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Castricum - Uitwaaien aan het 
strand was niet mogelijk, daar 
stormde het te hard voor en van 
een strand was sowieso geen 
sprake toen het vloed was. 

Toch heeft de noordwester-
storm, die vorige week dinsdag 

over het land raasde, niet ge-
leid tot grote schade aan strand 
en duinen langs de Noord-Hol-
landse kust. 
Op sommige plekken zijn de 
rietschermen die het zand 
vasthouden verdwenen. De-
ze schermen worden in de loop 

Castricum aangesloten 
op Wandelnetwerk

Castricum - In de regio¹s 
IJmond, Alkmaar en Laag Hol-
land is gestart met de bewegwij-
zering van 1.000 km nieuw wan-
delnetwerk.  In Castricum is op 
1 april de eerste routesticker ge-
plakt door wethouder Leo van 
Schoonhoven. De nieuwe route 
sluit aan op het bestaande net-
werk van 500 km. Met deze uit-
breiding is het binnenkort mo-
gelijk om een aaneengesloten  
wandeling van maar liefst 1.500 
km door Noord-Holland te ma-
ken.
In het gebied tussen Amster-
dam-Noord, IJmuiden, Heerhu-
gowaard en Oosthuizen worden 
enkele bestaande routes en veel 
nieuwe trajecten als wandelnet-

werk bewegwijzerd. De wande-
laar kiest zelf de lengte en om-
geving van de wandeling uit. Dat 
kan bij één van de startpunten, 
door een rondwandeling te kie-
zen of een route samen te stel-
len in de routeplanner. De app 
Wandelnetwerk Noord Holland  
is ontwikkeld om snel en gemak-
kelijk routekaarten bij de hand te 
hebben. Met de nieuwe beweg-
wijzering komt de bestaande be-
wegwijzering van themaroutes te 
vervallen. 
Voor een wandelnetwerk in de 
Kop van Noord-Holland, ligt een 
plan klaar en voor de regio¹s 
Gooi & Vechtstreek en Zuid Ken-
nemerland worden de mogelijk-
heden verkend.

Geen referendum Landal
Castricum - De gemeenteraad 
heeft donderdag besloten het 
verzoek tot het instellen van een 
referendumverordening en het 
vervolgens houden van een refe-
rendum over Landal GreenPark 
niet gehonoreerd. Er is beslo-
ten het burgerinitiatief van Aders 
en Kramer aan te houden tot het 

haalbaarheidsonderzoekonder-
zoek is afgerond. 

De raad heeft de motie van D66 
om voor de zomer een referen-
dumverordening voor te berei-
den met een meerderheid van 
stemmen aangenomen. VVD en 
CDA stemden tegen. 

Strand heeft storm doorstaan
der tijd vervangen. Hier en daar 
is een enorme hoeveelheid 
scheermesjes aangespoeld 
en veel zeesterren. Foto: Karin 
Cijsouw.
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Biefstukspies
50% korting 

Vleeswaren trio
Boterhamworst
Gebr. gehakt
Pastrami €4,99

600 gram 
sperciebonen
4 schnitzels

Samen €7,99

www.deroset.nl

Castricum
Heerhugowaard

Zwarte bessen mousse in combinatie met 
limoen afgebrand met meringue.

6 personen

Cassis/Limoen sLof

8.95
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 25 maart 2015: Joh-
nny Schaap, zoon van Michiel 
Schaap en Femke
Baars. 27 maart 2015: Wouter 
Philip Dik, zoon van Jasper Dik 
en Jitka M.
Heine. 30 maart 2015: Niels Ste-
vel Cornel Borst, zoon van Cor-
nelis P.A.
Borst en Jennifer S. Hormann.

Aangifte huwelijk/geregi-

streerd partnerschap
Castricum - 30 maart 2015: Jan-
tje H.J. Klomp en Coline C. van 
Herwijnen.

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Limmen - 01-04-2015:  Joey J.Y. 
Vos en Wendy J. Molenaar.

Overleden
Castricum - 27-03-2015 - Albert 
Kuipers, gehuwd met Ans Abels.

Weer een stolp armer
Castricum - Bij de inventarisa-
tie in 2002 van de nog aanwezige 
stolpboerderijen in Castricum en 
Bakkum werden er nog 45 ge-
teld, waarvan 28 in Castricum en 
17 in Bakkum. In de jaren daarop 
werden er drie gesloopt, vooral 
ten gevolge van bouwvalligheid. 
Alle boerderijen zijn beschreven 
in de Jaarboeken 26 tot en met 
33 van de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum.

In maart van dit jaar werd bij de 
gemeente een plan ingediend 
om de boerderij van Nic Hes 
aan de Brakersweg 71 te vervan-
gen door een woonhuis. Sloop 
dus van een stolp die dateert uit 
1911, waarin Nic Hes met zijn 
gezin lange tijd heeft gewoond. 
In de stolp werd door de bewo-
ners in de loop der jaren veel op-
geknapt. De halfsteensmuren 
werden spouwmuren, er kwam 
een schoorsteen, een wc en la-
ter een douche. Nic was 26 jaar 
melkrijder en haalde twee keer 
per dag melk op in Castricum, 
Bakkum, Limmen en Heiloo. 
Daarnaast had hij ook nog zes 

koeien, mestkalveren en enige 
varkens. Zijn vrouw Afra werk-
te hard mee en verzorgde de vijf 
kinderen. In de jaren ‘70 wer-
den de beesten weggedaan. Het 
melkrijden ging nog enige tijd 
door en zo kon je langs de erf-
scheiding van het huis, langs de 
Kooiweg en Brakersweg, steeds 
meer melkbussen zien staan. Het 
waren er 45 in totaal met kettin-
gen ertussen. Ze werden echter 
regelmatig omgetrapt en daar-
om kwam er een wit hekje. De 
grote tuin naast het huis vroeg 
van Nic ook veel tijd en het on-
derhoud werd uiteindelijk teveel 
voor hem. In 2009 waren Afra en 
Nic zestig jaar getrouwd en hiel-
den een groot feest voor kinde-
ren en kleinkinderen. Afra is in 
januari 2013 en Nic in oktober 
van dat jaar overleden. Daarmee 
werd een periode Brakersweg 71 
met vriendelijke, hard werkende 
bewoners afgesloten. 
De boerderij is inmiddels ge-
sloopt. Daarmee verdween een 
stuk plaatselijke historie en is er 
in Castricum weer een stolp min-
der.

Hoogste punt Bloemenhof
Limmen - Onder grote belang-
stelling is het hoogste punt ge-
vierd van het project Bloemen-
hof. Na een welkomstwoord, 
volgde een toespraak door wet-
houder Esther Hollenberg, die 
vervolgens de Limmer vlag over-
handigde die in de top werd ge-

hesen. Het project bestaat uit 
dertien eengezinswoningen en 
26 appartementen. Naar ver-
wachting kunnen de eigenaren 
vanaf november hun nieuwe wo-
ning betrekken. Er zijn nog enke-
le eengezinswoningen en appar-
tementen te koop.

Limmen - Een zo goed als nieu-
we iPhone 6 verkopen via Markt-
plaats en betaalt krijgen met vals 
geld; dat overkwam een inwoon-
ster van Limmen. Het ging om 
meerdere briefjes van honderd 
euro. 
De vrouw wilde enkele dagen la-
ter betalen in een winkel met het 
geld toen bleek dat het niet om 
echt geld ging.

Vals geld

Castricum - Op 4 april ontving 
een wijkagent via een email een 
melding van een verdachte situ-
atie. Die dag deden twee perso-
nen in een witte Opel Combo als-
of zij post bezorgden. Ze verken-
den de huizen, keken naar bin-

nen, maar zonder daadwerkelijk 
iets af te leveren. Dat was op de 
Limmerweg in Bakkum. 

Bij de melding werd het kente-
ken doorgegeven, waarmee de 
politie verder aan de slag kan.

Zogenaamde postbodes 
bekijken inrichting huizen 

Castricum - Op 5 april om-
streeks 2.45 uur viel een dron-
ken 24-jarige Castricummer her-
haaldelijk mensen lastig op de 
Dorpsstraat. De man was al eer-
der op de avond toegang gewei-
gerd bij de cafés, maar hij wei-
gerde daar gehoor aan te ge-
ven. De politie had geen andere 
keuze dan hem aan te houden. 
voor het niet voldoen aan bevel 
op vordering en openbare dron-
kenschap.

