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Slapen op het strandplateau
Bakkum - Strand 10 op het 
strandplateau, voorheen De Jut-
ter, wordt een bed & breakfast 
(b&b) met twaalf kamers. Ten-
minste, dat zijn de voorlopi-
ge plannen. PWN en het Hoog-
heemraadschap zijn enthousi-
ast over het duurzame gebouw. 
Ook een meerderheid van de ge-
meenteraad lijkt in te stemmen 
met het plan.  
Maar met de benaming b&b 
is een deel van de gemeente-
raad het niet eens. Strand 10 
wil twaalf kamers realiseren en 
dan kan er volgens een aantal 
raadsleden niet meer gespro-
ken worden over een kleinscha-
lig logeeradres met ontbijt. Ook 

Platform ons Strand verzet zich. 
De foto-impressie die het plat-
form liet maken en op de web-
site plaatste, werd onherkenbaar 
gemaakt. De impressie voldeed 
niet aan de werkelijkheid en er 
zouden juridische stappen wor-
den ondernomen. Adrie Lute van 
het platform meent op zijn beurt 
dat de originele schetstekening 
zo is bewerkt dat het gebouw er 
vriendelijker uitziet dan dat het 
in werkelijkheid zal zijn. 

GroenLinks is het met het plat-
form eens dat het gevaar van 
precedentwerking om de hoek 
komt kijken. En het honore-
ren van dit voorstel is naar in-

ziens van GroenLinks een verde-
re afbraak van het unieke karak-
ter van het Castricumse strand. 
GDB noemt de voorzijde te hoog 
en vindt de benaming b&b on-
juist. De lokalen vinden, net zoals 
de VrijeLijst, dat er eerder sprake 
is van een hotel. 

De PvdA wil sowieso geen b&b 
op het strandplateau. De par-
tij pleit voor integraliteit, een ge-
biedsgerichte aanpak, en daar 
sluiten GroenLinks en de Vrije-
Lijst zich bij aan. Ook CDA, VVD, 
CKenG en D66, willen dat de in-
tegraliteit bewaakt blijft, maar 
stemmen wel in met de plannen. 
De discussie wordt vervolgd.
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Verdacht van brandstichting
Akersloot - Een 40-jarige man 
uit Akersloot is aangehouden 
op verdenking van brandstich-
ting. Hij zou een schuur bij een 
woning in Uitgeest in brand ge-
stoken hebben in de nacht van 
zaterdag op zondag. Rond 0.50 
uur die nacht werd ontdekt dat 
de schuur aan de Boterbloem 
in lichterlaaie stond. Het vuur 
dreigde over te slaan naar de 
woning. De bewoonster van het 
huis en de buren konden zich-

zelf in veiligheid brengen. Getui-
gen hadden een man met hoge 
snelheid zien wegrijden. De au-
to en de bestuurder werden later 
aangetroffen onderaan het talud 
bij de Geesterweg. 
De bestuurder werd daarna op 
de Sluisweg gevonden, gewond 
en doorweekt. Na behandeling 
van zijn verwondingen werd hij 
aangehouden. Waarom hij brand 
gesticht zou hebben is nog on-
bekend.

Vijftig extra ligplaatsen voor 
boten na traject van zes jaar 
Akersloot - De medewerkers 
van jachthaven ’t Hoorntje zijn 
sinds begin maart druk bezig 
met het uitbreiden van het aantal 
ligplaatsen. Voor de opening van 
het vaarseizoen, de meeste bo-
ten gaan op 14 april weer te wa-
ter, moet het grove werk gedaan 
zijn. De vijftig nieuwe plaatsen 
zijn bedoeld voor vaste vaargas-
ten en passanten. 

“Er is al jaren veel vraag naar 
meer ligplaatsen”, licht ha-
venmeester Hans Dekker toe. 
“Daarom ben ik blij dat we nu, na 
een traject van zes jaar sinds de 
eerste aanvraag bij de gemeente 
Castricum, weer ruimte kunnen 
bieden. Behalve deze uitbrei-
ding ondergaan ook de bestaan-
de steigers een flinke facelift. Er 
komen nieuwe zijsteigers en de 
maten van de zogenaamde lig-
boxen worden aangepast aan de 

huidige wensen.” Al in 2006 had 
eigenaar Jan Sander de uitbrei-
ding van zijn jachthaven voorzien 
en aangekaart bij de wethouder. 
Er was een bestemmingplanwij-
ziging nodig om de uitbreiding 
toe te staan en dat werd een 
lang traject. En gedurende deze 
wijzigingsprocedure kwamen er 
steeds meer voorwaarden, zoals 
milieu- en duurzaamheidseisen 
aan de orde.

Toen de Provincie Noord-Holland 
in 2009 een financiële bijdrage 
toekende in het kader van ‘water 
als economische drager’, konden 
de extra noodzakelijke investe-
ringen worden afgedekt en werd 
het project haalbaar. Jan Sander: 
“En als je dan toch bezig bent, 
ga je natuurlijk ook de ande-
re noodzakelijkE verbeteringen 
aanpakken. Zo hebben we de 
oploopsteiger die naar de twee 

rondvaartboten voert, drie meter 
breed gemaakt. Ook de stroom- 
en waterkasten op de bestaan-
de steiger worden vervangen 
en komen daarmee op hetzelf-
de niveau als in het nieuwe ge-
deelte, alles volgens de normen 
van deze tijd. En met zoveel ex-
tra watergasten was het ook no-
dig om meer sanitairvoorzienin-
gen aan te leggen.” Ondertus-
sen zijn de damwanden, die die-
nen als golfbrekers, op de juiste 
plek in de bodem geplaatst. De 
uitbreiding voldoet aan de voor-
waarden voor duurzaam onder-
nemen. Er wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van kunststof 
steigers bestaande uit 100% ge-
recycled materiaal. Dit materiaal 
splintert niet en de loopvlakken 
zijn stroef, ook als het nat wordt. 
Daarnaast ontvangt ’t Hoorntje 
dit jaar ook nog eens De Blau-
we Vlag. 

MOORKOPPEN  €1,-

20 jaar
Vier dit met ons mee

BURG. MOOYSTRAAT 17 • TEL. 0251-652386
GEESTERDUIN 39 • TEL. 0251-654683

Geldig t/m zaterdag 14 april
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Workshops assertiviteit 
en stoppen met piekeren
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum biedt in samenwer-
king met Context de gratis work-
shops ‘assertiviteit  en ‘stoppen 
met piekeren’ aan voor men-
sen van 55 jaar en ouder. Bei-
de workshops vinden plaats in 
Dorpshuis de Kern, Overtoom 15 
in Castricum. De workshop as-
sertiviteit is op dinsdag 17 april 

van 10.00 tot 12.00 uur en de 
workshop stoppen met piekeren 
is op dinsdag 22 mei van 10.00 
tot 12.00 uur. Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk en kan bij Stich-
ting Welzijn Castricum via tel: 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl. Voor meer informa-
tie kan men ook kijken op www.
context.nl.

Stapelklas van Clusius 
College op studiereis
Castricum - Onlangs zijn de 
leerlingen van de Stapelklas van 
het Clusius College Castricum 
op  studiereis geweest naar het 
Plumton College in Engeland, 
Sussex met  als afsluiting een 

tweedaags bezoek aan Londen.
Het Plumton College is een 
groen college. De leerlingen lo-
geerden intern op de school en 
kregen een druk programma 
voorgezet. De hele week werd er  

Engels gesproken. Tijdens het 
programma kwamen veel kanten 
van het onderwijs daar aan bod. 

De leerlingen hebben actief 
meegedaan: varkens gecontro-
leerd op zwangerschap met een 
soort scanner, de temperatuur 
opgenomen van kalfjes. In het 
bos leerden de leerlingen een 
‘mallot’ maken, een houten ha-
mer. Met techniek werd een me-
talen sleutel gemaakt,  er wer-
den paarden gemasseerd, die-
renhokken werden samen met 
de Engelse leerlingen schoon-
gemaakt. Hoogtepunt was een 
race op trekkers. Na zeer leerza-
me dagen in Plumton was er nog 
een bezoek aan Londen. Daar 
werd de stad bezocht en als 
hoogtepunt - een verrassing  van 
de docenten - was er een bezoek 
aan de opera ‘We will rock you’.  
Dit was een schot in de roos. 

Op de terugweg is in de bus 
veel geslapen…maar zoals een 
leerling na afloop vertelde: ’het 
was de leukste, mooiste, coolste 
week die ik in heel mijn leven tot 
nu toe heb meegemaakt!”

Castricum - Op maandag 16 
april van 15.15 tot 17.15 uur is 
er een workshop Skype op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek. 
Ontdekken hoe makkelijk beeld-
bellen met Skype is. Gratis bel-
len, terwijl men elkaar ziet, met 
iedereen die ook Skype heeft, 
overal ter wereld. Het is ook mo-
gelijk om met iemand te bellen 

Workshop Skype die geen Skype heeft. Vooral de 
kosten om naar het buitenland te 
bellen zijn een fractie van die van 
de gewone telefoon. Tijdens de-
ze workshop wordt duidelijk ge-
maakt hoe Skype werkt, maar 
ook hoe men zelf Skype op de 
computer kan installeren.
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Stichting Welzijn, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
De kosten,  5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald.

Raadsleden en leden Wmo nemen 
kennis van werk Welzijn Castricum
Castricum - Op vrijdag 30 maart 
kwamen zo’n 15 raadsleden van 
de gemeente Castricum en een 
aantal leden van het gemeente-
lijk adviesorgaan: de Wmo-raad 
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) naar tiener en jonge-
rencentrum Discovery. 

Zij werden aldaar geïnformeerd 
door directeur Ellen Morre en de 
medewerkers van de Stichting 

Welzijn Castricum over het bre-
de spectrum aan activiteiten en 
werkzaamheden van de stichting 
gericht op het welzijn van: oude-
ren, jongeren, kinderen en vol-
wassenen in de gemeente. 
Daarnaast kregen de aanwezi-
gen een inkijkje in de mogelijk-
heden van de Vrijwilligers Vaca-
turebank en de ondersteuning-
mogelijkheden van Stichting 
Welzijn van vrijwilligers en lo-

kale vrijwilligersorganisaties. De 
raadsleden en Wmo-leden stel-
den de toelichting zeer op prijs 
en maakten tevens nader kennis 
met de enthousiaste jongeren 
die de hapjes en drankjes ser-
veerden aan de gasten in Dis-
covery. 
Meer informatie over de Stich-
ting Welzijn Castricum is te vin-
den op www. welzijncastricum.
nl.

Sturing geven aan vrijwilligers
Castricum - Ook in het vrijwilli-
gerswerk is het nodig dat er ie-
mand is die het werk kan aan-
sturen. In veel gevallen is dit een 
voorzitter van een vereniging.  
Bij kringloopwinkel Muttatha-
ra is men op zoek naar een vrij-
williger die de taak van bedrijfs-
leider op zich wil nemen. Deze 
persoon zorgt voor een goede, 

klantvriendelijke sfeer in de win-
kel en stuurt de vrijwilligers aan.
Bij de Castricumse Invaliden 
Sportclub zorgt men dat men-
sen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking kunnen 
zwemmen. Zij zijn op zoek naar 
een voorzitter. De taken worden 
in overleg met de andere be-
stuursleden bepaald.

Wie interesse heeft in een van 
deze aanvragen, of ander vrijwil-
ligerswerk wil doen, kan langs-
gaan, of een afspraak maken 
bij de Vrijwilligers Vacaturebank 
(onderdeel van Stichting Welzijn 
Castricum) Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Het telefoonnummer 
is 0251-656562. 

De vacaturebank is ook te vin-
den op www.welzijncastricum.nl 
en op Facebook.

Onderzoek naar de samen- 
werking in sociale zekerheid 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum streeft samen met zeven 
andere gemeenten in de regio 
Alkmaar naar samenwerking op 
het gebied van de uitvoering van 
de sociale zekerheid (werk en in-
komen) vanaf 2013.
Er zijn grote veranderingen voor 
het vangnet van de sociale ze-
kerheid op komst: naar verwach-
ting per 1 januari 2013 wordt de 
nieuwe bijstandswet ‘Wet wer-
ken naar vermogen’ (WwnV) in-
gevoerd. Daarin wordt gekeken 

naar wat mensen nog wél kun-
nen en daar wordt passend werk 
bij gezocht. Ook mensen met een 
Wajong-uitkering en de Wet So-
ciale Werkvoorziening (WSW) en 
mensen die nog enige arbeids-
capaciteit hebben, gaan onder 
deze nieuwe wet vallen.
Ook het reïntegreren van per-
sonen met een beperking vergt 
een grote inspanning van de be-
staande gemeentelijke uitvoe-
ringsorganisaties. Gemeenten 
moeten een nieuwe invulling 

gaan geven aan de taak en doel-
stelling van het huidige sociale-
werkplaatsbedrijf (SW).

