
1222 april 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Auto te water door 
epileptische aanval

Castricum - Zondag om 9.55 
uur werd de brandweer van Lim-
men opgeroepen, omdat op de 
Uitgeesterweg een auto te water 
was geraakt met drie inzittenden. 
De bestuurder van de auto moest 
door de brandweer uit zijn auto 
worden gehaald.
De twee passagiers verlieten de 
auto op eigen kracht. Het ging om 
drie 19-jarige mannen uit Castri-
cum.
De bestuurder kreeg onder het 
rijden een epileptische aanval, 
stuurde de berm in om in de sloot 
tot stilstand te komen. Een 52-ja-
rige vrouw uit Limmen, die in haar 
auto vanaf de andere kant aan 
kwam rijden, kon nog net een 
aanrijding voorkomen. De trau-

mahelikopter werd ingezet om 
hulp te verlenen, maar die werd 
afgebeld. De politie nam het rij-
bewijs van de Castricummer in.
Zondagavond 12 april werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
binnenbrand aan de Lindelaan. 
Het ging om een schoorsteen-
brand en de bewoners stonden 
al buiten. De brandweer heeft de 
boel gecontroleerd en het viel al-
lemaal mee. Vrijdagavond heeft 
de brandweer een bermbrandje 
geblust aan de Heemstederweg. 
Zondagmiddag was er sprake van 
een loze brandmelding bij Dijk en 
Duin en een buitenbrand aan de 
Noorderstraat/Zeeveld in duinen, 
waar een boomstronk in brand 
stond. Foto: Hans Peter Olivier.

,,Voorstel verloting sociale 
huurwoningen onder de maat” 

Castricum - Afgelopen donder-
dag stond in de gemeenteraad 
de nieuwe huisvestingsverorde-
ning op de agenda. ,,Hoewel de 
nieuwe verordening, opgesteld 
door de gezamenlijke gemeen-
ten regio Alkmaar, verbeterd is, 
bevat de verordening een om-
streden artikel.” Dat zegt Dave 
van Ooijen, fractievoorzitter van 
de PvdA. De partij stemde daar-
om, net zoals GroenLinks, de SP 
en De VrijeLijst, tegen de nieu-
we verordening. ,,Het voorstel is 
om maandelijks vijf procent van 
de sociale huurwoningen via lo-
ting te gaan verdelen”, vertelt 
Van Ooijen. 
De doorslag voor de PvdA om 
tegen te stemmen werd gege-
ven door de vlak voor de ver-
gadering verschenen reactie op 
een amendement van Groen-
Links en de SP over de voorge-
stelde vijf procent. ,,In deze reac-
tie werd verwezen naar positieve 
ervaringen met de loting, terwijl 

er in verschillende gemeenten 
ook negatieve ervaringen met 
de loting zijn opgedaan. Boven-
dien ging de reactie niet in op de 
brief van het Regionaal Platform 
Woonconsumenten Noord Ken-
nemerland waarin grote zorgen 
worden geuit over de eerlijkheid 
van een loting. Door loting zul-
len reeds ingeschreven woning-
zoekenden langer op een wo-
ning moeten wachten. Niet dui-
delijk werd of, en zo ja en in wel-
ke mate, een loting een bijdrage 
zal gaan leveren aan een eerlij-
ker en rechtvaardiger systeem 
om schaarse sociale huurwonin-
gen te verdelen. Het zou goed 
zijn om eerst met een nadere uit-
werking van het in te voeren lo-
tingmodel te komen.”
,,Onrechtvaardig”, stellen ook de 
SP en GroenLinks in een geza-
menlijk persbericht. Marjo Hus-
slage van de SP: ,,Door dit voor-
stel wordt het voortdurende te-
kort aan betaalbare wonin-

gen voor meer dan veertiendui-
zend woningzoekenden zoge-
naamd opgelost door een weke-
lijks kansspel. Dat vinden wij on-
aanvaardbaar. Een van de argu-
menten voor het invoeren van lo-
ting is dat mensen met een be-
perking en senioren er nu soms 
niet tussen komen. Dat is een 
gotspe. Dan moet je de regels 
voor rechtstreekse bemiddeling 
en urgentie toch verbeteren en 
niet er een loterij van maken?” In 
de nieuwe verordeningen wordt 
de regionale binding losgelaten. 
Iedereen in Nederland kan zich 
in deze regio laten inschrijven als 
woningzoekende. Husslage: ,,De 
druk op de regionale sociale wo-
ningsector wordt groter terwijl er 
geen zicht is op vergroting van 
het totaal aantal sociale huurwo-
ningen door nieuwbouw.“ 

www.deroset.nl
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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
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

29 APRIL
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

VERVROEGDE DEADLINE
I.v.m. Koningsdag kopij voor volgende week 
aanleveren voor vrijdag 24 april 10.00 uurBurgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Carpaccio
50% korting 
Vleeswaren trio

Filet Americain
Corned Beef  samen
Kipgrillworst €4,99

800gr roerbak
naar keuze.

4 provencaalse 
crepinettes

Samen €7,99
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Koningsspelen op strand

Castricum - Op 24 april gaan 8.500 leerlingen van de groepen 5 tot 
en met 8 van de basisscholen op negen verschillende stranden tus-
sen Texel en Zandvoort meedoen aan de Koningsspelen. De vori-
ge zeer succesvolle edities werden alleen gehouden in Castricum. 
In 2013 waren er 1.200 leerlingen die meededen in Limmen en in 
2014 bonden 1.850 leerlingen de strijd aan met de elementen en 
de uitgezette parcoursen op Camping Bakkum en op het strand. 
van Bakkum.

Om 9.30 uur wordt door alle 
leerlingen een dans uitgevoerd 
op het lied Energie van Kinde-
ren voor Kinderen. Daarna gaan 
de Koningsspelen echt begin-
nen. Kinderen uit Castricum en 
Uitgeest gaan naar strandpavil-
joen Deining waar de onderde-
len touwtrekken, beachvolley-
bal, handbal, atletiek, bootcamp, 
streetdance, judo, capoeira, 
honkbal, rugby, voetbal, fl agfoot-
ball, cheerleading en boogschie-
ten beoefend kunnen worden.

De Koningsspelen zijn een ini-
tiatief van de Richard Krajicek 
Foundation en de Johan Cruijff 
Foundation. Stichting KIDS Sa-
men organiseert deze sportdag 
langs de kustlijn van Noord-Hol-
land. Deze stichting is voortge-
komen uit de samenwerking tus-
sen Rem Pronk en zijn dochter 

Liedewij en de sportopleidingen 
van de Hogeschool van Amster-
dam. Rem Pronk en zijn doch-
ter Liedewij hebben de Konings-
spelen in 2013 opgepakt voor de 
kinderen in Castricum. In 2014 
zijn ook de gemeenten Bergen 
en Uitgeest aangesloten. Liede-
wij Pronk: ,,Wij brengen verschil-
lende partijen bij elkaar. Ons ge-
zamenlijke doel is dat kinderen 
meer sporten en bewegen.” 

Rem Pronk vervolgt: ,,Het is lo-
gistiek gezien een behoorlijk  in-
grijpende operatie, de stran-
den liggen redelijk ver uit elkaar. 
De studenten die worden inge-
zet voor de verzorging van de cli-
nics, worden met bussen vanaf 
hun opleidingsinstituut naar de 
verschillende stranden vervoerd. 
De sportverenigingen moeten 
hun materialen op het strand 
uitzetten.  Er moet toezicht ge-
houden worden op die materia-
len. Gelukkig hebben we van de 
sportopleidingen alle medewer-
king gekregen.”

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren: Akersloot - 14-04-
2015: Jayh de Jong, zoon van Le-
roy de Jong en Laura J.M. Veldt. 
Castricum - 09-04-2015: De-
an van Zandwijk, zoon van Ar-
jan van Zandwijk en Aruna I.U. 
Zegwaard. 11-04-2015: Niels Ja-
cobus Schoen, zoon van Stijn 
Schoen en Elisabeth C. Husson. 
Limmen - 08-04-2015: Victo-
ria Blekemolen, dochter van 
Roy Boontje en Jessi Blekemo-
len. 12-04-2015: Lynn Kramer, 
dochter van Jan Willem Kramer 
en Mariska E.M. Agterberg. 14-
04-2015: Kiyan Jabar, zoon van 
Dilshad Jabar en Carolina M.H. 
Kooijman.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap: Cas-
tricum - 10-04-2015: Jasper K. 

Postma en Catharina J. Sterken.
 
Overleden: Castricum - 07-04-
2015: Gerrigje Vaalburg, wedu-
we van Jacobus D. van Heest. 
09-04-2015: Aernout B.C. Kol-
le. 09-04-2015: Jolanda Mand-
jes. 10-04-2015: Petrus M. van 
Leur. 12-04-2015: Cornelis Bak-
ker, weduwnaar van Jaco-
ba Wacht. 12-04-2015: Corne-
lis Zonneveld. 13-04-2015: The-
odorus C. Heintzberger, gehuwd 
met Machtildis A. Hoogenboom. 
13-04-2015: Paulina J.M. Claes-
sens, weduwe van Hendricus 
J.G. Steur. Limmen - 12-04-2015: 
Gerardus P. Bakkum, weduw-
naar van Elisabeth C. Zuurbier. 
Elders: 10-04-2015: Freddy G.C. 
de Haan, gehuwd met Louisa A. 
Eijtinger.

Met drie keer teveel 
op achter het stuur

Castricum - Op zaterdag 18 
april omstreeks 1.45 uur zag de 
politie een voertuig slingeren. De 
bestuurder bleek teveel alcohol 
te hebben gedronken en werd 
aangehouden. Om de juiste hoe-
veelheid vast te stellen moest de 
bestuurder nogmaals op het bu-
reau blazen. Hieruit bleek dat de 
bestuurder drie keer de toege-
stane hoeveelheid had gedron-
ken. Hij moest plaatsnemen in 
een ophoudcel. Hierin mag ie-

mand geen voorwerpen bij zich 
hebben vanwege de veiligheid. 
De bestuurder wilde zijn bezit-
tingen niet afgeven. Ook na een 
waarschuwing wilde de verdach-
te niet meewerken. Hij maakte 
aanstalten om te gaan vechten. 
Hierop is gepast geweld toege-
past en de goederen zijn ingeno-
men. Na de afhandeling mocht 
de bestuurder weer naar huis 
zonder zijn rijbewijs; die werd in-
gevorderd.Champagne bij opening

Castricum - Donderdag 16 
april is de woon- en dagbeste-
dingsvoorziening De Boogaert 
van Odion feestelijke geopend. 
Ruim 100 bezoekers hebben 
de nieuwbouw locatie bezich-
tigd. In De Boogaert wonen zes-
tien mensen met een lichamelij-
ke beperking en bezoeken vijf-
entwintig mensen de dagbeste-
ding. 
De zeventig genodigden, waar-
onder burgemeester Toon Mans, 
werden verwelkomd in het res-
taurant van Viva! Zorggroep. 
Dick Tromp, directeur van Ken-
nemerWonen, vertelde in zijn 
toespraak trots te zijn om te mo-
gen bouwen voor alle burgers, 
maar zeker ook voor mensen 
met een lichamelijke beperking. 
Wethouder Pelzer liet in haar 
woordje het lied ‘Coming home’ 
op de iPad horen. Dat was dan 

ook haar boodschap naar alle 
nieuwe bewoners; voel je thuis! 
Dit lied was meteen het brug-
getje naar het cadeau dat wet-
houder Pelzer aanbood; een be-
zoek voor alle cliënten aan het 
Huis van Hilde, het archeolo-
gisch centrum. Bij de opening 
van het Huis van Hilde werd dit 
lied ook ten horen gebracht. De 
laatste toespraak was van Henk 
Steen, bestuurder van Odion. Op 
geheel eigen wijze sloot hij af 
met een sonnet, waarin hij al rij-
mend het belang van een eigen 
plek met eigen regie liet horen.
Bij de entree van De Boogaert 
Odion deed bewoner Ineke Rijk-
hoff een kort woordje om vervol-
gens het lint door te knippen sa-
men met medebewoners Ma-
riska Welp en Esther Evers. Ie-
dereen werd verwelkomd met 
champagne.