Lastige 
dronkenlap

Castricum - Op 5 april om-
streeks 4.46 uur zag een politie-
man op de motor een verdacht 
voertuig rijden over de Beetho-
vensingel met vier personen erin. 
Bij het natrekken van het voer-
tuig bleek dat de eigenaar van 
het voertuig bekend was van on-
der andere woninginbraken. Het 
voertuig is doorzocht, maar er 
werden geen inbrekerswerktui-
gen aangetroffen.

Verdachte 
situatie

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 31 maart 
rond 17.30 uur werd de brand-
weer opgeroepen voor een mel-
ding van stormschade aan de 
Cesar Franckstraat. 
Door de storm was een stuk 
plastic losgewaaid die waterlek-
kage moest voorkomen, omdat 
de schoorsteen was gesloopt. De 
brandweer heeft de klus overge-
dragen aan de mannen met de 
ladderwagen van Heemskerk die 
ook was gealarmeerd. 
Donderdag 2 april om 10.00 
uur kwam de brandweer van 
Akersloot in actie voor een 
brandgerucht aan de Handel-
straat. Ter plaatse  bleek het te 
gaan om een vuurkorf in de ach-
tertuin. Vrijdag om 21.05 uur 
werden de spuitgasten van Lim-
men en Egmond aan Zee opge-
roepen voor brand in een ge-
bouwtje op de Limmerweg in 
Egmond-Binnen. Egmond-Bin-
nen heeft zelf geen brandweer. 
Het betrof een stapel pallets die 
in de brand stond. 
Maandagavond is er brand ont-
staan in een leegstaande kerk in 
Heiloo. De kerk is volledig uitge-
brand. Foto: Hans Peter Olivier. 
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Resultaat van beeldend 
examen bij Galerie Sopit
Castricum - Op het Bonhoeffer-
college wordt momenteel door 
HAVO5- en VWO6-leerlingen 
de laatste hand gelegd aan hun 
meesterstukken voor het exa-
men Beeldend/Handvaardig-
heid. 
Vanaf januari hebben zij zich in 
het zweet gewerkt om te komen 
tot een artistieke 3D-verbeel-
ding van één van de zes thema’s 
waaruit kon worden gekozen.
De onderwerpen ‘Papaoutai’, 
song van Stromae, en de quo-
te van de Zweedse producer Pe-
ter Falck ,,Ik kijk alleen maar hoe 
ik de dag door kom”, bleken po-
pulaire keuzes en ook ‘Unselfie’ 
werd vaak als uitgangspunt ge-
nomen. De foto-opdracht, waar-
bij de gegeven foto moet dienen 
als aanleiding en uitgangspunt 
voor een beeldende verwerking. 
werd enthousiast ontvangen. 
Dit jaar was het de PopArt-ver-
sie van de beroemde foto van 
Rolling Stone Mick Jagger die in 
1967 in de Londense Mars Bar 
werd opgepakt voor drugsbe-
zit en geboeid in een politiebus-
je afgevoerd.  De foto werd ge-
schoten door het raam van het 
politievoertuig door John Twi-
ne, Pop Art-kunstenaar Richard 

Hamilton maakte er een vergro-
te en geretoucheerde versie van 
in olieverf. 
Hoewel de heel diverse benade-
ringen nu al goed zichtbaar zijn, 
moeten de komende twee we-
ken nog flink worden doorge-
werkt aan het examen-klaarma-
ken van de beelden. Zeker is dat 
er, net als bij de voorgaande ex-
posities, verrassende en origine-
le kunstwerken tentoon worden 
gesteld. Nieuw dit jaar is de ‘pre-
view’ van de expositie 2016 want 
ook de HAVO4- en VWO5-leer-
lingen Handvaardigheid laten 
hun interpretatie van één van de 
examenthema’s zien.

De expositie van het beeldend 
examenwerk van de leerlingen 
vindt plaats in Grafisch Atelier 
en Galerie Sopit.
De feestelijke opening door 
kunstorakel Douwe de Jong is 
op donderdag 23 april om 16.30 
uur. Daarna is de tentoonstel-
ling nog te bezoeken op zon-
dag 26 april vanaf 13.00 uur, dan 
met muzikale omlijsting door de 
huisband Sopitmachine die een 
mix van Dylan, Cooder en Clap-
ton brengt. Het adres is Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum.

Gemaal 1879 opent het 
seizoen met twee exposities

Akersloot - Op 12 april opent 
het Gemaal 1879 de deuren voor 
een nieuw seizoen; het 25ste in 
het bestaan van het gebouw na-

Streekgeschiedenis Zanderij 
Castricum - Op zondag 12 april 
wordt bij de Zondagsociëteit een 
presentatie gehouden over de 
streekgeschiedenis van De Zan-
derij door Menno Twisk van het 
Strandvondstenmuseum. Ook 
actuele strandverhalen komen 
aan bod. 
Twisk vertelt op zijn eigen smeu-

ige wijze over de geschiedenis 
van De Zanderij: de bollenteelt, 
de jacht, de voormalige bebou-
wing en over de oorlog en vult 
dit aan met actuele nieuwsfeiten 
van het strand. 
De Zondagsociëteit vindt plaats 
van 14.00 tot 16.00 uur in Dorps-
huis De Kern. 

dat de maalfunctie verloren ging. 
Het is niet zo dat er niet meer 
gemalen wordt, dat kan nog al-
tijd en de vrijwilligersgroep doet 
dat maar al te graag. Zoals ge-
bruikelijk wordt op de beneden-
verdieping kunst geëxposeerd, 
dit keer keramiek van Els Minks 
uit Akersloot. Zij maakt syntheti-
sche kleiplastieken. Aan de mu-
ren worden foto’s tentoonge-
steld van de fotoclub Akersloot, 
gemaakt door Elli Blokker en 
Corrie Tromp. 
Nieuw bij het Gemaal is dat er 
ook op de bovenverdieping een 
expositie is. Deze heeft als on-
derwerp de Canon Waterstaats-

geschiedenis van Holland boven 
het IJ (700-2008).
Noord-Holland boven het Noor-
zeekanaal is een waterland ge-
maakt door mensenhand. De 
sporen daarvan zijn in de vorm 
van dijken en kaden, sloten en 
kanalen en molens en gema-
len overal aanwezig. Samen le-
ven, samen werken en samen 
strijden met en tegen het water 
heeft Nederland gemaakt tot wat 
het is. Veel van de huidige wa-
terproblemen hebben hun wor-
tels in het verre verleden. 

De expositie laat een Canon zien 
in dertig waterspiegels door der-
tien eeuwen mens en water. Het 
Gemaal 1879 is te vinden op het 
adres Fielkerweg 4, in Akersloot. 
Het is iedere zondag geopend 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Limmen - Bijzondere gegla-
zuurde en raku gestookte  
werkstukken van een aantal 
cursisten van Josine van Os 
zijn  te bezichtigen in de lan-
delijk gelegen serre aan de 
Westerweg  39 in Limmen. 

Hier zijn ook recente schilderij-
en van Nella van Os te zien en 
werk van Josine. Beide dames, 
moeder en dochter, zijn docent 

Keramiek en meer te zien in de serre
en al vele decennia bedreven in 
de kunst. Te zien op zaterdag 11 
en zondag 12 april van 13.30 tot 
17.30 uur. 

Verder is de serre de komende 
maanden geopend op zondag-
middag of op afspraak met wis-
selend werk van de familie Van 
Os. 
Kijk voor meer informatie  op 
www.vanoskunst.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
La Famille Bélier

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag 16.00 uur   maandag 20.00 uur
Wild

dinsdag 20.00 uur 
Suite Française

vrijdag 21.15 uur 
American Sniper

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Still Alice
zaterdag 15.45 uur

Michiel de Ruyter
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
De Notenkraak (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 16.00 uur   
Home (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur   
Shaun het Schaap

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   

Cinderella (NL)

Programma 9 april t/m 15 april 2015

La Famille Belier
In het gezin Bélier is iedereen 
doof, behalve de oudste dochter 
Paula. Zij is de onmisbare tolk in 
het dagelijks leven van haar ou-
ders, waar zij met name een be-
langrijke rol speelt in het mana-
gen van de familieboerderij. Op 
een dag besluit Paula met de 

steun van haar muziekleraar, die 
ontdekt dat ze geweldig kan zin-
gen, mee te doen aan een zang-
wedstrijd. 