Daarnaast hebben de economi-
sche crisis en de noodzakelijke 
bezuinigingen gevolgen voor het 
gemeentelijke beleid en de uit-
voering van het vangnet van de 
sociale zekerheid. De colleges 
uit de regio zien mogelijkheden 
om de bedrijfsvoering van de di-
verse afdelingen Sociale Zaken 
in de verschillende gemeenten 
effectiever en efficiënter te ma-
ken. Samenwerking kan kosten 
besparen van onder andere au-
tomatisering en uitkeringsadmi-
nistratie.

Niemand hoeft alleen te staan 
in de zorg voor een naaste
Castricum - Voor velen is het 
vanzelfsprekend om de zorg 
voor, bijvoorbeeld  een zieke 
partner, gehandicapte vriendin 
of dementerende buurvrouw op 
zich te nemen. Zij worden ook 
wel mantelzorgers genoemd.  

Het kan een flinke klus zijn, 
waarbij een kosteloos steun-
tje in de rug van de organisatie 
MaatjeZ, Centrum voor Mantel-
zorg, van harte welkom kan zijn.  
Met hulp van hen kan de man-
telzorger de zorg (langer) vol-
houden. Zij kunnen meeden-
ken, de situatie in kaart brengen, 
kijken wat de mantelzorger zelf 
aan zorg kan en wil bieden en 
in hoeverre de zorgtaak verlicht 
kan worden. Zij kunnen prakti-
sche zaken, voorzieningen en re-
gelingen uitzoeken. Bijvoorbeeld 
contact zoeken met gemeentelij-
ke instanties of bemiddelen bij 
werkgevers over de combinatie 
van werk en mantelzorg.

Wie meer wil weten over 
MaatjeZ kan terecht bij het Cli-
enteninformatiepunt (de Clip). 
Daar kan men ook informatie 
krijgen over wat vrijwilligersor-
ganisaties en professionele or-
ganisaties te bieden hebben, zo-
als bijvoorbeeld het maatschap-
pelijk werk, thuiszorgorganisa-
ties, Stichting Welzijn Castricum, 
Kennemer  Wonen, Mee, Dijk en 
Duin en de Gemeente.

Vragen kunnen telefonisch 
0251-656562, per e-mail info@
welzijncastricum.nl of persoon-
lijk gesteld worden bij de Clip 
in ’t Kruispunt, Mozartlaan 1a in 
Akersloot op woensdagmiddag 
van 14.00 – 15.30 uur of bij de 
Clip bij Stichting Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5, iedere 
ochtend van 9.00-12.30 uur  en 
maandag- en woensdagmiddag 
van 13.30 -15.30 uur. Ook kan er 
een afspraak gemaakt worden 
voor een huisbezoek. 
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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

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

CAL d’HuZes Benefiets- 
concert in Hotel Borst
Bakkum - Op zaterdag 28 april 
organiseren de Alpe d’HuZes 
deelnemers uit de CAL gemeen-
ten net als vorig jaar weer een 
Benefietsconcert in Hotel Borst 
in Bakkum. Verschillende bands 
en een dj zorgen voor een spet-
terend programma. Het ‘Bene-
fietsconcert’ heeft als doel op 
een feestelijke manier om geld 
in te zamelen voor de KWF Kan-
kerbestrijding.

Een groot feest bezoeken en 
daarmee het goede doel hel-
pen. Een leukere manier is er 
haast niet. Zo denkt team CAL 
d’HuZes er ook over. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. De 
liveband No-ID,  de bekende en 
veelzijdige  Bob en de Blue Band 
en de Amsterdamse volkszanger 
Mick Harren zullen met hun op-
treden het feest gegarandeerd 
tot een succes maken. Om deze 
optredens heen zorgt dj Grossi-
nie  ervoor dat de voetjes van de 
vloer gaan. 
Het bijzondere aan het feest is 
ook nu weer dat al het nodige 
om er een mooie avond van te 
maken belangeloos beschikbaar 
wordt gesteld. Zo treden de ar-
tiesten zonder uitzondering ge-
heel belangeloos op. Hotel Borst 
stelt zijn zaal gratis beschikbaar. 
Op de Horecabeurs op 2 april 

in het AZ stadion hebben ver-
schillende leveranciers drank 
beschikbaar gesteld. En Sound 
Rent sponsort het geluid en het 
licht deze avond.

Organisator Rob Kramer: “Als 
team CAL d’HuZes hopen we 
op net zo’n succesvolle avond 
als het Benefietsconcert van vo-
rig jaar. We schotelen de bezoe-
ker een prachtige avond voor, 
waarbij we natuurlijk hopen op 
een geweldige opbrengst . Deze 
gaat voor de volle 100% naar het 
kankeronderzoek van het KWF. 
Als team CAL d’HuZes willen 
we een bijdrage leveren om van 
kanker een chronische ziekte te 
maken. In de toekomst zou nie-
mand meer dood mogen gaan 
aan kanker.”

Entreekaarten zijn verkrijgbaar 
bij Cosmo Hairstyling Castri-
cum,  Hotel Borst, Gerda Bur-
gering 072-5053612, Rob Kra-
mer 072-5338367.  Ook kunnen 
kaartjes gekocht worden bij de 
teamleden van CAL d’HuZes.  
De kaartjes kosten 10 euro per 
stuk. Het Benefietsconcert be-
gint om 21.00 uur en duurt tot 
ongeveer 1.00 uur. Voor meer in-
formatie over het Benefietscon-
cert en over team CAL d’HuZes: 
www.teamcal.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
30-03-2012: Tygo, zoon van P.J. 
van der Eng en D.H.J. Postma, 
geboren te Beverwijk. 03-04-
2012: Femm, dochter van J. Mo-
lenaar en E.M.W. Leijen, geboren 
te Beverwijk.
 
Wonende te Castricum:
27-03-2012: Senna Olivia, doch-
ter van E.D. Verhage en J. Druij-
ven, geboren te Alkmaar. 31-03-
2012: Hidde Jens Geert, zoon 
van G.A. van Lieshout en M. van 
Lente, geboren te Beverwijk. 02-
04-2012: Hugo, zoon van S.IJ. 
van der Pouw en E.M.M. Jon-
ges, geboren te Castricum. 02-
04-2012: Fenne, dochter van D. 
Visjager en M. Limmen, geboren 
te Castricum.
 
Wonende te Bakkum:
31-03-2012: Boet, zoon van 
P.G.W. Stoutenbeek en E. Zijlstra, 
geboren te Bakkum.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
03-04-2012: Hageman, Bernar-

dus en Kogelman, Ingrid S., bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
30-03-2012: Stel, Pepijn A., wo-
nende te Castricum en Papilaja, 
Katherina M., wonende in Indo-
nesië. 30-03-2012: van Wester-
op, Lars A. en Krom, Anja T., bei-
den wonende te Limmen. 31-03-
2012: Hulskamp, Pieter B. en de 
Wildt, Nina, beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-03-2012: van de Vliet, Ro-
bertus W.M., oud 68 jaar, over-
leden te Schiermonnikoog, ge-
huwd met L.J.M. van Veen. 30-
03-2012: Hardorff, Aafke, oud 
85 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met J. de Jong. 31-03-
2012: Doets, Jan A., oud 78 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met K. Bijker. 01-
04-2012: Hooij, Margaretha M.T., 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.G. 
Buijs.

Diaklankbeeld over Tsjaikovsky
Castricum - Op zondag 15 april 
wordt er in ontmoetingscentrum 
Geesterhage een diaklankbeeld 
over het roerige leven van Rus-
sische componist Pjotr Tsjaikovs-
ky (1840-1893) vertoond. De ge-
automatiseerde presentatie (ge-
maakt door Jan van der Schee) 
wordt ondersteund en aange-
vuld met muziek van deze mar-
kante componist. Daarnaast ko-

men er afbeeldingen en portret-
ten voorbij van plaatsen en per-
sonen die in zijn leven een rol 
hebben gespeeld. De toegang is 
4 euro. 
Voor meer informatie  of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251-656562 of e-mailen 
naar info@welzijncastricum.nl. 
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Intouchables komisch drama
Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. In hartje Pa-
rijs woont hij in een kast van een 
huis. Driss woont daar ver van-
daan, in een van de grimmi-
ge voorsteden. Verdient de jon-
ge Senegalees zijn geld niet met 
schimmige zaakjes, dan trekt hij 
wel een uitkering. Maar wie bij-

stand wil, moet solliciteren. Plot-
seling zit Driss met een echte 
baan opgescheept, als persoon-
lijke verzorger van Philippe. Met 
zijn tomeloze energie zet hij Phi-
lippe’s stijve huishouden bin-
nen de kortste keren op z’n kop. 
Maar ook Driss’ leven zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Deze film, met rollen voor Oscar-
winnaar Colin Firth, Tom Hardy 
en Gary Oldman, neemt het pu-
bliek mee naar de koude oorlog 
waarin de gepensioneerde Ge-
orge Smiley een Russische spi-
on moet ontmaskeren binnen de 
Britse geheime dienst. Wanneer 

Tinker Tailor Soldier Spy
geheimagent Ricki Tarr ontdekt 
dat er een mogelijke mol aan-
wezig is in de top van de Britse 
inlichtingendienst, wordt in het 
geheim de gepensioneerde ve-
teraan George Smiley ingescha-
keld. Hij belandt in een web van 
intriges.

13-04: echt wel vrijdag de 13e
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Uitgeest - Zaterdag 14 april 
heeft café De Balken Elfish & 

Elfish & the Coversolution rocken in De Balken
the Coversolution op het podi-
um staan. Elfish & The Cover-

solution is een ervaren allround 
coverband met hier en daar een 

knipoog naar ‘the King’. Moder-
ne popnummers, swingende dis-
coclassics en Nederlandstalige 
meezingers; de band met front-

Cimbaal bij Iskra Podium
Castricum - De cimbaal is het 
instrument dat de muziek van 
de Balkan z’n bijzondere kleur 
geeft. De jonge Dani Luca is één 
van de weinige cimbaalspelers in 
Nederland. Hij speelt een kleur-
rijk concert met stukken van on-
der andere Beethoven, Chopin 
en Rachmaninoff. Hij doet dit af-
wisselend op cimbaal en vleugel.

Dani Luca (1984) groeide op in 
een muziekfamilie. In 1990 ver-
huisde hij samen met zijn ou-
ders, zus en broertje naar Ne-
derland. Zijn vader gaf hem les 
op de cimbaal maar toen hij acht 
was, begon hij ook met pianoles. 
Na zijn bachelor zette hij zijn stu-
die voort bij de befaamde pianist 
Naum Grubert, bij wie hij in 2011 

zijn Master’s haalde. Dani volg-
de masterclassen van onder an-
dere Marcel Baudet en Paolo Gi-
acometti.
Zijn eerste liefde, de cimbaal, 
blijft een belangrijke rol spelen. 
Hij bespeelt haar met een uit-
zonderlijke beheersing en met 
een grote affiniteit met zigeu-
ner- en volksmuziek van Roe-
menië en andere Balkanlanden. 
Als multi-instrumentalist, speelt 
Dani zaterdag ook een stuk, ge-
schreven voor cimbaal en pia-
no door de Belgische componist 
Werner Viaene. 
Iskra Monumentconcert, zater-
dag 14 april om 20.15 uur in de 
Dorpskerk. Kaarten zijn te koop 
via www.iskra.nl of voor aanvang 
aan de concertkassa.

Castricum - Loungedeuntjes 
gemixt met ‘minimal’ plaatjes van 
dj’s Sunny Snorskull en Sneezzle. 
Zaterdag 14 april wordt de zaal 

Oosters loungen in De Bakkerij

vrouw Leonie en frontman Erren 
brengt het allemaal. 

De deur gaat om 22.00 uur open. 

Partyboot Koedijk voor een 
geslaagd feest op het water
Regio - Vrijgezellenfeest, een 
verjaardag of trouwfeest, een fa-
miliedag, of gewoon gezellig sa-
men uit; op Partyboot Koedijk 
worden feesten gevierd die ge-
combineerd worden met een 
tochtje over het water. De Paris, 
gebouwd in 1926, is een sfeer-
volle boot die langs de histori-
sche panden van Alkmaar vaart, 
langs molens en prachtige na-

tuur. Er zijn diverse arrangemen-
ten samen te stellen, van koffie 
met gebak tot buffet. Daarnaast 
is het mogelijk te kiezen voor ac-
tiviteiten als een workshop, be-
zichtiging, golfcourse of puzzel-
tocht. 
Lees de enthousiaste reacties en 
ervaringen op de website www.
korstanjecruises.nl of bel 072-
5615140.

op zijn kop gezet met kussens, 
bedden, kleden; het doet zelfs 
een beetje oosters aan. Vanaf 
21.00 uur, gratis toegang. 