Castricum - De motie die De 
VrijeLijst had ingediend om 
CJP’ers en Museumkaarthou-
ders vrij toegang te geven tot het 
Huis van Hilde is niet behandeld 
in de gemeenteraad donderdag. 
Het gemeentebestuur heeft de 

Geen motie bevoegdheid niet om zich met 
deze kwestie te bemoeien. 

Ondertussen wordt wel gewerkt 
aan de mogelijkheid de kaart-
houders in de toekomst vrij toe-
gang te verlenen door het Nati-
onaal Museumfonds en de pro-
vincie Noord-Holland.
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Bakkum - Zondag 26 april  van-
af 16.00 uur wordt het succesvol-
le jazzseizoen van Jazz in Bak-
kum afgesloten met een jazzses-
sie in Hotel Borst. 

Trio Jos van Beest begeleidt ie-
dereen die muziek wil maken 
op het podium, waarbij improvi-

satie en spontaniteit de sleutel-
woorden zijn. Voor  blaasinstru-
menten, zangers en zangeressen 
is versterking aanwezig. Aanmel-
den voor aanvang. Naast Jos van 
Beest op piano, speelt Joost Zoe-
teman gitaar en Bas Rietmeijer 
bas en is zoon en drummer Jos 
van Beest als gastmuzikant.

Zondag open podium 
bij Jazz in Bakkum  

Vervoer, toen en nu
Akersloot - De Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot heeft een 
selectie gemaakt uit haar rijke 
archieven, om anderen mee te 
laten genieten. In het Historisch 
Informatie Punt in de bibliotheek 

in Akersloot is tot 27 mei een ex-
positie van foto¹s te zien met als 
thema ‘Vervoer toen en nu’. Veel 
Akersloters hebben zich laten 
vereeuwigen met hun transport-
middel.

Jaren dertig herleven in 
Cabaret van The Cast

Regio - Vijfenzeventig jaar na de 
Tweede Wereldoorlog laat Musi-
calgroep The Cast de jaren der-
tig, die vooraf gingen aan WOII, 
herleven in de musical Cabaret. 
Op 21 mei gaat Cabaret feeste-
lijk in première in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. 
Het verhaal van Cabaret speelt 
zich af in een verlopen nachtclub 
in Berlijn waarin met ironie en 
een vette knipoog de bezoekers 
worden vermaakt. Zij zoeken 
daar afl eiding om de dreiging die 

elke dag meer voelbaar wordt, te 
vergeten. De jaren dertig komen 
tot leven in de kleding, entoura-
ge en de muziek. The Cast wordt 
begeleid door het Maatjesor-
kest onder leiding van Gerbrand 
van Kolck. Kaarten zijn te bestel-
len via www.kennemertheater.
nl of tel.: 0251 221453. Op don-
derdag 21 mei gaat Cabaret van 
start met een speciale feestelijke 
première, waarna twee voorstel-
lingen volgen op vrijdag 22 mei 
en zaterdag 23 mei.

Stevige rock en dansen
Castricum - Vrijdag 24 april ste-
vige rock met No More Jack en 
Shiverburn in De Bakkerij. Zaal 
open 21.00 uur. Entree vier euro. 
Zaterdagavond 25 april de 
FrunsJazzClub. Een avond met 
vinyl, lindyhop en oude fi lmbeel-
den. gratis entree. 
’s Morgens is er een cursus voor 
beginners en lichtgevorderden 
lindyhop bij Fruns Dansstudio. 
Aanmelden via frunsdansstu-
dio@gmail.com of bel naar 06-
51046044. 

Castricum - Zondagmiddag 26 
april vertelt de bekende dich-
ter en schrijver Jabik Veenbaas 
om 14.00 uur over zijn nieuwste 
dichtbundel; ‘Mijn vader bad’. Hij 
wordt daarbij begeleidt door Co-
rinne Moerbeek op de piano.      
In ‘Mijn vader bad’ keert Jabik 
Veenbaas terug naar zijn jeugd, 
naar het kleine Friese dorp waar 
hij opgroeide. Ontroerend en 
schrijnend is de cyclus ‘brieven 
aan mijn vader’, over een door de 
oorlog getraumatiseerde vader.
Jabik Veenbaas (1959) dichter, 
fi losoof en vertaler. Hij publi-
ceerde essays over fi losofi sche 
en literaire thema in bladen. Co-
rinne Moerbeek is componist, pi-
anist, muziekcoach en pianodo-
cent.

Nieuwe bundel 
Jabik Veenbaas

Zomers bloot Toonbeeld
Castricum - In het laatste 
weekend van juni biedt Toon-
beeld een kans om mee te 
doen aan een weekend mo-
delboetseren met Anja Vos-
dingh Bessem. 

Het programma start op zater-
dagmorgen met een warming 
up van korte zittende poses naar 
een mooi model. ‘s Middags ma-
ken de cursisten naar aanleiding 
van één van de kleischetsen een 
groter beeld en/of uitvoering van 
een detail. Op zondagmorgen 
geeft de docent een lezing over  
gebeeldhouwde torsen en ande-
re fragmenten en daarna komt 
er model waarvan de pose wordt 
gemaakt in boetseerwas. 

Deze workshop is zowel geschikt 
voor ervaren als onervaren ta-
lent. Het weekend vindt plaats 
op zaterdag en zondag 27 en 
28 juni en er wordt gewerkt van 
10.00 tot 17.00 uur. Vier dagdelen 
met  twee maal een lunch, kof-
fi e, thee, boetseermateriaal  en 
een afscheidsversnapering. Mo-
delkosten worden door de deel-
nemers gezamenlijk betaald en 
hoofdelijk omgeslagen. Het is 
mogelijk beelden te laten bak-
ken tegen een kleine extra kos-
tenvergoeding na afspraak. 

Aanmelden kan via www.toon-
beeld.tv of door een kaartje in 
te vullen op de administratie van 
Toonbeeld tijdens kantooruren.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 18.45 uur

woensdag 21.15 uur
The Second Best 

Exotic Marigold Hotel
vrijdag 16.00 uur   zaterdag 21.15 uur 

dinsdag 21.15 uur 
The Water Diviner

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur 

zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 & 21.15 uur

La Famille Bélier
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

woensdag 21.15 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag 16.00 uur   woensdag 18.45 uur
Wild

vrijdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur

Still Alice
zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur   
De Boskampi’s

vrijdag 18.45 uur  
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 18.45 uur
woensdag 16.00 uur   

Bears (NL)
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   
De Notenkraak (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur   
Home (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

Shaun het Schaap

Programma 23 april t/m 29 april 2015

Bears; avontuur in Alaska
Disney’s Bears laat in een adem-
benemend verhaal een jaar uit 
het leven van een berenfami-
lie zien, waarin twee jonge beer-
tjes de belangrijkste levensles-
sen leren. Hun reis door het im-
posante Alaska waar het krioelt 
van het leven, begint als de win-
ter ten einde loopt en de beren 
uit hun winterslaap komen om 
de bittere kou te trotseren. De 
wereld buiten is spannend, maar 
ook gevaarlijk. De welpjes dalen 
speels de bergen af, waarbij een 
lawine altijd op de loer ligt. Wan-

neer de lente plaats maakt voor 
de zomer, moeten de bruine be-
ren hard aan het werk om eten 
te vinden. Uiteindelijk doen ze 
zich tegoed aan de overvloedi-
ge zalmtrek, maar tegelijkertijd 
moeten ze altijd op hun hoede 
zijn voor rivaliserende mannetjes 
en roofdieren, waaronder een 
wolf die nooit ver uit de buurt is. 

De snelheid en de onzekerheid 
van het leven in Alaska, een van 
de laatste wildernissen op aarde, 
zijn prachtig vastgelegd in Bears.

Rik Boskamp, zoon van een sul-
lige boekhouder, wil maar één 
ding: niet meer gepest worden. 
Geïnspireerd door een maffi afi lm 
verzint hij een list. Hij zorgt er-
voor dat ze verhuizen en dat zijn 
vader in het nieuwe dorp wordt 
aangezien voor de levensgevaar-

De Boskampi’s lijke maffi abaas Paulo Boskampi. 
Het plan werkt! Rikkie Boskampi 
wordt niet meer gepest, iedereen 
is bang voor Paulo en behandelt 
hen met respect. Totdat er een 
pestkop uit het verleden opduikt. 
Hoe lang kan Rikkie zijn leugen 
nu nog vol houden? 
De Boskampi’s is gebaseerd op 
het gelijknamige jeugdboek van 
Marjon Hoffman.
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Rozen en aardbeien op 1 mei
Jan Hamming en de 
Politiek van Waarde

Castricum - De PvdA Castricum 
viert 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, met het uitdelen van rode 
rozen aan alle PvdA leden van 
65 jaar en ouder in de gemeen-
te. Om 16.00 uur begint in Gees-
terhage een symposium over de 
sociaal-democratie. 
Jan Hamming, opsteller van 
het rapport Politiek van Waar-
de en burgemeester van Heus-
den,  spreekt over de nieu-
we PvdA Politiek. In het rapport 
wordt gepleit voor een omslag 
naar sociale economie, een om-

slag van ik naar ons, versterking 
van de gemeenschapszin, meer 
betrokkenheid van burgers via 
een participatiesamenleving en 
het garanderen van bestaans-
zekerheid.  Fractievoorzitter Da-
ve van Ooijen is co-referent. Ook 
zal de documentaire van Andere 
Tijden over Joop den Uyl te zien 
zijn. De toegang is gratis. Tijdens 
dit symposium worden beschui-
ten met aardbeien en slagroom 
geserveerd onder het motto: een 
rode roos in de vuist en een rode 
aardbei in de mond.

Fietsen met toerclub
Castricum - Op zondag 3 mei 
organiseert de  Kennemer Toer-
club de fietstoertocht ’t Voorjaar 
is mooi vanaf Camping Gevers-
duin. Er zijn twee routes, een van 
25 km en een van 75 km. Beide 
routes voeren door Noord-Ken-
nemerland. 
De 25 km route gaat door het 
poldergebied en de duinen. Voor 
de 75 km gaat de route naar 
het tuindersgebied van Heems-
kerk om daar het duingebied in 

te gaan richting Schoorl. De rou-
te wordt vervolgd door polderge-
bieden naar het recreatiegebied 
Geestmerambacht. Via de pol-
ders rond Heiloo en Akersloot 
keren de deelnemers weer terug 
naar Camping Geversduin. Wie 
deze tocht wil fietsen kan zich 
tussen 10.00 en 11.00 uur in-
schrijven op Geversduin aan de 
Beverwijkerstraatweg. De kosten 
voor deelname bedragen twee 
euro. 

