de 
Winter en Maria J. Dekker. 
24-03-2017: Rosalie Twisk, 
dochter van Marius Twisk en 
Bente Wolleswinkel. 24-03-
2016: Sam Jolie Apeldoorn, 
dochter van Bill Apeldoorn 
en Eva Kuijs. 
Limmen - 15-03-2017: Loa 
Julia Peeters, dochter van Lex 

Peeters en Sandra M. Groot.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 18-03-2017: Krijn 
Snuif en Marjolijn E. Loos. 
22-03-2017: Eric E. van Loon 
en Lisanne Hagenaar. 22-03-
2017: Marcel J.M. Beentjes 
en Sophia Abrahams. Elders - 
17-03-2017: Rick Janssen en 
Mandy M. Kleipool. 23-03-
2017: Erik van Son en Noah 
S. Groen. 23-03-2017: Johan 
C. Scholtz en Johanna A.M. 
Goedkoop.
Overleden
Castricum - 15-03-2017: He-
lena E.C. Nijenhuis. Limmen 
- 10-03-2017: Elisabeth Lig-
thart, weduwe van  Adrianus 
Admiraal. 18-03-2017: Theo-
dorus A. Seignette, weduw-
naar van Petronella D. van ‘t 
Hoff. 

Verrommeling en 
krokodillentranen

Castricum is een mooi dorp van kernen met een prachtige omgeving. De 
vraag is echter of het in de toekomst zo’n mooi dorp blijft. Verrommeling 
ligt op de loer. In tijden dat het economisch weer wat beter gaat wil-
len de projectontwikkelaars en bouwers veel bouwen en zijn er genoeg 
koopgrage mensen die graag een zo luxe en zo groot mogelijk huis 
willen kopen. Daartussen zit dan de overheid die alles in de hand moet 
houden met instrumenten als het bestemmingsplan en omgevingsver-
gunningen. En daar gaat het jammer genoeg stedenbouwkundig te vaak 
mis. Als voorbeelden: de intensieve bebouwing van De Gouden Stulp, de 
veel te massale bebouwing in de duinrand achter het station, de hoge 
bebouwing  in het overgangsgebied van Duin en Bosch en last but not 
least de stedenbouwkundige missers in de Zandzoom fase 1. Over het 
laatste hebben we nog recent uitgebreide berichtgeving in de lokale 
bladen gezien waarbij partijen als CKenG en de PvdA veel empathie met 
de gedupeerde omwonenden ten toon spreidden. Je zou toch denken 
dat het college en de gemeenteraad daar lessen uit hebben getrokken 
en daar dan ook in de voorbereiding naar gaan handelen. Ik moet helaas 
constateren dat deze redenatie veel te optimistisch is. Er zijn inmiddels 
al weer drie gevallen gepasseerd waar met name de gemeenteraad het 
verschil had kunnen maken. Allereerst zijn er eind februari door Groen-
Links een tweetal moties ingebracht waarin voorstellen worden gedaan 
om de nokhoogtes in het bestemmingsplan Zandzoom te verlagen en 
de omwonenden beter bij de planvorming te betrekken. De raad blijkt 
niet staan te trappelen om die snel in behandeling te nemen, ze liggen 
nog steeds op behandeling te wachten. Vervolgens is er op 9 maart door 
GroenLinks in de technische carrousel het voorstel gedaan om in de 
welstandscommissie, die altijd uit architecten bestaat, een landschap-
kundige op te nemen. Dat idee werd door een meerderheid in de ge-
meenteraad niet overgenomen.
Afgelopen donderdag heeft GroenLInks een amendement ingediend 
om bij het (overigens geslaagde) bouwplan aan de Dusseldorperweg 
de afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan om 10% hoger te 
mogen bouwen te laten vervallen. Dit in verband met de kwetsbare om-
geving en de goede ruimtelijke  verhoudingen. Dat voorstel werd door 
de voltallige carrousel naar de prullenbak verwezen. Ja u leest het goed, 
ook door CKenG en de PvdA. Conclusies: er moet nog een heleboel 
veranderen in de gemeenteraad en de tranen van CKenG en de PvdA bij 
het plan Zandzoom fase 1 waren toch echte krokodillentranen.
Rob Glass, inwoner van Castricum. 

Aftrap van Bloemendagen
Limmen - Op vrijdag 31 
maart vindt om 20.00 uur in 
De Lantaarn de aftrap van de 
Bloemendagen 2017 plaats. 
Het is het startschot voor de 
65e editie. 
Diverse bekende Limmers 
zullen op deze avond acte de 
présence geven en met ver-
halen en anekdotes iedereen 
een mooie avond bezorgen. 
Voorzitter Frank Mous neemt 
het publiek mee naar het 
verleden. Hij duikt in de ge-
schiedenis van de Pintprik-
kers. De Hortus Bulborum  is 
ook aanwezig in de persoon 
van Max Nuyens. Peter Val-
kering  geeft namens Stich-

ting Oud Limmen een pre-
sentatie over de historie van 
de Bloemendagen met foto’s 
en oud filmmateriaal. Otto 
Bruschke vertelt over de ‘we-
deropbouw’ van zijn werk-
stukken. Ieder jaar trekt zijn 
werkstuk in Frankrijk tiendui-
zenden bezoekers. 
Tevens zal de trailer van een 
film/documentaire, gemaakt 
door stichting Kist in samen-
werking met Stichting Bloe-
mendagen Limmen, worden 
vertoond. Na afloop is er de 
mogelijkheid om vragen te 
stellen en diverse technie-
ken live uit te proberen. Gra-
tis entree.

www. .nl

www. .nl

De Zuchtende Man en 
een wereldreiziger

Limmen - Op vrijdag 31 
maart is de inschrijving voor 
de motordag van club de 
Zuchtende Man op 10 juni. 
Vanaf 20.00 uur is De Lan-
taarn geopend. 
Rond 20.30 uur geeft Benno 
Graas een presentatie over 
één van zijn reizen op zijn 
Royal Enfield. Met zijn vrouw 
vertrok hij vanaf de zuidpunt 
van Afrika en eindigde, na 
een monstertocht van 43.000 
km terug in de Zaanstreek. 
Het werd een doorlopend 
avontuur. Zij doorkruisten de 
desolate woestijnen van Na-
mibië en Soedan, overdadi-

ge regenwouden en savan-
ne van oost Afrika, duwden 
hun motor over het adembe-
nemende hoogland van Ethi-
opië, langs tropische kusten 
van Mozambique. Zij slie-
pen zoveel mogelijk met hun 
tentje in de wildernis, waar-
door zij regelmatig confron-
taties hadden met wilde die-
ren of vreemde stammen. Bij 
thuiskomst monde dit uit in 
een boek: “HetAarden Beest” 
dat kort na uitkomen werd 
verkozen tot beste reisboek 
van het jaar, en inmiddels zijn 
negende druk ingaat. De toe-
gang gratis.
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Kookworkshop voor 
cursisten La dolce lingua
Castricum - Als voorproefje 
op de studie- en cultuurreis 
naar Apulië, Zuid-Italië kre-
gen cursisten van taalschool 
La dolce lingua in Castricum 
zaterdag een workshop van 
kokkin Enza Marsella van ho-
tel Albània uit Otranto. 
De kokkin was speciaal over-
gekomen om met de cur-
sisten een driegangen me-
nu te maken met specialitei-
ten uit de keuken van Salen-
to, de streek in het Zuidelijk-
ste puntje van Italië.
Per pakketpost waren een 
acht literblik olio extravergine 
uit Puglia en Salentijnse rode 
wijnen, primitivo en negroa-
maro, alvast vooruit gestuurd. 
Het bereiden van drie ver-
schillende antipasti stond 
als eerste op het program-
ma. Intussen maakten ande-

ren verse orecchiette, als ba-
sis voor één van de twee pri-
mi (voorgerechten). Als se-
condo (hoofdgerecht) wa-
ren er bracciole: dunne plak-
jes kalfsvlees met een vulling 
van geraspte pecorino en pe-
terselie, opgerold gebakken 
met een saus van tomaat. 
Een pasticiotto, een typische 
zoete taart uit de stad Lecce 
vormde het sluitstuk van de 
geslaagde maaltijd. De Zuidi-
taliaanse keuken was zater-
dagavond even heel dichtbij. 

Gelukkig mogen de cursis-
ten zich eind april een week 
lang onderdompelen in de 
rijke taal en cultuur van Italië 
en iedere dag genieten van 
de delicatessen uit de keu-
ken van Enza in Otranto. Fo-
to: Anne Telkers.

Heemskerk - Op 1 en 2 april 
is het feest in de Nederland-
se kassen. In dit weekend 
wordt Kom in de Kas voor 
de veertigste keer georga-
niseerd en kan iedereen ko-
men kijken hoe alles groeit 
en bloeit achter het glas van 
de kas. In regio Heemskerk 
nemen vijf bedrijven deel. 

