
Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456   Fax 0255-518875   www.casTrIcummer.nl4 april 2012 12

Eva talent van Europa!
castricum - “And the winner is 
Eva Eldermans from the Jac. P. 
Thijsse College Castricum in the 
Netherlands!” 
Een luid gejuich ging op in de 
aula van de school op 29 maart. 
Eva uit 3 vwo bleek volgens de 
jury, leerlingen van scholen uit 
vijf Europese landen, de win-
naar van een Europese talenten-

jacht; ‘Europe’s got talent’. De fi-
nale werd gehouden op de Al-
derley Edge School for Girls in 
Manchester en was via een live-
stream te volgen in de aula van 
de school. 
Op de foto v.l.n.r.: Eva, Jill van 
Putten, Femke Admiraal, Moira 
Min. Er waren ook twee jongens 
mee: Thijs en Kay.

castricum - In Castricum is de 
veiligheid vorig jaar toegeno-
men. Dat meldt de politie NHN. 
Het aantal misdrijven is met elf 
procent gedaald en er was spra-
ke van drie procent minder in-
cidenten. Ook waren er minder 
inbraken en gevallen van dief-
stal, bedreigingen en mishan-
delingen. Wel vond er twee keer 
een overval plaats, het jaar er-
voor niet een, en steeg het aan-
tal straatroven van twee naar vijf. 
Ook de handel en het vervaar-
digen van softdrugs nam toe. Er 
zijn minder mensen betrapt bij 
het rijden onder invloed en ook 
de jeugdgerelateerde incidenten 
kwamen minder voor. Het stelen 
van fietsen staat op nummer een 
van de misdrijven top drie, ge-
volgd door diefstal vanuit of in-
braak in woning. Op nummer 
drie staan de overige diefstallen 
en inbraken. 

Veiligheid is  
toegenomen

Woon-
wijzer
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Zie onze advertentie elders in deze krant
BURG. MOOYSTRAAT 17 • TEL. 0251-652386

GEESTERDUIN 39 • TEL. 0251-654683

WINKEL VOL
PAASSPECIALITEITEN
Paaspetit foursPaastaartBonboneieren
PaasbroodPaashazenPaas chocolade
Paas theekoekPaas PetitfleursTulbandPaas theekoekPaas Petitfleurs

VOLG ONS OP TWITTER: 

@ROSETBANKET

EN WIN LEUKE PRIJZEN! Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nlBurgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Heerlijke Paasdagen
Aspergesoep

Elke 2e ltr       gratis
Brunch trio

Gebraden fricandeau
Achterham

Gebraden kipfilet
samen 5,99

Paasklassieker
Vers Hollands 
lam of zuiglam
Lamsrollade met 

provencaalse kruiden
100 gr 3,25

Goede Vrijdag 6 april 8.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 7 april 8.00 tot 21.00 uur. 
Eerste paasdag 8 april  Gesloten.
Tweede paasdag 9 april 16.00 tot 20.00 uur.

Albert Heijn, Geesterduin 27, Castricum.

Maak een feest van Pasen! Gewoon bij Albert Heijn.

 Speciale 
     openingstijden
  rond de paasdagen.



pagina 2 4 april 2012

Thema avond Vrienden van 
FC Castricum op 3 mei
Castricum - ‘Verbaal geweld 
wég van het voetbalveld!!’ Dat 
is het thema op de thema avond 
donderdag 3 mei, die wordt ge-
organiseerd door de Vrien-
den van FC Castricum. Jeugd-
leden, leiders, trainers, senio-
ren en overige belangstellenden 
zijn welkom in de kantine van FC 
Castricum. Het initiatief is mede 
tot stand gekomen door Sport-
Connecting-Us, een organisatie 
die zich inzet voor sport maat-
schappelijke doelstellingen. De 
opbrengst van de avond  komt 
ten bate van KIKA (Kinderen-
Kankervrij).
Herald Kornblum, voorzitter 
van de Vrienden van FC Castri-
cum, vertelt. “De Vrienden van 

FC Castricum zijn een groep van 
ruim 130 mensen, die zich inzet-
ten voor de jeugd van FC Castri-
cum. Wij willen met de Vrienden 
van FC Castricum meer doen dan 
een financiële bijdrage leveren 
aan activiteiten binnen de club 
zoals sportkampen en het kerst-
zaalvoetbaltoernooi. Wat wij wil-
len is ook de koppeling leggen 
tussen maatschappij en sport en 
daarin spelen verschillende the-
ma’s een rol. Sportverenigingen 
krijgen namelijk steeds meer een 
maatschappelijke functie.”

Vorig jaar ontstond het idee 
met het thema ‘Verbaal geweld 
wég van het voetbalveld!!’ He-
rald Kornblum legt uit: “We za-

Herald Kornblum, voorzitter van de Vrienden van FC Castricum en ini-
tiatiefnemer. Foto: Han de Swart.

ten zelf met een idee om weer 
een thema avond te organise-
ren en in die periode zijn we 
in contact gekomen met Ser-
dar Gözübüyük. Serdar is top-
scheidsrechter uit de eredivi-
sie betaald voetbal en verbon-
den aan Sport-Connecting-Us.” 
Sport-Connecting-Us is het ver-
haal van Serdar Gözübüyük, die 
zijn droom heeft waargemaakt 
om als eerste scheidsrechter van 
niet Nederlandse origine betaald 
voetbal scheidsrechter te wor-
den. Herald vervolgt: ”Scheids-
rechters letten tijdens een wed-
strijd vooral op fysieke overtre-
dingen. Wat in en rond het veld 
aan verbaal geweld wordt ge-
pleegd is moeilijk waar te ne-
men. Woorden als ‘kanker’ en 
‘tyfus’ zijn regelmatig te horen en 
als je eerlijk bent maken we ons 
daar allemaal wel eens schuldig 
aan.” 

De thema avond is eenmalig, 
maar de doelstelling is niet een-
malig. Herald Kornblum: “Nee, 
zeker niet. Met de thema avond 
proberen we vanuit maatschap-
pelijk perspectief, iedereen  be-
wust te maken wat verbaal ge-
weld tijdens een sportwed-
strijd allemaal teweeg kan bren-
gen. Wil je daar iets in verande-
ren, dan moet je eerst zorgen 
dat mensen zich daarvan bewust 
zijn. Dit is natuurlijk niet iets wat 
je met één thema avond even 
oplost. Dat moet je jarenlang 
breed uitdragen, liefst op lande-
lijk niveau. Wij hopen dat ieder-
een die aanwezig is op 3 mei, na 
afloop weggaat met het idee van 
‘Ja, verbaal geweld kan je niet 
maken!’

Geslaagde seizoens-
opening TV Castricum
Castricum - Zondag 1 april 
vond het openingstoernooi 
plaats bij TV Castricum op het 
vernieuwde sportpark Berg en 
Bal aan de Bloemen. Het tennis-
park heeft een modernere uit-
straling gekregen door een face-
lift van de tribunes bij baan 8 en 
een fraaiere ingang. Op dit park 
begon men met een warming-
up in Zumba-stijl om de frisse 
dag mee te starten. Naast ou-
de bekenden waren er veel nieu-
we, enthousiaste gezichten te 
zien die stonden te popelen om 
bij hun nieuwe vereniging aan 
de slag te gaan. De wedstrij-
den werden door senioren en 

junioren gespeeld in poules en 
duurden steeds een half uur. Ze 
werden onderbroken door een 
spectaculaire demo-partij tus-
sen Bart Kuijs en Stefan de Goe-
de. Aan het eind van de middag 
lieten jeugdspelers Lisette Huij-
gen en Marcel Min zich niet on-
betuigd in hun demo-partij en 
toonden zij aan dat TVC ook een 
goede toekomst tegemoet gaat. 
In het clubhuis is de vernieu-
wing merkbaar door een club-
honk met fraaie collages welke 
gemaakt zijn door Hans Eijkman. 
Kortweg: TVC start het seizoen 
op grootse wijze en is klaar voor 
een spetterend jubileumjaar.

Zoektocht naar de leukste sport-
vereniging van Castricum gestart
Castricum - Elke sportvereni-
ging is uniek. Maar wat maakt 
een club nou de leukste van de 
gemeente Castricum? Is dat de 
gezelligheid, de mensen, het
mooie clubhuis, of de sportieve 
prestaties? Bij de Verkiezing van 
De Leukste Sportvereniging van 
Castricum kan er nu gestemd 
worden via www.leukstesport-

vereniging.nl/castricum. Bij het 
uitbrengen van een stem maken 
stemmers direct kans op een van 
de reizen naar Londen tijdens de 
Olympische Spelen, een abonne-
ment op de Eurosport Player of 
een iPad. Begin augustus is de 
leukste sportvereniging van de 
gemeente Castricum bekend. Er 
kan tot en met 31 juli worden ge-

stemd via www.leukstesportver-
eniging.nl/castricum. Stemmen 
is kosteloos. Voor iedere stem 
keert de organisatie samen met 
haar partners 0,05 euro uit aan 
een goed doel naar keuze. Ieder-
een die stemt kan kiezen uit de 
volgende drie goede doelen: Ki-
ka, Spieren voor Spieren of Right 
To Play. 

‘Het wordt elk jaar mooier!’
Castricum - ‘Het wordt elk jaar 
mooier! ‘ Dit was een veelge-
hoorde kreet die de leerlingen 
van de vierde klas van het Clu-
sius College Castricum te ho-
ren kregen op vrijdagavond 23 
maart. De avond waarop zij hun 
eindexamenopdracht voor een 
groot publiek presenteerden.
De eindexamenleerlingen van 
de vakken Voeding en Bloem-
schikken maken samen, als exa-
menopdracht, een gedekte tafel 
aan de hand van een zelfgeko-
zen thema. De gerechten, de ta-
felaankleding en het bloemstuk 
moeten een geheel vormen, het 

Castricum - In de Verzetshel-
denbuurt wordt aan de weg ge-
werkt om de verkeersveilig-
heid te verbeteren. Van Vuur-
en Wegenbouw start hiermee 
op maandag 2 april en is naar 
verwachting op 1 juni klaar. Het 
werk wordt in onderdelen uit-
gevoerd, achtereenvolgens: De 
Verlegde Overtoom vanaf de Ou-
deweg tot aan de L. Toepoel-
straat, de Jacob Rensdorpstraat 
vanaf de Breedeweg tot aan de 
kruising met de Van Hoocker-

moet verzorgd en origineel zijn. 
En dat was het. De creativiteit 
spatte er die avond vanaf. Veel 
ouders, broers, zussen, ooms, 
tantes, vrienden en vriendinnen 
maar ook buurtgenoten zijn ko-
men kijken. De complimenten 
waren niet van de lucht.
De leerlingen van de Gemengde 
Leerweg verdiepen zich elk jaar 
in een onderwerp van eigen keu-
ze en dat kan van alles zijn. Op 
stands was er die avond dan ook 
informatie te vinden over diverse 
beroepen, dieren en hun verzor-
ging, biologische producten, na-
gelverzorging en techniek.

Lisa, Karin, Eva, Charlotte en 
Soraya naar international event
Castricum - Op donderdag 5 
april presenteren scholieren uit 
het hele land de resultaten van 
het onderzoek- en ontwerpwerk, 
dat zij uitvoerden in opdracht 
van kleine ontwikkelingsorgani-
saties met projecten in ontwik-
kelingslanden. Het project biedt 
scholieren actuele vraagstukken 
van kleine ontwikkelingsorga-
nisaties die in meer dan twintig 
ontwikkelingslanden actief zijn. 
De onderzoeksopdrachten zijn 
gevarieerd: van businessplan tot 
technisch ontwerp, van water-
zuivering tot gezondheidscam-
pagne. Het gaat altijd om kwes-
ties die voor het dagelijks leven 
van mensen elders op de wereld 
van groot belang zijn en waar-
voor zij zelf de toegang tot rele-
vante expertise missen. 
Drie groepen leerlingen van het 

Jac. P. Thijsse College hebben in 
het kader van hun profielwerk-
stuk meegedaan aan het event: 
Lisa Madder, Karin de Nijs en 
Eva van der Leest hebben een 
lesmethode gemaakt voor kinde-
ren van 11 tot en met 16 jaar in 
Vietnam om hun bewust te ma-
ken van oogziektes. Deze me-
thode bestaat uit een film en een 
spel. Charlotte Knegt en Soraya 
Tak hebben een prentenboek 
gemaakt voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar wat voorgelezen 
kan worden aan kinderen in de 
Filipijnen. Doel is om de kinde-
ren te laten kiezen voor gezonde 
voeding. Fleur Elsman en Clai-
re van der Riet hebben een trai-
ning ontworpen waarin zij een 
gezond voedingspatroon willen 
overbrengen aan de bevolking 
op de Filipijnen. 

Werk aan de weg kenstraat, de Overtoom en Bree-
deweg vanaf de L. Toepoelstraat 
tot aan de Mr. Ludwigstraat, de 
Jacob Rensdorpstraat vanaf de 
Cieweg tot en met de kruising 
met de Van Hoockerkenstraat, 
de Neeltje Groentjesstraat en de 
Breedeweg vanaf de Mr. Lud-
wigstraat tot aan de Mr. Dek-
kerstraat. Er is enige overlast en 
de Jacob Rensdorpstraat wordt 
enige tijd afgesloten.

Voor de uitgebreide planning en 
uitleg van de werkzaamheden 
zie de gemeentelijke website
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Pannenkoekenfeest; 2409 
euro voor Alpe d’HuZes
Limmen - Sommige mensen 
dachten eerst aan een 1 april-
grap, maar dat was het niet. Lex 
Burgering (11 jaar) uit Limmen 
gaat op 7 juni drie keer de Al-
pe d’Huez op voor stichting Alpe 
d’HuZes en had samen met zijn 
moeder een actie om geld op te 
halen bedacht. Een pannenkoe-
kenfeest in de Burgerij, wat af-
gelopen zondag plaatsvond. Er 
was plaats voor een 300 gasten 
en vooraf waren alle kaarten ver-
kocht. 
Lex fietst in team drie van Team 
CAL D’HuZes en doet dit 7 ju-
ni speciaal voor zijn vader, die 
zelf ook meefietst, en zijn oud 
klasgenootje Chantal. Op zon-
dagmorgen werden er door 
vijftien moeders en een vader 
1.200 pannenkoeken gebakken 
om te zorgen dat er genoeg te 
eten zou zijn. Om 16.00 uur gin-
gen de deuren open en stonden 
de mensen in een rij buiten te 
wachten. Er waren allerlei activi-

teiten voor kinderen. Jack & Jack 
deelden de pannenkoeken uit en 
Bob en Ed zorgden voor de mu-
ziek.  Ook was er een loterij en 
de aangeboden kleurplaten kun-
nen nog steeds worden ingele-
verd bij installatiebedrijf Jak. Lex 
werd nog eens extra in het zon-
netje gezet door zijn voetbalteam 
die hem een cheque overhan-
digde van 200 euro. Dit was de 
opbrengst van een speciale ka-
vel van de jeugdveiling bij VV 
Limmen. Ook voetbalclub Vites-
se had een kavel beschikbaar 
gesteld en overhandigde deze 
middag aan Lex een envelop met 
225 euro. De totale opbrengst?  
2409,10 euro. Lex verwacht dat 
hij zeker over zijn streefbedrag 
van 3.000 euro komt. 
Wie Lex wil blijven volgen kijkt op 
zijn actiepagina: http://deelne-
mers.alpe-dhuzes.nl/acties/lex-
burgering/lex-burgering. Daar is 
alles te lezen over zijn voorberei-
ding en acties. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
28-03-2012: Evi Rosanne, doch-
ter van G. Kat en K. Horring, ge-
boren te Akersloot.
Wonende te Castricum:
26-03-2012: Mia Christiana, 
dochter van M.W.J. Brakenhoff 
en M. Maccioni, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
23-03-2012: Punt, Thijs en van 
der Linden Vooren, Kim D.E., bei-
den wonende te Bakkum. 23-
03-2012: Hes, Bernardus T. en 
Paques, Suzanne H., beiden wo-
nende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
21-03-2012: van Vliet, William 
G. en Fraaij, Simone H.B., bei-

den wonende te Heiloo. 28-03-
2012: Dirkson, René en Weijers, 
Rosanne M., beiden wonende te 
Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
26-03-2012: Kramer, Robert C., 
oud 67 jaar, overleden te Bak-
kum. 26-03-2012: van Roon, 
Cornelis G., oud 88 jaar, over-
leden te Bakkum, gehuwd ge-
weest met A. Duin.
Wonende te Akersloot:
25-03-2012: Krom, Adrianus 
J.W., oud 84 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A.M. 
Groot. 26-03-2012: Swart, Marti-
nus J., oud 85 jaar, overleden te 
Akersloot.
Wonende te Limmen:
26-03-2012: Nes, Arie G., oud 68 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met M.L. Vennik.

GDB wil extra veiligheid bij 
realisering fietsverbinding
Castricum - Wethouder Bert 
Meijer heeft deze week toege-
zegd dat er extra aandacht komt 
voor de veiligheid bij het realise-
ren van fase twee van de fiets-
verbinding tussen Castricum en 
Akersloot. Dat deed hij op ver-
zoek van de lokale partij GDB. 