Groenbeurs in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op 2 mei van 10.00 
tot 15.00 uur wordt in samen-
werking met Groei en Bloei de 
Groenbeurs gehouden in de Tuin 
van Kapitein Rommel. Dé gele-
genheid om planten en stekken 
te ruilen en om plantjes aan te 
schaffen en dit jaar ook om mee 
te doen met de Foodwalk.
De feestelijke opening is om 
11.00 uur door wethouder Ans 
Pelzer. Zij neemt de eerste fol-
der van de Foodwalk in ont-
vangst. Daarna vertrekt de Food-
walk vanuit de Tuin door de dui-
nen onder begeleiding van een 
vrijwilligster. Aanmelding hier-

voor is niet nodig. Meer informa-
tie over Foodwalk is te vinden op 
www.foodwalk.nl. De Tuin ver-
koopt planten die in eigen tuin 
zijn opgekweekt in de kas. De 
voorraad is beperkt. Wie ‘vriend’  
wordt van de Tuin kan een gra-
tis plantje uitzoeken. Daarnaast 
krijgt men op vertoon van week-
blad Libelle nummer 17, een gra-
tis kopje koffie. Hierin staat na-
melijk een pagina over Castri-
cum waarin de Tuin van Kapitein 
Rommel wordt genoemd.
Naast drankjes maken zelfge-
maakte hapjes uit de natuur het 
plaatje compleet.

Vitesse wint met 1-6 bij 
gedegradeerd Hellas 

Castricum - Dit keer moest het 
dan toch eindelijk eens gaan 
lukken. Al acht jaar lang wist Vi-
tesse in Zaandam niet te winnen 
van Hellas Sport. Maar dit keer 
kon het bijna niet mis gaan. Vi-
tesse was het aan zijn stand ver-
plicht dit keer wél de drie pun-
ten mee te nemen naar Castri-
cum. Uiteindelijk gebeurde dat 
ook wel, maar desalniettemin liet 
het vertoonde spel zeker te wen-
sen over.
Opvallend was dat de thuisploeg 
in de beginfase toch een paar 
keer gevaarlijk voor het doel van 
Tom Laan verscheen. Na een mi-
nuut of veertien wist de thuis-
ploeg zelfs op voorsprong te ko-
men toen een voorzet van rechts 

feilloos werd binnengekopt. Een 
paar minuten voor rust werd een 
voorzet van Rik Beentjes van-
af rechts binnengeschoten door 
Luuk ten Broek. En enkele minu-
ten later was hij de verdedigers 
te snel af en scoorde beheerst. 
Zodoende kon Vitesse met een 
1-2 voorsprong gaan rusten.
Toen de derde treffer viel uit een 
rake kopbal van spits Nick van 
der Ven na een corner van links 
was de ban gebroken. Door tref-
fers van Jasper Rutgers en Des-
mond de Waard (2) verscheen 
uiteindelijk de 1-6 einduitslag op 
het scorebord. Volgende week 
zondag komt koploper VSV naar 
de Puikman en hoopt dan de titel 
binnen te halen. 

Castricum - Zondag 26 april or-
ganiseert Badmintonclub Castri-
cum het Kind-ouder-kindtoer-
nooi in Sportcentrum de Bloe-
men. Dit is het badmintontoer-
nooi waarbij kinderen een ou-
der iemand mee kunnen nemen 
en volwassenen een jonger ie-
mand. Van 10.00 tot 14.00 uur 
worden wedstrijden gespeeld op 
een recreatief niveau. De enige 
voorwaarde die wordt gesteld is 
dat men zich in koppels opgeeft 
waarbij de volwassenen mini-
maal achttien jaar oud  moeten 
zijn en de jongeren maximaal ze-
ventien jaar oud. Iedereen mag 
meedoen, badmintonervaring is 
niet vereist. Opgeven kan door 
een mail te sturen naar: toer-
nooi@bccastricum.nl 

Kind-ouder-
kindtoernooi 

Tussen de bollen

Limmen - Op zondag 26 april 
en op Koningsdag, 27 april, or-
ganiseert het gemengd koor De 
Vredeburgers een kunst- en mu-
ziekevenement. In de tuin van de 
Hortus tonen kunstenaars hun 
werk. In het Pieter Boschman 
Paviljoen is regelmatig muziek te 
beluisteren. Op zondag 26 april 
treden op: The New Longriders 
op, het Black Gospel Choir B.Lief, 
Shantykoor De Kromsailers en 
het dubbelkwartet Phonati-
on met een repertoire van klas-
siek tot populair. Op Konings-
dag treden op The New Longri-
ders, Phonation: Peter Dekker 
en Roos, Jean en Dave uit Lim-
men van de band Poker. Zondag 
26 april van 12.00 tot 17.00 uur 
en op Koningsdag van 11.00 tot 
17.00 uur.

Historische fietstocht 
met boswachter Dirk

Castricum - Stap op de peda-
len en fiets mee met boswach-
ter Dirk langs het oorlogsverle-
den van het duingebied en be-
zoek twee bijzondere bunkers en 
hun huidige bewoners. Op za-
terdag 25 april kunnen belang-
stellenden mee met boswach-
ter Dirk Glorie voor een fiets-
tocht langs overblijfselen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het ge-
bied was verboden terrein voor 
gewone burgers. Er werd ge-
werkt aan de bouw van de Atlan-
tikwall, een verdedigingslinie die 
een eventuele invasie van de ge-
allieerden moest tegenhouden. 
Voor dit doel zijn er veel bun-
kers en andere verdedigings-
werken gebouwd. Tegenwoor-

dig zijn een aantal van de over-
gebleven bunkers in het duin in-
gericht als overwinteringsplaats 
voor vleermuizen. Dit bescherm-
de zoogdier vindt hier een prima 
plek om te rusten gedurende zijn 
winterslaap. Het is er vochtig en 
de temperatuur is laag en con-
stant. Als de lente aanbreekt en 
de temperatuur stijgt verlaten de 
vleermuizen de bunker om zich 
elders voort te planten en komen 
dan tegen de winter weer terug.
Deze excursie is geschikt voor 
alle leeftijden. Startpunt is Be-
zoekerscentrum De Hoep. Aan-
melden via www.pwn.nl/eropuit 
of telefonisch via 0251-661066 
Vertrek is om 10.00  uur. De tocht 
duurt ongeveer twee uur.

Limmen - Op 1 mei houdt de 
Stichting Oud-Limmen in de pro-
testantse kerk een lezing en ten-
toonstelling over Limmen in de 
Tweede Wereldoorlog. Bijzonde-
re aandacht wordt geschonken 
aan de verongelukte Mosquito in 
het Oosterveld in 1944. 
De tweekoppige bemanning , 
de heren Zeller en Tribbeck zijn 
daarbij om het leven gekomen. 
Op de begraafplaats van ge-
noemde kerk zijn beiden begra-
ven. Voor deze gelegenheid zul-
len familieleden van beide be-
manningsleden bij de opening 
aanwezig te zijn. Er is fotomate-
riaal uit Limmen over de periode 
1940-1945 is te bezichtigen. In 
aansluiting op de opening volgt 
een lezing over oorlogsfeiten uit 
Limmen en de regio. 
Deze lezing wordt verzorgd door 
Hans Nauta. Aanvang 19.30 uur. 
Van 2 tot en met 5 mei is de ten-
toonstelling geopend van 14.00 
uur tot 17.00 uur, de toegang is 
gratis.

Expositie en 
lezing WO II









Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Dielofsmeerpolder van 27ha, is onderdeel van de Dorregeesterpolder. Het is ongeveer 
7000 jaar geleden ontstaan en werd in 1557 benoemd door Koning Philips. Momenteel is er een prach-
tige wandelroute door de Dielofsmeerpolder, waardoor je van het recreatiegebied in Uitgeest richting 
Akersloot kunt wandelen. De foto is op een mooie ochtend gemaakt.
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Vergunning voor American 
Day in Uitgeest geweigerd
Uitgeest - De organisatoren 
van American Day krijgen geen 
vergunning om hun evene-
ment op Koningsdag, maandag 
27 april, in Uitgeest te houden. 
Burgemeester Wendy Verk-
leij weigert een vergunning te 
verlenen omdat de organisa-
toren onvoldoende duidelijk 
hebben kunnen maken hoe de 
veiligheid van de bezoekers van 
het evenement en van de in-
woners van Uitgeest wordt ge-
waarborgd.
Politie en Veiligheidsregio heb-
ben de burgemeester negati-
ef geadviseerd over het op het 
parkeerterrein van Bob’s Par-
ty Palace/A9 Studio’s te houden 
evenement, waar de organisa-
tie circa 3.000 bezoekers ver-
wachtte. De politie heeft boven-
dien aangegeven geen extra ca-
paciteit in te kunnen zetten.
Burgemeester Verkleij heeft de 

aanvragers van de vergunning 
laten weten dat de afwijzing 
‘een grote teleurstelling moet zi-
jn’. Gezien haar verantwoordeli-
jkheid voor de openbare orde 
en veiligheid, het ontbreken van 
voldoende waarborgen van de 
kant van de organisatie en de 
negatieve adviezen van politie 
en Veiligheidsregio ‘kan ik ech-
ter niet anders dan besluiten tot 
deze weigering’.
De burgemeester van Uitgeest 
benadrukt positief te staan 
tegenover evenementen in de 
gemeente. ‘Activiteiten die wor-
den georganiseerd voor en door 
onze inwoners zijn altijd wel-
kom en op zijn plaats in onze 
gemeente. 

Maar alles wordt getoetst op 
veiligheid en openbare orde en 
zal altijd aan de eisen moeten 
voldoen.’

Hertenkamp 
weer open

Uitgeest - Hertenkamp Uitgeest 
gaat weer open, zodat alle Uit-
geesters de nieuwe bewoners 
kunnen bewonderen. De eerste 
keer is dat op Koningsdag, en 
daarna, afhankelijk van het weer, 
op elke eerste en derde zondag-
middag van de maand van 13.30 
tot 16.00 uur.  

Tinnen soldaatjes gieten 
in Fort aan den Ham

Uitgeest - Op zondag 26 april is 
Fort aan Den Ham weer geopend 
tussen 11 en 16 uur. Er is een 
doorlopende workshop in het fort 
met ‘Tinnen soldaatjes gieten en 
beschilderen’ voor de jeugd. Re-
sultaten kunnen meegenomen 
worden. 
Mary Admiraal heeft een aantal 
van haar schilderijen tentoonge-
steld in de wachtruimte van het 
fort. Er zijn rondleidingen met 
gids. Kinderen kunnen ook zelf 
met een puzzeltocht het hele fort 
ontdekken.  Het fort, gebouwd 
in 1903, is ingericht zoals het er 
vroeger uitzag.  Met originele 
keuken, ziekenzaal, manschap-
pen privaten en  officiersverblij-

ven beleven de bezoekers de mo-
bilisatie 1914-18. Er zijn meerde-
re exposities over de militaire ge-
schiedenis. 1799, Tweede Wereld-
oorlog, de politionele acties in In-
dië en een scoutingmuseum.  Het 
fort, aan de Busch en Dam 13 ligt 
net over het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest langs de Pro-
vincialeweg N203 en is opge-
nomen in de Holland Route die 
langs tal van Industrieel Erfgoed 
in Noord-Holland loopt. Het fort 
en fortterrein is rondom geheel 
toegankelijk en UNESCO We-
reld Erfgoed sinds 1996. Ook op 
alle woensdagen is het fort ge-
opend. Meer info op  www.fort-
aandenham.nl. 

Stichting Dorpshuis 
De Zwaan zoekt bestuurslid

Uitgeest - De Stichting Dorps-
huis De Zwaan is op zoek 
naar een nieuw bestuurs-
lid, belast met de zorg voor 
het gebouw en bijkomende 
technische zaken. Dit alles in 
nauw overleg met de profes-
sionele beheerder.
 
