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Winkeliers gaan diefstal te lijf!

Vragen Partij voor de 
Dieren over Zanderij
Castricum - Bram van Liere van 
de Partij voor de Dieren Noord-
Holland heeft vragen gesteld 
aan de Provinciale Staten over 
de plannen om een recreatie-
park te realiseren op De Zande-
rij. Want het gebied is zowel een 
Natura 2000-gebied als onder-
deel van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) dus beschermd. 
Van Liere wil weten wat de reac-
tie op de plannen is. Daarnaast 
vraagt hij zich af of het college 
het er mee eens is dat bouwen in 
de EHS indruist tegen de taak-
stelling die de provincie heeft tot 
realisatie van de EHS. Tot slot 
vraagt hij of het college bereid 

is duidelijk te maken wat de pro-
vinciale regels zijn aan de initia-
tiefnemers en de gemeente, zo-
dat niet langer tijd en geld wordt 
geïnvesteerd in een, wat Van Lie-
re noemt, kansloos project.

Ondergrondse woning
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Castricum - Het begon allemaal 
met een tweet van agent We-
sley Wessendorp op 1 april: ‘On-
dergrondse woning aangetrof-
fen in het bos te Castricum Her-
kent u de woning? Neem con-
tact op svp’. Het was geen 1 april 
grap. Vervolgens kwamen re-
actie voorbij waarbij de onder-
grondse woning, met bed, bank 
en kookgerei, grappend in ver-
band werd gebracht met de ille-
gale start van de bouw van het 
Landall vakantiepark. Het hol 
kon volgens een ander gezien 
worden als concurrentie van de 
hobbitwoningen van duincam-
ping Geversduin en er versche-

nen quasi jaloerse reacties op de 
tuin die bij de woning behoort; 
het bos. RTVNH deed een op-
roep. De zender wil in contact 
komen met mensen die weten 
waar het hol zich bevindt, want 
behalve de voorbijgangers die de 
ontdekking deden en de politie, 
lijkt niemand te weten waar het 
te vinden is of wie er woont. Dui-
delijk is wel geworden dat het 
zich in het bos op de grens van 
het terrein van Dijk en Duin be-
vindt, dat het niet gaat om grond 
die in eigendom is van de ge-
meente en dat de woonruimte op 
min of meer professionele wijze 
is gemaakt. Wie weet meer?

Castricum - Al voor de 
spraakmakende overval in 
Deurne stond de training 
‘Omgaan met winkeldiefstal’ 
vorige week dinsdag 1 april 
gepland voor de Castricumse 
winkeliers. 

Hoewel het hier niet om een spe-
cifieke overvalstraining ging, was 
te merken dat de toegestroomde 
winkeliers bijzonder geïnteres-
seerd waren. 

De gemeente Castricum orga-
niseerde deze bijeenkomst met 
het Regionaal Platform Crimina-
liteitsbeheersing (RPC) en Kees 
Goedknegt, die een adviesbu-
reau heeft op het gebied van vei-
ligheid en beveiliging.

Aan het Bakkerspleintje bij Tip 
Top Casuals gaven trainers Rob 
Vermeulen en Chris Bergman 
uitleg over voorzorgsmaatrege-
len die winkeliers kunnen ne-

men om het animo van dieven 
de kop in te drukken. Hang- en 
sluitwerk, detectiepoortjes, ca-
mera’s maar ook procedures zo-
als simpelweg de achterdeur op 
slot doen, passeerden de revue. 
Op interactieve wijze werden 
winkeliers door de trainers uit-
genodigd na te denken over hoe 
veilig hun pand eigenlijk is. Bij-
zondere feitjes kwamen naar bo-
ven als; 20% van de dieven zijn 
professioneel en 80% zijn gele-
genheidsdieven. Via rollenspel-
len werd helder welke verbale en 
non-verbale gedragingen ver-
dacht zijn.

Professionele argwaan door re-
kening te houden met het feit 
dat iedereen een winkeldief kan 
zijn, zou tot de houding van ie-
dere winkelier moeten beho-
ren zonder goedwillende klan-
ten hiermee tekort te doen. Vele 
verhalen kwamen naar boven en 
even zoveel vragen, zoals wan-
neer grijp ik in, op welke manier 
en waartoe ben ik bevoegd als 
ik iemand op heterdaad betrap? 
Handige ideeën werden aange-
leverd als het aanmaken van een 
groepsapp om aan elkaar ver-
dachte personen door te seinen. 
Ook de rol van en samenwerking 
met de wijkagent werd bespro-
ken. Na deze leerzame avond zal 
het in Castricum voor ‘creatief 
winkelaars’  een hele toer wor-
den om goederen te ontvreem-
den. Monique Teeling.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 28-03-
2014 Korthouwer, Fenna Feline, 
dochter van Korthouwer Jasper 
J. en Hommes Maloe, geboren 
te Castricum. 29-03-2014 Waar-
denburg, Lynn Louise, doch-
ter van Waardenburg, Omar en 
Beentjes Saskia W.P.M. 01-04-
2014 Overmeer, Eva, dochter van 
Overmeer, Wouter Johannes Pe-
trus en Braat, Marije.
 
Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap:
04-04-2014 Drenth, Willem F. en 
de Leon, Angelique A., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap:

28-03-2014 Nijman, Koenraad 
C.F. en Bijdevaate, Martine, bei-
den wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 27-03-
2014 van Lierop, Antonius C. ge-
huwd met Vermeeren,Theresia 
M.F., overleden Castricum. 30-
03-2014 Mak, Maria Johanna, 
overleden te Castricum. 31-03-
2014 Gunnink, Hendrikje, we-
duwe van Van der Woud, Fop-
pe Pier overleden te Castri-
cum. Wonende te Bakkum: 29-
03-2014 Kaatee, Hermanus J.W. 
overleden te Bakkum. Wonen-
de te Limmen: 03-04-2014 Veld-
man Simon P., gehuwd met Nuij-
ens Helena M.Th., overleden te 
Limmen.

Fietsroute met zestig 
kilometer cultuurhistorie

Castricum - Voor fietsliefheb-
bers is er een nieuw fietsroute-
boekje ‘Fietsen door de Heerlyk-
heden van Castricum, Akersloot, 
Limmen en Bakkum’. Scheidend 
wethouder Christel Portegies 
van de gemeente Castricum ont-
ving afgelopen vrijdag het eer-
ste exemplaar uit handen van Lia 
Vriend-Vendel uit Limmen, een 
van de samenstellers. Het boek-
je biedt in totaal zo’n zestig ki-
lometer route, langs objecten die 
bijzonder zijn uit een oogpunt 
van cultuurhistorie. Veel daar-
van hebben een status als mo-
nument.
 
Na vijf wandelgidsjes door de 
verschillende ‘Heerlijkheden’ 
binnen de gemeente Castricum 
is er nu ook een fietsgidsje. Tekst 
en routeontwerp zijn het pro-
duct van een nauwe en unieke 
samenwerking tussen vertegen-
woordigers van de historische 
verenigingen die de gemeen-
te telt. Met als deelnemers: Lia 
Vriend-Vendel (eerste auteur), 
Hennie Bakker en Jan Sombroek 
(Oud-Akersloot), Rino Zonne-
veld (Oud-Castricum) en Pe-
ter Valkering (Oud Limmen). Op 
verzoek van de gemeente stip-
pelden zij samen fietsroutes uit 
langs de vele verrassingen bin-
nen de gemeente. Elke fietsroute 
vormt een verbindingslijn tussen 
uiteenlopende landschappen 

en cultuurhistorisch bijzonde-
re gebouwen en landschappelij-
ke elementen en toont de spo-
ren van de tijd in landschap en 
woonomgeving. De cultuurhisto-
rische rijkdom van de gemeen-
te Castricum en haar voormalige 
heerlijkheden komt uitgebreid 
aan bod in een viertal fietsrou-
tes die in totaal ruim 60 kilome-
ter fietsgenoegen bieden.
Is in het kleurrijke boekje al heel 
veel informatie verwerkt, het 
boekje heeft zelfs nog  meer ver-
halen te bieden dan er in staan. 
In het boekje zijn namelijk tien-
tallen zogenaamde QR-codes 
opgenomen. Achter de QR-co-
des zit allerlei extra informatie 
en beeldmateriaal verstopt, die 
gebruikers van een smartpho-
ne simpel tot leven kunnen wek-
ken. Het zijn dezelfde codes die 
het afgelopen jaar zijn versche-
nen op informatieborden in de 
hele gemeente Castricum. De-
ze brengen cultuurhistorische 
hoogtepunten in de bebouwde 
kommen en ook in het buitenge-
bied onder de aandacht.
Het fietsboekje is voor 3,95 eu-
ro verkrijgbaar bij verschillen-
de verkooppunten, waaron-
der de Werkgroep Oud Castri-
cum (www.oudcastricum.com), 
de Stichting Oud-Limmen (www.
oudlimmen.nl) en de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
(www.oudakersloot.nl) .