Kwekerij Sap is een kweker 
van vaste planten, perkplan-
ten en violen, bestemd voor 
particuliere verkoop. Nor-
maal mogen de klanten al-
leen in het verkoopgedeelte 
komen, maar met Kom in de 
Kas kan er een kijkje achter 
de schermen genomen wor-
den in alle kassen. Specia-
le aandacht verdient de uit-
gebreide fototentoonstelling 
hier, verzorgd door de Histo-
rische Kring Heemskerk. 
Bloemist de Duinroos ver-
zorgt de bloemenshow van 
lokale producten bij Kwekerij 
Pletting waar blauwe druiven 
voor de snij worden geteeld. 
De Wit Nerine kweekt Neri-
nes en Astbilbes en op zon-

dag is hier een optreden van 
het koor Vocal Touch. Bij Flo-
ricultura kan men orchideeën 
bewonderen en bij Kwekerij 
H.G.J. Verduin Alchemilla als 
snijbloem en Astilbe als pot-
plant. Bij Verduin wordt ge-
werkt met rolkassen die over 
het gewas heen kunnen wor-
den geplaatst.
Bij De Wit Nerine worden bij-
na vierhonderd tulpenteke-
ningen, gemaakt door de kin-
deren van de basisscholen 
uit Heemskerk tentoonge-
steld. Kinderen kunnen mee-
doen aan een interactieve 
speurtocht waarmee de bele-
ving in de kas wordt vergroot. 
Meedoen aan deze speur-
tocht kan door thuis alvast de 
KomInDeKas app te down-
loaden. Kom in de Kas is een 
uitje voor het hele gezin, lek-
ker in de buurt en gratis. 

De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur op zater-
dag 1 april en zondag 2 april. 
Parkeren kan beperkt bij de 
bedrijven, advies is om op de 
fi ets te komen.

Mafkikkers in Gemaal 1879
Akersloot - Op zondag 2 
april om 12.00 uur vindt in 
het Gemaal 1879 de ope-
ning plaats van de expo-
sitie Mafkikkers met werk 
van grafi sch kunstenaar 
Harm Noordhoorn. 

Hij toont typografi sche ‘druk-
sels’, waarin onder meer de 
kikker in vele gedaanten, 
van mafkikker tot driftkikker, 
geestig wordt verbeeld.
Castricummer Harm Noord-
hoorn is een meester in het 
combineren van oude gra-
fi sche technieken, materia-

len en vormen. Hij werkt in 
de traditie van de befaamde 
grafi sch kunstenaar Hendrik 
Werkman. Anders dan zijn 
voorgangers brengt Noord-
hoorn humor in. 

De opening van Mafkikkers 
wordt verricht door dichter 
Arthur Lava, die als literai-
re mafkikker enige reputatie 
geniet. 
Gitarist Marcel Nooij laat het 
gemaal zinderen met muziek 
waar iedereen verkikkerd op 
is. Tot en met 28 mei, elke 
zondag van 13.30 tot 16.30 

uur op de Fielkerweg 4 in 
Akersloot. 

Informatieavond over 
mindfulness in Uitgeest
Regio - Nederland staat 
vierde op de lijst ‘gelukkige 
landen’ van de VN. Het gaat 
steeds beter maar tegelijker-
tijd voelen meer mensen zich 
steeds slechter. Hoe kan dat? 
Te veel druk, te veel keuzes 
en te veel moeten, maakt on-

zeker en somber. Met pieke-
ren en slecht slapen tot ge-
volg. Dat vraagt om een an-
dere benadering: mindful-
ness bijvoorbeeld. Maar wat 
houdt dat precies in? Is het 
zweverig? Hoe werkt het? Is 
het iets voor iedereen? 

Annelies Blom is professio-
neel mindfulnesstrainer met 
beide voeten stevig op de 
grond. 

Op woensdag 5 april organi-
seert zij een info-avond over 
mindfulness in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Aanvang 19.30 uur, 
toegang 7,50 euro. Verder le-
zen op Blomcoaching.nl. Re-
serveren via info@blomcoa-
ching.nl of via 06-24447688.

Madama Butterfl y - The 
Royal Opera

Puccini’s Madama Butter-
fl y is een van de meest po-
pulaire opera’s, met betove-
rende muziek en een hart-
verscheurend verhaal van 
een liefhebbende jonge gei-
sha die wordt achtergelaten 
door haar Amerikaanse echt-
genoot. 

De veelgeliefde sopraan Er-
monela Jaho zingt de titel-
rol voor het eerst in Covent 
Garden, in de prachtige pro-

ductie van Moshe Leiser en 
Patrice Caurier. De exoti-
sche beeldspraak van de Na-
gasaki setting is geïnspireerd 
door het 19e-eeuwse Wes-
terse geromantiseerde beeld 
van Japan. Puccini’s muziek 
brengt de ochtendvogels tot 
leven, het ritueel van een 
bruiloft en de verleiding door 
marine offi cier B.F. Pinkerton, 
gezongen door de jonge te-
nor Marcelo Puente, van zijn 
jonge, onschuldige bruid. 

In 1947 ontmoet Seretse 
Khama, de prins van Botswa-
na, Ruth Williams, een Lon-
dense kantoorbediende. 

Bevrijd door de sociale ver-

A United Kingdom
anderingen van vlak na de 
oorlog voelen ze zich direct 
tot elkaar aangetrokken: zij 
door zijn hoop op een betere 
wereld, hij door haar verlan-
gen deze wereld te omarmen. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Madama Butterfly 

 The Royal Opera
vrijdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
A United Kingdom

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Beauty and the Beast - 3D

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 15.30 uur
Beauty and the Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 21.00 uur

Het Verlangen
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur
Hidden Figures

vrijdag 21.15 uur
Moonlight

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 13.30 uur

Lion
zondag 11.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 3D

zondag 11.00 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 2D

zaterdag 13.30 uur
Spokenjagers

Programma 30 maart t/m 5 april 2017
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Een boekje voor Emma

Castricum - De dochter van 
Piet Bouma (69) was in ver-
wachting en zij zou een echo 
laten maken om te kijken of 
het een jongen of een meisje 
werd. De nacht ervoor werd 
Piet wakker en hij wist zeker 
dat het een meisje zou wor-
den. Mooi nieuws want er 

waren al drie kleinzoons. Te-
gelijk fl itste er een verhaaltje 
door zijn hoofd. ,,Ik ben op-
gestaan en heb het voor mijn 
kleindochter opgeschreven. 
het verhaal gaat over een 
kikkerprinsesje.” Ondertus-
sen is de kleine Emma gebo-
ren. Piet woont zelf in Heer-
hugowaard en zijn klein-
dochter in Castricum.
Rob van Barneveld heeft het 
boekje op fraaie wijze geïllu-
streerd. Tien procent van de 
opbrengst van de verkoop 
van het boekje gaat naar de 
Stichting Kindia. Deze stich-
ting ondersteunt in India in 
kleine projecten weeskinde-
ren, maar ook kinderen met 
een lichamelijke of verstan-
delijke beperking. ,,Ik ben 
van plan om nog meer te 
schrijven. Sterker nog, het 
vervolg is al klaar.” Het boekje 
kost tien euro en kan besteld 
worden via pmhbouma@hot-
mail.com.

JPTeens pakt uit in theater
Castricum - Op 11 en 12 
april speelt de groep JPTeens 
de nieuwe musical: Tarzon 
Stage in het Kennemer The-
ater in Beverwijk. 
Het Jac. P. Thijsse Colle-
ge heeft al zes jaar lang een 
musicalgroep die elk jaar een 
productie in de aula neerzet 
onder leiding van de docen-
ten Mirjam Spijker en Rol-
ien Eikelenboom. De groep 
bestaat uit leerlingen van de 
brugklas tot en met de zes-

de klas. Voor deze produc-
tie moest elke leerling au-
ditie doen, ook kinderen die 
al eerder aan een productie 
hebben meegedaan. 
De repetities zijn in volle 
gang en er wordt hard ge-
werkt aan zang, dans en spel. 
Kaarten zijn te koop via www.
kennemertheater.nl. 
De voorstellingen vinden 
plaats op: dinsdag 11 april 
om 20.00 uur en woensdag 
12 april om 19.30 uur.

Praten met VVD over bioscoop 
Castricum - De VVD is op de 
laatste vrijdag van de maand 
weer aanwezig in club Ma-
riz tussen 16.00 en 17.00 uur. 
Dit keer wil de partij van ge-
dachten wisselen met inwo-
ners over Corso, de bioscoop 
in het dorp. 
De exploitant is van mening 
dat nieuwbouw of verbouw 

en uitbreiding noodzakelijk 
zijn en de VVD hoort graag 
van de inwoners wat zij daar 
van vinden. Gezocht wordt 
naar antwoorden op vragen 
als wat is een ideale plek, 
moet de bioscoop onder-
deel zijn van een totaalvoor-
ziening met bijvoorbeeld een 
nieuw zwembad. 

Informatie 
aansluiting A9
Regio - Het ontwerp be-
stemmingsplannen aanslui-
ting A9 voor Heiloo en Cas-
tricum liggen ter inzage tot 3 
mei. 
Wie wil, kan een zienswijze 
op het bestemmingsplan in-
dienen. Om betrokkenen zo 
goed mogelijk te informe-
ren wordt een inloopavond 
georganiseerd waarbij des-
kundigen van de gemeen-
ten Heiloo en Castricum en 
de Provincie Noord-Holland 
aanwezig zijn om de vragen 
te beantwoorden. Ook de 
nieuwste fi lm over de aan-
sluiting A9 is te zien. Deze 
keer is er extra aandacht voor 
het thema natuur. De inloop-
avond is woensdag 29 maart 
van 19.00 tot 21.00 uur in het 
Fletcher Hotel Heiloo aan de 
Kennemerstraatweg 425 in 
Heiloo. Men kan op elk mo-
ment binnenlopen.