Men zoekt iemand die inwoner 
is van Uitgeest, zich verbonden 
voelt met de sociale en culture-
le activiteiten in Uitgeest, open 

staat voor nieuwe ontwikkelin-
gen binnen de doelstelling van 
de stichting, beschikt over enige 
kennis rondom huisvesting en 
technische zaken (zoals verlich-
ting, verwarming en audiovisuele 
hulpmiddelen) en hierover doel-
gericht binnen het bestuur kan 
overleggen, ongeveer vijf uur per 
maand tijd heeft om de werk-
zaamheden te verrichten en dat 
mag wat het bestuur betreft ook 
meer zijn, het kortom leuk vindt 

om iets voor de Uitgeester ge-
meenschap te betekenen. 
Wie tijd, gelegenheid en aan bo-
venstaande voorwaarden vol-
doet, neemt contact op met 
Adrie Floris (secretaris): adrie-
floris@kpnmail.nl  of Jan van der 
Putten (penningmeester): jan.
van.der.putten@casema.nl. Zij 
zullen antwoord geven op al-
le vragen en informeren over al-
le zaken die de stichting bezig 
houdt.

Nipte nederlaag 
De Dog 1

Uitgeest - Het eerste zondags 
herenteam van de Dog heeft een 
ongelukkige 4-2 nederlaag gele-
den tegen TC WOC uit Overveen. 
In prachtige weersomstandighe-
den was het Frank Klein die, on-
danks wat lichamelijke klach-
ten, toch een prima pot speel-
de tegen een goed spelende te-
genstander. Frank won de eerste 
set, verloor de tweede net aan en 
was helaas in de derde set niet 
meer bij machte de tegenstan-
der te ontregelen. Uitslag 4-6 6-4 
6-2. Tweede man Marco Zoete-
man speelde een redelijke wed-
strijd en wist met hoge topspin 
ballen zijn tegenstander stuk 
te spelen, uitslag een verdien-
de 2-6 1-6 overwinning. Der-
de man Menno Kuik begon zeer 
sterk aan zijn wedstrijd, won de 
eerste set en kreeg vervolgens 
kans op kans op de wedstrijd in 
zijn voordeel te beslissen. Helaas 
speelde de zenuwen bij Menno 
op en ging Menno op de belang-
rijke punten zeer angstig spe-

len. De tegenstander wist hier 
wel raad mee en ging er fortuin-
lijk met de winst vandoor. Menno 
verloor dan ook met 4-6 7-5 6-2. 
Vierde man Robin van Rijssel 
begon niet goed aan zijn wed-
strijd, maakte veel onnodige fou-
ten, maar herstelde dit zeer knap 
door met veel mooie aanvalsbal-
len de wedstrijd in zijn voordeel 
te beslissen. Uitslag 6-4 2-6 2-6. 
De dubbelspelen gingen bij zo-
wel Marco/Don als Menno/
Robin naar de tegenstanders. 
Marco en Don kwamen er pas in 
de tweede set aan te pas, maar 
toen was het eigenlijk al te laat. 
Ze verloren dan ook terecht met 
6-2 7-6. Menno en Robin won-
nen nog wel de eerste set, maar 
zowel de tweede als derde set 
gingen vrij kansloos naar de te-
genstander. Uitslag 4-6 6-3 6-1.
Uiteindelijk dus een 4-2 neder-
laag waar er misschien wel een 
gelijkspel had ingezeten. Vol-
gende week wacht thuis T.C. 
Oegstgeest, aanvang 11.00 uur.

Opening van zwemseizoen
Uitgeest - Na maanden van 
drukke voorbereidingen gaat 
Zwembad De Zien weer open 
vanaf maandag 27 april. Op 
Koningsdag is het zwembad 
geopend van 14.00 tot 16.00 
uur. De entrée is gratis en 
voor de eerste 100 bezoekers 
is er een lekkernij van bakke-
rij Putter. 

Om 14.00 uur zal er een officië-
le opening zijn door de oud-bad-
meesters van twintig jaar gele-
den. De Uitgeester muzikanten 
van de Upmates geven een mu-

zikale bijdrage aan dit feestmo-
ment. 
Iedereen wordt uitgenodigd naar 
het zwembad te komen en te zien 
hoe mooi het is geworden. Plons 
in het water voor de eerste duik 
van dit seizoen, of doe mee aan 
een van de vele activiteiten op de 
ligweide. Ga spijkerbroek han-
gen, speel bumpervoetbal, doe 
mee met op de strop schieten of 
aan een skippyslangrace. Kinde-
ren kunnen geschminkt worden,  
springen op een springkussen of 
hun kwaliteiten als limbo-danser 
laten zien. 
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Tulpencursus bij MHCC
Castricum - Voor kinderen die 
eens willen ervaren wat het is om 
te hockeyen start zaterdag 16 
mei de Tulpencursus bij MHCC.
De Tulpencursus geeft kinderen 
de mogelijkheid om drie achter-
eenvolgende weken gratis met 
een hockeytraining mee te doen. 
Een uur lang worden hockeyoe-
feningen en spelletjes gedaan, 
vaak afgesloten met een wed-
strijdje. Na de training staat er 
een glas limonade klaar in het 
clubhuis. De Tulpencursus wordt 

gehouden op zaterdag 16, 23 en 
30 mei, van 9.30 tot 10.30 uur 
en is bedoeld voor basisschool-
leerlingen. De begeleiding wordt 
verzorgd door jeugdtrainers van 
de club onder leiding van de 
hoofdtrainer. Tijdens de cursus 
wordt een hockeystick beschik-
baar gesteld. De trainingen wor-
den gegeven op sportpark Wou-
terland. Inschrijven op www.
mhcc.nl. Voor meer Informatie: 
tulpencursus@mhcc.nl. Deelna-
me schept geen verplichtingen.

Sokkerwei en Visser ‘t 
Hooft zijn de winnaars

Castricum - Afgelopen woens-
dagmiddag werd het Rabobank 
schoolvoetbaltoernooi 2015 af-
gesloten door de jongens en de 
meisjes uit de groepen 5 en 6. 
Het was Leo van Schoonhoven, 
wethouder sport in Castricum, 
die het toernooi aftrapte. Uitein-
delijk waren het de jongens van 
de Visser ‘t Hooft 1 die in de fina-
le met 1-0 wisten te winnen van 
de Paulus 1 en daardoor kampi-
oen werden. In de strijd om de 
derde en vierde plaats was het 
de Montessori die ook even-
eens met 1-0 wist te winnen van 
de Visser ‘t Hooft 3. De sportivi-
teitsprijs bij de jongens werd ge-
wonnen door de Klimop 1. Bij de 

meisjes was de finale heel erg 
spannend en moesten uiteinde-
lijk strafschoppen de doorslag 
geven. Hierbij waren de meisjes 
van de Sokkerwei net iets geluk-
kiger waardoor zij wonnen van 
de Visser ‘t Hooft 1. 
De strijd om de derde en vierde 
plaats werd overtuigend beslist 
in het voordeel van de Toerma-
lijn 1, die met 3-0 wonnen van de 
Montessori 1. Naast deze derde 
plaats wonnen de meisjes van 
de Toermalijn 1 ook de sportivi-
teitsprijs.  
Tot slot werd de wedstrijd om het 
mooiste spandoek gewonnen 
door de Montessori. Foto: Han 
de Swart.

Kers op de 
taart

Limmen - Op dinsdag 14 april 
speelde Vredeburg 3 z¹n laatste 
bondswedstrijd van het schaak-
seizoen. Op vrijdag gold dat ook 
voor Vredeburg 1, dat een ronde 
eerder reeds de titel had veilig 
gesteld. Vredeburg 3 sloot het 
seizoen af in mineur. Bij Schaak-
mat 4 in Zuid-Scharwoude werd 
met 3,5-0,5 verloren. Bert van 
Diermen zorgde voor het eervol-
le halfje. Marc Voorwalt, Jeroen 
van Vliet en Jan Brantjes ver-
loren. Het viertal eindigt op de 
laatste plaats in de vierde klas-
se D.

Het zestal van Vredeburg 1 was 
reeds kampioen in de derde 
klasse C. Het duel in Sint Pan-
cras tegen Opening¹64 2 dat al 
zeker was van de tweede plaats, 
was er feitelijk één om ‘des kei-
zers baard’. Niettemin wilde 
Vredeburg z’n titel glans ge-
ven. Harold Ebels zorgde voor 
het eerste puntje. Bert Hollan-
der knoopte zijn sterke tegen-
stander vakkundig op, met een 
mooie koningsaanval. Bob Stolp 
kwam remise overeen. Ook San-
dra Hollander noteerde een half 
punt. Jos Admiraal strafte een te 
wilde aanval van zijn tegenstan-
der netjes af en won een paard. 
Daarna kon hij kiezen tussen 
verschillende goede voortzettin-
gen. Admiraal koos er één waar-
bij een fraai mat volgde. Toen 
ook Ed Stolp zijn partij won was 
de eindstand van 5-1 bereikt. 
Een kers op de taart voor Vrede-
burg 1, dat volgend seizoen als 
achttal in de tweede klasse mag 
uitkomen.

Akersloot - Wilfred Knegt 
heeft donderdagavond de laat-
ste rit om de mountainbikecup 
op zijn naam geschreven. 
De afgelopen serie kenmerkte 
zich steeds door de strijd tus-

sen Knegt en Henk Louwe. Nie-
mand was in staat ook maar in 
de schaduw van Knegt te rij-
den. 
Henk Louwe werd tweede ge-
volgd door Chris Kemp.

Knegt beslist

Castricum - Op donderdag 4 
juni wordt de jaarlijkse zieken-
dag in de Pancratiuskerk gehou-
den. De ziekendag is een dag 
voor iedereen, hoewel er extra 
aandacht is voor zieken en ou-
deren. De ziekendag is bedoeld 
om troost te geven. De dag be-
gint met een eucharistieviering 
om 10.00 uur. Iedereen die dit wil 
kan tijdens deze dienst worden 
gezalfd; een sacrament van ver-
zoening, troost en kracht. Voor-
gangers in de dienst zijn pastoor 
Kaleab en pastoor Henk Nies-
ten. Na de viering is er koffie met 
aansluitend een lunch. Om 14.00 
uur wordt de dag afgesloten met 
een Marialof. Tussen de plech-
tigheden door is er gelegenheid 
kleine zelfgemaakte cadeautjes 
van de Lourdesgroep te kopen 
of Ethiopische spullen. Dames-
koor Pancratius verleent muzi-
kale medewerking. Kosten 11,00 
euro. Aanmelden bij Jeanneke 
van Diepen, tel.: 06-20272190. 
Vrijwilligers zijn welkom. Bel bo-
venstaand nummer of mail naar 
jeannekevdn@gmail.com.

Speciale dag 
in de kerk 

Actie GroenLinks om 
bomen te behouden

Castricum - GroenLinks 
maakt zich zorgen over de 
bomen in de gemeente. Bo-
vendien wil de partij dat in-
woners zeggenschap houden 
over hun eigen woonomge-
ving. Daarom wordt actie ge-
voerd om bomen te behouden 

,,Nomineer een boom voor de 
lijst bijzondere bomen”, zegt 
fractievoorzitter Hannie Lutke 
Schipholt. ,,Zo kunnen ze niet 
ongemerkt voor omhakken wor-
den aangemerkt.” 
De vergunningplicht voor het 
kappen van bomen in de open-
bare ruimte is afgeschaft. Alleen 
bomen die op een lijst bijzonde-
re bomen komen te staan, wor-
den voortaan nog op deze ma-
nier beschermd. De gemeente is 
nu bezig deze lijst samen te stel-
len. Hannie: ,,Wij willen dat ie-
dereen daar iets over te zeggen 
heeft, want het begrip bijzonder 
is natuurlijk subjectief.”
Het gaat niet om de bomen in 
het bos, maar om bomen binnen 
de bebouwde kom. En ook bo-
men die ziek zijn of op omvallen 

staan worden niet opgenomen 
in de nominaties. Een nomina-
tie kan ingestuurd worden tot 15 
mei via castricumgroenlinks@
gmail.com.

