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Kritiek op herinrichting
Castricum - Er is een storm 
aan kritiek losgebroken de 
pagina ‘JBCA’ van bewoners 
die tegen de afsluiting van 
een aantal zijstraten zijn bij 
het herinrichten van de Klei-
broek. Op een enkeling na 
voorziet men grote proble-
men in de buurt. 

De gemeente is van plan de 
weg verkeersveiliger maken 
en het riool en veel bomen 
zijn aan vervanging toe. Ook 
de rotonde Torenstraat wordt 

meegepakt in het plan. Maar 
daar gaat de commotie niet 
over. 
Het plan voorziet in het ver-
minderen van het aantal aan-
sluitende zijwegen, waar-
door minder conflictpunten 
zouden ontstaan. Bewoners 
vrezen echter dat ze na af-
sluiting niet goed hun buurt 
meer in- en uitkomen en 
slechter bereikbaar zijn voor 
hulpdiensten. 
Meepraten kan tot 30 april op 
www.castricum.nl.

Castricum - Een tot de nok 
toe gevuld theater Konings-
duyn werd zaterdag 8 april 
getrakteerd op negen fan-
tastische optredens van jon-
ge talenten op het gebied 
van zang, dans, cabaret en 
muziek. De eerste editie van 

Castricum’s Got Talent was 
een daverend succes.
Het publiek reageerde van-
af het eerste optreden uit-
zinnig op elke act. Niet in de 
laatste plaats door tv-show-
master Henny Huisman die 
de avondvullende show op 

humoristische wijze pre-
senteerde. Theatermaakster 
Ilonka Ory, zangcoach Eva 
Wilms, Hein Poel en burge-
meester Toon Mans hadden 
de zware taak om drie win-
naars aan te wijzen. Uitein-
delijk kozen zij voor het in-
tieme zangoptreden van Jen-
nifer van der Sande (foto), 
de scherpe standup-come-
dy van Maurits Hazeleger en 
het jonge zangtalent Emma 
la Croix. De show werd geor-
ganiseerd door Rotary Castri-
cum-Kennemerland die ruim 
5.000 euro wist op te ha-
len voor Stichting Muziekids 
voor de realisatie van de Nick 
& Simon-muziekstudio in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk. Foto: Renckens Foto-
grafie.
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Exposities 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN 

do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Openingstijden
rond Pasen

Vrijdag 14 april 8.00 - 19.00 uur
Zaterdag 15 april 8.00 - 21.00 uur
1e & 2e Paasdag 10.00 - 18.00 uur
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Lang leven 
de huidBurgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

Vleeswarentrio
6 bio eieren
Rosbief
Achterham       €5,99

Saucijzen 
broodjes

per stuk       €0,99

PAASTOPPER
BIOLOGISCHE 

HELE KIP
50 % KORTING
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Burgerlijke stand Castricum   
Geboren
Akersloot - 13-03-2017: 
Adam Omar Faris Stellaard, 
zoon van Rutger H.J. Stel-
laard en Aziza Chtatou. Cas-
tricum - 14-03-2017: Quin 
Jonas Bets, zoon van Wou-
ter Bets en Wendy van ‘t Hof. 
24-03-2017: Fiene Sophie 
Beentjes, dochter van Mar-
cel J.M. Beentjes en Sop-
hia Abrahams. 28-03-2017: 
Noek Spil, dochter van Koen 
Spil en Marije Bloem.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 05-04-2017: Jo-
hannes M. van Dijkhuizen 
en Lieselore M. van Dok-
kum.
 
Overleden
Castricum - 23-03-2017: 
Guus W. Dekker, weduwe 
van Willem F.G. Meijer. 24-

03-2017: Josephus P. van 
der Veeken, weduwnaar van 
Catharina M. Blaauwhof. 28-
03-2017: Hendrik P. Leve-
ring, weduwnaar van Maria 
G. Hekkelman. 31-03-2017: 
Tineke Zwartjes. 31-03-
2017: Klaas Aaij. 2-04-2017: 
Hendrikus A. Rutte, weduw-
naar van Theresia M. van 
Spanje. 2-04-2017: Hendri-
kus J. Mulder, weduwnaar 
van Jenneken Rigters. 3-04-
2017: Georgios Mouroulis, 
gehuwd met Petronella W.A. 
van den Brink. 5-04-2017: 
Cornelia M.G. Wester, wedu-
we van Cornelis P.J. Baltus. 
Limmen - 29-03-2017: Jo-
hanna H. Zandbergen, we-
duwe van Theodorus A. Kor-
tekaas. 31-03-2017: Cees 
Dinkla, gehuwd met Joke 
Bakker. 4-04-2017: Johanna 
M. Hes, weduwe van Pacra-
tius T. Kortekaas.

Concert van Projectkoor
Castricum - Projectkoor 
Castricum verzorgt op zon-
dag 23 april een voorjaars-
concert dat grotendeels in het 
teken staat van musicals, on-
der andere uit The Phantom 
of the Opera, Les Miserables, 
Joseph and the technicolor 
dreamcoat, Aspects of love 
en Oliver. Als solisten wordt 
medewerking verleend door 
twee leden van de musical-
vereniging The Cast: Jolan-
da Vermolen en Harrie Mooij. 
Bijzonder is de medewerking 
van de twaalfjarige Sterre van 
Boxtel (foto). Zij was eindfi -
naliste bij de tv-serie Super-
kids en heeft al regelmatig 

opgetreden voor de Neder-
landse en Duitse televisie. 
Ook vervulde zij een hoofd-
rol in de opera Straal die on-
langs in première ging. Zij 
zorgt voor een vleugje klas-
siek met onder meer de ver-
tolking van het beroemde 
Ave Maria van Caccini en 
de aria Song to the moon 
van Dvorak. Het Projectkoor 
wordt begeleid door pianist 
Gijs Braakman en de dirigent 
is Cees Brugman. Het con-
cert vindt plaats in de Mara-
nathakerk, aanvang 14.30 
uur. Reserveren bij Aad Zon-
neveld 0251-656907, aadenti-
nus@hotmail.com. 

Lonneke Lute is al 
veertig jaar zangeres

Castricum - Lonneke Lute, 
zangeres bij Holy Cow is in-
middels al zo¹n veertig jaar 
regionaal actief als zangeres.
Zij is onder meer ‘vrontvrauw 
bij de Zemzonites, een kof-
ferband’. Ze zing daarin sa-
men met haar broer en zus-
sen en de naam is natuur-
lijk afgeleid van het bekende 
koffermerk Samsonite. Een 
van haar allereerste activi-
teiten was het bandje Lonnie 
Enzo waarmee zij in 1984 een 
single uitbracht.
In Heiloo kennen de inwo-
ners haar ook als leidster 
van de vrolijke vrouwenzang-

groep Dat Koor, het band-
je Lonnie¹s Holiday, het tus-
sendoortje Uncovered en van 
de Lola¹s oftewel Lonneke¹s 
Ladies, voorheen de Dames 
Groen uit Limmen. In Bak-
kum en Castricum heeft Lon-
neke bekendheid gekregen 
door regelmatig met haar 
zussen een act van de And-
rew Sisters op te voeren om 
de plaatselijke senioren een 
gezellige middag te bezor-
gen. Hieruit is ook weer een 
bejaardenkoor ontstaan, de 
Fifty Singers. Vanwege het 
jubileum waren er felicitaties 
en bloemen voor Lonneke.