Gaaf speelt in Vriendschap
Akersloot - Coverband Gaaf speelt op 1 april in De Vriend-
schap, een vijfkoppige band met Nederlandstalige nummers 
aangevuld met Engelstalige klassiekers van U2, David Bowie, 
Pink Floyd et cetera. Zij spelen voor de lol en dat is terug te 
zien in hun performance; er wordt een feestje gebouwd. Aan-
vang 21.30 uur, entree gratis.

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 2 april is voor 
de laatste keer de fototen-
toonstelling te bezichtigen 
met als onderwerp ‘Oud over 
Nieuw’. Voor deze tentoon-
stelling heeft werkgroeplid 
Peter Levi de historie in het 
heden geplaatst. Omdat het 
niet altijd duidelijk is waar 
bijvoorbeeld gesloopte pan-

den op oude foto’s precies 
stonden, zijn de oude afbeel-
dingen op nieuwe foto’s ge-
monteerd. 
Het is de bedoeling dat be-
zoekers eerst raden waar de 
foto’s betrekking op hebben. 
Aan het eind van de tentoon-
stelling volgen de antwoor-
den en een beschrijving van 
de oude foto’s. In De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Wereldwijde vraagstukken
Castricum - Op 30 maart 
vindt op het Jac. P. Thijs-
se College het Worldschool 
event plaats. Worldschool 
is een organisatie die leer-
lingen van 5 havo en 6 vwo 
in de gelegenheid stelt om 
te werken voor echte op-
drachtgevers en projecten 
van mensen over de he-
le wereld. Opdrachtgevers 
werken in en voor ontwik-
kelingsprojecten in Afri-
ka, Azië, Zuid- en Midden-
Amerika en Europa. Leerlin-
gen uit de hoogste klassen 
havo en vwo uit heel Ne-
derland maken op basis van 
deze opdrachten hun pro-
fi elwerkstuk en behandelen 
daarin verschillende kwes-

Castricum - Van 8 april tot 
28 mei exposeren de Cas-
tricumse Marion de Jonge, 
Truus Quax en Marian  Smul-
ders beeldende kunst bij de 
herenkapper Jeunesse op 
het Kooiplein.

Expositie bij
de kapper

ties. Ook vindt een aantal pro-
jecten plaats in Oeganda, Ne-
pal en Mozambique. Dit leidt 
niet alleen tot een profi elwerk-
stuk dat een hoge maatschap-
pelijke waarde heeft, het levert 
ook zeer betrokken leerlingen 
op. Tijdens het Worldschool 
event zullen deze leerlingen 
hun profi elwerkstuk en daar-
mee hun aanbevelingen pre-
senteren aan opdrachtgevers, 
vertegenwoordigers van Ne-
derlandse ministeries en Afri-
kaanse studenten van de Eras-
mus Universiteit. Het congres 
wordt geopend door de am-
bassadeur van Oeganda, me-
vrouw Blaak. Ook burgemees-
ter Mans zal de genodigden 
toespreken.

Heiloo - Op donderdag 6 
april vindt een groensafa-
ri plaats op Landgoed Wil-
librordus in Heiloo. Belang-
stellenden worden rondge-
leid en gevraagd mee te den-
ken over de groene inrich-
ting van het Landgoed. De  
groensafari begint om 13.00 
uur in Theeschenkerij de 
Trog aan de Bullaan 4 in Hei-
loo. Aanmelden via info@de-
groenereiger.nl.

Groensafari 
Willibrordus 
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DTS wint subtopper
Castricum -  In een enerve-
rend duel was het uiteinde-
lijk de gevaarlijke spits Jor-
di Bitter die opnieuw beslis-
send was en DTS 3 punten 
bezorgde. Maar de ploeg uit 
Oudkarspel had de handen 
al mogen dichtknijpen als ze 
met een punt waren vertrok-
ken vanaf de Puikman.
Met name het eerste kwar-
tier liet Vitesse DTS alle hoe-
ken van het veld zien. Al in 
de tiende minuut kwam de 
thuisploeg op voorsprong na 
een doelpunt van Mats Laan. 
De laatste tien minuten van 
de eerste helft waren ge-
heel voor de thuisploeg. Na 
een afgeslagen aanval pik-
te Nick van de Ven de bal op, 
passeerde op snelheid enke-
le verdedigers in het penalty-
gebied en legde de bal pri-
ma terug op Jort Kaandorp, 
die beheerst scoorde: 2-0. Na 
rust werd binnen een tijdbe-
stek van twaalf minuten de 
stand van 2-0 omgebogen 
in 2-3. DTS probeerde daar-
na de voorsprong te vergro-

ten maar Vitesse wist zich te-
rug in de wedstrijd te knok-
ken. In de 72e minuut leidde 
dat tot de gelijkmaker, toen 
Robin Bakker hard uithaal-
de en Gerjan Stet kansloos 
liet: 3-3. Nadat eerst keeper 
Tom Laan in de 87e minuut 
DTS nog van een voorsprong 
had afgehouden, ging het 
mis na een afgeslagen aan-
val van Vitesse over links. Uit 
de daaropvolgende counter 
moesten de te ver opgeruk-
te verdedigers van de thuis-
ploeg in de achtervolging op 
de snelle rechterspits, die 
door een onnodige zet in de 
rug van Tanno van de Berg-
he ten val kwam in het straf-
schopgebied.  De scheids-
rechter zag daarin een penal-
ty die door topscoorder Jor-
di Bitter feilloos werd binnen-
geschoten: 3-4 Uiteindelijk 
was het opnieuw Jordi Bitter 
die van de geboden ruimte 
profiteerde en zijn grote klas-
se liet zien en zijn tweede op-
eenvolgende hattrick voltooi-
de: 3-5.

Castricum - De uitwedstrijd 
bij ZSGO/WMS in het begin 
van het seizoen was het eni-
ge smetje in de eerste com-
petitiehelft via een 1-0 ne-
derlaag. FC Castricum was 
dus uit op revanche tegen 
de wisselvallige Amsterdam-
mers. De ruime overwinning 
op HCSC bleek een positieve 
uitwerking te hebben gehad, 
want FCC speelde met veel 
meer zelfvertrouwen dan in 
de voorgaande wedstrijden. 
De flitsende start bracht al 
snel succes toen in de zeven-
de minuut Sebastiaan Weber 
met een mooie dieptepass 
Maarten van Duivenvoorde 
bereikte, die prima voorzet-
te en Elario Zweet kon de 1-0 
aantekenen.  
Na twintig minuten was het 
weer raak. Bob van der Waal 
reageerde alert op een fout 
in de ZSGO-defensie en stel-
de Elario Zweet in staat zijn 
tweede van de dag te scoren. 
Het werd voor rust zelfs nog 

3-0 toen Sebastiaan Weber 
Carlo Vrijburg de ruimte in-
stuurde die keurig afrondde. 
Hoewel de wedstrijd beslist 
was, werd de tweede helft 
toch nog enerverend, maar 
niet altijd in positieve zin. Zo 
liep Ramon Miccoli een half 
uur voor tijd een dubieuze 
rode kaart op en moest Bart 
Settels na een onbestrafte el-
leboogstoot met een gebro-
ken neus het veld verlaten. 
Omdat Castricum al drie keer 
had gewisseld, kwam het met 
negen man te staan en dat 
gaf ZSGO uiteraard aanlei-
ding met man en macht aan 
te vallen, zonder echt kansen 
te scheppen en de counters 
van hadden eigenlijk voor 
een monsterscore moeten 
zorgen. Het bleef bij een tref-
fer van Maarten van Duiven-
voorde, die vanaf eigen helft 
richting ZSGO-doelman kon 
vertrekken en deze ook kans-
loos liet, 4-0. Zaterdag volgt 
het bezoek aan OFC.

Lotte redt de 
eer rugbyers

Castricum - De dames van 
Cas-RC reisden afgelopen 
zondag naar Breda. Vanaf het 
begin van de wedstrijd deel-
den de rugbyers uit Brabant 
de lakens uit . Ze wisten dat 
de Duinranders met drie da-
mes in ondertal waren en 
zochten dus  behendig  en 
slim in elke aanval hun vrije 
mensen op. Zo scoorden 
Breda er lustig op los. Lot-
te Brink scoorde de enige try 
voor Castricum een redde de  
eer. Het werd uiteindelijk 97-
5. Op de foto, gemaakt door 
Linde v.d. Velden, Lotte Brink 
in een verdedigende actie. 
Volgende week zondag spe-
len de dames thuis om 13.00 
uur op Wouterland.