Behoud gebouw van 
Toonbeeld van de baan

Castricum - Omdat buurtbewo-
ners het gebouw waarin Toon-
beeld is gevestigd willen behou-
den, is er onderzoek gedaan om 
te zien of dat mogelijk is. 
Toonbeeld verhuist naar Nieuw 
Geesterhage en op de vrijgeko-
men plek kunnen na de sloop 
zeventien nieuwe huizen wor-
den gebouwd. Bij het behoud 
van het gebouw zouden elf wo-
ningen kunnen worden gereali-
seerd. Daardoor ontstaat echter 
een tekort van ruim 85000 euro. 
Voor het tekort is geen dekking 
voorhanden. Er is nu door de ge-
meenteraad besloten geen me-
dewerking te verlenen aan het 
plan om de woningen binnen 
het bestaande gebouw te reali-
seren. Het buurtcomité is op de 
hoogte gesteld van de uitkom-
sten van het onderzoek en wordt 
betrokken bij de definitieve pla-
nontwikkeling voor deze loca-
tie. Bärbel Böhling van het comi-

té is niet blij: ,,Het gaat  meer dan 
alleen maar het behouden  van 
een gebouw. Dit gebouw is dra-
ger van de centrale groenstruc-
tuur in onze wijk. Het slopen en 
volbouwen vermindert de kwali-
teit van onze leefomgeving. De 
gemeente heeft met het project 
Toonbeeld voldaan aan haar ver-
plichtingen, maar ook niet meer 
dan dat.”  
,,Met het onderzoek is onder-
zocht of verbouwing financieel 
haalbaar is, maar er is niet cre-
atief gezocht naar oplossingen”, 
aldus Marc Wolf die ook aange-
sloten is bij het comité. ,,Het rap-
port werd ons één week voor de  
raadsvergadering  ter inzage ge-
geven. Wij hebben daardoor  niet 
kunnen meedenken in mogelijke 
oplossingen of alternatieven. En 
dat was wèl de bedoeling. Het 
is jammer. Een gemiste kans om 
burgers te laten zien dat het kan 
lonen om mee te denken.”  

Zondag 26 april 14.00 uur:

Limmen  -  Purmerend

balsponsor: PERKGOEDSPECIALIST SCHILDER  
 TANDTECHNISCH LABORATORIUM VELDT

pupil v.d. week: WIETSE HAAN (speler Limmen D2)
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Reservering gewenst.

Zaterdag 25 april 13.00-17.00
Locatie: Strandpaviljoen Zeezicht Castricum aan zee.
Kosten € 10,00 incl kop koffie of thee
U plaats is gereserveerd na betaling op giro: NL 71 INGB0004831961 tnv Yvonne 
Dusseljee ovv Lezing Erik-Alexander en Yvonne van Stigt. 

De inhoud van de lezing:
Met grote regelmaat worden we opgeroepen om ons cholesterolniveau onder de 
loupe te nemen. We mogen niet te veel “slecht” cholesterol hebben, liever juist een 
hoger “goed cholesterol”. Maar bestaat er eigenlijk wel goed of slecht cholesterol? Wat 
is de optimale waarde en moeten we cholesterolverlagers gebruiken als de waardes 
te hoog zijn? Wie bepaalt eigenlijk welke waarde “te hoog” is? Bestaat er een waarde 
die optimaal is voor iedereen? Of heeft je persoonlijkheid er iets mee te maken? Is het 
je vriend of je vijand? Ben je familiair belast met een “verhoogd” cholesterolniveau of 
juist bevoorrecht? Dit alles in het perspectief van onze genetica laat alles weer op z’n 
plaats vallen. 
Een boeiende middag dus, die vele ogen zal openen.

www.strandpaviljoenzeezicht.nl biedt u de koffie/ thee aan.
Vooraf is het heerlijk lunchen of na de lezing dineren( reserveren gewenst).
Vergeet de strandwandeling niet!!

Graag tot ziens, 
Yvonne van Stigt en Erik-Alexander Richter
Deze lezing is mogelijk gemaakt door Yvonne Dusseljee 
en Lijf & Gezondheid
www.yvonnedusseljee.nl      www.lijfengezondheid.nl

Zeer boeiende lezing van 
Erik-Alexander Richter en Yvonne  
van Stigt over cholesterol!

De heldere taal van 
Marjolein genomineerd
Castricum - Marjolein Heide-
ma, communicatieadviseur bij 
gemeente Castricum, is geno-
mineerd voor de titel Ambassa-
deur Heldere Taal voor de Over-
heid 2015. Een vakjury heeft drie 
ambtenaren voor deze titel gese-
lecteerd. 
Op vrijdag 24 april maakt de ju-
ry de uiteindelijke Ambassadeur 
bekend. De ambassadeur wordt 
voor een jaar Ambassadeur Hel-
dere Taal binnen de Overheid. Hij 
of zij heeft als taak om heldere 

taal te promoten binnen de over-
heid. De winnaar krijgt 1.500 eu-
ro om aan heldere communica-
tie uit te geven, een jaarabon-
nement op een tijdschrift/krant 
naar keuze, een communicatie-
training voor een groep van der-
tig mensen van de eigen organi-
satie. Het bijzondere is dat amb-
tenaren alleen in aanmerking 
komen voor de titel als ze door 
meerdere collega¹s uit hun ei-
gen organisatie worden voorge-
dragen.

Op ‘t matje...

Castricum - De afgelopen 
maanden heeft voormalig topju-
doka Maureen Groefsema haar 
judopak weer aangetrokken 
om namens Judoclub Groefse-
ma op verschillende basisscho-
len in Castricum en omstreken 
judolessen te verzorgen. Anders 
dan voorgaande jaren, kwamen 
de basisscholen niet naar de ju-

doclub, maar  kwam de judo-
club met een stapel judomatten 
en judopakken naar de scholen. 
Na de zomervakantie is Judo-
club Groefsema van plan om met 
dit scholenproject verder te gaan 
in Heiloo, Limmen en Akersloot. 
Meer informatie? Stuur een mail 
naar info@judoclubgroefsema.
nl.

Theo fietst voor goede doel
Castricum - Op 20 en 21 au-
gustus fietst Theo van der 
Himst van Bergen op Zoom 
richting Castricum om vervol-
gens via de Afsluitdijk naar 
Terherne aan het meer van 
Lenten in Friesland te fietsen. 
De route is in totaal 380 km. 

Dat doet hij om geld op te halen 
voor meer onderzoek naar gene-
zing van Cystic Fibrosis; de taai-
slijmziekte. Theo kwam in aanra-
king met deze ziekte toen Clau-
dia, 29 jaar oud, aan de ziekte 
overleed. 
,,Zij was de schoonzus van een 
vriend. Na afloop van de crema-
tie nam ik mij voor om deze tocht 

te gaan fietsen, uit eerbetoon, uit 
respect en om aandacht voor de 
ziekte te vragen. Cystic Fibrosis 
is de meest voorkomende erfe-
lijke ziekte met een beperkte le-
vensverwachting. De aandoe-
ning is chronisch en niet te ge-
nezen. Mijn tussenstop is Cas-
tricum, omdat ik daar geboren 
ben. En de tocht loop symbolisch 
langs de kust en de Friese meren 
in verband met ruimte en lucht.” 

Wie donor wil worden kan dat 
doen via www.ncfssupport.nl/
Acties/fietsen-voor-en-tegen-
cystic-fibrosis. Kijk ook op Face-
book: Fietsen voor en tegen Cys-
tic Fibrosis.

Snelle duiven 
Castricum - De wedvlucht van-
uit het Belgische Duffel (162 km) 
werd een overwinning voor Arie 
Hageman van postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken. Zijn 
driejarige doffer verdiende de 
bloemen voor zijn baas. De win-
nende duif vloog met een ge-
middelde snelheid van bijna 80 
km naar huis. Sander de Graaf 
klokte de tweede duif, net voor 
een duif van Cees de Wildt.

Op vakantie 
in Akersloot?
Akersloot - Van 12 tot en met 
15 augustus wordt een vakantie-
dorp gebouwd op het veldje aan 
de Roemersdijk. Dan vindt Tim-
merdorp plaats voor de negen-
tiende keer. Het thema? Op va-
kantie in Akersloot.
Bijna driehonderd kinderen heb-

ben zich aangemeld. Op vrij-
dagavond vindt de bonte avond 
plaats. 

Talent gezocht
Hiervoor is de organisatie op 
zoek naar moppentappers, dan-
sers, toneelsterren, playbackers, 
oftewel jong Akersloots talent. 

Opgeven kan via timmerdor-
pakersloot@hotmail.com. Voor 
meer informatie: www.timmer-
dorpakersloot.nl.
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Inloopavond op Westerveld
Driehuis -  Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld houdt op woens-
dag 29 april een inloopavond. Ge-
interesseerden kunnen zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 uur bin-
nenwandelen om vragen te stellen. 
,,Wilt u meer weten over de invul-
ling van een plechtigheid, of de ver-
schillende opbaarmogelijkheden? 
Of bent u benieuwd naar de opties 
op het gebied van eeuwigdurende 
graven, gedenktekens, (urnen)gra-

ven of assieraden? Dan bent u van 
harte welkom’’, aldus een medewer-
ker van Westerveld. ,,Wij vertellen u 
graag over alle mogelijkheden die 
Westerveld biedt.’’
Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te weten 
wat er allemaal mogelijk is. Wester-
veld organiseert daarom elke laat-
ste woensdag van de maand een 
inloopavond. Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl.

Los met Total Los
Uitgeest - Vrijdag 24 april gaan 
ze ‘los’ bij De Zwaan Cultureel. Is 
je auto total loss, dan doe je hem 
weg. Maar wat als je collega iets 
mankeert? Doe je die dan ook 
weg? 
Eén ding is zeker: Femke, Charlot-
te, Kim en Dookje zijn niet bang 
om flink wat deuken op te lopen! 
Met hun indrukwekkende muzi-
kaliteit, scherpe teksten en fysieke 
uitspattingen blijft Los het publiek 
verbazen. In het derde programma 
van dit knettergekke viertal gaan 
de meiden van Los verder, sneller 
en harder dan ooit. Ze gaan niet 
gewoon los, ze gaan ‘total los’.
Femke, Charlotte, Kim en Dook-
je zijn afgestudeerd aan het Ar-

tEZ conservatorium in Arnhem. 
In 2010 debuteerden ze met hun 
voorstelling Lijf On Stage. Sinds 
september 2012 spelen ze met 
veel succes hun tweede voorstel-
ling FCKD in de theaters van Ne-
derland. Los werd uitgeroepen 
door VARA Humor tv tot Meest 
Veelbelovend Talent.
Deze voorstelling is op vrijdag 24 
april om 20.15 uur. De toegangs-
prijs is 15 euro. Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2.50 eu-
ro korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via online re-
servering.
Zie ook www.dezwaancultureel.nl. 
(foto: Eva Broekema)

Ex-inbreker 
vertelt 

Uitgeest - Op donderdagavond 
23 april is er een Veilig Wonen 
informatieavond voor de be-
woners van Uitgeest. De infor-
matieavond vindt plaats in het 
Gemeentehuis aan de Middel-
weg. 