Programma 12 april t/m 18 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
zaterdag 21.15 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Intouchables

donderdag 19.30 uur 
vrijdag & zaterdag 20.00 uur 
zondag 15.30 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
Titanic 3D 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.30 uur 

The Hunger Games
vrijdag 21.15 uur 

maandag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Tinker Tailor Soldier Spy
zaterdag 13.00 & 15.45 uur 

zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 & 15.45 uur 

The Lorax (NL) 3D
zondag13.00 uur 

The Muppets (NL)
zaterdag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zaterdag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Tony 10
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Corneliuskerk bestaat 110 jaar

Limmen - Op zondag 15 april is 
het precies 110 jaar geleden dat  
de Corneliuskerk te Limmen in-
gezegend werd. Voor het paro-
chiebestuur  een reden om  dit 
in het betreffende weekend op 
gepaste wijze te vieren. Het gaat 
bij dit feest niet alleen om het 
gebouw, maar vooral om de vi-
tale geloofsgemeenschap die de 

Corneliusparochie wil zijn. Het 
feestweekend begint op vrijdag-
middag 13 april om 14.00 uur 
met de officiële opening van de 
tentoonstelling. Hierbij wordt  
ook het cadeau gepresenteerd  
dat bestaat uit de restauratie van 
het orgel achter in de kerk. De 
parochie-organist Peter Rijs be-
speelt die middag het orgel en 

van 16.00 tot 17.00 uur verzorgt 
hij een orgel-workshop voor een 
groep van maximaal tien perso-
nen. Belangstellenden kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij Pe-
ter Rijs.
Op de tentoonstelling die ge-
opend is tot 18.00 uur, zijn gewa-
den, vaandels, zilverwerk, platen, 
foto’s  en archiefmateriaal te be-
wonderen. Er wordt ook een po-
wer-point presentatie gegeven 
over de hoogtepunten van het 
100-jarig feest. 
Op zaterdag 14 april is de kerk 
open van 10.00 tot 17.00 uur voor 
het bezichtigen van de tentoon-
stelling, waarbij gastorganis-
ten de muziek verzorgen voor de 
passende sfeer.
Op zondag vindt dan de feeste-
lijke en muzikale viering  plaats 
om 10.00 uur, met aansluitend 
receptie in de pastorietuin als 
het weer dat toelaat, zo niet dan 
wordt er uitgeweken naar de 
voor die gelegenheid uitgebrei-
de ontmoetingsruimte achter in 
de kerk.

Expositie bij Klaver Vier

Castricum - Tot en met 9 mei 
wordt een bijzondere tentoon-
stelling gehouden in de winkel 
van Klaver Vier: een groepsten-
toonstelling van werk van men-
sen met zeer verschillende ach-
tergronden. Wat de kunstwer-

JPTeens on Stage tovert de 
aula weer om in JPTheater
Castricum - Na ruim zeven 
maanden repeteren voor de mu-
sicalproductie 2012 zijn de leer-
lingen klaar voor het echte werk. 
De keeltjes zijn opgewarmd on-
der leiding van Rolien Eikelen-
boom, de dansschoenen en hak-
ken staan klaar, een decorploeg 
begeleid door twee enthousias-
te 3 havo leerlingen heeft zeer 
mooie kunstwerken gemaakt. 
Maar liefst zeven voorstellingen 
in drie dagen (17 tot en met 19 
april) worden er gespeeld. 
In 50 minuten nemen de JPTeens 
on Stage-ers het publiek mee in 
de avontuurlijke wereld van het 
‘museum der zeven zonden’. Een 
groep van zeven leerlingen is uit-
genodigd voor de opening van 
museum Hatsjepsoet. Aanraken 
van het topstuk van het muse-

um, het amulet van farao Hats-
jepsoet, is ten strengste verbo-
den zelfs gevaarlijk …. Maar ja, 
die verleiding is wel erg groot.
Het is een zelf geschreven musi-
cal vol zang, dans en spel waar 
leerlingen van verschillende 
leeftijden aan meedoen, brug-
klassers tot en met vierde klas-
sers. De kracht van deze musi-
cal, bekende pop- en musical-
nummers in een raptempo af-
wisselen met korte scènes, is 
echt een succesformule. 

Nieuwsgierig geworden? Kom 
kijken naar deze musical op 
donderdag 19 april. Kaartjes à  
5 euro zijn te koop in de pauzes 
op school of aan de zaal. Er zijn 
twee voorstellingen op 19 april, 
om 19.00 uur en om 21.00 uur.

Leraar van het 
Jaar uit Castricum?
Castricum - De gemeente heeft 
alle besturen van de basisscho-
len en de scholen voor voort-
gezet onderwijs binnen de ge-
meentegrenzen gevraagd hun 

ken bindt, is dat ze alle zijn ge-
maakt door mensen die werk-
zaam zijn op de creatieve ate-
liers van Stichting Wisselwerk in 
Heemskerk.

Stichting Wisselwerk is sinds 1 
september 2011 onderdeel van 
de SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking. In de ateliers van 
Wisselwerk maken de deelne-
mers onder deskundige bege-
leiding schilderijen, keramiek en 
kunstwerken van speksteen, tex-
tiel en glas-in-lood. Bij het schil-
deren en boetseren is het moge-
lijk de deelnemers in optimale 
vrijheid te laten werken, waarbij 
een groot beroep wordt gedaan 
op hun zelfstandigheid en eigen 
keuzes. Bij keramiek en glas-in-
lood komt er kennis van de tech-
niek bij. 
Zo verschillend als de mensen 

zijn, zo verschillend zijn ook hun 
kunstwerken. Bijzondere men-
sen, die allen hun eigen rede-
nen hebben om op de ateliers 
van Stichting Wisselwerk te ko-
men werken. Dat levert zeer uit-
eenlopende vormen van kunst 
op. Van grote abstracte schilde-
rijen, van acryl- of olieverf, tot fij-
nere aquarellen, fantasierijk of 
realistisch. In elk werk is de niet 
alledaagse blik van het bijzon-
dere individu te zien. En hoewel 
het kunstwerk als resultaat be-
langrijk is, is een positieve bele-
ving van de werkdag en het ont-
wikkelingsproces zeker zo be-
langrijk. Of zoals deelnemer Ben 
het verwoordt: “Hier kan ik mijn 
rust vinden en ben ik een tevre-
den mens”.

De tentoonstelling is vrij te be-
zichtigen op maandag van 13.00 
tot 17.30 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 – 17.30 uur en 
op zaterdag van 10.00 – 17.00 
uur.

Landschapsdag gemeente 
Castricum ‘10 jaar later’
Castricum - Tijdens de Castri-
cumse Landschapsdag zijn op 
zondag 15 april negen locaties in 
het buitengebied geopend. Het 
thema is ’10 jaar later’. Tijdens 
deze dag kan het publiek zien 
wat er allemaal wel en juist niet 
is veranderd in het buitengebied 
in de tien jaar sinds de gemeen-
telijke fusie.
 
Om 10.00 uur openen burge-
meester Mans en wethouder 
Portegies de landschapsdag op 
het bedrijf van de familie Res 
(locatie 5). De landschapsdag 
duurt tot 16.00 uur. 

De Castricumse bedrijven van 
Gerard Veldt (Ormsby Field), de 
familie Res/camping De Kei en 
in de Zanderij zijn geopend. In 
Akersloot is publiek welkom 
bij het veeteeltbedrijf van Hans 
Sander en Wendy de Koning. Op 
de locaties van deze agrariërs 
zijn ook natuurorganisaties en 
cultuurhistorische verenigingen 
aanwezig met gevarieerde ten-
toonstellingen. In Akersloot ha-
ken de brandweer en de scou-
ting aan. Verder draait molen 
De Oude Knegt en is de winkel 
open. Het gemaal 1879 is gratis 
toegankelijk met om 12.00 uur 

muziek van het Duo Leeghwater. 
In Limmen opent het kampeer-
terrein van het NTKC haar poor-
ten, terwijl de PWN zich in ‘De 
Hoep’ presenteert. 

Er zijn twee fietsexcursies: om 
11.00 en om 13.00 uur vanaf de 
Hoep. Tijdens lezingen om 12.00, 
13.00 en 15.00 uur hoort men 
over een veelbelovend plan voor 
de omgeving van Bakkum en de 
noordkant van Castricum. 
De organisatie van de land-
schapsdag is mede mogelijk ge-
maakt door de financiële on-
dersteuning van de gemeente 
Castricum, PWN en Landschap 
Noord-Holland.

Kaartjes met de locaties en in-
formatie zijn af te halen bij de bi-
bliotheken en de VVV.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

favoriete leerkracht aan te mel-
den voor de verkiezing Leraar 
van het Jaar. 
De gemeente bevordert deze 
actie omdat zij goed onderwijs 
hoog op de agenda heeft staan 
en een gedifferentieerd aanbod 
aan basisscholen en voortgezet-
onderwijsscholen heeft.
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En nu ik!
Activiteitenbegeleidster Hilma Bakker 

“Emoties staan op het gezicht 
geschreven, je krijgt wat je ziet”

Trots zwaaiend met haar rapport 
komt dochter Esmée de huiska-
mer binnen. Eerst maar de cij-
fers laten zien. Die zijn hartstik-
ke goed. Ga zo door staat er on-
der. “Dat zijn ook mijn woorden”, 
zegt haar moeder. Even chillen 
en dan naar jazzdance. Hilma: 
“Het is ontzettend leuk om te 
zien dat Esmée ook mijn pas-
sie voor dansen heeft. Ik heb het 
vanaf mijn jeugd gedaan, klas-
siek en jazz. Nu ga ik alleen nog 
maar drie keer per week naar de 
sportschool, maar we maken re-
gelmatig gebruik van een ruimte 
om samen te dansen. Al improvi-
serend bedenken we choreogra-
fieën en zetten die op video. Het 
gaat er niet om dat we hiermee 
willen optreden hoor, we vinden 
het gewoon heerlijk om dit sa-
men te doen en terug te kijken.”
Hilma werkt als activiteitenbege-
leidster in Heemstate, een ver-
pleeghuisdependance van Vi-
Va! Zorggroep voor cliënten met 
psychogeriatrische problematiek 
in combinatie met gedragspro-
blemen op het terrein van Dijk 
en Duin. Het is een kleinschali-
ge woonvoorziening met 31 be-
woners.
“Voorop staat dat we geen in-
stelling willen zijn maar een echt 
huis waar de bewoners zich thuis 
en veilig voelen. Ze zijn soms zo 
verward en de veiligheid binnen 

Activiteitenbegeleidster Hilma Bakker en haar dochter Esmée.

zichzelf kwijt, als dan ook je om-
geving je nog onbekend voor-
komt.. Dat thuisgevoel proberen 
we in onze benadering en in de 
inrichting van het gebouw zo-
veel mogelijk terug te laten ko-
men. Veiligheid bied je ook door 
een goeie structuur door de dag 
met voldoende afwisseling van 
activiteiten en rustmomenten. 
Muziek is daarbij een belang-
rijk hulpmiddel, dat maakt altijd 
veel los. In ons weekprogram-
ma zijn muziekochtenden opge-
nomen,  waarin geluisterd wordt 
naar cd’s die een persoonlij-
ke betekenis hebben voor be-
woners. Vaak is dat een aanlei-
ding om over vroeger te praten 
en herinneringen op te halen. Ik 
leer de mensen zo ook steeds 
beter kennen. Maar een middag 
lekker meezingen voor de lol met 
een kop thee erbij is even waar-
devol. Sinds kort werken we ook 
met een muziektherapeute aan 
het eind van de middag. Demen-
te mensen worden rond dit tijd-
stip vaak onrustig, het is de tijd 
waarop kinderen uit school kwa-
men. Of, wanneer mensen ver-
der zijn in hun dementieproces, 
waarop ze zelf uit school kwa-
men. Door deze muziekactiviteit 
wordt de onrust minder en be-
leven bewoners een ontspannen 
moment. Ook geven we om die 
tijd altijd een kopje bouillon, iets 

warms.” Hilma schiet in de lach: 
“Ja, het cup a soup moment.” 
“Ik werk soms met pictogram-
men met verschillende gezichts-
uitdrukkingen. Zo kun je gerich-
ter vragen hoe mensen zich voe-
len: blij, verdrietig, boos, et cete-
ra. Het is ontroerend om te zien 
hoe de bewoners dan ook met 
elkaar in gesprek raken. Er zijn 
ook individuele activiteiten. Re-
gelmatig ga ik met een bewoner 
fietsen op de duofiets. Buiten, zo 
naast elkaar, ontstaan er weer 
andere gesprekken. Ik probeer 
alles altijd zo gewoon mogelijk 
te laten zijn, zoals samen bood-
schappen doen of samen een rit-
je maken. Laatst was ik met een 
mevrouw bij de tandarts. Terwijl 
ze zelf bang was, troostte ze een 
klein meisje dat niet naar binnen 
durfde; toen zag ik weer even 
een hele andere kant van haar. 
We proberen ook de familie meer 
bij de zorg te betrekken. Vaak is 
de tijd voor de opname zo moei-
lijk voor hen geweest dat ze even 
tot rust moeten komen. Wanneer 
blijkt dat hun familielid in goe-
de handen is, komt er ook weer 
ruimte om samen leuke dingen 
gaan doen. En voor de bewoners 
die helemaal geen familie heb-
ben zijn we altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Iemand die bijvoor-
beeld speciaal voor jou komt, 
met wie je een kopje koffie kan 
gaan drinken in het dorp.”
“Ik vind het heerlijk om met de-
ze mensen te werken, het raakt 
me altijd weer. Vooral hun eer-
lijkheid, je krijgt wat je ziet. De 
emoties staan op hun gezicht 
geschreven en daar wil ik op in-
springen. Natuurlijk is het wel 
eens zwaar, zeker als iemand 
volledig verstrikt is geraakt in 
zichzelf, maar als het me lukt om 
hem of haar daar uit te krijgen, 
dat geeft mij heel veel energie!”
Esmée vertrekt naar jazzdan-
ce. Binnenkort doet ze met haar 
dansgroep mee aan de compe-
titie van Dutch Open Performing 
Arts dat 22 april in Heemstede 
wordt gehouden. Enthousiast en 
bevlogen. Zo moeder zo dochter.
Tekst en foto Marie Kiebert.