Plannen NS uitgesteld
Regio – NS bezuinigt komend 
jaar niet op de treindiensten tus-
sen Alkmaar, Haarlem en Am-
sterdam. Dat heeft Rover van NS 
te horen gekregen bij het aan-
bieden van een petitie tegen de 
plannen. 
NS wil met regionale overheden 
en consumentenorganisaties op 
korte termijn in gesprek gaan 
met als doel tot een gezamenlijk 
en breed gedragen alternatief te 
komen voor de bediening van de 
regio. De voornemens van NS 
om de intercity Alkmaar – Haar-
lem te degraderen tot stoptrein 

en de sprinter Amsterdam-Uit-
geest in de daluren te schrap-
pen, viel bij Rover niet in goede 
aarde. 
Samen met de andere consu-
mentenorganisaties in het Locov 
bracht Rover een negatief advies 
uit. Rover-afdeling Haarlem lan-
ceerde een petitie en kwam in 
actie met steun van vele lokale 
politieke partijen. 
NS laat wel weten dat indien niet 
tot een gezamenlijk alternatief 
kan worden gekomen, de plan-
nen alsnog op de rol staan voor 
dienstregeling 2016.

De Slag bij Waterloo
Lezing in De Kern over 
grootste maquette ooit
Castricum - Achtentwintig jaar 
heeft Piet Prinsen gewerkt aan 
zijn maar liefst 35m2 grote ma-
quette van De Slag bij Waterloo. 
Een uniek project dat tot in detail 
op schaal het verloop van deze 
historische gebeurtenis laat zien. 
Prinsen beschilderde ruim 9.000 
miniatuursoldaatjes voor dit le-
venswerk. Tijdens de Zondag-
sociëteit op 13 april vertelt Piet 
door middel van een diapresen-
tatie over het ontstaan van deze 

maquette én natuurlijk geeft hij 
een lezing over De Slag bij Wa-
terloo zelf. Tijdens de presen-
tatie worden filmopnames ge-
maakt voor een documentai-
re over Piet Prinsens levenspro-
ject. De Zondagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in 
Dorpshuis de Kern in Castricum, 
Overtoom 15. Toegang is vier eu-
ro. Voor vervoer kan men bellen 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 0251- 656562.

Regio – De watertappunten van 
PWN zijn weer geopend. Kraan-
water in Nederland is duurzaam 
en van topkwaliteit. Het behoort 
zelfs tot de beste van Europa. 
Met een PWN Watertap wordt 
het drinken van kraanwater voor 
iedereen toegankelijk, levert u 
een bijdrage aan een schoner 
milieu en heeft ook een gezond 
alternatief voor andere drank-
jes. Dagelijks worden in ons land 
500.000 plastic flesjes wegge-
gooid. Met de PWN Watertap 
wil PWN het gebruik van plastic 
wegwerpflessen tegengaan en 
daarmee het drinken van kraan-
water stimuleren. In de gemeen-
te Castricum is het watertappunt 

Water tappen

te vinden bij  Bezoekerscentrum 
De Hoep.
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T-Race and the Old Dix 
bij Jazz Session Club

Limmen – Op zondag 13 april 
vanaf 16.00 uur jazz in de Vre-
deburg, de laatste editie van dit 
seizoen, met T-Race and the Old 
Dix. Aanvankelijk zo’n vijf jaar 
geleden begonnen als kwartet.  
In korte tijd uitgegroeid, met de 
nodige wisselingen, tot een ze-
venmans en éénvrouws formatie 
die zich bezig houdt met dixie-

land, maar daarnaast regelmatig 
uitstapjes maakt naar moderner 
repertoire.
Alle leden hebben veel ervaring 
in muziek; van pop tot klassiek, 
van oude tot modernere jazz, van 
fanfare tot big band. De toegang 
is vrij, maar men kan de organi-
satie steunen door lid te worden 
voor zeven euro per jaar.

Hoog bezoek Backum Brass
Castricum - Op zondag 13 april 
vanaf 15.00 uur verzorgt Brass-
band Schoonhoven, in voorbe-
reiding op de Europese Brass-
bandkampioenschappen van 2 
en 3 mei in het Schotse Perth, 
een concert samen met Backum 
Brass. 
Dit concert vindt plaats in het 
Jac. P. Thijsse College. Kaarten 
kunnen besteld worden via in-

fo@backumbrass.nl. Voor al-
le muziekliefhebbers die niet 
naar Schotland kunnen gaan, is 
dit de uitgelezen kans om de-
ze topband, vlak voor de kampi-
oenschappen te horen. Tijdens 
dit concert is ook de gastdiri-
gent aanwezig, de uit Engeland 
afkomstige Philip McCann. Bac-
kum Brass brengt daarnaast een 
afwisselend programma. 

Punk en meer in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 11 
april speelt Sugar Coated Mind 
Bombs en one-man punkband 
Pedro De La Hoya op het podi-
um van De Bakkerij en op zater-
dag Circus Mayhem en Six Si-
lent Sins.
De Sugar Coated Mind Bombs 
dragen de vreugde van het roe-
keloze leven uit in hun muziek. 
Pedro De La Hoya zingt punk 
in het Spaans en in z’n uppie. 
Op zaterdag 12 april speelt Cir-

cus Mayhem. Circus Mayhem 
heeft een breed geluid van volle 
rock tot de moeder van klassie-
ke rock, de rockballade. De me-
talsound die Six Silent Sins sinds 
begin 2010 neerzet is een geba-
lanceerde mix tussen power me-
tal, death metal en klassieke mu-
ziek. Aanvang 21.00 uur open en 
de entree is vier euro. Op maan-
dag 14 april vanaf Weerwolven 
zoals elke tweede maandag van 
de maand. Aanvang 20.00 uur. 

www. .nl

www. .nl

Castricum - Internationa-
le Dansvereniging Igram Cas-
tricum luidt het voorjaar in met 
een internationaal bal op zater-
dag 12 april in het Clusius Colle-
ge. Het wordt een avond dansen 
op vrolijke volksmuziek gespeeld 
door het achtkoppige orkest 
Mista uit Den Haag. Een avond 
voor wie houdt van andere cul-
turen, dansritmes, volksmuziek 
en volksdans. Van 20.00 tot 23.00 
uur op de Oranjelaan 2a.

Tulpenbal 

Castricum - Vrijdag 25 april 
wordt een schrijfcafé in de bi-
bliotheek gehouden vanaf 14.00 
uur. De bijeenkomst duurt tot 
15.30 uur. De begeleiding is in 
handen van Margreet Schou-
wenaar. Zij is naast schrijf-
ster ook stadsdichter van Alk-
maar. Reserveren via info@mar-
greetschouwenaar.nl of tel: 072 
5332418.

Schrijfcafé

Castricum - In de week voor Pa-
sen worden in de kerken speci-
ale diensten gehouden. In de 
Maranathakerk is een medita-
tieve dansavond met als thema 
‘Van het donker naar het licht’. 
Danservaring is niet nodig; ie-

dereen kan meedoen. Woensdag 
16 april, aanvang 20.00 uur op de 
hoek Beatrixstraat/Kleibroek. 

Aanmelden bij Jenny Appers 
of Willy Eusman: tel.: 652729 of 
651035.

Van donker naar licht in kerk

Galadiner voor cliënten
Castricum - Vrienden van de 
Parnassia Groep hebben in sa-
menwerking met de gemeen-
te, Dijk en Duin en sponsoren 
een galadiner aangeboden aan 
tachtig cliënten en mantelzor-
gers van Dijk en Duin. Het gala-

diner vond plaats in de centrale 
hal van het gemeentehuis. Bur-
gemeester Toon Mans serveer-
de, samen met wethouders, di-
rectie en managers van Dijk en 
Duin en de sponsor, de gerech-
ten uit.

Castricum - Tot 1 juli expo-
seert Marian de Jonge in restau-
rant Johanna’s Hof aan de Zee-
weg. De tentoonstelling kreeg 
als naam ‘Tekeningen van oude 
Meesters’ mee.

Expositie

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.30 & 19.30 uur  

maandag & woensdag 20.00 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

- De Film
dinsdag 19.30 uur   

Toen was geluk heel gewoon 
- Wijn & Film

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 19.00  uur   zondag 19.30 uur  

dinsdag 21.15 uur   woensdag 20.00 uur   
Lucia de B.

donderdag 15.30 uur   vrijdag 13.30 uur   
zaterdag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur   

Her
vrijdag 16.15 & 19.00 uur   

zaterdag 19.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 19.00 uur   
Kenau

vrijdag 13.30 uur   zaterdag 21.15 uur   
12 Years a Slave
woensdag 16.00 uur 
Tinkerbell  (NL)

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 14.00 & 16.30 uur 

woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 14.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Pim en Pom

Programma 10 april t/m 16 april 2014

Wijnproeverij en hapjes

Toen was geluk heel gewoon 
1974. Het Nederlandse voetbal-
elftal heeft zojuist de heroïsche 
WK-finale verloren van aarts-
rivaal West Duitsland. Het hele 
land is in rouw en Jaap Kooiman 
gooit uit pure frustratie zijn tele-
visie het raam uit. Deze gebeur-
tenis is de opmaat voor een even 
komische, spannende als ont-
roerende familiefilm. 
Corso Bioscoop en Smaakver-
maak gaat het publiek verras-
sen met een nieuw concept. 

Dinsdag 15 april wordt iedereen 
ontvangen bij restaurant Cor-
so uit eten. Er staat een hapje 
klaar met daarnaast twee glazen 
wijn. Welke smaakt er lekker bij? 
Vervolgens wordt ontdekt wat 
er met de smaak gebeurt wan-
neer er aan het gerechtje enke-
le ingrediënten worden toege-
voegd. Hierna kan men genieten 
van de film ‘Toen was geluk heel 
gewoon’. De kosten voor deze 
avond zijn vijftien euro!