Een keuze die haar bij haar ge-
zin zal weghalen, maar haar le-
ven voorgoed zal veranderen.

Wanneer de ondeugende eek-
hoorn Surly per ongeluk de 
wintervoedselvoorraad van al-
le parkdieren laat opbranden, 
moet hij het park verlaten. Om 
zich uit deze situatie te redden 
bedenkt hij samen met zijn trou-

De Notenkraak we rattenvriend Buddy een plan 
om een notenwinkel te beroven. 
In de kelder liggen genoeg noot-
jes om maandenlang van te eten. 
Maar wanneer het duo ontdekt 
dat een bende boeven ande-
re plannen heeft met de noten-
winkel moeten ze de hulp van de 
andere dieren uit het park inroe-
pen.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Lezing over buikklachten
Regio - Slechte stoelgang? 
Buikpijn? Hoe ontstaat het?  
Hoe kom je ervan af? Frank 
Jonkers, oprichter van Body-
Switch, praktijk voor Ortho-
moleculaire geneeskunde, 
organiseert op dinsdagavond 
14 april een lezing met als 
thema buikklachten. De le-
zing is bedoeld voor iedereen 
die meer informatie wil over 
het ontstaan en oplossen van 
buikklachten, zowel bij kin-
deren als volwassenen.

Ieder lichaam is verschillend en 
reageert anders op stoffen. Ver-
keerde stoffen kunnen voorhet 
lichaam irritaties opwekken in de 
darmen. Hierdoor kunnen klach-
ten ontstaan zoals eczeem, niet 

kunnen slapen, chronische ver-
moeidheid, buikpijn, prikkelbare 
darm, diarree, hormonale stoor-
nissen en andere klachten.
Zelfs gezonde voeding zoals no-
ten, knofl ook, uien en zelfs krui-
den, kunnen klachten veroorza-
ken. Vaak zonder dat men in de 
gaten heeft dat de klachten hier-
door worden veroorzaakt. 

De lezing wordt in het eigen 
trainingslokaal gegeven aan de 
Rijksstraatweg 55, in Heemskerk 
en duurt van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De lezing is gratis. Voor-
af aanmelden kan per email: in-
fo@bodyswitch.nl of telefonisch: 
0251-234000. Kijk ook op www.
bodyswitch.nl voor meer infor-
matie. 

Frisse start voor Hizi Hair
Castricum - In maart heeft 
kappersketen Hizi Hair een 
frisse start gemaakt. De ruim 
zestig kapsalons, waaronder 
die in Castricum, zijn voor-
zien van een mooie, nieuwe 
uitstraling en een nieuw logo, 
die ook te zien zijn op www.
hizihair.nl.
 
,,Want Hizi Hair heeft een pas-
sie”, vertelt Anne-Cristien van 
Beekhuizen. ,,Een passie om 
mensen mooier te maken. Let-
terlijk en fi guurlijk. Door naast 
mooi haar ook persoonlijke aan-
dacht te bieden. Te luisteren 
naar wat bezoekers willen. Om-
dat we begrijpen dat je er met 
een mooie look weer tegenaan 
kunt. Je opgefrist voelt. Klaar 
voor wat je gaat doen. En de 
nieuwe uitstraling van de kap-
salons ondersteunt deze passie.”

Iedereen is bij Hizi Hair welkom 
op een tijdstip dat het beste uit-
komt, want in de kapsalons wer-
ken ze zonder afspraak. De Hi-
zi Hair kapsalon in Castricum is 
zes dagen per week geopend 
met een koopavond op vrijdag. 
Je kunt dus bijna iedere dag te-
recht. Naast een persoonlijk ad-
vies zit bij iedere behandeling 
een ontspannende wasmassa-
ge inbegrepen, met de Kéras-
tase shampoo passend bij het 
type haar. In de massagestoe-
len hebben de klanten even een 
moment voor zichzelf. ,,Bij Hi-
zi Hair kom je nooit voor verras-
singen te staan, want wij ma-
ken vooraf een heldere prijsaf-
spraak”, vervolgt Anne-Christien. 
,,Wie gekozen heeft voor een Hi-

zi Hair Card, krijgt altijd tien pro-
cent korting op de behandeling 
en twintig procent korting op de 
producten voor thuis, plus ve-
le andere voordelen zoals gratis 
servicebehandelingen.”
De professionele Hizi Hair haar-
stylisten hebben een passie 
voor het kappersvak en zijn op 
de hoogte van de laatste haar-
trends, kleuren en technieken. 
Zij worden continu getraind in 
het Hizi Hair opleidingscentrum 
in Haarlem en in de eigen salon 
in Castricum.

Hizi Hair werkt met de kwali-
teitsproducten van Kérastase en 
L¹Oréal Professionnel, die zor-
gen voor een volledige verzor-
ging, kleur en styling. Zij advi-
seren deze producten ook voor 
thuis om het haar perfect te ver-
zorgen en in het gewenste mo-
del te brengen. Zo creëert ieder-
een ook thuis iedere dag mooi 
haar. De Hizi Hair haarstylisten 
adviseren hier graag over. 
,,Ben je achteraf toch niet hele-
maal tevreden over je kapsel, de 
producten of kom je jouw Ké-
rastase product elders goedko-
per tegen? Dan kun je gewoon 
even terugkomen naar de Hizi 
Hair kapsalon. Zij bieden 100% 
garantie”, besluit Anne-Chris-
tien. ,,Dit alles doet Hizi Hair om 
je, naast een kapsel naarwens 
en een moment voor jezelf, een 
opgefrist en goed gevoel te ge-
ven. Wij vinden het belangrijk 
dat je haar niet alleen mooi is 
als je de Hizi Hair kapsalon ver-
laat, maar iedere dag. We zeg-
gen dan ook niet voor niets: Ie-
dere dag mooi!”

Castricum - Op zaterdag 11 
april organiseert IVN in samen-
werking met camping Gevers-
duin een avondexcursie voor vol-
wassenen en kinderen. Arend de 
Jong gaat met de deelnemers op 
zoek naar de bosuil. En als het 
weer meezit kunnen vleermui-
zen worden opgespoord met een 
speciale batdetector. Aanmelden 
voor deze excursie kan bij  de re-
ceptie van Geversduin, via ge-
versduin@kennemerduincam-
pings.nl. Het vertrek is om 20.30 
uur vanaf de receptie.

Op zoek naar 
de bosuil 

In het zonnetje...
Castricum - Dinsdagavond 31 
maart vond de jaarlijkse jaar-
vergadering plaats bij de brand-
weerpost Castricum. Tijdens de-
ze avond werden diploma’s uit-
gereikt en de jubilarissen wer-
den in het zonnetje gezet. Dan-
ny Theissling kreeg zijn diploma 
voor bevelvoerder en nu heeft hij 
de leiding op de tankautospuit. 
Dennis Visjager en John Koop-
man kregen een oorkonde voor 

hun 12,5-jarige jubileum bij de 
vrijwillige brandweer. Jan Theis-
sling kreeg een oorkonde voor 
zijn 25-jarige jubileum. Op de 
foto v.l.n.r.: ploegchef Jacques 
van Beek, Jan Theissling, Dan-
ny Theissling, regiocommandant 
team zuid/west Petra Abma, 
Dennis Visjager, burgemees-
ter Toon Mans en geknield John 
Koopman. Foto: Frank Brugge-
ling.

Volg ontwikkelingen in de 
buurt met omgevingsapp

Castricum - Is er een bouwplan 
om de hoek ingediend, veran-
dert er iets aan het parkeren in 
de straat of wil iemand een eve-
nement organiseren? 
Wie wil weten wat er speelt in de 
eigen omgeving, kan dat nu ge-
makkelijk volgen via een speci-
ale omgevingsapp van de ge-
meente Castricum. De gratis app 
Castricum Omgevingsalert toont 
de actuele vergunningaanvra-
gen in de gemeente Castricum. 
Het gaat om omgevingsvergun-
ningen (denk aan dakkapel, wo-

ning, schutting of bomen kap-
pen), om apv-vergunningen (bij-
voorbeeld kermis, markt, evene-
ment) en verkeersbesluiten. De 
gebruiker kan zelf de grootte van 
het gebied instellen waarvoor 
het alert geldt. Is er nieuws, dan 
krijgt de gebruiker bericht. 