Cees Hollenberg van GDB ver-
telt: “Het te realiseren fietspad 
loopt van de Uitgeesterweg tot 
het viaduct bij Akersloot. In het 
voorstel stond een punt dat vol-
gens ons onderbelicht was en 
dat is het oversteken. Het eerste 
oversteekpunt is op de Uitgees-
terweg, de oversteek van huidi-
ge fietspad naar nieuwe fiets-
pad. En er is een oversteek vanaf 
Castricum bij het viaduct. GDB 
heeft aangegeven aan dat de-

ze punten van cruciaal belang 
zijn bij de aanleg van dit nieuwe 
fietspad. Gelukkig konden ande-
re partijen zich hier ook in vin-
den. Het antwoord van de wet-
houder vonden wij toen niet be-
vredigend genoeg en onze partij 
gaf aan bij de volgende carrou-
sel een amendement in te die-
nen over deze oversteekplaat-
sen. Wethouder Meijer kwam 
deze week met een memo waar-
in de veiligheid meer gewaar-
borgd zal zijn. De suggesties 
van GDB om een tunnel onder 
de Uitgeesterweg aan te leggen 
of een oversteek met stoplich-
ten, bleken geen haalbare opties 
te zijn. We zullen ons amende-
ment daarom toch indienen om 
de veiligheid optimaal te kunnen 
garanderen.” 

Man zwaargewond na val
Limmen - Zaterdag even na 
11.00 uur is een 56-jarige man 
uit Limmen zwaargewond ge-
raakt nadat hij uit een boom 
was gevallen langs de Rijksweg. 
De man was een boom aan het 

snoeien, raakte uit balans en viel 
enkele meters naar beneden. 

Hij belandde op het dak van 
een schuur en is met hoofdlet-
sel naar het MCA overgebracht.



pagina 6 4 april 2012

Programma 5 april t/m 11 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 20.00 uur 

zondag & maandag 15.30 & 19.30 uur 
dinsdag & woensdag 19.30 uur 

Titanic 3D 
donderdag 20.45 uur 

Titanic 3D Arrangement met Pincho
donderdag 18.30 uur zondag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur woensdag 20.00 uur 
The Best Exotic Marigold Hotel

donderdag & vrijdag 18.30 uur 
zaterdag & zondag 21.00 uur 

maandag 18.30 uur dinsdag 20.00 uur 
The Hunger Games

donderdag & vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur 

The Descendants
maandag 21.15 uur dinsdag 14.00 uur 

Hysteria
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag & maandag 10.45 & 13.00 uur 

woensdag 13.30 & 15.45 uur 
The Lorax (NL) 3D

vrijdag 16.00 uur zaterdag 13.00 uur
zondag 10.45 & 13.00 uur 

maandag 13.00 uur 
De Piraten (NL) 3D

zondag 15.30 uur 
maandag 10.45 & 15.30 uur 

Sneeuwwitje (NL)
zaterdag 15.45 uur woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
woensdag13.30 uur 

Tony 10

pasen in catshuis: lege doppen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Romantische Titanic in 
3D en lekker uit eten
Op donderdag 5 april kan ieder-
een genieten van een diner in 
Pincho en daarna kijken naar de 
spectaculaire film van het schip 
dat dit jaar honderd jaar gele-
den is gezonken: De Titanic, nu 
in 3D! Corso Bioscoop en res-
taurant Pincho bieden een pak-
ket met een driegangen diner, 
bioscooppremière-kaart en twee 
drankjes. Aanvang diner tussen 
18.00/18.30 uur met vervolgens 
om 20.45 uur Titanic 3D. Een ro-
mantisch verhaal dat zich af-
speelt op het drijvende paleis, tij-

dens de eerste reis van Engeland 
naar de Verenigde Staten. Een 
van de passagiers is de 17-jari-
ge Rose DeWitt Bukater, beho-
rend tot de verstikkende wereld 
van de Amerikaanse upperclass. 
Aan boord wordt Rose verliefd 
op de jonge, vrijgevochten Jack 
Dawson. Hij laat haar zien hoe 
de echte wereld buiten haar ver-
gulde kooi eruit ziet. Niets lijkt 
hun liefdesband te kunnen ver-
breken, zelfs niet zoiets ondenk-
baars als het zinken van de Ti-
tanic. 

Sneeuwwitje is een spectaculai-
re Nederlandstalige versie van 
het klassieke sprookje met Os-

Sneeuwwitje

Een groep piraten reist naar Lon-
den en ontmoet Charles Dar-
win, een pratende chimpansee 

De Piraten in 3D

carwinnares Julia Roberts als 
de boze koningin en Lily Collins 
als Sneeuwwitje. Speciale paas-
voorpremière op zondag 8 april 
en maandag 9 april.

en een vijand die op hun ver-
nietiging uit is. De film is Ne-
derlandstalig en in 3DSpeciale 
paas-voorpremière van vrijdag 6 
april tot en met maandag 9 april!

Connection verzorgt 
sfeervol paasconcert 
Castricum - Connection is 
maandag 9 april op z’n paas-
best. Op tweede paasdag geeft 
het koor twee paasconcerten in 
de Dorpskerk aan het Kerkpad. 
De aanvangstijden zijn 16.30 en 
20.30 uur. In beeld en geluid 
wordt het paasverhaal verteld.
Het koor Connection is bekend 
van de optredens met kerstmis. 
Nu heeft het koor een nieuwe 
uitdaging gevonden in het paas-
verhaal. Het verhaal wordt zin-
gend verteld, waarbij alle stijlen 
langskomen, vaak begeleid door 
het combo en soms a capella.
Het concert wordt omlijst door 
afbeeldingen uit de geschiede-
nis van de beeldende kunst, die 
gebeurtenissen verhalen vanaf 
de doop in de Jordaan tot en met 

zijn opstanding met de nadruk 
op de laatste dagen van zijn le-
ven. Deze worden groot gepro-
jecteerd achter het koor. 
Kaarten kosten 10 tot 12,50 euro 
(kinderen 7,50 euro) en zijn ver-
krijgbaar via www.connection-
hetkoor.nl, bij Boekhandels Laan 
en The Readshop of via 0251-
653658.  
Connection zoekt nog naar bas-
sen en een tenor. Belangstel-
lenden zijn welkom om tijdens 
een repetitieavond of tijdens het 
paasconcert te komen kijken en 
luisteren. Het koor staat sinds de 
oprichting onder leiding van di-
rigente Rolien Eikelenboom. De 
repetities zijn iedere veertien da-
gen op zondagavond van 19.00 
tot 21.00 uur in de Schakel.

Castricum - Op de computer 
meekijken naar de vorderingen 
van je kind die zwemmen leert is 
een groot succes. Manager Her-
man Rijsdijk vertelt: “Uit een en-
quête is gebleken dat men niet 
alleen heel tevreden is over de 
zwemlessen die geven worden in 
zwembad De Witte Brug; ook het 

Op computer kijken naar zwemles 
meekijken op de computer naar 
de vorderingen van de leerlingen 
is een groot succes!” 

Zwembad en sauna De Witte 
Brug heeft weer plaats voor kin-
deren van 4,5 en ouder om te le-
ren zwemmen. De kinderen kun-
nen direct starten. 

Alkmaar - Een 64-jarige wiel-
renner uit Castricum raakte vori-

Wielrenner rijdt tegen paaltje
ge week dinsdag gewond op de 
Herenweg in Alkmaar. De man 

reed tegen een paaltje van een 
wegversmalling en viel. Hij werd 
met onbekend letsel overge-
bracht naar het MCA in Alkmaar.

Start regionalisering 
brandweer van start
Regio - Het algemeen bestuur 
van Veiligheidsregio Noord-Hol-
land Noord, bestaande uit de 
burgemeesters van alle 21 ge-
meenten, wil de brandweerzorg 
in zijn werkgebied regionalise-
ren. De voorbereidingen hier-
toe worden concreet gestart. Dit 
betekent dat de gemeentelijke 
brandweren op termijn worden 
opgeheven. Het algemeen be-
stuur sluit hiermee aan op de op 
handen zijnde wijziging van de 
Wet veiligheidsregio’s. Op 14 fe-
bruari bleek er in de Tweede Ka-
mer brede steun te zijn voor het 
voorstel van minister Opstel-
ten regionalisering overal in het 
land te verplichten. Regionalise-
ring van de brandweer wil niet 
zeggen dat de verbondenheid 
met de verschillende gemeen-
ten verdwijnt. Naast de wettelij-
ke taak van het hebben van het 
‘opperbevel’, blijft de lokale bur-

gemeester ook zijn of haar rol 
naar het plaatselijke brandweer-
korps vervullen. De nieuwe re-
gionale brandweerorganisatie 
blijft gestoeld op vrijwilligheid. In 
de nieuwe organisatie blijven de 
lokale brandweerkorpsen actief. 
Het grootste verschil voor lokale 
brandweermensen is dat zij regi-
onaal worden ‘aangestuurd’. Met 
het onderbrengen van de ge-
meentelijke brandweren in één 
regionale organisatie wordt een 
eenduidig kwaliteitsniveau ont-
wikkeld. Door een brandweeror-
ganisatie in te richten die regio-
naal wordt aangestuurd kan ook 
beter worden ingespeeld op de 
zogenoemde risicoprofielen van 
de gemeenten. De nieuwe regio-
nale brandweerorganisatie heeft 
nadrukkelijk de bestuurlijke op-
dracht om de komende jaren te 
bezuinigen op het totale brand-
weerbudget. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Documentaire Henk Waal te zien op tv
Prachtig resultaat voor Muttathara!

Castricum- Het zojuist versche-
nen jaarverslag van de Stich-
ting Castricum helpt Muttatha-
ra laat goed nieuws zien: in 2011 
is er een omzetvermeerdering 
behaald van 5%! De twee voor-
gaande jaren was er nog spra-
ke van een stabilisatie. In het 
voorwoord van het jaarverslag 
meldt voorzitter Hans Rook dat 
het aantal aangeleverde en op-
gehaalde goederen boven ver-
wachting was en het bezoekers-
aantal in de winkel steeg. 

Documentaire op tv
Op het tv-kanaal van de lokale 
omroep, Castricum TV, wordt op 
alle oneven uren de documentai-
re Inkijk bij Muttathara getoond. 
De zender is te vinden op ka-
naal 41 van Ziggo. Bovendien is 
de film van Castricummer Henk 
Waal te zien op You Tube. Samen 
met zijn dochter, die diverse in-

terviews afnam, tekende hij een 
mooi portret van de organisatie. 
De film is begin 2012 uitgebracht 
en is in de winkel op dvd  ver-
krijgbaar voor 5,00 euro. De to-
taalopbrengst van deze film gaat 
naar een project. 

Armoedebestrijding
Dankzij de winkelopbrengst en 
diverse giften kon de project-
groep van Muttathara in 2011 
maar liefst 56 projecten financi-
eel ondersteunen: 45 projecten 
in India, acht projecten in Afrika 
en een project in Zuid-Amerika. 
Daarnaast ontvingen twee jon-
geren een donatie voor hun sta-
ge/werkervaring in India en Afri-
ka. In 2011 was het totaalbedrag 
aan donaties 260.315 euro. 
De duur van de steun verschilt 
per project en varieert van een 
jaar tot meerdere jaren. De pro-
jecten zijn met name gericht op 

structurele armoedebestrijding 
en kunnen worden onderver-
deeld in de thema’s onderwijs, 
gezondheid, opvang kinderen en 
economische bedrijvigheid. Het 
uiteindelijke doel is dat de pro-
jecten ‘selfsupporting’ worden. 
Muttathara blijft nauw betrok-
ken bij de ontwikkeling van de 
projecten en vraagt de organisa-
ties jaarlijks om een rapportage 
met financieel jaarverslag en ac-
countantsverklaring. Tot nu toe 
blijkt dat het geld goed terecht 
komt en besteed wordt aan hen 
die hulp nodig hebben om toe-
komst,  gezondheid en zelfstan-
digheid te verbeteren.   

Vrijwilligers
Inmiddels zijn ruim 84 vrijwil-
ligers actief in en om de kring-
loopwinkel van Muttathara, in 
het bestuur en de projectgroep.  
De winkel heeft een zeer uitge-
breid aanbod van diverse artike-
len zoals kleding, meubels, ap-
paratuur, speelgoed, gordijnen, 
stereo’s, boeken, beeldjes, keu-
kenspullen et cetera. Voor elk 
wat wils en een avontuur voor 
snuffelaars. Het jaarverslag ligt 
in de winkel en is in te zien via 
www.muttathara.nl. De ope-
ningstijden van de winkel op 
de Castricummerwerf zijn dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 
15.00 uur en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur.

“Kosten externen lopen 
in de miljoenen euro’s”
Castricum - .De PvdA fractie 
heeft na aandringen bij het col-
lege de bedragen ontvangen die 
gemoeid zijn met de inhuur van 
externen voor grote projecten, 
waaronder Geesterduin, Zand-
zoom of Zanderij, in de gemeen-
te Castricum. Raadslid Peter 
Verduin zegt dat de fractie ge-
schrokken is van deze uitgaven. 
“Het gaat om circa vier miljoen 
in zes jaar tijd. Wij willen hier 
meer over weten van het colle-
ge. Zo is er bijvoorbeeld een ad-
viesbureau dat de afgelopen zes 
jaar voor ongeveer 1,25 miljoen 
euro heeft gedeclareerd bij het 
college.  
Ook andere fracties, waaronder 
collegepartijen, hebben er bij het 

college op aangedrongen, naast 
andere bezuinigingen, ook deze 
kosten te verlagen. Verduin: “On-
ze fractie is beslist niet tegen het 
inhuren van externen. 

Vaak is het nodig en soms zelfs 
goedkoper om specifieke des-
kundigheid kort in te huren dan 
langjarig op de loonlijst te heb-
ben. Maar dan moet er wel spra-
ke zijn van tijdelijk benodigde 
deskundigheid. Jarenlang een-
zelfde adviseur inhuren valt daar 
niet onder. En als je kijkt naar wat 
er nu van terecht is gekomen. De 
PvdA vindt dat er andere keuzes 
gemaakt moet worden. In ieder 
geval een keuze waar de inwo-
ner direct wat aan heeft.” 

Loopplaten op het plein
Castricum - De looproutes op 
het plein bij het gemeentehuis 
krijgen tijdelijk kunststof loop-
platen. Dat is vanwege de kans 
op het breken van tegels. Door 
deze beschermlaag is de weg 
veilig voor de bezoeker die deze 

route neemt. De gemeente be-
kijkt intussen wat de beste op-
lossing is voor het plein. 
Gebleken is dat sommige tegels 
niet sterk genoeg zijn en de ge-
meente wil risico’s voor bezoe-
kers en medewerkers uitsluiten.

Akersloot - Op woensdag 28 
maart heeft de Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cultuur-
historische waarden in de Alk-
maardermeeromgeving aangif-
te gedaan bij het politiekorps 
Noord-Holland Noord, afdeling 
milieu. 
“De aangifte betreft de onom-
keerbare vernieling en aantas-
ting van een onderdeel van een 
aardkundig monument, te weten 
de Saskerleidam die ligt in het 
Alkmaardermeer”, aldus secreta-
ris G. Porsius. 
“Het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (RAUM) 
heeft aan de provincie Noord-
Holland gemeld op de Sasker-
leidam onderhoud en natuur-
ontwikkeling te willen doen. In 
plaats daarvan is er in opdracht 
van het RAUM een onomkeer-
bare aantasting  
en vernieling van de dam tot 
stand gebracht met als doel het 
inrichten van een baggerdepot 
voor bagger uit de Zaan. Hier-
mee is een groot financieel be-
lang gemoeid. De stichting heeft 
gemeend dat het haar more-
le plicht is om dit strafbare feit, 
in strijd met de voorwaarden ge-
noemd in artikel 6 van de Provin-
ciale milieuverordening, aan te 
geven bij de politie.” 

Stichting doet 
aangifte politie

Kruisweg voor kinderen
Castricum - Op Goede vrijdag 
6 april is er om 15.00 uur een 
Kruisweg voor kinderen in de 
kerk Maria ten Hemelopneming 
in Bakkum. Aansluitend aan de 
viering worden de kinderen uit-

genodigd om te komen knutse-
len en zich op een creatieve ma-
nier voor te bereiden op Pasen. 
De kinderen kunnen dan onder 
andere kleien, figuurzagen en 
schilderen. 