De voltallige cast van de kas-
kraker Rio neemt de Corso Bi-
oscoop weer over in Rio 2. Het 
leven is letterlijk een jungle voor 

Rio 2 Blu, Jewel en hun drie kids in Rio 
2. Als ze voor een familiereünie 
het regenwoud ingaan, krijgt Blu 
het in de voor hem onbekende 
omgeving aan de stok met twee 
pittige tegenstanders.
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Groetjes van Kees!
Castricum – In Engeland heet 
hij Postman Pat, Nederland heeft 
zijn eigen Kees de Post. Maar ei-
genlijk heet hij Kees Zonneveld, 
hij komt oorspronkelijk uit Bak-
kum en zijn allerlaatste werk-
dag is in aantocht. Kees gaat na 
38 jaar als postbode gewerkt te 
hebben op 62-jarige leeftijd met 
pensioen. Dit is de man die het 
vaak niet na kon laten om voor-
dat hij de post in de brievenbus 
deponeerde ‘Groetjes van Kees’ 
op de enveloppe te schrijven.

Kees kent veel mensen en ve-
len kennen hem. Dat mensen 
graag een praatje met hem ma-
ken heeft alles te met zijn luis-
terend oor en ruime belangstel-
ling voor alles en iedereen om 
hem heen. ,,Dit beroep is gezond 
door alle beweging in de buiten-
lucht en heel erg afwisselend”, 
vertelt Kees. ,,Het beroep sterft 
uit, in plaats van postbodes, die 
ook het sorteren voor hun reke-
ning nemen, is Post NL overge-
stapt op postbezorgers die min-
der verdienen. Van de 160 post-
kantoren in Nederland blijven er 
maar zes over. In Castricum heb-
ben we tot voor kort nog achter 
het oude postkantoor gewerkt, 
maar ondertussen zijn we naar 
Krommenie verhuisd, waar voor-
al oproepkrachten werken. Op 
de Ruiterweg is een depot waar 
de bezorgers hun post kunnen 
ophalen.”  
Als Kees uitgewerkt is gaat hij 

zijn woning aanpakken en de 
vier kinderen helpen die allemaal 
aan het verbouwen zijn. Boven-
dien vragen de vier kleinkinde-
ren natuurlijk aandacht van opa 
Kees. Daarnaast blijft hij zich in-
zetten voor de Fietsersbond, Re-
pair Café en De Bakkerij. ,,In 
De Bakkerij wordt ook mijn af-
scheidsreceptie gehouden; er 
komen zo’n honderd man.”
Postbodes maken onderweg van 
alles mee. ,,Ik wil iedereen be-
danken van de koffie die ik on-
derweg aangeboden kreeg.” En 
hij besluit lachend: ,,Van colle-
ga’s hoorde ik wel eens verha-
len dat naakte dames of vrou-
wen in bikini de deur voor hen 
opende bij het afleveren van een 
pakket. Bij mij ging dat anders, ik 
trof een naakte vent.” 

Vitesse ‘22 blijft zoeken 
naar de juiste vorm

Castricum - In de aanloop naar 
de nacompetitie leek het thuis-
duel tegen FC Purmerend een 
goede gelegenheid om het ver-

trouwen in eigen kunnen weer 
wat op te vijzelen. De 2-6 over-
winning in het doordeweekse 
oefenduel tegen Foresters leek 

daartoe al een goede opmaat. 
Het uitduel tegen FC Purmerend 
ging na een matige wedstrijd 
verloren met 1-0, dus bood de-
ze return dé gelegenheid tot re-
vanche. Maar na afloop was het 
opnieuw FC Purmerend dat de 3 
punten dankbaar incasseerde en 
mede daardoor uitzicht houdt op 
het ontlopen van degradatie of 
nacompetitie.
Vitesse begon goed aan het du-
el en was de eerste 20 minu-
ten duidelijk de bovenliggende 
partij. Een zuiver doelpunt van 
Tom Spil werd afgekeurd na een 
vlagsignaal van de ‘assistent’. De 
winnende treffer van Purmerend 
was min of meer maatgevend 
voor dit duel. Bij een diepe bal 
botste keeper Tom Laan tegen 
een van z’n verdedigers, waarna 
de verbaasde spits zomaar met 
de bal richting doel kon lopen: 
0-1. De grootste kans was nog 
voor Purmerend toen een van de 
middenvelder de bal na een mis-
lukte uittrap ineens op de pan-
toffel nam maar de lat voorkwam 
een grotere afgang.

Modeste Herwig opent 
Hortus Bulborum

Limmen - Niets veranderlijker 
dan het weer. Was het vorig jaar 
bij de opening van de Hortus 
nog één kale boel, stonden nu 
al veel van dan meer dan 1250 
soorten narcissen te bloeien. 

Hetzelfde geldt voor het klein-
goed zoals de hyacinten en de 
keizerskronen. Met de tulpen, 
zo’n 2500 verschillende, gaat het 
beduidend minder snel. Geluk-

kig maar, want zo blijft er voor 
de bezoekers aan de historische 
bollentuin nog volop te bewon-
deren.

De tuin aan de voet van het Lim-
mer kerkje ligt er nu weer prach-
tig bij. Dat kon ook de bekende 
tuinjournaliste Modeste Herwig 
volmondig bevestigen. Zij was 
door het bestuur uitgenodigd 
om het nieuwe seizoen officieel 

Modeste Herwig werd na afloop van de officiële opening van de Hortus 
geïnterviewd door RTV Noord-Holland. Op de achtergrond het Limmer 
kerkje. Foto: Peter van Renen.

te openen. Voorafgaand aan die 
officiële handeling hield ze een 
boeiende presentatie over het 
gebruik van bollen in combinatie 
met vaste planten. De bollen zor-
gen in het vroege voorjaar voor 
de kleurige noot, totdat hun plek 
wordt overgenomen door de 
laatstsgenoemden. Dat zij daar-
bij de bolgewassen overwoeke-
ren is in veel gevallen geen pro-
bleem, omdat de bollen – afhan-
kelijk van de soort – het jaar erop 
gewoon weer terugkomen.

Na de officiële opening werd 
vervolgens het Pieter Bosch-
manpaviljoen onthuld, vernoemd 
naar de oorspronkelijke oprich-
ter van de tuin nu 86 jaar gele-
den. 

Het paviljoen, een prachtige mu-
ziektent naar historisch voor-
beeld, kan worden gebruikt voor 
onder andere muzikale optre-
dens. Tot slot werd de geheel 
vernieuwde bollenschuur an-
nex ontvangstruimte bewonderd, 
waar een grote collectie aan his-
torische bolgewassen verkrijg-
baar is. De burgemeester van 
Castricum was spontaan de eer-
ste koper die van die gelegen-
heid gebruik maakte.

De tuin aan de Zuidkerkenlaan 
in Limmen is dagelijks geopend 
tot en met 16 mei. Zie voor meer 
informatie: www.hortus-bulbo-
rum.nl. 

Castricum - Het haalde de na-
tionale pers; het meest aan-
sprekende rugbyteam ter we-
reld komt naar Castricum. Dat 
maakte de NOS bekend. Ini-
tiatiefnemers Mats Marcker 
en Bart Wierenga hebben na 
maanden van voorbereiding de 
toezegging op zak. Van 14 tot 21 
juli zullen de All Blacks Sevens 

hun trainingen afwerken op 
sportpark Wouterland, de thuis-
basis van de Castricumse Rugby 
Club. Het trainingskamp in Cas-
tricum dient als voorbereiding 
op de Gemenebest Spelen in 
Glasgow, die op 21 juli starten. 
Op de Gemenebestspelen staat 
de variant Rugby Sevens op het 
programma.

All Blacks Sevens in Castricum

De ruimte in op Sokkerwei
Castricum - Donderdag 3 april 
is het ruimteproject van OBS de 
Sokkerwei met succes afgeslo-
ten. Alle kinderen lieten in hun 
klas aan hun ouders, broertjes, 
zusjes en andere belangstellen-
den zien wat ze hebben geleerd 
over de ruimte. Elke klas heeft op 
eigen wijze geleerd over de pla-
neten en is vervolgens zelf teke-

ningen en modellen op schaal 
gaan maken in de lessen hand-
vaardigheid. 
Ook is er aandacht besteed aan 
de ruimtevaart en hoe astronau-
ten hun werk doen. Een vader in 
groep 8 heeft zelfs een signaal 
vanuit groep acht met een spe-
ciale antenne naar een satelliet 
gestuurd.

Limmen - De wijkverpleegkun-
digen van ViVa! Zorggroep star-
ten in Gezondheidscentrum Lim-
men met een inloopspreekuur. 
Het spreekuur is elke dinsdag, 
van 11.00 tot 12.30 uur op Zon-
nedauw 2. 
Een bezoek aan het spreekuur 
is gratis, een afspraak maken is 
niet nodig.

Spreekuur Viva!