De app Castricum Omge-
vingsalert is beschikbaar voor 
Android en iOS en dus op elk 
type smartphone of tablet te 
downloaden. Downloaden kan 
gemakkelijk via castricum.nl.

Castricum - Dinsdag startte 
een nieuw seizoen van ‘Fietsen 
vanuit Castricum’. Elke dinsdag 
kan meegedaan worden aan een 
tocht van zo’n 20 tot 25 kilometer 
met als vertrekpunt de voorkant 
van station Castricum. 
Om 10.00 uur vertrekt de groep 
en om circa 13.00 uur is de groep 
terug.
Belangstellenden kunnen zon-
der opgave deelnemen en er 
zijn geen kosten aan de toch-
ten verbonden. Wel is een duin-
kaart nodig. Onderweg wordt in 
een restaurant gepauzeerd, con-
sumpties zijn dan voor eigen re-
kening.

Samen fi etsen

Castricum - Dinsdag 14 april 
geven Ria en Ton van Soest een 
lezing over de zeiltocht die ze 
maakten in 2012 van Grieken-
land, langs Italië naar het noor-
delijkste puntje van Sicilië. 

Met foto’s en videobeelden to-
nen zij de historische en mytho-
logische aspecten van de schil-
derachtige en veelal historische 
havenplaatsen die werden aan-
gedaan en van diverse opgravin-
gen die werden bezocht, onder 
andere in Albanië. 
De lezing vindt van 14.00-16.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom en is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum. Niet-leden betalen vier 
euro entree.

Lezing over 
een zeiltocht

Castricum - Maandag 13 april 
vindt een stiltewandeling plaats 
met als thema ‘tussen voorjaar 
en vrijheid.’ De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur en voert 
door het duingebied. Verzame-

Stiltewandeling len rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Deelname is 
gratis, een geldige duinkaart is 
wel noodzakelijk. 

Na afl oop is er gelegenheid om 
samen, voor eigen rekening, iets 
te drinken bij Johanna’s Hof.

Akersloot - Zondag 12 april 
gaat Amak op pad voor een 
wandeling: de Dik Trom wandel-

Amak wandelt tocht in Hoofddorp van vijftien 
km lang. Het vertrek is om 9.00 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/hoek Raadhuisweg. Ieder-
een is welkom mee te wandelen.
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Allemaal EHBO-er op de Toermalijn
Castricum - De leerlingen van 
groep acht van basisschool de 
Toermalijn tonen blij hun diplo-
ma jeugd-EHBO, alle 41 deelne-
mers zijn geslaagd. 

De kinderen zijn samen met de 
docenten van de EHBO, de leer-
krachten en hulpouders aan de 
slag gegaan om op zo’n goed 
mogelijke manier eerste hulp te 

kunnen verlenen bij ongevallen. 
Na een week van leren en veel 
oefenen was het zover. Zij  we-
ten nu wat ze wel en niet moeten 
doen bij een ongelukje. 

Oppassen voor 
cybercriminaliteit

Castricum - Het komst steeds 
vaker voor en blijkbaar trappen 
mensen er nog steeds in, met 
als gevolg dat de rekening wordt 
leeggeplunderd. 

Cybercriminaliteit is nog steeds 
lonend. Bij de politie zijn de af-
gelopen periode meldingen en 
aangiften gedaan door mensen 
die zijn gebeld door ‘een me-
dewerker van Microsoft’, met 
de boodschap dat hun compu-
ter storing geeft op het netwerk, 
een virus of een andere pro-
bleem heeft.
Daarbij geven zij aan dat zij kun-
nen helpen. Vervolgens wordt er 
het een en ander in gang gezet. 
Bijvoorbeeld het versturen van 
een mail met daarop een link. Of 
de mensen worden naar een be-
paalde website gestuurd om zelf 
wat te installeren. Hierbij wordt 
vaak gebruikgemaakt van het le-
gale programma Teamviewer.
Zodra Teamviewer is geïnstal-
leerd, krijgen ze van de zoge-

naamde medewerker de inlog-
gegevens van Teamviewer. Zo 
krijgt de crimineel toegang tot 
de computer. Deze installeert 
vervolgens nog diverse andere 
tools. Bovendien kijkt deze mee 
op het scherm als er geld over-
gemaakt wordt, want er wor-
den bedragen gevraagd voor de 
dienst tussen de tien en honderd 
euro. Maar als er daadwerkelijk 
betaald wordt, gaat het scherm 
op zwart. Zodra het beeld weer 
in de lucht is, is de bankrekening 
geplunderd. Naast Microsoft zijn 
er mogelijk nog andere mogelij-
ke bedrijfsnamen die genoemd 
worden zoals KPN, Ziggo, Tele2, 
UPC et cetera. 

Agent Wesley Wessendorp: ,,Als 
deze bedrijven zeggen dat je een 
virus hebt dat het netwerk be-
last, dan wordt je internetverbin-
ding gewoon verbroken totdat je 
zelf het probleem hebt opgelost. 
Geef nooit inloggegevens door 
aan onbekenden.”

Gedenkwaardige vergadering
Castricum - Op 24 maart vond 
in De Kern de Algemene Leden-
vergadering plaats van de Ama-
teur Tuindersvereniging en daar 
gebeurde een aantal opmerkelij-
ke zaken. Zes van de zeven be-
stuursleden stapten op, inclu-
sief de voorzitter. De zittingster-
mijn was  verstreken of het ging 
om privéredenen. Iedereen, ook 
de scheidende administrateur 
Ben Raad, werd bedankt. En Jan 
Duinmeijer die 33 jaar lang de 
leider was van het volkstuincom-
plex De Bloemen. Zijn verdien-
sten voor de vereniging zijn zo 
groot, dat het voorstel om hem 
het erelidmaatschap van de ver-
eniging te verlenen eenstem-

mig en met luid applaus werd 
ondersteund. Gelukkig stelden 
zes leden, waaronder twee da-
mes, zich beschikbaar voor het 
bestuur. Herman Schreijer is de 
nieuwe voorzitter. 

Tenslotte nam de secretaris, 
Henk de Bruijn, het woord als 
‘Hortulanus Complexus’ die in 
een cabareteske toespraak de 
scheidende voorzitter in het zon-
netje zette. En toen de leden 
werden opgeroepen met om-
hoog geheven handen hun in-
stemming te betuigen met de 
benoeming van Arnold tot erelid, 
was de zaal één wuivende,  jui-
chende massa geworden.

Samen delen paasthema
Akersloot - Op basisschool De 
Brug was het thema voor de 
paasviering dit jaar ‘Samen de-
len’. 

De kinderen verzorgden voor el-
kaar een paasontbijt en besteed-
den aandacht aan inwoners van 
Akersloot die het minder goed 
hebben. Dit deed de school in 
samenwerking met de Parochi-

ele Charitatieve Instelling (PCI) 
van de kerk. De kinderen namen 
houdbare levensmiddelen mee 
naar school en maakten hier-
van symbolisch één pakket, dat 
op donderdag 2 april tijdens de 
paasviering werd aangeboden 
aan Arie Veldt en Siem Schoon 
van de PCI. De PCI zorgt ervoor 
dat de ingezamelde levensmid-
delen goed terechtkomen.

Castricum - Het Informatie-
SteunPunt organiseert een 
spreekuur voor mensen met psy-
chische en sociale en/of maat-
schappelijke vragen of proble-
men. In Castricum is het spreek-
uur woensdag 29 april van 15.00 
tot 17.00 uur bij Stichting Welzijn 
Casticum in Geesterhage.

Spreekuur ISP

Egmond - Tot 23 mei exposeert 
Marion de Jonge uit Castricum 
tekeningen bij de Prins Hendrik 
Stichting in Egmond aan Zee. 
Het thema is ‘Boeren en boten’.  
Met name het laatste onderwerp 
sluit goed aan bij de functie die 
het maritieme gebouw heeft ge-
had; een thuishaven voor gepen-
sioneerde zeemannen.

