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Indoorrecord polsstok-
hoogspringen voor Marc 
Castricum - Tijdens de Eu-
ropese Indoorkampioen-
schappen voor Masters in 
Ancona heeft Marc van Vliet 
het Nederlands record pols-
stokhoogspringen gebracht 
op 3.30 meter. De atleet van 
AVC, uitkomend in de leef-
tijdscategorie 60/65 jaar, 

overbrugde in zijn eerste po-
ging zowel zijn aanvangs-
hoogte van 3,00 m als de 3,20 
m. De 3,30 m werd vervol-
gens in zijn tweede poging 
gehaald en dat is een nieuw 
Nederlands record. Met een 
vierde plaats greep hij net 
naast het podium.

Einde crisis politiek in zicht?
Castricum - Dinsdagavond 
vond een debat plaats op het 
gemeentehuis om te trachten 
de neuzen van alle vechtende 
partijen weer eenzelfde kant 
op te krijgen. Duidelijk moest 
worden hoe het zo uit de hand 
heeft kunnen lopen, want er 
kan zonder meer gesproken 
worden van chaos in de poli-
tiek. Mogelijk vindt donderdag 
een vervolg van de discus-
sie plaats en wordt een nieuw 
college geïnstalleerd van VVD, 
D66, CDA en GDB. De beoog-
de wethouders staan te trap-
pelen om van start te gaan. 
De verwachting is dat PvdA 
wethouder Ans Pelzer en Leo 
van Schoonhoven van CKenG 
naar huis worden gestuurd, 
alhoewel zij naar behoren 
functioneren. Dat zou afgelo-
pen donderdag al plaatsvin-
den, maar er is toen besloten 
eerst met elkaar in debat te 
gaan. Beide wethouders ont-
vingen van Kees Rood, forma-

teur van het nieuwe college, 
vorige week per mail het ver-
zoek om binnen 24 uur op te 
stappen, anders zou een mo-
tie van wantrouwen worden 
ingediend. Direct na aanname 
van de motie zouden zij de ge-
legenheid krijgen om ontslag 
te nemen of er zou een ont-
slagbesluit in stemming wor-
den gebracht. Ans Pelzer rea-
geerde furieus. ,,Het was een 
volslagen verrassing en er is 
geen vraag aan mij gesteld. 
Waarom zou ik terugtreden? 
Ik doe mijn werk goed en heb 
nooit iets gemerkt of gehoord  
van een gebrek aan vertrou-
wen bij de raad.” 
Volgens Roel Beems van 
CKenG heeft Castricum juist 
nu professionals nodig. ,,Een 
zakencollege van B en W dat 
zich niet laat leiden door de 
politieke verhoudingen, maar 
dat zich beperkt tot de hoofd-
lijnen en ervoor zorgt dat wij 
de komende 24 maanden 

zonder kleerscheuren door-
komen. De zittende wethou-
ders Pelzer en Van Schoonho-
ven zouden versterking moe-
ten krijgen van twee profes-
sionals van buitenaf.” De frac-
ties van PvdA en CKenG had-
den al  voorgesteld een raads-
debat te houden over de oor-
zaak van de bestuurscrisis 
en de wijze waarop deze kan 
worden bezworen op basis 
van een door de Groningse 
hoogleraar staatsrecht Douwe 
Jan Elzinga en mr. dr. Frank de 
Vries opgesteld advies over de 
bestuurscrisis in Castricum. In 
het door hen opgestelde ‘Ad-
vies inzake politieke situatie 
Castricum’ wordt onder meer 
gesteld dat de hoog oplopen-
de en voorshands niet afge-
dekte kosten van externe in-
huur niet op zichzelf staan. 
Over deze rol van de burge-
meester zegt het advies: ‘Hij 
is ten onrechte onzichtbaar 
gebleven’. 
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Uitbreiding Dorpskerk
Castricum - De gemeente-
raad heeft op 31 maart het 
gewijzigde plan Dorpskom 
behandeld. De bezwaren van 
de Stichting Werkgroep Oud-
Castricum tegen het opne-

men van een uitbreidingsmo-
gelijkheid van de eeuwenou-
de dorpskerk werden door 
een meerderheid van de ge-
meenteraad niet gedeeld. 
Met uitzondering van de 
fracties van de PvdA en Cas-
tricum Lokaal stemden de 
overige partijen voor het plan 
dat een aan- en uitbouw mo-
gelijk maakt van 45 m2 met 
een goothoogte van drie me-
ter. Ook kan worden geko-
zen voor een vrijstaand bij-
gebouw op de begraafplaats 
met dezelfde oppervlakte en 
een bouwhoogte van vijf me-
ter. De gemaakte keuze voor 

bouwmogelijkheden is niet 
verder toegelicht Hans Boot 
van Oud-Castricum: ,,Het 
mag duidelijk zijn dat hier-
voor bij Oud-Castricum geen 
enkel begrip bestaat.” 

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

BIEFSTUKSPIES
50 % korting

Geschrapte worteltjes
Geschrapte krieltjes

2 Hooglander burgers

Samen €5,99
VlEESwarEnTrIo

Katenspek
leverworst

Bacon
Samen €4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 22-02-2016: An-
na Catharina Gertrudis de 
Jong, dochter van Ruben A.J. 
de Jong en Brigitte C.A. Stri-
per. 13-03-2016: Ties Woes-
tenburg, zoon van Zeger M. 
Woestenburg en Jessie van 
Sikkelerus. Castricum - 7-03-
2016: Ray Sonny Selle, zoon 
van Yannick A. Selle en Eva 
Boerée. 15-03-2016: Boris 
Moos Molenaar, zoon van Ro-
bert J.M. Molenaar en Simo-
ne de Wit. Limmen - 19-03-
2016: Duke Groenland, zoon 
van Paulus N.M. Groenland 
en Thera M. Krom. 22-03-
2016: Evy Petronella Susan-
na Nijman, dochter van Koen-
raad C.F. Nijman en Martine 
Bijdevaate

Overleden
Castricum - 14-03-2016: 
Dorothea Lentze, weduwe 
van Adrianus A. van der Plas. 
16-03-2016: Maria A. van der 
Aar, weduwe van Cornelis J. 

de Winter. 17-03-2016: Petrus 
H. Scholte, gehuwd met Mar-
garetha M. Schoen. 19-03-
2016: Johanna H. van Steden, 
weduwe van Gijsbertus Bee-
rents. 20-03-2016: Simon F. 
Schagen. 22-03-2016: Geer-
tje Kunz, weduwe van Dirk J. 
Bekman. 24-03-2016: Anto-
nie A. van Alphen, gehuwd 
met Maria Bundels. 25-03-
2016: Hans A.H. Nijhoff, ge-
huwd met Wilhelmina Els-
bach. 25-03-2016: Selma Gor-
ter, gehuwd met Johannes A. 
van Wagtendonk. 27-03-2016: 
Geertje Koning, weduwe van 
Arie Hink. 28-03-2016: Adri-
aan Tip, gehuwd met Patricia 
Böschen. 28-03-2016: Fran-
zozus C. Tromp, gehuwd met 
Maria W. Philippo. 28-03-
2016: Jeltje Snijder, weduwe 
van Frederik van Slot. Lim-
men - 26-03-2016: Gerardus 
W.B. Olivier, gehuwd met An-
na M.L. Janssen. 29-03-2016: 
Catharina Maria de Moel, we-
duwe van Wouter van Dijk.

Hortus Bulborum open
Limmen - Vanaf heden is de 
Hortus in Limmen weer ge-
opend voor publiek tot en 
met 16 mei. Gezien de ex-
treem warme december-
maand zag het ernaar uit 
dat de bloeitijd met een vol-
le maand vervroegd zou wor-
den. Dat was echter, als zo 
vaak, buiten het Holland-
se weer gerekend, waar je 
nooit en te nimmer een peil 
op kunt trekken. De tuin staat 
op dit moment weer in volle 
pracht bij met 2.500 verschil-
lende historische tulpensoor-
ten. Tot de vroegbloeiers be-
horen onder andere de dub-
bele tulpen. Die waren eens 
Limmens visitekaartje en al 
vóór de oorlog een echte ex-
portschlager. Van diezelfde 
soort heb je echter ook mid-
del en laat bloeiende tulpen.
Behalve tulpen telt de tuin 
ook nog 1.150 historische 
soorten narcissen, en enke-
le honderden soorten aan 
krokussen, hyacinten en fri-
tillaria. Tot de laatste groep 

behoren de keizerskronen, 
goed tegen mollen, en de 
kievitsbloem, die in het wild 
erg zeldzaam is. Je zou kun-
nen zeggen dat de tuin een 
Keukenhof in ¹t klein is en 
toch is dat maar half waar. 
Qua grootte en beplanting 
kan de Hortus uiteraard niet 
in de schaduw staan van z¹n 
grote broer. Qua leeftijd is de 
Hortus met z¹n 88 jaar echter 
22 jaar ouder en qua aantal 
verschillende soorten over-
treft het de Keukenhof roy-
aal. Van die kant bestaat ook 
veel waardering voor al het 
vrijwilligerswerk dat de Hor-
tus verricht. Op de Keuken-
hof is een extra, ommuur-
de plek ingeruimd, waar een 
kleine selectie uit de Hortus 
elk jaar weer bloeit. De Hor-
tus bevindt zich aan de Zuid-
kerkenlaan 23A in Limmen, 
naast het PKN Kerkje.  Voor 
groepen bestaat de mogelijk-
heid tot een rondleiding op 
afspraak. Inlichtingen www.
hortus-bulborum.nl.

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

Hoe moet ik rijden in het eerste 
weekend na de tunnelsluiting?

Vrijdagavond 15 april om 21.00 uur sluit Rijkswaterstaat de Vel-
sertunnel voor negen maanden. Het verkeer krijgt het eerste 
weekend na de tunnelsluiting te maken met extra hinder, omdat 
Rijkswaterstaat laatste werkzaamheden aan de omleidingsroutes 
uitvoert. Lees hieronder de routes die u dat weekend kunt rijden.

Van vrijdag 15 april 21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 uur 
rijdt het verkeer soms anders dan tijdens de rest van de negen 
maanden durende renovatie. Dit komt omdat Rijkswaterstaat dat 
weekend nodig heeft om ten zuiden van de tunnel twee omlei-
dingsroutes af te maken. Omdat deze deels op het bestaande 
wegdek van de A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze pas voltooien 
als de tunnel dicht is en de weg leeg. Vanaf maandagochtend 18 
april, vóór het begin van de spits, zijn alle omleidingen klaar en is 
de verkeerssituatie voor de komende negen maanden een feit.  