Castricum - Woensdag 5 
april omstreeks 14.53 uur 
vond er op de Dorpsstraat 
een aanrijding plaats tus-

Aanrijdingen sen een voetganger en een 
motorvoertuig. De voetgan-
ger stapte de weg op en de 
bestuurder van een motor-
voertuig kon hem niet meer 
ontwijken. De voetganger is 

Castricum - ,,Ik word hier echt zo blij van. Dartelende en  
bokkie-over springende lammetjes aan de Heereweg bij de 
Tienhovenhoeve. Het is nu echt lente!” Karin Cijsouw maakt 
prachtige foto’s die zij deelt op Facebook. Dit voorjaarsplaat-
je deelt ze nu ook met lezers.

overgebracht naar het zie-
kenhuis. Zaterdag omstreeks 
14.45 uur vond er een ver-
keersongeval plaats op de 
kruising Rijksweg met de  
Uitgeesterweg in Limmen. 

Een bestuurder van een per-
sonenauto gaf geen voor-
rang.  
Beide personenauto’s waren 
fl ink beschadigd en zijn af-
gesleept.
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Vrijdag Vandervens live 
bij Mezza Luna

Castricum - Aanstaande 
vrijdagavond  14 april, wordt 
het weer swingen en ouder-
wets rock-‘n’-rollen op be-
kende bluesmuziek. Afkom-
stig uit de regio komt de 
band Vandervens. Het is een 
echte familieband. Broers, 
neven, ooms? Hoe het pre-

cies zit weet niemand meer, 
maar deze clan geeft een  
persoonlijke invulling aan 
het recept rhythm and blues, 
met een vleugje ska en twee 
teentjes rock ‘n’ roll. Stilzit-
ten is dan ook geen optie. De 
aanvang is 20.30 uur en de 
toegang gratis.

Goedlachse pastoor met 
groot hart steunt Ethiopië

Regio - Met een gulle lach 
zwaait pastoor Kaleab de 
deur van zijn kantoorruimte 
open en gebaart uitnodigend 
naar de tafel waaraan het in-
terview zal plaatsvinden. Ka-
leab stelt zich voor en legt uit 
dat men in Ethiopië geen fa-
milienamen kent zoals Jan-
sen of Smit maar dat de voor-
naam van een kind wordt ge-
combineerd met de voor-
naam van de vader of zoals 
in zijn geval van zijn grootva-
der: Shiferaw. 

Zijn wieg stond in Ethiopië 
waar hij op 24 oktober 1971 
als vijfde van acht kinderen 
het levenslicht zag. Als kind 
van een katholieke moeder 
en koptisch orthodoxe va-
der, verhuisde hij naar Ad-
dis Abeba toen hij drie jaar 
oud was. Omdat zijn vader 
veel reisde voor werk, kwam 
de opvoeding voornamelijk 
voor rekening van zijn moe-
der die hem vaak meenam 

naar de kerk. Ook zijn gelovi-
ge grootmoeder speelde een 
grote rol in zijn leven. Kaleab: 
,,Ik sliep bij haar op de kamer, 
hoorde haar ’s nachts de ro-
zenkrans bidden en vroeg de 
volgende dag wat dat geluid 
was.” Moeder en grootmoe-
der stimuleerden hem pries-
ter te worden. Zijn vader was 
het er niet direct mee eens, 
liever zag hij zijn slimme zoon 
z’n hersens beter gebruiken 
en voor arts studeren. 
Hij verbood hem zelfs priester 
te worden maar toen hij weer 
voor zijn werk op reis moest, 
vertrok Kaleab op veertien-
jarige leeftijd, 100 km oost-
waarts waar hij met 40 kin-
deren uit verschillende stre-
ken zijn plek vond aan het 
kleinseminarie. Bij zijn vader 
kwam het keerpunt toen hij 
merkte dat Kaleab zich niet 
alleen bezig hield met bij-
bellezen en bidden. Voor hij 
in 1997 tot priester geweid 
werd, studeerde hij nog drie 

jaar fi losofi e en vier jaar the-
ologie. Zijn eerste benoe-
ming was als directeur van 
een basisschool van zijn con-
gregatie. Hij werkte op meer-
dere plekken maar door een 
ongeluk had hij tijdens de 
revalidatie tijd na te denken 
over wat hij wilde met zijn le-
ven. Het liefst vertrok hij naar 
een Engelssprekend land 
maar toen ontmoette hij een 
Ethiopische priester uit Ne-
derland die hem vertelde hoe 
mooi het hier was. 
Kaleab kende Nederland al-
leen van Cruijf en Van Bas-
ten en moest het kleine land-
je opzoeken op de kaart. 
Hij schreef de bisschop van 
Haarlem met de vraag of hij 
mocht komen werken en bin-
nen zes maanden was al-
les geregeld. Kaleab: ,,Ik zat 
in het vliegtuig en dacht wel 
even ‘wat doe ik nou?’ Maar 
ik ben hier in 2005 zeer harte-
lijk ontvangen, leerde de taal 
en begon in Beverwijk als ka-

pelaan. Via Castricum kwam 
ik uiteindelijk ook in Uitgeest 
terecht en hoewel Ethiopië 
een mooi land is, zag ik de 
grote tegenstellingen met het 
rijke Nederland. Toen na een 
tijdje de parochianen geld in-
zamelden voor een vliegtic-
ket om mijn familie te bezoe-
ken, vertelde ik hen het over-
gehouden geld te willen be-
steden aan benodigdheden 
voor mijn geboorteland. Als 
je armoede wilt overwinnen 
moet je kinderen een oplei-
ding geven. School is gratis 
maar materiaal en inschrijf-
geld niet, dus blijven kinde-
ren thuis. Ook gingen kin-
deren daar zonder ontbijt of 
lunch naar school. Door de 
warmte en lege maag vie-
len ze fl auw. De leerkrachten 
stuurden hen een half uur 
eerder naar huis zodat ze bij 
een rijkere school om restjes 
eten konden bedelen. Met de 
MOV groep (Missie Ontwik-
keling Vrede) van parochie 
Castricum en Stichting DEM 
steunt Ethiopië zijn wij een 
project gestart om de aller-
armsten te steunen”. 
Rahel, zus van Kaleab, func-
tioneert als ambassadrice al-
daar en bekijkt welke kin-

deren in aanmerking komen 
voor bijvoorbeeld ontbijt of 
lunchpakket. Ieder jaar gaat 
een groep parochianen sa-
men met Kaleab naar Ethi-
opië om met eigen ogen te 
zien hoe alles gebruikt wordt. 
Kaleab: ,,Niks blijft aan de 
strijkstok hangen, wij hou-
den het transparant. We heb-
ben overigens nog een pro-
ject in de vorm van dagop-
vang of studie voor gehan-
dicapte jonge vrouwen zodat 
voor hen de leefomstandig-
heden verbeteren.” 
Kaleab werkt nu geruime tijd 
in Nederland waarvan twee 
jaar in Uitgeest: ,,Ik moest al-
les leren als een kind maar 
vanaf dag 1 ben ik verkocht.” 
Kaleab schiet in de lach: ,,Ik 
kan mij nog steeds verwon-
deren over de intens groe-
ne stoplichten hier, zo bij-
zonder! Dan de mensen met 
hun humor, de recht door zee 
mentaliteit en de doe nor-
maal houding. Ik hoop hier 
in dit mooie land te mogen 
blijven.” Voor informatie over 
de projectgroepen en onder-
steuning zie www.castricum-
voorethiopie.nl en www.dem-
steuntethiopie.nl (Monique 
Teeling)

Henny Huisman geeft 
startschot Alkmaar Pride
Regio - Het startschot van 
Alkmaar Pride wordt op za-
terdag 27 mei om 14.00 uur 
vanaf de Bierkade gege-
ven door Henny Huisman uit 
Bakkum. 