Boeren en boten 

Beschadigde hersenen
Limmen - Op donderdag 9 april van 15.00 tot 16.00 uur geeft Jos 
Cuijten een lezing in woonzorgcentrum De Cameren. 
De titel van de lezing ‘Gezonde hersenen versus beschadigde her-
senen in de praktijk’. Voor mensen met gezonde hersenen is het 
moeilijk een brug te slaan naar mensen met beschadigde herse-
nen. De lezing geeft inzicht in de werking van beschadigde herse-
nen, zoals bij dementie. Daarnaast wordt ingegaan op hoe de om-
geving zo gunstig mogelijk voor dementerenden ingericht kan wor-
den waardoor zij beter kunnen functioneren. Meer informatie via 
tel.: 088-9957650.

Castricum - Zaterdagmiddag  
een week geleden wilde een man 
op de Geesterduinweg in zijn au-
to stappen, maar omstanders ver-
moedden dat hij dronken was. De 
politie werd gebeld. De man werd  
rijdend in zijn auto aangetroffen 
en na een blaastest bleek hij in-
derdaad te veel alcohol gedron-

Dronken achter het stuur 
ken te hebben. Na aanhouding 
blies de man, afkomstig uit Cas-
tricum, op het politiebureau bijna 
vijf keer de maximum toegestane 
hoeveelheid van 220. Hij verklaar-
de toch echt alleen de avond er-
voor gedronken te hebben. Zijn rij-
bewijs is ingevorderd en hij krijgt 
een proces-verbaal. 

Castricum - Vrijdag een week 
geleden vond een aanrijding met 
letsel plaats op de Zeeweg in de 
richting van Limmen. Het ging om 
een kopstaartbotsing waarbij drie 
voertuigen betrokken waren. Het 
achterste voertuig, bestuurd door 
een 19-jarige inwoner van Lim-
men, lette niet op de weg. 
Hij botste tegen een voor hem stil-
staande personenauto, bestuurd 
door een 43-jarige inwoonster van 
Limmen. 
Deze botste weer tegen een voor 
haar stilstaande personenauto. 
Eén betrokkene werd voor nader 
onderzoek naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Aanrijding
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Afzwemmers
Castricum - Afgelopen maand 
hebben 65 kandidaten een 
zwemdiploma behaald in zwem-
bad De Witte Brug.
Voor het Jip-diploma 2 deed 
Bart Stoutenbeek zijn best, Rick 
Modder behaalde het Jip-diplo-
ma 3, Pepijn Jansbeken en Guus 
Rommel het Jip-diploma 4. Het 
C-diploma was voor Jip Beukers, 
Anouk de Graaf, Danique Op-
dam en Mette van Zelst.  
Het A-diploma is behaald door 
Sofie Agterberg, Nina Bracken, 
Amie Carton, Noor Eickhof, Stijn 
Hierck, Noa Hollenberg, Stijn 
van Hooff, Pim Houtenbos, Toby 
Jefferies, Maud Kerklaan, Britt 
Kerssens, Hanna Korczyk, Jen-
te Langeveld, Lijnn Nijman, Ju-
les van Rees, Misha Rood, Val-
lerie de Ruyter, Dean Schef-
fer, Lars Schramp, Vanessa Sik-
king, Milo Smit, Arthur Snel, Lie-
ke Spil, Sophie Stroet, Lynn van 
Til, Taine van Timmeren, Moos 
Twisk, Robin Zentveld en Jack 
Zoon. Van de Antoniusstich-
ting heeft Montyes Kwee afge-
zwommen voor A. Het B-diploma 
werd uitgereikt aan Roos Bal-
tus, Tim Boendermaker, Quinty 
Boetje, Stendert van den Braak, 
Tess Broekema, Gyano Colleye, 
Luc Deekman, Floor Dekker, Iris 
Hilberts, Kirsten Hilberts, Sophie 
Jack, Mats Jager, Bas Kort, Liz 
Meijne, Lieke Meintjens, Lieke 
Opdam, Ines Rizvanovic, Amber 
Schaft, Roos Schornagel, Tho-
mas Sint, Milou Snijder, Morris 
Timmer, Jesper Toepoel, Femke 
Trott, Sem Vogelzang, Loïs Vrij-
enhoek en Lisa Wolven.

Castricum   Op 5 april om-
streeks 17.00 uur zag de politie 
een Belgisch voertuig staan op 
de Stationsweg. Na controle van 
het kenteken bleek dat de eige-
naar nog twee bekeuringen had 
openstaan. De eigenaar kon de 
bekeuringen niet betalen waar-
na de auto werd weggesleept. 
De eigenaar krijgt zijn voertuig 
terug nadat hij 257,00 euro en de 
afsleepkosten 153,00 euro heeft 
betaald plus 15,50 euro voor el-
ke dag dat het voertuig staat op-
geslagen.

Weggesleept

Losloopgebied en de 
onvoltooide van Mans
In dit blad trof u meerdere keren 
een ingezonden stuk aan over 
het het losloopgebied in Noord-
End. De laatste keer met de ti-
tel ‘En hoe nu verder....’ De vraag 
aan de burgemeester was kort 
samengevat; wanneer er invulling 
zou worden gegeven aan de be-
slissing om voor bepaalde loca-
ties in dit gebied het loslopen van 
honden toe te staan en voor an-
dere niet. Met voor de laatste va-
riant de onvermijdelijke conse-
quentie om dan ook te handha-
ven. Het is nu begin april en nog 
steeds lopen er in het gedeel-
te waar loslopende honden niet 
zijn toegestaan hondenbezit-
ters die deze regel volledig ne-
geren. Ook een tweede verzoek 
om hier een einde aan te maken 

kwam niet verder dan een be-
richt van de postkamer van de 
gemeente dat het schrijven was 
ontvangen en in behandeling was 
van de afdeling bedrijfsvoering. 
Een inhoudelijk antwoord op de 
vraag bleef evenwel tot op heden 
uit. Uit ervaring is mij gebleken 
dat een echt bedrijf met vragen 
van zijn relaties aanzienlijk ade-
quater omgaat dan de gemeen-
te Castricum met die van haar in-
woners. Op zichzelf heb ik niets 
tegen loslopende honden, maar 
wel tegen het invoeren van regels 
die vervolgens niet gehandhaafd 
worden of kunnen worden. Vol-
gens een medewerker van de af-
deling handhaving komt dit door 
tijdgebrek. 
Don van Lier

Opbrengst veiling 
Vitesse’22 36.500 euro!

Castricum - De Vitesse¹22 club-
veiling op 27 maart was weer 
een daverend succes met een 
opbrengst van 36.500 euro. In-
clusief de opbrengst van de lote-
rij staat de teller ook dit jaar weer 
ruim boven de 40.000 euro; een 
geweldig resultaat. 
Dit jaar zal het geld worden be-

steed aan de verbouwing van de 
oudste, bijna historische, kleed-
kamers tot een multifunctione-
le gebruiksruimte en verder voor 
de verhoging en verruiming van 
de begeleiding en faciliteiten ten 
behoeve van de jeugd. Het be-
stuur is alle betrokkenen heel 
dankbaar.

Jong talent bij Iskra
Castricum - Celliste Ella van 
Poucke (1994) en haar broer pi-
anist Nicolas van Poucke (1992) 
treden zaterdag 18 april op in 
het laatste Iskra Monumentcon-
cert van dit seizoen. Hoewel Ella 
en Nicolas beiden hun eigen so-

locarrière hebben, treden ze re-
gelmatig op als duo met kamer-
muziek. Zij spelen deze avond 
werken van Bach, Schubert en 
Schnittke. In de Dorpskerk, kaar-
ten via www.iskra.nl of aan de 
kassa. Aanvang 20.15 uur.

Volksmuziek van Sultan
Castricum - Op zondag 19 april 
treedt om 15.30 uur de groep 
Sultan op bij Toonbeeld Concer-
ten in de aula van Toonbeeld.
De band kent vele gezichten, 
van authentieke Oost-Europese 
en Mediterrane folklore tot swin-
gende Balkansoul. 
Sultan speelt een gevarieerd re-
pertoire. De zes mannen en hun 

zangeres hebben elk een ruime 
muzikale achtergrond en staan 
altijd garant voor een sfeervol en 
virtuoos concert van hoge kwa-
liteit. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan, The Readshop en bij Toon-
beeld. Ook via tnbeeld@xs4all.nl 
of tel.: 0251 659012.