Zondag 13 april 14.00 uur:

Limmen  -  IVV

balsponsor: MCA MontAge en ConstruCtiebedrijf 
 AlkMAAr b.v.
 Chris sChilder perkgoedspeCiAlist

pupil v.d. week: stAn duinMeijer (speler liMMen d2)
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Vriendinnenvoetbal 

Limmen - Vrijdagmiddag 9 april 
organiseert voetbalvereniging 
Limmen een kennismakingsac-
tiviteit voor meiden die geïnte-
resseerd zijn om te gaan voet-
ballen. De Vriendinnenmiddag 
vindt plaats van 16.00 tot 18.00 
uur. Daarna zal er nog een pers-
conferentie zijn met speelsters 
van VV Limmen die het al ver 
hebben geschopt in de voetbal-
wereld, waaronder het Neder-

lands elftal. VV Limmen is een 
vereniging met ruim 120 meisjes 
in de jeugdafdeling en wil graag 
groeien. 
Aan deze Vriendinnendag kun-
nen alle meisjes van zeven tot 
dertien jaar gratis mee doen, 
ook als zij geen voetbalervaring 
hebben of geen lid zijn van een 
vereniging. Meedoen? Aanmel-
den kan bij mariskahollenberg@
gmail.com.

Plantjes ruilen en kopen 
bij de Tuindersvereniging
Castricum - Op zaterdag 12 
april kunnen van 10.00 tot 12.00 
uur stekken van vaste planten 
worden geruild op het volkstuin-
complexen van de Amateur Tuin-
dersvereniging Castricum. 

Iedereen is welkom op de Oos-
terbuurt 17, aan het einde van de 
Breedeweg. 
Het ruilen geschiedt zonder be-
taling. Verder zijn er planten te 
koop op de beurs.

Zakenvrouw van het jaar 
gast bij Goed Contact

Castricum - Op zaterdag 12 
april gaat de Goed Contact Mas-
terclasscyclus van start. De cy-
clus, met een maatbenadering 
voor de diverse doelgroepen 
van het ondernemersnetwerk, is 
nieuw in het aanbod. Goed Con-
tact wil professionals bij elkaar 
brengen met het doel zichzelf, 
hun onderneming en elkaar te 
versterken. 
Monic Bührs, directeur In Touch 
Women Resource Management, 
leidt de middag in. Naast ‘execu-
tive search’ houdt zij zich bezig 
met het trainen en coachen van 
vrouwen op het gebied van car-

rière aspecten. Monic wordt blij 
als zij ziet dat vrouwen, met vaak 
kleine suggesties, mooie stap-
pen in hun carrière kunnen ma-
ken. ,,Daar doe ik het voor!” 
Daarna Ria Joosten, de Leudal-
se eigenaresse van Ria Joosten 
Catering en Evenementen, die 
op 17 maart in Huis ter Duin uit-
geroepen is tot Zakenvrouw van 
het jaar 2014.  
Zowel leden als niet-leden zijn 
welkom om in te schrijven voor 
deze Masterclasscyclus. Be-
zoek de website voor inschrijven 
en meer informatie: www.goed-
contact.nl.

Domper voor Vredeburg
Limmen - Op dinsdagavond 1 
april speelde het eerste zestal 
van schaakvereniging Vredeburg 
bij De Waagtoren in Alkmaar het 
laatste duel voor de bondscom-
petitie van dit seizoen. Op vrij-
dagavond stond ronde 25 van de 
interne competitie op het pro-
gramma. Met nog vijf ronden te 
spelen blijft het spannend aan 
de top van de ranglijst, waar Ha-
rold Ebels, Bob Stolp en Gertjan 
Hafkamp vooralsnog de medail-
leposities bezetten. 
Na het gevoelige verlies te-
gen ZSC Saende in de voorlaat-
ste ronde moest SV Vredeburg , 
in de bovenzaal van het Gulden 
Vlies, winnen om de tweede plek 

in de derde klasse D te behou-
den. Het duel leverde evenwel 
een nieuwe domper op. Jos Ad-
miraal tekende op bord vier voor 
een snelle remise. Maar kort 
daarna verloren achtereenvol-
gens Jaap Limmen op bord zes, 
Gertjan Hafkamp op bord vijf en 
Bert Hollander op bord drie. Dat 
Harold Ebels er op bord twee 
nog een remise uitsleepte en dat 
Bob Stolp op het eerste bord een 
fraaie zege boekte, deed er niet 
meer toe. De 4-2 nederlaag was 
een feit. Het seizoen eindigde 
daarmee voor SV Vredeburg wat 
grijzig: na vier overwinningen en 
drie nederlagen was de kleurloze 
derde plek wat resteerde.

Controle fietsen voor 
het verkeersexamen

Castricum - Op de foto is de Fiet-
sersbond volop in actie om fiet-
sen te controleren voor het ver-
keersfietsexamen voor de basis-
school volgende week in Castri-
cum en Akersloot. Alle fietsen 
werden goedgegeurd, een leer-
ling moest nog wel snel even een 
bel kopen. Vrijwilliger Kees Zon-
neveld: ,, Limmen laat verstek 
gaan, die doet niet mee. Jam-

mer is ook dat de gemeente zich 
heeft teruggetrokken omdat het 
te veel zou kosten. Ze leveren wel 
de bordjes voor wegbewijzering, 
want die waren er toch al. Ie-
mand van de school hangt ze op. 
Kennelijk wordt het niet meer zo 
belangrijk gevonden dat kinde-
ren veilig leren fietsen. De Fiet-
sersbond help net als andere ja-
ren met de start bij het examen.” 

Op pad met 
boswachter
Castricum - Op zaterdag 12 
april neemt boswachter Dirk 
Glorie geïnteresseerden mee 
voor een lentewandeling door 
het duingebied in de omgeving 
van de Noorderstraat in Castri-
cum. Op diezelfde dag trekt bos-
wachter Jan Zijlstra er op uit 
om het oorlogsverleden van het 
duingebied te ontrafelen. 
Het verzamelpunt voor deze ex-
cursie is aan de Noorderstraat in 
Bakkum. Vertrek om 12.00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer 
twee uur. Ook vanaf het Hof van 
Kijkuit in Castricum start er op 
12 april een excursie. Deze wan-
deling is een ontdekkingstocht 
naar de sporen van de Tweede 
Wereldoorlog. Bezoek een nog 
zichtbaar deel van de Atlanti-
kwall en wandel mee naar het 
restant van een V1-installatie en 
een kunstbunker uit de Tweede 
Wereldoorlog. Vertrek voor deze 
excursie is ook om 12.00 uur. De 
wandeling duurt ongeveer twee 
uur en is geschikt vanaf twaalf 
jaar. Aanmelden voor beide ex-
cursies is noodzakelijk en kan 
via www.pwn.nl/eropuit of tele-
fonisch via Bezoekerscentrum 
De Hoep: 0251 661066. 

Akersloot - Rob Schoon heeft 
zaterdag op zeer verrassende 
wijze het driebanden kampioen-
schap weten te bemachtigen. De 
als laatste geplaatste in de fi-
nale was hij een outsider, maar 

Rob Schoon is 
de winnaar 

met slechts een verliespartij te-
gen Hans Verduin mocht hij zich 
zaterdagavond terecht winnaar 
noemen. Op de tweede plaats 
kwam Han Duin met evenveel 
wedstrijdpunten, maar met een 
lager carambolepercentage. Wel 
mocht Han de hoogste serie no-
teren; een serie van negen ca-
ramboles. Op plaats drie eindig-
de Piet Weber met acht punten.

Blik op de 
Strandwal

Akersloot - Een zeer gevari-
eerde open dag van  Brandweer 
Akersloot, Boerderij het Vertrou-
wen en Scouting Akersloot vindt 
plaats op zondag 13 april waar 
grootst word uitgepakt op de 
strandwal. Vanaf 11.00 uur is ie-
dereen welkom voor brandweer-
demonstraties, veiligheidsvoor-
lichting en AED-uitleg. 
Bij de boerderij kunnen bezoe-
kers alle landbouwvoertuigen, 
stallen, het vee en jongvee be-
zichtigen. Bij Scouting Akersloot 
kan men het moderne gebouw 
bewonderen, en staan vrijwilli-
gers klaar om van alles te ver-
tellen over Scouting. Daarnaast 
is het voor de kinderen mogelijk 
om met een strippenkaart deel 
te nemen aan diverse uitgezet-
te spelletjes. 
De open dag is van 11.00 tot 
16.00 uur. Ook een aantal ande-
re verenigingen en hobbyisten 
presenteren zich.