Nogmaals champagne voor Meervogels
Akersloot - Na vorig week-
end het kampioenschap al 
binnen te hebben gesleept, 
stond zaterdag de inhaal-
wedstrijd tegen Tornado 2 in 
sporthal de Lelie op het pro-
gramma. Dit was de laatste 
wedstrijd van het zaalsei-
zoen. 
In het begin van de wedstrijd 
liet Meervogels zien dat zij 
de ware kampioen zijn van 
de eerste klasse; een 5-0 
voorsprong. Tornado noteer-
de na dertien minuten hun 
eerste doelpunt. Daarna had 
de uitploeg iets meer zelfver-
trouwen en kwamen terug 
tot 8-4. De kersverse kampi-
oen was ook niet echt scherp 
meer in de afronding en ging 
mee in het spel van de te-
genstander. Op het score-
bord werd met rust 11-6 ge-
zet. Naarmate de tijd daarna 
doortikte kwam de uitploeg 
nog gevaarlijk dichtbij tot 17-
16. Meervogels drukten door 
en scoorden twee keer ach-
terelkaar. De eindstand werd 
21-18 en de champagnefles 
kon weer worden ontkurkt.

balsponsor:  CHRIS SCHILDER PERKGOED SPECIALIST
  

pupil v.d. week:  BAS VAN VLIET (keeper Limmen JO13-3)

Zondag 2 april 14.00 uur:

Limmen  -  Hercules Zaandam
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Gratis tekenpas van 
Landschap Noord-Holland

Regio - Het is volop lente en 
iedereen trekt er op uit om te 
genieten van de natuur. Maar 
het is oppassen geblazen, 
want ook de teken zijn weer 
actief. Deze kleine beest-
jes kunnen voor veel ellende 
zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 
miljoen mensen een teken-
beet op. Landschap Noord-
Holland stelt 10.000 gra-
tis tekenpassen beschikbaar 
voor iedereen die naar buiten 
gaat. Deze pas is een effec-
tief preventiemiddel dat be-
smetting door een teek kan 
beperken.  
Een tekenpas blijkt nog al-
tijd een van de beste en 
meest veilige manieren te 
zijn om een teek te verwijde-
ren. Dankzij het handige cre-
ditcardformaat is de teken-
pas makkelijk mee te nemen 
in de portemonnee en zijn 
mensen altijd voorbereid. Bo-
vendien heeft de pas een in-
keping om zowel volwassen 
als jonge teken snel en soe-
pel te verwijderen. Inwoners 

van Noord-Holland kunnen 
de pas vóór 14 april aanvra-
gen op landschapnoordhol-
land.nl/tekenpas.
Meer informatie over de 
risico¹s en de beste bescher-
mingsmaatregelen is te vin-
den op: www.lymevereniging.
nl of www.rivm.nl/tekenbeet.
De Week van de Teek vindt 
plaats van 3 tot en met 7 
april. In deze week bren-
gen allerlei groene organisa-
ties teken, tekenbeten en de 
risico¹s van tekenbeten on-
der de aandacht.

Start inschrijven op 
nieuwbouwwoningen

Akersloot - Op woensdag 
29 maart start in hotel Van 
der Valk de inschrijving voor 
Starting@home, het nieuw-
bouwproject aan de Startin-
gerweg, ten noorden van het 
Tulpenlaantje. Van 18.00 tot 
19.30 uur kunnen belang-
stellenden informatie inwin-
nen en een inschrijfformu-

lier ophalen voor de wonin-
gen. Gebiedsregisseur Swe-
co, architectenbureau Min2 
bouw-kunst en aannemer De 
Geus Bouw zijn er om vragen 
te beantwoorden. Belang-
stellenden kunnen tot uiter-
lijk 8 april hun interesse ken-
baar maken via het inschrijf-
formulier.

Vrijwilligerswerk, 
maar wel vrij zijn

Castricum - Vrijwilligers zijn 
de spil van Welzijn Castricum. 
Welzijn komt graag in con-
tact met mensen die iets wil-
len doep, zoals iemand ge-
zelschap houden, wandelen 
met of zonder rolstoel, bood-
schappen doen, vervoer naar 
sociale activiteit of zieken-
huis, werken in de tuin en 
dergelijke.
Voor het RIBW Parklaan (be-
geleid zelfstandig wonen) 
wordt een ondernemende 
sportliefhebber met een fl in-
ke dosis humor en inlevings-
vermogen gezocht die het 

leuk vindt samen met bewo-
ners sportactiviteiten te orga-
niseren en deze uit te voeren. 

En er wordt gezocht naar ie-
mand die twee keer per week 
samen met de bewoners een 
warme maaltijd verzorgen. 
Dit houdt in een boodschap-
penlijst maken, de bood-
schappen halen,  de maaltijd 
bereiden, tafel dekken, sa-
men eten en opruimen. Meer 
informatie via 0251-656562. 
De vacaturebank is ook te 
vinden op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl.

Stuurgroep Verbinding 
A8-A9 tegen tunnelvariant
IJmond - De leden van de 
stuurgroep Verbinding A8-
A9, die bestaat uit bestuur-
ders van de gemeenten, Ver-
voersregio en Rijkswater-
staat, zijn unaniem tegen het 
toevoegen van de tunnelva-
riant voor het Nul-plusalter-
natief. 

Dit werd vrijdag 24 maart tij-
dens het stuurgroepover-
leg kenbaar gemaakt aan de 
voorzitter van de stuurgroep, 
gedeputeerde Elisabeth Post. 
Het onderwerp stond op de 
agenda vanwege het voorne-
men van Gedeputeerde Sta-
ten (GS) om de tunnelvariant 
toe te voegen aan de plan-
studie. Gedeputeerde Post 
gaat met de uitspraak van de 
stuurgroep terug naar GS en 
Provinciale Staten.
Op 10 maart maakten GS be-
kend voornemens te zijn een 

tunnelvariant toe te voegen 
aan de planstudie Verbinding 
A8-A9. Dit naar aanleiding 
van behandeling in de Sta-
tencommissie Mobiliteit en 
Financiën van 2 maart.
Voor het verbeteren van de 
route tussen de A8 en de 
A9 worden, naast het Nul-
plusalternatief, nog twee al-
ternatieven onderzocht: het 
Heemskerk- en het Golf-
baanalternatief. Voor deze 
drie alternatieven wordt mo-
menteel onderzocht wat de 
effecten zijn op het verkeer, 
het milieu, de economie en 
de landbouw. Al deze onder-
zoeken vormen met elkaar 
de Milieu Effect Rapporta-
ge (MER). De stuurgroep wil 
eerst de uitkomsten van de 
MER afwachten, voordat ze 
een besluit voorbereid over 
het vervolg van de planstu-
die.

Castricum - Een pimpelmees die tijdens een mooie lentedag 
een bad neemt in de tuin is niet bijzonder, maar de foto die 
Wim Revers van het tafereeltje maakte is dat wel.

Reumafonds haalt 
ruim 8.500 euro op

Castricum - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, co-
mitéleden en bewoners in Castricum voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte 
is in Castricum in totaal 8.518,88 euro opgehaald. Met deze 
donaties fi nanciert het Reumafonds wetenschappelijk onder-
zoek om reuma te bestrijden.

Castricum - Op zaterdag 8 
april vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bak-
kerij; een mooi moment om 
eens langs te komen met ka-
potte spullen en deze samen 
met vrijwilligers te repareren. 
Denk aan reparaties aan kle-
ding of ander textiel. De tex-
tielvrijwilligers vinden het ook 
leuk om adviezen te geven bij 
haak- of breiwerk. Verder 
worden kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten ge-
repareerd en wordt advies 
bij computerproblemen ge-
geven. Tot slot is er advies 
bij fi etsreparaties. Dit   Repair 
Café is toegankelijk voor jong 
en oud. De openingstijden 
zijn 13.00 tot 16.00 uur.

Repair Café

Stemmen op 
Duinfeest?

Castricum - De Vrijwilligers 
van Welzijn Castricum orga-
niseren weer een duinfeest 
voor de vluchtelingen die in 
Castricum zijn komen wonen 
en andere inwoners van de 
gemeente Castricum. 

De Rabo Clubkas wil hen 
daarbij fi nancieel onder-
steunen. Maar daar is hulp 
bij nodig. Rabobank Noord-
Kennemerland draagt het 
verenigingsleven in de re-
gio een warm hart toe via 
de Clubkas. De klanten van 
deze bank mogen meebe-
slissen welke doelen onder-
steund worden. Iedere par-
ticuliere klant van Rabobank 
Noord-Kennemerland van 
achttien jaar of ouder ont-
vangt eind maart een stem-
kaart met een stemcode. 
Van dinsdag 28 maart tot en 
met 10 april kan hiermee ge-
stemd worden.

Castricum - Zondag 2 april 
zal het Nederlands kampi-
oenschap Voetbal Talenten 
Toernooi onder negen jaar 
plaatsvinden bij FC Castri-
cum. 

2 teams vanuit het hele land, 
die zich via kwalifi catie heb-
ben moeten plaatsen, zullen 
in acht poules van vier clubs 
en daarna fi nalepoules en fi -
nalewedstrijden gaan uitma-
ken wie zich kampioen van 
Nederland mag noemen. 
De openingsceremonie be-
gint om 9.30 uur, waarna om 
10.00 uur de strijd zal los bar-
sten. De entree is gratis.

