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Akersloot
Limmen

Passion bij Corneliuskerk
Limmen - Op 12 april had Limmen 
een eigen Passion met bekende 
dorpsgenoten als Harry Mooij die 

Jezus speelde, Wilma Ploegaert 
als Maria, Piet van der Steen als 
Judas en Lianne Pirovano die de 

sopraanpartij zong. Pastor Johan 
Olling vertelt: ,,Het laatste avond-
maal en ook de Pilatusscene zijn 
door verschillende Limmers neer-
gezet. Samen met de Limmer to-
neelvereniging de Plankeniers, 
de Limbeats, Harmonie Excelsi-
or en het kinder-, jeugd- en litur-
gisch koor van de Corneliusparo-
chie, die op verschillende plekken 
in en rond de kerk stonden opge-
steld, werd het lijdensverhaal met 
veel devotie uitgebeeld.” 

Verdachten van beroving 
Veldt’s Toko aangehouden
Akersloot - Vrijdagavond vond 
rond 20.00 uur tijdens het af-
sluiten van het postagentschap 
Veldt’s Toko aan de Akerhof een 
ovelval plaats. Twee jongens gin-
gen er lopend vandoor met dui-
zend euro.

Meerdere eenheden van de po-
litie weren ingezet en Burger-
net werd ingezet. Een deelnemer 
had de jongens gezien op het 
fietspad aan de Hogegeest. Kor-
te tijd hierna trof de politie op het 

bedrijventerrein Boekelermeer 
twee personen aan die voldeden 
aan het signalement. Beide jon-
gens van vijftien en zestien jaar 
oud uit Heerhugowaard zijn hier-
op aangehouden. De politie doet 
nog verder onderzoek naar deze 
zaak. Later bleek dat een van de 
jongens in Akersloot heeft ge-
woond. Willem Veldt vertelt op 
RTVNH dat de moeder van een 
van de jongens zaterdagmorgen 
excuus kwam aanbieden en zij 
betaalde het gestolen geld terug.

Verplaatsing vredes-
symbool niet nodig
Akersloot - Een grote meer-
derheid van de inwoners van 
Akersloot zit niet te wachten op 
veranderingen in het Vrijheids-
plantsoen. Dat blijkt uit een en-
quête die de gemeente heeft la-
ten uitvoeren. Van de 686 deel-
nemers vindt 93% het niet no-
dig de jeu de boulesbaan te ver-
plaatsen om meer afstand tot 
het vredessymbool te creëren. 
De enquête is in Akersloot huis 
aan huis verspreid op zo’n 2.000 
adressen. De gemeente ging 
hiertoe over omdat de Nationale 
Ombudsman had geoordeeld dat 
een eerder besluit onvoldoende 

was onderbouwd. Daarom was 
een nieuw besluit nodig van bur-
gemeester en wethouders over 
de vraag of de jeu de boules-
baan verplaatst moet worden. 
Toen in 2010 de jeu de boules-
baan werd vergroot en dich-
ter bij het vredessymbool kwam 
te liggen, vroegen de toenmali-
ge stichting 1945–1995 en het 
4/5 mei comité om een oplos-
sing waarbij er meer ruimte zou 
komen tussen deze baan en het 
nabijgelegen vredessymbool.
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om hun eerde-
re besluit te handhaven. 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Gratis juridisch advies 
tijdens inloopspreekuur in 

Bibliotheek Kennemerwaard
in Castricum 

(Geesterduinweg nr. 1) op:

maandag 5 mei van 17.00 - 19.00 uur
maandag 2 juni van 17.00 - 19.00 uur

Zie voor verder informatie of 
aanmelden: www.knuwer.nl

Wij leveren juridische diensten, 
maar vooral doelgerichte 

oplossingen!

www.knuwer.nl
info@knuwer.nl
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KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Lamsrollade
Heerlijk gekruid met verse 

rozemarijn, tijm en knoflook

500 gr € 12,50
vleeswarentrio
Fricandeau
Grillworst

Stukje paté
samen € 4,99

Heerlijke gebonden soep 
met verse asperges

Aspergesoep met 
verse asperges € 2,99
Kalfsragout 
met 3 pasteibakjes € 4,99

Het is er weer
vers Hollands lam

DE ROSET
OP ZIJN 

PAASBEST
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Besluit hondenlosloopgebied
Castricum - Honden mogen 
vanaf deze woensdag in het ge-
bied bij het oorlogsmonument 
loslopen in het park Noord End. 
Het gedeelte waar het timmer-
dorp plaatsvindt wordt beter 
ontsloten door twee bruggetjes. 
Het noordelijk deel van het park, 
langs de Schulpvaart, is voort-

aan aangelijnd gebied. Het col-
lege heeft dit vorige week be-
sloten op basis van een onaf-
hankelijk advies. Alle gebrui-
kers van het gebied moeten wa-
ter bij de wijn moeten doen, al-
dus het college. ,,De nieuwe si-
tuatie vraagt concessies van alle 
betrokken partijen. Het college is 

er van overtuigd dat Noord-End 
met de aanleg van extra brug-
gen en paden voor hondenbezit-
ters een aantrekkelijk losloopge-
bied blijft. Door bij de school, het 
fietspad en het speeltoestel voor 
een verplichte aanlijning te kie-
zen, wordt de veiligheid voor de 
gebruikers vergroot.”

Besluit park Noord-End
In het besluit van het college over het gebruik van park Noord End zijn 
belangrijke stappen gezet voor een adequate inrichting van het park, die 
recht doet aan de belangen van de gebruikers, zoals de motie wenste 
die op 20 februari in de raad door alle partijen is aangenomen. Het comi-
té omwonenden heeft het rapport van de externe adviseur zeer kritisch 
geanalyseerd, en heeft een visie hierop bij het college ingediend, mede 
omdat een deel van het eindadvies niet met ons comité was besproken. 
De huidige beslissing is, gezien het rapport, het meest toepasselijk en 
geeft gelukkig weer veel mogelijkheden om op een zo veilig mogelijke 
wijze in een deel van het park te kunnen genieten. Vooral voor kinderen 
is er nu wel een fantastische speelmogelijkheid. Ook voor het vee is 
veiligheid gewaarborgd en er kan weer genoten worden van schapen 
en lammetjes in de nabijheid. Wij begrijpen dat een compromis geko-
zen moest worden. Voor wandelaars en joggers zouden wij het echter 
terecht vinden als het geroemde rondje door het park uitgebreid zou 
worden tot aan de school in de oostzijde van het park. Voor de situatie 
van school en naschoolse opvang is niets verbeterd en zal een hek een 
definitieve afscheiding geven voor toegang tot het park. Een belangrijk 
openstaand punt voor discussie is het gebied bij het oorlogsmonument 
. De extern adviseur erkent dat dit formeel nooit losloop was. Vanwege 
oneigenlijk jarenlang gebruik als losloop en ruilverkaveling zou het nu 
dan maar formeel als losloop toegekend moeten worden. De vraag is 
of ‘Het Pad van de Mensenrechten’ naar zo’n plek van bezinning op 
deze wijze voor sommige mensen afgesloten zou mogen worden. Daar 
zou bezwaar tegen gemaakt kunnen worden bij de gemeente, die zelf 
overigens met visiedocumenten en de recente aanleg van het brugge-
tje bij Limmen juist een bredere recreatie in het park voor alle mensen 
mogelijk wil maken. Belangrijke afwegingen die de extern adviseur niet 
heeft meegenomen in zijn eindadvies. 
Erwin Dunnebier, woordvoerder, namens het comité omwonenden 
Noord-End.

Rustig wandelen door het park
Wij, wandelaars uit Limmen waren heel blij dat na twintig jaar eindelijk 
een bruggetje geplaatst werd. Als wij naar Castricum wandelde was het 
langs de Zeeweg of de Provincialeweg wat niet leuk was. Wij hebben 
al veel berichten gelezen over de loslopende honden. Wij liepen zon-
dagmiddag te wandelen en er stonden twee dames, met vier honden, 
samen te babbelen. De honden begonnen te blaffen en kwamen op ons 
af, waarop wij zeiden dat het fijn zou zijn als ze aangelijnd werden. We 
kregen toch een commentaar! Wij moesten maar ergens anders gaan 
wandelen, want het park was voor de honden. Ze riepen ons zelfs na. 
Honderd meter verderop, een mevrouw met hond en die hond was ge-
beten in zijn oor door een andere loslopende hond. En dan nu spandoe-
ken en affiches aan de bomen. Een goed idee: de honden aan de lijn, 
bruggetje erbij zodat ze op het landje waar het timmerdorp is waar de 
honden en de baasjes lekker kunnen rennen en schreeuwen! Dan kun-
nen de wandelaars rustig door het park richting Castricum . 
Mevrouw H. Hop.

Mans bijt hond
Comité hondenbezitters is actie 
‘Mans bijt hond’ begonnen om de 
aandacht te krijgen van alle be-
woners van Castricum in verband 
met het besluit van burgemees-
ter Mans om het losloopgebied 
Noord End op te splitsen. Met 
onze achterban verspreiden wij 
affiches met de tekst ‘Mans bijt 
hond’ door het hele dorp en heb-
ben wij spandoeken in het los-
loopgebied Noord End opgehan-
gen. Op donderdag 17 april wordt 
het besluit van kracht waarin de 
hondenbezitters de helft van het 
losloopgebied Noord-End kwijt-
raken. Burgemeester Mans heeft 
hierbij het advies overgenomen 
van het adviesbureau Arpad. Het 

comité hondenbezitters heeft het 
advies ‘afgepeld’ en nogal wat 
fouten en aannames gevonden 
die grote vraagtekens oproepen 
rond de kwaliteit van het advies. 
Daarnaast wordt naar mening van 
het comité geen recht gedaan aan 
de raadsbrede motie waarin het 
college wordt opgeroepen recht 
te doen aan de belangen van de 
gebruikers. Naar mening van het 
comité zijn de hondenbezitters 
de enigen die aanzienlijk moeten 
inleveren. Hun belang wordt dan 
ook ernstig geschaad. Het doekje 
voor het bloeden, in de vorm van 
het gebied rond het oorlogsmonu-
ment , is een sigaar uit eigen doos 
omdat dit stuk van het gebied al 

lang functioneel tot het losloop-
gebied behoorde. Daarnaast is het 
comité verbaasd dat het college al 
een besluit neemt zonder dat alle 
voorzieningen die zijn geadviseerd 
om het gebied van het Timmer-
dorp te ontsluiten als losloopge-
bied al gerealiseerd zijn. Het is ook 
niet duidelijk of de raad hiervoor 
een krediet beschikbaar zal stel-
len en wanneer. Ook nu weer is er 
geen enkele spoedeisende reden 
om overhaast een beslissing te 
nemen. Het is ook verbazingwek-
kend dat een beslissing over een 
dergelijk gevoelig thema wordt 
genomen door een demissionair 
college, vanwaar die haast? Het is 
duidelijk dat het comité zich met 
alle middelen zal verzetten tegen 
deze onrechtvaardige uitkomst. 
Wij hebben vertrouwen in de raad 
van de gemeente Castricum dat zij 
een goede uitvoering van hun ei-
gen motie zullen bewaken en het 
college hierop zullen aanspreken.
Namens  comité hondenbezitters, 
Irma Plug 

NK skiën voor scholieren
Castricum - Op zaterdag 12 
april werd in SnowWorld het 
NK skiën voor scholen gehou-
den. Na de voorrondes in Ber-
gen bij IL Primo met een nip-
te overwinning te hebben ge-
wonnen van het CSG Jan Arentz, 
ging het Jac.P Thijsse team vol 
goede moed naar Zoetermeer. 
Tweeëntwintig teams van mid-
delbare scholen uit heel Neder-
land deden aan deze finale mee. 