Gastgezinnen gezocht
Regio - In Berlijn, waar veel so-
ciaal zwakkeren uit de Europe-
se samenleving wonen, leven 
veel kinderen die weinig vreug-

de beleven. Pax Christie is op 
zoek naar gezinnen die een paar 
weken plaats willen bieden aan 
deze kinderen tijdens een va-

kantieperiode. Door kinderen 
te laten ervaren dat er ook vei-
lige thuissituaties zijn, groeit 
het vertrouwen van de kinde-
ren in een betere toekomst. 
Neem voor meer informatie con-
tact met Wendy Baart: wendy.

baart@quicknet.nl. Kijk ook op 
de website van Pax Kinderhulp.                                                                                                
Deze organisatie verzorgt al tien-
tallen jaren de vakantie opvang 
van kinderen die tussen de wal 
en het schip vallen. www.paxkin-
derhulp.nl. 
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Uitgebreide tapaskaart!
Vrijdag heropening van 
Grandcafé Mezza Luna
Castricum -  Vrijdag is het al 
weer drie maanden geleden 
dat Renato en Tiny Holshuijsen 
het stokje overnamen van Ral-
ph en Linda en sindsdien de 
scepter zwaaien bij Mezza Luna. 
Gedurende deze periode heb-
ben zij zich gedegen ingewerkt 
en drukken zij langzamerhand 
meer en meer  hun eigen stem-
pel op het reilen en zeilen van 
dit prachtige grandcafé. 
Zo heeft Renato met zijn achter-
grond in het slagersvak zijn ei-
gen visie op het bereiden van de 
vleesgerechten, soepen, salades 
bij koude en warme buffetten et 
cetera. En datgene wat zij van-
af het begin voor ogen hadden, 
namelijk een zeer uitgebrei-
de tapaskaart met wel veertig 
soorten tapas naast de regulie-
re menukaart, hebben zij nu ge-
realiseerd. Bovendien is het mo-
gelijk om op dinsdag, woensdag 
en donderdag tussen 17.00 uur 
en 20.00 uur onbeperkt tapas te 
eten voor slechts 17,95 euro. 
Uiteraard blijft het ook moge-
lijk om de tapas per stuk te be-
stellen. De tapaskaart gaat za-
terdag in. Ook de wijnkaart is 
aangepast en in overleg met 
de wijnleverancier Vos & Part-
ners is er een mooie uitgebrei-
de wijnkaart samengesteld. De 

uitstekende huiswijnen worden 
rechtstreeks getapt uit de wijn-
vaten. Daarnaast is er een uit-
gebreid wijnassortiment met 
specifiekere wijnsoorten en de-
ze kunnen ook per glas be-
steld worden dankzij een wijn-
klimaatkast die ervoor zorgt dat 
de wijnen goed geconserveerd 
blijven. 

Ter gelegenheid van de intro-
ductie van de nieuwe tapas-
kaart en wijnkaart vindt vrij-
dag een heropening plaats. Tus-
sen 16.00 en 19.00 uur is er ge-
legenheid om kennis te maken 
met de nieuwe kaart en de wij-
nen te proeven tijdens een wijn-
proeverij. 

Natuurlijk is het mogelijk om 
daarna te blijven eten. De avond 
wordt muzikaal omlijst door Will 
Decker en Heartbeats. Will Dec-
ker is een stijlvolle zangeres die 
samen met twee ervaren muzi-
kanten met veel verve haar pro-
gramma Heartbeats brengt. On-
dersteund door twee professio-
nele gitaristen weet Will Decker 
een modern eigentijds program-
ma neer te zetten met een mix 
van ballad tot up-tempo-songs. 
De aanvang hiervan is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.

Hummel Kozijnen
Ook voor raamdecoratie 

en buitenzonwering
Heemskerk - Zonwering aan-
brengen op kunststof kozijnen? 
De Speedy Pliss is speciaal is 
ontwikkeld om te monteren zon-
der gaten te hoeven boren. Nooit 
meer problemen met gordijnrails 
of cassettes die voor het raam 
hangen, de Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
en heeft een zeer fraai alumini-
um frame voorzien van een mag-
neetstrip. Deze magneetstrip 
kan in elke gewenste RAL-kleur 

worden uitgevoerd. Luchtdoorla-
tende stof? Verduisterend, zon-
werend of reflecterend? Het is 
allemaal mogelijk en bij Hummel 
in tien kleuren te bestellen. Het 
grote voordeel van de Speedy 
Pliss in een frame is dat draaikie-
pramen altijd maximaal geopend 
kunnen worden en dat eventuele 
ventilatieroosters nooit meer zijn 
afgesloten. 
Ook voor een voorzetrolluik is 
men bij Hummel aan het juis-

te adres. In het uitgebreide pro-
ductgamma vindt iedereen het 
rolluik dat perfect aansluit bij de 
leefstijl en het budget, met keus 
uit PVC of aluminium lamellen 
en handbediening (met koord 
of lint) of elektrische bediening 
(met schakelaar of afstandsbe-
diening). Wie kiest voor buiten-
zonwering, bekijkt de windvas-
te screens van Zip X. Screens 
verhogen het leefcomfort door 
de uitstekende reflecterende ei-
genschappen, waardoor storen-
de lichtinval voorkomen wordt 
en het interieur beschermd is. 
De screens zijn windvast, ook bij 
hoge windsnelheden, doordat ze 
zijn vastgeritst in de zijgeleiders. 
De doeken zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en patro-
nen. Ook levert Hummel zonne-
tenten, ook wel zonneschermen 
of knikarmen genoemd in ver-
schillende vormen en modellen. 
Stuk voor stuk van hoge kwali-
teit, sterk en prachtig om te zien. 
Het zonwerende doek zorgt voor 
een optimaal thermisch en visu-
eel comfort; het licht wordt ge-
dempt en de omgevingstempe-
ratuur wordt aangenaam.

Hummel Kozijnen is gevestigd 
aan de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk en geopend op vrijdag van 
13.00 tot 16.30 uur en zaterdag 
van 12.00 tot 15.00 uur. Tel.: 0251 
234484/06-10273172. Website: 
www.hummel-kozijnen.nl.

 
Castricum - De winkeliers van 
Geesterduin pakken flink uit met 
de Pasen. De kinderen kunnen 
in de winkels een kleurplaat op-
halen en paaseieren zoeken, die 
verstopt zijn in diverse etalages 
door het winkelcentrum heen. 
Bij de eieren staat een letter ver-
meld. Die kunnen ingevuld wor-

den en samen vormen zij een 
woord. Lever de kleurplaat met 
hierop de uitslag in bij Jamin. De 
winnaars ontvangen een cho-
colade paashaas. De volwasse-
ne bezoekers kunnen een luxe 
paasbrunch voor tien personen 
winnen met puzzelen. Bij de win-
kels die voeding verkopen liggen 

woordzoekpuzzels klaar. Zoek 
hierop de vermelde sponsoren 
en overige paaswoorden. Hier-
na blijft een woord over. Vul dit 
in op het formulier en lever de-
ze in bij Bakkerij Bart. De win-
naar ontvangt een goed gevul-
de paasmand met allerlei heer-
lijke versnaperingen voor tien 
personen, geheel verzorgd door 
verschillende winkels in Gees-
terduin. Beide acties lopen tot en 
met woensdag 16 april. De win-
naars krijgen donderdag 17 april 
bericht. 

Uniek in de regio:
Gratis juridisch advies; 
persoonlijk of via Skype 
Regio - De drempel om naar 
een advocaat te stappen is voor 
sommige mensen best hoog. De 
indruk bestaat dat altijd met-
een ‘de meter gaat lopen’, terwijl 
het  juist zo belangrijk  is om tij-
dig advies te vragen en erger te 
voorkomen. 

Knuwer advocaten verlaagt die 
drempel, onder andere door gra-
tis een eerste juridisch advies te 
geven via Skype. Niet gedurende 
één uur in de week, maar op een 

moment tijdens kantooruren dat 
het schikt. Voor wie liever face to 
face gratis advies krijgt; dat kan 
dat ook. Op de eerste maandag 
van de maand van 17.00 tot 19.00 
uur is er een juridisch spreekuur 
van Knuwer advocaten in de bi-
bliotheek van Castricum en elke 
dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur 
op het kantoor in Alkmaar dat 
gevestigd is in het gebouw van 
de Kamer van Koophandel. Zie 
voor verder informatie of aan-
melden:  www.knuwer.nl . 

Gewond bij aanrijding
Haarlem - Een 73-jarige man 
uit Castricum is ernstig gewond 
geraakt bij een aanrijding op de 
Gedempte Oude Gracht in Haar-
lem. 
Een 78-jarige man uit Den Haag 
reed vrijdag met zijn auto over 
de Gedempte Oude Gracht toen 

de 73-jarige fietser overstak. De 
bestuurder van de auto kon de 
fietser niet meer ontwijken en 
er ontstond een aanrijding. De 
fietser is met ernstig hoofdletsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
politie onderzoekt de exacte toe-
dracht van de aanrijding. 

www. .nl

www. .nl

Spelletjes voor mensen met beperking
Castricum - Wekelijks wordt op 
dinsdagavond een spelletjes-
avond georganiseerd voor men-
sen met een  beperking. Onder 

meer worden de spelen keezen, 
rummicuppen en sjoelen door de 
groepsleden beoefend van 19.00 
tot 21.00 uur. De organisatie is in 

handen van de Stichting Welzijn 
Castricum en SIG, de regionale 
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beperking. 
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Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag, een week ge-
leden, zijn vijf mannen in de leef-
tijd van 17 tot en met 36 jaar uit 
Castricum, IJmuiden, Uitgeest 
en Heemskerk aangehouden 
op een bouwterrein op de Rijks-
straatweg. Toen hun identiteits-
bewijzen werden gecontroleerd 
zag een van de agenten een op 
een vuurwapen gelijkend voor-
werp op de grond liggen. Hier-
op werden de vijf mannen aan-
gehouden voor vuurwapenbezit. 