Basisschool Paulus op 
bezoek bij de Santmark
Castricum - Wat hebben ze al-
lemaal genoten. Bewoners en 
personeel van de Santmark, kin-
deren, juffen en begeleidsters 
van Basisschool Paulus. Met 
heel veel enthousiasme hebben 
de leerlingen van groep 3 en 4 
de afgelopen weken Palmpaas-
stokken gemaakt voor de be-
woners van de Santmark. Afge-
lopen donderdag trok een bon-
te stoet van zingende kinderen 

naar het verzorgingshuis. Be-
woners en kinderen waren alle-
maal blij verrast. Samen hebben 
ze enkele paasliedjes gezongen. 
De 49 kinderen mochten hun 
stok persoonlijk aan een bewo-
ner overhandigen. Vervolgens 
kregen ze zelf ook nog een heer-
lijke paastraktatie uitgedeeld en 
een glaasje limonade. Iedereen 
was een ervaring rijker. Dit was 
zeker voor herhaling vatbaar.
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Bezorgd om afschaffen 
van het schoolzwemmen
De Stichting Steun de Reddingsbrigade (SDRB) ondersteunt niet al-
leen de Reddingsbrigade in haar doelstelling ter voorkoming van ver-
drinkingsongevallen aan het Castricumse strand maar beide organisaties 
ontplooien ook activiteiten ter voorkoming van verdrinkingsongevallen in 
het algemeen. Daarom deze oproep van het bestuur van de SDRB, om 
toch vooral niet op het schoolzwemmen te gaan bezuinigen. Het was 
in de tachtiger jaren, dat het toenmalige bestuur van de reddingsbri-
gade waarschuwde voor het gevaar voor peuters, als de hekken rond 
de vijvers in de gemeente weggehaald zouden worden. Met het ver-
dwijnen van het schoolzwemmen wordt er nu iets fundamentelers over 
het hoofd gezien. Door schoolzwemmen leert praktisch ieder kind in 
beginsel te overleven als hij of zij in het water valt. Wanneer het school-
zwemmen wordt afgeschaft en de verantwoordelijkheid volledig bij de 
ouders komt te liggen, zullen veel kinderen niet meer op zwemles gaan. 
Dat treft vooral kinderen uit de sociaal zwakke milieus en uit eenouder-
gezinnen waar de tijd ontbreekt omdat er fulltime gewerkt moet worden. 
Ook kinderen uit streng religieuze gezinnen zullen minder naar zwemles 
gaan wanneer de ‘schoolse’ verplichting vervalt. Minimaal 25% van de 
kinderen is afhankelijk van het schoolzwemmen. Door het afschaffen 
van het schoolzwemmen, worden de uren die voorheen bestemd waren 
voor het zwemonderwijs bovendien niet meer besteed aan lichamelijke 
oefening. Het overgewicht bij jonge kinderen, dat een steeds groter pro-
bleem wordt, zal vanwege het minder bewegen toenemen. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat zwemmen een van de betere vormen van bewe-
gingsonderwijs is om kinderen fit te houden.
Namens het bestuur van de Stichting Steun De Reddingsbrigade
Menno Twisk, secretaris. (Ingekort door de redactie).

Paaseitjes zoeken en attentie van 
de paashaas in ‘t Dierenduintje
Castricum - Ook dit jaar kun-
nen kinderen tijdens de paasda-
gen op zondag 8 april en maan-
dag 9 april van 11.00 uur tot 
16.00 uur paaseieren zoeken op 
het terrein van ’t Dierenduintje.

Aanmelden is niet nodig. Na het 
eieren zoeken wordt een atten-
tie uitgereikt door de paashaas.  
Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is achter het NS-station aan de 
Duinenboschweg. 

Rijzende ster Nina June werkt aan nieuw album

“Niet het doel dat je bereikt, maar 
het maakproces is het kunstwerk” 

Castricum - NRC noemde haar 
een rijzende ster en de Neder-
landse Dusty Springfield en het 
Belgische Rootstime oordeelde 
dat haar debuut er een is om ‘U’ 
tegen te zeggen. Na het debuut-
album Little Dreams van Nina 
June (26) heeft haar naam zich 
verspreid onder muziekliefheb-
bers. Nina June heet eigenlijk 
Nienke Paardekoper en zij groei-
de op in Castricum.
Nina June verzorgt de voorpro-
gramma’s van Beth Hart, ze is 
veelvuldig op de nationale radio-

zenders te horen en zij speelt in 
theaters als Paradiso en De Klei-
ne Komedie. Vrijwel meteen na 
het uitkomen van haar eerste 
plaat, startte de platina blondi-
ne met het schrijven van een vol-
gend album in samenwerking 
met getalenteerde jonge song-
writers. Enkele vroege demo-
versies deden zeventien thea-
ters direct besluiten een boeking 
te plaatsen voor het najaar van 
2012, een unicum voor een op-
komende artiest in deze tijd. “Ik 
kan je alvast verklappen dat het 

album The World Awaits gaat 
heten”, vertelt Nina. “Ik had ten 
tijde van mijn eerste album voor-
al heel veel haast om mijn dro-
men te verwezenlijken. Bij de-
ze plaat heb ik het roer omge-
gooid. Het opschieten want de 
wereld wacht, heeft plaatsge-
maakt voor de tijd nemen; die 
wereld wacht nog wel even. En 
dat heeft zich uitbetaald. Ik heb 
precies gemaakt wat ik wilde en 
het lijkt alsof nu alle puzzelstuk-
jes op hun plaats vallen en het 
echt áf is. Het gekke is, dat juist 
nu alles makkelijker en sneller 
lijkt te gaan!”
De single die deze week uit-
komt heet Work of Art. “Het is 
een hele positieve, frisse pop-
song, die vertelt dat het niet al-
lemaal draait om de doelen die 
je bereikt, maar om het maak-
proces zelf. Dát is je kunst-
werk. Dat was een belangrijk in-
zicht voor mij in dit hele proces. 
De clip komt deze week online.” 
Voor haar nieuwe album laat zij 
zich inspireren door onder ande-
re Sia, Maria Mena, Coldplay en 
John Mayer. Samen met Pelican 
Productions  vond ze een fris ge-
luid waarin een vintage-gevoel 
wordt gecombineerd met invloe-

den van nu. Ze vond de perfecte 
balans tussen lichte melancholie 
en onvoorwaardelijke vrolijkheid. 
Een beetje zoals zijzelf dus. Na-
dat Nina en van haar nieuwe de-
mosongs via een wedstrijd van 
3FM opstuurde naar de Austra-
lische Lior, bekend van de radio-
hit This Old Love, vroeg de sin-
ger-songwriter haar spontaan 
om een duet met hem te zingen 
tijdens zijn Nederlandse tour. Op 
speciaal verzoek van de zanger 
klom Nina ook tijdens de twee-
de reeks Nederlandse concer-
ten bij hem op het podium, on-
der andere tijdens het Songbird 
Festival. In april 2012 is deze sin-
ger-songwriter opnieuw in ons 
land om als special guest van 
Pete Murray de grote clubzalen 
aan te doen. Ook daar vergezelt 
Nina hem. 
Treedt Nina June wel eens op in 
deze regio? “Op 6 april speel ik 
in de Meervaart in Amsterdam 
en 12 april in Theater Griffioen 
in Amstelveen. Dit zijn de optre-
dens in de tour die het meest in 
de buurt van Castricum plaats-
vinden. Het zou heel leuk zijn om 
hier oude bekenden en school-
genoten tegen te komen.” Foto: 
Eveline Vroonland.

Bakkum - Zaterdag 7 april is er 
een vinylavond Hotel Borst. De 
‘Drie Jay’s’ Jert, Jan en Joseph 
zorgen met lp’s em singles voor 
een avondje swingen. Jos Zon-
neveld heeft met zijn alter ego 
Joseph Sunfield  jarenlang pla-
ten gedraaid in de Oude Schim-
mel. discotheek, in de jaren ‘70 
en ‘80, terwijl Jan Miggels te be-
luisteren was in Voem Voem. 
Bert de Graaf (Jert) was te horen 
in de Tap Inn. Zij zullen oude tij-
den weer laten herleven met die 
muziek uit de jaren ‘70 en ‘80, 
gedraaid vanaf het onovertrof-
fen geluid van de vinylplaat. Ver-
zoekjes kunnen ingediend wor-
den via:  josephsunfield@hetnet.
nl. De zaal is open vanaf 20.30 
uur en de entree bedraagt vijf 
euro. Op de foto de Castricum-
se dj’s begin jaren 80 Jan Mig-
gels en Jos Zonneveld. 

De drie Jay’s 
draaien plaatjes 

Bijzonder concert Projectkoor  
‘A tribute to Tom Parker’
Castricum - Het Projectkoor 
Castricum organiseert met ruim 
zestig deelnemers een bijzonder 
concert met veel arrangementen 
van de internationaal befaamde 
Engelse musicus Tom Parker. Hij 
is ook bekend van veel cd’s en 
concerten met de New London 

Chorale. Parker is er in geslaagd 
veel klassieke, ook instrumenta-
le, composities voor een breed 
publiek interessant te bewerken 
voor koor en/of solisten. 

Muziek van onder meer Mo-
zart, Beethoven en Schubert zijn 

voorzien van fraaie toepasselij-
ke teksten van Amy van Mee-
nen. Ook is mezzosopraan Arien 
Blees te beluisteren. De piano-
begeleiding wordt verzorgd door 
Gijs Braakman, bekend als be-
geleider en werkzaam als docent 
bij het Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk en Muziekschool Uit-
geest. 

Bij een aantal arrangementen 
wordt de piano versterkt met 
basgitaar, vakkundig bespeeld 
door Cor Martini. Dirigent is 
Cees Brugman, actief als diri-
gent van projectkoren, examina-
tor, arrangeur en muziekrecen-
sent. Het concert vindt plaats op 
zondag 15 april in de Maranat-
hakerk. Aanvang 14.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn verkrijgbaar 
aan de ingang van de kerk op 
de dag van het concert, mits nog 
voorradig. Toegang 9 euro, inclu-
sief consumptie. Reserveringen 
en informatie: Aad Zonneveld, 
tel. 0251-656907 of Ina Nieu-
wenhuis, tel. 072-5052537. 
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Appartementen Triade in trek
Castricum - Op 18 februari van 
dit jaar ging de verkoop van de 
appartementen Triade fase drie 
van start. Nu, ruim een maand 
later, is de helft van de apparte-
menten verkocht! 

Waar ligt het aan dat juist deze 
appartementen zo populair blij-
ken? Het mag tenslotte bijzonder 
heten, zeker in deze tijd waarin 
het bepaald geen rozengeur en 
maneschijn is op de woning-
markt, dat binnen no time 50% 
verkocht is? Ontwikkelaar Mul-
der Obdam meent dat hier een 
combinatie van factoren speelt. 
“Enerzijds staat er al een tweetal 
parktorens. Men kan de fraaie 
ontwerpen dus in werkelijkheid 
zien en de sfeer als het ware 
opsnuiven. De twee bestaande 
parktorens hebben verschillen-
de gevelmaterialen en ook num-

mer drie krijgt weer een geheel 
eigen uitstraling. De individua-
liteit van de torens lijkt de con-
sument aan te spreken. Daar-
naast stralen de appartementen 
stuk voor stuk een luxe uit door-
dat er gewerkt is met hoogwaar-
dige materialen en het gehe-
le project een hoog afwerkings-
niveau kent. Kortom er is ruim-
schoots aandacht besteed aan 
het wooncomfort en dat zie je. 
Zo zijn bijvoorbeeld alle apparte-
menten standaard voorzien van 
vloerverwarming. Er is een ruime 
hal en een corridor die toegang 
geeft tot de twee grote slaapka-
mers, het toilet, de bijkeuken en 
de comfortabele badkamer. De 
woonkamer en keuken zijn roy-
aal van opzet en hebben een 
grote raampartij over de gehele 
breedte en een balkon van maar 
liefst zestien vierkante meter. De 

fraai aangelegde parktuin maakt 
het beeld compleet. Het complex 
ligt dicht bij het oude dorpscen-
trum, NS-station en de duinen.”
De samenwerking met Van Am-
sterdam Garantiemakelaars uit  
Castricum is van groot belang. 
“Mulder Obdam en Van Amster-
dam hebben in het verleden al 
bij herhaling samen gewerkt en 
vullen elkaar uitstekend aan. Het 
is uiterst belangrijk dat aspirant 
kopers het gevoel hebben dat er 
de tijd voor ze wordt genomen 
en dat ze zorgvuldig worden ge-
informeerd.” 

Naar verwachting start de bouw 
in september 2012 en worden de 
woningen in het vierde kwartaal 
van 2013 opgeleverd. 
Wie meer wilt weten over de ap-
partementen, kijkt op www.tria-
detoren3.nl. 

Geloof, hoop en liefde
Castricum - Nieuwe schilderij-
en van Elly Rosseel zijn te zien 
vanaf zondag 15 april in de 
Maranathakerk. De kunstena-
res licht  om 11.45 uur toe hoe ze 
tot het maken van zes schilderij-
en over geloof, hoop en liefde is 
gekomen. 
Tijdens de openingsbijeenkomst 
wordt gemusiceerd door een ge-
legenheidsensemble bestaande 
uit dertien muzikanten onder lei-
ding van  Stefan Pas. Zij spelen 
de serenade voor tien blazers, 
cellen en contrabas van A. Dvo-
rak. De feestelijke opening wordt 
rond de klok van 13.00 uur afge-
sloten. De schilderijen zijn tot en 
met 26 augustus te bezichtigen.

“Er is mij gevraagd te schilde-
ren over geloof, hoop en liefde”, 
vertelt Elly. “Een prachtig onder-
werp. Het leven te leven, dat is 
naar mijn gevoel alleen moge-
lijk door te willen leven vanuit 
deze drie. Zij veronderstellen el-

kaar, zij zijn niet afzonderlijk te 
denken. Zij doordringen elkaar 
in hun praktische werkzaamheid 
en brengen ons steeds weer op-
nieuw dichter bij onze oorsprong 
die van een hoge origine is. De  
Maranathakerk is te vinden op 
de Prins Hendrikstraat 1. Ieder-
een is welkom, de expositie is vrij 
toegankelijk. 

Hortus Bulborum sponsor 
van gemeente Castricum 

Castricum - Normaal gespro-
ken gaan de subsidiestromen 
van de gemeente naar de diver-
se stichtingen en verenigingen. 
Maar dit keer is er sprake van 
de omgekeerde weg. Rond het 
nieuwe gemeentehuis staan na-
melijk honderden narcissen van 
de meest uiteenlopende soorten 
te bloeien. De bollen zijn vorig 
jaar geschonken door de Hortus 
Bulborum in Limmen en ze staan 

er nu prachtig bij. Ter onderstre-
ping van de schenking en om-
dat de Hortus vanaf 6 april weer 
opengaat. is een bord in de bor-
der van het gemeentehuis ge-
plaatst. 

Ook op de Hortus zelf aan de 
Zuidkerkenlaan 23A in Limmen, 
naast het hervormde kerkje, 
staan de narcissen in volle bloei, 
meer dan duizend soorten. 

Arnold Kuijs, manager plantsoenendienst Castricum, en Max Nuijens, 
bestuurslid van de Hortus Bulborum, bij de plaatsing van het ‘spon-
sorbord’.In de ban van Bakkum, 

de staat van de straat
Bakkum - Hoe is het gesteld 
met de openbare ruimte in Bak-
kum? Inwoners zijn welkom 
mee te lopen tijdens een wijk-
schouw van de gemeente Castri-
cum op donderdag 19 april, van-
af 13.00 uur. Ze kunnen aange-
ven waar het aan schort of waar 
ze juist heel tevreden over zijn 
als het gaat om het onderhoud 
van straatmeubilair, bestrating, 
groen, afvalvoorzieningen, ver-
keerszaken en alle andere za-

ken op het gebied van openba-
re ruimte en veiligheid. Aan de 
schouw neemt ook wethouder 
Klijnstra van het Kern- en wijk-
gericht werken deel De wijk-
schouw duurt naar verwachting 
ongeveer twee uur.
De gemeente Castricum wil in 
gesprek met haar bewoners on-
derzoeken hoe de leefbaarheid 
in wijken en buurten wordt erva-
ren en hoe die kan worden ver-
beterd. Daarom is een proefpro-

ject gestart met de naam ‘In de 
ban van Bakkum’. De gemeen-
te werkt hierin samen met onder 
meer Kennemer Wonen, Dijk en 
Duin, de politie en de Wmo-raad. 
De wijkschouw is onderdeel van 
dit project, later volgen er nog 
twee op andere plekken in Bak-
kum. Alle zaken die aan de or-
de komen worden opgenomen in 
een schouwrapport. Dat rapport 
komt op internet. Gestart wordt 
op de parkeerplaats aan de Ol-
denbarneveldtweg, daarna Van 
Oldenbarneveldweg, Prof. Win-
klerlaan, Van Duurenlaan, Dr. 
Ramaerlaan, Prof. v.d. Scheer-
laan, Van Renesselaan, Bender-
slaan en Dr. Jacobilaan. 

Castricum - In verband met 
Goede Vrijdag en tweede paas-
dag zijn een paar gemeentelijke 
diensten gewijzigd. 
De publieksbalies, gemeente-
huis en afvalbrengdepot aan 
het Schulpstet zijn gesloten op 
vrijdag 6, zaterdag 7 en maan-

Gemeentediensten gesloten 
en ook de vuilnisman is vrij

dag 9 april. Op vrijdag 6 april 
wordt in de wijken Bakkum-
Noord, Akersloot en Uitgeester-
weg géén restafval opgehaald. 
Op maandag 9 april wordt in de 
wijk Limmen géén GFT-afval op-
gehaald; dat gebeurt op dinsdag 
10 april. 

Limmen - Op dit moment zijn 
er verschillende ligplaatsen be-
schikbaar voor een bootje (on-
geveer 2 mtr. breed en 3 mtr. 
lang) in het gemeentelijke ha-
ventje ’t Stet in Limmen. Ook zijn 

Ligplaats bootje haventje ‘t Stet
er nog enkele kanoligplaatsen 
beschikbaar aan de noordkant 
van het haventje. 