Huisman heeft zich in 2016 
tijdens nationale ‘coming out 
day’ ingezet voor een regen-
boogzebrapad in Castricum. 
Door mee te varen wil Hen-
ny Huisman het belang van 

goede LHBTI-voorlichting op 
scholen onderstrepen. 

MOET 12/13

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Jewels - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 21.00 uur

Their Finest
zondag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur

Mein blind date mit dem leben
vrijdag & zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
A United Kingdom

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag, maandag & woensdag 20.00 uur

Beauty and the Beast - 3D
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Beauty and the Beast - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag18.45 uur
Het Verlangen

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
woensdag 18.45 uur

Lion
maandag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag 16.00 uur  woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D
zaterdag & maandag 13.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D
zaterdag & maandag 13.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 3D
zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 13 april t/m 19 april 2017

Jewels - The Royal Ballet
George Balanchine’s tijd-
loze interpretatie van de 
briljante twinkeling van 
smaragden, robijnen en 
diamanten is een briljante 
ballet-klassieker. 
De Franse muziek uit de 
Romantiek van Fauré zorgt 
voor de impuls en de sub-
tiliteit in het lyrische ‘Sma-
ragden’, terwijl het vuur 
van ‘Robijnen’ voortkomt 

uit Stravinsky en de jazz 
uit New York. Grootsheid 
en elegantie maken het 
ballet compleet met de 
pracht van Keizerlijk Rus-
land en de ongeëvenaar-
de muziek van Tchaikovs-
ky in ‘Diamanten’. Jewels is 
een masterclass in de ve-
le facetten van het klassie-
ke ballet en natuurlijk van 
The Royal Ballet zelf.

Het is een wel heel bijzonde-
re baby. Hij draagt een pak, 
spreekt met de stem en de 
gevatheid van Alec Baldwin 
en schittert in The Boss Ba-
by. The Boss Baby is een hila-
risch verhaal over de impact 

die de komst van een nieuwe 
baby heeft op een familie. Dit 
alles wordt verteld vanuit het 
perspectief van een onbe-
trouwbare verteller, een zeer 
fantasierijke zevenjarige jon-
gen genaamd Tim. In 2 en 3D.

The Boss Baby
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Info spataderen en huidveroudering
Regio - Regelmatig wor-
den door de specialisten van 
Centrum Oosterwal informa-
tieavonden georganiseerd. 
Aan bod komen onderwer-
pen die te maken hebben 
met de huid en spataderen. 
Centrum Oosterwal is gespe-
cialiseerd in de behandeling 
van huidziekten en spatade-
ren. Een team van ruim ne-
gentig medewerkers levert in 
een prettige omgeving al bij-
na dertig jaar medisch spe-
cialistische zorg. Naast de 
medische behandelingen 

biedt Centrum Oosterwal een 
breed scala aan cosmetische 
behandelingen. Dit alles met 
veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht.
Dinsdag 18 april wordt in Alk-
maar een voorlichtingsavond 
georganiseerd over spatade-
ren. De fl eboloog (spatader-
specialist) legt uit wat spat-
aderen zijn, hoe ze ontstaan 
en wat de gevolgen kunnen 
zijn. Aansluitend vertelt de 
vaatchirurg over de verschil-
lende  zeer patiëntvriendelij-
ke (operatieve) behandelmo-

Mindfulnesstraining vanaf 8 mei
Leren om het leven bewust 

tegemoet te treden
Castricum - Mindfulness; 
acht wekelijkse bijeenkom-
sten waarin de deelnemers 
kunnen leren een ande-
re, bewuste omgang te re-
aliseren met stress. De trai-
ning, die start op 8 mei in de 
avonduren, wordt aangebo-
den door Volker Hinten. Hij 
vertelt: ,,Creëer meer vreug-
de, meer plezier, meer diep-
gang in het leven. Dat kan de 
beoefening van mindfulness 
schenken. Het is een direc-
te, goed toepasbare manier 
om het dagelijkse leven op 
een bewuste wijze tegemoet 
te treden. Mindfulness is in 
alle aspecten van ons be-
staan toepasbaar. Denk aan 
gezondheid, relaties, ouder-
schap, geestelijk welbevin-
den, studie, werk.” 

Sinds 2007, nadat Volker Hin-
ten de opleiding tot mind-
fulnesstrainer had afge-
rond, geeft hij onafgebroken 
mindfulnesstrainingen. ,,Dat 
doe ik met veel plezier, hu-
mor en compassie. De deel-
nemers komen uit alle lagen 
van de bevolking. Het is altijd 
bijzonder om te ondervinden 
hoe overeenkomstig de rede-
nen om mindfulness te beoe-
fenen zijn. Hoe bijna ieder-
een tegen hetzelfde aanloopt 
en iedereen zijn eigen ma-
nier ontwikkeld om mindful-
ness een plek in het leven te 

geven. Ik heb aan veel soor-
ten groepen trainingen ge-
geven. Groepen op basis van 
individuele inschrijving, zo-
als in Castricum en Amster-
dam, maar ook aan mede-
werkers van organisaties zo-
als de Amsterdamse brand-
weer. Van CEO tot schoon-
maker, van militair tot onder-
wijzer.”
Ook geeft hij een light versie 
van mindfulness, wekelijks, 
aan mensen met een chro-
nische psychiatrische kwets-
baarheid. ,,De werkzaam-
heid van deze training be-
wijst zich telkens weer. Om 
die reden heb ik ook, om mijn 
vaardigheden verder te ver-
diepen, de trainersopleidin-
gen compassietraining en 
individuele mindfulness ge-
volgd en afgerond. Ik kan al-
leen maar zeggen, al ben ik 
inmiddels de zestig gepas-
seerd, dat ik hoop deze trai-
ning voor nog minstens vijf-
tien jaar te mogen blijven ge-
ven. Omdat ik ook lid ben van 
het landelijk overkoepelend 
orgaan VNMB in de hoogste 
categorie zijn de kosten van 
mijn trainingen bij de meeste 
zorgverzekeraars in het aan-
vullende pakket opgenomen. 
Hoewel de training niet duur 
is, is het voor velen een pret-
tige bijkomstigheid.” Kijk voor 
meer informatie op www.
mindfulness-holland.nl.