Hart in Beweging Kennemerland 
Weer zelfvertrouwen in 
lichaam na hartprobleem 
Regio - De doelstelling van Hart 
in Beweging Kennemerland is 
om hartpatiënten die na het op-
treden van een hartaandoening 
(stentplaatsing na hartinfarct 
of hartoperatie) het zelfvertrou-
wen in hun lichaam weer terug 
te geven. Om dit vertrouwen te-
rug te winnen is er de mogelijk-
heid om te sporten onder des-
kundige begeleiding. Samen met 
lotgenoten kan geleerd worden 
hoe weer met plezier ontspan-
nen te sporten, op ieders eigen 
niveau.Het motto is ‘Alles mag 
niets moet’. Het komt steeds va-
ker voor dat  mensen zich opge-
ven die door het hartrevalidatie-
team Rode Kruis Ziekenhuis, on-
der leiding van Jeannette van 
Wijk naar Hart in Beweging Ken-
nemerland worden verwezen. 
Ook is er steun van cardiologen 
uit zowel het Rode Kruis Zieken-
huis, Kennemer Gasthuis als het 
MCA uit Alkmaar.
Het sporten vindt plaats op de 
dinsdagavonden in Wijk aan 
Zee waar gebruikt wordt ge-
maakt van de unieke faciliteiten 
van Heliomare. Hart in Beweging 
Kennemerland heeft die avond 
de beschikking over een sport-
hal en het zwembad. Er wordt 
gestart in de sporthal om na de 
koffie te eindigen in het zwem-
bad. Er zijn drie groepen die na 

elkaar sporten. De eerste groep  
start om 18.00 uur.
De sportavonden worden ge-
leid door gediplomeerde sport/
zwemleiders. Zij worden ieder 
jaar bijgeschoold door de Hart 
en Vaatgroep dit om de plus sta-
tus te behouden. Uiteraard heb-
ben zij een reanimatiediploma en 
kunnen zij tevens omgaan met 
een AED (automatische externe 
defibrillator). Bij inschrijving als 
lid moet wel een verklaring van 
zijn/haar behandelend medisch 
specialist of cardioloog worden 
gevoegd, waarin deze aangeeft 
geen bezwaar te hebben dat 
zijn/haar patiënt deelneemt aan 
de activiteiten van Hart in Bewe-
ging Kennemerland. 
Hart in Beweging Kennemer-
land zal dit jaar tijdens de Hart-
week in het Rode Kruis Zieken-
huis met een kraam in het atrium 
staan waar men met bestuursle-
den kan praten. De Hartweek is 
van 15 tot 21 april. Wie belang-
stelling heeft voor het sporten 
belt of mailt naar het secretari-
aat: G.N. de Groot, 0251-210898 
of Hans Alberda, 0255-532538 
of e-mail: g.c.de.groot@planet.
nl. Nieuwe leden kunnen de eer-
ste drie maanden gratis aan de 
sportlessen deelnemen. Daarna 
geldt er een contributie van 110 
euro voor een jaar. 

Expositie in de tuin 
Castricum - Vanaf 12 april ex-
poseert Mineke de Geest-Kok 
haar werk in te ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
Mineke: “Ik ben dankbaar voor 
alles waardoor ik geïnspireerd 
word. De inspiratie leg ik vast 

met een explosie van kleuren, 
penseelstreken en paletmes. 
Ook als ik mijn omgeving mee 
kan laten genieten, ben ik daar 
dankbaar voor. Dit alles maakt 
mijn leven zoveel waardevoller.” 
Op de foto een fragment van een 
van haar werken. 

Limmen - Arja Olling en Ma-
non Dekker zijn er al maanden 

Playbacken voor Pink Ribbon
druk mee, de playbackshow die 
op zaterdag 14 april plaatsvindt. 
“Het is een playbackshow voor 
Pink Ribbon”, aldus Manon. 

Deze stichting zet zich om borst-
kanker vroeg op te sporen, een 
betere behandeling te bieden, 
minder bijwerkingen en gerichte 
zorg. Arja vervolgt: “Met acts van 
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onder andere André van Duin, 
Guns & Roses, Tavares, TV kan-
tine en Salt ‘n Pepa belooft het 
een geweldige avond te worden.” 

Het feest in De Burgerij begint 
om 20.00 uur en er wordt ook 
een loterij gehouden. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor vijf euro 
bij Gall & Gall en Stuifbergen in 
Limmen. Aan de deur kosten de 
kaarten 7.50 euro.
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Red Stars Vitesse sluit 
oefenserie winnend af
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zondag zijn vierde en laat-
ste oefenwedstrijd gewonnen. 
Tegen Rooswijk werd het thuis 
7-5. Dankzij een homerun van 
Niek Kuijs kwam de thuisploeg 
al in de eerste inning op voor-
sprong, die het niet meer weg-
gaf. Twee weken terug versloe-
gen de Castricummers de vier-
deklasser ook al, toen eindigde 
het duel in Velsen-Noord in 3-4.
Komende zondag start de com-
petitie voor derdeklasser Red 

Stars. Op eigen veld is dan Dou-
ble Stars Heiloo de eerste te-
genstander. “Direct een pitti-
ge krachtmeting”, weet coach 
Jasper van Schoor. “Ik schat ze 
ongeveer even hoog in als ons. 
We hebben een goede voorbe-
reiding gedraaid, maar ik hoop 
op iets meer killerinstinct in het 
veld. Met goede rally’s kunnen 
we Double Stars dan de das om-
doen.”
De confrontatie begint om 14.00 
uur op de Puikman.

Start van competitie in 
nieuwe sponsorkleding
Bakkum - Afgelopen paas-
weekend is de tenniscompetitie 
weer begonnen.
TC Bakkum speelt in totaal met 
42 seniorenteams en 25 junio-
renteams in de diverse competi-
ties. De acht selectieteams spe-
len dit jaar in nieuwe sponsor-
kleding. TC Bakkum is er name-

lijk in geslaagd de contracten 
met de selectiesponsors De Tri-
angel Groep (senioren) en GP 
Groot (junioren) te continue-
ren tot 2016. Op de foto van Ni-
co Lute de jeugd- en senioren-
selectie met Kees Uiterwijk Win-
kel van GP Groot en Rene Kuijs 
van De Triangel Groep.

Toermalijn 3 wint het 
schoolvoetbaltoernooi

Castricum - Afgelopen woens-
dag was de aftrap van het Rabo-

bank schoolvoetbaltoernooi door 
wethouder van sport Bert Meijer. 

Droomstart voor eerste 
team van TC Bakkum
Bakkum - Voor het eerste team 
van TC Bakkum, uitkomende in 
de eerste klasse van de landelij-
ke tenniscompetitie, is de com-
petitie met een droomstart be-
gonnen. De eerste competitie-
wedstrijd werd in een uitwed-
strijd tegen Soestdijk 1 met klin-
kende cijfers (7-1) gewonnen. 
Het team, bestaande uit de da-
mes Kim van der Horst en Mi-
chelle Broersen en de heren 
Ruud Vis en Ralph Knol, nam 
daarmee revanche op hun 5-3 
nederlaag tegen Soestdijk van 
vorig jaar. Alleen Ralph Knol 
moest zich na een pittige strijd 
gewonnen geven (7-5, 7-6).  

Deze klinkende overwinning is 
een eerste stap om de droom 
te verwezenlijken van de for-
matie van captain Ruud Vis, na-
melijk de stap maken naar de 

hoofdklasse. Vorig seizoen werd 
het team verrassend tweede en 
streeft ernaar om deze prestatie 
te overtreffen. Maar er wachten 
nog geduchte tegenstanders, 
zoals Heerugowaard, de Helder-
se TC, TOC, Strokel, de Metse-
laars en Festina. Volgende week 
wacht de thuiswedstrijd tegen 
Metselaars 2, Den Haag.

Tijdens de competitieperiode 
valt er ook voor de toeschouwer 
veel mooi en spannend tennis te 
zien op de banen van Tennisclub 
Bakkum. De wedstrijden starten 
om 9.00 uur met de enkelspe-
len en eindigen in de regel aan 
het einde van de middag met de 
dubbelspelen, die vaak de door-
slag moeten geven voor de eind-
stand. Alle reden dus om eens 
een kijkje te gaan nemen. Toe-
gang is gratis.

Vitesse pakt alsnog verdiende 
winst tegen concurrent VVW

Castricum - Voor beide ploe-
gen was het er op of er on-
der. De ploeg die zou verliezen 
zou nacompetitie, of erger nog, 
rechtstreekse degradatie vrij-
wel niet meer kunnen ontlopen! 
Want met nog vijf duels te gaan 
had de veilige nummer tien po-
sitie (VSV) maar liefst zes pun-
ten voorsprong op Vitesse en 
zelfs tien punten op VVW. Een 
heus zespunten duel dus, en dat 
was in het wedstrijdbeeld terug 
te zien. Twee zenuwachtige ploe-
gen die bang waren om te verlie-
zen. Toen Vitesse vlak na rust op 
een 2-0 voorsprong kwam, leek 
het pleit beslist, maar het liep 
nog heel anders.

De eerste helft werd al snel dui-
delijk dat het om een degrada-
tieduel ging. Vitesse wist met de 
wind in de rug nauwelijks te pro-
fiteren van dat windvoordeel, en 
VVW was eigenlijk ook niet bij 
machte om het verschil te ma-
ken. Toch was de ploeg uit Wer-
vershoof niet bepaald de minde-
re van Vitesse. Vooral het eerste 
halfuur combineerde VVW vrij 
aardig en had het de wedstrijd 

redelijk onder controle. Het eer-
ste echte wapenfeit viel na een 
minuut of 20 te noteren toen een 
vrije trap van Robin Bakker bui-
ten bereik van de keeper op de 
paal belandde. Nog geen minuut 
later antwoordde VVW met een 
scherpe uitbraak, maar de inzet 
ging net voorlangs. In de bles-
suretijd van de eerste helft sloeg 
Vitesse alsnog toe. Een vrije trap 
van Robin Bakker werd nog wel 
gekeerd door de doelman van 
VVW, echter de terugspringen-
de bal kwam voor de voeten van 
Jasper Rutgers en die wist wel 
raad met dat buitenkansje: 1-0.

Na rust kwam Vitesse goed uit 
de startblokken, en dat resul-
teerde binnen 10 minuten al in  
diverse goede mogelijkheden 
voor Vitesse om de score uit te 
breiden. Niet lang daarna was 
het raak. Via een prima aanval 
over rechts werd Shabari Visser 
de diepte ingestuurd en zijn har-
de voorzet werd door Tom Spil 
perfect binnen geschoten: 2-0. 
Wie dacht dat daarmee de par-
tij beslist was, kwam bedrogen 
uit. In plaats van door te drukken 

ging Vitesse steeds verder ach-
teruit en gaf daarmee VVW on-
bedoeld de mogelijkheid om te-
rug in de wedstrijd te komen. En 
dat gebeurde dus. Een vrije trap 
midden voor doel net buiten het 
strafschopgebied werd in de lin-
kerbovenhoek geschoten en 
daarop had keeper Hans Veldt 
geen afdoende reactie: 2-1. Dat 
gaf VVW extra moed en de ploeg 
ging op zoek naar de gelijkma-
ker. Een kwartier voor tijd kwam 
die ook, en net zoals in de laatste 
weken was het een corner waar-
uit werd gescoord: 2-2. 

Na enkele wissels werd een mi-
nuut of tien voor tijd de langdu-
rig geblesseerde Lennert Been-
tjes ingebracht en die wissel 
bleek uiteindelijk goed voor de 
drie punten. Want de onbetwiste 
spits van Vitesse was nog geen 
twee minuten in het veld toen hij 
zijn directe tegenstander aftroef-
de en zijn voorzet vanaf links 
voor de voeten kwam van Robin 
Bakker. Die kon met een simpe-
le schuiver de 3-2 binnen schie-
ten. In de resterende minuten 
werd het nog wel spannend, on-
der meer toen een van de spit-
sen van VVW leek door te bre-
ken maar zich liet vallen in een 
ogenschijnlijk duel met keeper 
Hans Veldt. Maar de goed lei-
dende scheidsrechter Van IJzen-
doorn trapte er niet in en mede 
daardoor pakte Vitesse de drie 
broodnodige punten. Omdat de 
concurrentie punten verspeelde 
blijft Vitesse door deze overwin-
ning in de race voor direct lijfs-
behoud in de tweede klasse. Vol-
gende week komt SEW op be-
zoek dat door winst op SVW win-
naar werd van de tweede peri-
ode.