Met deze voorlichting is het de be-
doeling woninginbraken te voor-
komen. Ex-inbreker Evert Jansen 
zal donderdag 23 april door het 
dorp gaan om situaties te bekijken 
van inbraakgevoelige woningen. 

Deze situaties fotografeert hij. 
`s Avonds in de presentatie ver-
telt hij welke wijze inbrekers bin-
nenkomen en hoe slordig mensen 
nog steeds omgaan met hun be-
veiliging. 

Niet alleen ontbreken vaak goede 
sloten, bewoners laten regelma-
tig deuren en ramen open staan 
als ze niet thuis zijn. Ook wordt de 
complete sleutelbos van de wo-
ning achtergelaten in een fietsslot. 

Evert Jansen is bekend van het 
televisieprogramma ‘De inbre-
ker’ dat enige jaren terug door 
de AVRO werd uitgezonden.   Om 
19.45 uur opent burgemeester 
Wendy Verkleij de avond offici-
eel waarna ex-inbreker Evert ver-
telt hoe mem de woning beter kan 
beveiligen. Daarna vraagt de poli-
tie met een korte presentatie om 
verdacht gedrag te melden. 

Na de pauze informeert de brand-
weer over brandveilig leven. Daar-
naast is er een informatiemarkt 
met onder meer informatie over 
brandveilig leven, Burgernet en 
het voorkomen van fietsendiefstal. 

Ook is er een adviseur van het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen aan-
wezig die informeert over goed 
hang- en sluitwerk. 

Iedereen kan informatiefolders 
meenemen, maar ook gerichte 
vragen stellen aan de aanwezige 
experts. Aanvang 19.30 uur.

Uitgeest - Ook creatief be-
zig zijn? Dat kan tijdens het 
Open Atelier dat de Stichting 
Uitgeester Senioren in de zo-
mermaanden organiseert in 
De Zwaan. Er is geen begelei-
ding aanwezig, dus de deel-
nemers kunnen zelfstandig en 
samen met andere creatieve-
lingen handwerken, tekenen 
en schilderen, kaarten maken, 
quilten enzovoort.
In de maanden mei tot en met 
augustus wekelijks op don-
derdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
Startdatum 7 mei. Deelname is 
gratis. Zie ook www.uitgees-
tersenioren.nl.

Open atelier 
voor senioren

Terugblik Stormvogels
Uitgeest - Woensdag kreeg 
Korfbalvereniging Stormvogels 
onder grote belangstelling een 
clinic van het in de League uit-
komende Dalto BNApp.nl. Maar 
liefst vier selectiespelers van de 
uit Driebergen afkomstige for-
matie kwamen naar Uitgeest 
om de lokale korfballers van tips 
en trucs te voorzien. Het the-
ma ‘schieten om te scoren’ in 
plaats van schieten om te schie-
ten werd groot uitgelicht en de 
deelnemers werden hierin be-
hoorlijk uitgedaagd. Met een 
aantal competitieve spelelemen-
ten werden de spelers getrig-
gerd om het beste uit zichzelf te 
halen. Die opzet bleek zeer ge-
slaagd en veel korfballers zijn in 
het tijdsbestek van anderhalf uur 
tot nieuwe inzichten gekomen. 
Allen kijken terug op een bijzon-
der geslaagd evenement waar 
tot afsluiting de spelers de ge-
legenheid kregen om individueel 
de topspelers van Dalto uit te da-
gen in een-op-een duels om tot 
scoren te komen.  
Afgelopen zondag stond voor 
het eerste team van Stormvogels 
de competitiewedstrijd tegen 
Zaandam Zuid op het program-
ma. Een mooie gelegenheid om 
de nieuwe kennis toe te passen. 
De Uitgeesters startten voort-

varend en wisten al snel op een 
3-0 voorsprong te komen. De-
mi Erkelens was bijzonder goed 
op schot en wist met haar conti-
nue dreiging de verdediging van 
de opponent te ontregelen. Bij 
een 4-1 tussenstand was zij al 
drie keer trefzeker geweest. He-
laas wisten de Vogels de grip op 
de partij niet vast te houden en 
langzamerhand kroop de tegen-
stander dichterbij. In de slotfase 
van de eerste helft waren de Uit-
geesters zoekende waar Zaan-
dam Zuid van profiteerde. Bij 
rust werd tegen een 5-8 achter-
stand aangekeken.  In de tweede 
helft wisten beide ploegen aan-
vankelijk niet tot scoren te ko-
men. De aanval van Stormvogels 
kon geen potten breken, daar 
waar de verdediging solide bleef. 
Pas na een kwartier kon het eer-
ste doelpunt worden genoteerd. 
Zaandam bleef echter de touw-
tjes in handen houden hoewel 
Stormvogels nog wel een inhaal-
race inzette. In de slotseconden 
kregen de Uitgeesters nog een 
strafworp toegewezen waardoor 
de stand in evenwicht kon wor-
den gebracht, maar aanvoer-
der Van den Bosch faalde jam-
merlijk.  Een onfortuinlijke 11-12 
nederlaag ten gevolg. Volgende 
week de kraker tegen HBC.

Een avondwandeling 
langs Uitgeestermeer

Uitgeest - Wandelmaand april 
wordt door Wandelvereniging De 
Laatste Loodjes op woensdag-
avond 29 april afgesloten met 
de wandeltocht Uitgeestermeer 
bij Avond. U beleeft een heerlij-
ke ontspannen  avondwandeling 
van 10 km, waarbij de start is ge-
pland vanuit Dorpshuis De Horn, 
Krommeniedijk 131, 1562 GK  
Krommeniedijk. Inschrijven kan 
vanaf 18.15 uur en het gezamen-
lijk vertrek is om 19.00 precies. 
Een ieder kan in z’n eigen tem-
po aan deze wandeling mee-
doen met behulp van een route-
beschrijving die wordt verstrekt 
bij de start. Onderweg wordt niet 
gepauzeerd. 
De route gaat vanuit het mooie 
Krommeniedijk via de Taandijk 

naar Molen De Woudaap. Dan 
op het fietspad over het Zwaan-
smeerpad langs de Marker-
vaart, langs Scouting De Stierop 
en verderop langs het Uitgees-
termeer. Daarna weer via het 
Zwaansmeerpad, Lagendijk en 
Fort Krommeniedijk terug naar 
Dorpshuis De Horn.
Met uw tegoedbon, die u ont-
vangt bij betaling van het start-
geld, kunt u in het Dorpshuis  
een lekker kopje koffie of thee 
gebruiken. Leden en Bondsle-
den krijgen korting
op het inschrijfgeld. Lid of geen 
lid iedereen is van harte welkom 
om in twee uurtjes deze  avond-
wandeling mee te lopen.
Zie ook: www.wsvdelaatstelood-
jes.nl. (foto: Ben Hooijschuur)



Slim werken met regenwater
Limmen - Iets doen voor het mi-
lieu? Koppel dan de regenpijp af 
en gebruik het water in een ‘re-
genwatertuin’. Om praktische in-
formatie te geven over dit onder-
werp is Landschap Noord-Hol-
land aanwezig bij tuincentrum 
Nuyens op zaterdag 25 april tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. 

De gemeenten Castricum en 
Heiloo willen de inwoners sti-
muleren zelf aan de slag te gaan 
met het afkoppelen van de re-
genpijp. Doel is een tuin vol na-
tuur en minder wateroverlast als 
bij hevige regen het riool het wa-

ter niet meer aan kan. Het regent 
namelijk steeds vaker en har-
der in Nederland. Bij elke regen-
bui stroomt er schoon water van 
de daken in het riool en bij stevi-
ge buien kan het riool al dat wa-
ter niet aan. De straat staat dan 
blank en de rioolzuivering wordt 
belast met grote hoeveelheden 
schoon regenwater. Het is daar-
om een goed idee de regenpijp 
bij huizen los te koppelen en het 
water voor de tuin te gebruiken 
en langzaam in de bodem te la-
ten zakken. Water in de tuin ziet 
er mooi uit en het water stimu-
leert het planten- en dierenleven. 

In april organiseerde Landschap 
Noord-Holland in opdracht van 
Castricum en Heiloo de actie 
‘win de mooiste regenwatertuin’. 
De prijswinnaars zijn gekozen en 
de komende tijd worden de idee-
en uitgewerkt tot concrete ont-
werpen. Daarna worden de tui-
nen aangelegd en kunnen deze 
dienen als inspiratie voor ande-
re inwoners. Tijdens bijeenkom-
sten bleek dat er veel vraag is 
naar praktische kennis over het 
afkoppelen. Om inwoners van 
beide gemeentes aan die infor-
matie te helpen, staan deskundi-
gen van Landschap Noord-Hol-

land u graag te woord op zater-
dagmiddag 25 april bij tuincen-
trum Nuyens, Uitgeesterweg 1b 
in Limmen. Er zijn folders en in-

spiratiedocumenten om mee te 
nemen. Meer inspiratie is te vin-
den op de website www.demooi-
steregenwatertuin.nl. 

Kunst van leerlingen 
Bonhoeffer bij Sopit

Castricum - De resultaten van 
het praktijkexamen, de kunst-
werken van zowel HAVO als 
VWO van Het Bonhoeffer Col-
lege, zijn te zien in de tentoon-
stelling in Galerie Sopit die wordt 
geopend door kunstorakel Dou-
we de Jong op donderdag 23 
april om 16.30 uur. Op zondag 
26 april is er ook nog gelegen-
heid om de expositie te bezich-
tigen tussen 13.00 en 17.00 uur, 

begeleid door de klanken van de 
huisband Sopitmachine.
Precies acht lesuren hadden de 
leerlingen om de laatste hand te 
leggen aan hun meesterstuk en 
de werkomschrijving te maken 
voor de examinerende docenten 
Marieke de Vree en Silvia Win-
der. Samen met de uitslag van 
het Kunstgeschiedenis-examen-
vormt de praktijkbeoordeling het 
definitieve eindcijfer. 

Van der Eng winnaar na 
bizarre bekerfinale

Bakkum - In een bizarre beker-
finale van schaakclub Bakkum 
wist Henk van der Eng te winnen 
van Arno Schlosser. Na twee re-
guliere partijen was de stand ge-
lijk. 
De eerste partij schoof Van der 
Eng vakkundig naar winst. In de 
tweede partij moest Schlosser 
in aanval. Echter na een giftige 
pion ging de dame tegen twee 
stukken en twee pionnen verlo-
ren en leek het tij beslecht. De 
bizarre stand was echter lastig 

om binnen de resteerde tijd uit 
te spelen. Van der Eng ging door 
zijn vlag. 
Na een barrage van twee bizarre 
snelschaakpartijen was de stand 
wederom gelijk. In de beslissen-
de ‘sudden death’ hielden bei-
de spelers uiteindelijk slechts ie-
der een toren over. Met een nut-
teloze zettenreeks joeg van der 
Eng Schlosser door zijn vlag. Een 
toch wat onbevredigend einde 
van een spectaculaire bekerfi-
nale. 

Zondag 
10 mei
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HIGH TEA + 

1 uur gratis 

bowlen en een 

leuk presentje voor 

moeder: 

€ 17,50 p.p

(min. 4 pers.)

TEPPANYAKI + 1 uur gratis bowlen en een leuk 
presentje voor 

moeder: 
€ 29,50 p.p 

(min. 4 pers.)