Kris Kross Amsterdam 
surprise act op jubileumfeest 

Castricum - Het in 1922 op-
gerichte Vitesse ‘22 viert dit 
jaar haar 95-jarig bestaan. 
Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat te 
geven voor het 100-jarig be-
staan over vijf jaar, worden er 
in het weekend van 12, 13 en 
14 mei tal van activiteiten ge-
organiseerd op sportpark De 
Puikman. 
Een van de hoogtepunten zal 
ongetwijfeld de feestavond 
op zaterdagavond 13 mei zijn, 
waarbij het de organisatie is 
gelukt een topact van inter-
nationale allure te strikken: 
Kris Kross Amsterdam.
Het dj-collectief is bekend 
van Top 40 hits als Sex en 
Are You Sure en timmert 
hard aan de weg in de Ne-
derlandse dance scene. Het 
is niet helemaal toevallig dat 
de organisatie Kris Kross 

Amsterdam naar de feesttent 
heeft weten te lokken, want 
oprichters Sander en Jor-
dy Huisman zijn beiden oud-
speler van de vereniging. ,,Vi-
tesse zal altijd onze club blij-
ven en onze roots liggen in 
Castricum, ook al wonen we 

daar niet meer, we komen 
graag optreden!” Op zater-
dag 13 mei gaat de zaal om 
20.00 uur open. Iedereen van 
18 jaar en ouder is welkom 
om het feest met Vitesse mee 
te vieren, de entree bedraagt 
vijf euro.

gelijkheden. Eind mei wordt 
een avond georganiseerd 
over huidveroudering; een 
natuurlijk proces waar ieder-
een mee te maken krijgt. Er 
zijn verschillende cosmeti-
sche behandelingen die dit 
proces kunnen  vertragen of 
de verschijnselen ervan kun-
nen verminderen. Het adres 
is Comeniusstraat 3 in Alk-
maar en de bijeenkomsten 
zijn van 19.00 tot 20.30 uur. 
De toegang is gratis. Aan-
melden via 072-5157744 of 
info@centrum-oosterwal.nl

Aan de vluchtstrook van de zee
Castricum - Bob van Leeu-
wen presenteert zijn twee-
de bundel getiteld: ‘Aan de 
vluchtstrook van de zee’ op 
zondag 16 april. Het eerste 
exemplaar wordt overhan-
digd aan burgemeester Toon 
Mans in het Strandvondsten-
museum. In zijn nieuwe dicht-
bundel beschrijft Bob als jut-
ter het wel en wee langs zee, 
waaronder diverse strand-

vondsten, erotische ontmoe-
tingen en een schipbreuk. 
Aanvang 15.00 uur. Aanmel-
den via bobjen@casema.nl 
of tel.: 0251-656360. Een gi-
tarist zorgt voor de passen-
de muzikale omlijsting. De 
nieuwe bundel verkrijgbaar 
bij Kantoorboekhandel Laan, 
het Strandvondstenmuse-
um, Galerie Streetscape en 
Veldt’s Toko in Akersloot.

Grote paasshow rond 
kamperen bij ACC Limmen

Limmen - Ga aanstaande 
maandag naar caravan- en 
camperspecialist ACC Ser-
vice Limmen. Er is open huis 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
thema van de paasshow is 
‘kamperen, lekker en ge-
zond!’ Bezoekers kunen de  
caravans en campers be-

kijken, de vernieuwde kam-
peerwinkel bezoeken of elek-
trische vouwfi etsen uitprobe-
ren. Voor een hapje en drank-
je word gezorgd en voor de 
kinderen is er limonade, ijs 
en een springkussen. ACC 
Service Limmen is te vinden 
aan de Rijksweg.49b.
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Zelf cosmetica 
maken

Castricum - Steeds meer 
mensen willen geen rotzooi 
meer in hun cosmetica. In 
de tuin van Kapitein Rom-
mel kan men leren zelf zuive-
re cosmetica te maken. 
Elke les begint met uitleg van 
docente Brita Falk in de krui-
dentuin, waarna er steeds 
drie producten worden ge-
maakt. De lessen vinden 
plaats op dinsdag 16, 23 en 
30 mei van 19.30-21.00 uur. 
Kijk op www.britafalk.nl of 
bel 0251-826138.

Castricum - Bij de biblio-
theek kunnen kinderen in de 
vakantie weer komen knut-
selen in het Bieb Atelier op 
dinsdag 25 april van 10.00 tot 
11.30 uur. 
De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Aanmelden voor-
af is noodzakelijk via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.

Bieb Atelier

Castricum - Op vrijdag 14 
april begint om 16.00 uur in 
de Pancratiuskerk een kruis-
weg, speciaal voor kinderen. 

Maandag 17 april wordt van-
af 10.30 uur het paasfeest 
gevierd. Na afl oop kunnen 
kinderen verstopte eieren 
zoeken.

Pasen in de 
Pancratius

Makro Beverwijk breidt 
het assortiment uit

Regio - Maar liefst 1000m2 
zal worden toegevoegd aan 
de winkeloppervlakte van 
Makro vestiging Beverwijk. 
Een groot gedeelte daarvan 
bestaat uit uitbreiding van 
het kledingassortiment voor 
dames en heren. Enkele Ma-
kro vestigingen in Nederland 
bieden al langer dit dames- 
en herenkledingassortiment 
aan; vanaf 12 april ook in 
Makro Beverwijk. Het assor-
timent bestaat onder meer uit 
kleding en sportkleding van 
verschillende merken, inclu-
sief een ruime keuze in kle-
ding met grote maten. 
Makro speelt altijd in op de 
behoefte van haar klanten. 
Enige tijd geleden werd daar-

om al in Makro Beverwijk een 
succesvolle foodcourt toege-
voegd, waar door een profes-
sionele kok wordt gekookt en 
genoten kan worden van een 
kwalitatief goede lunch of 
diner, en kwam er een Net-
werkplein. Dit plein biedt on-
dernemers de kans om in de 
vestiging gratis te werken en 
te netwerken.
Behalve een uitbreiding met 
kleding, wordt de extra ruim-
te ook ingericht met onder 
meer feestartikelen.  Daar-
naast komt er een zeer uit-
gebreid assortiment met ve-
le verschillende soorten bar-
becues (kolen, gas en elek-
trisch) en allerlei barbecue-
benodigdheden.

Jan Makkes: ‘In kleuren 
zal hij bij ons blijven’

Regio - Ook dit voorjaar is 
er rond Pasen en Pinksteren 
een kleurrijke expositie van 
de werken van kunstschil-
der Jan Makkes in zijn Mu-
seumboerderij aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. 
De paasexpositie is van za-
terdag 8 april tot en met zon-
dag 23 april. Vanaf Hemel-
vaartsdag 25 mei tot en met 
5 juni is de pinkstertentoon-
stelling tussen 11.00 en 18.00 
uur gratis bezoeken. Er is 
weer veel moeite gedaan 
om de mooiste werken van 
de in 1999 overleden kunst-
schilder bijeen te brengen. 
Van sfeervolle gouaches tot 
kleurrijke landschappen, zijn 
werk is van een enorme ver-
scheidenheid, kenmerkend 
voor de veelzijdige interes-
ses van Jan Makkes. Als ge-
lovig mens schilderde hij ka-
pellen en nonnen. Maar ook 
hield hij van de visserij en 
van bouwtechniek, winter-

landschappen en bloemwer-
ken. In Museumboerderij Jan 
Makkes krijgt men een goed 
overzicht van wat hij teken-
de en schilderde en waar hij 
zich mee bezig hield. Hij was 
geliefd bij de groten der aar-
den en is een van de weini-
ge buitenlanders die een ex-
positie had in de Manege van 
het Kremlin in Moskou. In 
en rond de Museumboerde-
rij is het nu even kleurrijk als 
op zijn schilderijen. Momen-
teel is de grote tuin op zijn 
mooist en kan men er genie-
ten van bloeiende struiken 
en perkgoed, maar ook van 
de prachtig gerestaureerde 
kapelletjes en de eeuwen-
oude boerderij. Een aantal 
tentoongestelde kunstwer-
ken is nog te koop. Het in ei-
gen beheer uitgegeven boek 
‘Jan Makkes, een gedreven 
kunstenaar’ is alleen hier te 
koop. Parkeren bij voetbal-
club VSV. 