De meisjes uit de groepen 7 en 
8 van alle basisscholen in Castri-
cum streden om de wisselbeker. 
Op sportpark Noord End deden 
in totaal in vier poules twintig 
teams mee, de nummers één van 
elke poule gingen door naar de 
halve finales. In deze halve fina-
les won de Toermalijn 3 nipt met 
1-0 van de Augustinus 1 en in de 
andere halve finale won Toerma-
lijn 2 eveneens met 1-0 nipt van 
de Sokkerwei 2. 
De finale werd dus een onder-
onsje tussen twee teams van de 
Toermalijn, waar de Toermalijn 3 
er overtuigend met de winst van-
door ging: 3-0. Het team speelt 
op woensdag 25 april van-
af 17.30 uur de regiofinale en 
neemt het op tegen de winnaar 
van de meisjesgroepen 7 en 8 uit 
Heemskerk. 

Op de foto van Han de Swart 
wethouder van sport Bert Me-
ijer (links) en de voorzitter van 
FC Castricum Martin Vaalburg 
(rechts) samen met meisjes van 
de Augustinusschool.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over ver-
schillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij ‘het 
pensioen’.

Van alle mensen die ik spreek, 
heeft zo’n 90% naar eigen zeggen 
geen verstand van pensioenen. 
Het pensioen is voor hen de uit-
kering die zij ontvangen vanaf 
hun 65e of 67e jaar. Zij blijken 
onvoldoende op de hoogte om 
goed te kunnen beoordelen of 
het pensioen wat zij later krijgen, 
aansluit bij hun wensen. 

Wat is nu echt uw pensioen? 
Het pensioen is een verzamel-
naam voor het inkomen dat u 
ontvangt vanaf een bepaalde 
leeftijd, bij overlijden en arbeids-
ongeschiktheid. Het pensioen 
bestaat uit drie pijlers: sociale 
voorzieningen (AOW en andere 
uitkeringen die u ontvangt via de 
overheid), pensioenrechten (via 
uw werkgever) en de persoonlijke 
aanvulling (lijfrente, spaargeld en 
vermogen in uw woning).

Eerste pijler: 
sociale voorzieningen
Vooral de eerste pijler staat op 
dit moment in de schijnwerpers. 
In verband met de vergrijzing wil 

de overheid de AOW-leeftijd ver-
hogen naar 68 jaar in 2035. Dit 
houdt in dat u langer moet door-
werken, het lagere belastingsta-
rief wordt opgeschoven en de 
65+ kortingkaart wordt vervang-
en door een 68+kaart. 

Tweede pijler: pensioenrechten
De tweede pijler is het pensioen 
dat u via uw werkgever opbouwt. 
De discussie die tegenwoordig 
oplaait, is de zogenoemde ‘dek-
kingsgraad’. Dit is de buffer die 
het pensioenfonds moet hebben 
om alle gepensioneerden te  
kunnen betalen. Door negatieve 
beleggingsresultaten staat deze 
nu onder spanning.

Derde pijler: 
persoonlijke aanvulling
De derde en laatste pijler is het 
deel wat u zelf heeft geregeld, 
afhankelijk van de wensen die u 
heeft. Bijvoorbeeld de hoogte 
van uw inkomen wanneer u 
stopt met werken. Nog belang-
rijker is echter wat er nú gere-
geld is. Hoe staat uw gezin  
ervoor als u morgen overlijdt of 
arbeidsongeschikt raakt? 

Lijfrente als derde pijler
Bij een lijfrenteverzekering wordt 
de premie afgetrokken van het 
inkomen. De fiscus betaalt dus 
mee. Het nadeel is echter dat u 
afhankelijk bent van de beslis-

singen die de overheid neemt. 
Blijft de inleg bijvoorbeeld af-
trekbaar? U kunt uw pensioen 
ook op een andere manier aan-
vullen zodat u het heft in eigen 
hand kunt houden. Dan kunt u, 
los van de keuzes die de rege-
ring maakt, zelf bepalen wan-
neer u wilt stoppen met werken.

Meer weten?
Wilt u weten of uw pensioen vol-
doet aan uw wensen? Kom dan 
bij ons langs voor een vrijblijvend 
en persoonlijk pensioenadvies. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie  
Linden 1, tel. (072) 505 35 81.  
Wij helpen u graag verder!

Weet u wat uw pensioen is?

Wolter Kroes, Tom Haver 
en meer op skireünie Bobs
Uitgeest - Zaterdag 14 april 
wordt voor iedereen die van win-
tersporten houdt een feest geor-
ganiseerd; de skireünie. 

Wolter Kroes komt, dj Cor, Rob 
Ronalds, dj Jesse, Dries Roelvink, 
dj Toine, Starkoo, Jacco Bosman 
en vele anderen. De mannen van 
de OldSkool Break 90’s geven 

een megashow weg en Tom Ha-
ver heeft alle skileraren uit Kir-
chberg, Westendorf, Gerlos, Ko-
ningsleiten en Ellmau tijdens zijn 
optredens daar uitgenodigd voor 
deze reünie. Aanvang 22.00 uur, 
gratis tickets zijn te winnen via 
Metronieuws en RadioNL en te 
koop bij Primera of via www.ski-
reunie.nl. 

Bakkum - ‘Lieve Kunst’is de 
naam van de expositie met schil-
derijen van Truus Quax. 
Tot 30 juni exposeert zij in Jo-

Lieve kunst... hanna’s Hof aan de Zeeweg. 
Schilderijen gemaakt met acryl-
verf en materialen als kralen en 
schelpen, pailletten en nog meer. 
De expositie is gratis te bezoe-
ken. 

Little Birdie in Bakkum
Bakkum - Na het succesvolle 
optreden van vorig jaar bezoekt 
de Canadese Little Birdie het 
Oude Theehuys opnieuw: Zater-
dagmiddag 21 april vanaf 15.00 
uur, bij mooi weer lekker buiten!
Little Birdie, ofwel Orit Shimo-
ni is afkomstig uit Quebec. Haar 

schrijfstijl wordt soms vergele-
ken met die van Leonard Cohen, 
haar zangstijl met die van Loret-
ta Lynn en Emmylou Harris, maar 
ook die van Chrissie Hynde en 
Patti Smith. Ze begeleidt zich-
zelf op gitaar en accordeon. Gra-
tis toegang. 

Rommelmarkt bij Inboedelwinkel

Beverwijk - De Inboedelwin-
kel bestaat een jaar en dat wordt 
op zaterdag 14 april gevierd met 
feestelijke activiteiten. Zo is er 
een buitenrommelmarkt met een 
uiteenlopend aanbod. Ook wor-
den de aankopen van die dag 
gratis bezorgd (binnen 25 km). 
Het is een jaar geleden dat de 
van oorsprong Amsterdam-
se Andrea Goedkoop de deu-
ren van de Inboedelwinkel open-
de. Sindsdien weten al veel men-
sen hun weg naar de winkel te 

vinden. ,,Voor wie de winkel niet 
kent valt er nog veel te ontdek-
ken’’, aldus Andrea. ,,De men-
sen kunnen zowel spullen bren-
gen als kopen. De winkel neemt 
het hele verkoopproces uit han-
den. Men kan zijn spullen bren-
gen wanneer het uit komt.’’ 

De Inboedelwinkel heeft ook een 
dienst voor het ophalen van in-
boedels. Andrea: ,,Wanneer u 
uw spullen achterlaat, heeft u er 
geen omkijken meer naar. Wor-

den de spullen verkocht? Dan 
krijgt u de helft van de verkoop-
prijs. Doordat mensen geld kun-
nen verdienen aan hun gebruik-
te waar, ligt de kwaliteit van het 
assortiment een stuk hoger dan 
bij een gewone kringloopwinkel. 
En dat is meteen ook een stuk 
leuker winkelen.’’ Bij de Inboe-
delwinkel worden tafels, stoelen, 
bankstellen, tuinmeubelen en 
kasten verkocht, maar ook boe-
ken, lp’s, audio, witgoed, antiek, 
curiosa en retrospullen. Daar-
naast is het hele assortiment te-
rug te vinden op Marktplaats. 
Het team van de Inboedelwin-
kel staat zeven dagen per week 
klaar en er is voor elke klant een 
kopje koffie. 

Ga ook eens kijken aan de Zui-
derkade 6 in Beverwijk (achter 
het BP tankstation op de meu-
belboulevard). Meer informatie 
staat op www.inboedelwinkel.nl 
(gesloten op Koninginnedag).

Jazz Session Club Vredeburg
BBBigband en Bigband 
Heiloo slot jazzseizoen
Limmen - Zondag 15 april is de 
laatste sessie van het seizoen bij 
de Jazz Session Club Vredeburg.  
Deze zondag is er een gastoptre-
den v
an maar liefst twee bigbands. De 
orkesten dragen de naam Big-
band Heiloo en BBBigband en 
staan beide onder leiding van 
Jack Kat. Het zijn totaal ver-
schillende orkesten, waardoor 
er een enorm verschil in klank-

kleur is. Het ene orkest is een zo-
genaamde normale bigband, ter-
wijl het andere orkest heel veel 
saxen naar voren brengt. En om-
dat het het einde van het seizoen 
is, worden ook veel sessiemuzi-
kanten verwacht, die natuurlijk 
alles uit de kast halen om voor 
een mooi slot van het seizoen te 
zorgen.
Aanvang 16.00 uur. De toegang 
is vrij. 

Informatie archeologisch depot
Castricum - De Provincie heeft 
een bijzonder gebouw laten ont-
werpen aan de duinzijde van 
station Castricum. Het Archeo-
logisch Informatie Centrum komt 
grotendeels onder de grond in de 
Zanderij bij het spoor. Het Voor-

lopig Ontwerp van dit bijzondere 
gebouw is klaar en ligt ter inza-
ge tot en met 15 mei in het ge-
meentehuis. Later volgt een for-
mele procedure rond wijziging 
van het bestemmingsplan, maar 
burgemeester en wethouder zijn 

nu al benieuwd naar de mening 
van betrokkenen. Op 25 april is 
er een informatieavond waar ar-
chitect Verheijen een presentatie 
geeft over het zijn ontwerp. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur 
in de raadszaal. 
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Ouderavond ‘Onder invloed’

Castricum - Onlangs is thea-
tergroep PlayBack op het Clusi-
us College geweest en heeft een 
succesvolle ouderavond ‘On-
der Invloed’ verzorgd middels in-
teractief theater. Theatergroep 

PlayBack maakt interactief the-
ater voor jongeren en speelt op 
middelbare scholen en thea-
ters door heel Nederland. De ac-
teurs speelden scènes met be-
trekking op alcohol en drugs 

‘aan de keukentafel’ (ouders en 
zoon/dochter). Voor veel ouders 
zeer herkenbaar. Na de eerste 
ronde werden ouders uitgeno-
digd om in gesprek te gaan en 
zelf mee te spelen en hun aan-
pak te laten zien: ‘wat doe je als 
ouder in deze situatie?’ Vorig jaar 
heeft het Clusius Castricum de-
ze vorm van voorlichting aan ou-
ders voor de eerste keer georga-
niseerd. Toen alleen voor de ou-
ders van leerjaar 2. Nu voor al-
le ouders van alle leerjaren. De 
goede opkomst geeft aan dat 
er behoefte is aan informatie en 
advies over omgaan met pubers 
en alcohol en drugs. Reden voor 
het Clusius College om theater-
groep PlayBack alweer voor vol-
gend schooljaar te boeken.
Voor meer informatie over Play-
Back zie www.tplayback.nl.

Vossenjacht bij De Klimop
Castricum - Woensdag 4 april liepen er ineens een heel stel vreemde 
vogels door de Bloemenbuurt...twee paashazen, een zwerver en Rood-
kapje. Het bleken enkele ‘vossen’ van De Klimop te zijn. Door de leer-
lingen werd flink op hen en op hun letters gejaagd, om zo alle letters 
van het woord ‘Lentekriebels’ te vinden. De vossenjacht was een groot 
succes voor de kinderen, leerkrachten én ouders!

Voorstelling Music Train ook 
goed voor de Stichting Terre
Castricum - Voor twee uitver-
kochte zalen stond zang- en 
showkoor Music Train op 30 en 
31 maart hun kunsten te ver-
tonen. De nieuwe musical Pro-
jectie, vol met bekende Neder-
landstalige liedjes, werd goed 
onthaald door het publiek en 
zorgde voor een feestelijke sfeer 
in het La Brèche theater in Wor-
merveer. Het script is geschre-
ven door Anita Breetveld en alle 

muziekarrangementen door de 
dirigent en regisseur Peter Cam-
mermans, die de groep heeft be-
geleid naar de show.
In talloze kostuums bracht Mu-
sic Train zo een voorstelling over 
een bioscoop waar een vrouw 
vlak voor een blind date haar 
geheugen verloor. Van de op-
brengsten uit de kaartverkoop 
en advertentieopbrengsten gaat 
490 euro naar Stichting Terre, die 

zich inzet voor kinderen met het 
syndroom van Rett, een ernsti-
ge neurologische ontwikkelings-
stoornis, die vooral bij meisjes 
voorkomt. Music Train gaat zich 
nu richten op het kerstrepertoi-
re. Nieuwe leden zijn welkom, 
het koor repeteert op woensdag-
avond eens in de twee weken. 
Voor meer informatie www.mu-
sic-train.nl of bel 0251-658790. 
Foto: Peter van den Klinkenberg. 