De huurprijs voor deze ligplaat-
sen bedraagt voor 2012 per lig-

plaats 52,14 euro per jaar. Een 
schriftelijke reactie kan men stu-
ren aan de gemeente Castricum, 
ter attentie van het team Grond-
zaken, Postbus 1301, 1900 BH te 
Castricum, onder vermelding van 
ligplaats Limmen. Bel voor meer 
vragen tel.: 140251.
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Tentoonstellingen in 
Museum Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Maar mijn ta-
lent neem ik mee in eeuwig-
heid, terug naar mijn schep-
per… Want Hij is het, die mij be-
oordeelt.’ Het zijn woorden van 
de bekende en gepassioneerde 
kunstenaar Jan Makkes, overle-
den in 1999. Hij liet een veelzij-
dige en een omvangrijke collec-
tie na. 
Bloeiende boomgaarden, oude 
dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezich-
ten en de door hem zo gelief-
de bloemen. Een deel van de-
ze indrukwekkende collectie zal 
tijdens een drietal tentoonstel-
lingen te zien zijn in de Muse-
umboerderij Jan Makkes. Die 
museumboerderij ademt nog 
steeds de sfeer van Makkes. 
Aan de muren hangen schilde-
rijen en foto’s van zijn ontmoe-
tingen met de groten der aar-
de. Makkes was ver buiten on-
ze grenzen bijzonder geliefd en 
werd alom gerespecteerd. Zo 
ging hij in zijn bewogen en be-
vlogen leven op audiëntie bij de 
Paus en had hij een indringen-
de ontmoeting met onder an-
dere de voormalige president 
van de Sovjet-Unie, Michael 

Gorbatsjov en ook met John F. 
Kennedy. Makkes hield van rei-
zen en haalde hier ook zijn in-
spiratie uit. Hoewel hij ook vaak 
schilderde in zijn geliefde ha-
ven van IJmuiden. Hij vloog naar 
de mooiste streken in de wereld 
om deze vast te leggen op het 
witte doek. Befaamd zijn ook de 
bloemstillevens die Dries van 
Agt ‘fonteinen van kleur’ noem-
de.
‘In kleuren zal hij bij ons blij-
ven’ heet dan ook de tijdens de 
tentoonstellingen vertoonde vi-
deo-presentatie over Makkes 
zijn leven en werken. Tevens is 
het boek ‘Jan Makkes… een ge-
dreven kunstenaar’ te koop in 
de Museumboerderij Jan Mak-
kes aan de Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek, telefoon 023-
5376227.
Ga genieten van het werk vol 
passie en mystiek van deze kun-
stenaar! 

De paastentoonstelling is tot en 
met zondag 15 april van 11.00 
tot 18.00 uur te zien in de Mu-
seumboerderij Jan Makkes aan 
de Hofgeesterweg 22a in Vel-
servroek (buiten exposities al-
leen op afspraak). Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.nl

Dementie en autorijden
Castricum - Op dinsdag 10 april 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is de-
ze keer ‘Dementie en autorijden’.
De nieuwe regels zijn tegen-
woordig dat mensen met een be-
ginnende of lichte vorm van de-
mentie een tijdelijke rijbevoegd-
heid krijgen. Men moet dan op 
een aantal aspecten worden ge-
test, zoals oriëntatie, reactiesnel-
heid en herkennen van verkeers-
borden. Wanneer de dementie in 
een verdergevorderd stadium is, 
doen zich weer andere vraag-
stukken voor. 
Wie de bijeenkomst wil bezoe-
ken, maar geen vervoer heeft óf 
dit bezoek liever niet aan familie 
of vrienden vertelt, kan contact  
opnemen via tel.: 06-29507734.   

Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in 
Serviceflat Sans Souci op de 
Sans Souci 113 in Castricum op 
dinsdag 10 april 2012 van 19.30 
uur tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Meer informa-
tie? Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tel.: 
06-33631872. 

En nu ik!
“Rijden op de motor en snelheid 
maken is een heerlijk gevoel!”

Limmen - Bart glundert als 
hij het over zijn favoriete sport 
heeft: de motorcross. Hoe kan 
dat motorrijden als 13-jarige? 
Bart legt uit: “Je mag als min-
derjarige wel op eigen terrein 
op een motor rijden. Maar een 
eigen terrein heb ik niet hoor. 
Ik ga meestal naar IJmuiden of 
naar Zaandam. Daar zijn motor-
crossbanen met goed georgani-
seerd toezicht. Daar kun je flin-
ke rondes maken en lekker cros-
sen. Zo snel mogelijk een baan 
rijden en de snelheid erin hou-
den. Fantastisch! Ik rij een 85 cc 
KTM.” Een wat?? “Kijk”, legt Bart 
uit, “het aantal cc zegt iets over 
de kracht van de motor en KTM 
is een merk.” De motor heeft hij 
voor een deel zelf bij elkaar ge-
spaard en zijn ouders deden ook 
een duit in het zakje. Voor de 
benzine heeft hij een sponsor 
gezocht en gevonden. Hij draagt 
shirts met reclame en die recla-
me staat ook op zijn motor. De 
motorsport heeft Bart leren ken-
nen door zijn buurjongen. Daar-

Bart de Laat is 13 jaar, woont in Limmen en zit in MAVO 2 van het Jac. 
P. Thijssecollege.

na werd ook Bart zijn vader een 
crosser. “Hij vond het maar saai 
om steeds langs de lijn te staan 
kijken. En hij ging me toch weg-
brengen naar Zaandam of IJmui-
den. Dus bedacht hij dat hij dan 
net zo goed ook kon gaan cros-
sen en heeft een motor gekocht. 
Op de crossbaan rijdt Bart bij de 
85 cc dat zijn rijders van 13 tot 
15 jaar.
Veteranen zijn zo’n beetje boven 
de twintig. “Die rijden ook nog 
wel goed. Of het een gevaarlij-
ke sport is? Ja, dat wel. Maar je 
draagt heel veel beschermen-
de kleding. Een nekbrace; een 
helm; kniebescherming enzo-
voorts. Dat moet van mijn moe-
der en de meeste beschermings-
middelen zijn ook verplicht. Er 
is maar een enkeling die zon-
der nekbrace rijdt. Op de ba-
nen wordt goed gecontroleerd 
of je alle verplichte bescherming 
draagt, zoals een bodyprotector. 
Ze zien dat meteen.”
Bart gaat me plezier naar school. 
Leuke vrienden en een leuke 

klas. Beetje rumoerig vinden de 
docenten en dat vinden ze zelf 
ook wel. Maar gezellig is het 
wel! Dit jaar hebben ze al vakken 
moeten kiezen. Bart koos onder-
meer voor muziek, geschiedenis 
en natuur en scheikunde2.

“Vanuit Limmen kun je in vijf mi-
nuten bij het Jac. P. College zijn. 
Meestal doen we er langer over 
omdat we als vriendengroep op 
elkaar wachten en soms moet 
er dan nog iemand zijn schoe-
nen aantrekken.” Na de Mavo wil 
Bart verder leren. Hij weet al wat 
hij later wil worden: politieagent. 
“Dat lijk me een leuke baan. Veel  
afwisseling en het heeft ook een 
sociale kant. Je moet met ver-
schillende mensen om kunnen 
gaan.” Zo nu en dan gaat hij uit. 
Naar muziek- en dansavonden 
speciaal voor jongeren tot 16 
jaar. ‘Fris’ heten die avonden en 
ze werden tot voor kort gehou-
den in Heerhugowaard. Binnen-
kort worden ze verplaatst naar 
het AZ-stadion in Alkmaar. “Er 
komen wat meer meiden dan 
jongens. Maar dat vind ik niet 
erg hoor. De feesten zijn leuk. Bij 
die feesten is veel bewaking en 
toezicht.”
Zijn tweede grote hobby is voet-
bal. Bart speelt bij VV Limmen. 
Leuk team. Goed? “We winnen 
wel eens maar we staan niet 
hoog hoor.” Limmen vindt hij een 
mooie plaats om te wonen. Je 
kent er bijna iedereen. Tenmin-
ste, de mensen die aan de goe-
de kant wonen. De Rijksweg 
splijt Limmen in twee delen. Ie-
dere kant noemt de andere kant 
‘de verkeerde kant’. Bart woont 
met zijn ouders en zus, twee 
katten, een hond, vijf kippen en 
een haan. “Maar ja, die laatsten 
kun je geen huisdieren noemen.” 
Over ongeveer een jaar gaat het 
hele gezin naar Akersloot ver-
huizen. Dat zal wel even wennen 
worden.
Ans Pelzer.

Uitgeest - Zaterdag 7 april staat 
er een feest op het programma 
bij Bobs met dj Georgie achter 
de Wheels of Steel. Tijdens het 
feest, dat de naam Paaskriebels 
meekreeg, is het geoorloofd om 
volledig los te gaan. 

Paaskriebels?

Regio - Drie- tot vierhonderd-
duizend kinderen in Nederland 
groeien op in armoede. Het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp helpt 
hen met iets extra’s. Kinderhulp 
doet van 22 tot en met 28 april 

Help Kinderhulp helpen
een beroep op ieders vrijgevig-
heid. Een avond collecteren voor 
Kinderhulp is ook mogelijk. Aan-
melden als collectant kan op 
www.kinderhulp.nl of bel 0570-
611899.

Castricum - Kunsthistoricus 
Harold Bos vertelt op donder-
dag 12 april over de ontwikke-
ling van de gedekte tafel bin-
nen de wooncultuur in Neder-

Geschiedenis van gedekte tafels
land. Vanaf 14.00 uur in De Kern 
aan de Overtoom, georganiseerd 
door Vrouwen Contact Castri-
cum. Niet-leden betalen 4,00 eu-
ro inclusief consumptie. 
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Turkse Consul-Generaal 
opent Limmense Hortus
Limmen - Donderdag 5 april 
verricht de heer Togan Oral de 
officiële opening van het nieuwe 
seizoen van de Hortus Bulborum. 
Daarmee wordt tevens aandacht 
gegeven aan de viering van 400 
jaar handelsbetrekkingen tussen 
Nederland en Turkije. Via Turkije 
zijn onder andere de tulpen naar 
Nederland gekomen, waarvan er 
elk jaar duizenden soorten in de 
historische bollentuin de bewon-
deren zijn.
De directievoorzitter van de Ra-
bobank Noord-Kennemerland, 
de heer Ugur Pekdemir, heeft het 
contact tussen het bestuur van 
de Hortus en zijn landgenoot de 
consul tot stand gebracht. Voor-
zitter Piet Apeldoorn is daarover 
zeer verheugd. “Tulpen bloei-
den in overvloed in de paleistui-
nen van de sultan aan de oevers 

van Istanbuls Gouden Hoorn. In 
de 16e eeuw kwamen de aller-
eerste tulpen naar het Westen. 
Niet als een in het wild groei-
end gewas, maar als gekweek-
te bloem vanuit Turkije. Vanaf 
de komst van deze tulpen naar 
Nederland heeft dit bolgewas 
een spectaculaire ontwikkeling 
doorgemaakt en uiteindelijk ge-
leid tot een wereldwijde export. 
De oudste tulp op de Hortus Bul-
borum, die de basis legde voor 
dit reusachtige succes, is de Duc 
van Tol, Red and Yellow uit 1595.”
Uniek in de wereld
De Hortus Bulborum is de eni-
ge tuin waar ruim 4000 verschil-
lende soorten tulpen, narcissen, 
hyacinten en andere, veelal his-
torische voorjaarsbolgewassen 
bloeien. Ze zijn prachtig om te 
zien, maar commercieel nauwe-

lijks meer interessant. De tuin 
geeft op die manier een boei-
end overzicht van de ontwikke-
ling van deze grenzeloos popu-
laire voorjaarsbloemen door de 
eeuwen heen. Elk voorjaar bloei-
en in de Hortus honderden klei-
ne bollenveldjes in de meest uit-
eenlopende schakeringen.

De Hortus Bulborum is dit jaar 
geopend van 6 april tot en met 
16 mei, maandag tot en met za-
terdag van 10.00-17.00 uur, zon-
dag van 12.00-17.00 uur. Toe-
gang: 3,50 euro, 65+ 2,50 euro, 
kinderen tot 12 jaar gratis. Voor 
groepen bestaat de mogelijkheid 
tot een rondleiding op afspraak. 
Adres Hortus Bulborum, Zuid-
kerkenlaan 23A. Inlichtingen 
www.hortus-bulborum.nl of tel. 
06-53831715.

Een bloeiende hortus met op de achtergrond het hervormde kerkje van Limmen. (foto Peter van Renen)

Jongerengemeenteraad in actie
Castricum - Een Milieumanifes-
tatie op De Brink is met meer-
derheid van stemmen gekozen 
door de Jongerengemeenteraad. 
De tweede Jongerengemeente-
raad was op 21 maart in het ge-
meentehuis van Castricum. Werd 
deze in 2010 georganiseerd met 
leerlingen van het Clusius Colle-
ge, ditmaal vond de raad plaats 
met 40 leerlingen uit 4 en 5 Havo 
van het Bonhoeffercollege. The-
ma van de dag was ‘milieu en 
duurzaamheid’.
Na een dag hard werken aan het 
maken van voorstellen over dit 
thema werd het voorstel voor de 
Milieumanifestatie het winnen-
de. Doel van de Milieumanifes-
tatie is met muziek en filmpjes 

jongeren meer milieubewust te 
maken. De leerlingen krijgen 
voor de uitvoering van dit voor-
stel 1500 euro van de gemeente.
De Jongerengemeenteraad had 
zitting voor één dag, en werd 
voor haar vergadering klaarge-
stoomd door Prodemos met hulp 
van gemeenteraadsleden en een 
aantal deskundigen op het ge-
bied van milieu en duurzaam-
heid. 
Doel van het project Jongeren-
gemeenteraad was om de jeugd 
te laten kennismaken met de ge-
meentelijke politiek en wegwijs 
te maken in de processen die 
daarin plaatsvinden. Deze ‘weg-
wijsdag’ is een initiatief van de 
gemeente Castricum.

Gele kornoelje planten 
op de Boomfeestdag
Castricum - Leerlingen uit 
groep 6 van basisschool De 
Klimop hebben woensdag 21 
maart tijdens nationale Boom-
feestdag negen bomen geplant 
op de Dag Hammarskjöldlaan. 
De 29 leerlingen hebben samen 
met de medewerkers van Wijk-
beheer fantastisch werk gele-
verd want de bomen staan er 
prachtig bij. De bomen die ge-
plant zijn heten gele kornoelje. 
Chris Winter, beleidsmedewerker 
Civiele Werken en Verkeer, leg-

de uit waarom bomen belangrijk 
zijn en wat de gemeente er alle-
maal voor doet. 

Deze boomfeestdag was voor 
wethouder Zonjee-Zonneveld 
ook de gelegenheid om de Cas-
tricumse bomenfolder officieel 
te presenteren, een informatie-
folder over het bomenbeleid in 
de groene gemeente. De folder 
is verkrijgbaar in het gemeente-
huis. De kinderen ontvingen een 
speciale versie van deze folder.

Ontmoetingsochtend voor 
slechtzienden en blinden
Castricum - Op woensdag 11 
april wordt een inspiratieochtend 
georganiseerd voor mensen die 
slecht zien of blind zijn. 
Het doel is  gezellig samenzijn en 
tijdens de koffie ervaringen uit-
wisselen, maar ook gezamenlijk 
een activiteit te doen. Dat kan 
muziek, een spel of creatieve ac-
tiviteit zijn, al naar gelang de in-
teresse van de deelnemende da-
mes en heren. Het is de bedoe-
ling om in de toekomst regelma-

tig een deskundige uit te nodi-
gen die wat dieper op bepaal-
de thema’s kan ingaan. De in-
spiratieochtend, die van 10.00 tot 
12.00 uur duurt, wordt begeleid 
door twee vrijwilligers en gehou-
den aan de Dorpsstraat 23. En-
tree 2,50 euro. 
Voor aanmelding en vervoer 
kan men bellen naar de Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
656562 of via info@welzijncas-
tricum.nl .

Brand in schoorsteen
Limmen - Op zondag rond negen uur moest de brandweer uitrukken 
voor een schoorsteenbrand aan de Kerkweg. De brandweer heeft de 
schoorsteen, die behoorlijk vuil was, schoongeveegd. Na controle kon-
den de brandweerlieden weer terugkeren naar de kazerne. Bron: mg-
kmedia.nl/Lucas Hazes.

Limmen - Ook dit jaar wil de PCI 
weer een inzameling houden op 
Witte Donderdag. Dit gebeurt op 
5 april in de viering van 19.30 uur 
in de Corneliuskerk te Limmen.
Omdat Witte Donderdag in het 
teken staat van delen, wil de PCI 
dat ook doen met de medemen-
sen die het niet zo breed hebben. 
De bezoekers wordt gevraagd 
om producten te geven die lang 
houdbaar zijn, zoals bijvoorbeeld 
een pak koffie, thee, rijst, drin-
ken of koek. Alles wat de PCI 
binnenhaalt gaat naar de voed-
selbank in Beverwijk. Deze voed-
selbank werkt samen met Castri-
cum en Limmen. Wie niet in de 
gelegenheid is om naar de kerk 
te gaan, kan het altijd afgeven in 
de Pius of bij de pastorie.

Witte Donderdag 
samen met de PCI
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Alex Schillings lovend over passie muzikanten

“Koester de zeldzame 
diversiteit van Emergo!”
Castricum - Backum Brass, een 
onderdeel van de Muziekvereni-
ging Emergo, is gepromoveerd 
naar de tweede divisie. De di-
rigent, de 27-jarige Erik van de 
Kolk, studeerde onlangs cum 
laude af met een dikke negen 
voor zijn masterexamen dirigent 
HaFaBra. Het fanfareorkest is 
in voorbereiding voor het Open 
Nederlands Fanfare Kampioen-
schap op 28 april, waar zij probe-
ren het resultaat van vorig jaar, 

het orkest werd tweede, probe-
ren te verbeteren. Wordt het fan-
fareorkest kampioen in de eer-
ste divisie?