Calamiteitenbogen
Verkeer dat van boven het Noordzeekanaal naar het zuiden wil, 
kan vanaf 14 april 05.00 uur al gebruik maken van de omlei-
dingsroute die de hele renovatieperiode geldt: vanuit Beverwijk 
rijdt u via de noordelijke calamiteitenboog naar de A9 en Wijker-
tunnel waarna u uw weg kunt vervolgen naar Rottepolderplein 
of IJmuiden. Ook verkeer vanuit IJmuiden kan vanaf 14 april 
al gebruik maken van de omleidingsroute die negen maanden 
beschikbaar blijft: via de A22 en de nieuwe verbindingsweg naar 
de A9.

N208
Verkeer dat gebruik maakt van de N208 om naar het noorden te 
reizen, bijvoorbeeld vanuit Haarlem Noord of Velserbroek, krijgt 
op 16 en 17 april te maken met een omleiding via Santpoort en 
Haarlem (Waarderpolder) naar Rottepolderplein en de A9. Deze 
situatie duurt tot maandag 18 april 05.00 uur. Dan zijn ook de 
omleidingswegen direct ten zuiden van de Velsertunnel klaar 
om gebruikt te worden en is de verkeerssituatie zoals die negen 
maanden blijft.
 
Meer weten?
Meer informatie over de omleidingsroutes tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel vindt u op www.rijkswaterstaat/velsertunnel. 
Heeft u vragen over hoe u tijdens de tunnelsluiting kunt reizen? 
Op facebook.com/velsertunnel en via Twitter @Velsertunnelrws 
beantwoorden we die zo goed mogelijk. U kunt ook bellen naar 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 
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Lachen in het theater
Castricum - Vrijdag is de 
laatste  avond van Franks 
Huiskamertheaterwinter-
seizoen. Drie kunstmakers 
geven een proeve van be-
kwaamheid ten aanzien van 
de lach. Een voorproefje wel-
licht van wat komende winter 
te zien zal zijn in het intiemste 
theater van Castricum. Vanaf 
20.00 uur heet Huiskamer-
theaterdirecteur Frank ieder-
een van harte welkom voor 
een all-in-uitje waarbij gast-
vrijheid een understatement 
is. Frank presenteert deze 
vrijdag Isabel Pimpernel en 
Paul Scholderman, die beide 
hun debuut maken in Castri-
cum. De derde ster is Chris 
Verlaan, voor sommigen een 
bekend gezicht en winnaar 
van het Schager cabaretfes-
tival 2016. Isabel noemt zich-
zelf, als Duitse mét humor, 
rijp voor het museum. Isabel 
is fris, vrolijk eerlijk en bruist 
de zaal in. Paul filosofeert er 
op los met pittige grappen 

die tot nadenken zetten na 
het lachen. Zichzelf begelei-
dend op gitaar spreekt Chris 
zijn voorstelling aan elkaar 
met opmerkelijke belang-
stelling voor alledaagse bij-
zonderheden. Ontwapenend 
eerlijk in haarscherpe obser-
vaties. Reserveren via info@
dorpsstraat23.nl.

14 april Vrijmetselaar Mat Herben:
Veiligstellen verworven-

heden westerse beschaving
Castricum - Op donderdag 
14 april houdt de Castricum-
se Vrijmetselaarsloge Bran-
ding een vrij toegankelijke 
avond over de Vrijmetselarij 
zelf. Spreker is Mat Herben, 
de bekende adviseur media 
en politiek is ook vrijmetse-
laar. Mat Herben werd be-
kend als fractievoorzitter van 
de LPF in de roerige periode 
na de moord op Pim Fortuyn 
in 2002. 
Is Vrijmetselarij voor hem 
een maatschappelijke leer-
school? Herben: ,,Hoewel 
je er bestuurlijke ervaring 
opdoet, is het eerder een 
lévenshouding voor vrije bur-
gers.” 
Hoe zit dat met symbolen en 
rituelen die worden gebruikt? 
,,In ons dagelijkse leven ge-
bruiken we symbolen zoals 
een trouwring, een bos bloe-
men, een handdruk, et cete-
ra. Iemand die zo’n gebaar 
niet waardeert, is ongeschikt 
voor de Vrijmetselarij. De ri-
tuelen kun je in de taal van 
de moderne psychologie een 
rollenspel noemen.”
Wat kan de Vrijmetselarij in 
deze tijd betekenen? ,,De vrij-
metselarij is een moderne le-
venshouding die strijdt voor 
de waardigheid van het indi-
vidu; heel actueel in deze pe-
riode van verwerpelijke ide-
ologieën en dictaturen. Het 
veiligstellen van de verwor-

venheden van de westerse 
beschaving is van groot be-
lang.” 
De lezing is op donderdag 14 
april vanaf 20.00 uur bij de 
Castricumse Vrijmetselaars-
loge Branding in de Mara-
nathakerk, Prins Hendrik-
straat 1, Castricum. Iedereen 
is welkom. De Loge sponsort 
ook de Triumph Tulp van de 
Hortus Bulborum in Limmen, 
die daar sinds 6 april in volle 
bloei is te bezichtigen, www.
vrijmetselaarsloge-branding.
nl.

Castricum - Kamila Ewa Gr-
zywacz woont sinds 2014 in 
Castricum en studeerde aan 
de Academie voor Schone 
Kunsten Wl. Strzeminski te 
Lodz in Polen. Haar kleurrij-
ke schilderijen zijn te zien in 
galerie Streetscape, Dorps-
straat 7. De thema’s van haar 
kunstwerken variëren, toch 
heeft zij haar favorieten zoals 
vlinders, bloemen en bij haar 
laatste collectie kwamen har-
ten tevoorschijn. Haar schil-
derijen zijn in april te zien. 

Bij Schoffies kinderschoe-
nen, Dorpsstraat 47 zijn ob-
jecten te zien van Ingrid Bé-
vort en bij Beentjes Interieur- 
en Beddenspeciaalzaak, To-
renstraat 28 is door Street-
scape een expositie ingericht 
met vazen van Annelie Toor-
ians, foto’s van Hugo Bus-
sen en schilderijen van Ciano 
Siewert uit de collectie van 
Krützmann lijsten. 
Op de foto Kamila Ewa Gr-
zywacz Fotografie Saskia 
Steenbakkers. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Gisselle - Ballet (ROH)

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
A Bigger Splash

vrijdag  & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Trumbo
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 
Land of Mine

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 20.00 uur 
De Helleveeg

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
woensdag 20.00 uur 

Rokjesdag 
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
Knielen op een bed violen

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Zootropolis (NL) 2D

Programma 7 april  t/m  13 april 2016

A Bigger Splash
De zorgeloze vakantie van 
het celebritykoppel Paul en 
Marianne op het zonovergo-
ten Italiaanse eiland Pantelle-
ria wordt opgeschud door het 
plotse opduiken van Harry en 
zijn dochter Penelope. 

Harry is een luidruchti-
ge driftkikker. Bovendien is 

hij de ex van Marianne. Wat 
volgt is een broeierige wer-
velwind van jaloezie, pas-
sie en uiteindelijk ook gevaar 
voor alle betrokken partij-
en. Een zinderende, sexy, zo-
merse thriller, boordevol in-
triges, lekker eten, prachtige 
Italiaanse landschappen en 
beeldschone mode. 

Giselle is de ultieme romanti-
sche klassieker, een liefdes-
verhaal dat in de echte we-
reld begint en voortduurt 
in het graf. De titelrol in dit 
ballet biedt tevens één der 
grootste uitdagingen in het 
totale balletrepertoire, waar-
bij Giselle transformeert van 
onschuldig boerenmeisje, vol 
liefde tot vergevingsgezinde 

Giselle - Ballet geest die haar geliefde redt 
van de dood. 
Voor een ballerina is dit een 
rol van twee contrasterende 
helften; in het eerste bedrijf 
moet ze naïef en ongekun-
steld lijken, maar in het twee-
de bedrijf wordt ze licht én 
lucht, met een etherische stijl 
die haast gewichtloos lijkt. 
In Peter Wright’s productie 
komt deze dualiteit prachtig 
naar voren.

Lentebeurs
Castricum - Vooral heel veel 
kleding, maar ook speelgoed, 
kinderwagens en boxen 
staan zaterdag 9 april uit-
gestald op camping Gevers-
duin. Die dag is de kinder-
kledingbeurs van 10.00 tot 
12.00 uur bij het restaurant. 
len heeft ingebracht die niet 
verkocht worden, mag kie-
zen wat daarmee gebeurt: 
weer aannemen of doneren 
aan Stichting Babyspullen, 
een organisatie die ouders 
met een kleine portemonnee 
helpt met de aanschaf van 
kleding en spullen.





Vrijdag 15 april 21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 uur

Sluiting Velsertunnel (A22)
Extra verkeershinder afbouw omleiding
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N248