Na de eerste run stond het team 
bestaande uit Sander van der 
Reep, Leon Mous en Vince Com-
mandeur op een voorlopige eer-
ste plaats. 
Na een goede tweede run was 
het duidelijk dat zij gewonnen 
hadden. Vince werd ook nog 
eens gehuldigd als snelste re-
creatie skiër van alle deelne-
mers. Sander van der Reep was 
de snelste licentieskiër.

Naar het EK!
Castricum - Bij de Marathon 
van Rotterdam hebben zowel 
Hugo van den Broek als Michel 
Butter zich definitief gekwalifi-
ceerd voor deelname aan de Eu-
ropese Kampioenschappen Atle-
tiek in Zwitserland. Beide atleten 
van AV Castricum stonden met 

een duidelijk verschillende doel-
stelling op de Coolsingel aan de 
start. Voor Butter gold de eis om 
vormbehoud te tonen door op de 
halve marathon een doorkomst-
tijd van 1.07 op de klokken te 
zetten. Met zijn tijd van 1.06.27 
voldeed hij hier aan, waarna hij 
volgens plan nog tot het 33 ki-
lometerpunt doorliep. Van den 
Broek moest nog voldoen aan de 

teamlimiet van 2.18.00 om bij het 
EK aan de start te mogen staan. 
Met zijn eindtijd van 2.15.31 liet 
hij hier geen enkele twijfel over 
bestaan. 

Ook Hilda Kibet van AVC heeft 
zich voor deelname aan de Eu-
ropese titelstrijd gekwalificeerd, 
maar heeft onlangs aangegeven 
van deelname af te zullen zien. 

Toermalijn 
en De Brug 
winnaars

Castricum - De Toermalijn heeft 
het schoolvoetbaltoernooi ge-
wonnen. In de spannende fina-
le werd de Sokkerwei verslagen. 
Na de vele spannende poule-
wedstrijden volgden twee mooie 
halve finales. Juliana van Stol-
berg tegen Sokkerwei en Toer-
malijn tegen Cunera. Derde is 
geworden Cunera en Juliana 
van Stolberg heeft beslag ge-
legd op de vierde plek. Woens-
dag vond ook het schoolvoetbal-
toernooi van scholen uit Limmen, 
Uitgeest en Akersloot plaats bij 
voetbalvereniging Limmen. De 
jongens van groep acht van De 
Brug uit Akersloot wonnen al-
le partijen. In de finale  tegen 
de Vrijburg uit Uitgeest. won De 
Brug weer met 3-0. 

Zilver voor judoka’s 
Castricum - Afgelopen week-
end werd door Judoclub Groef-
sema de vijfde ronde van de 
puntencompetitie georgani-
seerd. De opkomst was groot. 

Zaterdag was ook het Bloem-
bollen Toernooi in Anna Paulow-
na. Hier wisten Luuk Zijp en Ka-
ne van Raalte beiden het zilver te 
veroveren.
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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Anneke Zonneveld
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Renée Wouwenaar
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Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
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Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 28-03-
2014: Tygo Pieter Joost, gebo-
ren te Beverwijk; zoon van Kor-
ver, Lotte en Glorie, Kick J.S. 
29-03-2014: Hugo, geboren te 
Alkmaar; zoon van Van Am-
stel, Kelly en Goedkoop, Mark. 
30-03-2014: Ruben Simon Pe-
trus, geboren te Alkmaar; zoon 
van Castricum, Bianca C.R.M. 
en Geerlings Robertus P.M. 30-
03-2014: Ferre, geboren te Alk-
maar; zoon van Hoek, Rianne 
en Weijers, Raymond G. 31-03-
2014: Maria Camilla, geboren 
Beverwijk;  dochter van Meeu-
sen, Christine en Poleij, Tij-
men F. 31-03-2014: Daan Juli-
an, geboren te Beverwijk; zoon 
van Kat, Anna M. en Kerssens 
Martinus C.J. 04-04-2014: No-
ra Sofie, geboren te Castricum; 
dochter van Heimens Niels en 
Kleijn, Mariska. 10-04-2014: 
Amber Javié, geboren te Castri-
cum, dochter van  Bakkum Re-
né C.N. en Lewe, Edith J. 10-04-
2014: Loïs, geboren te Castri-
cum, dochter van Duimeijer Je-
roen J.M. en Blankendaal Kris-
tel H.M.
Wonende te Limmen: 01-04-
2014: Merel Sophie Maria, 
dochter van Mooij Edwin N.P. 

en Buitelaar Marjolein geboren 
te Limmen.
Wonende te Akersloot: 03-04-
2014: Emma, dochter van Krom 
Adrianus J. en Dillin Tammi J. 
geboren te Akersloot.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
11-04-2014: Jans, Wouter en 
Spijker, Nadine J.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
09-04-2014: Atanasov, Ljubo-
mir en Koper, Nathalie H. 09-
04-2014: Atanasov, Ljubomir, 
wonende te Macedonie  en Ko-
per, Nathalie Huberta, wonende 
te Castricum. 10-04-2014: Moll, 
Sjoerd en Possen Sifra G.B.H., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden
Wonende te Castricum: 04-
04-2014: Baltus, Theodorus W. 
B.gehuwd met Blom, Jansje C., 
overleden te Castricum. 05-04-
2014: Kampstra, Douwe P. we-
duwnaar van Veltman, Renske, 
overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot: 04-04-
2014: Velzeboer, Johannes N. 
gehuwd met de Jong, Juliana 
M.S., overleden te Alkmaar.

Help Anouk wereld-
verbeteraar te worden

Castricum - 5Vwo-leerling 
Anouk Hopman van het Jac. P. 
Thijsse College heeft haar pro-
fielwerkstuk ingezonden naar  
de Millennium Gemeente en zij 
maakt nu kans om ‘wereldver-
beteraar’ van het jaar te worden. 
Voor haar profielwerkstuk heeft 
zij, in samenwerking met de or-
ganisatie Hope Alive Uganda, 
een informatief prentenboek ge-
maakt voor Oegandese kinderen 
tussen de zes en tien jaar over 
aids.
In haar prentenboek legt ze ui-
terst speels, beeldend en meta-
forisch de werking van dit virus 
uit en de wijze waarop het zich 
verspreidt. Dit maakt haar pro-
ject bijzonder omdat het de mo-
gelijkheid biedt om zeer jonge 
kinderen dit uiterst ernstige on-
derwerp uit te leggen. Als Anouk 
eerste wordt wint ze 1.500 euro 
en een reis naar Cambodja. Dit 
geldbedrag heeft ze echter ook 
dringend nodig om haar project 
af te ronden. 
Met het prijsgeld kan zij haar 

prentenboek compleet maken, 
laten drukken en naar Oeganda 
versturen. Om te winnen is één 
van de voorwaarde dat ze voor 
1 mei zoveel mogelijk ‘likes’ (of 
volgers) op Facebook krijgt. Haar 
Facebook-pagina is eenvoudig 
te vinden onder de zoek term 
‘Prentenboek over AIDS’.

Eerste prijs op Dutch Open
Castricum - De Jazz Dance af-
deling van Dos heeft succesvol 
gedanst tijdens Dutch Open Per-
froming Arts 2014 te Heemstede. 
Met alle selecties en showteam 
Fris kwamen zij uit in de cate-
gorie productions, dat betekent 
groepen van meer dan 25 dan-
sers. 
Bij Dos waren dat er 67. Zij be-

haalde met zijn allen de eer-
ste plaats. Ook bij de duo’s en 
de solisten waren er prijzen eer-
ste werden Amber Croon en Es-
mee Bakker in de categorie duo 
Jazz juniors, tweede werden Ka-
te Stratton en Fabienne Mulder 
in de categorie duo showdance 
juniors, derde werd Esmee Bak-
ker solo Jazz juniors. 

Velsertunnel in 2016 
negen maanden dicht
Regio - De Velsertunnel gaat 
vanaf het voorjaar 2016 ne-
gen maanden helemaal dicht 
wegens een grootschalige re-
novatie. Afsluiting van beide 
tunnelbuizen is nodig vanwe-
ge de veiligheid van wegge-
bruikers en wegwerkers. 

Aanvankelijk ging de wegbe-
heerder uit van een bouwtijd van 
anderhalf jaar. Dit is nu terug-
gebracht tot negen maanden. 
,,Door in beide buizen aan het 
werk te gaan, kan de beschikba-
re bouwtijd zo efficiënt mogelijk 
worden benut”, zegt Rijkswater-
staat-omgevingsmanager Ilkel 

Taner. ,,Zo verloopt het werk dus 
sneller, beter en veiliger.” Rijks-
waterstaat beseft hoe belangrijk 
het is voor de economie van de 
IJmondregio om de bereikbaar-
heid tijdens de renovatie op peil 
te houden. Daarom presenteren 
lokale overheden, ondernemers 
en Rijkswaterstaat deze zomer 
een plan met bereikbaarheids-
maatregelen. De Velsertunnel 
is bijna 60 jaar oud en toe aan 
groot onderhoud. Rijkswater-
staat laat onder meer de door-
rijhoogte van de tunnel vergro-
ten, zodat er minder incidenten 
plaatsvinden met te hoge vracht-
wagens.  