Alex Schillings, musicus, hoofd-
vakdocent, dirigent en adviseur 
van het instituut amateurkunst 
Kunstfactor in Utrecht spreekt 
heel lovend over de Castricumse 
muziekvereniging Emergo. “De 
landkaart van Nederland kent 
diverse centra waar de amateur-

kunst op hoog niveau en tevens 
op gepassioneerde wijze wordt 
beoefend”, zegt hij. “Als musicus, 
hoofdvakdocent aan twee con-
servatoria, het Koninklijk Con-
servatorium en het ArtEZ Con-
servatorium Zwolle, kan ik ve-
le vormen zien waarop men de 
amateurkunst kan beleven en 
beoefenen. Zelden kom je een 
plaats tegen waarbinnen één 
vereniging een dergelijke diver-
siteit te vinden is. Van topfanfare 

tot en met een kampioensbrass-
band.”  
“Met een zekere regelmaat mag 
ik de liefde en de betrokken-
heid voor de amateurkunst bij 
deze muzikanten zien en erva-
ren”, vervolgt Schillings. “De-
ze betrokkenheid, die een ga-
rantie is voor speelplezier, is te-
vens de drijfveer tot promotie 
van hun manier van muziek ma-
ken. Dat dit blijkt uit vele prijzen 
is, gezien hun status binnen de 
Nederlandse blaasmuziek, niet 
verwonderlijk. De warmte die 
de muzikanten tonen voor de-
ze kunstvorm kan voor vele mu-
ziekverengingen een voorbeeld 
zijn. Zeker in deze tijd van lan-
delijk teruggang van de betrok-
kenheid bij de amateurblaasmu-
ziek, zouden we er met z’n allen 
alles aan moeten doen zo’n ver-
eniging te koesteren. Het is ui-
teraard niet alleen de uitlaatklep 

voor een grote groep gepassio-
neerde hardwerkende amateur-
muzikanten, maar ook een soci-
aal netwerk voor vele jeugdigen. 
Mijn verzoek aan de inwoners en 
het gemeentebestuur van Castri-
cum luidt dan ook om het orkest 
met al haar mogelijkheden te 
ondersteunen daar waar dat no-
dig is. De gehele gemeenschap 
zal ervan genieten en profiteren.”
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Zakenvrouw Anita de Groot
Cognovi Huiswerkbege-
leiding en Testcentrum
“In 2001 startte ik Cognovi. Ik 
ben destijds begonnen als do-
cente Engels op een scholen-
gemeenschap in Amersfoort. 
Na jaren in het middelbaar on-
derwijs gewerkt te hebben zocht 
en vond ik een manier om meer 
aandacht te schenken aan leer-
lingen en hen studiebreed beter 
te begeleiden.” Aan het woord 
is Anita de Groot van Cogno-
vi Huiswerkbegeleiding en Test-
centrum.
 
Groei
“Cognovi is gegroeid van een 
klein huiswerkinstituut met zes 
leerlingen naar een middelgroot 
bedrijf. Meer leerlingen hebben 
meer begeleiders nodig, ik ben 
dan ook blij met de steun van 
mijn enthousiaste en hoog op-
geleide collega’s, die mijn aan-
pak precies begrijpen!”

Meer mogelijkheden
“Inmiddels bieden we ook ande-
re diensten aan: naast de huis-
werkbegeleiding voor scholieren 
uit basis- en middelbaar onder-
wijs is er nu ook de CITO-trai-
ning voor leerlingen uit groep 
8 en geven we bijlessen in de 
exacte vakken en de talen. Daar-
naast heeft Cognovi nu ook een 
testcentrum, daar kunnen we 
leerlingen psychologisch testen 
om ze te helpen een goede keu-
ze te maken voor hun profiel of 
vervolgstudie.”

Brugklastraining
“De overstap van de basisschool 
naar de brugklas is voor leerlin-
gen veel groter dan ouders en 
kinderen zich realiseren. Veel 

ouders zeggen: ‘We kijken het 
gewoon even aan’. Als er pro-
blemen ontstaan loopt hun kind 
vaak achter en dan is het kwaad 
eigenlijk al geschied. Steeds 
meer ouders besluiten daarom 
hun kind de eerste drie maanden 
van het schooljaar de Cogno-
vi brugklastraining te laten vol-
gen. Daar leren ze alle noodza-
kelijke studievaardigheden zoals 
agendabeheer, leerstof plannen, 
vocabulaire leren en het goed 
voorbereiden van proefwerken.”

Meer weten?
Elk begeleidingstraject start met 
een zorgvuldig (gratis) intakege-
sprek. 
Voor een afspraak belt men met 
Anita de Groot: 0251-652202 of 
06-18391638. Verdere informatie 
is te vinden op de website: www.
cognovi.nl.

Paasbest in De Balken
Uitgeest - Live café De Balken 
heeft een feestprogramma sa-
mengesteld voor het komende 
paasweekend. Zaterdag 7 april 
komt de band The Very ‘80’s naar 

Uitgeest. The Very 80’s staat voor 
gezelligheid met kwalitatief goe-
de muziek, natuurlijk uit de ja-
ren ‘80. Zes man en vrouw sterk 
en met een uitgekiend repertoire 

vol herinneringen aan een won-
derbaarlijke tijd. Met hits van on-
der meer Frankie Goes To Holly-
wood, Duran Duran,  ABC, Kim 
Wilde en Madonna brengen 
The Very 80’s een avond onver-
valst sentiment. De deur gaat om 
22.00 uur open, de band start de 
eerste set rond 22.30 uur. Paas-
zondag speelt Paper Plane in De 
Balken. Paper Plane zet sinds 
jaar en dag elk podium in Neder-
land op zijn kop met dampen-
de liedjes die hoofd en heupen 
raakt. Toegankelijk repertoire en 
een flinke dosis humor voeren 
hierbij de boventoon. Het publiek 
wordt actief bij het optreden be-
trokken met het zogenaamde 
hompen. Paper Plane begint het 
optreden om 22.00 uur.  
Verderop in de agenda van De 
Balken: 14 april Elfish & the Co-
versolution, 21 april Outplay, 28 
april afscheidsconcert Dilemmia.

Zondag speelt Memphis 
weer in café De Lantaarn
Limmen - Het is ondertussen 
traditie dat het muziekminnen-
de publiek van café De Lantaarn 
op eerste paasdag getrakteerd 
wordt met een optreden van 
Memphis. 
Getrakteerd, want de entree tot 
dit feest is helmaal gratis. Mem-
phis is in het begin van de ja-
ren ’70 ontstaan als een cover-

band van de Stones. De muzi-
kanten spelen nu muziek van de 
jaren ‘60 en ’70, aangevuld met 
hedendaagse muziek die gerela-
teerd is aan deze periode. Hier-
door ontstaat een mix van Beat-
les, REM, U2, Rolling Stones, 
Queen en Robbie Williams. Mee-
zingen en swingen mag. De zaal 
gaat open om 20.00 uur. Op 20 

april komt zanger Rinus en Trio 
Tjoe en Jeroen naar De Lantaarn. 

Markt in ander jasje gegoten
Castricum - Zoals het zich laat 
aanzien wordt de weekmarkt 
niet geprivatiseerd. Wel wil het 
college maatregelen nemen om 
de markt kostenneutraal te ma-
ken. Hiervoor leveren de markt-
meester en de administratie die 
zich bezig houdt met de markt 
uren in. Sinds eind vorig jaar zijn 
de marktkooplieden al hun eigen 
energie gaan betalen. Het pu-
bliek merkt niets van de veran-
deringen.

Het college heeft diverse ge-
sprekken gevoerd met de markt-
commissieleden en de Centrale 
Vereniging voor Ambulante Han-
del (CVAH). 
Daaruit is naar voren gekomen, 
dat voor het privatiseren van de 
markt geen draagvlak is onder 
de marktkooplieden wegens ge-
brek aan tijd en gelegenheid. Wel 
is aangegeven dat men bereid is 
mee te werken aan het kosten-
neutraal maken van de markt. 

Door taken, die nu nog door de 
gemeente worden uitgevoerd, 
over te dragen aan de markt-
kooplieden zelf, kan kostenneu-
traliteit met ingang van 1 ju-
li 2012 worden gerealiseerd. Na 
de besluitvorming zal het college 
afspraken maken met de markt-
kooplieden en de CVAH over de 
overdracht van taken. Daarna zal 
regulier overleg plaatsvinden om 
de gemaakte afspraken te eva-
lueren. 
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Inschrijving Vitesse’22 
mini EK gaat van start
Castricum - Op 25 april staat 
het jaarlijkse voetbalfeest voor 
de groepen twee, drie en vier 
gepland. Dit evenement wordt 
traditiegetrouw gehouden op de 
terreinen van Vitesse’22. Tussen 
14.00 uur tot 17.00 uur worden er 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd waarbij de aankomen-
de Europese kampioenschappen 
centraal staan. Voor de kinderen 
uit groep twee is er een heuse 
Mini EK clinic. De groepen drie 
en vier spelen wedstrijden als in 
het echte EK-toernooi. Het ver-
schil na afloop is echter dat ie-

dereen een winnaar is. Sinds de 
start van het succesvolle Vites-
se’22 Mini WK/EK mag de orga-
nisatie zich verheugen op gro-
te aantallen deelnemers. Bij het 
eerste mini WK werden 130 kin-
deren ingeschreven. Tijdens de 
tweede editie werd het mini  WK 
door meer dan 200 kinderen be-
zocht. 
Deze week worden de inschrijf-
formulieren bezorgd bij alle 
scholen in Castricum. Ter onder-
steuning worden er posters op-
gehangen op de scholen, win-
kels en bedrijven in het dorp. 

Turnsters DOS turnen 
finale Zuid 4e divisie
Castricum – Vorige week zater-
dag turnden van DOS Castricum 
drie turnsters voor een plek in 
de finale van de competitie. Yara 

Lagerweij, Kirsten Duijn en Rila-
na Baltus zijn doorgestroomd 
vanuit de competitiewedstrij-
den eerder dit jaar. In alle vroeg-

te begonnen instappers Yara en 
Kirsten aan hun wedstrijd. Op 
sprong hebben zij allebei een 
mooie overslag gesprongen. Ya-
ra had een 13.10 en Kirsten een 
12.70. Op de brug turnde Kirsten 
een prachtige oefening en kreeg 
hiervoor dan ook een 14.00. Op 
balk hadden de dames helaas 
wat punten laten liggen. Op de 
vloer turnde Yara een mooie oe-
fening, die werd beloond met 
een 12.85. Helaas waren beide 
turnsters niet door naar de com-
petitiefinale.
In de derde wedstrijd kwam Pu-
pil II Rilana Baltus in actie. Op 
sprong turnde zij een mooie 
overslag en kreeg daarvoor een 
12.85. Na een goede oefening 
op de brug mocht zij van de ju-
ry wederom een 12.85 in ont-
vangst nemen. Op de vloer haal-
de Rilana een 13.85.  Met haar 
totaal aantal punten mocht Rila-
na doorstromen naar de com-
petitiefinale op 14 april. Ayla de 
Waal en Gaby de By waren ver-
hinderd wegens blessures.

Vitesse verder in de problemen 
na fors verlies bij Foresters: 5-2

Castricum - De positie van trai-
ner Jan Oldenhove is niet te be-
nijden. Want broodnodige pun-
ten pakken zit er niet of nauwe-
lijks in als achterin zo kinder-
lijk eenvoudig doelpunten wor-
den weggegeven. Want maar 
liefst 16 tegengoals in de laat-
ste drie duels, dat geeft niet al-
leen te denken, maar dat is ook 
killing voor het dit seizoen toch 
al mentaal kwetsbare team. Zo 
spelend zal het al lastig genoeg 
worden om de nacompetitie te 
halen, laat staan daar nog aan 
te ontkomen. Komende week zal 
er flink gepuzzeld én gesproken 
moeten worden om het zelfver-
trouwen weer wat op te vijzelen. 
Het eerste deel van de eerste 

helft ging de partij nog redelijk 
gelijk op en was Vitesse ook ze-
ker niet de mindere. Na een mi-
nuut of 20 was de eerste gro-
te kans ook voor de bezoekers, 
maar de Forester-keeper Car-
los Blom redde bekwaam. Vijf 
minuten later leidde dom bal-
verlies in het eigen strafge-
bied de eerste goal in voor Fo-
resters. De spits van de thuis-
ploeg maakte dankbaar gebruik 
van dat presentje en passeerde 
de deze middag zwak spelende 
keeper Hans Veldt. Niet veel la-
ter verkeek hij zich op een cor-
ner van de linkerkant en zonder 
dat iemand de bal aanraakte ver-
dween die in het doel: 2-0. Vlak 
voor rust kreeg Vitesse nog een 

kans op de aansluittreffer, maar 
dat werd tenauwernood voorko-
men. De snelle spitsen van Fo-
resters toonden zich een minuut 
later een stuk effectiever want 
na een snelle aanval werd de 3-0 
binnengeschoten. Dat werd ook 
de ruststand.
Na rust leek het duel te kante-
len. Vitesse drong aan en de ver-
dediging van Foresters begon te 
wankelen. Binnen vijf minuten 
kon Menno Peters al profiteren 
toen hij goed doorzette en zich 
vrij op de keeper kon afgaan. Die 
werd op snelheid voorbij gelo-
pen, waarna de bal eenvoudig 
kon worden binnengetikt: 3-1. 
Weer vijf minuten later werd het 
zelfs 3-2 toen Vitesse heel snel 
een vrije trap net buiten het pe-
naltygebeid mocht nemen. Met 
een simpel tikje langs de ver-
bouwereerde muur van Fores-
ters zette Robin Bakker Tom Spil 
alleen voor de keeper, die met 
een niet al te harde schuiver de 
vertwijfeld grabbelende Carlos 
Blom voor de tweede keer wist te 
passeren. Maar daarmee bleek 
het kruit van Vitesse verschoten 
te zijn. Foresters herpakte zich, 
en wist de regie weer in han-
den te krijgen. Nadat het duel al 
min of meer op slot was gegooid 
door een vierde treffer werd vlak 
voor tijd de deur nog open gezet 
voor een vijfde tegentreffer. 

Eerste wedstrijd voor 
jongtalenten van Tios
Limmen - Zondag 1 april heb-
ben drie turnsters van Tios hun 
eerste officiële turnwedstrijd ge-
turnd. De jongtalenten Jill Leijen, 
Fré Lust en Michelle Sweep be-
gonnen de ochtend op vloer. Fré 
beet de spits af en haar oefening 
werd beloond met een 12.70. 
Michelle deed een handstand-
doorrol en kreeg van de jury 

ook 12.70 en Jill scoorde 13.45; 
het hoogste cijfer in dit niveau. 
Fré behaalde met het onderdeel 
sprong 13.40, Michelle 12.00 en 
Jill 11.60. Bij het toestel de brug 
behaalde Fré 12.15. Tot slot werd 
er gestreden op de balk. Uitein-
delijk eindigde Fré op de vijfde 
plaats, Jill is zevende geworden 
en Michelle negende.

Jaap de Boer zorgt voor 
spanning in de ranglijst
Castricum - Afgelopen vrijdag 
heeft Jaap de Boer voor span-
ning gezorgd in de top vijf van 
de ranglijst bij biljartvereniging 
‘t Stetje. Hij wist de eerste par-
tij tegen Hein Huijser in 11 beur-
ten en een hoogste serie van 11 
caramboles naar zich toe te trek-
ken.
De tweede partij van Jaap was 
ook goed voor een zege, hij wist 
in 20 beurten Kees Rörik te ver-
slaan. 
Met een totaal van 34 wedstrijd-
punten klimt Jaap van plaats ze-
ven naar plaats vier op de rang-
lijst. Winnaar van het Verner 
Oussoren toernooi, Piet Castri-
cum was afgelopen vrijdag ook 
onverslaanbaar. 

Hij wist Jeroen van de Kerkhof 
in de eerste partij in 18 beurten 
van het laken te vegen. De twee-
de partij van Piet was ook goed 
voor een overwinning.
In 20 beurten was hij te sterk 
voor Kees Rörik, het leverde hem 
een totaal van 29 wedstrijdpun-
ten op. Ook Jan Elting pakte 
twee zeges op rij.
In de eerste partij versloeg hij Jo-
han van Venetien met 27 caram-
boles.
De tweede partij wist Jan in 20 
beurten te winnen tegen Hein 
Huijser die nog één carambole 
moest voor de overwinning. 
Het is spannend in de top van 
de ranglijst. Kijk voor het totale 
overzicht op.www.bvstetje.nl

Homeruns schenken Red 
Stars winst in oefenduel
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft zondag de derde oe-
fenwedstrijd winnend afgeslo-
ten. Tegen Quick Amsterdam, 

dat ook in de derde klasse uit-
komt, werd het 8-5. Mark Zon-
dervan met één homerun en 
Niek Kuijs met twee hekklappen 

hadden een belangrijke aandeel 
in de zege.
Komende zondag speelt Red 
Stars de vierde en laatste oe-
fenwedstrijd, tegen Rooswijk. De 
competitie start zondag 15 april, 
met een thuiswedstrijd tegen 
Double Stars. De eerste bal van 
de competitie wordt om 14.00 
uur gegooid.
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Akersloot - Dinsdag 10 april is 
er weer een doordeweekse wan-
deling bij de Akersloter Mara-
thon Klub. Het vertrek is om 9.30 

Amak wandelt

Aanleg beachvolleybal-
velden 2Beach vordert!
Castricum - De afgelopen week 
is er hard gewerkt aan de aan-
leg van maar liefst vier beachvel-
den  naast het atletiekterrein van 
AVC.  Volleybal Vereniging Croo-
nenburg  is er weer in geslaagd 
een succesvol project onder de 
naam 2BEeach van de grond te 
tillen. De Nederlandse volleybal-

bond nomineert mogelijk de club 
als voorbeeld van ‘good practice’. 
En dat is niet zo maar iets.
Zes jaar geleden is gestart met 
een succesvolle jeugdopleiding  
en nu is dan het beachen aan 
de beurt. Twee jaar geleden be-
gon het idee van beachvelden in 
Castricum vaste vorm te krijgen. 