N242

N239

N242

N242

N241

N242
N245

N242

N240

N239

N240

N302

N506

N302

N507N511 N510

N242 N508

N243

N512 N244

N513

N203

N246

N244

N208

N520

N231

N208
N205

N442

N206 N520
N201

N208
N206 N443

N207

N451

N444

N206 N449

N206
N445

N446

N207 N462  
N231

N441

N448
N447

N207

N231

N209
N440

N44

N14 N206

N457

N 

N473
N209

N472

N209

N471

N468

N223
N213

N222

N211

N211

N464

N466

N220

N221

N211 N467

N465

N15

N218

N496

N494 N218 N218

N493
N492

N15

N497

N215

N215

N498

N652
N651

N653

N655
N654

N256

N256

N255

N663

N254

N289

N62

N667
N665

N668

N669

N666

N666

N665
N671

N670

N256

N62

N288

N288

N660

N662

N254

N665

N661

N251

N253

N253

N675

N674

N676

N253

N252

N252

N62

N258

N681

N686

N683

N690

N290

N290

N290

N689

N290
N62

N62

N286

N289

N60

N670

N673

N658

N289

N262

N289

N286

N257

N268

N659

N656

N656

N641 N640

N257

N217

N487

N488 N491

N489

N217

N263

N263

N263N394

N282

N260

N639

N638 N630

N282

N630N260

N285

N285

N285

N389

N322

N261

N283

N629

N632N631

N219

N207

N210
N478

N479

N216

N214
N216

N214

N210

N481

N480

N482

N475

N476

N848

N219
N207N456

N453
N454

N207

N212

N212
N405

N198

N210

N204

N204

N198

N228

N228

N463
N401

N402

N458
N455

N521

N231 N201

N522

N523

N236

N201

N403

N524

N527

N525

N417

N415
N221

N234

N247

N309

N302

N302

N305

N306

N705 N707

N710

N708

N302

N302

N302

N305

N348

N337

N337

N309

N309

N309

N309

N795

N305

N310

N308

N306

N763 N757

N756

N794

N709

N348

N344

N345

N304

N302

N302

N310

N319

N345

N344

N345

N348

N348

N348

N339

N314

N302

N310

N792 N766

N788

N786

N789

N790

N826

N800

N801

N348

N319

N238
N237

N199

N234

N301

N303

N303

N301

N414 N806

N705

N704

N796

N797N798

N805

N301

N224

N225

N320
N320

N227

N226

N226
N409 N410

N237

N225

N225

N224

N227

N229

N229

N320

N224

N304

N224

N224N233

N233

N225

N416

N225

N781 N782

N836

N802

N327
N327

N322

N323

N322

N329

N277
N329

N322

N267

N332

N833 N834
N835

N832

N831 N625

N484

N830

N279

N279

N267

N624

N617

N618
N622

N637

N603

N616

N265

N265

N69

N269

N269

N284

N395

N284
N396

N397

N620

N614

N613

N69

N270

N279

N270

N270

N272

N272

N279

N615

N607

N556

N277

N277

N266

N270

N280

N273

N279

N279N280

N292

N273

N271

N280

N564

N562

N277

N275

N266

N560

N268

N271

N276

N293

N274
N572

N295
N296 N296

N295

N294

N570

N580

N300

N299

N298 N299

N274
N276

N281

N278

N298

N590

N595

N598

N278

N278

N281

N271

N275

N273
N271

N271

N271

N602

N554

N552

N271

N264

N277

N291

N264

N264

N271
N321N324

N324

N846
N843

N605

N277

N836

N325

N324

N316

N316

N317

N336

N336

N335N838

N839

N840

N811

N812

N810

N813

N814

N815

N841

N847

N845 N844

N842

N326

N271

N310

N224

N225

N311

N315

N330N330

N316

N316

N317

N317

N338

N787
N804

N785

N786

N783
N784

N803

N348
N314

N314

N332

N851

N375

N334

N331

N331

N377
N377

N331
N352

N352

N331

N307

N351

N717

N716

N719

N715

N713

N333N351

N334

N762

N765
N760

N759

N764

N758

N331

N764

N375

N351

N351

N353
N371

N761

N855

N718

N334

N333

N352

N351

N715

N714

N712

N359

N359

N359

N354
N927

N924
N928

N354

N359

N384

N354

N393

N393

N384

N384

N359

N383 N357

N390

N355

N354

N359

N355

N358

N358

N358

N910

N361

N357

N358

N356

N356

N356

N361

N355

N357

N355

N392

N356

N351

N392

N380

N369

N373

N372

N381

N358

N372N981
N913

N917

N917

N979

N918

N919

N919

N381

N380

N351

N353

N353

N855

N855

N381

N332

N332

N344

N332

N346

N319

N315

N330

N317

N335
N817

N816

N312

N317

N313

N313

N318

N319
N318

N312

N820

N819

N319

N319

N346 N347

N312
N315

N346

N347

N315

N346N347 N737

N741

N740

N739

N823
N822 

N821

N825

N824

N755

N754

N752

N753

N346

N343

N343

N341

N349

N349

N347

N347

N347

N341

N750

N749

N751

N341

N350

N350

N748 N747

N746
N745

N744

N743
N738

N736

N343

N343

N382

N377

N853

N863N863

N377

N342

N342

N735

N734

N731

N733
N732

N349

N342

N381
N856

N374

N374

N366

N364
N374

N379

N379

N381

N376

N391

N391

N391

N854
N862

N381

N381

N862

N373

N34

N378

N378

N366

N366

N366N374

N374

N374

N379

N379

N376

N974

N857

N975

N976

N366
N371

N365

N386

N385

N366

N367N972

N367

N365

N368

N385

N967

N966

N969

N964

N962
N963

N973

N34

N858

N386

N386
N386

N34

N860

N387

N388

N372
N861

N361

N361

N361

N984

N388

N355

N388

N360

N46

N996

N998

N996

N983

N982

N980
N978

N995

N993

N994

N370

N360

N28

N363

N363

N999

N362

N362

N360

N987

N991

N865

N997

N992

N287

N243

N302

N302

N711

N307

N710

N230

N408

N501

N307

N469 N459

N852

N791

N742

N985

N677

N652

N470

N34

N340

N34

N34

N34

N34

N34

N340

N46

N370

N46

N46

N348

N200

N33

N33

N33

N33

N33

N33

N31

N31
N31

N31

N7
N7

N35

N35

N48

N36

N36

N50

N50

N18

N18

N18

N35

N9

N9

N9

N59

N57

N57

N57

N59

N59

N259

N57

N57

N57

N61

N99

N11

N11

N3

N65

N36

A20

A20

A16

A15

A4

A13

A13

A4

A12

A12

A12

A12
A12

A44

A15

A15

A15A16

A20

A29

A29

A16

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A9

A9

A9

A9

A9

A10

A1

A1

A1

A1
A1

A1

A1

A4

A4

A4

A4

A4

A10

A12

A12

A12

A12

A348

A325

A325

A27

A27

A27

A27

A2

A2

A2

A2

A29

A59

A58

A17

A16

A16

A31 A7

A7

A28

A28

A28

A37

A37

A28

A28

A28

A28

A28

A28

A35

A7

A7

A7

A7

A7

A32

A32

A32

A32

A6

A6

A6

A6

A6

A27

A27

A50

A50

A50

A15

A15

A15

A50

A50

A50

A50

A59

A73

A326

A73

A73

A73

A73

A73

A30

A6

A6

A2

A2

A2
A9

A1A10

A35

A35

A1

A1

A12
A18

A18

A2

A2

A2

A58

A58

A58

A58

A58

A270

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A79

A76

A76

A76

A67

A67

A74

A67

A67

A77

A67

A58

A58

A58

A58

A58

A58

A4

A4

A4

A4

A4

A17

A16

A27

A27

A59

A59 A59

A15

A28

A12

A8

A16

A200

A22

A5

A29

A65

A50

A50

A73

A73

Hulst

Axel

Sas van
Gent

Scheveningen

Oostvoorne

Brielle

Hoek van
Holland

’s-Gravenzande

Monster

Hellevoetsluis

Rockanje

Noordwijk

Rijns-
burg

Warmond

Voor-
hout

Voorschoten

Sassen-
heim

Leiderdorp

Hazerswoude-
Rijndijk

Oegst-
geest

Uit-
hoorn

Nieuwkoop

Mijdrecht

Bodegraven

Roelofarends-
veen

Boskoop

Oudewater

Moordrecht

Schoonhoven

Lekkerkerk

Pijnacker
Bleiswijk

Nieuwerkerk
a/d IJssel

Pernis

Rhoon

Papendrecht

Barendrecht

Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Kudelstaart

Nieuw-
Lekkerland

Berkel
en
Rodenrijs

Wilnis

Breukelen

Maarssen

Vleuten De Bilt

Bilthoven

Kortenhoef

Nieuw-
Loosdrecht

Laren

Bunschoten

Spakenburg

Baarn

Soesterberg

Woudenberg

Bunnik

Doorn

Driebergen-
Rijsenburg

Houten

Culemborg

Wijk bij Duurstede

Leersum

Harmelen
De Meern

Montfoort

IJsselstein

Vianen

Leerdam

Sleeuwijk

Geldermalsen

Eemnes

Maarn

Scherpenzeel

Nijkerk

Lunteren

Barneveld

Pu�en

Voorthuizen

Rheden

Doorwerth

Huissen

Elst

Duiven

Bemmel

Renkum

Amerongen

Elst

Bennekom

Rhenen

Opheusden
Ze�en

DrutenBeneden-
Leeuwen

Gendt

Kesteren

Heteren Westervoort

Beuningen

Ooster-
beek

Twello

Bathmen

Eerbeek

Brummen

Warnsveld

Vorden

Ruurlo

Neede

Goor

Borculo

Lochem

Zelhem

Varsseveld

Lichten-
voorde

Hengelo
Groenlo

Gaanderen

AaltenZevenaar

Doesburg

Dieren

Didam

Ul�
's-Heerenberg

Millingen
a/d Rijn

Lobith Dinxperlo

Gendringen

Silvolde

Terborg

Wehl

Haaksbergen

Glanerbrug

Eibergen

Winterswijk

Coevorden

Borne

Denekamp

Tubbergen

Ootmarsum

Losser

Delden

Zuidwolde

Staphorst

Nieuwleusen

Hasselt

Dalfsen

Dedemsvaart

Ommen

Hardenberg

Vroomshoop

Den Ham

Vriezenveen

Wierden

Hellendoorn

Holten

Enter

Ha�em

Wapenveld

Heerde

Raalte

Heino

Nijverdal

Olst

Wijhe

Urk

Emmeloord

Dronten

IJsselmuiden

Genemuiden

Vollenhove

Wezep

't Harde

Elburg

Nunspeet

Zeewolde

Ermelo

Vaassen

Epe

Biddinghuizen

Swi�erbant

Heiloo

Bergen

Egmond aan Zee

Limmen

Uit-
geest

Castricum

Velsen-Noord

Bloemendaal

Krommenie Wormer

Koog a/d Zaan

Zwanenburg

Badhoeve-
dorp

Aalsmeer

Nieuw-
Vennep

Zandvoort

Hillegom

Noordwijkerhout