Examenexpositie 
Bonhoeffer bij Sopit

Castricum – Leerlingen van het 
Bonhoeffer College met beelden-
de vorming als examenvak, ex-
poseren hun examenopdracht bij 
Galerie Sopit. De leerlingen zijn 
vrij in de uitwerking van een ge-
kozen thema wat een heel ge-
varieerd totaalbeeld oplevert tij-
dens de eindtentoonstelling: van 
verhalende miniatuursieraden 
van elektriciteitsdraad tot uitbun-
dige mensgrote assemblages en 
objecten van keramiek, hout en 
metaal. Hoewel de heel verschil-
lende benaderingen nu al goed 
zichtbaar zijn, moet er de komen-
de weken nog wel het een en an-
der gebeuren voordat het zover 
is. De feestelijke opening door 
kunstconnaisseur Douwe de 
Jong is op woensdag 7 mei om 
16.30 uur. Daarna is de tentoon-
stelling nog te bezichtigen op 
zondag 11 mei vanaf 13.00 uur 

met muzikale omlijsting van de 
huisband Sopitmachine die een 
mix van Dylan, Cooder en Clap-
ton brengt. Het adres is Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum.

Plantenmarkt op Clusius 

Castricum - Het hele schooljaar zijn leerlingen uit de derde klas-
sen Basis van het Clusius College bij het vak Plantenteelt druk be-
zig planten te telen en te kweken voor de jaarlijkse plantenmarkt. 
Op deze plantenmarkt is er veel keuze: eenjarigen, kruiden, vaste 
planten, bloembakken, et cetera. De markt vindt plaats op woens-
dag 23 april van 9.30 tot 15.00 uur. De bekende marktkraam is ook 
op de plantenmarkt aanwezig met Clusiusproducten. De ingang is 
vanwege de verbouwing te vinden aan de Eerste Groenelaan. Zelf 
doos of krat meenemen.





16 april 20146

Musicalgroep maakt sprong 
naar een Broadway-niveau
Castricum – ,,Verfijnd spel, uit-
gebalanceerde belichting, zuive-
re meerstemmige zang, fantasti-
sche groepschoreografieën, per-
fect geluid, schitterende kleding, 
sprekende grime ,geweldige so-
listen en meer dan enthousiast 
ensemble spel hebben de uit-
voering van Beauty and the Be-
ast junior opgetild tot bijna een 
professionele uitvoering. Het pu-
bliek sprak na het zien van de 
voorstelling over Broadway-ni-
veau.” Docent Rolien Eikelen-
boom is zoals te lezen heel en-
thousiast over de uitvoering. Een 
half jaar lang hebben vijftig leer-
lingen uit klas een tot en met vijf 
keihard gewerkt om dit te kun-
nen realiseren. Rolien heeft sa-
men met docent  Mirjam Spij-
ker, Arma Vriend en Sevil Koçak 
het uiterste uit de kinderen we-
ten te halen. ,,Alles klopte, de 

leerlingen bleven vanaf de eer-
ste tot de laatste seconde he-
lemaal in hun spel. Het publiek 
had ogen en oren te kort en keek  
naar een voorstelling wat zich af-
speelde op drie podia. Menig-
een heeft enkele malen even een 
traantje weg moeten pinken. De 
zang kwam recht in het hart bin-
nen. J. P. Thijsse plukt nu al  de 
vruchten van een musicaltradi-
tie van vier jaar maar ook van 
het feit dat groepen leerlingen in 
de onderbouw theatersport vol-
gen. Daarnaast biedt de school 
sinds twee jaar het vak theater 
aan vanaf 4VWO. Enkele hoofd-
rolspeler kwamen uit deze klas-
sen.” JPTeens on stage heeft nu 
vier productie op de planken ge-
zet. ,,Elke keer werd de lat hoger 
gelegd en elke keer werden er 
stappen gemaakt. Deze keer is 
er een sprong gemaakt.”

Mary Zoo en Axemunkee 
zingen in Oude Keuken

Bakkum - Mary Zoo is de ar-
tiestennaam van singer-song-
writer Christine Zufferey. Ze 
heeft al eerder opgetreden in 
Het Oude Theehuys. Zij neemt 
als speciale gast Axemunkee 
mee. Het publiek krijgt sfeer-
volle songs en chansons te ho-

ren, deels Edith Piaf, deels haar 
eigen stevige folksongs. Zater-
dag 19 april in De Oude Keuken 
van 14.00 tot 16.00 uur. De Oude 
Keuken is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. Vanaf de 
ingang aan de Zeeweg is de rou-
te duidelijk aangegeven.

Kunst en muziek tussen 
de bollen Vredeburgers
Limmen - Tijdens de Bloemen-
dagen op 26 en 27 april orga-
niseert het gemengd koor De 
Vredeburgers in samenwerking 
met de Stichting Hortus Bulbo-
rum een kunst- en muziekeve-
nement op zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Het evene-
ment vindt plaats bij Hortus Bul-
borum, Zuidkerkenlaan 23A in 
Limmen. In de tuin achter ‘Ons 
Huis’ staan kunstenaars die  al-
lerlei kunstvormen laten zien zo-
als sieraden, keramiek, vilt, tas-
sen, beelden en schilderijen. In 
de nieuwe muziektent, het Pieter 
Boschman Paviljoen, is muziek 
te beluisteren. Zaterdag begint 
het festijn met om 11.00 en 12.00 
uur klein ensemble muziekver-
eniging Harmonie Excelsior, om 
13.00 uur de Dixieland Band en 
om 14.00 uur Peter Dekker met 
onder andere een speciaal door 
hem gecomponeerd lied  over 
de ‘Laatste Keer Bloemenda-
gen’ met tekst van Henk Brands-
ma. Zondag van 12.00 tot 13.30 
uur de Harmonie Excelsior, daar-

na Phonation, een zanggroep 
van zeven heren uit Akersloot. 
Om 14.30 uur Spijker Drums uit 
Limmen, om 15.30 uur Gemengd 
koor De Vredeburgers en om 
16.30 uur gaat Peter Dekker op 
herhaling. 
Op het terras en in Ons Huis 
worden koffie, thee en andere 
drankjes met huisgemaakt ge-
bak geserveerd. Er is ook een 
loterij met originele prijzen. De 
opbrengst van al deze activitei-
ten komt ten goede aan het ge-
mengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie con-
certen te kunnen blijven presen-
teren.

Castricum - De landmacht-
dag 2014 vindt woensdag 23 
april plaats. Circa 6.000 militai-
ren kleuren die dag Nederland 
groen om te vertellen, laten zien 
en laten ervaren wat zij voor en 
namens Nederland doen. In Cas-
tricum lopen militairen patrouille 
van school naar school en praten 
met belangstellenden. De mees-
te activiteiten in Noord Holland 
worden gedaan door 10  atres-
bataljon, maar ook de genees-
kundige compagnie en het Ope-
rationeel Ondersteunings Com-
mando Land (OOCL) draagt een 
steentje bij.

Landmachtdag

Castricum - Dinsdag 22 april 
vertelt Gorri van Os over het ont-
staan van het Koninkrijk Ne-
derland in 1813 en hoe zich 
dat daarna heeft ontwikkeld tot 
en met de regeerperiode van 
Beatrix. Ze illustreert dit met ve-
le dia’s en in de pauze verzorgt 
ze een gratis verloting. De lezing 
is van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Kern aan de Overtoom en wordt 
georganiseerd door Vrouwen 
Contact Castricum. Niet-leden 
betalen 4,00 euro entree.

Lezing over 
Koningshuis

Koningstocht van Amak
Akersloot - Amak organiseert 
dit jaar een Koningstocht. De 
wandeltocht is op zondag 27 
april. De afstanden zijn 5, 10, 15, 
25 en 40 km. 
De wandelroutes gaan door 
het weiland, polders, bos en 
duin. Naast de routebeschrij-
vingen zijn alle routes met pij-

len uitgezet. Dit jaar is op de 
40 km route een duinkaart ver-
plicht. Startplaats is de hand-
balkantine, tegenover Boschweg 
26, Akersloot. Starttijden: 40 km 
7.00–9.00 uur, 25 km 8.00–10.00 
uur, 15 km 9.00–13.00 uur, 10 
km 10.00–13.00 uur, 5 km 10.00-
15.00 uur. Sluiting 16.30 uur. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 15.30 & 19.00 uur   
vrijdag 21.15 uur   

zaterdag, zondag & maandag 19.00 uur  
dinsdag 14.00 & 21.15 uur 

woensdag 19.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 16.00 & 19.00 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& maandag 21.15 uur   

dinsdag 14.00 & 21.15 uur   
woensdag 21.15 uur   

Lucia de B.
donderdag 21.15 uur    dinsdag 19.00 uur 

Hartenstraat
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur    woensdag 21.15 uur   
Kenau

zaterdag, zondag & maandag 21.15 uur   
12 Years a Slave

vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 11.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

Tinkerbell (NL) 3D
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 

Tinkerbell (NL) 2D
vrijdag, zaterdag, zondag 

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

woensdag 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 2D

vrijdag & zaterdag 11.00  & 16.00 uur 
zondag 11.00 uur 

maandag 11.00  & 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Pim en Pom

Programma 17 april t/m 23 april 2014

The Grand Budapest Hotel
De nieuwe film van regisseur 
Wes Anderson speelt zich af in 
een gerenommeerd Europees 
hotel tussen de Eerste en Twee-
de Wereldoorlog. De film vertelt 
over de avonturen van de legen-
darische conciërge M. Gusta-
ve en Zero Moustafa, de picco-

lo die zijn beste vriend wordt. Het 
verhaal gaat over de diefstal en 
opsporing van een Renaissance 
schilderij van onschatbare waar-
de en de strijd om een aanzien-
lijk familiefortuin, allemaal tegen 
de achtergrond van een drama-
tisch veranderend Europa.

TinkerBell en de Piraten zet 
koers voor het spannendste Dis-
ney Fairies avontuur ooit. 
Zarina is een onbegrepen elf-
je en elfenstof-bewaarder. Wan-
neer ze de belangrijke Blauwe 
Elfenstof uit Pixie Hollow steelt, 
vliegt ze er vandoor om te gaan 
samenwerken met de piraten 
van de Schedelrots. Het is nu 
aan TinkerBell en haar elfen-
vriendjes om een groot avontuur 

TinkerBel en de piraten in 3D
aan te gaan en de elfenstof weer 
terug te brengen. Maar wan-
neer ze achter Zarina aanzitten, 
staat Tinks wereld ineens op zijn 
kop. TinkerBell en haar vriendjes 
merken dat hun speciale talen-
ten omgeruild zijn. 