De politie hield vorige week 
woensdagmiddag twee verdach-
ten, van 25 en 21 jaar, uit Ure-
terp en Nieuwegein aan op ver-
denking van poging inbraak. 
Een bewoner van Schouten-
bosch zag twee personen lo-
pen die zich verdacht gedroe-
gen. Ze hadden bij iemand aan-
gebeld en waren vervolgens een 
steeg ingegaan. Hij besloot ach-
ter het tweetal aan te gaan, maar 
ze liepen van hem weg. Hij alar-
meerde de politie die poolshoog-
te nam en het tweetal staande 
hield. In de omgeving werd in-
brekersgereedschap aangetrof-
fen die het tweetal vermoedelijk 
had achtergelaten. De twee ver-
dachten zijn aangehouden en na 
verhoor in verzekering gesteld. 
De politie doet verder onderzoek. 

Donderdag rond 15.00 uur is in 
een supermarkt in winkelcen-
trum Geesterduin is een dame 
gerold van haar portemonnee. 
Daar zat tevens haar pinpas in. 
Kennelijk heeft de dader even 
eerder tijdens pinnen de pincode 
van haar afgekeken, want later 
bleek dat er geld van haar bank-
rekening was afgehaald door de 
onbekende dader. Videobeelden 
geven een duidelijk beeld van 
hem, onderzoek volgt.
Zaterdag is ingebroken in een 
woning aan de Weegbree. De 
gehele woning is doorzocht en 
diverse goederen zijn ontvreemd. 
Zondag vond om 3.00 uur een 
vechtpartij plaats op de Soo-
merwegh ter hoogte van Tulpen-
veld. Toen de politie arrriveer-
de stond een man uit Castricum 
met bebloed gezicht met daar-
bij nog drie personen. Ze had-
den een woordenwisseling ge-
had met een inwoner van Heiloo 
en daarbij had de man uit Heiloo 
een kopstoot uitgedeeld aan de 
Castricummer, met het letsel tot 
gevolg. Betrokkenen waren aar-
dig onder invloed en wilde geen 
aangifte doen, maar wel dat de 
dader aangehouden zou worden. 
Even later zagen ze toch maar af 
van aangifte. 
Om 9.30 uur vond een verkeers-
ongeval plaats met letsel op de 
Zeeweg. Een van de voertuigen 
raakte in een slip terwijl de au-
to’s naast elkaar reden op de 
tweebaansweg waardoor de an-
dere auto tegen een lantaarn-
paal botste in de middenberm. 
Een van de voertuigen moest 
worden weggesleept. 

Veiling FC Castricum 
levert 19.000 euro op!

Castricum - Ruim zestig prijzen 
waren er te vergeven, met na el-
ke sessie van twintig, een hoofd-
prijs tijdens de veiling in de kan-
tine van FC Castricum. Na de lo-
terij werd het team dat de mees-
te loten heeft verkocht bekend-
gemaakt en dat was de E2. Dit 
team gaat genieten van een ver-

zorgde avond in Kartworld. Ro-
dy Remijnse presteerde het om 
meer dan honderd loten te ver-
kopen. Daarna kon een ieder ge-
nieten van een buffet. De veiling 
daarna, die geopend werd door 
burgemeester Mans, leverde 
maar liefst 19.000 euro op. Foto: 
Jacob de Maar. 

VrijeLijst: advies niet-
ontvankelijk verklaren

Castricum - Het advies dat Di-
mitri Arpad uit Velsen aan de ge-
meente heeft uitgebracht om in 
een groot deel van Park Noord 
End een aanlijngebod in te stel-
len, moet niet-ontvankelijk wor-
den verklaard. Dat stelt De Vrij-
eLijst. De partij wil dat het colle-
ge het advies van tafel neemt en 
met de motie aan het werk gaat, 
die in februari de voltallige steun 
kreeg van de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Ron de Haan: 
,,Het adviesbureau van de heer 
Arpad, die bovendien voorzitter is 
van D66 in Velsen, is niet de mo-
tie gevolgd die door de gemeen-
teraad is aangenomen, maar een 
motie van CK&G, D66, VVD en 
CDA die helemaal niet in stem-
ming is gebracht. Ik zeg, een val-
se start geeft een valse uitkomst. 
De voormalige coalitie wilde B 
en W opdragen een oplossing 
voor Noord End aan te dragen 
die recht doet aan de belangen 

die in Park Noord End in het ge-
ding zijn. Maar de motie van De 
VrijeLijst die in aangepaste vorm 
op 20 febuari de steun kreeg van 
de hele raad, vraagt om een op-
lossing die recht doet aan de 
gebruikers. Er zijn geen belan-
gen in het geding. Er zijn slechts 
emoties over een park dat de 
gemeente al dertig jaar niet be-
heert volgens eisen en regels die 
ze zelf aan losloopgebieden stelt. 
Ik blijf erbij dat de raad wil dat 
het losloopgebied een losloop-
gebied voor honden blijft, waar-
in de gemeente en niemand an-
ders maatregelen moet nemen 
om het ook voor andere gebrui-
kers veilig en leuk te maken.” 
De VrijeLijst vindt het overtrok-
ken dat het gemeentebestuur 
besloten heeft voor deze klus 
een extern bureau in te huren. 
De Haan: ,,Opnieuw doen dus, 
en wat mij betreft in eigen be-
heer.”

Opnamekliniek Dijk en Duin 
onder verscherpt toezicht

Castricum - De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) stelt 
de opnamekliniek van GGZ-in-
stelling Dijk en Duin onder ver-
scherpt toezicht. De eerder ge-
vraagde verbeteringen op het 
gebied van separeren van pa-
tiënten zijn nog onvoldoende 
doorgevoerd. Dijk en Duin is on-
derdeel van de Parnassia Groep 
en heeft vestigingen in Noord-
Holland. 
De IGZ bezocht de opnamekli-
niek van de locatie in Castricum 
in februari 2013, december 2013 
en februari 2014. Deze bezoeken 
maakten deel uit van een lande-
lijk onderzoek naar het terug-
dringen van separeren waarover 
later dit jaar een rapport ver-
schijnt. In 2013 onderzocht de 
inspectie ook een melding van 
de opnamekliniek. Tijdens het 
bezoek in december bleek Dijk 
en Duin nog niet te voldoen aan 
de normen voor het separeren 

van patiënten en eiste de inspec-
tie verbeteringen. Bij een ver-
volgbezoek in februari zag de in-
spectie onvoldoende verbeterin-
gen. Tijdens separeren moet er 
minimaal eens per half uur con-
tact zijn met naasten en/of het 
personeel. Daarover stond ech-
ter niets in de separeer- begelei-
dingsplannen. Het was niet altijd 
duidelijk of de begeleidingsplan-
nen en het toezicht ook echt wa-
ren uitgevoerd. Ook is geen con-
sultatie aangevraagd terwijl dat 
wel verplicht is.
Volgens de IGZ is de opname-
kliniek van Dijk en Duin de af-
gelopen periode onvoldoende in 
staat gebleken om de tekortko-
mingen weg te werken. Daarom 
wordt de opnamekliniek voor zes 
maanden onder verscherpt toe-
zicht gesteld. Met onverwachte 
inspecties controleert de IGZ of 
het separeren van patiënten vol-
gens de normen gebeurt.

Sporten met de JeugdSportPas
Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Sport-
service Kennemerland, is ge-
start met het derde blok van het 
huidige schooljaar. Alle kinde-
ren die in Castricum, Akersloot, 
Limmen en Heemskerk wonen 
of op school zitten zich weer in-
schrijven voor de JSP. Sportser-
vice Kennemerland biedt met de 
JSP kinderen de mogelijkheid 
met een sport kennis te maken 
bij een vereniging of organisa-

tie, zonder verdere verplichtin-
gen, zoals bijvoorbeeld lid wor-
den. Voorvijf euro kunnen de 
kinderen uit het basisonderwijs 
vier lessen meesporten bij een 
van de ruim dertig deelnemende 
sportverenigingen. 
Het volledige aanbod is te vin-
den op onze JSP-website. Ga 
naar www.sportservicekenne-
merland en klik op de JSP-but-
ton. Inschrijven kan tot en met 14 
april. De lessen vinden plaats in 
mei en juni.

 

Limmen – De afgelopen twee 
maanden zijn er tienduizenden 
kurken in De Kurkenhof verza-
meld. Vrijdag 11 april wordt van 
19.00 tot 22.30 uur gesorteerd. 
Limmen Ludiek heeft daar-
bij veel hulp nodig om zo te ko-
men tot een wereldrecord. Kees 
de Jong, voorzitter van stich-
ting Limmen Ludiek: ,,Iedereen 

is welkom en we zouden het erg 
leuk vinden wanneer er prikploe-
gen langskomen in De Kurken-
hof om met eigen ogen te zien 
hoeveel raakvlakken ons kur-
kenproject heeft met de bloe-
menmozaïeken. Want ook ge-
oefende en ervaren mozaïekers 
hebben we straks heel erg hard 
nodig. 

Een kurken mozaïek van 160 m2 
bij 32 meter breed bij 5 meter 
hoog zet je niet in een paar da-
gen in elkaar en natuurlijk ook 
niet met maar een paar men-

sen.” Wie wil helpen kurken sor-
teren kan gewoon binnenlopen. 
Nieuwe sponsoren kunnen zich 
melden via wouter@limmenlu-
diek.nl.
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Castricum – Donderdag 3 april 
vond de actiedag Zip Your Lip 
plaats op het Clusius Castricum. 
Alle leerlingen van leerjaar twee 
vasten voor het goede doel. De 
bedoeling was dat zij zich daar-
voor lieten sponsoren en daar-
mee zoveel mogelijk geld op 
proberen te halen voor World Vi-
sion. Na een gezamenlijk ont-
bijt hebben de leerlingen 24 uur 

niet gegeten. Daarna werden le-
ge plastic statiegeldflessen  op-
gehaald; de opbrengst was maar 
liefst zeshonderd euro. 
Word Vision investeert het op-
gehaalde  geld in voorzieningen 
voor schoon water, gezond voed-
sel en onderwijs in Afrikaanse 
landen. De actiedag werd weer 
afgesloten met een ontbijt op 
school.