Lisse

Aerdenhout

Velserbroek

Den Burg

Schagen

Anna
Paulowna

Medemblik

Wervershoof

Wieringerwerf

Den Oever

Hyppolytushoef

Middenmeer

Midden Beemster

Opmeer

Opdam

Nieuwedorp

Noord-
Scharwoude

Julianadorp

Bolsward

Workum

Koudum

Balk

Grou

Heerenveen
Joure

Wolvega

Noordwolde

Havelte

Lemmer

Ooster-
wolde

Roden Eelde

Gorredijk

Beetsterzwaag

Steenwijk

Ruinen

Westerbork

Dalen

Schoonebeek

Beilen

Peize Paters-
wolde

Oude Pekela

Zuidlaren

Gieten

Borger

Rolde

Vries

Norg

Appelscha

Veendam

Stadskanaal

Musselkanaal

Ter Apel

Klazienaveen

Emmer-
Compascuum

Delfzijl

Appingedam

Hoogezand
Sappemeer

Winschoten

Winsum

Bedum

Kollum

Surhuister-
veen

Buitenpost Zuidhorn

Hoogkerk

Haren

Leek

Dokkum

Stiens

Franeker

Sint-Annaparochie

Burgum

Zwaagwesteinde

Damwoude

Horst

Grubbenvorst

Berghem

Heesch

Schaijk

Wijchen

Grave

Mill

Heeswijk-
Dinther

Zeeland

Groesbeek
Malden

Cuijk

Gennep

Gemert

Boxmeer

Deurne

Veghel

Boekel

Breugel

Beek en
Donk

Aarle-
Rixtel

Son

Someren

Nuenen

Mierlo

Heeze

Asten
Aalst

Nistelrode

Ravenstein

Bakel

Lieshout

Zierikzee

Sommelsdijk

Middelharnis

Tholen

Halsteren

Yerseke

Heinkenszand

Kapelle

Breskens

Arnemuiden

Oost-Souburg

Pu�ershoek

's-Gravendeel

Numansdorp

Klundert

Willemstad

Strijen

Made

Geertruidenberg

Zevenbergen

Teteringen
Prinsenbeek

Sint Willebrord

Steenbergen

Dinteloord

Oudenbosch

Hoogerheide

Zundert

Sprundel

Oostburg

Sluiskil
Aardenburg

Wognum

Enkhuizen

Boven-
karspel

Hoogkarspel

Oostzaan

Landsmeer

Volendam

Monnickendam

Edam

Weesp

Diemen

Abcoude

Naarden

Blaricum

Almere-Haven

Raams-
donksveer

Wijk en
Aalburg

Vlijmen

Hedel

Erp

Den Dungen
Kaatsheuvel

Drunen

Zaltbommel

Vught Sint-Michiels-
gestel

Rosmalen

Kerk-
driel

Berlicum

Udenhout

Schijndel

Oisterwijk

Oirschot

Hilvarenbeek

Boxtel

Liempde

Berkel-
Enschot

Sint-
Oedenrode

Best

Dongen
Loon op Zand

Rijen

Goirle

Gilze

Waalre

Hapert

Bladel

Moergestel

Helvoirt

Sprang-Capelle

Harlingen

Reusel

Valkenswaard

Eersel

Bergeijk
Maarheeze

Budel

Weert

Panningen

Nederweert

Meijel

Heythuysen

Susteren

Echt

Urmond

Stein

Elsloo
Beek

Cadier en Keer

Margraten

SchinveldMunster-
geleen

Nuth

Hoensbroek

Tegelen

Reuver

Swalmen

Maasbree

Helden

Baarlo

Belfeld

Maasbracht

Born

Meerssen

Valkenburg

Simpelveld

Vaals

Spekholzer-
heide

Bunde

Eijsden

Terneuzen

Maassluis

Wassenaar

Leidschendam

Alphen a/d Rijn

Woerden

Gouda

Waddinxveen

Capelle
a/d IJssel

Krimpen a/d IJ.

Voorburg

Rijswijk

Del�

Schiedam

Spijkenisse

Zuidland

Hoogvliet

Zwijndrecht

Ridder-
kerk

Vlaardingen

Katwijk

Hilversum

Soest

Zeist

Leusden

Hoevelaken

Nieuwe-
gein

Gorinchem

Tiel

Velp

Veenendaal

Ede

Wageningen

Zutphen

Doetinchem

Oldenzaal

Almelo

Hengelo

Meppel

Rijssen

Deventer

Kampen

Harderwijk

Heerhugowaard

Alkmaar

Heemskerk

Beverwijk

IJmuiden

Zaandam

Hoofddorp

Heemstede

Amstelveen

Den Helder

Sneek

Drachten

Hoogeveen

Emmen

Venlo
Blerick

Oss

Lith

Uden

Venray

Sint-Anthonis

Nieuw-Bergen

Wanssum

Overloon

Helmond

Geldrop

Goes

Vlissingen

Domburg

West-Kapelle

E�en-Leur

Oosterhout

Roosendaal

Roermond

Geleen

Brunssum

Si�ard

Hoorn

Huizen

Bussum

A’dam-

Zuidoost

Purmerend

Werkendam

Waalwijk

Veldhoven

Kerkrade

Heerlen

Landgraaf

Naaldwijk

Maasland

De Lier

Wateringen
Nootdorp

Oud-Beijerland

Santpoort-Noord

Bennebroek

Santpoort-Zuid

Overveen

Westmaas

Terheijden

Hoeven

Assendel�

Sint
Pancras

Groningen

Assen

Leeuwarden

Haarlem

Almere-stad
Amsterdam

Amers-
foort

Lelystad

Apeldoorn

Zwolle

Enschede

Utrecht

's-Hertogenbosch

Arnhem

Nijmegen

Tilburg

Bergen op Zoom

Leiden

Den Haag

Dordrecht

Breda

Ro�erdam

Middelburg

Zoetermeer

Eindhoven

Maastricht

KNOOPPUNT

KLEIN-
POLDERPLEIN

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

KNOOPPUNT

BURGER-
VEEN

KNOOPPUNT

YPENBURG

KNOOPPUNT

TERBREGSE-
PLEIN

KNOOPPUNT

GOUWE

KNOOPPUNT

RIDDERKERK
KNOOPPUNT

GORINCHEM

KNOOPPUNT

VAAN
PLEIN

KNOOPPUNT

HELLEGATSPLEIN

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

BENELUX

KNOOPPUNT

KETHEL-
PLEIN

VERKEERSPLEIN

KOOIMEER

KNOOPPUNT

BEVERWIJK

KNOOPPUNT

VELSEN

KNOOPPUNT

ZAANDAM

KNOOPPUNT

COENPLEIN

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDER-
PLEIN
NOORD

KNOOPPUNT

RAASDORP

KNOOPPUNT

BADHOEVE-
DORP

KNOOPPUNT

DE NIEUWE 
MEER

KNOOPPUNT

AMSTEL

KNOOPPUNT

HOLENDRECHT

KNOOPPUNT

WATERGRAAFS-
MEER

KNOOPPUNT

MUIDERBERG

KNOOPPUNT

ALMERE

KNOOPPUNT

EEMNES

KNOOPPUNT

ZURICH

KNOOPPUNT

JOURE

KNOOPPUNT

HEERENVEEN

KNOOPPUNT

JULIANA-
PLEIN

KNOOPPUNT

EUROPA-
PLEIN

VERKEERSPLEIN

GIETEN

KNOOPPUNT

EMMELOORD

KNOOPPUNT

LANKHORST

KNOOPPUNT

HOOGEVEEN

KNOOPPUNT

HATTEMER-
BROEK

KNOOPPUNT

AZELO

KNOOPPUNT

BUREN

KNOOPPUNT

KRUISDONK

KNOOPPUNT

EUROPAPLEIN

KNOOPPUNT

KERENSHEIDE

KNOOPPUNT

HET VONDEREN

KNOOPPUNT

TEN ESSCHEN

KNOOPPUNT

BOCHHOLTZ

KNOOPPUNT

EKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

DE BAARS

KNOOPPUNT

GALDER

KNOOPPUNT

ST. ANNABOSCH

KNOOPPUNT

EMPEL

KNOOPPUNT

VUGHT

KNOOPPUNT

HINTHAM

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

KNOOPPUNT

DE POEL

KNOOPPUNT

DE STOK

VERKEERSPLEIN

ZOOMLAND

KNOOPPUNT

SABINA

KNOOPPUNT

NOORDHOEK

KNOOPPUNT

ZONZEEL

KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

KNOOPPUNT

RIJKEVOORT

KNOOPPUNT

OUD-DIJK

KNOOPPUNT

VELPERBROEK

KNOOPPUNT

WATERBERG

KNOOPPUNT

GRIJSOORD

KNOOPPUNT

RESSEN

KNOOPPUNT

VALBURG

KNOOPPUNT

EWIJK

KNOOPPUNT

NEERBOSCH

KNOOPPUNT

LINDENHOLT
KNOOPPUNT

BANKHOEF

KNOOPPUNT

ZAARDERHEIKEN

KNOOPPUNT

TIGLA

KNOOPPUNT

BEEKBERGEN

KNOOPPUNT

HOEVELAKEN

KNOOPPUNT

OUDENRIJN

KNOOPPUNT

EVERDINGEN

KNOOPPUNT

LUNETTEN

KNOOPPUNT

RIJNSWEERD

KNOOPPUNT

DEIL

KNOOPPUNT

DE HOEK

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDER-
PLEIN

ZUID

KNOOPPUNT

HOLSLOOT

KNOOPPUNT

MAANDERBROEK

KNOOPPUNT

PRINCEVILLE

KNOOPPUNT

PAALGRAVEN

KNOOPPUNT

KUNDERBERG

KNOOPPUNT

LEENDERHEIDE

KNOOPPUNT

DE HOGT

KNOOPPUNT

BATADORP

= afsluiting

Facebook.com/velsertunnel, Twitter: @Velsertunnelrws 
of bel 0800 - 8002. 

Alkmaar

Utrecht

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel of scan de 
QR-code hiernaast met uw smartphone.

= omleidingsroute

Te koop:
Nijdam verstelbare inline 
skates (skeelers) maat 30-
33, 25,-. Tel. 0251-659709
Te koop:
Fietsleunhek minidoel kop-
rolrek aluminium pijp ge-
bogen in een u profiel.Ma-
ten 48mm, h 1150mm, b 
1220m Tel. 06-10822798
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Crosstrainer goed tot zeer 
goed 25,-. Postzegelverzame-
ling Nederlands en buiten-
lands 15,-. Tel. 06-23632962
Te koop:
2 paar Atomic langlaufskies 
+ stokken 25,-. Broodbakma-
chine 5,-. Tel. 0251-652526
Te koop:
Antieke telefoon bakkeliet 
met draaischijf, kleur zwart, 
75,-. Tel. 0251-657202
Te koop:
Wit wollen tafelkleed met 
l.bruin streep, mt. 125 x 150, 
40,-. Tel. 0251-657128
Let op:
U mag één gratis kabaal 
per week inleveren. Kaba-
len waar geen prijs bij vermeld 
staat worden niet geplaatst! 
Géén werk, (ver)huur of cur-
sussen aangeboden of ge-
vraagd. Lees de overige voor-
waarden op de kabalenbon 
in de krant of op onze site.
Te koop:
Boek: de oude genera-
tie van: bakkum en cas-
tricum (1900-1950) i.n.st. 
12,50. Tel. 072-5052911
Te koop:
Princess 1935 brood-
bakmachine. Als nieuw. 
Met gebruiksaanwijzing. 
25,- Tel. 0251-310423
Gevraagd:
Bandrecorder/tapedeck 
met grote 26 cm banden 
akai teac pioneer revox so-
ny tascam tandberg mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Te koop:
Mooie sportfiets dames 21 ver-
snellingen 26 inch 80,-. 2 kin-
derfietsen 20 inch 5 a 6 jaar 25,- 
per stuk. Tel. 06-84526073
Te koop:
Nieuwe rood/bruine elektrische 
sta op stoel van fitform voor 
klein persoon 425,- kan wor-
den bezorgd. Tel. 06-86447840
Te koop:
Gazelle fiets 26” met aan-
hangfiets mini on me. 100 
euro. Bubbel badkuip wit 
met motor 175lx75brx60d 
100,-. Tel. 06-19030305
Te koop:
Home trainer wit 50,- in goe-
de staat . Nieuwe cross-
trainer fitura x excalera-
tor 95,-. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling lp,s 
singeltjes van pop muziek uit de 
jaren 50/60. Tel. 06-12946730