Kampioenen
onder de negen 
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Sesam Sensation luistert het 
jubileumweekend Vitesse op
Castricum - Het in 1922 op-
gerichte Vitesse ‘22 viert dit 
jaar haar 95-jarig bestaan. 
Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat 
te geven voor het 100-jarig 
bestaan over vijf jaar, wor-
den er in het weekend van 
12, 13 en 14 mei tal van ac-
tiviteiten georganiseerd op 
sportpark De Puikman. Van-
af vrijdagavond 12 mei wordt 
het terrein volledig omge-
doopt tot een feestterrein. 
Voor jong en oud staan er 
feestelijke activiteiten in de 
planning. 
Tijdens de feestavond op za-
terdagavond 13 mei wordt 

de muziek verzorgd door Se-
sam Sensation. Met meer 
dan vijfduizend shows in 
binnen- en buitenland en 
twee muziekprijzen zijn zij 
één van de meest geboekte 
bands van Nederland. Voor-
afgaand aan het optreden 
van Sesam Sensation is er 
bovendien nog een surprise 
act van internationale allure. 
De onthulling van deze act 
wordt over enkele weken 
gedaan. Check daarvoor de 
Facebookpagina ‘95 jaar Vi-
tesse ‘22’. De zaal gaat om 
20.00 uur open. Het feest is 
voor iedereen van 18 jaar en 
ouder, entree vijf euro.

Vleugje Italië in 
Limmen én op locatie

Limmen - Het ‘ijsvrij’ van 
Joey¹s IJssalon Onder Nul 
zit erop. De salon vol lekker-
nijen aan de Rijksweg 31A 
werkte in de winter hard door 
om liefhebbers van een sma-
kelijk, fris tussendoortje nóg 
beter van dienst te kunnen 
zijn. En dat is gelukt! Onder 
Nul is klaar voor het nieuwe 
seizoen en vanaf deze week 
officieel geopend. De gloed-
nieuwe entree maakt dat de 
lentezon letterlijk binnenvalt. 
,,Zodat iedereen nog meer 
kan genieten van onze heer-
lijke producten.”

IJsmeester Joey maakt da-
gelijks op ambachtelijke wij-
ze vers ijs. Kersverse pro-
ducten en de beste ingredi-
enten, voor het allerlekker-
ste ijs. En hij blijft verrassen. 
,,Elke week is het mogelijk 
een nieuwe, unieke smaak 
te proeven”, vertelt Joey. Wel-
ke creaties hij dit jaar uit zijn 
ijsmachine tovert, dat houdt 
hij nog even geheim. ,,Maar 
verrassen doen we zeker”, 
aldus de bedenker van bij-

voorbeeld whiskey-cream-
ijs. ,,Houd onze Facebook-
pagina, Joey’s IJssalon On-
der Nul, in de gaten voor het 
laatste nieuws!”
Naast heerlijk, vers ijs - Joey’s 
assortiment telt 22 smaken - 
is de ijssalon ook een idea-
le tussenstop voor een kopje 
koffie, thee of espresso. ,,We 
serveren heerlijke, échte Ita-
liaanse koffie van Lavazza. 
Uiteraard mét huisgemaakte 
appeltaart. Momenteel ben ik 
druk bezig om gecertificeerd 
barista te worden, zodat ik de 
klanten nog beter van dienst 
kan zijn. Met de spaarkaart 
kan men sparen voor een 
gratis ijsje.”
Voor een kinderfeestje, fes-
tival of rommelmarkt be-
schikt Joey’s IJssalon Onder 
Nul over een nostalgische ijs-
kar die gehuurd kan worden. 
Neem contact op met de ijs-
salon via tel.: 06-27435854 
of kijk voor meer informatie 
op www.ijssalonondernul.nl. 
Onder Nul is zeven dagen per 
week geopend en beschikt 
over een ruim, zonnig terras.

Service en assortiment Primera 
Geesterduin is uitgebreid

Castricum - Primera Gees-
terduin is al jaren een bekend 
adres voor een groot assorti-
ment wenskaarten, tijdschrif-
ten, boeken, cadeaukaarten, 
waaronder natuurlijk VVV-
bonnen, cadeautjes, loten 
en kantoorartikelen. Wat niet 
veel mensen weten is dat hier 
ook prepaid simkaarten, bel-
tegoed en telefoonaccessoi-
res worden verkocht. Boven-
dien kan men hier voor aller-
lei cartridges terecht. Daar-
naast is Primera Geesterduin 
een servicepunt voor Post-
NL zodat het mogelijk is in 
de buurt pakketjes te verstu-
ren of op te halen en er is een 
fotoservice voor het laten af-
drukken van foto’s. Een veel-
omvattend aanbod en toch 
is de winkel ruimtelijk inge-
deeld en is het leuk om hier 
rond te kijken.
Boudewijn Rigter is eigenaar 
en hij vertelt: ,,We verkopen 
zo¹n honderd verschillende 
cadeaukaarten, waarvan de 
Nationale Bioscoop- en Fa-
shionkaarten heel populair 
zijn en dat geldt ook voor de 
VVV-bonnen. Ook heel han-
dig als je iemand een cadeau 
gunt, maar zelf niet in de ge-

legenheid bent het te over-
handigen. Dan stuur je het 
gewoon op, al dan niet met 
een wenskaart.”

Het bedrijf zit niet bepaald 
stil en is steeds bezig zich 
verder te ontwikkelen. Bou-
dewijn: ,,Zo halen we volgen-
de maand het merk Riverdale 
in huis. Het woonmerk River-
dale, bekend van de woonac-
cessoires voor in en om het 
huis en een eigen meubellijn, 
heeft diverse producten ge-
selecteerd die straks verkrijg-

baar zijn bij ons. En er komen 
nog leuke cadeauartikelen 
van Hallmark bij.” Naast Bou-
dewijn zijn Samantha de Beer 
en Diana Veldt de vertrouwde 
gezichten in deze winkel. Zij 
helpen de klanten vriende-
lijk, snel en correct. ,,Vanzelf-
sprekend”, aldus Boudewijn. 
,,In een winkel die zich heeft 
gespecialiseerd in het bieden 
van service staat klantvrien-
delijkheid natuurlijk voor-
op.” Op de foto Boudewijn en 
Samantha voor het grote rek 
met cadeaukaarten.

Tjekkin voor 
jeugdhulp

Regio - Op woensdag 29 
maart lanceerden de samen-
werkende gemeenten Alk-
maar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Uitgeest het 
digitale co-creatieplatform 
Tjekkin. Op Tjekkin werken 
professionals, jongeren, ou-
ders, cliëntenraadsleden en 
ambtenaren samen om de 
jeugdhulp in de regio te ver-
beteren. Het idee hierach-
ter is dat de gemeenten be-
ter beleid kunnen maken als 
zij daarbij de vakkennis van 
professionals, de praktijk-
ervaringen van jongeren en 
ouders en de ideeën van cli-
entenraadsleden betrekken.
Jongeren en hun ouders 
kunnen op het ‘meeting-
point’ vertellen wat hen be-
zighoudt, wat zij in de prak-
tijk meemaken, hun ideeën 
lanceren of een meedenk-
groep smeden om hun idee 
te realiseren. En als zij écht 
willen meedoen kunnen zij 
inchecken op een vlucht en 
met hun kennis en ideeën de 
jeugdhulp beter maken. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.tjekkin.nl

Brandweermannen
in zonnetje gezet

Castricum - Dinsdagavond was de jaarlijkse jaarvergadering 
van het korps Brandweer Castricum en traditiegetrouw wa-
ren daar ook de huldigingen aan verbonden. Zo waren onder 
meer vrijwilligers Danny Theissling, Max Kronenberg en Pe-
ter Schermer 12,5 jaar in dienst. Natuurlijk werden ze in het 
zonnetje gezet. Op de foto van links naar rechts : Max Kro-
nenberg, Danny Theissling, teammanager brandweerzorg Pe-
tra Abma, teammanager brandweerzorg Hakan Meijer, Bur-
gemeester Toon Mans, post commandant Jacques van Beek 
en Peter Schermer.
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Iokai-Shiatsu; een 
wereld van verschil

Castricum - Last van stress, 
burn-out, slaapproblemen 
of vermoeidheid na ziek-
te? Dan kan een behande-
ling door een erkende iokai - 
Shiatsutherapeut een wereld 
van verschil maken. Klach-
ten ontstaan meestal niet zo-
maar. Kijkend naar de leef-
wijze ontstaat inzicht in de 
klacht. Met shiatsu komt de 
herstel-, en de levenskracht 
beter in balans door lichaam 
en geest beter te verbinden. 
Voor wie vaak moe is, is het 
door shiatsu mogelijk rust en 
herstelkracht te vergroten  
voor heling. iokai-shiatsu 
heeft een positieve invloed 
op de basisconditie.  Meer 
informatie www.oprechten-

rechtop.nl. Ervaar een behan-
deling en maak een afspraak 
tijdens de Open Deuren Dag 
op 2 april de Oude Parklaan 
111 in Castricum.

Gymnastiekdocente wordt tachtig jaar!