Happy Homework: bijles, 
training en begeleiding
Regio - Nu de lente weer is aan-
gebroken, komt het einde van 
het schooljaar snel dichterbij. 
Een belangrijke fase waarin be-
sloten wordt of leerlingen over-
gaan naar het volgende leerjaar 
of slagen voor het eindexamen. 
Wie hierbij wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken, kan meteen 
starten bij Happy Homework. 
Voor een tandje erbij, wat extra 
hulp of om je wat zekerder voe-
len. Wordt het spannend aan het 
einde van het schooljaar? 

Overgaan of blijven zitten?
Overgaan kan maar één keer 
per jaar, blijven zitten trouwens 
ook. De laatste periode van het 
schooljaar is heel belangrijk en 
vaak moeilijk. Happy Homework 
heeft voor deze laatste perio-
de van het schooljaar extra ca-
paciteit gecreëerd. Daarom kun-
nen leerlingen ook in deze laat-
ste periode van het schooljaar 
nog per direct terecht bij Hap-
py Homework, want er is geen 
wachtlijst. 

Ook voor examenkandidaten 
breekt nu een spannende tijd 
aan. De examens staan voor de 
deur. Binnen afzienbare tijd zit-
ten zij in de gymzaal te zwoegen 
boven de examens. Het is dus 
zaak er nu uit te halen wat erin 
zit. In de stress voor het examen? 
Zitten de zenuwen het zelfver-
trouwen in de weg? Of is het 
door de spanning moeilijk om te 
concentreren tijdens het leren? 

Happy Homework biedt de hulp 
aan die nodig is. Zij leren leer-
lingen naast de leerstof van het 
schoolvak ook wat je zelf kunt 
doen om ontspannen, gecon-
centreerd en vol vertrouwen de 
examenperiode in te gaan. 
Meer weten of je direct aanmel-
den? Neem dan contact op met 
Happy Homework. Het intakege-
sprek is gratis. Aanmelden kan 
via e-mail naar: info@happyho-
mework.nl of door te bellen met 
06-31933608 of 06-51196835. 
Zie ook www.happyhomework.
nl.

Tourdion en carnaval masqué
Castricum - Op 21 april is het 
tijd voor het jaarlijkse concert 
van het Castricumse koor Tour-
dion. Tourdion is een vierstem-
mig koor met ongeveer 45 le-
den en staat onder leiding van 
dirigent Joost Doodeman. Het 
koor wordt op de piano bege-
leid door Bernard van den Boog-
aard. Het koor geeft dit keer als 
thema ‘carnaval masqué’ geno-
men. Zelfs grote componisten 
als Johann Strausz en Gioacchi-
no Rossini hebben zich gewaagd 
aan carnavaleske composities, 
die door Tourdion ten gehore 
worden gebracht. Men kan ge-

nieten van feestelijke, carna-
valsliederen uit de hele wereld. 
Uit Amerika komt de bekende 
Masquerade uit ‘The Phantom 
of the Opera’ van Andrew Lloyd 
Webber. Van Nederlandse origi-
ne wordt een  medley van lied-
jes van Toon Hermans gezon-
gen, speciaal voor Tourdion sa-
mengesteld door Jetse Bremer. 
Voorafgaand aan het concert en 
tijdens de pauze bespeelt Erik 
Dankmeijer zijn eigen gemaakte 
oude muziekinstrumenten. Een 
muziekgezelschap uit de regio 
zal waarschijnlijk ook nog een 
feestelijke bijdrage leveren. Het 

geheel aan elkaar gepraat door 
John van Dongen. Voor en na het 
concert kan men bovendien ge-
nieten van beeldende kunst van 
Renate Haanappel. In haar ate-
lier ‘Oezepoes’ aan de Kerkweg 
in Limmen heeft zij diverse car-
navaleske beelden en maskers 
gemaakt en tentoongesteld in 
Geesterhage. Ook zijn er twaalf 
maskers te zien die door leer-
lingen van Toonbeeld zijn ge-
maakt. Het concert vindt plaats 
in Geesterhage, Aanvang 20.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de leden, aan de zaal of via www.
tourdion-castricum.nl. 
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Kwekerij Sap her-
opent de deuren
Heemskerk - Op zaterdag 14 
april gaan bij Kwekerij Sap de 
deuren weer open voor het zelf-
gekweekte perkgoed. De klan-
ten zullen voor een verrassing 
komen te staan, want het afge-
lopen halfjaar is er veel gebeurd. 

De  kas van waaruit verkocht 
werd is gesloopt en er is een 

nieuwe kas voor in de plaats ge-
komen. Hierdoor is de kweke-
rij voor het winkelende publiek 
een stuk overzichtelijker gewor-
den. Ook de parkeerplaats is 
aangepakt en er is een mooie 
grote ruimte ontstaan. De nieu-
we kas is niet veel groter, maar 
wel een stuk hoger. Dit heeft 
als voordeel, dat het klimaat in 

de kas veel beter te regelen is. 
Dit komt de planten ten goede. 
Ook wordt er niet meer van bo-
venaf water gegeven, maar met 
een watersysteem van onder-
af. Hierdoor blijven de knoppen 
van de planten perfect. Met de-
ze vooruitgang voor de klanten 
en voor de planten, zijn de prij-
zen hetzelfde gebleven als de af-
gelopen jaren. Omdat alle perk-
planten zelf geteeld worden, is er 
geen tussenhandel. Dus nu nog 
betere kwaliteit planten, voor de 
laagste prijs.

Overigens moeten de klanten 
wel rekening houden met nacht-
vorst. Perkplanten kunnen niet 
tegen koude nachten, dus voor-
zichtigheid is geboden.
Omdat Kwekerij Sap de klan-
ten wil laten meegenieten van 
de nieuwe kas, is iedereen wel-
kom om op zaterdag 14 april een 
kijkje te komen nemen. De eer-
ste 500 betalende klanten, krij-
gen een bon met daarop 8 leuke 
acties die in de loop van het sei-
zoen zijn in te leveren.
Kwekerij Sap, Noorddorperweg 
12b te Heemskerk. www.kwe-
kerijsap.nl.

Weddenschap verloren

Eerste woningen HMS 
zijn nu al opgeleverd!
Uitgeest - Op 14 oktober 2011 
werd de eerste paal geslagen 
van de HMS geslagen en nu al 
zijn de eerste woningen opge-
leverd. Vorig jaar werd door Je-
ra Keizer een supergrote fl es 
champagne ontkurkt, waaruit 

honderden ballonnen het lucht-
ruim kozen. Jera ontkurkt nu een 
echte fl es om te drinken op de 
snelle oplevering van haar wo-
ning. “Met de mensen van de 
bouw had ik een weddenschap 
afgesloten, omdat ik dacht dat 

Ook nog van de ULO?
Klasgenoten Henricus 
zien elkaar na 45 jaar 
Castricum - Deze klassenfo-
to is gemaakt rond 1966 en de 
kwaliteit is niet zo best. Te zien is 
3b van de Henricus ULO. Willem 
Koot en Wim Dudink willen een 
reünie organiseren zodat de ou-

de klasgenoten elkaar na 45 jaar 
weer zullen zien. Wie mee wil 
doen aan deze hereniging stuurt 
een mail naar willemkoot@hot-
mail.com. Ook leerlingen van 3a 
zijn welkom. 

Aangifte wordt niet in 
behandeling genomen
Op 28 maart heeft de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhis-
torische waarden in de Alkmaardermeeromgeving aangifte gedaan bij
het regionaal milieuteam in Alkmaar. Het betreft de vernieling en onom-
keerbare aantasting van de Saskerleidam in het Alkmaardermeer. Een
zogenaamd economisch delict. De Saskerleidam is onderdeel van het
Provinciaal Aardkundig Monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
De offi cier van justitie heeft een vertegenwoordiger van de politie in 
Zaanstad meegedeeld niet tot behandeling van de aangifte te besluiten 
omdat er al een aangifte lag, waarbij niet tot vervolging is overgegaan. 
Hoewel er nog geen schriftelijke bevestiging van dit besluit is binnenge-
komen, lijkt het de Stichting van belang deze opmerkelijke rechtsgang 
wereldkundig te maken. Te gelegener tijd zal door de Stichting bij het 
Gerechtshof te Amsterdam bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit.
De provincie heeft ingestemd met de werkzaamheden op de Sasker-
leidam, die uitgevoerd worden in opdracht van het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. Een groot aantal van de in de Provinciale 
milieuverordening Noord-Holland Tranche 7 opgenomen regels ten aan-
zien van bescherming van een provinciaal aardkundig monument zijn 
door de opdrachtgever overtreden. Als er bagger wordt gestort wor-
den opnieuw regels overtreden, weer een economisch delict. Tot nu toe 
lijkt de provincie niet van plan de door haarzelf opgestelde verordening 
te handhaven, terwijl die er toch juist op gericht is te voorkomen dat 
aardkundige monumenten onnodig worden aangetast door menselijk 
ingrijpen. Zo verwaarloost de provincie opzettelijk de haar door de wet 
opgelegde taak. Kennelijk zijn fi nanciële belangen belangrijker dan het 
onnodig en moedwillig beschadigen van een kwetsbaar aardkundig mo-
nument.  
G.A. Porsius, secretaris. 

ze het nooit zo snel zouden kun-
nen bouwen”, lacht zij. “Dat kost 
mij nu een taart, maar dat heb ik 
er graag voor over. Erg leuk om 
de nieuwe wijk zo te zien ont-
staan. Het is vreemd dat waar 
nu nog palen in de grond staan, 
over enkele maanden comple-
te woningen betrokken worden.” 
Wat maakt de HMS in deze cri-
sistijd tot een succes? Thunnis-
sen biedt kopers een uitgestelde 
betalingsregeling aan. Zo koopt 
men nu een woning, maar be-
taalt deze nog niet volledig en 
dat is rentevrij. Pas als de wo-
ning wordt verkocht, moet het 
uitgestelde deel betaald worden. 
Hierdoor is het mogelijk een veel 
lagere hypotheek af te sluiten 
met lagere maandlasten als re-
sultaat. Daarnaast kan men ook 
nog gebruik maken van de 100% 
verkoopgarantie op de huidige 
woning waarmee 100% van de 
waarde van de huidige woning 
wordt gegarandeerd. Nieuws-
gierig geworden naar de wonin-
gen? Neem een kijkje in de mo-
delwoning. Voor meer informa-
tie over het project: www.hms-
uitgeest.nl.

Weer Open Egmondse 
Keez Kampioenschappen
Egmond - Na de Keez kam-
pienschappen van een aantal 
jaren geleden tussen Egmond,  
Akersloot en De Goorn wordt het 
tijd het kezen voor de liefhebbers 

nieuw leven in te blazen. In Eg-
mond-Binnen, in Het Wapen van 
Egmond-Binnen, zullen op zater-
dag 21 april de Open Egmondse 
Keez Kampioenschappen plaats-

vinden. Alle liefhebbers vanaf 16 
jaar, kunnen deelnemen, het spel 
wordt individueel gespeeld en de 
beste kezer gaat naar huis met 
een reischeque. Inschrijven kan 
vanaf nu en kost vier euro, het 
team van Het Wapen van Eg-
mond-Binnen zorgt voor een 
hapje tijdens het spelen. De af-
trap is om 20.00 uur. 
Tel.: 072-5061601.

Castricum - Op zaterdag 14 
april organiseert IVN Afdeling 
Midden Kennemerland in sa-
menwerking met Duincamping 

Excursie in duin Geversduin een avondexcursie 
voor volwassenen en kinderen. 
Onder het motto ‘Sttt…. hoor jij 
de bosuil?’ neemt Arend de Jong  
de deelnemers de duinen in. Tij-
dens deze excursie wordt gepro-

beerd om de bosuil en de vleer-
muizen te horen. Aanmelden bij 
de receptie van Duincamping 
Geversduin. Het vertrek is om 
20.30 uur vanaf de receptie. Kos-
ten zijn 3,75 euro. 

Castrcum - Er wordt een voor-
lichtingsavond gehouden over 
‘Waardig leven, waardig ster-
ven’ op donderdag 19 april in de 
Maranathakerk. Aanvang 20.00 
uur. Aanmelden is niet nodig. De 
avond staat onder leiding van 

Waardig leven en waardig sterven
oud-burgemeester Aaltje Em-
mens-Knol. Sprekers zijn Astrid 
Hartendorf, van de Nederland-
se Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde en dr. Carlo Leget, 
theoloog en universitair hoofd-
docent zorgethiek in Tilburg.  
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Dubbele Lus op 8 juli
Castricum - In 2011 werd de 
Lokhorst Dubbele Lus voor het 
eerst sinds jaren weer gehou-
den in het dorpshart van Castri-
cum. Dit was een groot succes. 
De 32e editie gaat daarom ook in 
2012 van start in de Dorpsstraat, 
ter hoogte van het Bakkersplein-
tje. Er zijn zoals altijd vier leef-
tijdscategorieën voor de kinde-
ren tot achttien jaar. De jongsten 
van vijf tot en met zeven jaar lo-
pen één ronde van 1400 meter, 
de kinderen van acht tot en met 
tien jaar en van elf tot en met 
dertien jaar lopen twee rondes 

en vanaf veertien jaar worden 
er vier rondes gelopen. Nieuw is 
dat de volwassenen, in combina-
tie met de jeugd van veertien tot 
en met zeventien jaar, als eer-
sten aan hun wedstrijd begin-
nen, terwijl de middag wordt be-
sloten met de loop voor de jong-
sten. Verder is er net als in 2011 
ook nog een estafetteloop. Hier 
lopen vier deelnemers ieder een 
ronde. Het loopfestijn begint op 
zondag 8 juli om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 17.30 uur. 
Meer informatie is te vinden op 
de website, www.dubbelelus.nl.