FC Castricum superieur
Castricum - Effectief en vol 
overtuiging heeft FC Castri-
cum Marken vijf keer laten 
vissen. Op sportpark Noord-
End was de ploeg van coach 
Ron van der Velde op al-
le fronten superieur met als 
resultaat een glansrijke 5-0 
overwinning en een vierde 
plaats op de ranglijst.

Met Carlo van Soest op de goal 
voor Marius Jansen begon Cas-
tricum voortvarend. Veel du-
els werden gewonnen waardoor 
de tegenstander amper over de 
middellijn kwam. Een doelpunt 
kon eigenlijk niet uitblijven. 

Vlak voor rust kreeg Duco de Ko-
ning door een fout van de keeper 
de bal in de voeten gespeeld. De 
Koning legde de bal opzij waar-

na Sebastiaan Weber de 1-0 in-
tikte. Amper twee minuten later 
stoomde Tobias de Koning op 
naar het strafschopgebied van 
Marken waar Sebastiaan Weber 
deze fraaie solo verzilverde: 2-0.
Na de rust hetzelfde type spel-
beeld met veel gevaarlijke aan-
vallen van FC Castricum. Nadat 
Justo van de Werf met een ham-
stringblessure moest uitvallen, 
kwam Mendel Aldershof voor 
hem in de plaats. 

Hij stond net in het veld toen 
Daan Hamaker met een prachti-
ge pass Kaspar Melis kon berei-
ken waarna Aldershof een niet te 
missen kans kreeg: 3-0. Even la-
ter tikte de gedrongen aanvaller 
ook de 4-0 binnen. Bart Settels 
bepaalde de eindstand op 5-0. 
Foto: Han de Swart.

Akersloot - Het Gemaal 1879 
is weer op de zondagmiddagen 
open. In het gemaal is gedu-
rende de maanden april en mei 
een expositie ingericht door Lu-
cia Admiraal. Zij heeft sinds de-
cember 2013 een glasatelier in 
de Hutkoffer, Heerenweg 21 in 
Heiloo.
In dit prachtige monumentale 
pandje is het atelier gevestigd 
waar ze glas-in-lood ontwerpt 
en maakt. Maar het is ook de 
nieuwe verkoop- en tentoonstel-
lingsruimte waar al haar prach-
tige werkstukken te zien zijn, 
aangevuld met een veelkleuri-
ge glasverzameling. Een unieke 
en inspirerende omgeving waar 
glas echt tot leven komt. In het 
Gemaal 1879 een greep uit de 
door haar gemaakte kunstwer-
ken: glaskunst, glas-in-lood en 
glas gecombineerd met andere 
materialen. Haar creaties zijn di-
rect herkenbaar aan hun kleur-
rijke, vrolijke en onberispelijke 
vormgeving en uitvoering. 
De liefde die ze voelt voor de 
materialen waarmee ze werkt, 

komt volledig tot uitdrukking in 
haar glaskunst. Bovendien wordt 
uitleg gegeven over de werking 
van het gemaal en de functie die 
dit provinciaal monument heeft 
in de waterhuishouding van 
Noord-Holland. Het gemaal is 
gevestigd op het adres Fielker-
weg 4 in Akersloot, geopend op 
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Het Gemaal is geopend op de 
Nationale Molen- en Gemalen-
dagen op 10 en 11 mei van 10.00 
tot 16.30 uur.

Voorbeelderf op 10 april
Handboek voor het erf
Castricum - Wie in Castricum 
van het erf bij de woning een 
toperf wil maken, kan vanaf 10 
april goed achterhalen hoe dat 
moet. Landschap Noord-Hol-
land presenteert dan het boek 
‘Ontwerp uw eigen erf’. Wethou-
der Christel Portegies ontvangt 
die dag het eerste exemplaar. De 
uitreiking vindt plaats op het erf 
van De Sterrenhoeve in Bakkum. 
Deze locatie is het afgelopen 
jaar ingericht als voorbeelderf. 
Eigenaar Marco Versterre van De 
Sterrenhoeve ontvangt het twee-
de exemplaar van het handboek.

De erven in de gemeente Cas-
tricum zijn bijzonder. Het land-
schap heeft een grote invloed 
gehad op de opbouw en vorm-
geving van erven. Daarnaast 
hield men vast aan de gewoon-
ten van de streek. Zo kregen de 
erven het streekeigen karakter. 
Maar hoe herken je als erfeige-
naar die bijzondere elementen 
op je erf? En hoe maak je van je 
erf weer een visitekaartje van de 
streek? De antwoorden op al de-
ze vragen zijn terug te vinden in 
het nieuwe handboek ‘Ontwerp 
uw eigen erf’ in de gemeente 
Castricum. Het boek geeft prak-
tische tips om het erf nog mooi-
er en waardevoller te maken. 
Stap voor stap kunnen erfeige-
naren direct aan de slag met een 
eigen ontwerpplan. Ook geeft 
het handboek advies over bou-
wen op het erf zonder verlies 
van kwaliteit. Daarbij komen ver-
schillende regels vanuit het be-
stemmingsplan en de omge-

vingsnota van de gemeente aan 
bod. Als laatste geeft het boek 
adviezen over het aanleggen van 
erfbeplanting en het onderhoud 
dat nodig is om het erf in top-
conditie te houden. Het hand-
boek is ontwikkeld door Land-
schap Noord-Holland in het ka-
der van het project ‘Paarden in 
het landschap van Laag Holland’. 
De opstellers keken heel goed 
naar het karakter van de ver-
schillende erven binnen de ge-
meente. 
Iedereen is welkom bij de over-
handiging op donderdag 10 april 
om 11.00 uur op de Hoogeweg 
12. Het handboek is na de of-
ficiële overhandiging ter plek-
ke verkrijgbaar voor tien euro of 
via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland voor  10,00 plus 
4,95 euro verzendkosten: www.
landschapnoordholland.nl/web-
winkel. Voor het aanleggen van 
erfbeplanting of andere land-
schapselementen kan men een 
financiële bijdrage aanvragen.

Castricum - In de cyclus Zin-
gend geloven is er op zondag 
13 april weer een oecumenische 
vesper. Deze vesper staat ge-
heel in het teken van palmpa-
sen. Palmpasen is de zesde zon-
dag in de veertigdagentijd en 
leidt de goede week voor Pasen 
in. Pastoor Kaleab leidt de vesper 
en het liturgiekoor onder leiding 
van Jellejan Klinkert zingt in de 
Dorpskerk. Aanvang is 19.00 uur.

Palmpasen

Akersloot - Na een mooie over-
winning tegen de dames van 
KSV, stond er een wedstrijd te-
gen DTS uit Westwoud op het 
programma voor de dames 
Meervogels. Er vielen maar wei-
nig doelpunten deze wedstrijd; 
beide teams hadden moeite met 
grip houden op de bal en diver-
se passes kwamen verkeerd aan. 
Na lange tijd wist DTS de over-
hand te nemen en liep uit tot een 
stand van 6-3. Na rust werd het 
er niet meteen beter op. Meervo-
gels wist terug te komen tot een 
stand van 9-8. Volgende week 
zondag 13 april om 13.15 uur 
speelt Meervogels tegen West-
friezen bij ‘t Boshuis te Akersloot.

Verlies voor 
Meervogels

Akersloot - Zondag 13 april 
is er weer een wandeling van-
uit Akersloot. Amak wandelt de 
Narcissenwandeltocht van de 
NHWB in Anna Paulowna van 15 
km lang. Het vertrek is om 9.00 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/ hoek Raadhuisweg. Ieder-
een is welkom me mee te wan-
delen.

Amak wandelt

Avondexcursie
Castricum - Op vrijdag 11 april 
organiseert IVN Afdeling Mid-
den Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor 
volwassenen en kinderen. Arend 
de Jong  neemt de deelnemers 
de duinen in om proberen de 
bosuil en vleermuizen te horen. 
Wie mee gaat trekt onopvallende 
kleding aan en zorg dat de kle-
ding niet te veel lawaai maakt, 
want dat verstoort de dieren. 
Aanmelden bij  de receptie van 
Geversduin of geversduin@ken-
nemerduincampings.nl. Het ver-
trek is om 19.30 uur vanaf de re-
ceptie.

Leerlingen vasten en 
actie voor goed doel
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Jaimie van Sikkelerus 
laat sterke indruk achter
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van het motoXshop Team 
heeft zondag tijdens de eerste 
wedstrijd om het Open Neder-
lands Kampioenschap Supermo-
to in Lelystad een sterke indruk 
achtergelaten. In de eerste man-
che kwam hij na een matige start 
nog terug naar een vijfde plaats. 
In de tweede manche zat hij er 
beter bij na de start, maar door 
een ernstig ongeval werd die 
manche op afgeblazen.
 