Heemskerk - Het is volop 
lente bij siertuincentrum 
Olaf de Ruyter. Een schit-
terende bloemenpracht 
staat klaar voor iedereen 
die zijn huis of tuin de ko-
mende dagen wil opfl eu-
ren. Ook zijn er talloze ca-
deautips in paassfeer, dus 
kom snel langs om voor-
delig te profi teren van al 
dat moois. Het siertuin-
centrum is ook op twee-
de paasdag (10.00 - 17.00 
uur) geopend.

Haal de lente in huis door 
een fraai boeket bloemen 
of een mooie plant op ta-
fel te zetten. Speciaal voor 
het paasweekeinde zijn er 
mooie boeketten en bloem-
stukken met een paastintje. 
Op visite bij familie of vrien-
den? Laat ook hen genieten 
van het paasgevoel met deze 

mooie decoratieve artikelen. 
Het team van Olaf de Ruyter 
heeft er werkelijk iets moois 
van gemaakt! Ook voor in de 
tuin is het assortiment groot. 
Niet alleen in vaste of één- 
en tweejarige planten, maar 
ook in varens , siergrassen, 
klimplanten en vijverplanten 
is Olaf de Ruyter al jaren een 
vertrouwd adres. Wie de tuin 
echt helemaal af wil maken, 
kiest voor een fraai wateror-
nament. Er is keus uit maar 
liefst zestig verschillende 
soorten, variërend van een-
voudig tafelmodel (al van-
af 7,95 euro!) tot aan ob-
jecten van zelfs twee meter 
hoog. De waterornamenten 
zijn gemaakt van polystone 
en daardoor niet zwaar, dus 
eenvoudig te verplaatsen. 
Ze werken bovendien onaf-
hankelijk van vijver of wa-
terleiding. Een interne pomp 

zorgt ervoor dat het wa-
ter vanuit het reservoir blijft 
circuleren. De ingebouw-
de verlichting zorgt voor een 
sprookjesachtig tafereel. 

Het team van siertuincen-
trum Olaf de Ruyter wenst 

iedereen fl eurige paasda-
gen toe.
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Met Pasen kunst van Kos 
op eiland De Woude

De Woude - In de Kemp-
haan worden geregeld ten-
toonstellingen georgani-
seerd.  In het paasweek-
end  zullen Gijs Kos en zijn 
zoon Thomas exposeren. De 
stijl van Gijs is realistisch, 

maar nooit precies. Favorie-
te onderwerpen zijn stadsge-
zichten, portretten en sche-
pen. Thomas Kos is naast zijn 
werk in de communicatie ook 
gaan tekenen en schilderen.  

Verder zijn er dozen en waxi-
nelampen te koop met af-
beeldingen van de schilderij-
en. De tentoonstelling is van 
zaterdag 15 april tot en met 
maandag 17 april te bezoe-
ken vanaf 12.00 uur op za-
terdag en vanaf 11.00 uur op 
zondag en maandag tot 17.00 
uur. Een deel van de op-
brengst van de verkoop gaat 
naar het in stand houden van 
de Kemphaan. 

Stem op de beste foto 
van de Bomenbuurt

Castricum - Op dinsdag-
avond 11 april organiseer-
de de Werkgroep Oud-Cas-
tricum een vertelbijeenkomst 
over de totstandkoming van 
de Bomenbuurt, met specia-
le aandacht voor sportclubs. 
De bijeenkomst vond plaats 
op basisschool De Sokker-
we en stond in het teken van 
het buurtproject ŒCastricum 
in 1967¹. Er werden veel ver-
halen over sport in Castri-
cum in de jaren ¹60 gedeeld. 
Het publiek heeft leuke foto¹s 
van de buurt meegenomen 
die nu op themapanelen in 
de school hangen. Volgen-
de week donderdag 20 april 
is iedereen tussen 16.00 en 

17.00 uur welkom op De Sok-
kerwei om dé foto van de Bo-
menbuurt in 1967 uit te kie-
zen. Tot die tijd kunnen er 
nog foto¹s bij de school in-
geleverd worden, of naar  fo-
to1967@oudcastricum.com 
gestuurd worden. In het na-
jaar wordt de winnende foto 
uitvergroot in de betreffende 
buurt tentoongesteld. Op de 
foto: In maart werd deze foto 
van Marco Bruinsel en René 
Stet, rolschaatsend over het 
Braveld, verkozen tot beste 
foto van de Oosterbuurt/Mo-
lendijk-Zuid. De Molendijk 
werd op dat moment bouw-
rijp gemaakt. Foto ingezon-
den door René Stet.

,,Laat ook midden-
inkomens profiteren” 

Castricum - Vorige week 
werd in de gemeenteraad de 
Verordening Sociaal Domein 
besproken. Met de verorde-
ning wordt ook de door inwo-
ners te betalen eigen bijdra-
ge aan Wmo maatwerkvoor-
zieningen vastgesteld. De 
fractie van PvdA vindt dat het 
college zowel voor de lage-
re inkomens als de midden-
inkomens een betaalbaar ei-
gen bijdragebeleid moet voe-
ren. Fractievoorzitter Dave 
van Ooien: ,,Uit de antwoor-
den die het college op onze 
vragen heeft gegeven wordt 
volgens ons niet duidelijk 
waarom wordt voorgesteld 

om alleen de eigen bijdrage 
voor de lagere inkomens af te 
schaffen.”
Het door de gemeente ge-
voerde minimabeleid vindt 
PvdA prima. ,,Dat geldt vol-
gens onze partij onvoldoen-
de voor de middeninkomens. 
Volgens de PvdA worden 
vooral de middeninkomens 
door de inkomensafhanke-
lijke bijdrage nog niet vol-
doende geholpen. Door als 
gemeente het inkomensaf-
hankelijke marginaal tarief te 
verlagen naar 10% kan vol-
gens de PvdA ook de groep 
middeninkomens verder te-
gemoet worden gekomen. 

Castricum - Donderdag is 
Tess Mol te zien in het tv-
programma Hip voor nop. Het 
wordt uitgezonden op NL3 
om 17.15 uur. 

In het meidenprogramma Hip 
voor Nop helpt presentatri-
ce Anne-Mar samen met be-
kende sterrenstylisten twee 
vriendinnen aan een ge-
heel nieuwe look. Ook ko-
men de meiden erachter wel-
ke kledingstijl helemaal bij ze 
past. Er is daarbij één uitda-
ging: ze moeten er helemaal 
nieuw uitzien voor nop. An-

ne-Mar gaat in deze afleve-
ring, samen met stylist Nan-
nette op zoek naar de kle-
dingstijl van beste vriendin-
nen Tess en Isa. Willen zij 
de huidige modetrends blij-
ven volgen of willen ze ont-
dekken wie ze écht zijn? Wel-
ke kledingstijl past bij hen en 
staat hen heel goed? Van-
uit het Hip voor Nop-atelier 
in Amsterdam gaat Nannette 
de uitdaging aan om als van-
ouds van de flops, oude kle-
ding en miskopen, uit eigen 
kledingkast een geheel nieu-
we outfit te maken. 