Nationale open golfdagen 
Regio - Op 18 en 19 april opent 
de Heemskerkse Golfclub de 
deuren voor iedereen die meer 
wil weten over golf van 11.00 tot 
16.00 uur. Kijk voor meer infor-

matie op www.heemskerksegolf-
club.nl/actie. De Heemskerkse 
Golfclub ligt aan de Communi-
catieweg tussen Heemskerk en 
Assendelft.

Pronk vindt 
liefde terug

Akersloot - Limmenaar Kay 
Pronk heeft donderdagavond 
laten zien dat hij zijn ou-
de kunstje niet is verleerd 
door de winst te pakken in de 
achtste rit van de KPB moun-
tainbikecup. 
Na een lange afwezigheid stond 
Pronk op sportcomplex de Clop-
penburgh als vanouds tussen 
zijn vroegere strijders om daar-
na met de zege naar huis te zijn 
gegaan. Tweede werd Danny Bi-
zot, gevolgd door Wilfred Knegt.

Zondag 12 april 14.00 uur:

Limmen  -  Vrone

balsponsor: Aluminium lAsbedrijf vAn der velden b.v.

pupil v.d. week: Auke strAAtsmA (speler/keeper Limmen D4)
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Er is een grote verscheidenheid aan stenen vloeren; 
niet alleen in kleur, maar ook in materiaal.
Denk aan tegelvloeren, geglazuurd of ongeglazuurd, 
of natuurstenen vloeren. Het ene materiaal laat zich 
wat makkelijker onderhouden dan het andere, maar 
voor iedere vloer geldt dat het regelmatig toe is aan 
een grondige onderhoudsbeurt. Met een juiste behan-
deling is de vloer weer als nieuw, maar wat is de juis-
te methode? 
Naast het reinigen en beschermen van tapijten en ge-
stoff eerde meubelen heeft Chem-Dry Veen zich ook 
gespecialiseerd in het reinigen en sealen van stenen 
vloeren. Chem-Dry Veen kan helpen met het weer 
mooi en schoon maken van alle stenen vloeren door 
reinigen, impregneren en eventueel ook nog polijsten. 
Doordat er vele varianten zijn in stenen vloeren is het 
zaak hier toch specialistisch te werk te gaan en met de 
juiste middelen te werken en dat is iets dat Chem-Dry 
Veen kan bieden. De voordelen zijn duidelijk.
Chem-Dry is droger: De stenen vloeren schitteren 
weer na reinigen en eventueel sealen. Dit kan allemaal 

op een dag en na vier uur droogtijd is de vloer weer
beloopbaar. 
Chem-Dry is schoner: De specialistische reini-
ging levert weer een mooie vloer met schone voegen. 
Chem-Dry Veen haalt het vuil weg dat in al die tijd is 
opgebouwd. Men hoeft niet langer zelf uren te schrob-
ben om lastige vette plekken en andere vervuiling te
verwijderen. Chem-Dry Veen zorgt voor een echte 
schone vloer. 
Chem-Dry is gezonder: Doordat vele steensoorten 
enigszins poreus zijn komen ze vol te zitten met stof 
en vuil. Ook in de voeg kruipt meer dan men denkt. 
Door de Chem-Dry reiniging worden alle bacteriën en 
schimmels verwijderd. Na de reiniging kan een sea-
ler worden aangebracht die preventief vervuiling
tegenhoudt. 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie contact op met Chem-dry Veen, Roos-
wijkweg 70 in Velsen-Noord, 0251-291401 of mail 
naar info@chemdryveen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.chemdryveen.nl.

 DÉ KUNST
van onderhoud stenen vloeren

Dementie en een 
zinvolle dagbesteding

Castricum - Op dinsdag 14 april 
is er een Alzheimer Café en het 
onderwerp is: ‘Dementie en zin-
volle dagbesteding’. Mensen 
met dementie kunnen vaak niet 
meer dezelfde activiteiten blij-
ven doen als voorheen. De inte-
resse kan zijn verdwenen of be-
paalde handelingen kunnen niet 
meer worden uitgevoerd door 
bijvoorbeeld concentratie- of ge-
heugenproblemen. Toch is de 
dag zinvol doorkomen belang-
rijk voor mensen met demen-
tie en hun partners. Maar wat is 
een zinvolle dagbesteding? Ge-
spreksleider Anke Beerlage, GZ 
Psycholoog bij Context, zal dit 
samen met gastsprekers Jeanine 
de Haas en Coby Visser, mede-

werkers bij ViVa! Zorggroep, be-
spreken.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in 
serviceflat Sans Souci, Sans Sou-
ci 113. Het programma start om 
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. 
De toegang en een kop koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door de ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
te lezen.

Limmen - Op vrijdag 10 april wordt 
de veiling ten bate van de jeugd 
van voetbalvereniging Limmen ge-
houden in de kantine aan de Dam-
pegheestlaan. De veiling begint 
om 20.00 uur en is vrij toegankelijk 
voor iedereen. 

Iedereen kan al eerder in de stem-
ming komen door deel te nemen 
aan de gezamenlijke maaltijd, die 
is bereid door Toon Könst. Reser-
veren kan via de website van de VV 
Limmen of door een kaart te kopen 
in de voetbalkantine zelf. 

Binnenkort zullen de veilingkavels 
aangekondigd worden op de web-
site, in de kantine en in een huis-
aan-huis bezorgde catalogus. Via 
loten, die verkocht worden door 

een deel van de jeugd van de VV 
Limmen, kunnen ook nog hon-
derd prijzen gewonnen worden, 
zoals een diner voor vier perso-
nen bij Lute aan de Amstel, een 
rondvlucht boven Limmen en 
een fiets. 

Er zijn zo’n driehonderd ka-
vels, waaronder een tocht in een 
duikboot, deelname aan de Lim-
mer Wereld Draait Door (LWDD), 
door de grachten van Amster-
dam met een luxe sloep, uitleg 
over social media met een hap-
je en een drankje, bezoek aan 
een Limmer boerderij, diverse 
strandevenementen, VIP-voet-
balkaarten, pondjes paling, uur-
tje tuinonderhoud, bier- en wijn-
proeverijen en nog veel meer.

Jeugdveiling VV Limmen

Graffiti grote schadepost
Bakkum - Het clubhuis van de 
vereniging Kennemer IJsbaan 
aan de Zeeweg is door graffiti-
spuiters bewerkt. 
Op zondag 29 maart werd het 
ontdekt bij aankomst van de le-
den die zich elke zondag om 8.30 
uur verzamelen voor de conditie-
training. 
,,De graffitispuiters beseffen he-

laas niet dat het verwijderen van 
de verf een flink bedrag kost”, 
zegt Jan Breggeman van de ver-
eniging. ,,Al voor het tweede jaar 
hadden we geen koude winter 
en kwam er niets in de kas. Dat 
heet interen. Misschien herken-
nen mensen de manier van spui-
ten en willen ze dat doorgeven 
aan de politie.”

Nieuwe website gemeente
Castricum - De website van 
de gemeente Castricum is ver-
nieuwd. De belangrijkste rede-
nen waarvoor inwoners de web-
site bezoeken, staan nu op de 
homepage. Want voor steeds 
meer producten hoeven inwo-
ners niet meer naar het gemeen-
tehuis. En moet dat wel, dan via 
de website een afspraak ge-
maakt worden.  

Wethouder Hilbrand Klijnstra, te 
zien op de foto: ,,Als gemeente 
heb je zoveel producten en dien-
sten, dat het al snel onoverzich-
telijk wordt voor inwoners. Daar-

om hebben we hen gevraagd 
waarvoor zij castricum.nl bezoe-
ken. De meest gevraagde onder-
werpen hebben we direct op on-
ze homepage gezet. Veel inwo-
ners worden nu dus meteen ge-
holpen.” 

Zo hoeven inwoners niet meer 
naar het gemeentehuis voor een 
uittreksel uit de basisregistratie 
personen of burgerlijke stand. 
Ook een verhuizing doorgeven 
kan online. Een afspraak maken 
kan voor het aanvragen of opha-
len van een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs. 