JJaimie is nu in Spanje op de Pa-
ta Honda als voorbereiding op 
de wedstrijd in het bijprogram-
ma van het WK Superbike op 27 

april in Assen. Foto: Remco van 
Essen.

Klaslokaal wordt Anne 
Franks achterhuis

Castricum - Op de Juliana van 
Stolbergschool werden de kin-
deren van groep 8 maandag-
ochtend verrast. Toen zij de klas 
in wilden gaan, kwamen ze tot 
de ontdekking dat de deur niet 
meer te vinden was. Het he-
le lokaal was zelfs verdwenen. 
Het bleek een ludieke stunt van 
meester Stefan te zijn. 
Voor de deur van het klaslokaal 
had hij een nagemaakte boeken-
kast van Anne Frank geplaatst. 
Hij wilde de kinderen op een ori-
ginele manier met het project 
over de Tweede Wereldoorlog 
kennis laten maken. ,,Ook heb 

ik een detectivespel gemaakt: 
‘Wie verraadde Anne Frank?’ 
John Heideman, schrijver van 
het boek ‘Castricum en Bakkum 
tijdens WO II’ geeft een gastles. 
Hij zal de kinderen op de fiets 
meenemen naar alle belangrijke 
plekken in Castricum tijdens WO 
II. Natuurlijk staat er ook een be-
zoek aan het Anne Frankhuis op 
het programma. Dan kunnen de 
kinderen de boekenkast en het 
achterhuis in het echt ervaren. 

Het drie weken durende project 
wordt afgesloten met een pre-
sentatie van de ‘oorlogskranten’ 

Afscheid met extra glans
Lintje voor Cees Schoordijk
Castricum - Het afscheid van 
Cees Schoordijk (81), die jaren-
lang penningmeester en activi-
teitenbegeleider was bij de KBO 
kreeg woensdag extra glans. 
Hij kreeg een Koninklijke on-
derscheiding. Schoordijk zet-
te zich in voor het seniorenkoor 
en maakte  zich sterk voor leden-
werving en het ouderenvervoer. 
De nadruk van zijn werkzaamhe-
den lag bij de KBO. Eerst alleen 
voor Castricum, maar na de fusie 
nam de geboren Amsterdammer 

ook het penningmeesterschap 
van de kernen Bakkum, Limmen 
en Akersloot voor zijn rekening. 
Schoordijk organiseerde ook de 
uitstapjes en de meerdaagse rei-
zen, verzorgde de ledenadmini-
stratie en maakte met inzame-
ling van oud papier onder ande-
re het clubblad en andere acti-
viteiten mogelijk. De laatste paar 
jaar ondersteunde hij veel leden 
met hun belastingaangifte. 
Schoordijk is benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau.

Start competitie Red Stars
Castricum - Red Stars Vites-
se begint zondagmiddag in 
een nieuw honkbalpak aan 
de competitie. Sponsor Kun-
nen Van Der Gragt leverde het 
rood-witte tenue van de Cas-
tricummers, die hun eerste 
wedstrijd uit spelen bij Ven-
nep Flyers. 

Afgelopen weekend speelde 
de Castricumse formatie haar 
laatste twee oefenwedstrijden, 
in een driekamp met UVV uit 
Utrecht en Rooswijk uit Velsen-

Noord. Beide wedstrijden gingen 
nipt verloren (3-1 en 4-3). Coach 
Jasper van Schoor: ,,Dat maakt 
niet uit. Ik heb sterk verdedigend 
werk gezien en dat is iets wat af-
gelopen seizoen voor verbete-
ring vatbaar was. Het aanvallen-
de gedeelte, aan slag, komt bij 
ons meestal vanzelf wel goed. 
We hebben veel oefenwedstrij-
den gehad de afgelopen weken 
en die gaven vertrouwen.’’ De 
eerste thuiswedstrijd in de com-
petitie is zaterdag 19 april, om 
16.30 uur tegen RCH-Pinguïns. 

Boven van links af Ron van der Gragt, Jon Brakenhoff, Sander van Lu-
beck, Bart Oorthuizen, Niek Kuijs, Thomas Meulenbroek, Mark Zon-
dervan en Alwin Esser. Onder Bart Rebel, Daan Kuijs, Jasper van 
Schoor, Coen Niesten, Martijn Zondervan en Joost Kuijs. Foto: Step-
han van der Eng.

Concert Russische 
pianiste Helena Basilova 
Castricum - De Russische pia-
niste Helena Basilova oogstte al 
in 2009 in een Iskra  Monument-
concert veel succes. Op verzoek 
van Iskra keert ze terug op zater-
dag 19 april. 
Nu staan werken van Janacek, 
Haydn, Rachmaninov, Prokofiev 
en Gubaidulina op het program-
ma. Behalve solospel houdt He-
lena zich intensief bezig met ka-
mermuziek. Ze zoekt naar ver-
breding in de muziek door zich 

bezig te houden met projecten 
op het gebied van  jazz, dans, 
poëzie en beeldende kunst. Op 
dit moment houdt zij zich be-
zig met het onderzoeken en  uit-
brengen  van composities van 
haar overleden vader Alexan-
der Basilov, een langlopend pro-
ject. Dit Monumentconcert vindt 
plaats in de Dorpskerk. Kaartver-
koop via www.iskra.nl of aan de 
kassa, aanvang 20.15 uur. Foto: 
Mark Borggreve. 

Bakkum - Dat Volendammers 
kunnen zingen weet iedereen 
wel. Dat ze ook goed kunnen 
schaken ondervond het team van 
coach Bob Bakker van Schaak 
Club Bakkum afgelopen dinsdag 
in Hotel Borst in de wedstrijd te-
gen Volendam. Met grote over-
macht won Volendam en werd 
het daarmee kampioen, waar 
Bakkum het volgend seizoen een 
klasse lager mag gaan proberen. 

Zingende schakers; Nick van 
Nick en Simon in Bakkum

Rob Gallenkamp mocht het op-
nemen tegen zanger Nick Schil-
der van Nick en Simon. 

Nick, vroeger een jeugdtalent en 
bevriend met Nederlands bes-
te schaker Anish Giri,  heeft het 
schaken sinds drie jaar weer se-
rieus opgepakt en was onlangs 
nog te zien op het TataSteel 
Chess toernooi in Wijk aan Zee. 
Het was pas zijn tweede bonds-

wedstrijd, maar er zullen er nu 
vast meer volgen als zijn druk-
ke muzikale agenda het toelaat. 
Na een spannende partij moest 
Rob Gallenkamp zijn meerde-
re erkennen in de Volendammer, 
die zijn stukken al swingend over 
het bord liet gaan. Aan het eind 
van de avond gold dat ook he-
laas voor de meeste Bakkum-
mers. Alleen Peter Siekerman 
en Fons Vermeulen hielden knap 
stand en bereikten remise, zodat 
de eindstand 1-7 op het score-
bord kwam in Volendam’ s voor-
deel. De Volendammers gingen 
daarna zingend naar huis

die de kinderen tijdens het pro-
ject gaan maken. Hierin presen-
teren de kinderen hun mening 
over WO II.”

‘Jongetje van Uitgeest’
Uitgeest - Archeologen hebben 
in Uitgeest sporen aangetroffen 
uit onder meer de Late IJzertijd 
(250v Chr. – 12 v. Chr.).  Bijzon-
der is dat de scherven, delen van 
potten, resten van akkers, grep-
pels en mogelijk delen van ge-
bouwen zijn gevonden vlakbij 
de plek  waar begin jaren ‘80 de 
resten werden aangetroffen van 
een negenjarig jongetje. 

Het skelet van dit jongetje, dat 
leefde in de periode van circa 
200 jaar v. Chr., is destijds ont-
dekt op een locatie aan de Gees-
terweg.  Op basis van de schedel  
wordt een levensechte gezichts-
reconstructie gemaakt. Deze re-
constructie is begin 2015 te zien 

in Huis van Hilde, het nieuwe ar-
cheologiecentrum van de pro-
vincie Noord-Holland in Castri-
cum. 
Gedeputeerde Elvira Sweet: 
,,Dankzij dit onderzoek weten 
we straks meer over de geschie-
denis van dit deel van Uitgeest.  
Voor ons is deze locatie extra bij-
zonder omdat het gebied en de 
resten die de archeologen heb-
ben gevonden de relatie verste-
vigen met het Oerij-gebied en 
het Huis van Hilde. Het meest 
bijzonder is dat de patronen in 
het landschap en de delen van 
de gebruiksvoorwerpen direct 
verband leggen met  ‘het jonge-
tje van Uitgeest.” 
De reconstructie van dit jonge-

tje is naast onder andere Hilde 
en de Steentijdman straks te zien 
in de vaste tentoonstelling. De-
len van de vondsten die nu ge-
daan zijn staan dan bij het jon-
getje en daarmee wordt hij min 
of meer  herenigd met zijn leef-
omgeving  en wordt zijn verhaal 
nog beeldender. 

Het onderzoek langs de Uitgees-
terweg  is uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Noord-Hol-
land. De werkzaamheden wor-
den deze week afgerond.  Doel 
van het onderzoek was het be-
palen van de wetenschappelijke 
waarde, de aard en de omvang 
van de vindplaats. Op basis van 
de uitwerkingen van de archeo-
logen wordt bepaald of een gro-
tere opgraving de moeite waard 
zou zijn. 
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