Castricum - Mail lezen en 
tegelijk een telefoonge-
sprek voeren. Tandenpoet-
send de krant doornemen. In 
bed niet kunnen slapen door 
zorgen en piekeren over al-
les wat nog gebeuren moet. 
Een cursus Mindfulness kan 
handvatten bieden om hier 
bewuster mee om te leren 
gaan. Deze gratis cursus be-
gint op dinsdagavond 9 mei 
van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
De cursus duurt acht weken. 
De locatie is terrein van Dijk 
en Duin, Lescentrum, Oude 
Parklaan 127 te Castricum. 
Aanmelden via secretariaat-
indigo@indigonoordholland.
nl of via tel.: 088-3571100.

Gratis cursus 
Mindfulness

Regio - Net als voorgaande 
jaren willen de Caritas Hei-
loo, Akersloot, Limmen en 
de Egmonden een inzame-
ling houden voor de Voed-
selbank. Die vindt plaats op 
13 april. Iedereen wordt ge-
vraagd een voedingsproduct 
weg te geven dat lang houd-
baar is. De producten gaan 
naar de Voedselbank in Alk-
maar en Beverwijk. Alkmaar 
geeft aan dat er voldoende 
pasta en rijst in huis is. De 
gift kan afgegeven worden in 
de kerk op 13 april. De dien-
sten op deze Witte Donder-
dag beginnen in Akersloot en 
Egmond aan Zee om 19.00 
uur, die in Heiloo en Limmen 
om 19.30 uur.

Inzameling 
Voedselbank

Akersloot Amak houdt de 
Koningswandeltocht op 23 
april, een route door het 
Noord-Hollandse landschap. 
Er kan gekozen uit een wan-
deling van 5, 10, 15, 25 en 40 
km. Startplaats is de hand-
balkantine op de Boschweg 
26. Starttijden zijn voor de 40 
km 7.00 tot 9.00 uur, 25 km: 
8.00 tot 11.00 uur, 15 km 9.00 
tot 13.00 uur, 10 km 10.00 tot 
13.00 uur en 5 km 10.00 tot 
15.00 uur. 

Konings-
wandeltocht

Castricum - Eerste paas-
dag om 10.30 uur wordt in de 
Pancratiuskerk de eucharis-
tieviering opgeluisterd door 
het Gemengd Koor Pancrati-
us. Het koor staat onder lei-
ding van Joost Doodeman.

PaasliturgieDuivenwedstrijden weer van start
Castricum - Na een half jaar 
rust voor de duiven werd af-
gelopen zaterdag de eer-
ste wedstrijd gevlogen vanaf 
Roosendaal. Voor de liefheb-
bers is de start altijd span-
nend, want dan blijkt of het 

vasthouden aan een systeem 
opnieuw goed uitpakt, of dat 
de keuze voor een ande-
re aanpak verstandig is ge-
weest. 
Zodra de zon zich goed liet 
zien, kozen 3.500 postduiven 

uit Noord-Holland het lucht-
ruim. De 214 duiven van de 
Gouden Wieken moesten on-
geveer 120 km afleggen rich-
ting Castricum en Limmen en 
die hadden de klus binnen 
anderhalf uur geklaard. Te-

vreden gezichten dus in de 
vereniging. 
De bloemen gingen naar Arie 
en Rie Hageman. Hun duif 
werd eerste met een snelheid 
van ruim 1.466 meter per mi-
nuut. Anton Tromp legde be-
slag op de tweede plek, en 
Gerhard Tromp completeerde 
het podium.
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Laatste hand aan kunstwerken 
voor examenexpositie bij Sopit
Castricum - Galerie Sopit is 
naast het podium voor grafi-
sche kunst óók de plek voor 
aanstormend beeldend talent 
in Castricum. 
Voor de zesde maal vindt de 
expositie van het examen-
werk van leerlingen van Havo 
5 en vwo 6 handvaardigheid 
plaats waaraan zij momen-
teel de laatste hand leggen. 
Vanaf januari hebben zij zich 
in het zweet gewerkt aan een 
artistiek 3D-kunstwerk naar 
één van de zeven thema’s 
waaruit mocht worden geko-
zen.

De onderwerpen ‘Wereld-
ontvanger’ en ‘Feest van het 
begin’ bleken de populair-

ste keuzes en ook ‘Lichtend 
voorbeeld’ werd vaak als uit-
gangspunt genomen. Het ge-
dicht ‘Werkelijkheid’ van de 
blog ‘Tussentaalenbeeld’ van 
Bert Schierbeek uit 2016 is 
ook door verschillende leer-
lingen uitgewerkt. De dialoog 
uit de film The Matrix uit 1999 
werkte bij velen vooral op de 
lachspieren, en de foto-op-
dracht werd in eerste instan-
tie enthousiast ontvangen, 
maar uiteindelijk door nie-
mand gekozen als uitgangs-
punt voor het eindwerkstuk.

Tijdens de praktijkdag op 
maandag 27 maart hebben 
alle examenleerlingen van de 
havo hun werkstuk zo goed 

als afgerond en staan deze 
klaar voor de tentoonstelling. 
De vwo-leerlingen hebben 
nog iets langer de tijd om de 
puntjes op de i te zetten. 

De verwachting is, net als 
bij de voorgaande exposi-
ties, dat de ouders/fami-
lie maar ook andere belang-
stellenden verrast zullen zijn 
over deze afwisselende mix 
van kunstjuweeltjes. Tevens 
is er een preview van de exa-
menwerken van 2018 te be-
wonderen want ook de leer-
lingen die volgend jaar exa-
men doen in het nieuwe 
vak Art&Design van docen-
ten Marieke de Vree en Sil-
via Winder laten hun inter-

pretatie van één van de exa-
menthema’s zien. Iedereen is 
welkom om de expositie te 
komen bezichtigen: de fees-
telijke opening door kunst-
paus Douwe de Jong is op 
vrijdag 12 mei om 17.00 uur. 
Daarna is de tentoonstelling 

nog te bezoeken op zondag 
14 mei tussen 13.00 en 17.00 
uur waarbij een aantal leer-
lingen aanwezig is evenals de 
vakdocenten. Grafisch Atelier 
en Galerie Sopit bevindt zich 
aan de Anna Paulownastraat 
22 in Castricum.
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Eerbetoon Gerard Struijf en 
sponsor Cross Triathlon

Akersloot - De Cross Tria-
thlon Akersloot is snel op weg 
een regionaal sportief evene-
ment van formaat te worden. 
Jako Langeveld, eigenaar van 
OIT Technisch Installatie Bu-
reau uit Castricum, en zelf 
fervent duursporter, is vanaf 
dit jaar de hoofdsponsor van 

de triathlon. Hans Schoolder-
man, organisator van de tri-
athlon: ,,Wij zijn zeer blij dat 
OIT voor een periode van vijf 
jaar de triathlon in Akersloot 
wil ondersteunen.”
Eerder dit jaar kreeg de orga-
nisatie met een grote tegen-
slag te maken. Gerard Struijf, 

één van de mede-initiatiefne-
mers is door een noodlottig 
ongeval in februari overleden. 
Hans Schoolderman: ,,Gerard 
was betrokken bij vele ver-
enigingen in Akersloot. Hij 
stond aan de basis van de tri-
athlon in Akersloot en zwom 
daarnaast in een trio-team 
zelf mee. Deze editie zal me-
de in herinnering aan Gerard 
worden georganiseerd.”