*Te koop :
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, su-
per goed racket ,nog in ver-
pakking. Voor kinderen van-
af ongeveer 12 jaar.  8 euro. 
Tel: 06-53912085
* Te koop:
Trigano kampeerwa-
gen 450,-. Bagagewagen 
100,-. Tel: 0255-531155
* Kofferbakmarkt:
Zondag 10 april van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee. 
www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

* Te koop:
Elec. fiets, Giant, Twist zilver-
grijs, hoog model, weinig op ge-
reden km. 450,- i.z.g.st.  Heren-
fiets, Union, blauw, compl. ver-
sn. + verl. + slot, gesl. ketting-
kast, wielmaat 28”, i.z.g.st. 75,-
. Kinderfiets, Batavus, Gabana, 
roze kleur, wielmaat 24”, tot 10 
jr. met versnel. en verl. 45,-. Ta-
fel cirkelzaagmach. met 2 za-
gen, stofafzuig en verstelb. 90 - 
45 gr.  Z.g.a.n. 65,-. Mobi. stof-
afzuiger o.a. voor elec. zaag-
mach. freesmach. e.d. Kan nat 
+ droog zuigen. Met elec. mach. 
contact. 40,-. Eiken tafel 210 x 
90 cm op dubb. kolom, 8-pers. 
i.z.g.st. t.e.a.b. Tel: 06-29005292

Te koop:
Dames- en herenfiets Loco-
motief, 28”, trommelrem, 3 ver-
sn. 100,- p.st. Tel: 06-53232278
Te koop:
Zonnepanelen, 12 volt/40 watt, 
voor acculading gebruikt.  5,- 
per stuk. Tel: 0251-653426
Te koop:
Diverse wii spellen, 2,50 per 
stuk. Trampoline frame en 
springdoek, doorsnee 3.60m, 
20,-. Tel. 072-5055782
Te koop:
D.E. Koffiezetapparaat, moc-
camaster kleur wit, prijs 
55,-. Bijna niet gebruikt, 
i.pr.st. Tel. 06-41992569

Gevraagd:
Boek hoogovens 75 jaar wil-
len wij ruilen voor een Hoog-
oven bonbonschaal-
tje. Tel. 0251-241593
Gevraagd:
Accordeon oud of defect 
haal ik gratis bij u op voor on-
ze hobby. Tel. 023-5639828
Te koop:
Skeelers, maat 39. Zo goed als 
nieuw. 15,-. Tel. 06-36179796
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speld-
jes en speldjesalbums. Speld-
jes van sportverenigin-
gen uit onze regio, verple-
ging etc. Tel. 0251-210955

Te koop:
Digitenne ontvanger voor digi-
tale tv en radio via de ether, re-
box re-2100t compleet nieuw 
in doos. 25,-. Tel. 06-43424100
Gezocht:
Verzamelaar zoekt nog 
steeds de Hoogoven bon-
bon schaaltjes staal/email-
le gekleurd 14x22 cm 06-
15213947. Tel. 06-15213947
Gezocht:
Hoge prijs voor uw an-
tieke stoommachine etc. 
Tel. 06-22885528
Te koop:
5 beige vazen br:15-h:32 
cm 37,50+5 beige div: h:br: 
bloempotten 40,50+3 wit-
te br:24-h:23 cm bloem-
potten. Tel. 06-21921738
Te koop:
Z.g.a.n. 15 prachtige origine-
le video films over Zuid-West-
Noord-Oost en midden Aus-
tralie 150,- + 6 foto boek-
jes 30,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Summa encyclopedie 23-de-
lig . 200,-. Tel. 0251-651350
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik 
op zoek naar defecte lap-
tops, notebooks en com-
puters. Tel. 06-84613045
Te koop:
Tuingaas,groen geplstastifi-
ceerd rol 5 mtr.Lang hoogte 
50 cm. 10,-. Tel. 0251-654566
Gevraagd:
Gevraagd: oude erotisch ge-
tinte foto’s / ansichtkaarten, 
kleur of zwartwit. Jaren 20, 30, 
40, 50, 60, 70. Tel. 06-19284468
Gevraagd:
Medailles van toertoch-
ten op de schaats beho-
ren tot ons cultureel erfgoed. 
Laat ze niet in de kliko ver-
dwijnen. Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Te koop:
Boek: Een kwart eeuw pastoor 
van Uitgeest. Door J. vd Loos. 
Uit 1945, met foto’s, prima staat, 
prijs 25,-.  Tel. 0251-315936
Te koop:
Lage tafel, eiken frame met wit 
gelakt mdf blad, afm: 120x60x45 
cm. Prijs 25,-.  4 armstoelen, an-
traciet stof, zwart frame, va-
kantie/ tuin-huisje. 4=3 beta-
len. 15,- p.st. Tel. 0251-655630
Gevraagd:
Voor creatief project zoek ik 
restjes stof, wol, borduurga-
rens, kraaltjes & palletjes in vro-
lijke kleurtjes. Tel. 0251-315963
Te koop:
Universeel rookvaat-
je, hoog 7 cm diameter 24 
cm,  30,-. Tel. 06-38977052
Gevraagd:
Gratis haal ik bij u op, ac-
cu’s, stroomdraden, lap-
tops, en electradraden en 
spoelen, geen handelaar.  
Tel. 06-50539395
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Heemskerk - Zonwering 
binnenshuis in combina-
tie met kunststof kozijnen 
of draaikiepramen leverde 
voorheen nogal eens proble-
men op. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort biedt hiervoor 
de juiste oplossing: Splendid 
Pliss. Deze raamdecoratie 
wordt bevestigd door middel 
van een smalle magneettape 
die wordt aangebracht op de 
glaslatten.
Het aluminium frame van 
de Splendid Pliss is in bij-
na elke RAL-kleur te bestel-
len en voor de gebruikte stof 
is er keus uit doorschijnen-

de, licht doorlatende of com-
pleet verduisterende plissé-
stof. Ook behoren horizonta-
le jaloezieën en rolgordijnen 
tot de mogelijkheden. Bij het 
reinigen van ramen en kozij-
nen kan de zonwering een-
voudig worden verwijderd en 
weer teruggeplaatst. Andere 
voordelen van dit product zijn 
dat een draaikiepraam altijd 
maximaal geopend kan wor-
den en dat eventuele ventila-
tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Splendid Pliss is te-
vens een uitstekend alterna-
tief voor rolluiken wanneer 
een slaapkamer verduisterd 

moet worden. Handig, wan-
neer iemand bijvoorbeeld on-
regelmatige diensten draait.
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is in haar twintigja-
rig bestaan een bekend en 
betrouwbaar adres gewor-
den, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapel-
len van het Duitse Merk HBI, 
waar kwaliteit en service van-
zelfsprekend zijn. In de fraaie 
showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te be-
kijken, zoals screens, uitval-
schermen, markiezen, knik-
armen en rolluiken. Hummel 
is daarnaast offi cieel dealer 

van Deponti terrasoverkap-
pingen voor geheel Noord-
Holland, mét laagsteprijs-
garantie. Bezoek de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk op vrijdag tussen 

Splendid Pliss biedt 
wooncomfort én gemak

13.00 en 16.30 uur of op za-
terdag tussen 11.00 en 15.00 
uur. Liever een afspraak 
thuis? Bel dan 0251 234484 
of 06 10273172. Kijk ook op 
www.hummel-kozijnen.nl.

Mad Science start 
techniekweek op Paulus

Castricum - Op vrijdag 1 
april is het jaarlijkse tech-
niektoernooi gestart van ba-
sisschool Paulus. Op die dag 
gaf Mad Science de show 
‘De wonderen van bewe-
ging’ aan groep drie tot en 
met acht. 
Vervolgens startte die dag de 
wedstrijd waarbij alle groe-
pen werken aan het bou-
wen van de beste boot. De 
boot moet van kosteloos ma-
teriaal zijn gemaakt en moet 
kunnen drijven. In het mid-
den komt een gedeelte van 
tien bij tien cm waarop ge-
wichten kunnen worden ge-
plaatst. Hoe meer gewicht, 
hoe beter!
Op vrijdagmiddag 8 april sluit 

Basisschool Paulus het tech-
niektoernooi af met de fi na-
le. Van 12.00 tot 13.00 beoor-
deelt een jury van volwassen 
en leerlingen de creaties van 
de groepen een tot en met 
drie en vier tot en met acht. 

De winnende groep ‘De boot 
die het meeste gewicht kan 
dragen’ uit de onder- en bo-
venbouw krijgt een bezoek 
aan De Ontdekplek cadeau. 
De twee meest creatieve 
groepen uit de onder- en bo-
venbouw krijgen een tech-
niekdoos voor in de klas.
Op de foto: Michelle Schutz 
uit groep acht demonstreert 
hoe het water al draaiend 
toch in het bekertje blijft.

Onderscheidingen voor 
brandweer Limmen

Limmen - Tijdens de jaar-
vergadering van de brand-
weerpost Limmen op 1 april 
zijn diverse onderscheidin-
gen uitgereikt. Richard We-
ijers werd benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Voor zijn periode van 29 jaar 
brandweervrijwilliger, kreeg 
Richard uit handen van bur-
gemeester Mans de onder-
scheiding opgespeld. Richard 
heeft de brandweer nu verla-
ten. Voor John Post was er 
de vrijwilligersmedaille voor 
zijn 12,5 jarig dienstverband, 
Jos Admiraal kreeg deze voor 

zijn 25 jarige verbondenheid 
met de Limmer brandweer-
post. Ook was er deze avond 
een wisseling in de functie 
van ploegchef. Paul Bos en 
John Adrichem traden hier-
voor terug, Mark Schuitema 
heeft per 1 februari deze taak 
op zich genomen. Op de fo-
to staand v.l.n.r.: John Post, 
plaatsvervangend teamleider 
Hakan Meijer, Jos Admiraal, 
Richard Weijers, burgemees-
ter Mans en teamleider Petra 
Abma. Voorgrond v.l.n.r.: Paul 
Bos, John Adrichem en Mark 
Schuitema.