Dankzij medewerking van de ge-
meente en goed nabuurschap 
van AVC kunnen de beachvelden 
dit voorjaar gerealiseerd worden. 
Arjen Pauzenga, voorzitter van 
Croonenburg en initiatiefne-
mer van de beachvelden is dan 
ook zeer content.  Wellicht dat 
eind april de eerste beachtrai-
ningen kunnen gaan plaatsvin-
den op de nieuwe beachvelden. 
De officiële opening vindt  later 
plaats . Vele vrijwilligers van de 
club zijn druk bezig met de aan-
leg. Het afgraven en de bekisting  
om de velden zijn geregeld. Het 
zand wordt in de komende we-
ken  uitgestort. 
Het grote voordeel van beach-
volleybal is dat vele sporten 
een zomerstop hebben terwijl 
beachen in de zomer plaatsvindt. 
Pauzenga verwacht dan ook dat 
vooral middelbare scholieren 
het beachen in Castricum gaan 
ontdekken. “Ik denk dat er veel  
jonge sporters zijn die nadat de 
competities van de zaal- en veld-
sporten zijn gestopt toch nog zin 
hebben om te sporten. Beach-
volleybal is een explosief groei-
ende sport onder vooral middel-
bare scholieren. Daar gaan we 
zeker van profiteren.”  
Voor meer informatie: 
www.2beach.nl. 

Jeugdviscursus bij HVC
Castricum - Ook in 2012 orga-
niseert de hengelsportvereni-
ging Castricum (HVC) weer de 
jeugdviscursus.
In drie avonden wordt een stukje 
biologie gegeven, materiaalken-
nis opgedaan en worden er tuig-
jes gemaakt. Op de vierde avond 
gaan de deelnemers de zelf ge-
maakte tuigjes uitproberen in de 

vlakbij gelegen vijver. De cur-
sus wordt gehouden op de vrij-
dagavonden 6 april, 13 april, 20 
april en donderdagavond 3 mei 
van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmel-
den via jeugd@hsvcastricum.nl 
of kijk op www.hsvcastricum.nl.
Er is maar plek voor 20 deelne-
mers, dus snel aanmelden wordt 
aangeraden.

Fietsen vanuit Castricum
Castricum - Twee actieve Cas-
tricummers: Ben Brussel en 
Hans van Houten hebben in sa-
menwerking met de Stichting 
Welzijn Castricum een nieuwe 
activiteit opgezet voor mensen 
die graag fietsen onder de noe-
mer: ‘Fietsen vanuit Castricum’. 
De eerste fietstocht is op dins-

dag 10 april. Na deze startdatum 
kan elke dinsdag meegedaan 
worden aan een tocht van zo’n 
20 tot 25 kilometer met als ver-
trekpunt station Castricum. Om 
10.15 uur vertrekt de groep en 
om circa 13.00 uur is men weer 
terug in Castricum. Er wordt in 
een normaal tempo gefietst. Met 

Fietstochtbegeleiders Ben Brussel (links) en Hans van Houten. Foto: 
Nico Lute.

een elektrische fiets kan ook 
deelgenomen worden aan de 
tochten.

De twee heren hebben vier at-
tractieve fietstochten uitge-
zet naar Egmond aan Zee, Wijk 
aan Zee, Uitgeest/Heemskerk en 
Akersloot/Heiloo. Alle prachtige 
natuurgebieden in de omgeving 
van Castricum worden middels 
de tochten, die afwisselend ge-
reden worden, verkend.
Belangstellenden kunnen zon-
der opgave deelnemen en er 
zijn geen deelnamekosten aan 
de tochten verbonden. Wel is 
een duinkaart nodig. Onderweg 
wordt in een restaurant gepau-
zeerd, consumpties zijn dan voor 
eigen rekening.

Bij twijfel of een fietstocht door-
gaat in verband met de weers-
omstandigheden, kan gebeld 
worden met een van de fietsbe-
geleiders: Ben Brussel, tel. 0251-
650219 of Hans van Houten: 06-
83360040.  
Voor algemene informatie over 
de fietstochten kan  contact op-
genomen worden met de Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

Tachtigjarige vereniging 
Dos huldigt jubilarissen
Castricum - Woensdag 28 maart 
hield gymnastiekvereniging Dos 
haar jaarlijkse ledenvergadering 
en die was dit jaar feestelijk, om-
dat Dos op 16 maart 1932 werd 
opgericht en dus haar tachtig-
ste verjaardag vierde. Op 30 ju-
ni wordt het jubileum met de le-
den gevierd.
Dos startte in september 1991 
met callanetics, oefeningen voor 
sterkere spierontwikkeling en 
het verbranden van vetweef-
sel. Van deze groep zijn vijf da-
mes vanaf het begin lid en dus 
vierden zij hun twintigjarige jubi-
leum. Dat zijn Gerda Groot, Lea 
Konincks, Betty Lange, Ria van 
Zelderen  en Jannie Zonneveld. 
Ook Paulien Aalbers, Lia Hen-

drix en Bep Zegwaard vierden 
hun twintigjarige lidmaatschap. 
Jan van Essen en Lenie van Dijk, 
die was verhinderd, vierden hun 
dertigjarige jubileum en Mar-
jan Dijkstra spande de kroon 
met een lidmaatschap van veer-
tig jaar! Daarnaast waren Miep 
Krems en Lenie Henselmans 25 
jaar lid van de KNGU. Alle jubi-
larissen ontvingen de bij hun ju-
bileum behorende speldjes en 
bloemen. 
Bep Zegwaard en Marjan 
Dijkstra werden bovendien voor-
gedragen voor het erelidmaat-
schap van de vereniging voor 
het vele werk wat zij al jarenlang 
voor de vereniging hebben ver-
richt.

Witviswedstrijd HSV Limmen
Limmen - Zondag 1 april heeft 
HSV Limmen met 16 vissers de 
tweede witviswedstrijd van het 
seizoen gevist. Viswater was het 
Kanaal nabij de omval in Alk-
maar. 
De vangsten waren matig tot 
slecht, er kon alleen kleine 
blankvoorn worden gevangen. 
Winnaar werd George van der 

Linden, voor Jan Walta en Ger-
rit Tuijn. In de B-groep was het-
zelfde trio als de vorige wedstrijd 
goed voor het erepodium, alleen 
in andere volgorde.
De stand na twee wedstrij-
den: Jan Walta leidt de A-groep 
met vier wedstrijdpunten, Sjaak 
Schoorl de B-groep met drie 
wedstrijdpunten. Aan het ein-

de van het seizoen promoveren 
er drie vissers en degraderen er 
vijf vissers. Het belooft daarom 
dit jaar een spannende strijd te 
worden.
De volgende wedstrijd wordt ge-
vist in het Uitgeestermeer op 
zondag 22 april. Verzamelen om 
7.00 uur bij Albert Heijn in Lim-
men. Er wordt drie uur gevist. 
Deelname kost 3,00 euro. Ge-
bruik van wormen is niet toege-
staan. 

uur vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Belangstellenden zijn 
welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815. 
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Het is weer tijd voor de tuin...
Wempe Tuin- en 
Parkmachines heeft ook 
apparaten in verhuur 
Heemskerk - Het is volop lente en de zomer is in aantocht. Tijd voor de 
tuin. Wie Wempe Tuin- en Parkmachines aan de Timmerwerf in Heems-
kerk eenmaal kent, weet dat het onderhoud van de tuin heel gemakke-
lijk kan zijn. Hoe groot of klein de tuin ook is, Wempe heeft altijd het juis-
te elektrische gereedschap. 
Wempe is officieel dealer van Honda en Steel. Betrouwbaarheid, de-
gelijkheid en bedieningsgemak staan daarbij centraal. Van Honda zijn 
er de HRX grasmaaiers, die zich kenmerken door een hoger motorver-
mogen, een nog eenvoudiger bediening en een krachtige opvang van 
het gemaaide gras, zodat uw tuintje er in korte tijd weer fraai bij ligt. De 
HRX maaiers zijn er in de breedtes 42, 47 en 53 cm. Er is een duwmo-
del, maar ook een zelfrijdend model en zelfs een model met een au-
tomatische versnellingsbak. Alle modellen zijn overigens standaard op 
voorraad in de showroom van de firma Wempe. Naast het tuingereed-
schap van Honda zijn ook de machines van Stihl verkrijgbaar. Ook hier-
van voert Wempe het dealerschap voor deze regio. Niet alleen de klei-
nere maaiers, maar ook de zitmaaiers en kleine tractoren, voor de gro-
tere tuinen, zijn verkrijgbaar. 
Tevens zijn er de Atec aanhangwagens, geschikt voor vele toepassin-
gen. Voor het groot onderhoud is er ook een aantal apparaten in de 
verhuur, zoals een tuinfrees en een verticuteermachine, die het gazon 
grondig aanpakt en ervoor zorgt dat het gras weer mooi opnieuw op-
groeit. Verder behoren ook waterpompen, generatoren van Honda tot 
het assortiment van Wempe Tuin- en Parkmachines. Informeer eens 
naar het complete programma, 
waarvan de firma Wempe dea-
ler is. Let ook op de speciale aan-
biedingen die er regelmatig zijn en 
laat u vrijblijvend deskundig advi-
seren over de machines die voor 
uw toepassing het meest geschikt 
zijn. Het is nu extra aantrekkelijk 
om eens te gaan weken, want er 
zijn nu de ‘Klinkende Munt’ weken 
met leuke kortingen. Wempe Tuin- 
en Parkmachines, Timmerwerf 65 
te Heemskerk, tel. 0251-249006. 
Of kijk voor meer informatie op 
www.wempetuinenpark.nl.

Genieten van het aanbod van 
De Graaf Tegels en Sanitair
Castricum - Plannen om de bad-
kamer te vernieuwen of toe aan 
een nieuwe vloer? Ook graag te-
gels met vloerverwarming in de 
badkamer? Of is die  toe aan een 
gedeeltelijke renovatie of is er 
een lekkage die verholpen moet 
worden? Neem dan een kijkje bij 
De Graaf Tegels en Sanitair aan 
de Dorpsstraat 36 in Castricum. 
Dat is echt de moeite waard. 

Al twintig jaar wordt het assorti-
ment in de showroom op creatie-
ve wijze getoond in steeds wis-
selende opstellingen compleet 
met betegelde vloer en wanden. 
Zo is goed te zien wat er mogelijk 
is met de nieuwste tegels, trendy 
sanitair en badmeubels, aparte 
kranen en modieuze badkamer-
accessoires. 
Bij De Graaf Tegels en Sanitair 
vindt men een collectie tegels in 
diverse stijlen, maten en kleuren 
voor het hele huis. 
Met de afmetingen van de ruimte 
en het beschikbare budget wordt 
deskundig advies gegeven in de 
vele mogelijkheden. Ook kleine 

Het vakmanschap van meubel-
makers Jantien Ranzijn & Vader 
Akersloot - Aan de Fielkerweg 2b in Akersloot is een meubelmake-
rij gevestigd waar Jantien Ranzijn en haar vader Jan allerlei houten 
meubels maken. In opdracht naar een vastomlijnd idee of naar ont-
werp van Jantien Ranzijn & Vader; er is hier veel mogelijk. 
“We werken zowel met massief hout als met plaatmateriaal”, vertelt 
Jantien. “Daarnaast kan er een combinatie gemaakt worden met an-
dere materialen, denk dan bijvoorbeeld aan een tafel met een on-
derstel van staal.” 
Men kan hier bovendien terecht voor een gedegen advies voor een 
interieur- of keukenontwerp en aanpassingen of reparaties. Vak-
manschap, creativiteit, maatwerk en service; dat is waar Meubelma-
kers Jantien Ranzijn & Vader voor staan. 

Kijk voor meer informatie op www.meubelsenmakers.nl of bel: 06-
20299230 06-16312765.

Beverwijk - Rent a Box Beverwijk 
is een mini opslag bedrijf aan de 
meubelboulevard te Beverwijk. 
Het motto: ‘Uw opslag, onze 
zorg’ wordt door Rent a Box zeer 
serieus genomen. Klantvriende-
lijkheid staat dan ook op de eer-
ste plaats. 
 
Bij Rent a Box is men aan het juis-
te adres voor de meest voordeli-
ge en efficiënte manier van op-
slag, al vanaf 5 euro per maand. 
Wie zelf geen vervoer of tijd heeft 
om spullen te brengen kan in de 
regio gebruik maken van een 
gratis ophaalservice in combina-
tie met het huren van een unit. 
Men krijgt dan twee uur gra-
tis een verhuisbus met chauf-
feur ter beschikking, maar uiter-
aard is een extra verhuizer of een 
langere periode ook optioneel. 
De klant kan precies naar eigen 
budget plannen.
 
In de regio levert Rent a box de 
meest voordelige verhuisartike-
len zonder verzendkosten. Ver-
huisdozen waar geen plakband 
voor nodig is, kosten 1,25 euro 
per stuk. Dubbellaags verhuisdo-
zen die verhuisbedrijven ook ge-
bruiken kosten 1.95. Kijk op de 
webwinkel voor de leukste aan-
biedingen voor afdekfolies, in-
pakpapier e.d.
 
Rent a Box is ook het adres voor 
het huren van een verhuisbus. 
Dit is voor klanten tweemaal gra-
tis bij het huren van een opslag-

Rent a Box perfecte oplossing 
voor tijdelijke opslag spullen

bouwkundige aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van 
de badkamer en dergelijke,  inclusief eventuele aanvraag van ver-
gunning kunnen worden verzorgd. Alle voorkomende werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door het eigen vakkundige personeel.
De grote kracht van dit bedrijf zit in het leveren van een totaalpro-
duct. Dus het meten, het ontwerpen, het samen uitzoeken van de 
gewenste materialen en het professioneel uitvoeren van het project. 
Het team van dit bedrijf neemt het werk uit handen en op efficiën-
te wijze zorgen de vakmensen ervoor dat men snel en met weinig 
rommel in huis van de nieuwe badkamer, toilet of woonkamervloer 
kan genieten.
Voor meer informatie biedt de  website : www.degraaftegelsen

ruimte vanaf 5m3, maar niet-klanten zijn ook welkom om een bus te 
huren. Dit kan al vanaf  25 euro voor twee uur.  

Opslag per maand
Gaat u deze zomer nog verbouwen of bent u uw huis verkoop klaar 
aan het maken? Dan kunt u wellicht wat extra ruimte gebruiken voor 
de overtollige spullen in huis? Opslagruimte huren gaat per maand, 
minimale huurperiode is 1 maand en totdat u opzegt verlengt het 
zich elke keer met 1 maand. Heeft u tijdelijk meer of minder ruimte 
nodig? Verhuizen naar een grotere ruimte of kleinere ruimte kan zo-
lang het gewenste formaat op voorraad is, zeven dagen in de week. 
Zo huurt men nooit meer ruimte dan daadwerkelijk nodig is.
Nieuwsgierig? U bent zeven dagen per week welkom om te kijken 
wat Self Storage nu precies inhoudt. 
De receptie van Rent a Box is door de weeks geopend van 9.00 tot 
17.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 tot 13.00 uur. Ook in het 
weekend kunt u gratis voor de deur parkeren.
 
Rent a Box is gevestigd aan de Parallelweg 122c in Beverwijk, tel. 
0251-222352.
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Castricum - Iedereen die last heeft van voorjaarskriebels en zin heeft 
om het huis eens grondig aan te pakken kan Casafix inschakelen. 
Casafix Totale Woningafwerking is een onderdeel van Van Zandwijk 
Schilderwerken en dit bedrijf biedt iedereen die het huis wil aanpak-
ken en daar zelf de tijd of kennis niet voor heeft een helpende hand. 

Naast schilderwerk verzorgt het bedrijf diverse andere werkzaam-
heden, zowel binnen als buitenhuis. Denk dan aan stofferen, stuc-
werk en klein timmerwerk. Casafix Totale Woningafwerking biedt het 
gemak van één aanspreekpunt voor het plannen en regelen van de 
hele klus, van opname tot oplevering. Of het gaat om de zolder, de 
woonkamer, een trap of het hele huis; Casafix kan het tot in de punt-
jes verzorgen. Het team plaatst deuren en ramen, brengt gipsplaat-
plafonds aan, vensterbanken en plinten, verzorgt het stukwerk van 
wanden en plafonds, legt tapijt en laminaat en hangt zonwering, 
gordijnen en vitrage op in combinatie met schilderwerk. 

Motto van het bedrijf is: ‘De afwerking is waar het om draait! Casafix 
maakt alle woonwensen en plannen waar.’
Bel of mail vrijblijvend: tel.: 0251-658614/06-53242562 of info@vz-
schilderwerken.nl. 