Het is een race tegen de klok om 
de Blauwe Elfenstof terug te ha-
len en terug naar huis te keren 
om Pixie Hollow te redden.
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Elektrische 
fi ets

PUZZEL MEE EIND APRIL ENPUZZEL MEE EIND APRIL EN WIN!!!
Ter 

waarde van

€ 2099,-

- Versnellingen Shimano Nexus 7
- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*

- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpenWIN!!!

- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

WIN!!!

Castricum - In de meivakantie 
organiseert Sportservice Kenne-
merland in samenwerking met 
diverse verenigingen weer va-
kantieactiviteiten voor basis-
schoolleerlingen uit Castricum 
en Heemskerk. Op dinsdag 29 
april kunnen de kinderen van 
groep 3 tot en met 8 deelnemen 
aan een sportinstuif in sportcen-
trum De Waterakkers. Alle deel-
nemers ontvangen bovendien 

een kortingskaartje voor zwem-
bad De Waterakkers. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 is er 
een kleuterinstuif in Limmen op 
woensdag 30 april. Andere acti-
viteiten zijn een skeelertocht op 
29 april, het verstopspel op 30 
april, beachvolleybal bij 2Beach 
in Castricum en een turnclinic 
van Toss in Heemskerk beiden 
op 1 mei. Inschrijven via www.
sportservicekennemerland.nl.

Oranjefeest op Koningsdag
Limmen - Op 26 april vanaf 9.00 
uur is er vrijmarkt op het noorde-
lijke gedeelte van het park. Tus-
sen 11.00 en 12.00 uur kan er 
gestart worden met de Konings-
rit van circa vier kilometer. De-
ze puzzeltocht start op de Vuur-
baak. Kinderen tot twaalf jaar 
kunnen zich inschrijven voor de 
wedstrijd ‘de mooist versierde 
kinderfiets’. Omstreeks het mid-
daguur zal er begonnen worden 
met pannenkoeken bakken en 
de limonadekoe is er weer. Van 
12.00 tot 18.00 uur is de bar ge-
opend, die wordt verzorgd door 

Muziekvereniging Excelsior. Van 
12.00 tot 18.00 uur is er mu-
ziek van dj Ivan. En van 14.00 tot 
18.00 uur livemuziek van Poker. 
Dan zijn er ook vele attracties 
voor de jeugd. Circa 16.00 uur de 
prijsuitreiking van de Koningsrit. 
en mooist versierde kinderfiets. 

Het is vijftig jaar geleden dat het 
Oranjefeest voor het eerst werd 
gevierd en dit is dus een jubile-
umjaar. De organisatie is op zoek 
naar alle mensen die door de ja-
ren heen lid zijn geweest van het 
Oranjecomité. 

Pasen en Koningsdag
vieren in De Vriendschap

Akersloot – Pasen is pas com-
pleet met live-muziek op eerste 
paasdag in De Vriendschap en 
dit jaar is dat met Memphis. De 
formule is simpel; muziek uit de 
jaren ‘60 en ‘70, aangevuld met 
hedendaagse muziek. Dj Squad 
zet de Koningsnacht op zijn kop. 
Drie jonge dj’s met een eigen 
stijl; dj Baba zweept het publiek 
op met Hollandse meezingers 
tot de nieuwste housenummers. 

Double Q draait van lounge tot 
technobeats, dj Cean house en 
deephouse. Het gastoptreden is 
in handen van dj Swift. 

Zaterdag 26 april wordt een gro-
te konings-klaverjasdrive ge-
houden. Iedereen is welkom. De 
aanvangstijd is 19.30 uur en men 
kan zich opgeven via tel.: 0251-
312866. Natuurlijk zijn er mooie 
prijzen te winnen.

Rommelmarkt, spelletjes 
en muziek op Koningsdag
Bakkum – Koningsdag begint 
in Bakkum al vroeg met de rom-
melmarkt die al jaren druk be-
zocht wordt door jong en oud. Ie-
dereen die tweedehands spullen 
te verkopen heeft kan een plekje 
zoeken op de vrijmarkt. Voor de 
kleintjes is er een springkussen 
en een draaimolen en er worden 
spelletjes georganiseerd. Bij Ho-
tel Borst begint het feest op het 

buitenpodium om 11.00 uur met 
de rockabillyband de Barnbees 
tot 15.00 uur. Dan stapt rock ‘n 
rollband Eightball Boppers het 
podium op.  Mensen die om 
commerciële redenen op de vrij-
markt willen staan, kunnen con-
tact opnemen via tel.: 06-1272 
4400. Zonder toestemming is 
deelnemen op commerciële ba-
sis niet mogelijk .

Paasdienst
Limmen - De paasdienst in de 
protestantse kerk belooft fees-
telijk te worden. Een koperen-
semble van Excelsior verleent 
muzikale medewerking aan de-
ze dienst. In de dienst is het the-
ma ‘Christus alleene is de deure 
ten leven’ Het thema is ontleend 
aan de gevelsteen van de kerk 
van de zuiderburen van Limmen, 
namelijk de protestantse kerk in 
Uitgeest. Er worden verschillen-
de verhalen uit de Bijbel gelezen, 
waarin een deur of een deurpost 
een rol speelt en hier zijn paas-
liederen bij gezocht. Aan het ein-
de van de dienst gaat de deur 
die uitkomt op de begraafplaats 
open. Er is een pad naar het veld 
achter de kerk en achter de be-
graafplaats. Achter de kerk zal 
het slotgezang klinken. Eerste 
paasdag 20 april om 10.00 uur 
aan de Zuidkerkenlaan.

Regio - Op zondag 27 april gaan 
de leden van club Stapmaatjes 
tussen de 30 en 55 jaar fietsen 
langs de Limmer bloemenmoza-
ieken. Daarna naar Egmond aan 
Zee voor een strandwandeling. 
Iedereen kan vrijblijvend lid wor-
den, zie www.stapmaatjes.nl.

Fietsen met de 
Stapmaatjes

Paaseieren zoeken 
en prijzen winnen

Castricum - Initiatiefnemer is 
Simone Veldt-Bakker en zij 
organiseert namens de win-
keliersvereniging een actie 
waarbij heel veel veel paas-
eieren worden verstopt. Za-
terdag 19 april worden pre-
cies 184 eieren verstopt en 
jong en oud kan gaan zoe-
ken. 

Op die dag worden op Face-
book Paasei Castricum tips ge-
geven vanaf 8.30 uur. Er lig-
gen een heleboel leuke prijzen 
klaar bij Lijstenmakerij Ida Bak-
ker, die worden aangeboden 
door de winkeliers van Castri-
cum. Denk dan aan een nachtje 
slapen met ontbijt bij Hotel Het 
Oude Raadhuis, een hoofdkus-
sen van Piet Post, een sjaal van 
Britt Mode en chocoladeprijsjes 
van De Roset, een tas van Hurk-
mans Schoenen, een zonnebril 
van Bossinade en cadeaubon-
nen van diverse winkels. Simo-
ne: ,,De actie is bedoeld voor al-
le leeftijden, maar natuurlijk het 

allerleukste om te gaan zoeken 
met kinderen. Inleveren van de 
eieren kan zaterdag tussen 9.30 
en 16.00 uur bij Lijstenmakerij 
Ida Bakker, Dorpsstraat 102 en 
er geldt een maximum van twee 
eieren per persoon. Dit jaar ha-
ken de winkeliers van Akersloot 
aan bij deze actie, hierover kun-
nen Akersloters meer informatie 
vinden in het Witte Blaadje.

Castricum - Tijdens de Vites-
se’22 clubveiling is 36.000 eu-
ro bijeengebracht; een geweldig 
resultaat waar iedereen binnen 

Vitese’22 trots op is. Het aanbod 
van de kavels was ook dit jaar 
weer groot en zeer gevarieerd en 
viel in de smaak van het publiek. 

Veiling levert 36.000 euro op!

www. .nl

www. .nl









16 april 201414

Mooie start Masterclass-
cyclus van Goed Contact
De Woude - Een veelbelovende 
start voor de Maststerclasscy-
clus van vrouwennetwerk Goed 
Contact. Ruim veertig nieuws-
gierige deelnemers maakten de 
oversteek naar de prachtige lo-
catie op De Woude. In het kerk-
je De Kemphaan, lichtte Monic 
Bührs, directeur In Touch Wo-
men Resource Management, 
competenties toe die je als suc-
cesvol ondernemer of manager 
verder kunnen helpen om in-
vloed, en dus macht, uit te oe-
fenen. Clarien Slot, voorzitter 
van Goed Contact en initiatief-
neemster van deze Masterclas-
scyclus, stuurde de deelnemers 
vervolgens in groepjes naar bui-

ten om elkaars sterke compe-
tenties in kaart te brengen. De 
nog te ontwikkelen competen-
ties zijn geïnventariseerd en 
vormen de insteek voor de ko-
mende Masterclasses. Uniek 
was vervolgens het levensver-
haal van een bijzondere spreek-
ster: Ria Joosten,  uitgeroepen 
tot Zakenvrouw van het jaar 
2014. Dit ‘gewone meisje uit 
de Peel’, zoals zij zichzelf om-
schrijft, heeft vanuit een achter-
grond in het Facilitair Manage-
ment, een prachtig bedrijf opge-
bouwd in full service partycate-
ring en events. Aansluiten bij de 
Masterclasscyclus? Dat kan via 
info@goed-contact.nl.

Ook meepraten over de 
toekomst van Castricum?

Castricum - Wie mee wil den-
ken over de toekomst van Castri-
cum, kan dat doen door een vra-
genlijst in te vullen en door mee 
te praten bij een inloopbijeen-
komst. Deze ingrediënten ge-
bruikt de gemeente bij het actua-
liseren van Structuurvisie Buiten 
Gewoon Castricum 2030. Dit is 
een belangrijk beleidsdocument 
met vergezicht van de gemeente 

Castricum over twintig jaar. Het 
oorspronkelijke document stamt 
uit 2005, door het regelmatig te 
actualiseren kan de gemeente 
de nieuwste ontwikkelingen be-
trekken bij de toekomstvisie. De 
gemeente heeft in grote lijnen al 
veel voor de komende jaren vast-
gelegd, maar inwoners kunnen 
meepraten over hoe de gemeen-
te moet worden ingericht. De ge-

Fietsexcursie van PWN voor 
beginnende vogelfotografen
Castricum - Tweede paasdag 
op 21 april organiseren PWN 
en een bedrijf dat camera’s 
en verrekijkers verkoopt in 
en om Bezoekerscentrum De 
Hoep een evenement. 