Speciaal concert Tom Parker
Castricum - Projectkoor 
Castricum geeft een concert 
dat in teken staat van Tom 
Parker op zondag 10 april in 
de Maranathakerk, aanvang 
14.30 uur. Het Projectkoor 
brengt lichtvoetige arrange-
menten van Tom Parker. Twee 
solisten van The Cast; Jolan-
da Vermolen en Harrie Mooij, 
zullen fragmenten uitvoeren 
uit musicals als Phantom of 

the Opera, Chess, Elisabeth 
en Miss Saigon. Koor en so-
listen worden begeleid door 
een combo, bestaande uit 
Gijs Braakman (piano), Gert-
Jan Kaper (bas) en Fred Knijn 
(slagwerk). De muzikale lei-
ding is in handen van Cees 
Brugman. 
Reserveringen via tel. 0251-
656907/ aadentinus@hot-
mail.com.

Castricum - De vrijwilligers 
van de brandweer zijn meer-
dere keren uitgerukt afgelo-
pen week. Zondag om 10.30 
uur werd de ambulance-
dienst geholpen met de lad-
derwagen en de beman-
ning van de tankautospuit 
om een bewoonster van de 
Oosterweide naar beneden 
te hijsen. Zij was gevallen 
en moest naar het zieken-
huis. De vrouw woont op drie 
hoog en de brancard was 
niet goed naar beneden te 
krijgen. Om 11.45 uur is het 
korps van Akersloot uitgerukt 
met de brandweerboot voor 
een bootje dat in de brand 
was gevlogen op de Zeglis in 
Alkmaar. Deze hebben ze ge-
blust samen met de collega’s 
van Alkmaar. Zaterdag om 
10.20 uur zijn de spuitgas-
ten met spoed uitgerukt naar 
de Tolweid voor een brand 
in de dakgoot. De buurman 
hielp de kinderen, die alleen 
thuis waren, om de brand 
met een tuinslang te blus-
sen. De brandweer heeft een 
deel van de dakpannen ver-
wijderd en het laatste beetje 
afgeblust en gecontroleerd. 
Onderzoek moet uitwijzen 
waardoor de brand veroor-
zaakt is. Donderdag om 23.05 
uur is de brandweerboot van 
Akersloot uitgevaren voor 
een persoon te water in de 
Kanaaldijk in Koedijk. Toen 
de boot halverwege was kon-
den ze weer omkeren, omdat 
de persoon inmiddels aan de 
kant was gehaald door de 
brandweerduikers. Maandag 
28 maart, Tweede Paasdag, 
is de brandweer tijdens de 
storm om 14.15 uur uitgerukt 
naar de Oude Parklaan voor 
een omgewaaide boom. 

Brandweer 
volop in actie 

5195 euro voor Amnesty
Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die 
van 13 tot en met 19 maart 
werd gehouden, heeft in de 

gemeente Castricum 5195 
euro opgebracht, 55 vrijwilli-
gers hebben deze week ge-
collecteerd. 
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Bonhoeffer speelt A Coded Mind
Castricum - Soms doen 
mensen van wie niemand 
iets verwacht de meest on-
verwachte dingen. Dat gold 
zeker voor wiskundige Alan 
Turing, die het in de Twee-
de Wereldoorlog voor elkaar 
kreeg om de Duitse Enigma-
code te ontcijferen. Theater-
groep Bonhoeffer zet zijn le-
vensverhaal in de schijnwer-
pers. De productie heeft voor 
deze voorstelling nog meer 
dan anders een beroep ge-
daan op de verschillende ta-

lenten binnen de school. Be-
halve aan schrijvers, acteurs, 
dansers, muzikanten en zan-
gers, decorbouwers en ge-
luids- en lichttechnici, was 
er nu ook behoefte aan tech-
neuten die een Turingmachi-
ne konden bouwen, oftewel 
het allereerste model compu-
ter, die ervoor zorgde dat de 
Enigmacode gekraakt werd. 
Het kwam heel goed uit dat 
de school dit jaar met een 
technasiumafdeling is ge-
start, want zo kon dit expe-

riment als lesonderdeel inge-
past worden. Docent natuur-
kunde Richard Wiggers nam 
samen met zijn technasium-
leerlingen de uitdaging aan. 
Net als andere jaren is do-
cent wiskunde Ellen Philips 
verantwoordelijk voor de re-
gie. Muziekdocent Klaas Sa-
bel is dirigent. Op 12, 13, 14 
en 15 april te zien in de au-
la van het Bonhoeffercollege. 
Aanvang 19.30 uur. Kaart-
jes via www.theaterbonhoef-
fer.nl.

Gratis workshop 
mozaïeken maken 

Limmen - Leer de geheimen 
achter de fraaie mozaïeken, 
3D werkstukken en beunen 
kennen op donderdag 7 april 
vanaf 19.30 uur, Dan wordt in 
Conquista de workshop mo-
zaïeken maken gehouden. 
Deze avond is speciaal be-
doeld voor nieuwe deelne-
mers, gastprikkers en ieder-
een die de Bloemendagen 
een warm hart toedraagt. 
Tijdens de workshop zijn di-
verse coryfeeën, die hun spo-
ren in de prikkunst al lang 

verdiend hebben aanwezig. 
Voor de gevorderde mozaïe-
kenbouwers wordt extra aan-
dacht besteed aan het ‘knip-
pen’ van letters of van het 
mozaïek, dit is een uitgelezen 
kans om deze lastige tech-
niek eens zelf uit te proberen. 
De deelnemers die dit jaar 
met hun werkstuk in het rou-
teboekje vermeld willen wor-
den, worden gevraagd zich 
zo spoedig mogelijk aan te 
melden via info@bloemen-
dagenlimmen.nl. 

Vitesse blijft in de race

Castricum - Het was een 
cruciaal duel voor Vitesse. 
Om de kans op een prijs in 
eigen hand te houden moest 
in Heiloo gewonnen worden 
van het sterke HSV. Door 
de overtuigende 1-4 winst 
op HSV is Vitesse op gelijke 
hoogte gekomen zodat beide 
ploegen samen met United/
DAVO de tweede plaats de-

len, met zeven punten ach-
terstand op koploper KFC. 
Het werd een leuk duel op 
sportpark Het Maalwater, 
waar HSV van de negen ge-
speelde  thuisduels tot nu toe 
alleen had verloren van Bloe-
mendaal. Bovendien hadden 
zij Vitesse op de Puikman ook 
met 0-3 afgetroefd. En ook 
dit keer bleek het voetbal-

lend vermogen van de thuis-
ploeg wat beter dan dat van 
Vitesse. Maar juist de verde-
diging van HSV was dit keer 
de zwakke schakel. Zij kon-
den maar geen vat krijgen op 
de snelle aanvallers van Vi-
tesse en met name niet op 
spits Robin Bakker. 

Hij verraste zijn tegenspelers 
en uit zijn voorzet scoorde 
Jort Kaandorp 0-2. Dat werd 
ook de ruststand. Jesper de 
Vré schoot daarna de bal bij 
de tweede paal keihard bin-
nen en daarmee was de 
spanning geheel terug in de 
wedstrijd. Maar zo’n tien mi-
nuten later vergrootte Vitesse 
opnieuw de voorsprong. 
In de 78e minuut werd de pot 
beslist toen Jort Kaandorp 
goed doorzette en de bal bij 
de tweede paal nog met een 
omhaal bij Mats Laan wist 
te krijgen die de bal vervol-
gens hoog in het net knalde: 
1-4. De grootste kans van de 
wedstrijd was zo’n vijf minu-
ten voor tijd, maar met een 
leeg doel voor zich wist de 
linkerspits van HSV de bal 
toch nog naast het doel te 
krijgen. 
Door deze belangrijke winst 
blijft Vitesse nog steeds mee-
doen voor de prijzen. 



Opbrengst jeugdveiling hoger dan vorig jaar?
Limmen - Wat begon met 
kaas en een pond paling is 
uitgegroeid tot fantastische 
evenement. De jeugdveiling 
van voetbalvereniging Lim-
men is op zaterdag 9 april 
vanaf 20.00 uur in de kantine. 

Eerst kan meegegeten wor-
den voor vijf euro; een maal-
tijd bereid door Toon Könst. 
De bijna vierhonderd kavels 
zijn te zien in de huis-aan-

huis bezorgde catalogus. Be-
drijfsbezichtigingen, De Lim-
mer Wereld Draait Door, Ik 
Hou van Holland, een beach-
soccestoernooi, verzorg-
de avond naar Volendam, 
een tocht in een duikboot of 
een workshop koeien voelen, 
golfsurfen, VIP-voetbalkaar-
ten, pondjes paling, schoon-
maak van het huis binnen en 
buiten, bier- en wijnproeve-
rijen en nog vele bijzondere 

kavels worden aangeboden.
Via loten, die verkocht wor-
den door een deel van de 
voetballende jeugd, kun-
nen honderd prijzen gewon-
nen worden: een pinksterral-
ly in een oldtimer, een rond-
vlucht boven Limmen, een 
fi ets, wijn, taarten, spijsbro-
den en kaas. 
Mede door de inkomsten uit 
de veiling ziet het complex 
Dampegheest er pico bello 

uit, zijn de contributies laag 
en kunnen goede trainers 
voor de jeugd aangetrokken 
worden, wat uiteindelijk weer 
leidt tot meer voetbalplezier. 
Zal de opbrengst hoger zijn 
dan vorig jaar? Reserveren 
voor de maaltijd kan via de 
website van de VV limmen of 
door een kaart te kopen in de 
voetbalkantine.

Wereldrecord 
Ralph Tuijn is 

verbroken
Castricum - Oceaanroeier 
Ralph Tuijn is zijn wereldre-
cord kwijt. Een groep Britten 
roeiden in vijftig dagen van 
Portugal naar Zuid-Amerika, 
anderhalve dag minder dan 
de periode die Tuijn en z’n 
roeigenoten vorig jaar nodig 
hadden. Dat meldt Omroep 
Zeeland.
In 51 dagen en 17 uur heeft 
Ralph vorig jaar de Atlan-
tische Oceaan overgeroeid 
van Lagos, Portugal naar Tri-
nidad. Nu volgt een nieuwe 
uitdaging. Gepland vertrek 
februari 2017. Tuijn wil een 
nieuw team van zes man for-
meren om in een oceaanroei-
boot het record te verplette-
ren. Volgens hem moet onder 
de 45 dagen kunnen.