Els Versteege-Marcker 
ziet haar werk als missie

Castricum - Een aerobics-
groep die wekelijks samen-
komt in De Bloemen is niet 
echt bijzonder, maar dat 
wordt anders als de juf bin-
nenkort tachtig jaar oud 
wordt, net zoals een van de 
leden. De benjamin in het ge-
zelschap is zestig jaar en de 
meeste vrouwen komen al 
veertig jaar samen om ge-
zond te bewegen. Marga Zo-
merdijk is een van de deelne-
mers: ,,Het gaat er nog steeds 
fanatiek aan toe. Het komt 
nog regelmatig voor dat ik na 
de les last van spierpijn heb.”
Gymnastiekdocente Els Ver-
steege-Marcker komt oor-
spronkelijk uit Castricum, 
maar woont al jaren in 
Heemskerk. Zij was tot haar 
vijftigste heel actief bij de 

keur-turngroepen van gym-
nastiekvereniging VIOS in 
Castricum. ,,Ik gaf toen we-
kelijks les aan driehonderd 
deelnemers. Ik heb het altijd 
zalig werk gevonden.” Ook in 
haar huidige woonplaats was 
zij actief bij de keurgroepen, 
onder anders bij TOVADO en 
ADO. ,,Met hen heb ik bin-
nenkort een reünie vanwe-
ge mijn verjaardag. Ik doe het 
nu rustiger aan en geef nog 
maar vijf uur in de week les, 
waaronder ook aan oude-
ren van rond de 85 jaar. Ver-
der houd ik alle ontwikkelin-
gen bij in mijn vakgebied en 
verdiep ik mij in vernieuwin-
gen, want ik wil natuurlijk wel 
goed op de hoogte blijven. 
Dat doe ik vooral op internet, 
daar kan ik alles vinden.”

Op haar vijftigste verjaardag 
zei ze de keurgroepen vaar-
wel en stapte over naar de 
damesgroepen. ,,Naast be-
wegen, speelt het sociale as-
pect een belangrijke rol. De 
meeste leden van de aero-
bicgroep bijvoorbeeld ken-
nen elkaar al zo lang, dat er 
een warme band is ontstaan. 
Bij ziekte zorgen ze voor een 
bloemetjes en bij tegenslag 
slepen ze elkaar er door-
heen.” Veel bewegen, open-
staan voor veranderingen 
en een warme belangstelling 
voor anderen maken Els Ver-
steege-Marcker een gelukkig 
mens. ,,Ik zie dit werk als mijn 
missie.” Op de foto de dames 
van de aerobicgroep met op 
de voorste rij in het midden 
Els Versteege-Marcker.

Lente in de Wereldwinkel
Castricum - Tijdens hartje 
winter kregen klanten in de 
Wereldwinkel bij elke aan-
koop een actiekaartje. Daar-
mee maakte je kans op een 
culinair pakket van Fair Trade 
Original. Aan het begin van 
de lente, mocht vrijwilligster 
Allet van Dam het pakket 

overhandigen aan de winna-
res, Marleen Bouma, te zien 
op de foto. Ondertussen is 
de winkel helemaal klaar om 
de lente te vieren, met leuke 
paasartikelen en nieuwe pro-
ducten. Zoals de Cotton Ball 
Lights, een slinger met bol-
letjeslampjes. De vrijwilligers 

helpen graag om iets leuks 
uit te zoeken. 
Zij kunnen daarbij nog ver-
sterking gebruiken, niet al-
leen in de winkel maar ook 
voor het opzetten en aanslui-
tend beheren van social me-
dia zoals Facebook en Insta-
gram. Wie interesse heeft is 
welkom in de winkel. We-
reldwinkel Castricum, C.F. 
Smeetslaan 4.

Mekan breidt uit met 
grill- en burgergerechten
Castricum - In 2005 is Fa-
ruk Nas, samen met zijn ex-
compagnon Mehmet Salih 
Kaya, het Mekan afhaalcen-
trum begonnen. Twaalf jaar 
lang hebben zij samen met 
plezier het Turkse afhaalcen-
trum aan de Dorpsstraat ge-
exploiteerd. Door omstan-
digheden en andere ambi-
ties heeft Mehmet Salih Kaya 
besloten om te stoppen met 
dit werk. Faruk heeft Mekan 
overgenomen en drijft deze 
onderneming sinds 1 januari 
2017 op eigen kracht.

Faruk: ,,Ik dank iedereen voor 
alle steun en het in ons ge-
stelde vertrouwen in de afge-
lopen twaalf jaar en natuur-
lijk niet te vergeten voor de 
stemmen waarmee Mekan 
is genomineerd bij Request 
FM 2014 voor het beste do-
nerbroodje van heel Neder-
land. Stapsgewijs zal ik Me-
kan Castricum veranderen in 
een grill- en burgerrestau-

rant. De gerechten die on-
ze klanten weten te waarde-
ren zullen nog steeds aange-
boden worden, maar dank-
zij de grill zijn die straks dus 
nog lekkerder. Het aanbod 
van burgers neemt toe en wij 
zullen deze in verse broodjes 
van de warme bakker met de 
lekkerste huisgemaakte sa-
lade aanbieden. Het recept 
van de burgers heb ik zelf 
samengesteld en heb hierbij 
uitsluitend natuurlijke ingre-
diënten gebruikt. Mijn am-
bitie en prognose is dat Cas-
tricum binnen enkele maan-
den een grill- en burgerres-
taurant met een nieuw jasje 
rijker is. Iedereen kan dan in 
een sfeervol restaurant zowel 
van een Turkse pizza als van 
een malse steakburger ge-
nieten. Daarnaast ben ik van 
plan om periodiek kookwork-
shops aan te bieden, bijvoor-
beeld om te laten zien hoe 
een Turkse pizza wordt ge-
bakken.”
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Masterclass voor onder-
nemende vrouwen

Castricum - Ondernemen 
betekent keuzes maken, 
maar hoe maak je die keu-
zes? Dit komt aan bod tij-
dens de masterclass ‘Vallen, 
opstaan en weer doorgaan’ 
van Jacqueline Zuidweg die 
Goed Contact op donderdag 
6 april organiseert. Jacque-
line Zuidweg is Zakenvrouw 
van het jaar 2012 en dat is ze 
niet voor niets. In 1994 start-
te zij Zuidweg & Partners met 
als doel om MKB-onder-
nemers in financieel zwaar 
weer bij te staan. En dat doet 
ze met succes: inmiddels 
heeft ze ruim 20.000 onder-
nemers verder geholpen. De-
ze masterclass wordt geor-

ganiseerd door Goed Con-
tact: hét netwerk voor on-
dernemende vrouwen uit de 
BUCH-gemeenten. Het or-
ganiseren van masterclasses 
is één van de activiteiten van 
dit netwerk, dat gericht is op 
beroepsmatige en persoon-
lijke ontwikkeling en kennis-
uitwisseling. Alle vrouwelijke 
professionals, ondernemend 
dan wel vanuit een manage-
mentfunctie, zijn welkom om 
zich aan te sluiten. De mas-
terclass vindt plaats van 17.00 
tot 21.30 uur in het Willibror-
dus Business Center, Ken-
nemerstraatweg 464, Hei-
loo. Aanmelden kan via www.
goed-contact.nl.

Lokale munten 
ondernemers

Castricum - Transition Town 
Castricum organiseert op 7 
april weer het TT Café en dit 
keer staat de lokale econo-
mie centraal.
,,Geld vloeit vaak te snel weg 
uit de lokale economie. Dat 
maakt het lastig voor on-
dernemers. Dit kan slimmer, 
door naast euro¹s met ander 
geld te gaan werken: @nder 
geld”, zo wordt gesteld in het 
persbericht. 
,,Bij dit @ndere geld lekt de 
koopkracht niet weg uit de 
regio: het gaat juist vaker 
rond. De koopkracht blijft na-
melijk een tijd lokaal circule-
ren tussen deelnemers. Hier-
door ontstaat extra omzet 
voor de lokale ondernemers 
die hun extra inkomsten ook 
weer extra besteden bij colle-
ga’s. Dat is goed voor het on-
dernemersklimaat, de werk-
gelegenheid, voor de sociale 
verbindingen en voor duur-
zaamheid. Het wordt hele-
maal interessant als de ge-
meente hierin kan participe-
ren. En omdat duurzaamheid 
en co-productie uitgangs-
punten zijn voor het gemeen-
telijk beleid in Castricum, 
zouden we dat best kunnen 
uitproberen.” 
Aanvang 19.30 uur in Club-
Mariz, gratis entree.

Vijftien jaar Buurtcomité 
Regio Geesterhage

Castricum - Op maandag 20 
maart werd tijdens de alge-
mene ledenvergadering van 
het Buurtcomité Regio Gees-
terhage op feestelijke wijze 
stilgestaan bij het vijftienja-
rig bestaan van het comité. 
Eigenlijk was de juiste datum 
5 juni 2016, maar door de 
verbouwing van Geesterha-
ge was het toen niet moge-
lijk een feestje te vieren. Het 
Buurtcomité werd in 2001 
opgericht om tegenwicht te 
bieden aan de omvangrij-
ke plannen voor een nieuw 
groot multicultureel centrum, 
gepland tussen de huidige 
Geesterhage en de Albert 
Schweitzerlaan.
Een van de bestuursleden 
van het eerste uur gaf een 
lezing met beelden uit kran-
tenberichten en brochures 
die de afgelopen jaren over 
de bouwplannen zijn ver-
schenen. Rond 2007/2008 
stond een groot plan inclu-
sief nieuw winkelcentrum, 
een nieuw gemeentehuis en 
Nieuw Geesterhage op de 
tekentafel met parkeren on-
dergronds en een groot aan-
tal appartementen boven-
gronds, geprojecteerd op 
een groot duin. Pas in 2011 
en geholpen door de finan-
ciële crisis was er aandacht 
voor de door het Buurtcomité 
bepleite kleinschalige oplos-

sing die paste in de bestaan-
de woonomgeving.
In een aantal vruchtbare ge-
sprekken met Biesterbos 
kwam er overeenstemming. 
Ook tijdens de periode van 
2011-2017 was het Buurtco-
mité actief betrokken bij al-
le plannen met betrekking tot 
de bouw/renovatie van Gees-
terhage, de problematiek van 
het verkeer, veiligheid, par-
keren en de herinrichtings-
plannen van het gebied rond 
Geesterhage/Geesterduin.
Als blijk van dank voor de 
goede relatie heeft het comi-
té op 14 januari 2017 bij de 
opening van het gebouw aan 
de voorzitter van de Stichting 
Nieuw Geesterhage, de heer 
Kenter, een kunstwerk aan-
geboden van de Castricumse 
kunstenares Marion Albers. 
Het heeft een mooie plek ge-
kregen nabij de ingang van 
Geesterhage. Het kunstwerk 
dat ‘In gesprek’ heet, bestaat 
uit verstillende monden van 
keramiek die verschillende 
meningen symboliseren. De 
komende tijd zal het Buurt-
comité de ontwikkelingen 
met betrekking tot verkeer 
en parkeren rond het Gees-
terhage/Geesterduin gebied 
kritisch blijven volgen, dus 
ook als er nieuwe ontwikke-
lingen zijn bij plannen rond 
het winkelcentrum.