De dag begint met een work-
shop vogelfotografi e onder lei-
ding van vogelfotograaf Jos Dek-
kers en PWN boswachter Fred 
v.d. Bosch. Tijdens de workshop 
leidt de boswachter de deelne-

mers op de fi ets langs de mooi-
ste plekken in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Fotograaf 
Jos Dekkers geeft tips over vo-
gelfotografi e. De tocht voert 
langs verschillende gebieden en 
biotopen, zoals het infi ltratiege-
bied met zijn broedende kolonie 
aalscholvers. De fi etsexcursie 
start om 6.45 uur bij Bezoekers-
centrum De Hoep en eindigt om 
11.00 uur. Na afl oop van de fi ets-
tocht kan men er voor kiezen om 

de rest van het evenement te be-
zoeken. Aanmelden voor de ex-
cursie is noodzakelijk via www.
pwn.nl/eropuit of telefonisch via 
De Hoep: 0251-661066.

Erf als visitekaartje van 
de gemeente Castricum
Castricum – ‘Ontwerp uw eigen 
erf’. Dat is de titel van een prak-
tisch handboek voor erfeigena-
ren in de gemeente Castricum. 
Samensteller Landschap Noord-
Holland wil erfeigenaren met het 
handboek stimuleren om van 
hun erf een visitekaartje voor de 
eigen gemeente te maken. Wet-
houder Christel Portegies van 
de gemeente Castricum ontving 
donderdag op het erf van ‘De 
Sterrenhoeve’ in Bakkum-Noord 
het eerste exemplaar. Deze loca-
tie is het afgelopen jaar ingericht 
als voorbeelderf. Eigenaar Mar-
co Versterre van De Sterrenhoe-
ve ontving het tweede exemplaar 
van het handboek.  
De erven in de gemeente Cas-
tricum zijn bijzonder. Het land-
schap heeft een grote invloed 

gehad op de opbouw en vorm-
geving van erven. Bewoners en 
gebruikers lieten zich vanouds 
ook leiden door de gewoonten 
van de streek. Zo kregen de er-
ven het streekeigen karakter dat 
we nu zo waarderen en mooi 
vinden. Maar hoe herken je als 
erfeigenaar die bijzondere ele-
menten op je erf? En hoe maak 
je van je erf weer een visitekaart-
je van de streek? Het handzame 
handboek biedt antwoorden op 
heel veel vragen en is bedoeld 
voor iedereen die in de gemeen-
te Castricum woont en zijn of 
haar erf opnieuw wil inrichten.
Het handboek is te bestellen via 
de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland: www.land-
schapnoordholland.nl/webwin-
kel

Paasweekend 
in Bakkerij

Castricum - Het paasweekend 
begint bij De Bakkerij eigenlijk 
al op woensdag. Dan is er na-
melijk een spelletjesavond van-
af 20.00 uur. Op donderdag 17 
april treedt de Britse band Be-
arfoot Beware op vanaf 20.00 
uur, entree vier euro. Op vrijdag 
drie bands uit het hardcore- en 
punkgenre; 18 Miles uit Heer-
hugowaard en Uitgeest, Road To 
Manila uit Denemarken en Bury 
The Killjoy uit Duitsland. 
De zaal gaat om 21.00 uur open, 
entree vier euro. Op zaterdag 
gaat het weer een heel andere 
kant op met rap van vaderland-
se bodem met Engel & Just en 
misschien zelfs nog een specia-
le gast. Verhalenfestival Bakkum 

Vertelt van start op 1 mei
Castricum - Camping Bakkum 
haalt het festival naar de cam-
ping toe. Op donderdag 1 mei 
begint om 15.00 uur ‘Bakkum 
Vertelt’. Tijdens de derde editie 
van dit verhalenfestival mixt het 
talent van jonge artiesten met 
gevestigde namen. Het festival 
is bedoeld voor kampeerders die 
tijdens hun verblijf volop van het 
culturele aanbod kunnen genie-
ten én voor bezoekers van bui-
ten de camping. Verhalen wor-
den verteld door theater, tekst en 
muziek in het vernieuwde open-
luchttheater De Pan.
Zo komt op donderdag 1 mei on-
der andere Lucas Hamming op-
treden, die in 2013 een fi nalist 
was van ‘de beste singer-song-
writer van Nederland’. Op vrij-
dag 2 mei komen onder meer 
Bells of Youth optreden, die vo-
rige maand zijn uitgeroepen tot 
‘3FM serious talent’. Het week-
end wordt afgesloten met een 
optreden van De NightWriters 

met Kluun, Nico Dijkshoorn en 
Dorine Wiersma. De entree van 
het festival is gratis. 
Voor De NightWriters zijn er 
kaartjes die online te koop zijn 
via www.bakkumvertelt.nl, via de 
receptie van camping Bakkum, 
boekhandel Scholte of The Read 
Shop in winkelcentrum Geester-
duin. Kijk voor het volledige pro-
gramma op de website www.
bakkumvertelt.nl. Op 19 april 
wordt het Openluchttheater De 
Pan geopend en kan van 15.00 
tot 17.00 uur bezocht worden.

meente is benieuwd naar de me-
ning van haar inwoners en heeft 
daarom een vragenlijst gemaakt. 
Die is in te vullen via de websi-
te www.structuurvisiebgc.tumblr.
com. Half mei zijn inwoners wel-
kom bij een inloopbijeenkomst. 
Deze gaat over de structuurvisie 
en de antwoorden op de vragen. 

Wie een persoonlijke uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst wil 
ontvangen, kan dit onderaan de 
vragenlijst kenbaar maken. Ie-
dereen zonder uitnodiging is ook 
welkom.

Castricum - De partijen CKenG, 
VVD, D66 en PvdA zijn met el-
kaar in gesprek om te komen 
tot een nieuw college en co-
alitieprogramma. De beoogde 
wethouders voor deze partijen 

Wethouders zijn Leo van Schoonhoven voor 
CKenG, Esther Hollenberg voor 
de VVD, Hilbrand Klijnstra voor 
D66 en Ans Pelzer voor PvdA. lo. 

De komende tijd werken de par-
tijen hun afspraken op de diver-
se beleidsthema’s verder uit in 
een coalitieakkoord.

De sterkste
Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdagavond op het 
parcours om het complex van 
voetbalvereniging Meervogels 
‘31 zijn eerste overwinning bin-
nengehaald. Bizot werd tweede 
en de derde plaats op het podi-
um werd opgeëist door debutant 
Mitchell Zijp uit Akersloot.
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Vanaf heden ook Autoglaz
Martijn Kooijman biedt 

ook autoruitschadeherstel
Castricum – De jonge autoruit-
schadeketen Autoglaz en de on-
afhankelijke banden- en velgen-
specialist Profile Tyrecenter ko-
men gezamenlijk met de nieuwe 
formule ‘Sterpunt’ voor de snelle 
reparatie van een ster in de voor-
ruit. Consumenten kunnen nu 
ook bij Profile Tyrecenter Martijn 
Kooijman terecht voor professio-
neel ruitschadeherstel. De vesti-
ging op de Oude Haarlemmer-
weg 77a is voortaan één van de-
ze ‘Sterpunten’.  

Directeur Martijn Kooijman: 
,,De ruitschadeherstel markt is 
een interessante markt die vol-
op in beweging is en waar veel 
kansen liggen. Wij kunnen onze 
klanten nu een breder service-
pakket bieden; one-stop-shop-
ping is daarmee nog meer een 
feit geworden. Omdat wij al veel 
auto’s binnenkrijgen voor ban-
den en auto-onderhoud, kunnen 
we direct de ruiten van de auto’s 
controleren en eventuele sterre-
tjes in ruiten traceren. Dat voor-

komt ergere schade aan ruiten 
door bijvoorbeeld doorscheuren 
van een sterretje. We kunnen on-
ze klanten daarmee dus nog vei-
liger de weg op sturen en behoe-
den voor onnodige extra kosten. 
Onze medewerkers hebben al ja-
renlange ervaring in schadeher-
stel en vervanging en zijn klaar 
om de beste ruitreparatieservice 
te bieden. Daarnaast hebben we 
de meest moderne apparatuur 
om sterretjes in autoruiten te re-
pareren, ongeacht merk of ty-
pe auto. Als er overgegaan moet 
worden tot volledige vervan-
ging van de autoruit, dan rege-
len wij dit ook snel. Behalve ruit-
herstel hebben we een compleet 
ingerichte schadeherstelafdeling 
waar iedereen terecht kan met 
alle merken auto’s voor  kleine 
of grote schades.” Medewerkers 
van de deelnemende Profile Ty-
recenter vestigingen ontvangen 
bovendien een speciale scho-
ling om ruitschades conform de 
eisen van de verzekeraars te re-
pareren.

Healthy-Fit lanceert Milon Cirkel:

Slank en fit in 
slechts 35 minuten! 

Heemskerk - Healthy-Fit breidt 
uit met uniek afslankconcept. 
Begin dit jaar werd de uit Duits-
land afkomstige Milon Cirkel ge-
introduceerd, een nieuwe fit-
nessmethode die bij de ooster-
buren razend populair is en nu 
ook Nederland gaat veroveren. 
Inmiddels staat bij Healthy-Fit de 
telefoon al roodgloeiend en zijn 
de leden en nieuwe bezoekers 
erg enthousiast over deze nieu-
we aanwinst.
 ,,We wisten wel dat we iets 
unieks in huis gehaald had-
den op het gebied van afslan-

ken, maar deze opkomst hadden 
we niet verwacht. Onze agenda 
staat helemaal vol en de leden 
zijn razend enthousiast’’, aldus 
Alex Aberkrom van Healthy-Fit. 
Afslanken vormt voor veel men-
sen nog steeds een probleem, 
maar de Milon Cirkel biedt uit-
komst. ,,Het is ideaal; ik hoef 
geen gewichten of zittingen in 
te stellen. Dat doen de toestellen 
automatisch.  En omdat ik steeds 
per minuut een ander toestel 
moet doen, is het afwisselend en 
leuk. Ik voel me beter dan ooit 
tevoren’’, zegt een enthousias-

te deelneemster. De Milon Cirkel 
is een opstelling van zes kracht-
toestellen en zes conditietoestel-
len, die het mogelijk maakt om 
in slechts 35 minuten het hele 
lichaam te trainen, met boven-
dien vijftien maal meer resultaat 
dan op normale fitnesstoestel-
len. ,,Het unieke zit in de dubbe-
le weerstand in deze toestellen’’, 
leggen eigenaren Alex Aberkrom 
en Romano Morais van Healthy-
Fit uit. ,,Op die manier wordt de 
vetverbranding dermate goed 
gestimuleerd dat het lichaam 
nog drie dagen lang vet blijft 
verbranden. Daarnaast worden 
via deze manier van trainen ex-
tra spieren opgebouwd die ook 
op de lange duur voor een be-
tere verbranding zorgen. En een 
betere verbranding betekent een 
slanker en strakker lichaam.’’