Castricum - Op zaterdag-
morgen hield de politie een 
19-jarige man uit Egmond-
Binnen aan wegens mis-
handeling van een 18-jari-
ge man uit Uitgeest. Om-
streeks 3.00 uur zag de po-
litie tijdens het uitgaan van 
de horeca dat er op de 
Dorpsstraat een opstootje 
was. Twee groepen van in 
totaal tien tot twaalf perso-
nen hadden onenigheid. Er 
werd gescholden, geduwd 
en getrokken en er viel een 
enkele klap. De politie zag 
dat een persoon in een keer 
door een ander vol op zijn 
gezicht geslagen werd. Het 
slachtoffer bleek later een 
gebroken neus te hebben. 
Hij moest zich in het zie-
kenhuis onder behandeling 
laten stellen. De vermeende 
dader werd door beveiligers 
naar de grond gewerkt. De 
politie hield de verdachte 
aan. Hij werd voor verhoor 
overgebracht naar het poli-
tiebureau.

Gebroken neus

Burgemeester Mooijstraat 19, 1901EP  Castricum, T  0251-655511

WIJ ZIJN:

responsive (bijv.naamw.)
toegankelijk (bijv.naamw.) ; aanspreekbaar (bijv.naamw.) ; 

benaderbaar (bijv.naamw.) ; toeschietelijk (bijv.naamw.) ; voorkomend (bijv.naamw.) ;
beleefd (bijv.naamw.) ; gemanierd (bijv.naamw.) ; wellevend (bijv.naamw.)

Connexxion 
nu Regiotaxi

Castricum - Op 31 maart on-
dertekende wethouder Van 
der Ven van Alkmaar namens 
de regiogemeenten een con-
tract met Connexxion. Con-
nexxion is nu offi cieel de ver-
voerder van de Regiotaxi 
Noord-Kennemerland, waar-
onder Castricum. De Regio-
taxi Noord-Kennemerlands. is 
er voor inwoners die geen ge-
bruik kunnen maken van ei-
gen vervoer of het reguliere 
openbaar vervoer. 
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Crowdfunding gestart 
voor verse melk uit tap

Akersloot - Hoe smaakt 
melk nu eigenlijk echt? Wen-
dy de Koning wil iedereen dat 
laten proeven door een melk-
tap op de boerderij te plaat-
sen. De gekoelde melk in die 
melktap komt rechtstreeks 
van de 120 melkkoeien. Door 
middel van crowdfunding 
moet de melktap worden ge-
financieerd. 
Wendy: ,,Gewone melk wordt 
gepasteuriseerd, ontvet en 
gehomogeniseerd. Door die 
bewerkingen verliest de melk 
goede bestanddelen. Bij rau-
we melk gebeurt dit allemaal 
niet en is daardoor gezond 
en lekkker.” 
Zodra het weer het toelaat 
gaan de koeien de wei in. 
,,Onze dames worden gemol-
ken met twee melkrobots en 
die staan 24 uur per dag tot 
hun beschikking. Ook als ze 
buiten lopen kunnen ze tus-
sendoor naar binnen om ge-
molken te worden. Vrij koe-
verkeer noemen we dat.” 
Als ze in de stal zijn lig-
gen ze op de koematras-
sen en zorgen de massage-
borstels voor de nodige ont-
spanning. ,,Gezond eten en 

drinken vind ik heel belang-
rijk, niet alleen voor mijn ge-
zin, maar ook voor onze koei-
en. Vandaar dat wij al zes 
jaar geen genetisch gema-
nipuleerde voedingsmidde-
len meer in hun voer doen. 
Ook krijgen ze keltisch zee-
zout en lavameel om zo op 
een natuurlijke manier vita-
mines en mineralen binnen 
te krijgen.” Iedereen kan met 
Wendy  de melktap realiseren 
door te ‘funden’. Dit houdt in 
dat men een bedrag stort en 
dat daar een beloning tegen-
over staat. ,,Rondleiding over 
ons melkveebedrijf bijvoor-
beeld, kinderfeestje, een kalf 
adopteren en haar naam be-
denken, een dagje meewer-
ken op de boerderij en meer 
en uiteraard gaan we de ope-
ning van de melktap met ie-
dereen die hem mogelijk ge-
maakt heeft vieren. Op zon-
dag 10 april houden we sa-
men met de brandweer en de 
scouting van 11.00 tot 16.00 
een open dag met informatie. 
Of kijk op www.boerderijhet-
vertrouwen.nl of rechtstreeks 
op de crowdfundingsite: 
www.voorjebuurt.nl/melktap. 

Castricum - Op maandag 28 
maart omstreeks 16:00 uur, is 
een inbraak gepleegd in een 
pand op de Oude Parklaanm. 
Door een getuige is gezien 
dat er drie jongens zijn weg-
gevlucht. Zij zijn niet meer 
aangetroffen. 

Op dinsdag 29 maart vond 
een snelheidscontrole op 
de Geesterweg in Akersloot 
plaats. Door de radarwagen 
zijn er in een aantal uren 988 
motorrijtuigen gecontroleerd. 
De maximale toegestane 
snelheid was 50 km/u. 162 
keer is deze limiet overschre-
den. De hoogstgemeten snel-
heid was 85 km/u.

Op woensdag 30 maart 2016, 
omstreeks 11.50 uur, trof een 
bewoonster van de Gasstraat 
in Castricum, twee onbeken-
de mannen aan in haar ach-
tertuin. Deze hadden gepro-
beerd in te breken. De man-
nen zijn ontkomen. Zij spra-
ken in een onbekende taal 
tegen de meldster. Hierna 
gingen zij over op de Engel-
se taal. Signalementen een:  
lichtegetinte huidskleur, 1.65 
meter, stevig postuur, kort 
zwart haar, bol gezicht, zwar-
te joggingbroek, zwarte korte 
jas, bruine suède/leren heup-
tasje, onverzorgd uiterlijk, hij 
rookte. Singnalement twee: 
lichtegetinte huidskleur, 1.70 
meter, slank, kort zwart haar, 
verzorgd, dunne zwarte snor, 
donkere broek, zwarte iets 
langere jas, zag er verzorgder 
uit dan man een.
Op zaterdag 2 april tussen 
20.30 en 23.30 uur heeft er 
een alcoholcontrole plaats-
gevonden op de Zeeweg in 
Castricum. Hierbij zijn 614 
blaastesten afgenomen. een 
maal is er proces-verbaal op-
gemaakt voor het rijden on-
der invloed.
Op de Scheerling in Castri-
cum zijn er de laatste paar 
maanden meerdere aangif-
ten van vernielingen van mo-
torrijtuigen binnengekomen. 
Autobanden worden lek ge-
stoken en het lak van de voer-
tuigen bekrast. Dit heeft ver-
moedelijk te maken met een 
tekort aan parkeerplaatsen 
waardoor de voertuigen bui-
ten de vakken worden neer-
gezet. De toegang wordt ver-
der niet gehinderd. Kennelijk 
is er toch iemand die het niet 
eens is met de plaats waar 
deze voertuigen dan worden 
geparkeerd. Indien iemand 
meer weet is het verzoek om 
met wijkagent Emmelot van 
der Borden contact op te ne-
men. Anoniem via Meld Mis-
daad Anoniem 0800-7000.

Castricum - Op de kunst-
grasvelden van Ados pro-
beerde Helios de eerste twee 
punten van het korfbalveld-
seizoen veilig te stellen. Maar 
Ados wist er uiteindelijk met 
de winst vandoor te gaan.
Bij aanvang van de wedstrijd 
scoorden beide ploegen snel 
twee treffers. Lang stond het 
2-2, maar het fysiek sterke-
re Ados wist een voorsprong 
van drie goals te pakken. Tot 
rust scoorden zowel Ados als 
Helios om en om, waardoor 
de Castricummers slechts 
één puntje dichterbij kon-
den komen. De ruststand van 

8-6 gaf Helios nog kansen, 
maar het beeld was identiek 
aan de eerste helft. Ados liep 
uit naar een voorsprong van 
vijf punten. Vlak voor tijd wist 
Helios nog twee keer te sco-
ren, wat een eindstand van 
16-13 betekende. Een teleur-
stelling voor de ploeg van 
Mark Krook.
 
Volgende week zondag 
speelt Helios om 14.30 uur 
thuis tegen OZC uit Rotter-
dam. Dit sleutelduel zal be-
palen of Helios nog in de race 
kan blijven voor handhaving 
in de tweede klasse. 

Afscheid meester Rob, 
elke dag was een feestje

Castricum - Donderdag 31 
maart heeft basisschool De 
Klimop op feestelijke wijze 
afscheid genomen van de di-
recteur van de school, Rob 
Starreveld. Na precies elf jaar 
en elf maanden directeur-
schap op De Klimop heeft hij 
besloten in een andere om-
geving met een nieuwe uit-
daging zijn onderwijscarrière 
voort te zetten. Sinds 1 april 
is hij directeur van openba-
re basisschool De Fontein in 
Alkmaar.
Aan het begin van zijn laat-
ste werkdag op De Klimop 
werd meester Rob volop in 
de bloemen gezet door  kin-
deren. Iedereen had een ei-
gen bloem meegebracht. De 
kinderen kwamen boven-
dien als verrassing allemaal 
in sportkleding naar school, 
omdat meester Rob zo van 
sport houdt. En alle leerlin-

gen trakteerden de vertrek-
kende directeur op mooie 
optredens tijdens een ‘Klim-
Rob-het-podium’.
Het afscheid was compleet 
met een traktatie voor de he-
le school van meester Rob. 
Rob Starreveld: ,,Deze laat-
ste schooldag was natuurlijk 
heel bijzonder en feestelijk, 
maar ik heb elke schooldag 
op De Klimop als een feestje 
ervaren. Ik ben ontzettend blij 
om bijna twaalf jaar directeur 
geweest te zijn van zo’n fijne 
school met een enthousiast 
team, lieve kinderen en leuke 
ouders. De Klimop heeft als 
motto ‘Groeien met plezier’ 
en dat zorgt voor een prima 
sfeer op school. Ik zal daarom 
altijd met veel plezier aan De 
Klimop terugdenken!” Het di-
recteurschap van De Klimop 
wordt voortgezet door Klaas 
Degen.