Stemmen op beste foto
Castricum - Op 14 maart 
organiseerde de Werkgroep 
Oud-Castricum, in het ka-
der van de buurt in 1967, een 
vertelbijeenkomst op basis-
school Helmgras. Het pu-
bliek heeft toen diverse foto’s 
uit 1967 van de Oosterbuurt 
en Molendijk-Zuid meege-
bracht. Op vrijdag 31 maart 
is iedereen tussen 14.00 en 
16.00 uur welkom op basis-
school Helmgras om dé fo-
to uit 1967 van de buurt uit 
te kiezen. Tot die tijd kunnen 

er nog foto’s bij de school in-
geleverd worden, of naar  fo-
to1967@oudcastricum.com 
gestuurd worden. In het na-
jaar van 2017 zal de uitge-
kozen foto uitvergroot in de 
betreffende buurt tentoon-
gesteld worden. Op de foto: 
In februari is deze foto van 
vriendengroep ‘De Kietels’ uit 
Bakkum-Noord verkozen tot 
beste foto uit 1967. Zij waren 
fan van The Beatles. Foto in-
gezonden door Bert Zonne-
veld.

Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die 
van 5  tot en met 11 maart 
werd gehouden, heeft in de 
gemeente Castricum5314 
euro opgebracht. 

Opbrengst 
collecte

Vijver- en tuinplezier
Castricum - Op donderdag 
6 april verzorgt Leo Brand 
een lezing over vijver- en 
tuinplezier. De lezing gaat 
over de tuin in al haar facet-
ten en laat daarbij vooral de 
mogelijkheden zien hoe wa-
ter in een tuin geïntegreerd 
kan worden. Deze lezing is 
georganiseerd in samenwer-
king met Groei & Bloei afde-
ling Midden Kennemerland. 
De lezing start om 20.00 uur 
in de bibliotheek Castricum. 
Aanmelden kan via de acti-
viteitenagenda op www.bibli-

otheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek. 

Akersloot - Ferry Karssen is 
donderdag met overmacht 
winnaar geworden van de 
wedstrijd om de KPB-moun-
tainbikecup. 

Bij afwezigheid van de ge-
broeders Verdonk, ging het 
tussen Karssen en Wilfred 
Knegt. Knegt moest zich be-
perken tot het verdedigen 
van zijn tweede plaats. In het 

Ferry is sterkste tweede deel van de koers 
kwam Vincent Beentjes van-
uit de middenmoot sterk op-
zetten en leek een bedreiging 
te gaan worden voor Knegt. 
Beentjes eindigde als derde. 

Weergaloos was het optreden 
van Henk Jan Verdonk seni-
or, die vanuit kansloze positie 
wist op te stomen naar Niels 
Bras en Henk Louwe en deze, 
niet de minste mannen, ook 
nog in wist te pakken.
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CSV handbalt non-stop 
voor Welzijn Castricum

Castricum - In juni spelen 
twintig handballers van CSV 
non-stop 24 wedstrijden te-
gen 24 tegenstanders voor 
Welzijn Castricum. Welzijn 
Castricum ondersteunt, sa-
men met 400 vrijwilligers, in-
woners zodat zij goed kunnen 
functioneren en mee kunnen 
doen aan de samenleving. 
Het ‘non-stop’ handbaleve-
nement levert geld op voor 

projecten voor inwoners die 
Welzijn Castricum hoog op 
haar verlanglijst heeft staan, 
maar niet eerder kon uitvoe-
ren. Het handbalevenement 
wordt gehouden in Sporthal 
de Bloemen. Alle spelers la-
ten zich sponsoren voor hun 
deelname aan de wedstrij-
den. Met de actie hoopt CSV 
zelf een invalidentoilet te rea-
liseren in hun clubhuis.

Eerste Parnassia Groep 
cross smaakt naar meer
Castricum - Op zondag 26 
maart hield AV Castricum 
samen met Parnassia Groep 
voor de eerste keer een 
hardloopcross. Dit sportie-
ve hardloopevenement was 
een langgekoesterde wens 
van ggz-instelling Dijk en 
Duin, onderdeel van Parnas-
sia Groep, die onder ande-
re voortkomt uit de running 
therapie voor patiënten van 
Dijk en Duin. Het parcours 
van dit nieuwe hardloopeve-
nement voerde de deelne-
mers over het landgoed Duin 
en Bosch, met routes door de 
natuur. De start en finish wa-
ren op de atletiekbaan van 
AV Castricum. 101 deelne-
mers van jong tot oud gingen 
over verschillende afstanden 
van start.

Bij de allerjongste pupillen 
(mini en C-pupillen) was het 
Eva de Wit die bij de meis-
jes als eerste over de finish 
kwam, Sam Glorie deed dit 
bij de jongens. Bij de pupillen 

A en B waren Sepp Schulte 
en Sanoë Penha de winnaars 
bij respectievelijk de jongens 
en de meisjes. Bij de deel-
nemers vanaf 12 jaar waren 
het Pipp Pauzenga en Albert 
Kavsek die als eerste door 
het hek het AVC terrein op 
snelden. Jeffrey Stuijt wist als 
allersnelste deelnemer de 4,1 
km af te leggen in 16:19 mi-
nuten. Nova Scheelings was 
de eerste vrouwelijke deel-
neemster, zij finishte in 21:33 
minuten.
Richard Dijkhuizen wist de 8 
km cross te winnen in 32:17 
minuten. Kees Vrolijk behaal-
de een mooie tweede plaats 
in 32:36 minuten. Als derde 
eindigde Martijn van Leeu-
wen. Bij de vrouwen tot slot 
was de eerste plaats voor Ria 
Stam in 43:48 minuten. Als 
tweede eindigde Erika Henze 
en de derde plaats was voor 
Willeke Zeijlemaker. 
Foto: Nico Lute fotografeer-
de de winnaar Richard Dijk-
huizen. 

Regio - De maandelijkse 
wandeling in het Egmond-
se duingebied start op zon-
dag 2 april om 10.00 uur bij 
het Sportcentrum aan de Wa-
tertorenweg in Egmond aan 
Zee. De wandeling wordt ge-
leid door een natuurgids van 
het IVN, de vereniging voor 
natuureducatie en duur-
zaamheid, en duurt ongeveer 
twee uur.

Wandelen 
met IVN

Jeugdtoernooi bij 
tafeltennisvereniging

Castricum - Zondag 19 
maart was het een drukte van 
belang met tafeltennissende 
jeugd bij tafeltennisvereni-
ging op de Gobatstraat. Bij 
deze club wordt het jaarlijk-
se regionale jeugdtafelten-
nistoernooi gehouden.
Zowel eigen jeugdleden, als 
ook kinderen uit Uitgeest 

en Limmen waren aanwezig. 
Uiteindelijk kwamen de bes-
te tafeltennissers tegen el-
kaar uit en was er een Cas-
tricumse winnaar: clubkam-
pioen bij TTV  Castricum Ste-
fano Veldt. De nummers twee 
en drie waren respectieve-
lijk Valentino Veldt en Amrou  
Abou Zaid.

Een briljante 
Beentjes

Limmen - Op vrijdag 24 
maart speelden de schakers 
van Vredeburg de 22e ron-
de van de interne competitie. 
Koploper Bob Stolp trof zijn 
vader Ed aan de overzijde van 
het schaakbord. Zoals vaker 
eindigde de partij tussen de 
Stolpjes in remise. Door een 
overwinning op Dick Aafjes 
kon Stolp¹s achtervolger Bert 
Hollander op de ranglijst iets 
dichterbij komen. 