Met deze nieuwe faciliteiten zet 
Healthy-Fit een nieuwe stap op 
het gebied van figuurtraining. 
,,Ruim 80% van onze leden komt 
naar ons toe om iets aan zijn of 
haar figuur te doen. Daarom in-
vesteren we extra in een weten-
schappelijk bewezen effectie-
ve manier van training. We zijn 
hiermee uniek in Heemskerk en 
voorlopig een van de weinigen 
in Nederland die de Milon Cirkel 
aanbieden.’’ Een afspraak maken 
kan via 0251 246660. Meer infor-
matie over de Milon Cirkel is op 
www.healthy-fit.nl te vinden. º

Siem Meijne wint ultraloop
Castricum - De achtst editie 
van de bos- duin- en strandloop 
werd afgelopen zaterdag ge-
wonnen door de uit Akersloot af-
komstige Siem Meijne (links op 
de foto). Hij legde de afstand van 
60 km af in 5:14:26. Het parcours 
voerde voornamelijk over on-
verharde paden en bevatte veel 
klimwerk. De loop wordt gezien 
als een van de zwaarste in zijn 
soort in Nederland.
63 ultralopers en -loopsters uit 
heel Nederland en zelfs Duits-
land en België verschenen om 
9.00 uur aan de start bij de kan-
tine van Vitesse in Castricum. De 

loop begon direct met een klim 
tegen de Papenberg op en ging 
daarna via de westkant van het 
duin en een stukje strand naar 
Schoorl. In die omgeving was 
de loop op zijn zwaarst, met veel 
hoge duinen en mul zand. Na 
Schoorl ging hij weer terug via 
de oostkant van het duin. Ne-
gen lopers lukte het uiteindelijk 
niet om de 60 km vol te maken. 
De laatst eindigende deelnemer, 
de 58 jarige Annie van Rossum 
uit Vianen, deed er 11:59:39 over. 
De organisatie van de loop was 
in handen van Willem Mütze uit 
Heerlen.Burgemeester Mans als 

model bij Perspectief

Bakkum - Zeer ingenomen wa-
ren ze zaterdag bij Perspectief 

met de komst van Castricums 
burgemeester Toon Mans. In 

plaats van alle gangbare repre-
sentatieve plichtplegingen die 
het pad van de burgemeester 
passeren was zijn optreden de-
ze middag uniek. Bijna twee uur 
lang nam hij plaats als model te 
midden van een achttiental kun-
stenaars van Perspectief om zich 
op hun verzoek te laten vereeu-
wigen. 

Toen was het tijd om de eerste 
resultaten te bekijken. Vol lof 
was Mans over de karakteris-
tieken die in alle werken te zien 
waren. De uiteindelijke werken 
zullen op de tentoonstelling van 
Perspectief tijdens de traditio-
nele Kunstfietsroute die door de 
burgemeester op zaterdag 7 juni 
geopend zal worden, tentoonge-
steld worden. Als dank mag hij 
dan zijn favoriete creatie uitzoe-
ken en behouden. 

Skaten leren bij VKIJ
Castricum - De Vereniging Ken-
nemer IJsbaan (VKIJ) start dit 
jaar vanaf zaterdag 3 mei met 
het Jeugd Inline Skaten. Kinde-
ren van zes tot en met twaalf jaar 
kunnen les krijgen in skaten. De 
lessen voor de jeugd worden ge-
geven op zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.00 op het afgesloten 
parkeerterrein van het Bonhoef-
fer College in Castricum.
VKIJ Castricum geeft geduren-
de de zomerperiode vijftien les-
sen en volgt hierbij het KNSB 
programma Inline Skaten voor 
de jeugd in combinatie met het 
KNSB Vaardigheidspaspoort. 
Dit paspoort kan zowel gebruikt 
worden bij het Inline Skaten als-
mede bij het Jeugdschaatsen tij-
dens de winter. Hierdoor kunnen 

kinderen hun basisvaardigheid 
opdoen op de weg als op het 
ijs. Daarnaast verzorgd de VKIJ 
dit jaar ook weer enkele lessen 
voor basisschool leerlingen in 
combinatie met de Jeugdsport-
pas. Voor meer informatie over 
het Inline Skaten en opgave zie 
www.vkij.nl.
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Rabobank IJmond viert eerste Koningsdag

Gratis koningsdagpakket 
voor jonge Rabo-spaarders
Regio - Op zaterdag 26 april 
vieren we de eerste Koningsdag. 
Op die dag zijn er, zoals ande-
re jaren op Koninginnedag, op 
verschillende plaatsen weer vrij-
markten. Kinderen in heel Ne-
derland mogen die dag een ei-
gen winkeltje hebben. Dat is niet 
alleen heel gezellig, het is ook 
goed voor hun spaarpot. Rabo-
bank IJmond helpt kinderen op 
weg met een Koningsdagpakket.

Heeft u een kind tussen de vier 
en elf jaar met een spaarre-
kening bij Rabobank IJmond? 
Bezoek dan samen met uw 

kind(eren) een Rabobank bank-
winkel in Beverwijk, Heemskerk, 
Velserbroek, IJmuiden of Sant-
poort-Noord. Rabobank IJmond 
heeft voor hen vanaf woensdag 
16 april een gratis koningsdag-
pakket klaarliggen. Daarin zitten 
spullen die de kinderen kunnen 
gebruiken voor hun eigen win-
keltje op de vrijmarkt. Kinderen 
tussen de vier en elf jaar zon-
der spaarrekening bij Rabobank 
IJmond, ontvangen het pakket 
als de ouders een rekening voor 
ze openen bij deze bank. Wees 
er wel snel bij, want het aantal 
pakketten is beperkt. 

Airbag-dieven slaan 
weer toe in Uitgeest
Uitgeest - Airbag-dieven heb-
ben vorige week weer toegesla-
gen in Uitgeest. Onder andere op 
de hoek Hollandse Tuin/Dotter-
bloem, Meerkoetstraat, Zonne-
dauw, Benesserlaan en op een 
parkeerplaats aan de Binnen-
venstraat/Bergvenstraat werden 
auto`s opengebroken en airbags 
ontvreemd.
De eerste melding kwam vori-
ge week woensdagmorgen bin-
nen in de Burger Alert What-
sapp. Een bestuurder wilde ver-
trekken met zijn auto tot hij ont-

dekte dat de airbags ontvreemd 
waren. Ook op Facebook zijn er 
meldingen van diefstal.
Het voorkomen van airbag-dief-
stal is lastig. Parkeer uw auto op 
een goed verlichte plaats. Daar-
naast kan een alarmsysteem of 
een stuurklem uitkomst bieden. 
De airbag in het stuur kan dan 
niet worden gestolen.
Iets gezien of gehoord in de 
nacht van dinsdag 8 op 9 april? 
Neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844. (bron: 
112-uitgeest.nl)

In Darkness vrijdag in 
filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘In Darkness’ 
is te zien op vrijdag 25 april in 
Filmhuis de Zwaan in Uitgeest.
In Darkness is een Pools oor-
logsdrama uit 2011 van Agniesz-
ka Holland. De film is gedeelte-
lijk gebaseerd op het boek In the 

Sewers of Lvov (1990) van Ro-
bert Marshall. 
De film vertelt het waargebeur-
de verhaal van Leopold So-
cha, een kruimeldief en rioolar-
beider, die in 1943 in de Poolse 
stad Vlov twaalf Joden uit han-

den van de nazi’s weet te redden 
door hen 14 maanden in het ri-
ool te verbergen. Aanvankelijk 
ziet de opportunistische Leopold 
Socha het vooral als een lucra-
tief zaakje waarmee hij wat geld 
kan verdienen. Maar langzamer-
hand  krijgt hij steeds meer me-
dedogen met zijn onderduikers. 
Uiteindelijk is hij bereid om zijn 
eigen leven voor hen te riskeren.
Bij de Oscaruitreiking in 2012 
werd In Darkness genomineerd 
voor een Oscar in de categorie 
beste buitenlandse film.

In Darkness is te zien op vrijdag 
25 april in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een heerlijk kopje koffie 
voorafgaand aan de film. Vrien-
den van de Zwaan betalen 4 eu-
ro entree. Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
in Uitgeest.

Stratenvolleybaltoernooi 
Uitgeest vraagt aandacht
Uitgeest - Het valt voor veel or-
ganisaties tegenwoordig niet 
mee om voldoende animo te krij-

gen voor evenementen. Zo ook 
voor het stratenvolleybal toer-
nooi in Uitgeest. Werd er vroeger 

De organisatoren Tineke Liphuyzen en Wim Brugman

twee dagen uitgetrokken voor 
deze sportieve activiteit, van-
daag de dag houdt men het bij 
een middag. En dat is bijzonder 
jammer want het was altijd een 
supergezellige bedoening op het 
ijsbaanterrein. 
Tineke Liphuyzen is samen met 
Wim Brugman de motor achter 
het toernooi en vindt het spijtig 
dat er zo weinig teams meedoen. 
Tineke: “Het vergt veel energie 
om het te organiseren, vorig jaar 
hadden we nog maar vijf teams 
en dan zakt de moed je snel in 
de schoenen. Dus ik zou ieder-
een willen oproepen om van de 
straat, familie, sportclub, vrien-
den of kennissen een team van 
zes personen te maken waaron-
der twee vrouwen. Voor maar 20 
euro inschrijfgeld heeft men op 
14 juni een supergezellige dag 
met een verloting met enorm 
veel leuke prijzen. Laten we met 
z’n allen zorgen dat dit geweldi-
ge evenement blijft bestaan!”
Aanmelden kan zeer binnen-
kort op de site van Volleybalver-
eniging Voluit, www.vvvoluit.nl. 
(Monique Teeling)

Uitgeest - Met het kampioen-
schap al in de achterzak be-
haalde team 1 van TTVU een 
benauwde zege op HTC 6.