Masterclass Goed Contact
Castricum - Op donderdag 
14 april houdt Goed Con-
tact, het zakelijk netwerk 
voor vrouwen deel vier van 
de Masterclass competenties 
ontwikkelen met als thema: 
Allianties aangaan. De cy-
clus is specifiek bedoeld voor 
de zelfstandige professional. 
Het eerste deel van de Mas-
terclass wordt gegeven door 
Marion Gout-van Sinderen. 
Marion is Algemeen Direc-
teur van Medisch Specialis-

ten Noord West. Zij vormt sa-
men met een financieel di-
recteur het dagelijks be-
stuur van de maatschap. In 
het tweede deel gaat Vanhier 
Accountants nader in op fi-
nanciële vragen en de veran-
deringen van de status ‘ZZP-
er’. Van 16.45 tot 21.30 uur in 
Ondernemerscentrum Dijk 
en Duin, Oude Parklaan 111 
te Castricum. Niet-leden be-
talen 35 euro. Aanmelden via 
info@goed-contact.nl.

balsponsor:  AUTOSCHADESPECIALIST P. ZONNEVELD BV
 KERSENS LUCHTBEHANDELING
 KEURSLAGER SNEL

pupil v.d. week: NOUD TImmERmAN (speler Limmen D2)

Zondag 10 april 14.00 uur:

Limmen  -  Meervogels





















 
26   6 april 2016

‘Dingen die niet mogen’
Castricum - Schrijfster Sa-
bine van den Berg woonde 
tot haar twintigste in Castri-
cum. Daarna trok ze van Rot-
terdam en Amsterdam naar 
Friesland. Inmiddels is zij 
neergestreken in Haren en al 
enkele jaren als docent Proza 
verbonden aan de Schrijvers-
vakschool in Groningen. Op 
4 april verschijnt haar nieu-
we roman ‘Dingen die niet 
mogen’, een verhaal over de 
mysterieuze lustmoord op 

het Noord-Nederlandse plat-
teland. 
Tien jaar geleden is er een 
gruwelijke lustmoord ge-
pleegd op een veertienjarig 
meisje in het buitengebied 
van een boerendorp. De da-
der is nooit gevonden en het 
leven gaat door, zo ook bij 
het boerengezin waarin Li-
neke opgroeit. Totdat zij een 
vriendje krijgt, dat de jonge-
re broer van het slachtoffer 
blijkt te zijn. De moord kan 

niet meer buiten de deur ge-
houden worden.  

Trainen met topatleten
Castricum - Het zomersei-
zoen met de baanwedstrij-
den nadert voor de pupillen 
van Atletiek Vereniging Cas-
tricum. Een goede reden om 
twee topatleten uit te nodi-
gen, die met hun ervaring 
de pupillen de fi jne kneep-
jes van de loopnummers op 
de baan kunnen bijbrengen. 

En zo stonden op zaterdag 2 
april twee echte toppers van 
het Team Distance Runners 
voor de pupillengroepen: Roy 
van Eekelen en Tom Koetsen-
ruijter. Nadat er gezamenlijk 

was ingelopen, ging de ene 
helft van de groep met Roy 
mee om specifi ek te oefenen 
op sprint. 
Tom nam de andere helft van 
de groep onder zijn hoede, 
en had allerlei goede oefe-
ningen en adviezen voor de 
600/1000 meter op de baan. 
Na een half uur wisselden de 
groepen. Deze speciale trai-
ning werd uiteraard afgeslo-
ten met een groepsfoto, en 
daarna was het dringen ge-
blazen bij te tafel waar Roy 
en Tom handtekeningen uit-
deelden. 

Akersloot - Woensdag 13 
april wordt de aftrap gege-
ven voor het nieuwbouw-
project Startingerweg. 
Vanaf 18.00 uur start ont-
wikkelaar Scholz Groep 
met de verkoop van acht-
tien woningen. 

Tot en met 20.00 uur zijn ge-
interesseerden welkom in 
restaurant ‘t Kombuis bij 
Jachthaven Laamens aan de 
Geesterweg 10. De bouw van 
het plan, bestaande uit veer-
tien eengezinswoningen en 
vier geschakelde villa’s start 
naar verwachting na de zo-
mervakantie. Bouwstudio 
Lukkien tekenden het ont-
werp van het project. Vanaf 
13 april 18.00 uur tot en met 
21 april 12.00 uur kan wor-
den ingeschreven op de wo-
ningen.

Het inschrijfformulier, is van-
af 14 april beschikbaar op 
www.startingerweg.nl.

Start verkoop 
Startingerweg

Dark Rosie in Oude Keuken
Bakkum - Komende zondag 
is er een optreden van Dark 
Rosie in De Oude Keuken. 
De band heeft zijn wortels in 
Castricum en maakt akoes-
tische luisterliedjes die zich 
niet makkelijk in een hoekje 
laten duwen; Franse muset-
te en Afro-Cubaans gevoel, 
maar ook fl arden folk, blues, 
jazz en pop. Met geraffi neer-
de accordeonpartijen en ex-

pressieve zang van Miran-
da, jazzy gitaarspel van Mi-
chel en de liefde voor latin 
ritmes die via de contrabas 
van Vincent hun weg in de 
muziek vinden. Mark kleurt 
met mandoline en slidegitaar 
het geluid van de band licht 
‘blue’. Van 14.00 tot 16.00 uur.  
De Oude Keuken ligt op het 
terrein van Dijk en Duin. Fo-
to: Erna Faust. 

Castricum - Steeds meer 
mensen steunen de peti-
tie die ervoor moet zorgen 
dat marathonloper Michel 
Butter deel kan nemen 
aan de Olympische Spe-
len in Rio. 

De Castricumse atleet kwam 
tijdens de marathon van Am-
sterdam in 2015 acht secon-
den tekort voor deelname. 
Tijdens de marathon van Rot-
terdam kon hij revanche ne-
men, maar kreeg te maken 
met een blessure. Hedwig 
van Bree vindt het oneerlijk 
en is vorige week een peti-
tie is gestart. Drie dagen la-
ter was die door bijna tien-
duizend sportliefhebbers on-
dertekend. Hedwig: ,,Neder-

Petitie ‘Michel Butter 
moet naar Rio’ gestart

lands beste marathonloper 
moet naar Rio! Het NOC*NSF 
snijdt zichzelf in de vingers 
en stelt veel strengere eisen 
dan omliggende landen. Mi-
chel Butter is de op twee na 
beste aller tijden in ons land.² 

Er zijn ook reacties die wat 
genuanceerder tegen de ac-
tie aankijken. ,,Ik zie liever 
een petitie die pleit voor een 
versoepeling van de limiet. 
Michel als exceptie naar Rio 
laten gaan is oneerlijk tegen-
over Khalid en Miranda”, al-
dus een reactie van iemand 
die zich WKB noemt op Los-
seveter.nl. Wel onderteke-
nen? Dat kan op https://peti-
ties.nl/petitions/butter-moet-
naar-rio?locale=nl.

Akersloot - Vrijdag 8, za-
terdag 9 en zondag 10 
april vinden in biljartcen-
trum De Vriendschap het 
gewestelijk kampioen-
schapen bandstoten 2e 
klas plaats. 

In deze fi nale komen acht 
spelers uit Noord-Holland 
aan bod. Er zijn meerdere 
spelers met moyennes bo-
ven de 3.20 met als hoogste 
moyenne A. Steltenpool uit 
Zwaag. De laatstgeplaatste is 
Jh. Berg uit Castricum.

De fi nale begint vrijdag 8 
april om 19.00 uur, het ver-
volg is op zaterdag vanaf 
11.00 uur en tenslotte is de 
aanvangstijd zondag 10 april 
om 13.00 uur. 

Finale 
bandstoten

Opbrengst veiling CasRC 
bijna 12.000 euro!

Castricum - Afgelopen za-
terdag was er een veiling in 
het clubhuis van de Cas RC. 
Dit was de eerste keer dat de 
rugbyers zo¹n evenement or-
ganiseerde, dus de uitkomst 
was moeilijk te voorspellen. 
Het veilingteam had meer 
dan 170 kavels geregeld via 
de vrijgevige middenstanders 
van Castricum. De kavels wa-
ren zeer verschillend van 
aard; van twee halve kippen 
met patat tot een stuntvlucht 
boven Castricum. Er waren 
natuurlijk ook veel rugby ge-
relateerde kavels, zoals: twee 
gesigneerde All Blacks shirts, 
een cap en trainingsjack van 
Tim Visser, de beste Neder-
landse rugbyer, en meerde-

re shirts en ballen. De hoofd-
prijs werd betaald voor een 
met hapjes en drankjes aan-
geklede boottocht op het Uit-
geestermeer voor achttien 
personen. De veiling stond 
onder leiding van de zeer 
ervaren veilingmeester Eric 
Jaap Kroone. Toen de laat-
ste kavel verkocht was en de 
rook was opgetrokken kon 
het veilingteam de kas gaan 
opmaken. Het eindelijke be-
drag, wat gebruikt gaat wor-
den voor nieuwe trainings-
materialen, oversteeg een ie-
ders verwachting. Er werd 
bijna twaalfduizend euro 
door de Duinranders opge-
haald. Waar een kleine ver-
eniging groot in kan zijn!

Veiling en meer bij FCC
Castricum - Op 9 april wor-
den tijdens de veiling in de 
kantine van FC Castricum 
diverse aantrekkelijke ka-
vels aangeboden om op te 
bieden. Op de website zijn 
te kavels vast te bekijken. 

Kaartjes voor de wedstrijd 
Heerenveen– AZ op zondag 
10 april in het Abe Lenstra 
Stadion bijvoorbeeld of busi-
ness seats in de Kees Kist-
lounge bij AZ. Maar er zijn 
nog bveel meer mooie kavels 
om op te beiden. 
Tijdens de Tønder Easter Cup 
in Denemarken heeft de C-
selectie een derde plaats be-
haald. De D-pupillen gingen 
op voetbalkamp naar Bakel 

en behaalden een wisselend 
succes. 
Afgelopen woensdag 30 
maart heeft burgemeester 
Mans de aftrap van het Ra-
bobank schoolvoetbaltoer-
nooi verricht. De meiden 
van de Visser’t Hooft mo-
gen zich nu schoolvoetbal-
kampioen 2016 van Castri-
cum noemen. In een span-
nende fi nale wonnen zij met 
2-0 van de Cunera 1. De strijd 
om de derde plaats was he-
lemaal spannend, na zeven-
tien strafschoppen werd Cu-
nera 2 de winnaar. Woensdag 
6 april spelen de jongens uit 
de groepen 7 en 8 hun toer-
nooi en op 13 april de groe-
pen 5 en 6.  
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