Dit jaar wordt de triathlon 
gehouden op zondag 25 juni. 
Deelnemers aan deze uitda-
ging gaan 500 meter zwem-
men in het Alkmaardermeer, 
5,5 km hardlopen door pol-
ders en 15 km crossen op 
een mountainbike over een 
afwisselend en parcours zo-
als weilanden, noodbruggen 
en veestallen. Inschrijven kan 
via www.ntbinschrijven.nl.

Paasdrive
Akersloot   De jaarlijk-
se paasdrive in De Vriend-
schap vindt plaats op zater-
dag 15 april. Het is moge-
lijk om te klaverjassen of te 
keezen. De aanvangstijd voor 
het keezen is 19.30 uur. Of ga 
klaverjassen vanaf 20.00 uur. 
Niet met het mes op tafel, 
de gezelligheid staat voorop. 
Voor beide drives zijn prijzen 
te winnen en er is een verlo-
ting. Het keezen opgeven via 
keezenakersloot@outlook.
com, het klaverjassen: info@
vriendschapakersloot.nl of 
bel 0251-312866.

De Brug is kampioen
Regio - Afgelopen woensdag 
was er een schoolvoetbalti-
tanenstrijd op het sportpark 
van Limmen tussen de scho-
len uit Limmen, Akersloot en 
Uitgeest. 
Bij de meiden ging De Brug 
er met de hoofdprijs van-
door. Alle poulewedstrijden 
werden gewonnen. De hal-
ve finale tegen Binnenmeer 
2 uit Uitgeest was een heu-
se thriller. In de laatste mi-

nuut maakte Manouk van 
der Lee de bevrijdende 1-1 
en met strafschoppen wis-
ten de meiden uit Akersloot 
de eindstrijd te halen. Keep-
ster Bloem Duijvestijn stopte 
twee strafschoppen. Binnen-
meer 1 was de tegenstan-
der in de finale en door twee 
goals van Nina Sap en één 
van Suzet Logman stond de 
uitslag 3-0 op het bord. Foto: 
Armand van der Lee.

Akerpop in Storeyclub
Akersloot - Na het succes in 
2016 is er opnieuw een mu-
zikaal spektakel in de Sto-
reyclub. Aanleiding is het 
jaarboek van Oud-Akersloot 
2017 met hierin het twee-
de artikel over Akersloot en 
de popmuziek waarin de ja-
ren tachtig uitgebreid aan de 
orde komen. In die periode 
was er veel muzikaal talent in 
het dorp aanwezig. Een aan-
tal van deze muzikale talen-
ten staat deze middag weer 

op het podium. Om 16.00 uur 
bijt de formatie For2night het 
spits af. Om 17.00 uur speelt 
de Akersloter formatie Sloot 
en om 18.00 uur de nog 
steeds actieve Bikkels. Deze 
middag levert ook het Aker-
sloter kermiskoor een voca-
le bijdrage met het  nummer 
‘Ik dacht dat hier een fees-
sie was’. Uiteraard brengt 
Jan Oud succesnummers van 
toen. Op zondag 23 april, de 
entree is gratis.

Maurice Mönch kwam, 
zag en overwon

Akersloot - Maurice Mönch 
heeft donderdagavond de 
wekelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbike cup op 
zijn naam geschreven. Met 
het inrijden hadden enke-
le renners al de zorg op zich 
genomen nieuwkomer Mau-
rice Mönch een beetje weg-
wijs te maken op het tech-
nische parcours. Henk Ver-
donk junior trok na de start 
fel van leer en voerde weer 
zijn one-man show op. Fer-
ry Karssen en Wilfred Knegt 

maakten de top drie vol. De 
duidelijk mindere techneut 
Maurice Mönch moest ge-
noegen nemen met een vier-
de stek. Toch wist Mönch la-
ter Knegt op te slokken om 
vervolgens op te stomen naar 
Karssen. Maar Karssen stap-
te uit koers vanwege overbe-
lasting. Toen even daarna ook 
koploper Henk Verdonk juni-
or door pech uit moest vallen, 
werd de overwinning in de 
schoot van Maurice Mönch 
geworpen.
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Kruijswijk met 9,5 Twee-
wielerwinkel van het Jaar

Castricum - Maandag werd 
bekend dat zij zich de ‘Ge-
meentewinnaar Tweewieler-
winkel van het Jaar’ mogen 
noemen. Kruijswijk Tweewie-
lers eindigde als eerste in de 
gehele gemeente Castricum 
en als vierde in heel Noord-
Holland.
In december en januari is er 
door het vakblad Tweewie-
ler een verkiezing gehou-
den voor de beste Tweewie-
lerwinkel van 2017. Op 3 april 
werd in Burgers Zoo, Arn-
hem de offi ciële oorkonde 
uitgereikt, samen met een di-
gitaal rapport en benchmar-
krapport met cijfers en re-
views. Er is gestemd en ge-
middeld gaven consumenten 

Kruijswijk Tweewielers een 
9,5 als rapportcijfer. Want de 
klantvriendelijkheid, de pri-
ma prijs-kwaliteitverhou-
ding, het uitgebreide assor-
timent en de gedegen ken-
nis van de eigenaars en me-
dewerkers wordt hoog ge-
waardeerd. Wim en Celine 
Kruijswijk zijn trots. ,,Wij heb-
ben eigenlijk niet zoveel pu-
bliciteit aan de wedstrijd ge-
geven, maar nu is geble-
ken dat onze klanten de win-
kel waarderen. Dat doet ons 
goed. Natuurlijk hebben we 
dit succes ook te danken aan 
onze medewerkers Marcel en 
Thomas.” Kruijswijk Tweewie-
lers is te vinden op het Kooi-
plein in Castricum. 

Kip van ‘t spit, salades en verse patat

Sushi Take-n-Go breidt uit 
met Traiteur Take-n-Go

Castricum - Sushi Take-n-
Go deelt de ruimte voort-
aan met Traiteur Take-n-Go 
met onder andere gegrilde 
kip van het spit, vers bereide 
hamburgers, beenhamme-
tjes, saté, en complete me-
nu’s. Daarnaast is er een gro-
te keuze aan gezonde rauw-
kostgerechten, er is stoom-
groente, hors d’oevre, ge-
vulde avocado en belegde 
broodjes. 
Gilbert le Comte, met een rij-
ke horecaervaring bij on-
der andere De Saladetuin in 
Amsterdam, is de traiteur en 
chef-kok Rob Zaal, die zijn 
talent ontwikkelde in de Ja-
panse keuken, neemt de su-
shi voor zijn rekening. Het 
mooie pandje aan het plein-
tje in de Dorpsstraat is ver-
bouwd. Gilbert vertelt: ,,We 
verzorgen binnenkort ook de 
catering voor feesten, recep-
ties en bedrijfsborrels. Als al-
les op rolletjes loopt gaan we 
bovendien thuisbezorgen, 
maar vooralsnog kan ieder-
een binnenlopen om lekker 
eten uit te zoeken.” 
Er komt een gezellig ter-
ras voor de deur, binnen is 
er een bescheiden mogelijk-
heid plaats te nemen. Bei-
de bedrijven gebruiken uit-
sluitend dagverse ingrediën-
ten van een eerste klas kwa-
liteit, aldus Gilbert. Wat be-