Castricum - De Wereldwin-
kel is op zoek naar een erva-
ren computergebruiker, die in 
staat is de hard- en software 
van het kassasysteem te in-
stalleren, te onderhouden en 
te vervangen. Het gaat om 
vrijwilligerswerk. 
Het systeem werkt goed en al-
les is beschreven in twee uit-
gebreide handleidingen voor de 
winkelmedewerkers en voor de 
administratie. Er wordt gezocht 
naar iemand die goed ingewerkt 
is in Microsoft Excel. De tijdsin-
vestering wordt geschat op een 
tot enkele uren per week. Inte-
resse? Bel 0251-656562.

Hulp gezocht

Limmen - Op zaterdag 11 april 
kunnen bierliefhebbers fietsen 
tussen Heiloo en Limmen lang 
twaalf locaties met voorjaarsbier.  
Dat zijn Bowling Heiloo, De Bur-
gerij Limmen, Hotel Fletcher, Bras-
serie in ‘t Groen, Herberg Jan, ‘t 
Kroegje, De Lantaarn, De Loocatie, 
Queen’s, La Strada, Sportcafé Het 
Vennewater en Café De Wit. Sa-
men met De Bierverbinding heb-
ben ze een keuze gemaakt uit het 
grote aanbod van de bieren van dit 
seizoen. Er zullen 21 verschillen-
de Bockbieren te proeven zijn. De 
stempelkaarten zijn bij alle zaken 
te koop. De start is om 14.00 uur.

Bokkentocht
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Nederlandse kust regio kreeg vorige week maandag en dinsdag te maken met een wes-
terstorm. Aan de noordkust werd windkracht 9 gemeten, en windstoten tot 110 kilometer per uur. Mooi 
Uitgeest kreeg ook last van deze winterse nukken der natuur. Een scholiere fietste rond acht uur in de 
ochtend vanaf Uitgeest langs de volkstuin met windkracht 7 naar school toe. Ze zal wel gedacht hebben 
...Lente..?????? Het lijkt wel herfst! Foto en tekst: Ger Bus

Alerte getuige wijst politie 
op vermoedelijke inbrekers

Uitgeest - Een alerte getuige 
heeft vorige week maandagmid-
dag de politie op vermoedelijke 
inbrekers gewezen.
De getuige liep op de Spin toen 
er een auto met hoge snelheid 
aan kwam rijden en daar par-
keerde. Er sprongen direct twee 
mannen uit die het op een lopen 
zetten. Omdat de getuige het 
niet vertrouwde belde hij de po-
litie. Deze is met meerdere onop-
vallende politieauto’s ter plaatse 
gegaan. De getuige zag dat er in 
de auto gereedschap lag dat bij 

een inbraak gebruikt kan wor-
den.  
De politie heeft gewacht tot de 
twee mannen in de auto zaten en 
wegreden. Dit duurde even aan-
gezien de twee mannen nogal 
aarzelden. Nadat de twee waren 
ingestapt en wegreden zijn de 
twee staande gehouden op de 
Kleis. De auto bleek al gesigna-
leerd te zijn in de Zaanstreek. De 
twee inzittenden zouden uit Be-
verwijk komen en zijn bekenden 
van de politie. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Paashaas gesignaleerd 
in zwembad De Zien
Uitgeest - Alsof het een snik-
hete zomerdag was, zo druk was 
het de zaterdagmiddag voor Pa-
sen in  Zwembad De Zien. Wel 
200 kinderen en hun ouders 
kwamen de chocolade-eie-
ren zoeken die de paashaas net 
daarvoor op het zwembadterrein 
had verstopt. Eén van die eieren 
is goed voor een gratis zwem-
abonnement. 
De kinderen stormden na het 
startschot door de paashaas het 
veld op. Er werd overal gezocht:  
in de nieuwe pannakooi, bij het 
peuterbadje en in de houtsingels 
van het zwembad. De volwasse-
nen bespraken onder het genot 
van een kopje koffie de make-
over die het zwembad op dit mo-
ment ondergaat. De kantine die 
wordt verbouwd, de mooie frisse 
kleuren, het nieuwe terras met 
picknickbanken. Veel vragen 
werden gesteld over de bouw-
constructie die op dit moment 

over het zwembad staat. “Gaan 
jullie het zwembad overdek-
ken?”, werd er gevraagd. Maar 
dat bleek niet het geval. Er staat 
tijdelijk een tent over het bad 
omdat  de nieuwe betonnen mu-
ren gecoat moeten worden voor-
dat het water erin kan.
Ondertussen hadden de kinde-
ren de paaseieren gevonden en  
kregen steeds meer kinderge-
zicht chocoladevlekken. De eie-
ren,  die door de Jumbo waren 
gesponsord, smaakten geweldig!
Rosa van Peenen had het gou-
den ei gevonden en ontving uit 
handen van de paashaas een 
zwemabonnement voor het ko-
mend seizoen.  De vinders van 
de vier zilveren eieren kregen 
een waardebon voor een lekkere 
snack. Zij moeten dus nog even 
geduld hebben, want die kan na-
tuurlijk pas worden ingeleverd in 
de nieuwe kantine als het zwem-
bad echt open is.

Oorlogsgeheimen in 
filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De jeugdfilm ‘Oor-
logsgeheimen’ is vrijdag 17 april 
twee keer te zien in Filmhuis De 
Zwaan.

Oorlogsgeheimen speelt zich 
af in Zuid-Limburg tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Tuur en 
Lambert zijn elkaars beste vrien-
den en onafscheidelijk. Dan 
komt er een nieuw meisje in de 
klas: Maartje.  Hierdoor begin-
nen er scheuren te ontstaan in 
de vriendschap van de jongens. 
Daar komt nog bij dat de  ouders 
van Lambert lid zijn van de NSB. 
Als trouw NSB lid en notabele 
van het dorp wordt de vader van 
Lambert aangesteld als de nieu-
we burgemeester. Dat is voor 
Tuur erg gecompliceerd omdat 
zijn familie participeert in het 
verzet. De boel komt nog meer 
op scherp te staan als Maartje 
een groot geheim met Tuur deelt. 
Een geheim dat hij aan niemand 
verder mag vertellen zelfs niet 
aan zijn beste vriend. Lambert 
moet weldra een keuze maken 

tussen zijn vriendschap met Tuur 
en zijn ouders. 
Oorlogsgeheim is al de derde 
succesvolle verfilming van een 
boek van de Limburgse kinder-
boekenschrijver Jacques Vriens.  
De regie is in handen van de ge-
lauwerde regisseur Dennis Bots 
die mede verantwoordelijk was 
voor eerdere Jacques Vriens ver-
filming (Achtste groepers huilen 
niet). Bots had in het verleden al 
succes met de Huis van Anubis 
serie en andere speelfilms. 
Let op: afwijkende tijden, beide 
filmvoorstellingen zijn uitsluitend 
voor de jeugd, leeftijdscatego-
rie  9 – 13 jaar, deze film zal twee 
keer worden vertoond. De eer-
ste voorstelling begint om 16.30 
en de tweede voorstelling begint 
om 19.00. De zaal is open van-
af een half uur voor de voorstel-
lingen. Toegang: 5 euro inclu-
sief een consumptie in de pauze. 
Kaarten zijn alleen in de voorver-
koop verkrijgbaar bij: Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.

Uitgeest - Senioren die graag 
schaken kunnen hiervoor iedere 
donderdag terecht in dorpshuis 
De Zwaan. Sinds vier jaar biedt 
de soos van de Stichting Uit-
geester Senioren die gelegen-
heid, waar dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt.
De activiteit is van twee tot vier 
uur, met een uitloop naar half 
vijf. De deelnamekosten bedra-
gen 17,50 euro voor een heel 
seizoen. ,,En voor thee of koffie 
hoef je slechts 40 cent te beta-
len’’, vertelt een van de schakers, 
de heer J. Komen.
Het seizoen loopt tot eind april 
en dan wordt in september weer 
gestart. Wilt u meer informatie, 
dan kunt u langskomen op don-
derdagmiddag in de Zwaan of 
bellen met de heer Komen, tel. 
0251-311466.