Moederdag!
Succes gegarandeerd en duidelijk 
zichtbaar na 1 behandeling 
Reviderm Microdermabrasie 

Gratis informatieavond en proefbehandeling 
op 28 April om 19.30 uur
* Huidverbetering en anti-aging
* Pigmentvlekken
* Ouderdomsvlekken
* Littekens op gezicht en lichaam
* Acne en onzuiverheden
* Rokershuid

Het is raadzaam om u voor deze avond op te geven 
i.v.m. beperkt aantal plaatsen

Beverwijkerstraatweg 32  1901 NJ Castricum
0251-670000

OPENINGS AANBIEDING
Welkom in ons geheel vernieuwde 
schoonheidssalon.
Vanaf 1 november kunt u bij Chantal 
en Linda  terecht voor complete 
gezichts en lichaams behandelingen 
tegen een vriendelijke prijs. Ook 
hebben wij op woensdagmiddag een 
tienermiddag tegen een gereduceerd 
tarief. Wij werken met het merk Jean 
D’Arcel. Het merk Jean D’Arcel is 
biologisch en niet op dieren getest. 
 
Om de opening met u te vieren geven 
wij in de maanden november en 
december 10% korting op al onze 
schoonheidsbehandelingen.
 
Onze openingstijden zijn maandag 
t/m vrijdag inclusief de maandag, 
dinsdag en donderdag avond
  

Wij werken op afspraak

Bel 0251-670000 voor een afspraak

Fit en Beauty
Beverwijkerstraatweg 32
1901 NJ Castricum

10% KORTING 
met deze flyer

Fit en Beauty
Schoonheidssalon

Te koop:
Golfkarretje in goede staat, 
15 euro. Tel: 06-22339566
Te koop:
Katoenen 3 persoons tent ty-
pe super Adelaar vraagprijs 
80 euro. Rugzak active lei-
sure met 3 vakken vraagprijs 
25 euro. Tel. 0251-220445

Te koop:
Kleine camping wasmachine 
bijna nieuw merk (Base Camp)
Max. 1,5 kg wasgoed en 
met gebruiksaanwijzing
Machine in prima staat 
220 Volt-135 Watt. Maten 
34x30x45 cm . Prijs 25 euro
Tel: 0251-230522

Gevraagd:
Nog 6 artis zegels van De-
kamarkt, wie wil mij blij ma-
ken? Tel. 0251-246900
Gevraagd:
Wij zoeken voor onze basis-
school een gebruikt broei-
kastje, wie kan ons hel-
pen? Tel. 0251-228812
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Aanlijngebied Noord-End
Blijkbaar is het helaas nodig om via deze krant aandacht te blijven geven 
aan het noordelijk deel van Noord-End dat sinds een jaar aanlijngebied is. 
Ik ben het met alle vorige inzenders eens dat dit nog eens onderstreept 
mag worden. Afspraak is afspraak; niet voortgekomen uit gezelligheid, 
maar wel vanuit de gemeenteraad. Het blijft voor een ieder mogelijk om 
het gehele park door te wandelen, dat is aan u. Er bestaan inderdaad be-
langrijker onderwerpen die aandacht binnen de gemeente moeten heb-
ben. Het is echter niet aan u om te nuanceren dat een dergelijk besluit 
met een korrel zout genomen mag worden. Dat is nu eenmaal wettelijk 
niet zo, maar veel belangrijker zou het zijn dat mensen zichzelf hierop 
aanspreken. Dat zou de sleutel zijn om verspilling te voorkomen van 
inzet van handhavers die dan wel voor hogere doelen ingezet kunnen 
worden. Inderdaad, aan iedereen nu eens ophouden met de discussie; 
geen woorden maar daden! 
Op aanraden van een vorige inzender, zou inderdaad met betrokkenen 
op verschillende momenten eens geturfd moeten worden hoeveel hon-
den daar loslopen. Maar dat is niet aan ons, wel aan de gemeente. Dit 
hoort thuis bij de burgemeester en de beleidscontrolerende gemeente-
raad. Schrijnend is de misbruikende opmerking dat ‘veelal ouderen en 
mensen met een beperking met veelal kleine hondjes’ volgens een in-
zender de honden inderdaad laten loslopen maar dat allemaal niet zou-
den hoeven en kunnen naleven? In maatgeving volledig onbepaalbaar 
maar bovenal wettelijk ongegrond. Gelden verkeersregels dan ook niet 
voor hen en mogen zij ‘met hun kleine autootje een beetje door rood 
rijden?’ En wat nu als jij degene bent die hierdoor vol geraakt wordt? 
Als laatste wil ik aangeven dat het grootste deel van het bedrag, ruim 22 
mille, niet besteed is voor veiligheid maar verfraaiing van het gebied voor 
de loslopende honden, namelijk de bruggetjes naar en het pad over het 
timmerdorpveld. Een schril contrast met het in verval gerakende speel-
toestel. Het zou de gemeente sieren een toekomstig plan te maken om 
ook dit aantrekkelijker te maken en, met een beetje zelfhandhaving voor 
degenen die het wel weten, zal het inderdaad mooi zijn weer kinderen te 
kunnen turven in het aanlijngebied. 
Erwin Dunnebier.

‘Herein ohne anklopfen’
Ontdek oorlogsverleden 
van het duinreservaat
Castricum - In de oorlogsjaren 
‘40-45’ is er veel gebeurd in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
Het gebied was verboden terrein 
voor gewone burgers. Er werd 
namelijk gewerkt aan de bouw 
van de Atlantikwall, een verdedi-
gingslinie die een eventuele in-
vasie van de geallieerden moest 
tegenhouden. Voor dit doel zijn 
er veel bunkers en andere ver-
dedigingswerken gebouwd. Er 
was dus een enorme bedrijvig-
heid in het duin: honderden ar-
beiders, aanvoer van materiaal 
en natuurlijk veel Duitse solda-
ten. In de tijd na de oorlog zijn 
de meeste bunkers opgeruimd, 
men wilde niet meer herinnerd 
worden aan deze donkere perio-
de en de rust keerde weer terug 
in het duin.
Er is in de duinen nog steeds veel 
te zien dat herinnert aan de oor-
logstijd. Restanten van de Atlan-
tikwall, springputten, bunkers, 
radarposten, et cetera. Ook zijn 
in de duinen veel kunstschat-
ten opgeborgen geweest, zoals 

de Nachtwacht en werken van 
Vincent van Gogh. Waar vroeger 
kunstschatten lagen, liggen nu 
oude films van het Filmmuseum 
of wonen er nu vleermuizen. In 
de springputten groeien nu bij-
zondere planten.
Geallieerde vliegtuigen voerden 
tijdens de oorlog regelmatig ver-
kenningsvluchten uit, waarbij 
belangrijke objecten zoals Duit-
se verdedigingswerken en ra-
dars werden gefotografeerd. 
Soms werden luchtaanvallen op 
deze objecten uitgevoerd, met 
wisselend succes. Ook waren 
er wel vliegtuigcrashes. De ex-
positie ‘Herein ohne anklopfen’ 
is te zien Bezoekerscentrum de 
Hoep. De expositie gaat over het 
Noordhollands Duinreservaat in 
de Tweede Wereldoorlog. Op 25 
april, 23 mei, 30 mei en 14 juni 
worden fietsexcursies georga-
niseerd onder begeleiding van 
boswachter Dirk Glorie en Oor-
logsexpert John Heideman.

Castricum - Op dinsdag 14 
april rond 15.00 uur zag de po-
litie een bedrijfsbusje rijden. Op-
vallend was dat de kenteken-
plaat van de aanhanger niet 
overeen kwam met dat van het 
trekkende voertuig.  De bestuur-
der had de aanhanger van zijn 
baas geleend en deed vrijwil-
lig afstand van de kenteken-
plaat. Op woensdag 15 april om 
10.00 uur zag een vrouw op de 
Gasstraat een aanhanger staan 
met twee gasflessen. Zij vond dit 
verdacht. Ter plaats trok de po-
litie het kenteken na en bleek 
trekkende voertuig te zijn ge-
sloopt. Bovendien zou de eige-
naar van het trekkende voertuig 
vastzitten. Aangezien een aan-
hanger maar drie dagen op een 
parkeerplek mag staan, is deze 
door de gemeente verwijderd. 
De kentekenplaat is in beslag 
genomen en wordt vernietigd. 
Vrijdag vertelde de eigenaar van 
het voertuig dat hij de aanhan-
ger had uitgeleend en dat de 
kentekenplaat nog van zijn vori-
ge auto was, die hij net had ver-
kocht. De man kan de aanhan-
ger tegen betaling van stalling-
kosten ophalen bij de gemeente.

Verkeerde 
kentekenplaten

Gratis sporten in vakantie
Castricum - Sportservice Kenne-
merland organiseert in de mei-
vakantie sportieve activiteiten 
voor de basisschoolleerlingen. 
Voor de kinderen uit groep 1 en 
2 wordt er op woensdagochtend 
6 mei een kleuterinstuif geor-
ganiseerd in de gymzaal aan de 
Eerste Groenelaan. Dinsdag 12 

mei  is er een sportinstuif voor 
groep 3 tot en met 8 in de En-
terij in Limmen. Hier kunnen de 
kinderen een  uur vrij spelen en 
een uur smashballen onder lei-
ding van volleybalvereniging 
Croonenburg. Aanmelden kan 
via www.sportservicekennemer-
land.nl.

Castricum - Tussen zaterdag 
18 april 18.00 uur en zondag 19 
april 6.30 uur is er een ruit ver-
nield van Belinda’s Bloemenki-
osk bij winkelcentrum Geester-
duin. De stoeptegels waarmee 
het was gedaan lagen aan de 
buitenkant op de grond. Dit was 
een paar weken geleden ook 
al gebeurd. Wie meer weet kan 
bellen met de wijkagent via het 
nummer 0900-8844.

Ruit ingeslagen

Akersloot - Op maandag 13 
april zag de politie omstreeks 
0.50 uur een auto rijden met Li-
touws kenteken op de Geester-
weg in Akersloot. Het voertuig 
werd staande gehouden. Inzit-
tenden verklaarden op weg te 
zijn naar Engeland en waren nu 
op zoek naar een nachtwinkel in 
Akersloot. ,,Vreemd verhaal”, al-
dus de politie. Alle gegevens zijn 
vastgelegd.

Vreemd verhaal

Castricum - Op dinsdag 5 mei 
gaat club Stapmaatjes (voor ge-
zellige mensen tussen 30 en 55 
jaar) fietsen langs de bloemen-
mozaïeken in Limmen. Start is in 
Castricum met koffie. Wie fietst 
mee en leert meteen nieuwe 
mensen kennen? Voor meer in-
formatie en aanmelden: www.
stapmaatjes.nl.

Stapmaatjes 
gaan fietsen

Mysterieus onderzoek
‘Gemeente reageert niet adequaat op zorgvragen’ en ‘Castricum bij 
laagste scores dienstverlening’. Het zijn  van die krantenkoppen waarvan 
de lezer al gauw denkt: ‘t is vast niet pluis daar in Castricum. Zo’n gevoel 
is makkelijk aan te jagen. Mensen maken zich zorgen over hun zorg en 
de media en belangenorganisaties zitten er bovenop. Wekelijks komt er 
wel een echt of nepschandaal naar buiten. De bodem is vruchtbaar: er 
moet immers bezuinigd worden. Nou dan! 
Een ding is duidelijk: we moeten met minder geld toe. Dat weet inmid-
dels iedereen. Minder kan betekenen slecht, maar dat hoeft echt niet 
altijd. En daar waken wij in Castricum voor. Wij hebben de transitie – de 
overgang van taken van het rijk naar de gemeente – naar omstandighe-
den goed doorstaan. 
Hoe we dat weten? We horen veel ervaringen van mensen die ons bellen 
met vragen of problemen. Daarnaast zijn wij bezig met het (regelma-
tig) checken van de prestaties van het Sociaal Team via klanttevreden-
heidsonderzoeken. Zo kunnen we opsporen of en waar het misgaat en 
zo nodig onze dienstverlening verbeteren. Bovendien bespreken we in 
Castricum met onze lokale raadsklankbordgroep regelmatig anonieme 
voorbeelden. Dit doen we om met elkaar een stevige vinger aan de pols 
te houden. Kretologie zoals in de kop van mijn column helpt daar niet 
echt bij. Waarom niet? Omdat het gaat om vijf telefoontjes en vijf e-mails 
die in de ogen van de ‘mystery guests’ niet helemaal adequaat beant-
woord zijn.  Zelf schrijven de mystery guests daarover dat het aantal te 
klein is om conclusies te trekken. Toch worden die conclusies getrokken. 