Bert Beentjes fietstocht
Regio - Op zondag 15 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. 
de inmiddels vermaarde fiets-
tocht de ‘Bert Beentjes Toer’. De-
ze vrije toertocht is voorzien van 
een goede routebeschrijving en 
heeft een lengte van 120 kilome-
ter. Het is een ideale voorberei-
ding voor de Ronde van Noord-
Holland, en heeft werkelijk alle 
facetten van het Noord-Holland-
se landschap in zich.

Inschrijven voor deze tocht kan 
bij het clubgebouw van IJsclub 
Kees Jongert aan de Adelaert-
laan 5 in Heemskerk van 9.00 tot 
10.00 uur. Tot uiterlijk 16.00 uur 
is daar iemand aanwezig om de 
deelnemers terug te verwelko-
men. 
Voor meer informatie kan men 
terecht bij M. Schrijnders, tel. 
0251-311078 of op de website 
www.kennemertc.nl.

Driebandenkampioenschap
Akersloot – Er zijn veel verras-
sende finalisten tijdens de fina-
le van het driebandenkampioen-
schap van Akersloot dat dit jaar 
voor de 24ste keer wordt ge-
houden. Dit traditionele toernooi 
is begonnen in januari, via ver-
schillende poulewedstrijden wa-
ren zestien spelers geselecteerd 
voor de halve finales en hier-
uit zijn acht finalisten gekomen, 

waaronder eerdere kampioe-
nen Lau van Roon, Gerard Oud 
en Aad Verduin. Op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 april is de finale in 
biljartcentrum de Vriendschap. 

De overige finalisten zijn Pa-
trick Verduin, Rick de Rooij, Cor 
Hogeterp, John Putter en Dirk 
Krom. De wedstrijden beginnen 
om 19.00 uur.

Meerkamp Vitesse 90 jaar
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan wordt 
op zaterdag 12 mei een specta-
culair meerkampevenement ge-
organiseerd. Tijdens de meer-
kamp moeten teams verschillen-
de spelen uitvoeren. Een hinder-
nisbaan, een waterglijbaan en 
natuurlijk de zeephelling ontbre-
ken niet.
Vitesse is op zoek naar teams 

bestaande uit minimaal acht en 
maximaal twaalf personen. Elk 
team staat onder leiding van een 
teamcaptain. Daarnaast moeten 
er in elk team minimaal drie da-
mes zitten en de minimale leef-
tijd is zestien jaar.
De samenstelling van de teams 
kan bestaan uit: vrienden en/of 
familiegroep, groep vrijwilligers 
uit de verschillende commissies, 

groep trainers, elftal met part-
ners, ouders van een jeugdelf-
tal of een andere groep enthou-
siaste mensen. Naast een mooie 
prijs voor het winnende team, 
wordt er ook een originaliteitprijs 
voor het best geklede team uit-
gereikt.
De meerkamp start om 14.00 
uur en wordt afgesloten met een 
spetterende feestavond (met live 
band) in de aanwezige feesttent.
Inschrijven kan tot en met 1 mei 
via www.vitesse22-90jaar.com. 

Jubilerend AVC presenteert zich 
bij de Deen Jeugdsponsoractie

Castricum  - Binnenkort bestaat 
Atletiek Vereniging Castricum 50 
jaar. Ook bij een 50-jarige ver-
eniging heeft de jeugd de toe-
komst. Daarom is AVC blij met 

de deelname aan de jeugdspon-
soractie van Deen supermark-
ten. Met de opbrengst van de 
actie kunnen nieuwe materialen 
voor de training van de jeugdige 

atleten worden aangeschaft. Van 
10 april tot en met 19 mei ont-
vangen de  klanten van de Deen  
supermarkt in de Torenstraat/
Burg. Lommenstraat bij afreke-
ning aan de kassa en bij speci-
ale actieproducten sponsormun-
ten die ze kunnen deponeren in 
de  koker van AVC.  

Op woensdagmiddag 18 april 
worden alle (jeugdige) bezoe-
kers uitgedaagd om een korte 
hordebaan te nemen of te laten 
zien hoe ver men van stilstand 
kan springen. De deelnemende 
kinderen krijgen een certificaat 
met hun resultaat uitgereikt. 
Tenslotte wordt er op  zaterdag 
21 april van 14.00 tot 16.00 uur 
een speciale training gegeven op 
het veldje bij de Brink. Alle kin-
deren worden uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen om te er-
varen hoe leuk atletiek is.

Spelers gezocht voor 
opmerkelijk voetbalelftal
Regio - FC Uitgeest beschikt 
als een van de weinige clubs 
in de regio over een bijzonde-
re voetbalselectie met een spe-
ciaal jeugdteam en twee senio-
ren G-teams. G-voetbal is spe-
ciaal voor kinderen en volwas-
senen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. El-
ke maandag van 18.00 tot 19.00 
uur wordt onder leiding van be-
geleiders een training gegeven. 

De jeugd speelt de ene zaterdag 
een officiële wedstrijd en de an-
dere zaterdag wordt er getraind 
van 11.30 tot 12.30 uur. De seni-
oren trainen eveneens op maan-
dag van 18.00-19.00 en hebben 
in principe elke zaterdag een 
wedstrijd. 

Er wordt nu gezocht naar nieuwe 
spelers. Aanmelden kan bij Ma-
riska Huising, tel.: 06-40289310.

Marc van Vliet derde bij Wereldkam-
pioenschappen indoor voor Masters
Castricum - Afgelopen week 
vond in het Finse Jyväskylä het 
Wereldkampioenschap atletiek 
voor Masters plaats. 
Bij het polsstokhoogspringen 
Masters 60+ heeft Marc van 
Vliet van AV Castricum een bron-
zen medaille behaald.
Bij zijn eerste sprong op de 

hoogte van 3.10 meter werd de 
lat ruim overschreden. 

Ook de daarop volgende hoog-
te van 3,20 meter werd door de 
Castricumse master gemakkelijk 
bedwongen. Er waren toen nog 
drie springers in de strijd voor de 
medailles. 

Een opspelende achillespees-
blessure verhinderde toen ech-
ter Van Vliet om nog op volledi-
ge snelheid aan te lopen waar-
door de hoogte van 3,30 meter 
net buiten bereik bleef. 

De winst ging uiteindelijk naar 
de Fin Jarno Lipasti. 

Popelen om te hockeyen
Castricum - Vorige week zater-
dag stonden er ruim vijftig kin-
deren op het hockeyveld te po-
pelen om de eerste beginselen 
van het hockey te leren. Zij doen 
al twee weken mee aan de Tul-
pencursus van MHCC. 

Op 14 en 21 april is er weer een 
open training. Alle jongens en 
meisjes kunnen zich bij MHCC 
op Wouterland melden voor 
10.00 uur. 

Aanmelden kan via de link op 
www.mhcc.nl. Voor meer infor-
matie: tulpencursus@mhcc.nl.
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Skulpers en Poker in concert
Castricum - Wie het  niet wil 
missen, dient er nu snel bij te 
zijn. Het thema ‘Back to the se-
venties’ waaronder shanty- en 
folksongkoor ‘De Skulpers’ op 20 
en 21 april samen met de groep 
‘Poker’(voorheen ‘The Frogs Ltd’) 
optreedt in het Jac. P.Thijsse Col-
lege te Castricum, blijkt zo goed 
aan te slaan dat binnen de kort-
ste keren de kaarten voor de za-
terdagavond waren uitverkocht.  
Voor de vrijdagavond 20 april is - 

bij het schrijven van deze regels 
- nog een beperkt aantal  kaar-
ten beschikbaar.
Beide groepen hebben inmiddels  
elkaars muzikale stijlen verkend, 
waarna een brede repertoire-mix 
is samengesteld die het publiek 
zeker zal aanspreken. 
Toegangskaarten kosten 7,50  
euro en zijn te bestellen bij de 
leden van de Skulpers, of tele-
fonisch bij John Steeman: 06-
20245737.  

Komt dat zien, Circus BonZ

Castricum - Ter gelegenheid 
van het veertigjarige bestaan 
van het Bonhoeffercollege slaat 
komend weekend een bijzonde-
re familie haar tenten op naast 

te helpen met de catering en de 
ontvangst van de bezoekers, het 
op- en afbouwen van de tent et 
cetera. Ouders maken zich nuttig 
in de organisatie en het bouwen 
van decor terwijl docenten en 
leerlingen bezig zijn met de kle-
ding en grime. Ook de techniek 
van licht en geluid is in eigen be-
heer. De coördinatie backsta-
ge is opgepakt door een aantal 
oud-leerlingen en de camera-
ploeg van b-tv zal de voorstelling 
registreren.
De voorstelling zit vol muziek, 
circusacts, dans en drama met 
een Houdini-act als spectacu-
laire climax. Wie het allemaal wil 
zien op 16, 17 of 18 april, kan de 
receptie van de school bellen 
(0251-659119). 

Voor meer informatie: www.cir-
cusbonz.wordpress.com. 

Regio - Het is onwaarschijnlijk 
dat het Rode Kruisziekenhuis in 
de (nabije) toekomst uit Bever-
wijk gaat vertrekken. De nieuw-
bouwplannen op het terrein Tol-
hek in Heemskerk staan in de 
ijskast. De intentieverklaring met 
de gemeente Heemskerk, waar-
mee het RKZ een soort optie 
nam op het terrein, wordt niet 
verlengd. Dat heeft het Rode 
Kruis Ziekenhuis dinsdag 4 april 
aangegeven in een gesprek met 
wethouders Van Tongeren en 
Wagner.

Het college betreurt het feit dat 
het RKZ de nieuwbouwplannen 
bevriest, maar heeft begrip voor 

de overwegingen van het RKZ. 
Het feit dat er een ziekenhuis 
blijft bestaan binnen de regio 
IJmond bestempelt het college 
als uiterst belangrijk voor de in-
woners van alle IJmondgemeen-
ten. De gemeente gaat zich bui-
gen over de ontstane situatie en 
beraadt zich over de herontwik-
keling van het gebied.

In 2008 gaf het RKZ aan een 
nieuw ziekenhuis te gaan wil-
len bouwen. Als favoriete plaats 
werd Tolhek in Heemskerk aan-
gemerkt. Inmiddels zijn in Ne-
derland veel omstandigheden 
in het zorglandschap veranderd. 
Het ziekenhuis maakte onlangs 

RKZ zet nieuwbouw-
plannen in de ijskast

Uniek benefietconcert 
in de Willibrorduskerk
Regio – Op zondag 22 april is er 
een benefietconcert in de Willi-
brorduskerk op de Westerweg 
265 in Heiloo. Dit concert is op 
de eerste plaats uniek omdat het 
Alkmaars Symfonie Orkest wer-
ken speelt samen met het koor-

orgel. Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent  Albert van Ee-
ghen en de organist is Jan Bruin 
die ook nog een fantastisch so-
lo speelt op het grote Pels kerk-
orgel. In de tweede plaats is het 
uniek omdat de baten gebruikt 

gaan worden voor de restauratie 
van het altaarstuk uit 1631, het 
cultuurhistorische schilderij dat 
in bezit is van de kerk.

In de sfeer van dit doel voert het 
orkest ’De Schilderijententoon-
stelling’ van M. Moessorgski uit. 
De schilderijen, waarop de mu-
ziek geïnspireerd is, worden tij-
dens het concert geprojecteerd. 
Voor de pauze brengt het or-
kest werken ten gehore van Te-
lemann, Corelli en twee werken 
van Händel voor (koor)orgel met 
orkest. Daarnaast speelt solist 
Jan Bruin de Prelude in D voor 
orgel solo van Glazoenov op het 
grote Pels orgel.
Kaarten kosten 11,50 euro in de 
voorverkoop bij de leden en op 
werkdagen bij het secretariaat 
van de kerk tussen 9.30-11.30 
uur. 

Telefonisch reserveren: Leonie 
Hennekens 072-5320891 of per 
mail leonie.hennekens@planet.
nl. Kaartverkoop aan de kas-
sa 12,50 euro inclusief koffie/
thee. Aanvang 14.30 uur.

de school: Circus BonZ. Een cir-
cus dat de voorstellingen onder 
druk van de Dierenbescherming 
voortaan zonder dieren moet 
vullen. Om die reden zijn er veel 
audities zodat er nieuwe acts 
opgevoerd kunnen worden. Die 
nummers laten nogal te wen-
sen over en daarom pakt direc-
teur Ravelli zijn oude rol op als 
boeienkoning. De grote vraag is 
of hij dat nog kan na twintig jaar 
alleen maar spreekstalmeester 
te zijn geweest.