De heren van het eerste team 
hadden toch niet van tevoren 
ingeschat dat de tegenstand 
in Hoofddorp zo groot was. Pa-
trick Schuddeboom en Victor 
Tchernov hadden nog de groot-
ste moeite, want ze konden ie-
der slechts eenmaal een winst-
punt boeken. Wel haalde Schud-
deboom nog de belangrijke dub-
belwinst binnen samen met 
Henk Spoelstra, die overigens 
geen kind had aan zijn tegen-
standers. De Hoofddorpers had-
den geen kijk op de dwarrelbal-

len, die Spoelstra met zijn speci-
ale rubbers veroorzaakt.
Team 2 kwam ook met de schrik 
vrij met een 6-4 overwinning. 
Amstelveen 3 kwam duidelijk 
versterkt naar Uitgeest, want 
Ruud Pel, Thom van Son (bei-
de met twee overwinningen) en 
Henk Pel (eenmaal een winst-
partij) moesten tot het uiterste 
gaan. De dubbel moest nog het 
winnende punt voor de Uitgees-
ters brengen.
Uitgeest 3 ging met 6-4 onder-
uit tegen Nootwheer 15. Dit lag 
niet aan Patrick Rasch, want hij 
speelde driemaal de tegenstan-
ders van tafel. Nico Baltus won 
nog zijn laatste partij, maar Mar-
cel Couwenberg kon niet echt 

     Tafeltennisnieuws
potten breken tegen de ervaren 
Purmerenders, hoewel één partij 
in vijf games verloren ging.
Het vierde team kreeg een in-
compleet team op bezoek. Dat 
uitte zich direct in de eindstand, 
want een 7-3 stand was daar-
mee misschien wat “overdone”. 
Billy Fatels liet overigens geen 
spaan heel van de Patrios tegen-
standers, maar Eugenie Rasch 
liet zich toch steeds weer het bos 
insturen. Technisch mankeert er 
weinig aan, maar het spreek-
woordelijk killen gaat haar slecht 
af. Jelle van Werkhoven kon deze 
keer ook maar één keer winnen, 
maar dat was dan ook een vijf-
gamer om van te smullen!

De volgende week is al weer de 
laatste speelronde van de com-
petitie. Opvallende eindstanden 
in de  poules lijken er niet aan 
te komen.
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Zwangerschap en shiatsu
Castricum - In deze tijd plan-
nen vrouwen hun zwanger-
schap en zij zijn heel blij als 
dit ook lukt. Vervolgens le-
ven ze negen maanden ver-
der zoals ze gewend zijn, in-
clusief de voorbereidingen op 
de komst van een kind. 

Marga van Koeveringe van prak-
tijk Oprecht en Rechtop vertelt: 
,,In feite brengt dit de focus van 
het lichaam af terwijl het lichaam 
en de baby om support vraagt. 
De verandering in het lichaam 
van de zwangere zijn groot. Shi-
atsu biedt  ondersteuning. Het 
helpt de energie balans van de  
moeder en biedt een beter con-
tact met haar lichaam, emoties 
en haar baby.” Voor, tijdens en 
na de zwangerschap zijn er veel 
veranderingen in het lichaam. 
Daarbij kunnen klachten ont-
staan die niet vanzelf weggaan. 
Marga: ,,Shiatsu is veilig, com-
fortabel en effectief  in de zwan-
gerschap. Zowel aan het begin 

Het is volop lente bij 
Tuinaanleg Frits Janssen
Akersloot - Zodra de eer-
ste zonnestralen zich weer la-
ten zien, begint het bij de ech-
te tuinliefhebbers weer te krie-
belen. Tuincentrum Tuinaanleg 
Frits Janssen is al ruim 32 jaar 
het vertrouwde adres, waar men 
alles voor de tuin onder één dak 
vindt. Van prachtige eerste kwa-
liteit bloeiende planten, hees-
ters en coniferen tot sierbestra-
ting , hardhouten schuttingen en 
tuinverlichting. Door zich aan te 
sluiten bij Groengilde kunnen de 
klanten verzekerd zijn van een 
ruim assortiment aan beplan-
ting en bomen, die van uitste-
kende kwaliteit zijn.  Een ander 
voordeel is de mooie Groengilde 
folder die ieder seizoen huis aan 
huis wordt verspreid. Deze fol-
der staat boordevol  aanbiedin-
gen die allemaal verkrijgbaar zijn 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen. 
 Naast het Tuincentrum op Klein 
Dorregeest, staat ook het bijbe-
horende hoveniersbedrijf goed 
aangeschreven in de regio. Een 
tuin aanleggen en onderhou-
den is een vak apart, maar voor 
de ervaren hoveniers is dit geen 
enkel probleem. Zij leveren een 
prachtig eindresultaat. Dennis 

Janssen: ,,Het voordeel van zo’n 
alles onder één dak tuincentrum 
is dat men vooraf kunt bekijken 
welke materialen het meest ge-
schikt zijn voor in de nieuwe tuin. 
De bestrating toch zelf leggen? 
Bij ons is keus genoeg!”
Binnen is er de nieuw ingerich-
te winkel waar alles te vinden is 
voor in de tuin: meststoffen,  ge-
reedschap, potterie en vijverpro-
ducten.  En niet te vergeten; er 
is een nieuwe uitgebreide die-
renafdeling. Hier vindt men wer-
kelijk alles voor elk huisdier. Van 
voer voor kippen en kanaries tot 
speelgoed voor de hond en kat. 
Alle bekende merken zijn aan-
wezig zoals Royal Canin, Natu-
re and Science, Fokker, Euka-
nuba, Iams , Whiskas, FarmFood, 
Puik hamster en caviavoer, Teur-
lings kippenvoer. Nieuw in het 
assortiment is paardenvoer van 
de merken Hartog, Marstall en 
Hippostar. Tevens verkoopt Frits 
Janssen vlas, hooi en stro. Alles 
in klein en grootverpakking ver-
krijgbaar, en dit alles voor een 
zeer scherpe prijs.  Frits Janssen 
is tweede paasdag en zondag 27 
april geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Zie ook www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl.

van de zwangerschap als bij een 
gevorderde zwangerschap biedt 
shiatsu verlichting. Omdat het  
lichaam voor twee personen ac-
tief is maakt je lichaam een grote 
ommezwaai. Dit vraagt een groot 
aanpassingsvermogen. Shiatsu 
helpt lichaam en geest zich aan 
te passen aan de nieuwe situa-

tie. Als je dit zo leest dan vind je 
dat heel normaal maar vraag je-
zelf eens af hoe normaal is dit? 
Vaak gaat het inderdaad goed, 
maar zo  vanzelfsprekend is het 
niet. Er zijn diverse klachten en 
ongemakken die voorbij komen. 
Bij de eerste signalen van versto-
ringen is het makkelijker om de-
ze te verhelpen. Het contact met 
je lichaam en met je kind wordt 
prettig en sterker met shiatsu.” Er 
is een open avond op dinsdag 22 
april van 19.00 tot 21.00 uur op 
de Tijm 2A in Castricum.
Zie ook www.oprechtenrecht-
op.nl. 

Hummel kozijnen; goed 
voor portemonnee en milieu
Heemskerk - Steeds meer men-
sen kiezen voor kunststof kozij-
nen wanneer de oude houten 
exemplaren aan vervanging toe 
zijn. De nieuwe generatie kunst-
stof kozijnen is voorzien van een 
houtnerf en ‘houtlook’ verbindin-
gen. Zelfs de kenner met een kri-
tisch oog kan meestal niet aan-
geven welke kozijnen van hout 
zijn gemaakt en en welke van 
kunststof. 
Vooral de lage onderhoudsge-
voeligheid van kunststof kozij-
nen wordt beschouwd als een 
zeer belangrijk pluspunt ten op-
zichte van houten kozijnen. Ook 
de lange levensduur (75 jaar) en 
de milieuvriendelijkheid (nooit 
meer schilderen, geen hout-
kap) maken kunststof kozijnen 
tot een aantrekkelijke alterna-
tief. Ze zijn bovendien zeer goed 
geïsoleerd en voelen behaaglijk 

aan, ook in de winter. Wie daarbij 
kiest voor isolatieglas hierin be-
spaart tot wel honderden euro’s 
per jaar ten opzichte van enkel 
glas. Het is zelfs mogelijk om be-
staande glas in lood ramen over 
te laten zetten in de luchtspouw 
van het isolatieglas en dit later te 
plaatsen in het nieuwe kunststof 
kozijn, zodat men niet de uitstra-
ling van de woning verliest maar 
wel de behaaglijkheid van isola-
tieglas ervaart. De kozijnen zijn 
ook zeer inbraakbestendig. Ze 
worden standaard geleverd met 
veiligheidsbeslag, kennis en er-
varing hebben aangetoond dat 
de inbraakgevoeligheid van de 
woning met ruim 90% afneemt!
  
Bij Hummel Kozijnen kan men  
ook terecht voor het vervangen 
van zinken dakgoten en het ver-
vangen van bestaande dakbe-

dekking van de woning, schuur 
of garage. Deze werkzaamheden 
worden veelal gecombineerd 
met het plaatsen van een dak-
kapel. Hummel kozijnen is te-
vens exclusief dealer van Wilms 
buitenzonwering, leverancier van 
onder meer elektrisch bedienba-
re aluminium rolluiken, wind-
vaste sunscreens, zonnescher-
men en markiezen. Tijdelijk pro-
fiteert men nog van 6% BTW in 
plaats van 21%, doordat de over-
heid deze stimuleringsregeling 
heeft verlengd bespaart men ve-
le honderden euro’s op het ar-
beidsloon. 

Belangstellenden kunnen zich 
deskundig laten informeren over 
de vele mogelijkheden door de 
medewerkers van Hummel Ko-
zijnen. Bel voor een afspraak: 
0251-234484 of 06 -0273172. De 
showroom is gevestigd aan de 
Lijnbaan 44a en geopend op vrij-
dag van 13.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 
Daarbuiten ook op afspraak. 