Isotechniek Noord-Holland 
specialist in spouwmuur- 
en vloerinstallatie
Regio - John en Wayne Scheerman hebben een bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in het na-isoleren van woningen en/of gebouwen ge-
bouwd voor 1975. Het gaat om woningen en/of gebouwen die een 
spouwmuur hebben zonder isolatie. Hun bedrijf heet Isotechniek 
Noord Holland v.o.f. 
“Wij hebben de meest effectieve manier van isoleren voor een 
spouwmuur en realiseren dat binnen een dag”, vertelt John. En Way-
ne vervolgt: “Bij spouwmuurisolatie boren we op ongeveer elke vier-
kante meter een gat in de voeg zonder de stenen te beschadigen. 
Nadat alle gaten geboord zijn, vullen wij de spouw met HR EPS-grij-
ze-parels in combinatie met een bindmiddel op latexbasis. Nadat 
het bindmiddel hard is geworden ontstaat er een harde plaat in de 
spouwmuur. 

Hierna worden alle gaten weer netjes gedicht met cement in dezelf-
de kleur van de voeg, zodat de gaten niet meer te zien zijn. Mocht 
het nodig zijn dan boren wij ook nog ventilatieroosters naar de kruip-
ruimte voor een optimale ventilatie. Want isoleren is tenslotte venti-
leren. Dit alles kan wel tot 30% op de energiekosten besparen. Het 
is één keer een uitgave, maar isolatie betaalt zichzelf terug in on-
geveer drie tot vier jaar.” “Wij hebben alle benodigde certificaten en 
zijn een IKO-BKB en KOMO gecertificeerd bedrijf”, vervolgt John. “Bo-
vendien zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie Venin. Infor-
meer naar een vrijblijvende offerte via www.isotechnieknoordhol-
land.nl. Bel 0251-830166 voor meer informatie of mail naar info@iso-
technieknoordholland.nl. 

R.B. Timmerwerken specialist 
in klein onderhoud rond huis
Regio - R.B.Timmerwerken is een 
kleinschalig eenmansbedrijf-
je dat gespecialiseerd is in het 
kleine onderhoudswerk. Het be-
drijf is actief in de regio Kenne-
merland, dus ook in Castricum 
en omgeving, en is begin 2005 
opgericht. 

Eigenaar R. Brakenhoff heeft van 
jongs af aan als timmerman ge-
werkt en heeft veel ervaring in 
het verrichten van onderhouds-
werkzaamheden. Zijn werk be-
staat onder meer uit het ver-
vangen van kozijnen, afhangen 
van ramen en deuren, plaatsen 
van dakramen, leggen van lami-
naat- en parketvloeren, maken 
en plaatsen van een schutting of 
kastenwanden of het plaatsen 
van keukens. Ook kan R.B. Tim-
merwerken adviseert en bemid-

Casafix maakt alle 
woon-wensen en 
plannen waar

Het is lente in Wijcker Tuin 
Beverwijk - Na een grondige renovatie van ruim 
anderhalf jaar is het voormalige tuincentrum Flo-
ralia aan de Creutzberglaan in Beverwijk omgeto-
verd tot een frisse, moderne en gezellige tuinwin-
kel. Sinds het openen van de deuren zijn er al veel 
mensen geweest en het wordt elke dag drukker. 
In januari 2006 richtten Jaap van Driel en Jim 
Raaijmakers Wijcker Infra BV op. Na ruim 12 jaar 
ervaring op te hebben gedaan bij een gelijksoor-
tig aannemersbedrijf werd het tijd om zelfstandig 
en onafhankelijk verder te gaan. 
Met astronomische snelheid groeide het bedrijf uit 
tot een regionaal opererende onderneming ge-
specialiseerd in de grond-, weg- en waterbouw. 
Bestratingen, grond-, sloop- en rioleringswerk, as-
faltverhardingen en handel in alle voorkomende 
wegenbouwmaterialen zijn de kerntaken van de 
onderneming.

De jaarlijkse omzetgroei was het gevolg van goed 
gevulde orderportefeuilles en het harde werken 
werd halverwege 2010 beloond met de zogenaam-
de Gazellen Award. Een initiatief van het Financieel 
Dagblad dat prijzen toekent aan het snelst groei-
ende bedrijf van Nederland. Een zeer omvangrijk 
klantenbestand bestaande uit gemeentes, bedrij-
ven en particulieren wordt dagelijks bediend door 
ca. 55 medewerkers en een geheel eigen materi-
eelpark. Ruim een jaar later werd het tijd om het 
dienstenpakket uit te breiden.
Veel infrastructurele projecten omvatten naast 
het verhardingswerk ook groenvoorzieningen. Dit 
geldt eveneens voor particuliere tuinen die naast 
sierbestrating ook beplanting, bomen en gazons 
verlangen.
Wijcker Infra werd uitgebreid met Wijcker Groen 
BV en Peter Mourits werd aangetrokken als spe-
cialist en bedrijfsleider. Inmiddels zijn er dagelijks 
zo’n 15 hoveniers en groenvoorzieners werkzaam 
op de meest uiteenlopende projecten. Of het nu de 
renovatie is van een balkontuin of het herinrichten 
van een gemeentelijk bosplantsoen, Wijcker Groen 
voorziet in alle denkbare diensten. Van advies tot 
ontwerp, van aanleg tot onderhoud.
In de zomer van 2010 lieten Raaijmakers en Van 
Driel hun oog vallen op tuincentrum Floralia dat ter 
overname werd aangeboden. Een unieke kans om 
de activiteiten van Infra en Groen compleet te ma-
ken en vervolgens werd Wijcker Tuin opgericht. Na 
de overname van het complex door Jim en Jaap 
werd zaterdag 4 september 2010 de toenmali-

ge en complete handelsvoorraad verkocht tegen 
weggeef prijzen. Het was een enorm succes getui-
ge het feit dat zo’n 400 kooplustige ‘Wijkers’ hier-
op af kwamen. De totale dagopbrengst van 10.000 
euro werd geschonken aan KIKA, stichting voor 
kinderen met kanker. De uitverkoop maakte de 
weg vrij voor de renovatie van het complex. Oude 
opstallen werden gesloopt om vervangen te wor-
den door een prachtige winkelruimte, nieuwe be-
stratingen werden aangelegd alsmede hekwerken 
en parkeerplaatsen.
Er ontstond een jong, modern tuincentrum waar 
specialisme en klantvriendelijkheid voorop staat.

Wijcker Tuin, dat overigens het enige echte tuin-
centrum in Beverwijk is, onderscheidt zich door 
een select aanbod aan beplanting, bomen, sier-
bestrating, gereedschappen, potterie en accessoi-
res. Persoonlijke aandacht, kwaliteit, gezelligheid, 
specialisme en professionaliteit zijn de kernwoor-
den van Wijcker Tuin. Het tuincentrum is op tweede 
paasdag geopend. 
Meer informatie staat op www.wijckerinfra.nl en 
www.wijckertuin.nl.

delt bij grotere werkzaamheden en verbouwingen en levert lami-
naatvloeren van verschillende topmerken in vele verschillende kleu-
ren tegen scherpe prijzen. Kijk ook eens op www.rbtimmerwerken.nl. 
R.B. Timmerwerken Emmy Belinfantelaan 61, Beverwijk, tel.: 0251-
656159/06-55393715 (‘s avonds) of mail R.B.Timmerwerken@hcc-
net.nl. 
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Stijgende energiekosten 
groeiende woonlasten!
Castricum - Vier bedrijven hebben de handen ineen geslagen om de 
groeiende woonlasten het hoofd te bieden. Het initiatief ligt in han-
den van aannemersbedrijf D. Teerenstra BV, specialist in duurzaam 
bouwen en renoveren, Hes.BV Elektrotechniek, met woninginstallatie 
en -renovatie, domotica en energiezuinige verlichting als specialisatie, 
Zonbespaart BV, aanleg en levering van zon-PV systemen, het onder-
houd, de verzekering en monitoring daarvan en Lammers Toepoel In-
stallatietechniek BV, specialist op het gebied van woningrenovatie en 
-mutatie, zon-thermische systemen, LTV verwarming en 
zonneboilersystemen.

Deze bedrijven hebben de handen ineen geslagen om 
energiezuinige maatregelen te verzorgen voor particu-
liere huishoudens, bedrijven, woningbouwverenigingen 
en Verenigingen van Eigenaren. 

Het team beschikt over twee gecertificeerde EPA Advi-
seurs (EPA staat voor energie, prestatie, advies) en des-
kundigen op het terrein van energiebesparing. Deze ad-
viseurs komen langs om de bestaande situatie op te ne-
men, te adviseren en een energielabel aan het woon-
huis toe te kennen. Daarnaast geven ze maatwerkad-
vies om het energielabel te verhogen en zo de energie-
kosten te verlagen.
Wat is het grote voordeel van dit team? Zij ontzorgen en 
ondersteunen de portemonnee. Het team kan alle be-
langstellenden  vrijblijvend adviseren en daarna, indien 
gewenst, de energiebesparende maatregelen uitvoe-
ren. Vanzelfsprekend verzorgt het team ook de service 
en het onderhoud daarna. Want iedereen wil natuur-

lijk ook over twintig 
jaar nog optimaal 
profiteren van de 
energiebesparen-
de voordelen! De 
specialisten op het 
gebied van ener-
giebesparing staan  
klaar.  
Voor meer informa-
tie 0251-670037/in-
fo@dannyteeren-
stra.nl. 

Voor degelijk timmerwerk 
en onderhoud naar Duin

Castricum - Wie op zoek is naar 
een eersteklas timmerman of 
naar iemand die onderhoud ver-
richt, doet er goed aan Gerard 
Duin in te schakelen. Metselwerk 
wordt uitbesteed, maar verder 
kan men eigenlijk alles aan de-
ze vakman. 

Timmer- en onderhoudsbedrijf 
Gerard Duin verzorgt van het 
kleinste werk tot een complete 
verbouwing van de woning, in-
clusief tekenwerk en de bouw-
vergunning. Het contact is al-
tijd persoonlijk en men kan vrij-

blijvend inlichten inwinnen. De ene keer zit Gerard op een dak om 
daar een kozijn te vervangen of een dakkapel te plaatsen, een an-
dere keer is hij bezig met de fundering van een schuur. Of hij zorgt 
voor een metamorfose in een keuken of badkamer. Ook voor onder-
houd en verbouwingen kan men bij deze alleskunner terecht. Voor 
de bouw van een veranda bijvoorbeeld, een erker, de renovatie van 
een gevel, het herstellen van de trap en andere bouwkundige werk-
zaamheden. “Ik lever en plaats ook binnen- en buitendeuren”, vertelt 
Gerard. “Deze zijn te leveren met hang- en sluitwerk naar keuze en 
beglazing in diverse soorten en maten. Ik kan een beveiligingscheck 
maken van een huis om te zien wat inbraakgevoelige punten in de 
woning zijn.” Gerard heeft ook ventilatieroosters in het assortiment 
en hij levert buitenzonweringen, verduisteringsgordijnen, rolgordij-
nen en jaloezieën. Gerard Duin is te bereiken via 06-53302440 of 
mail naar info@timmerbedrijfduin.nl. Voor meer informatie biedt de 
website www.timmerbedrijfduin.nl uitkomst.  
 

Koi, vijvers en meer bij 
Koicentrum IJmond
Velsen-Noord - Koicentrum IJmond is geboren uit hobby. Inmiddels is de winkel twee keer zo groot ge-
worden en worden er ook polyester vijvers op maat geleverd. 
Eigenaar Rogier houdt er overigens nog een hobby op na: uilen. Uilen zouden reigers weghouden bij de 
koivijvers. Bij de in gevangenschap opgegroeide uilen gaat dat echter niet op. Maar het blijft een boeien-
de hobby.
Rogier selecteert de koi samen met zijn vader Herman, in Japan. Van alle koi die worden aangekocht wor-
den korte filmpjes gemaakt. Zo kunnen klanten thuis een indruk krijgen van de kwaliteit van de vissen. 
Rogier heeft een bijzonder contact met de Japanse kwekers. Een week per jaar is hij met zijn vader in Ja-
pan. De kwekers herinneren zich Rogier goed, mede door de souvenirs die hij meebrengt. Zo wordt hij 
door een van de kwekers aangesproken als ‘Whiskey’. 
Rogier en zijn vader houden zich ook bezig met de bouw en uitvoering van vijvers in polyester. Op dit ge-
bied zijn ze inmiddels specialist. Het grote voordeel van polyester vijvers, zo vinden ze bij Koicentrum 
IJmond, is dat deze in alle gewenste vormen uitgevoerd kunnen worden. Je kunt het zo gek niet beden-
ken of het is mogelijk. 
Behalve koi vindt men hier ook Oosterse ornamenten voor de tuin en andere dierenvoeders.
De nieuwe koi zijn vanaf 7 april verkrijgbaar bij Koicentrum IJmond, Guldenwagenplantsoen 273-275, 1951 
GX Velsen-Noord, telefoonnummers 06-12843177 of 0251-217569. Zie ook www.koicentrumijmond.nl.



Bamboe Bouw Nederland tweede paasdag open

Kies bewust voor bamboe
en bouw natuurlijk sterk!

Uitgeest - Het zijn de twee jon-
ge ondernemers, Pim van der Eng 
en Sandra Bonne uit Uitgeest, die 
zich met hart en ziel bezighou-
den met het importeren en ver-

kopen van tuin- en bouwmateri-
alen van bamboe. Het stel levert 
aan groothandelaren en bedrij-
ven, maar ook particulieren kun-
nen bij hen terecht. Dat bamboe 

bamboemat tegenaan en de tuin 
krijgt meteen een natuurlijke, ge-
zellige uitstraling.” 

Van 5 april tot en met 7 oktober 
exposeert Bamboe Bouw Neder-
land tijdens de Floriade 2012 in 
Venlo. Sandra: “Hier vinden de be-
zoekers ons in de tropische kas 
en in de buitentuin op ruim 2000 
m2. Wij tonen de bezoekers on-
ze prachtige en duurzame bouw-
materialen en dat doen wij in sa-
menwerking met de Kring Neder-
landse Orchideeën Producenten. 
Ons team heeft een bamboehuis 
gerealiseerd en andere bouwwer-
ken van bamboepalen en lianen in 
de tropische kas. Wij bouwen op 
traditionele wijze. Dat wil zeggen 
dat de bouwwerken met touw aan 
elkaar geknoopt worden. Het ge-
heel wordt omringd door kleur-
rijke orchideeën waardoor je je-
zelf in een paradijs waant wan-
neer je door deze ruimte wan-
delt.” Het bedrijf is tweede paas-
dag geopend van 9.00 tot 16.00 en 
geeft die dag tien procent korting 

op het complete assortiment bam-
boematten op rol. Voor meer infor-
matie biedt de website 
www.bamboebouwnederland.nl 
uitkomst. Het is mogelijk online 
bestellingen te plaatsen die ver-
volgens netjes thuis worden be-
zorgd. Een bezoek brengen aan 
de showroom en het afhaalmaga-
zijn kan dagelijks van 9.00 tot 16.00 
uur, behalve op woensdag en zon-
dag. Het bedrijf werkt met een rui-
me voorraad. Het adres is Loet 6 in 
Uitgeest, tel.: 0251-313177.

Van 5 april tot en met 7 oktober exposeert Bamboe Bouw Neder-
land tijdens de Floriade 2012 in Venlo. Het team bouwde hiervoor een 
prachtig huis van bamboe en andere bouwwerken van bamboepalen 
en lianen, die te bewonderen zijn in een tropische kas omringd door 
orchideeën.

op het complete assortiment bam-

Op tweede 
paasdag krijgt men 

10% korting 
op het complete 

assortiment 
bamboematten 

op rol!

vele voordelen kent en bovendien 
mooi tot zijn recht komt in de na-
tuurlijke omgeving van de tuin, 
wordt door steeds meer men-
sen ontdekt. Bamboe is dé trend 
van deze zomer in het buitenge-
beuren. Want door de jarenlan-
ge ontwikkeling en hedendaag-
se technologie is bamboe in staat 
om hout te vervangen. Pim vertelt 
enthousiast over het materiaal en 
hun onderneming. “Bij Bamboe 
Bouw Nederland kan iedereen 
terecht voor tuinschermen, mat-
ten op de rol, palen in verschil-
lende kleuren en maten, terras-
delen, gevelbekleding, ruwbouw-
platen en interieurplaten. Allemaal 
vervaardigd uit bamboe! Door on-
ze jarenlange productie-ervaring 
verkopen wij uitsluitend kwali-
teit tegen scherpe prijzen. Van-
zelfsprekend geven wij graag tips 
en adviezen passend bij een pro-
ject.” Het is bijvoorbeeld moge-
lijk met bamboe prachtige per-
gola’s of overkappingen te bou-
wen. Sandra vervolgt: “Of een om-
heining voor de tuin met de kant 
en klare tuinschermen of matten. 
Deze zijn ook heel geschikt voor 
nieuwbouw waar vaak een ijzeren 
tuinhek geplaatst is. Zet hier een 

Woonwijzer 2012
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Natuurlijk kiezen voor zonnepanelen 
van Comfort Wonen Castricum 
Castricum - Stichting De Wielen-
maker uit Egmond Binnen houdt 
zich bezig met natuur- en milieu-
educatie, landschap en cultuur-
historie. Zij doet dat door het ge-
ven van lezingen, excursies en 
activiteiten rond natuur- en mi-
lieueducatie. Daarnaast beheert 
zij een heemtuin van 5000 m2. 
De Stichting werkt voornamelijk 
met vrijwilligers. De Wielenmaker 
wil door zonnepanelen te plaat-
sen het gebruik van duurzame 
energie verhogen. Voor levering 
en montage voor panelen op het 
dak heeft zij gekozen voor Com-
fort Wonen Castricum.
Dit bedrijf uit Castricum heeft in-
middels een zeer goede reputa-
tie opgebouwd voor het energie-
zuinig maken van woningen en 
gebouwen. Naast de vele parti-
culieren die hun huis hebben ge-
isoleerd of hebben voorzien van 
zonnepanelen en/of een zonne-

Warmte, sfeer en gezelligheid

De Schouw is op tweede 
paasdag ‘s middags open
Egmond -  Houtgestookte haarden, schouwen, afvoerloze haarden, 
rookkanalen en meubelen en accessoires in alle soorten en stijlen; 
De Schouw is al 25 jaar specialist in sfeer. Op tweede paasdag is de 
winkel in Egmond aan den Hoef geopend van 12.00 tot 16.00 uur, zo-
dat iedereen hier rustig kan rondkijken en zien wat er mogelijk is op 
het gebied van sfeervol verwarmen. 