treft de sushi is er een rui-
me keuze delicate hapjes te 
vinden, zoals sashimi, maki 
sushi, inside-out sushi, nigi-
ri en handrolls. Ook vegeta-
riërs kunnen bij beide moge-
lijkheden heel goed terecht. 
,,Ik denk dat veel mensen 
het makkelijk vinden dat zij 
bij ons zowel sushi als kwa-
liteitssnacks kunnen afhalen. 
Binnen een gezin verschilt de 
smaak nogal eens.” Al met 
al kan rustig gezegd wor-
den dat Traiteur Take-n-Go 
een aanwinst is in het dorp. 
Eten wordt steeds lekkerder 
in Castricum!
Traiteur-Take-n-Go en Sushi 
Take-n-Go zijn van woens-
dag tot en met zondag ge-
opend van 12.00 tot 20.00 uur 
vanaf 19 april. 
Aankomend weekend kan ie-
dereen kennismaken met de 
keuken; een kipmenu met 
verse patat en een salade 
naar keuze voor maar vijf eu-
ro. En het Tokio-menu bij Su-
shi Take-n-Go kost dit week-
end 19,95 euro. Deze actie 
geldt van vrijdag tot en met 
maandag van 15.00 tot 20.00 
uur. 
Het adres is Dorpsstraat 35e, 
Castricum. Kijk op www.trai-
teurtakengo.nl of www.su-
shitakengo.nl voor meer in-
formatie en het inzien van de 
kaart. Castricum - Ook op kin-

derboerderij ‘t Dierenduin-
tje wordt dit jaar Pasen ge-
vierd. Kinderen zijn beide 
dagen welkom van 11.00 
tot 15.00 om vijf paasei-
tjes te zoeken. 

Bij inlevering van de paas-
eitjes wordt een lekkere at-
tentie uitgedeeld. Misschien 
komt de paashaas ook nog 
wel even langs. De kinder-
boerderij ligt aan de Duinen-
boschweg 1A nabij het stati-
on en de entree is gratis.

Pasen in ‘t 
Dierenduintje

Castricum - Tussen 
woensdag 5 april 21.00 
uur en donderdag 6 april 
7.30 uur heeft er een in-
braak plaatsgevonden in 
het Strandvondersmuse-
um aan de Geversweg. 
Aan de achterzijde van het 
pand is het raam van de 
deur ingeslagen. Voor zo-
ver nu bekend is er alleen 
een boormachine, decou-
peerzaag, een broodje en 
appeltaart weggenomen. 

In diezelfde nacht is om-
streeks 0.15 uur ingebroken 
bij Vitesse 22 aan de Puik-
man. De dader heeft eerst de 
buitenverlichting onklaar ge-
maakt en zich daarna toe-
gang verschaft tot het pand 
door twee ramen met veilig-
heidsglas stuk te slaan. Meer 
dan vermoedelijk heeft de 
dader gedacht om geld uit de 
kassa van de kantine weg te 
nemen, maar de kassa wordt 
elke dag geleegd. 

Woensdag 5 april tussen 
10.45 en 12.20 uur is in-
gebroken in een vrijstaan-
de woning gelegen aan de 
Hoogegeest in Akersloot. 
Binnenkomst door middel 
van het open wrikken van 
een draairaam van de bijkeu-
ken aan de rechterzijde van 
de woning. Binnen zijn in de 
gehele woning kasten en la-
den doorzocht en gordijnen 
gesloten. Op dit moment nog 
niet bekend wat er is wegge-
nomen. 

In de nacht van vrijdag 7 op 
zaterdag 8 april heeft er een 
poging tot inbraak plaats-
gevonden op de Rijksweg in 
Limmen. De bewoner werd 
in de nacht wakker van wat 
lawaai rondom zijn woning.  
Overdag zag de bewoner dat 
er moeten in het kozijn en de 
deur van de bijkeuken zaten.

Inbrekers zijn 
actief

Inspraak herinrichting
Castricum - Diverse inwo-
ners hebben gereageerd op 
het voorlopig ontwerp her-
inrichting Laan van Albert’s 
Hoeve, De Bloemen (gedeel-
telijk) en C.F. Smeetslaan 
(gedeeltelijk). Dat heeft een 
aantal praktische tips opge-
leverd. De gemeente heeft
nu een defi nitief ontwerp ge-

maakt dat inmiddels door 
het college van burgemees-
ter en wethouders is vastge-
steld. Ook is bij de provincie 
Noord-Holland subsidie aan-
gevraagd. Het ontwerp is te 
bekijken op www.castricum.
nl/praatmee. Iedereen kan 
via de website reageren tot 
en met zondag 16 april.

Hercules troeft Vitesse af
Castricum - Op bezoek bij 
Hercules Zaandam moest Vi-
tesse opnieuw ondervinden 
dat de Zaankanters over een 
prima ploeg beschikken. De 
3-0 zege thuis op de Puik-
man was destijds heel gefl at-
teerd en deed allesbehalve 
recht aan hetgeen Hercules 
op de mat liet zien. Maar op 
het kunstgras in eigen huis 
kwam Vitesse er niet of nau-
welijks aan te pas. Tegen al-
le verhoudingen in nam Vi-
tesse nog wel een 0-2 voor-
sprong, maar nog voor rust 
stelde Hercules orde op za-
ken en ging rusten met een 
3-2 voorsprong. Op de uitein-
delijke 5-2 zege viel dan ook 
helemaal niets af te dingen.
De eerste tien minuten moest 
Tom Laan al diverse keren 
in actie komen om een ach-
terstand te voorkomen. Toch 
was het Vitesse dat in de vijf-
tiende minuut geheel onver-
wacht op voorsprong kwam 

door Jort Kaandorp. En na 
een tweede goede aanval na 
zo¹n half uur spelen werd het 
duel zelfs op z¹n kop gezet 
want na diverse kansen voor 
Hercules was het opnieuw 
Jort Kaandorp die scoor-
de. Maar binnen vijf minuten 
werd de stand alweer gelijk-
getrokken door een fanatiek 
aanvallend Hercules. Vlak 
voor rust nam Hercules als-
nog verdiend een voorsprong 
toen een afstandsschot in 
de kruising te machtig bleek 
voor Tom Laan.
In de vijftigste minuut werd 
het alsnog 4-2. Zo¹n tien mi-
nuten voor tijd werd aan al-
le onzekerheid een einde ge-
maakt toen de verdediging 
weer eens uitgespeeld werd 
en de rechterspits de vijfde 
treffer binnenschoot. Mede 
omdat Tom Laan daarna nog 
een penalty wist te stoppen 
bleef Vitesse een nog grote-
re afstraffi ng bespaard.


	15_ed12_pag03
	15_ed12_pag05
	15_ed12_pag07
	15_ed12_pag08
	15_ed12_pag09
	15_ed12_pag10
	15_ed12_pag31
	15_ed12_pag32
	15_ed12_pag33
	15_ed12_pag34
	15_ed12_pag35
	15_ed12_pag37