Aan de muzikale voorstelling 
Circus BonZ wordt sinds begin 
dit schooljaar gewerkt en daar-
bij is zo ongeveer de hele school 
betrokken. Niet alleen op het ge-
bied van acteren en muziek maar 
ook van dans en acrobatiek. Heel 
veel leerlingen zetten ook hun 
maatschappelijke stage in door 

Ton de Groot gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is  Ton de Groot uit Castri-
cum te gast. Ton de Groot heeft 
onderzoek gedaan naar onbe-
kende joodse Castricummers die 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log omkwamen. Hij heeft over dit 
onderzoek een boekje geschre-

ven waarin hij de naamlozen een 
naam en een gezicht heeft ge-
geven. Ook heeft De Groot een 
verzoek ingediend bij het college 
van B en W voor een eigen mo-
nument voor deze slachtoffers. 
Tot zijn spijt is dat verzoek ech-
ter niet gehonoreerd. De Groot 
is zelf niet van joodse afkomst 
maar als in Duitsland geboren 
oorlogskind wel gefascineerd 
door de Tweede Wereldoorlog. 
Presentator Peter van Raalte 
gaat met Ton de Groot uitgebreid 
in op deze heftige periode in de 
Castricumse geschiedenis.

De uitzending is op donderdag 
12 april van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 15 
april van 12.00 uur tot 13.00 uur.
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op twee kabelfrequenties na-
melijk 104.5 FM voor Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Foto: Combi Loek Anderson

bekend samenwerking met de 
MCA Gemini Groep te gaan on-
derzoeken. Pas als dit concreet 
vorm gaat krijgen kan een be-
slissing over eventuele nieuw-
bouw worden genomen. De hui-
dige landelijke discussie over 
enerzijds concentratie van be-
paalde vormen van zorg in een 
aantal ziekenhuizen en ander-
zijds juist het spreiden van ande-
re vormen van zorg, maakt ook 
dat nieuwbouw een minder voor 
de hand liggende optie is. 

Andere redenen zijn dat banken 
inmiddels veel minder happig 
zijn om nieuwbouw van zieken-
huizen te financieren. Daarnaast 
heeft het RKZ de afgelopen peri-
ode de voorzieningen aangepast 
aan de eisen van deze tijd en is 
met een aanbouw enige brood-
nodige extra ruimte gecreëerd. 
Dat maakt dat het ziekenhuis 
hier weer jaren vooruit kan.

Vreedzame 
transitie
Castricum - Op 18 april wordt 
er van 19.30 tot 21.30 uur een in-
formatieavond georganiseerd bij 
Transition Town Castricum over 
vreedzame transitie. Er wordt 
met elkaar gepraat over wat 
vreedzame transitie voor Cas-
tricummers betekent. Wat kan 
en wil men zelf doen om vreed-

zaamheid te bevorderen en hoe 
kan men anderen inspireren mee 
te doen. Het geheel wordt bege-
leid door Hannie Loermans, lid 
van het Genoegteam van Tran-
sition Town Castricum. Hannie 
is trainer van het internationale 
programma ‘Alternatieven voor 
Geweld’ en al jarenlang betrok-
ken bij het bevorderen van hui-
selijk vrede en het creëren van 
‘vredeszones’ in straten en buur-
ten. De informatieavond vindt 
plaats op de Dorpsstraat 23. En-
tree vrij.
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Open Limmen tafeltennis-
toernooi voor de jeugd
Limmen - Vrijdag 13 april wordt 
het ‘Open Limmen tafeltennis-
toernooi’ voor de jeugd geor-
ganiseerd door tafeltennisver-
eniging Limmen-Heiloo. Aan dit 
jaarlijks terugkerende evene-
ment kunnen alle jeugdspelers 
uit Limmen, Heiloo en omstreken 

geheel vrijblijvend en kosteloos 
meedoen. 

Op dit toernooi worden wed-
strijdjes tegen leeftijdsgenoten 
gespeeld. Het evenement be-
gint om 18.30 uur en eindigt om 
20.00 uur met de prijsuitreiking. 

Seizoenstart Gouden Wieken
Castricum - Meer in België ligt 
120 km hier vandaan en dat was 
op zaterdag 7 april de eerste be-
stemming voor de 18.000 post-
duiven, die voor deze wedvlucht 
waren bijeengebracht. Om 10.45 
uur werd het sein tot vertrek ge-
geven. 

De overwinning van de postdui-
venvereniging de Gouden Wie-
ken ging naar Sander de Graaf. 
Zijn jaarling doffer pakte de 
bloemen voor zijn baas. Hij werd 
geklokt om 12.21.17 uur en dat 
betekent dat hij met een snel-
heid van 72 kilometer per uur 

TV Castricum en Bakkum 
breken af bij 2-2 stand
Castricum - Op tweede paas-
dag werd een begin gemaakt 
met de landelijke tenniscompe-
titie, zo ook door het eerste mix-
team wat ook dit jaar in de vierde 
klasse uitkomt. De eerste speel-
dag stond de thuiswedstrijd te-
gen Bakkum 6 op het program-
ma, een streekderby waar on-
danks het slechte weer veel pu-
bliek op af kwam. Het team van 
TVC heeft dit jaar versterking 
van Joyce Koster bij de dames 
en Bert Hof bij de heren maar 
helaas kwam laatstgenoemde 
niet in actie vanwege de slech-
te weersomstandigheden. Joy-
ce Koster wel en zij moest haar 
meerdere erkennen in haar te-
genstandster. Caroline Terstal 
trok de stand weer in evenwicht 
door 6-3/6-2 te winnen van 
Anouk Lute. Hierna speelden de 

mannen hun singles. Roy Boon-
tje was snel klaar met zijn oppo-
nent en Jean Ziedses des Plan-
tes delfde het onderspit tegen 
Stef Trakzel met 0-6/3-6. Bij een 
2-2 stand bleken de banen erg 
glad te worden en werd beslo-
ten te staken en met Hemelvaart 
verder te spelen. 

Op zaterdag boekte het eerste 
herenteam van TVC een fraaie 
overwinning. Het juist gepromo-
veerde team won in de eerste 
klasse met 5-1 tegen Langedijk 
en toonde zo aan prima in deze 
sterke klasse te passen. Komen-
de zaterdag staat de uitwedstrijd 
tegen Eindenhout op het pro-
gramma. Zondag speelt TVC in 
en tegen Uitgeest voor het der-
de jaar achtereen op kunstgras 
aldaar.

Koninginnenwandeltocht
Akersloot - Op zondag 29 april 
organiseert Amak haar vijftiende 
koninginnenwandeltocht. De af-
standen zijn 5-10-15-25-40 km. 
De wandelroutes gaan onder 
andere langs de oevers van het 
Alkmaardermeer en vooral op 
de lange afstanden door enige 
prachtige dorpjes en de mooie 
natuur van het Noord-Hollandse 
landschap. De organisatie is er 
weer in geslaagd om op alle rou-
tes nieuwe wandelingen uit te 
zetten. De deelnemers ontvan-
gen bij start en finish een ver-
snapering en een routebeschrij-

ving. De routes 15-25-40 km. zijn 
gepijld. Langs de routes zijn eni-
ge controleposten en rust gere-
geld.

Startplaats is de handbalkanti-
ne Meervogels ‘60, Boschweg 
3. Starttijden zijn voor de 40 
km: 7.00-9.00 uur, 25 km: 8.00-
11.00 uur, 15 km: 9.00-13.00 uur, 
10 km: 10.00-13.00 uur, 5 km: 
10.00-15.00 uur, sluiting is om 
16.30  uur.
Meer informatie via C. Bakker, 
tel.: 0251-310272 of ceesjbak-
ker@quicknet.nl.

FC Castricum declasseert ZOB

Castricum –  FC Castricum 
heeft opnieuw goeie zaken ge-
daan. Het elftal van Radjin de 
Haan degradeerde ZOB tot een 
figurant (6- 0) en zag AFC (1- 0 
verlies bij Zandvoort) voorlopig 
in de wachtkamer plaatsnemen. 
Aalsmeer (1- 0 winst op Opper-
does) blijft FC Castricum op één 
punt achterstand volgen.

Voor FC Castricum gloort het 
kampioenschap en dat liet de 
ploeg van Radjin de Haan zien 
ook. Met Raymond Rijnsburger 

als uitstekende vervanger voor 
de geschorste Joris Schekker-
man en met Tobias de Koning te-
rug in de ploeg werd het vanaf 
het beginsignaal éénrichtings-
verkeer richting ZOB doel. De 
openingsgoal van FC Castricum 
was er één om in te lijsten. Ka-
spar Melis zorgde voor de aan-
valsopbouw en Sebastiaan We-
ber voor de actie. Met een sub-
tiel hakje zette uitblinker Niels 
Popping middenvelder Tobias de 
Koning vrij voor ZOB doelman 
Slaaf, 1-0. Een tweede Castricum 

FC Castricum viert de 1-0 van Tobias de Koning.

goal kon niet uitblijven en zo ge-
schiedde. Tobias de Koning pak-
te de bal op halverwege de helft 
van ZOB en zette Ruud Drolin-
ga aan het werk. De routinier, 
die volgend seizoen gewoon bij 
FC Castricum blijft, maar dat al-
leen zelf nog niet weet, kapte 
zijn man uit en schoot onhoud-
baar raak, 2-0. FC Castricum 
kreeg kans op kans en het was 
verwonderlijk dat het voor rust 
slechts bleef bij nog één treffer 
op het scorebord. Ruud Drolinga 
schoot de vrije trap, na een over-
treding op Niels Popping, als een 
ware specialist achter doelman 
Slaaf, 3-0.

Na rust ging Castricum op de-
zelfde voet door. ZOB bracht 
twee wissels aan, maar het 
mocht niet baten. Sebastiaan 
Weber scoorde 4- 0 en Tobias de 
Koning zorgde voor 5- 0. Niels 
Popping, die zijn tegenstander 
Rene Hille telkens de baas was, 
maakte het half dozijn vol. De 
spits lag met een knappe ba-
laanname aan de basis van een 
vloeiende aanval en was uitein-
delijk ook het eindstation, 6- 0. 

Zaterdag speelt FC Castricum uit 
tegen TOB, een onberekenbare 
ploeg die vecht voor haar laatste 
kans op lijfsbehoud in de tweede 
klasse. (foto Han de Swart).

Willem Olbers kampioen
Bakkum - Al vrij vroeg in het 
seizoen was duidelijk dat Willem 
Olbers goed bezig was bij zee-
visvereniging De Salamander. 
Wedstrijd na wedstrijd scoorde 
hij goed en naarmate de com-
petitie vorderde werd het voor 
de anderen steeds moeilijker om 
hem nog in te halen. 

Na de laatste wedstrijddag staat 
hij nog steeds bovenaan en hij 

mag zich dus kampioen van het 
seizoen noemen.
Op zondag 8 april is de eerste 
wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen gevist op het strand. Sjaak 
Tessel werd eerste met 203 cm 
vis, Hielke Boomsma werd twee-
de met 182 cm en Willem Ol-
bers derde met 106 cm. Ook vis-
sen? Kijk dan voor informatie op 
www.zeevisvereniging-de-sala-
mander.nl.

Limmen F1 wint paastoernooi 
bij de Meer in Amsterdam
Limmen - Het jaarlijkse paas-
toernooi bij De Meer in Amster-
dam had dit jaar een F1 deel-
nemersveld bestaande uit De 
Meer, Taba, Muiderberg, Zand-
voort, Kolping Boys en Limmen. 
De meeste spelers en toeschou-
wers wisten niet waar
Limmen lag, maar na drie over-
winningen en twee gelijke spe-

len mocht de beker worden op-
gehaald. Een knappe prestatie 
van de acht kanjers. Staand van 
links naar rechts: Max Hageman, 
Sem Admiraal, Bruno van Dijk, 
Milan Peemen.
Zittend van links naar rechts: 
Mees Duinmeijer, Bram Tijsen, 
Job Couwenberg en Thijmen 
Min.

Batjes en balletjes kunnen even-
tueel geleend worden. 

Het evenement wordt gehouden 
aan de Hogeweg 61. Dit is de 
sportzaal naast de basisschool 
Pax Christi. Dit evenement wordt 
traditioneel gekenmerkt door 
de sportieve en gezellige sfeer, 
waarbij het ook leuk is om een 
keer kennis te maken met de 
sport tafeltennis. Meer informa-
tie is te vinden op www.tafelten-
nislimmen.nl. 

zijn medeconcurrenten versloeg. 
Goede tweede werd Gerhard 
Tromp die Nico de Graaf voor 
bleef. John Kool pakte de vier-
de plek, nipt voor Arie Hageman. 
Cees de Wildt en Jaap Kaandorp 
streden om plek zes en zeven.
Anton Tromp, die nog niet hele-
maal tevreden is over de vlieg-
vorm van zijn duifjes, pakte de 
achtste stek. 