In de showroom is een uitgebreide collectie haarden, schouwen, ka-
chels en meubels te bewonderen. Unieke items voor het interieur, 
van trendy tot tijdloos. Haardenspecialist De Schouw is een erkend 
bedrijf dat al 25 jaar gespecialiseerd is in haarden en dealer is van 
alle bekende merken. Het familiebedrijf is aangesloten bij het Sfeer-
verwarmingsgilde en heeft kennis, kwaliteit en klantvriendelijkheid 
hoog in het vaandel staan. Door de aanwezige ervaring en expertise 
is men er zeker van dat er tot in lengte der jaren genoten kan worden 
van de investering. Want De Schouw biedt niet alleen een unieke col-
lectie; ook de service is uniek. Bovendien zijn alle medewerkers fami-
lie en zo blijft alles in eigen hand. Veilig en vertrouwd. 

Wie de showroom van 500 vierkante meter instapt, kijkt werkelijk zijn 
ogen uit. Hier vindt men een breed aanbod aan haarden, schou-
wen, kachels en meubels in alle soorten en stijlen. Van sfeervolle 
romantiek tot strak design. Hoewel houtgestookte en gasgestookte 
haarden populair blijven, is er ook steeds meer vraag naar haarden 
die werken op elektriciteit, bio-ethanol of gel. Een absolute aanrader 
wanneer men geen rookkanaal heeft of opziet tegen een verbou-
wing. De mogelijkheden zijn legio. Bij De Schouw vertellen de mede-
werkers graag alles over de voor- en eventuele nadelen van de di-
verse mogelijkheden. Voor iedere woonsituatie en woonwens is er 
immers een passend product. Haarden specialist 

De Schouw is te vinden op de Lamoraalweg 69 in Egmond aan den 
Hoef, tel.: 072-5064133, info@deschouwhaarden.nl en kijk ook op 
www.deschouwhaarden.nl voor prachtige voorbeelden.

Korting tijdens restyle-weken bij Ton Scholten
Uitgeest - Het zijn de restyle-we-
ken bij Ton Scholten. De lente is 
begonnen, dan krijgt iedereen 
kriebels om in en om het huis iets 
te veranderen. Met eenvoudige 
aanpassingen zoals een nieuw 
getegeld wandje in het toilet of de 
badkamer, of met nieuwe acces-
soires, is het mogelijk al snel een 
heel andere uitstraling aan de 
ruimte te geven. 
Met een nieuwe tegelvloer, die 
over de bestaande vloer gelegd 
kan worden, heeft zich binnen 
twee dagen een complete meta-
morfose voltrokken in de woon-
kamer, het toilet, de hal of keu-
ken. Als de vloer eruit moet, duurt 
het iets langer, maar het resultaat 
is fantastisch en zeker de moei-
te waard. Voor de showroom van 
Ton Scholten Tegels & Sanitair in 
Uitgeest zijn recent in Spanje zeer 
fraaie, vernieuwende tegels ge-
selecteerd. Prachtig keramisch 
houten planken, stijlvolle mar-
merlooktegels, hippe vergrijsde 
vloeren en warme zandsteenach-
tigen. Voor iedere woning een ei-
gen stijl. Ook het nieuwe wit voor 
op de wand is het overwegen 
waard. Wandtegels zijn niet meer 

persé vlak, maar hebben een golvende structuur of steken deels uit als 
bijvoorbeeld een kubus, waardoor wit wel de lichte strakke uitstraling 
behoudt, maar nét iets kunstzinniger wordt. Wie de voorkeur geeft aan 
een ‘groene’ leeftstijl kan dit zeker doorzetten in tegels. 
Er is een ruim assortiment tegels die eco-keur hebben. Tijdens het 
productieproces is gebruik gemaakt van restproducten klei, het wa-
ter wordt hergebruikt, op een verantwoorde manier worden de ovens 
verwarmd, et cetera. Deze ‘groene’ tegels zijn er in diverse tinten en 
formaten. Nieuwsgierig geworden en zin om het huis of een ruimte te 
restylen? Ga dan naar de Restyle-weken van Ton Scholten en profiteer 
tot 15 mei van 15% korting op de gehele collectie tegels. Ton Scholten 
Tegels & Sanitair, Uitgeest, www.tonscholten, tel.:  0251-319101

boiler, heeft het recentelijk onder andere 21 scholen in de regio voor-
zien van zonnepanelen. Daarnaast is Appartementencomplex Zee-
zicht uit Castricum volledig geïsoleerd. Ook meer weten over zonne-
panelen en energie besparen? Kijk dan op www.comfortwonencas-
tricum.nl of bel 0251-653857. Mailen naar info@comfortwonencastri-
cum.nl kan ook. 
De heemtuin houdt regelmatig open dagen. Voor groepen is het mo-
gelijk telefonisch een afspraak te maken. De Wielemaker is te vinden 
op de St. Adelbertusweg 38 Egmond-Binnen, tel.: 06-55370787.

Tweede paasdag geopend
Tuincentrum Frits Janssen en 30 jaar liefde voor het vak

Akersloot - De trend om de tuin te beschouwen als een 
verlengstuk van de huiskamer zet zich onverminderd door 
en dat merken de hoveniers van Tuincentrum Tuinaanleg 
Frits Janssen! Steeds meer mensen laten de inrichting van 
hun tuin ontwerpen en uitvoeren door het bedrijf waar 
ervaring, professionaliteit en een frisse inbreng hand in 
hand gaan. 
Nu het voorjaar is aangebroken en de blik naar buiten is 
gericht, krijgen veel mensen weer de kriebels om de tuin 
eens goed onder handen te nemen. Als dan de tijd of vol-
doende fantasie ontbreekt, kan men overwegen het toch 
wel zware werk over te laten aan het vakkundige perso-
neel van Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen. ‘Mijn vader 
Frits startte dit bedrijf dertig jaar geleden op en een aan-

tal jaar gelden heb ik het van hem overgenomen’. vertelt 
Dennis Janssen. Samen met het team van hoveniers legt 
Dennis tuinen aan en hij onderhoudt ze, al dan niet met 
zwaar materieel. Gespecialiseerd in een grote sortering 
bomen, struiken en planten, een mooi assortiment na-
tuursteen, gebakken stenen voor sierbestrating en andere 
toepassingen, houtwerk en bijzondere elementen om de 
tuin te verfraaien, is dit het adres om zich op deskundige 
wijze te laten adviseren. “Een aantal jaar geleden heb ik 
de sierbestratingverkoop flink uitgebreid en er is een spe-
ciale hoek ingericht voor dierbenodigdheden. Verder is 
hier een compleet aanbod te vinden die zorgt dat een tuin 
een plek is waar men kan genieten. Maar planten blijven 
de hoofdrol spelen. De kwaliteit moet perfect zijn, want 

daar is onze goede naam op gebaseerd.” Ondertussen 
is het gezellig druk in het tuincentrum, want de voorjaars-
zon brengt veel mensen ertoe om met wat nieuwe plan-
ten, struiken of bomen de tuin te verfraaien. 
Dwalend tussen  het grote aanbod, is het toch wel moei-
lijk kiezen, want welke plant doet het nu goed in een hoek-
je waar geen zon komt en wat moet je doen als onkruid 
de nieuwe plantjes overwoekeren? Maar dan helpen de 
vriendelijke medewerkers een handje; Dennis: “Wat wij 
hier allemaal gemeen hebben, is de liefde voor het vak.” 

Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen is te vinden op Klein 
Dorregeest 3a in Akersloot. Tel 0251-312114. Op tweede 
paasdag is het tuincentrum geopend.  
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Rolstoelbadminton en jeugd- 
badminton zeer geslaagd
Castricum - Op zondag 25 
maart werd het Multimate jeugd-
badmintontoernooi van Badmin-
tonclub Castricum gehouden in 
de sporthal. Dit jaar was het wel 
heel bijzonder omdat er voor het 
eerst ook een aantal rolstoelbad-
mintonners meedeed. Zij speel-
den met de seniorjeugd een 
toernooi waar ook nog enke-
le senioren aan hebben meege-
daan.
Maar het ging in eerste instan-
tie natuurlijk toch om de jeugd, 
in drie poules hebben zij gestre-
den om de eer en de bekers die 
te verdienen waren. Met behulp 
van de middenstand van Castri-
cum ging overigens ieder kind 
met een prijs naar huis. Er wer-
den single- en dubbelwedstrij-
den gespeeld. Het was gezellig 
en druk, er was natuurlijk veel 
nieuwsgierigheid over hoe dat 
was in een rolstoel. In de pauze 

was de gelegenheid om dit zelf 
te ervaren. En iedereen was het 
erover eens, het is gewoon moei-
lijk om met twee handen te pro-
beren de rolstoel te sturen maar 
ook nog een racket in de han-
den te houden. Er was groot res-
pect voor de rolstoelbadminton-
ners. Nederland brengt de we-
reldkampioen rolstoelbadminton 
voort. De nummer twee van de 
wereld, Inge Bakker, was ook in 
Castricum.

De partijen in de poules leverden 
een spannende strijd op. De uit-
eindelijke winnaars van de drie 
poules waren: Thomas Braken-
hoff, Xena Pelzer en Niels Bra-
kenhoff.  Kennis maken met de 
badmintonsport kan voor de 
jeugd op maandagmiddag van 
17.00 tot 18.00 uur en voor vol-
wassenen op maandagavond 
van 19.30 tot 23.00 uur.

TV Limmen beleeft fantastische 
start van het seizoen 2012
Limmen - Afgelopen zondag 
was de start van het nieuwe ten-
nisseizoen bij TV Limmen. Voor 
velen weer een vertrouwde ken-
nismaking met het gravel.  Daar-
bij was het voor veel mensen het 
voor het eerst zien van de ver-
bouwde kantine. 

Het werd een dag met veel ge-
zelligheidstennis. Jong en oud 
gemengd op zeven banen tege-
lijk. Met ruim 90 deelnemers een 
extreem hoge opkomst. Speci-
ale aandacht bij de speech van 
de voorzitter was de komst van 
de verlichting. De vier lichtmas-

Fietsen met Stapmaatjes
Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes (voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar) 
gaat op tweede paasdag fiet-
sen. Startpunt is om 10.30 uur 
bij station Castricum. Op deze 
dag wordt de Hortus Bulborum 
in Limmen en het strand van Eg-

mond bezocht. Wie mee wil fiet-
sen en genieten van de bollen 
en het strand kijkt op www.stap-
maatjes.nl. Men kan vrijblijvend 
lid worden. Er worden ook ande-
re activiteiten georganiseerd zo-
als naar de bioscoop, winkelen, 
wandelen en uit eten.

ten waren voorzien van linten 
die werden doorgeknipt door de 
twee jongste en twee oudste le-
den van de vereniging. Na het 
knippen van de linten werden de 
lichtmasten aangezet  en werd 
door alle deelnemers de war-
ming-up begonnen.
Het komende jaar organiseert TV 
Limmen nog veel toernooien. Te-
vens is het tegenwoordig moge-
lijk om tot 23.00 uur te tennissen 
nu enkele banen zijn voorzien 
van lichtmasten. Verder begint 
TV Limmen dit jaar een ladder-
competitie middels ondersteu-
ning van een digitaal schema op 
internet. Dit als tweede vereni-
ging van Nederland.
Zaterdag organiseert TV Lim-
men een straattennistoernooi 
bij de AH van Limmen. Jong en 
oud kan hier komen om zijn ten-
niskwaliteiten te tonen door ge-
woon een potje te tennissen of 
zijn krachten te laten zien bij een 
snelheidsmeter. Dit alles om zo-
veel mogelijk stempelkaarten te 
verdienen die door AH Limmen 
worden omgezet in geld, die de 
vereniging kan inzetten voor ac-
tiviteiten. 

FC Castricum verovert koppo-
sitie door zege op WV-HEDW
Castricum - Vanaf de eerste mi-
nuut speelde FC Castricum ge-
degen en geconcentreerd. Ter-
wijl WV-HEDW voetballend ge-
lijkwaardig was aan Castricum 
creëerden de bezoekers nauwe-
lijks kansen. FC Castricum was 
gevaarlijker. Na wat halve kans-
jes was het halverwege de eerste 
helft raak. Een splijtende pass 
van Joris Schekkerman scheurde 

de verdediging van WV-HEDW 
open en Duco de Koning schoot 
de voorzet van Sebastiaan Weber 
knap binnen in de korte hoek, 
1-0. Direct na de openingsgoal 
haalde de thuisploeg opgelucht 
adem. Uit een vrije trap van Rob-
bert Stuut belandde de bal met 
een dosis geluk in de handen 
van doelman Marius Jansen. De 
ruim tweehonderd toeschouwers 

De sterk spelende middenvelder Raymond Rijnsburger (FC Castricum) 
in actie.

zagen dat FC Castricum met de 
uitblinkende verdedigers Louis 
Jansen en Joris Schekkerman 
geen krimp gaf. Jammer was dat 
vlak voor rust een zuiver doel-
punt van FC Castricum werd af-
gekeurd. Scheidsrechter Augus-
tin, die prima floot, keurde op 
advies van WV-HEDW grens-
rechter Dennis Nijsen de goal 
ten onrechte af.
Met een uitstekende Roy van 
Soest voor de geblesseerd uit-
gevallen Stephan Zeilstra bleef 
FC Castricum in de tweede helft 
geconcentreerd spelen. Drie mi-
nuten voor tijd  was er weer een 
hoofdrol weggelegd voor Duco 
de Koning. De middenvelder 
nam slim een vrije trap en zette 
Maarten van Duivenvoorde vrij 
voor doelman Albers. De mag-
nifieke lob van de 23-jarige aan-
valler was de WV-HEDW doel-
man te machtig, 2-0. De buit was 
binnen. De 3-0 van Ruud Drolin-
ga was louter voor de statistiek, 
maar de goal was er niet minder 
mooi door. Met een schitterende 
uithaal schoot de nummer 8 van 
FC Castricum een vrije trap ach-
ter de opnieuw kansloze Albers, 
3-0. Door het puntverlies van de 
concurrentie heeft FC Castricum 
de koppositie weer in handen. 
De vijf resterende finales kun-
nen mooi worden voor FC Cas-
tricum, maar volgende week kan 
het ook weer anders zijn. (foto 
Han de Swart).

Clubveiling Vitesse’22 groot succes
Castricum - Onder zeer gro-
te belangstelling zijn honderden 
kavels geveild tijdens de jaarlijk-
se clubveilingavond in de kanti-
ne van Vitesse’22. De opbrengst 
van de clubveiling komt geheel 
ten goede aan de vereniging zelf. 

Met een opbrengst van 40.500 

euro was het weer een uiterst 
succesvolle editie. Een zeer en-
thousiast team heeft de afgelo-
pen maanden veel werk verzet 
om deze veiling tot een succes 
te maken. 
Aan de veiling was ook een lo-
terij verbonden. Jeugdleden van 
Vitesse hebben de afgelopen 

weken enthousiast loten aan de 
man/vrouw gebracht. 

Het mooie eindresultaat is me-
de te danken aan de inzet van 
de jeugdleden. Iedereen die lo-
ten heeft gekocht kan kijken op 
de site van Vitesse’22 of er iets 
gewonnen is. 

Tweede plaats voor Bram 
op het omringjudotoernooi
Limmen - Afgelopen zondag 
was in Wognum het derde om-
ringjudotoernooi. Het toernooi 
met bijna 600 deelnemers was bij 
de judoka’s -10 en -12 jaar goed 
bezet. Voor Judoclub Groefsema 
hadden Kane van Raalte -30 kg 
en Bram Brantjes -46 kg zich in-
geschreven. Kane had afgelopen 
zondag niet zijn dag en kwam 
niet door de poule heen. Voor 
Kane was het toernooi dus snel 
over. Voor Bram Brantjes ging 
het toernooi juist goed van start. 
Bram wist zijn eerste twee par-
tijen met ippon te winnen. De 
derde partij werd verloren tegen 
de Noord-Hollands kampioen in 
Bram zijn gewichtsklasse. 
In de kruisfinales won Bram 

weer twee partijen met ippon. In 
de finale kwam Bram weer een 
bekende tegen, de zelfde judo-
ka waar in de poule ook al van 
verloren was. In de finale was 
de uitslag hetzelfde voor Bram  
en was er dus een welverdien-
de tweede plaats op het omring-
toernooi.
Vorige week zondag werd ook 
de puntencompetitie georgani-
seerd. Dit is een interne compe-
titie waar judoka’s ervaring op 
kunnen doen. Een grote groep 
had zich weer opgeven. Een aan-
tal judoka’s behaalden genoeg 
punten voor een hogere tegel. 
De volgende mogelijkheid voor 
de judoka’s om een hogere te-
gel te halen is op zondag 20 mei. 