Sandra Hollander en Ha-
rold Ebels bestreden elkaar 
in een Siciliaanse partij: re-
mise. Gertjan Hafkamp werd 
op kundige wijze geroos-
terd door een sterke Hidde 
Ebels. De partij tussen Bert 
van Diermen en Adri Been-
tjes was lang en meeslepend. 
In de tijdnoodfase wist Been-
tjes op briljante wijze het ver-
schil te maken. Met een da-
me-offer en een slim tussen-
schaakje veroverde hij een 
toren. Ook Jaap Limmen ver-
keerde in bloedvorm. Met 
uitgekiende zetten liet hij 
Barry Blekemolen in het stof 
happen. 
Hans de Goede en Remi Aaf-
jes kwamen na 25 zetten re-
mise overeen. Harry Levering 
wist via een goede samen-
werking tussen dame en to-
ren de zwarte koning van Jan 
de Graaf van de onderste rij 
te jagen en uiteindelijk in een 
matnet te drijven: een presti-
gieuze overwinning voor Le-
vering. Marlies Sturk won vlot 
een stuk van Nico Pepping 
en wikkelde vervolgens keu-
rig af naar winst van de partij. 
Ook Jan Brantjes boekte een 
goede zege. Hij behandelde 
het damegambiet beter dan 
opponent Marcel Wester. Het 
duel tussen Jan Levering en 
Jeroen van Vliet leverde geen 
winnaar op. De pechvogel 
van de avond was Gijs Pouw. 
Hij was degene die op het in-
delingsformulier het ‘oneven’ 
achter zijn naam zag staan.

Heiloo - Na het grote suc-
ces van Gouwe handjes, op-
nieuw een stuk van schrijver 
Haye van der Heyden. Falk-
land Toneel speelt op 1 en 2 
april ‘Gebroken IJs’ in theater 
De Beun.
Wat doe je als je schathemel-
rijk bent? Of eenzaam en niet 
makkelijk contacten legt? En 
wat moet je als je voortdu-
rend op zoek bent naar aan-
dacht, bij voorkeur die van 
het andere geslacht? Juist, 

dan boek je een cruise. Naar 
Noorwegen in dit geval. En 
hoewel de gemiddelde leef-
tijd aan de hoge kant is, is 
het beslist geen saaie boel 
aan boord. Integendeel, er 
wordt gelachen, geroddeld, 
geflirt en gedanst. En als het 
ijs eenmaal gebroken is ligt 
zelfs de romantiek op de loer.
Reserveringen en informatie: 
www.falklandtoneel.nl of bij 
Irene Schols, 072-533 2163. 
Foto: Edo Postma. 



Lady Dandelion in Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 31 
maart is Lady Dandelion in 
De Bakkerij. Lady Dandeli-
on is in 2013 opgericht door 
zanger Kirsten Berkx en mul-
ti-instrumentalist en produ-
cer Sietse van Gorkom, die 
oorspronkelijk uit Castricum 
komt. Ze hebben twee al-
bums uitgebracht; Funam-
bulism en Wonderlands. Het 
melancholische en dromeri-
ge geluid van de band wordt 

bepaald door de karakteris-
tieke stem van Kirsten, de 
belangrijke rol van de viool 
en gitaar in combinatie met 
beats en electronica. Zaal 
open om 21.00 uur, entree vijf  
euro. 
Zondag 2 april Zomaar een 
Zondagmiddag met de Don-
keylandband. De zaal is om 
14.00 uur open en de band 
begint om 15.00 uur. Entree 
is gratis.

Castricum - Een biodanza-
ervaring: speelse en luchti-
ge dansen in de groep, na af-
loop bijpraten met koffie of 
thee met een stukje biologi-
sche appeltaart. Vanaf 2 april 
elke eerste en derde zondag 
van de maand van 15.00 tot 
18.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool. Meer infor-
matie op www.biodanzacas-
tricum.nl.

Dansen en 
appeltaart toe

De mooiste mantel-
spelden in Huis van Hilde
Castricum - Deze maand 
ligt de Vondst van de Maand-
vitrine in Huis van Hilde vol 
met fibulae, de mooi versier-
de kledingspelden uit vroe-
ger tijden. Fibulae zijn eeu-
wenlang gebruikt om kleding 
mee vast te spelden. De stof 
van toga’s of mantels werd 
zo op de goede plaats ge-
houden. De spelden waren 
vaak mooi versierd en dien-
den als statussymbool voor 
de drager. De Vondst van de 
Maand-vitrine in museumca-

fé Hildes Heerlykhyd is gratis 
toegankelijk.  
Onlangs verscheen een stan-
daardwerk over kledingspel-
den uit Nederlandse bodem, 
dat in de winkel van Huis van 
Hilde te koop is. ‘Fibulae uit 
de Lage Landen’, van de hand 
van Stijn Heeren en Lourens 
van der Feijst, biedt beschrij-
vingen en typologie van een 
groot aantal prehistorische, 
Romeinse en middeleeuwse 
fibulae; met duiding van ma-
teriaal, decoratie en gebruik. 

Praten over zin in seks
Castricum - Zondag 2 april 
vanaf 14.00 uur vertelt Inge-
borg Timmerman, psycho-
therapeut-seksuoloog NVVS 
over haar boek ‘Zin in seks’. 
bij boekhandel Laan Dit als 
afsluiting van de Boeken-
week, dat als thema, Verbo-
den vruchten heeft.
Samen met Carlie van Tonge-
ren legt ze een verband tus-
sen zin in seks en persoon-
lijkheid. Verminderd lustge-
voel ligt namelijk vaker aan 
een psychische disbalans 
dan bijvoorbeeld aan hormo-
nen of een gebrek aan fan-
tasie.  Ingeborg Timmerman 
is oprichter van het Seksuo-
logisch Expertise Centrum in 
Haarlem en heeft ruim 25 jaar 
ervaring als seksuoloog/psy-
chotherapeut. Zij werkt ook 
mee als expert aan het suc-
cesvolle tv-programma Mar-
ried at first sight.

Tijdens de lezing vertelt ze 
over die boodschappen en 
licht ze toe hoe men zich kan 
ontwikkelen, zodat niet al-
leen het dagelijks leven lich-
ter wordt, maar hoe men 
meer kunt genieten van seks. 
Deze aanpak is gebaseerd 
op de schematherapie van 
Young en is effectief bij uit-
eenlopende problemen. De 
toegang is gratis.

Seniorenkoor zoekt leden
Castricum - Het Senioren-
koor Castricum is verhuisd 
van de Kern naar de grote 
zaal van Geesterhage.
Het koor bestaat uit veertig 
mannen en vrouwen en zij 
willen nieuwe leden verwel-
komen. Er wordt vooral ge-
zocht naar bassen, alten en 
tenoren, maar ook sopranen 
zijn welkom. Er wordt gere-
peteerd onder professionele 
leiding van Titia Mijnen, die 

het koor op de piano bege-
leidt. Er zijn enkele keren per 
jaar optredens. Ervaring in 
het zingen op een koor is niet 
vereist. Plezier in het zingen 
wél en de leeftijd van 55 jaar 
en ouder. 
De repetities zijn op maan-
dag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Meer informatie: www.senio-
renkoorcastricum.jimdo.com 
of Han Schoen, tel.: 0251-
659494.

Emergo in de Cameren
Limmen - Zondag 2 april 
geeft het koperkwintet van 
muziekvereniging Emergo 
een concert in verzorgings-
huis De Cameren. 
Ook niet-bewoners zijn wel-
kom. Het concert begint om 
15.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. 
Het programma is afwis-
selend en bestaat uit licht 
klassieke werken en vrolij-
ke hedendaagse nummers. 

Inmiddels is de muzikale 
veelzijdigheid van het kwin-
tet een begrip geworden in 
Castricum en ver daarbui-
ten. 
Het koperkwintet bestaat 
uit Johan en René Breetveld 
(beiden cornet, bugel, pico-
lo trompet, en trompet), Ed-
gar Nijman (hoorn), René 
Bos (euphonium en trom-
bone), en Astrid Breetveld 
(bas).

Castricum - Door velen 
wordt de Mattheuspassion 
als hèt meesterwerk van Jo-
hann Sebastiaan Bach be-
schouwd. Maar waarom is dit 
eigenlijk zo en hoe kwam het 
werk tot stand? Fred Suring 
verzorgt een lezing met beeld 
en geluid over dit onderwerp. 
De lzing vindt plaats op vrij-
dag 7 april vanaf 20.00 uur in 
de Maranathakerk.

Mattheus-
passion

Castricum - Tot 4 mei is 
een nieuwe expositie te be-
zichtigen in de Tuin van Ka-
pitein Rommel. De expositie 
bestaat uit een aantal olie-
pasteltekeningen gemaakt 
door Cora Roos uit Krom-
menie. Alle kunstwerken zijn 
abstract en kenmerken zich 
door het kleurgebruik.In de 
ontmoetingsruimte op werk-
dagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Expositie

Castricum - Een inwoner 
van Castricum is opgelicht 
door de 26-jarige Rockson 
N. waartegen voor de recht-
bank in Haarlem zeven jaar 
onvoorwaardelijke celstraf is 
geëist. Het zou om een be-
drag van bijna anderhalve ton 
gaan. Dat meldt het Noord-
hollands Dagblad. Rockson 
N. heeft het geld afhandig 
gemaakt door zielige verha-
len op te hangen. Rockson N. 
wordt verdacht van een lan-
ge reeks misdrijven: verduis-
tering, oplichting, heling en 
inbraken. De uitspraak van 
de rechter is 4 april.

Opgelicht

Castricum - Zondag om 
20.35 uur is de brandweer 
met vijf voertuigen uitgerukt 
voor een duinbrand bij de 
Weide van Brasser. Ook de 

Kampvuur politie en boswachters wer-
den gealarmeerd. Bij aan-
komst bleek het om een 
kampvuur te gaan. De brand-
weer heeft het kampvuur ge-
doofd met behulp van wat 
zand en een paar emmers 
water uit het meertje.  
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