Schaken bij 
de Soos in De 

Zwaan

Uitgeest - Vrijdag 10 aprilvindt 
er weer een klaverjasdrive plaats 
in de kantine van korfbalvereni-
ging Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. De kaarten wor-
den om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
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AVC viert negentigste verjaardag 
van ‘druk baasje’ Dick Onrust

Castricum - Negentig jaar wor-
den is al lang geen uitzondering 
meer tegenwoordig. Maar de-
ze leeftijd bereiken en nog ac-
tief lid zijn van een atletiekver-
eniging; dat is gerust bijzonder 
te noemen. Daarom is Dick On-
rust zaterdag in het zonnetje ge-
zet bij AVC. 
De Castricummer vierde zijn ne-
gentigste verjaardag met zijn 
eigen Blijf Fitgroep op sport-
park de Duinloper. Wandelen, 
voetballen en columns schrij-
ven. Dick Onrust is met recht 
een druk baasje te noemen. 
Het hardlopen is sinds kort een 
beetje teveel geworden. Geluk-
kig heeft de Blijf Fitgroep van 
AVC ook een wandelclub. Spe-
ciaal voor zijn verjaardag heeft 

AVC-genoot Wim Behrens de ja-
rige getekend. Wat hem typeert? 
Behrens: ,,Dick had een melk-
zaak in Amsterdam-Noord voor-
dat hij naar Castricum kwam en 
later heeft hij bij een bank ge-
werkt.” En naast AVC blijkt Dick 
nog een andere grote liefde te 
hebben: Ajax. En Dick zou Dick 
niet zijn zonder zijn pet. Zater-
dag heeft Dick zelf de aftrap ge-
geven voor een partijtje voetbal 
op zijn verjaardagsfeest. Zijn fa-
milie stond tegenover zijn eigen 
clubleden in het veld. En daar-
mee is het cirkeltje rond, want 
zoals Dick zelf bekende in zijn 
laatste column: ,,In de beginda-
gen kwam het merendeel eigen-
lijk om te kunnen voetballen en 
had een hekel aan dat gehol.”

Tafeltennissers 
zijn koploper

Castricum - Het eerste team 
van Tafeltennisvereniging Cas-
tricum heeft afgelopen vrijdag-
avond goede zaken gedaan in 
de race om het kampioenschap. 
Wout Goos wist er drie te win-
nen. Sandra Staring won er 
twee en Yuri Hazelzet een wed-
strijd. Omdat het dubbelspel ver-
loren ging, kwam de uitslag op 
6-4 winst voor de Castricum-
mers. Dat was net voldoende op 
de koppositie over te nemen van 
Doko. Castricum staat nu boven-
aan in de poule met een punt 
voor op Doko. In de komende 
wedstrijden moeten er nog veel 
punten gehaald worden om het 
kampioenschap veilig te stellen, 
omdat de laatste wedstrijdronde 
van cruciaal belang zal worden 
voor de Castricummers.  
Doko mag dan tegen staart-
ploeg Rapidity en zal naar ver-
wachting met 10-0 winnen. Het 
is dus zaak om voldoende mar-
ge te hebben voor deze ronde, 
die op 24 april thuis in de Gobat-
straat 12a tegen gevaarlijke Die-
men gespeeld wordt. Op de foto: 
matchwinner Wout Goos.

Meisjes Augustinus winnen 
schoolvoetbaltoernooi

Castricum - De meisjes uit 
groep 7 en 8 van de Augus-
tinus hebben voor het twee-
de jaar op rij het schoolvoetbal-
toernooi door in de finale de Ju-
liana van Stolberg 1 te verslaan 
met 2-1. In de halve finale had-
den ze al overtuigend gewon-
nen van de Toermalijn 2 met 3-0. 
De Juliana van Stolberg speelde 
een spannendere halve finale te-
gen de Toermalijn 1, die uitein-

delijk met strafschoppen beslist 
werd in het voordeel van de Ju-
liana van Stolberg 1. In de strijd 
om de derde en vierde plaats 
won de Toermalijn 2 van de Toer-
malijn 1 met 2-0. 
De sportiviteitprijs ging naar de 
meiden van de Toermalijn 3, die 
ondanks hun verliespartijen heel 
erg sportief bleven naar tegen-
stander en scheidsrechter toe. 
Foto: Han de Swart.

Met de motor of Solex op pad?
Akersloot - Moto Sportivo Rij-
vaardigheidstrainingen en Mo-
torreizen opent het motorsei-
zoen dit jaar op zaterdag 11 april 
in Akersloot. Motor-, zijspan- en 
trikerijders kunnen genieten van 
twee routes door Noord-Hol-
land: de molentocht en de dij-
kentocht. Beide routes zijn on-
geveer 80 km. De start is tussen 
10.00 en 12.00 uur en 13.30 en 
15.30 uur vanaf De Vriendschap 
op de Kerklaan 18. In verband 
met de opening van het seizoen, 
waarbij vele motoren uit de win-
terstalling gehaald worden, is de 
gehele Stanley’s motorcentra-

le aanwezig voor een gratis mo-
torcheck aan de motorfiets zodat 
iedereen weer veilig de weg op 
kan. Onderdelen die onder an-
dere gecheckt worden zijn de 
banden, bandenspanning, rem-
men, aandrijfdelen, verlichting 
en vloeistoffen. 
Solexverhuur Akersloot heeft in 
samenwerking met Moto Spor-
tivo een twee uur durende rou-
te uitgestippeld om met de So-
lex rond te toeren. Informatie en 
het inschrijfformulier is te vinden 
op de website www.moto-sporti-
vo.nl. Of bel 075-8800068.

Muziek in De Oude Keuken
Bakkum - De hele tent wiegde 
mee bij hun vorige optreden en 
nu zijn ze terug. Room 5 speelt 
komende zaterdag in De Oude 
Keuken en brengt een muzika-
le mix van popsongs, van jazzy 
tot folk. Zang van Judith Reerds 

en Loes Duin met Jan Willem 
Schröder op bas, Rob Koeke-
bakker gitaar, Bart van Hofwe-
gen of Frank Hersche drums en 
percussie.  Zaterdag 11 april van-
af 14.00 uur in De Oude Keuken-
op het terrein van Dijk en Duin.

Rapiditas winnaar E-Top 
Castricum - GVAV Rapiditas 
heeft de derde editie van het 
Johanna´s Hof E-Top Tournament 
op zijn naam geschreven door 
Reiger Boys in de extra tijd met 
1-0 te verslaan. 

RKAV Volendam legde beslag op 
de derde plaats en Spartaan’20, 
volgens veel kenners de topfavo-
riet, eindigde als vierde. FC Cas-
tricum stelde enigszins teleur 

door het winnen van het scha-
duwkampioenschap, ofwel een 
negende plaats. Als troost wist 
Joris Peijs (FC Castricum) zich 
te kronen tot topscorer van het 
toernooi. Volendammer Daan 
Sier werd uitgeroepen tot de 
beste speler van het toernooi. 
Doelman Binc Huijkman (Spar-
taan’20) was de beste doelman 
en Buitenveldert won de sporti-
viteitsprijs. 

Leerlingen stralen in The Wiz
Castricum - Ruim veertig leer-
lingen van het J. P. Thijsse Col-
lege zetten afgelopen week een 
musical op de planken. In ze-
ven voorstellingen werden zo’n 
1.500 bezoekers getrakteerd op 
een, tot in de puntjes, verzorg-
de swingende musical. In The 
Wiz draait het om Dorothy, zeer 
geloofwaardig uitgevoerd door 
Niki Althof, die door een torna-
do de weg kwijt raakt en terecht 
komt in het land van Oz. Daar 
ontmoet ze een vogelverschrik-
ker, een blikkenman en een laf-
fe leeuw. De karakters van de-
ze hoofdpersonen werden goed 
neergezet door respectievelijk 
Mette van Blokland, Sten van der 
Moer en Jeroen van Arkel. Voor-
al deze laatste speler had de la-

chers op zijn hand en muntte uit 
in zijn stil spel. Daarnaast was er 
een grote rol weggelegd voor de 
drie heksen die ieder een mooie 
solo hadden. Met name de so-
lo van Glinda, gezongen door 
Maaike Huisinga  was adembe-
nemend. De totale cast zette de 
meerstemmige zang heel goed 
neer en vooral in de massascè-
nes was te merken hoe goed de 
groep op elkaar was ingespeeld. 
Mirjam Spijker, regisseur, cho-
reografe en producent van de-
ze musical had het geheel heel 
slim gezet. Het spel speelde zich 
af op drie plekken in de steeds 
bomvolle aula. JPTeens on sta-
ge  vierde haar eerste jubileum 
en The Wiz was de vijfde musi-
cal op rij. 
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