Of er niets fout kan gaan in onze gemeente? Natuurlijk wel. Ik ben de-
gene die voortdurend heeft gezegd heeft dat er bij onze nieuwe, om-
vangrijke taken wel eens wat mis zal gaan. Ook tegen de medewerkers 
van ons Sociaal Team zeg ik steeds: fouten maken mag en kan. Wat niet 
mag is fouten negeren, verbloemen of onopgelost laten. Ik nodig u van 
harte uit die fouten en foutjes te melden. Vooral bij ons. Ik beloof u dat 
waar dat kan (en niet alles kan) we ze op zullen lossen! 

Ans Pelzer, wethouder Wmo.

www. .nl

www. .nl



Castricum - Een paar weken 
geleden is het Clusius College 
Castricum gestart met het pro-
ject Irun2Bfit. Een programma 
waarbij leerlingen uit de tweede 
klasleren over gezond worden en 

blijven. Zij krijgen ook een hard-
looptraining. Zoë Baars en Dani-
que Gaarthuis, rechts op de fo-
to, hebben de smaak te pakken. 
Zij trainen nu ook voor de Alk-
maar Cityrun.

Castricum - Het rugbyseizoen 
loopt op zijn einde en de laat-
ste competitiewedstrijd van Cas 
RC kondigt zicht aan. Op zater-

dag 25 april gaan de mannen de 
strijd tegen ’t Gooi uit Naarden. 
De kick-off is om 15.00 uur op 
Wouterland in Bakkum. .

Laatste wedstrijd Cas RC

Medailles in 
overvloed

Castricum - Afgelopen zondag 
werden de onderlinge gymwed-
strijden van DOS gehouden. ’s 
Ochtends mochten als eerste de 
kleuters hun kunsten laten zien. 
Zij ontvingen een groots applaus 
en gingen ze met een gouden 
medaille naar huis.
Vervolgens wat het het tijd voor 
de jongste turnstertjes om hun 
oefeningen te laten zien. Er is 
weken getraind op de ongelijke 
brug, de evenwichtsbalk, de lan-
ge mat en de sprong, en dat was 
te zien! Ook de jury, die bestond 
uit de grote meiden van de se-
lectie, was onder de indruk. Na 
op alle toestellen hun kunsten te 
hebben gedaan, was het tijd voor 
de medailles. Alle meisjes gin-
gen naar huis met brons, zilver of 
goud. Voordat de volgende wed-
strijd begon, was het tijd voor de 
demonstratie van de grote keur 
voor een overvolle tribune. On-
dertussen stond de volgende 
groep turnsters en turners  te 
wachten om te beginnen. Ook zij 
lieten stuk voor stuk mooie oefe-
ningen zien. Al deze turnsters en 
turners verdienden een medaille. 

Na het turnen waren de tram-
polinespringers aan de beurt. 
Een grote opkomst aan sprin-
gers waar heel veel hoge spron-
gen met draaien, salto’s en buik-
landingen te zien waren. De jury 
heeft z’n best moeten doen, maar 
uiteindelijk zijn ook hier de me-
dailles weer eerlijk verdeeld on-
der alle springers. 

Triny en Elly stoppen 
met kledinginzameling 

Castricum - Met ingang van 
vrijdag 1 mei stoppen Triny Beets 
en Elly Berkhout na twintig jaar 
met het inzamelen van kleding 
en andere spullen. Het overgro-
te deel van de goederen is naar 
Roemenië gegaan, maar ook an-
dere behoeftige gebieden in de 
wereld hebben regelmatig inge-
zamelde spullen gekregen.
Triny en Elly danken iedereen 
voor alle kleding en spullen die 
ze in die twee decennia hebben 
mogen ontvangen, én voor het 
in ons gestelde vertrouwen dat 
nodig was om dit werk te kun-
nen blijven doen. Extra waarde-
ring gaat uit de dames die nieu-
we sjaals en mutsen hebben ge-
breid en naar degenen die finan-
ciële bijdragen schonken, waar-

mee vele transporten hebben 
kunnen plaatsvinden.
De dank van Trini en Elly gaat 
ook uit naar wereldwijde hulp-
organisatie GAÏN die wekelijks 
goederen in Castricum ophaal-
de en vervolgens naar de juiste 
plaats van bestemming bracht. 
Verder gaat de aandacht ook uit 
naar Stichting Castricum helpt 
Muttathara waar Trini en Elly in 
al die jaren plezierig mee hebben 
samengewerkt. Van hen kregen 
ze heel veel kleding die niet ver-
koopbaar was in de winkel. 
Kleding en spullen kunnen na-
tuurlijk og altijd ingeleverd wor-
den bij Muttathara op dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 
15.00 uur en zaterdag van 10.00 
uur tot 14.00 uur.  

Castricum - Op zondag 25 april 
organiseert IVN Midden-Kenne-
merland in samenwerking met 
Camping Geversduin een excur-
sie voor volwassenen en kinde-
ren in en om de camping. 
Edwin Kapitein neemt de deel-
nemers mee in het donker en 
leert hen te ervaren hoe de nacht 
leeft en beweegt. Zodra de ogen 
gewend zijn aan de duisternis, 
kunnen hele bijzondere ontmoe-
tingen plaatsvinden met bewo-
ners van de nacht. Sluipend door 
de nacht zal Edwin mooie verha-
len vertellen over de vleermui-
zen, uilen, nachtvogels, maar ook 
over padden en kikkers. Met een 
beetje geluk is onderweg een 
concert te horen van de nachte-
gaal en de rugstreeppadden.
Dit is een excursie zonder ver-
lichting, dus laat de zaklamp  
thuis en trek onopvallende en 
geluidsloze kleding aan. Aan-
melden bij  de receptie van Ge-
versduin,  Beverwijkerstraatweg 
205, Castricum of via info@cam-
pinggeversduin.nl onder vermel-
ding van de excursie.  Het ver-
trek is om 20.30 uur vanaf de re-
ceptie. Kosten zijn 3,75 per per-
soon.

Nachtexcursie
vanaf camping 

Zonnige open dag bij 
Fort bij Krommeniedijk

Krommenie - Zondag was het 
open dag bij Fort bij Kromme-
niedijk. Deze jaarlijkse dag stond 
onder auspiciën van Cultuur-
compagnie Noord-Holland, de 
stichting waarbij vijftig profes-
sionals zich inzetten voor kunst 
en erfgoed, met een rijk oog 
voor de geschiedenis. Dit laatste 
sloot naadloos aan bij de jaarlijk-
se open dag van het fort, dat bij-
na 120 jaar oud is en tal van au-
thentieke details bevat. 
Centraal stond ‘Soldatenvertier’. 
Naast de vertrouwde rondleidin-
gen en de gevarieerde muzika-
le optredens, was er een lezing 
door Marianne Groep, over het 
‘Leven langs de Liniedijk’ naar 
het gelijknamige boek dat vo-
rig jaar over het fort verscheen. 
Verder was er extra aandacht 
voor de jeugd die zich, naast 
het spannende fortenspel ‘Spi-
on in de Stelling’, kon verma-

ken met een spelletjesparcours 
en een kookworkshop in de fort-
keuken. In de poterne van het 
fort vond  een muzikaal festijn 
plaats met optredens van trou-
badour en multi-instrumenta-
list Bert van Baar. Het jeugdor-
kest Sinfonietta gaf een verbluf-
fend optreden van klassieke mu-
ziek. Ensemble La Banda speel-
de speciaal voor dit ensemble 
gemaakte arrangementen van 
Spaanse, Zuid-Amerikaanse, Ier-
se en Balkanmuziek. En er ge-
beurt meer. Het culinaire evene-
ment ‘Proef de Linie’ (mei-juni), 
het Werelderfgoedweekend met 
thema ‘Door de Lens’ op 13 en 
14 juni, een ‘Zomer vol verhalen’ 
(juli-augustus),het culturele For-
tenfestival (5 t/m 13 september). 
‘FortNacht’ tijdens Nacht van de 
Nacht (24-25 oktober) en Hallo-
ween (31 oktober). Zie ook www.
fortbijkrommeniedijk.nl.

Feestelijke opening
Uitgeest - Vorige week dinsdag 
is de nieuwe unit op het school-
plein van De Binnenmeerschool 
in Uitgeest, feestelijk in ge-
bruik genomen. De unit is voor 

de kleuters en er is een kantoor. 
Omdat het om een officiële ope-
ning ging, mochten de oudste 
kleuter Ilias en de jongste kleu-
ter Senna het lint doorknippen. 

22 april 2015 23

Leren door te doen in 
vakscholen van toekomst
Velsen - Donderdag openen het 
Technisch College Velsen en het 
Maritiem College IJmuiden weer 
haar deuren tijdens het open 
huis.  Tussen 16.00 en 19.00 uur 
is er gelegenheid om in de vak-
scholen rond te kijken. Ook zal 
er om 16.15, 17.15 en 18.15 uur 
korte voorlichtingsessies gege-
ven worden voor potentiële zij-
instromers in de tweede of de 
derde klas. 
De directeur van de beide scho-
len, mevrouw Nelie Groen, heeft 
een oproep aan jongeren uit de 
IJmond en ver daarbuiten. ,,Heb 
jij geweldige ideeën in je hoofd 
en wil je leren hoe je ze moet uit-
werken? Ben je liever bezig met 
dingen te maken dan erover te 
lezen? Ben jij de nieuwe kapitein 
of stuurman op het schip dat de 
haven uitvaart? Dan is het Tech-
nisch College Velsen of het Ma-
ritiem College IJmuiden iets voor 
jou”
Het Technisch College Velsen en 
het Maritiem College IJmuiden 
hebben nog ruimte voor leer-
lingen, zowel voor brugklassers 
als voor instroom in de twee-

de of de derde klas. Tijdens het 
Open Huis laten beide scholen 
ook zien hoe succesvol de leer-
lingen zijn na hun opleiding. Veel 
leerlingen gaan na het vmbo 
door naar het mbo en het hbo. 
De leerlingen slagen vrijwel alle-
maal voor hun vmbo basis, kader 
of Gemengde Leerweg (Techni-
sche en Maritieme Mavo). 
De leerlingen doen het zo goed 
omdat  de praktijk in de les-
sen het uitgangspunt is. Theo 
Scholts, PR-manager van de bei-
de scholen zegt daarover: ,,Als 
je bijvoorbeeld een koers moet 
berekenen voor het schip dat je 
gaat besturen - we hebben ei-
gen opleidingsschepen - dan 
ben je daar veel gemotiveerder 
voor dan wanneer je dit uit een 
boekje moet leren en het nooit in 
de praktijk doet.’’
Tijdens het open huis ligt het 
ms Maxima - het paradepaardje 
van de opleidingsvloot - ter be-
zichtiging aan de steiger op het 
Pontplein. Het Maritiem Colle-
ge IJmuiden verzorgt voor be-
zoekers een pendeldienst van en 
naar het schip.
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