Smits Woningverbetering
Smits Keukens breidt 
haar activiteiten uit

Uitgeest - Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Vanaf de over-
name van Smits Keukens in 2003 
door aannemer René Schellevis 
deed hij al in eigen beheer klei-
ne verbouwingen en aanpassin-
gen van de keukenruimte om 
de nieuwe keuken te plaatsen. 
De grotere verbouwingen liet hij 
door collega aannemers doen.
Tijdens gesprekken met de klan-
ten in de showrooms in Haarlem 
aan de Rijksstraatweg en in Uit-
geest aan de Geesterweg in het 
pand van Bad & Keuken Plaza 
kwam steeds vaker de vraag van 

de klanten om toch ook  weer de 
grote verbouwingen onder eigen 
beheer te organiseren en uit te 
voeren, net zoals voor 2003.
Door voor de verkoop van de 
keukens meer personeel in te 
zetten, kreeg René Schellevis 
meer tijd om die draad als aan-
nemer weer op te pakken, wat 
het afgelopen jaar al resulteer-
de in grotere projecten van het 
plaatsen van nieuwe kozijnen/
open slaande tuindeuren tot 
een grote complete verbouwing 
of aanbouw. Woningverbeterin-
gen met een perfecte planning 

en korte doorlooptijd. Eind vorig 
jaar was Smits Keukens Haarlem 
vijf weken gesloten om zowel de 
binnen- als de buitenkant totaal 
te vernieuwen. In de showroom 
in Uitgeest zijn deze maand een 
aantal prachtige nieuwe keu-
kens geplaatst. Er staan weer 
twéé prachtige moderne show-
rooms tot de beschikking, waar 
de klanten terecht kunnen voor 
inspiratie van strakke hoogglans 
keukens tot prachtige landhuis-
keukens. Of het renoveren van 
de keuken door middel van an-
dere fronten, nieuw werkblad of 
energie zuiniger apparatuur.
Dat de werkwijze van Smits Keu-
kencentrum de klant centraal 
stelt en veel service en kwaliteit 
te bieden heeft is niet onopge-
merkt gebleven. Het bedrijf is na 
uitgebreid onderzoek door Else-
vier Retail uitgeroepen tot beste 

keukenzaak van Noord- Holland.
,,Daar zijn wij uiteraard enorm 
trots op’’, aldus René Schellevis. 
Smits Keukencentrum Uitgeest, 

Geesterweg 10, Uitgeest, tel.:  
0251-311880 of info@smitskeu-
kens.nl. Zie ook www.smitskeu-
kens.nl. 
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Spannende laatste minuut
Castricum - Tobias de Koning 
heeft FC Castricum in de aller-
laatste minuut naar een driepun-
ter geschoten. Na een goed lo-
pende aanval over vijf verschil-
lende spelers schoot De Koning 
vanaf rechts snoeihard in. Daar-
mee boekte FC Castricum een 
welverdiende 2-1 overwinning 
op AFC.
Met Joris Schekkerman als 
linksbuiten en de jonge Thom 
Heling weer op linksachter be-
gon FC Castricum direct druk te 
zetten waardoor AFC niet echt 
tot voetballen kwam. FC Castri-
cum kreeg wel mooie kansen via 
Sebastiaan Weber, Remco Hoek, 
Daan Hamaker en Duco de Ko-

ning, maar scoorde niet.
In de tweede helft hetzelfde 
spelbeeld. Na een goede actie 
van Remco Hoek kreeg FC Cas-
tricum na een overtreding van de 
AFC-keeper een strafschop, die 
beheerst door Sebastiaan Weber 
werd ingeschoten. Even daar-
na kreeg een speler van AFC 
twee keer geel wegens praten 
dus rood. FC Castricum zat op 
rozen, maar was even niet alert 
toen AFC uit een corner zowaar 
de 1-1 scoorde.
daarna werd Tobias de Koning 
tot matchwinner gekroond met 
als bonus nog steeds de kans 
om de derde periode te winnen. 
Foto: Leone Hamaker.

Bakkum wint in hoofdklasse
Bakkum - Afgelopen zondag 
speelde het eerste team van TC 
Bakkum een uitwedstrijd tegen 
Jonkerspark uit Noordwijk. Het 
team, dat voor het eerst in de 
hoofdklasse speelt, bestaat uit 
Kim van der Horst, Gaby Beelen 
en Ruud Vis, Ralph Knol en Vik-
tor Rotteveel. Viktor die kort voor 
de competitie een blessure heeft 
opgelopen kon nog niet spelen. 

De dames enkel partijen werden 
beide gewonnen door de dames 
van TC Bakkum. Kim van der 
Horst wist met haar uitstekende 
loopvermogen en zeer drukvol 
tennis al snel het het initiatief in 
de wedstrijd te pakken en won in 
twee sets. Gaby ging heel goed 
van start en pakte de eerste set, 
maar halverwege de tweede set 
wist haar tegenstander het initi-
atief terug te pakken en won de 
set en kwam zelfs met 3-0 voor 
in de derde set. Gaby bleef knok-
ken en wist alsnog het initiatief 

in de partij terug te pakken en de 
3e set naar zich toe te trekken.
Met overtuigende cijfers 6-3, 6-2 
won Ruud zijn enkelpartij. Ral-
ph had weinig kans en verloor 
in twee sets. Met een 3-1 voor-
sprong werd begonnen aan de 
dubbels. Kim en Gaby wisten 
in twee sets te winnen. De he-
ren Ruud en Ralph speelden een 
zeer sterke dubbel en pakten in 
zowel de eerste set als de twee-
de set de vroege break en won-
nen in twee sets. De mixed par-
tijen werden gedeeld, Ruud en 
Gaby wonnen overtuigend hun 
mixed terwijl Ralph en Kim wei-
nig kans hadden tegen het ster-
ke koppel van Jonkerspark. Met 
een 6-2 overwinning deed TC 
Bakkum 1 goede zaken in de 
hoofdklasse. 
Komend weekend, speelt TC 
Bakkum 1 een thuiswedstrijd te-
gen TV Dekker Tennis uit War-
mond. De wedstrijden starten 
vanaf 10.00 uur.

SEW wint verdiend van Vitesse
Castricum - Welhaast tradi-
tioneel pakken laaggeplaats-
te ploegen in de eindfase van 
de competitie veel punten van 
ploegen voor wie weinig of niets 
meer op het spel staat. SEW laat 
dat de laatste weken ook zien. 
Uit de laatste vier duels werden 
maar liefst acht punten vergaard 
en dat heeft voor een boost ge-
zorgd. Vanaf de aftrap toonde 
SEW de wil om te winnen tegen 

een veel hoger geplaatste te-
genstander. En omdat het inspi-
ratieloze Vitesse het vooral voor 
de rust liet afweten, was de 2-0 
winst een terecht resultaat voor 
de thuisploeg uit Nibbixwoud. In 
de tweede helft was de start van 
Vitesse een stuk energieker en 
dat leverde binnen vijf minuten 
twee grote kansen op die jam-
merlijk gemist werden. De 2-0 
bleef op het scorebord staan.

VVD: Provincie positief 
over ‘glow in the dark’

Castricum - Belofte maakt 
schuld en toezeggingen van de 
VVD Castricum tijdens verkie-
zingstijd vormen hierop geen 
uitzondering. Esther Hollenberg 
laat weten hoe de voorgestelde 
plannen van de VVD er nu voor-
staan. Het gaat om het project 
‘Glow-in-the-dark’ op het fi ets-
pad langs de Zeeweg in Bakkum 
en een vervroeging van het groot 
onderhoud, gepland voor 2015, 
aan de N203 tussen Uitgeest en 
Castricum.
Het ‘Glow-in-the-dark pro-
ject Bakkum’ won onlangs een 

ANWB prijs. Dennis Lustig, be-
drijfsleider van paviljoen Deining 
is initiator van dit project. Maar 
om het plan tot uitvoering te 
kunnen brengen is ook toestem-
ming van de provincie nodig. 
Daartoe heeft Esther Hollenberg 
tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen overlegt met Hanne-
ke Kaamer van Hoegee, staten-
lid VVD in de provincie Noord-
Holland. 
Esther: ,,Er zit schot in de zaak: 
de provincie is positief, maar 
voordat er een defi nitieve beslis-
sing kan worden genomen moe-

ten er nog een aantal vragen 
worden beantwoord omtrent on-
derhoud, veiligheid en levens-
duur van de glow-in-the-dark 
strips. Wij houden de vinger aan 
de pols.” 

Een ander knelpunt wat de VVD 
betreft is het naar voren trekken 
van het groot onderhoud aan de 
N203. Maar er is nog geen bud-
get en er is een langdurig af-
stemmingstraject nodig voor het 
tijdelijk afsluiten van deze be-
langrijke verbinding. Mevrouw 
Hanneke Kaamer van Hoegee 
heeft de VVD-fractie toegezegd 
de komende tijd achter dit pro-
ject aan te blijven jagen om in ie-
der geval te voorkomen dat er 
in de procedures vertraging zal 
ontstaan.

Meivakantie rond De Hoep

Bakkum - De meivakantie staat in het teken van gezinsactivitei-

ten. Sta bijvoorbeeld oog in oog 
met de roofdieren van de lage 
landen. Te spannend? 
Er is ook een kriebeldiertjes-
middag of een knutselactiviteit 
waarin kinderen een eigen arm-
band kunt vilten. Liever op ont-
dekkingstocht in de duinen? Dat 
kan. Leer geruisloos sluipen en 
dierensporen ontdekken, zoals 
een echte jager. Of zoek en to-
ver mee met Heksje Hoeplakee 
en de Waterkoning. 

Kijk voor meer informatie over 
deze en andere activiteiten op 
www.pwn.nl/eropuit of bel met 
Bezoekerscentrum De Hoep in 
Castricum: 0251-661066.

Nieuwe 
locatie kunst
Castricum - Streetscape heeft 
een nieuwe etalagegalerie 
in Castricum waarin tot en 
met 22 mei kunst van Mireil-
le Moya en Tonna Lucassen is 
te zien. 

De eigenaar heeft de etalages 
van het pand in de Torenstraat 52 
tijdelijk beschikbaar gesteld voor 
exposities. 
In de galerie op het Bakker-
spleintje 81 exposeren Lian-
ne Oost, Peter van den Berg en 
Beatrix Boogaard, allen autodi-
dact kunstenaars. Lianne (1988) 
verkoopt hier ook haar produc-
ten, waaronder ansichtkaarten 
en theedozen. Kijk voor meer in-
formatie op www.streetscape.nl. 
Foto: Saskia Steenbakkers 

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal  soms moeilijk? 
Ga dan naar SamenSpraak in de 
Bieb, dat kan iedere laatste vrij-

SamenSpraak in de bibliotheek
dag van de maand. Op vrijdag 25 
april wordt gepraat over kinde-
ren en school. Anderstaligen zijn 
welkom van 9.30 tot 11.00 uur. 
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