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Ronald Schröer eindigt als tiende 
in Egmond Halve Marathon

Bakkum - Files op de Zeeweg, 
een vol parkeerterrein en een 
drukte van jewelste op en bij 
het strand van Bakkum zondag 
aan het begin van de middag tij-
dens de Egmond Halve Mara-
thon. Het loopevenement werd 
gewonnen door de Ethiopische 
Guteni Schone in 1.11.55 te zien 
op de foto. De wedstrijd, waarbij 
de vrouwen 9.17 minuten eerder 
starten dan de mannen, werd 
hierdoor voor het eerst sinds 
2001 gewonnen door een vrouw. 
Het Ethiopische succes werd 

compleet gemaakt door de winst 
van Ayele Abshero (1.02.52). Hij 
won in 2011 ook al in Egmond. 
Castricummer Ronald Schröer 
eindigde als tiende in 1.05.35 
(vierde Nederlander) en Hugo 
van den Broek werd twintigste. 
Hilda Kibet, die in 2007 de wed-
strijd won, heeft niet meegelo-
pen. Emily Collinge uit Egmond 
aan Zee werd tiende bij de da-
mes. 
Door het hoge water het gro-
te aantal toeschouwers op het 
strand werd de wedstrijd een 

Wat gaat Uitgeest kiezen?
Castricum - Eind deze maand kiest 
Uitgeest of de gemeente een amb-
telijke of bestuurlijke fusie aangaat 
met de IJmond of met Bergen, Heiloo 
en Castricum. Bewoners hebben de 
voorkeur voor de noordelijke richting 
aangeven, ondernemers zien meer 
heil in aansluiting bij de IJmond. 

Waarnemend burgemeester Theo 
van Eijk: ,,Zonder een kwaad woord 
te zeggen over de ambtenaren van de 
gemeente Uitgeest, heeft onze orga-
nisatie niet de capaciteit om de werk-
zaamheden te verrichten die nu van-
uit het Rijk op ons afkomen. Uitgeest 
ontkomt niet langer aan verdergaand 
samenwerken in een ambtelijke fusie 
of nog een stap verder te doen: een 

bestuurlijke fusie aangaan.” De raad 
doet op 30 januari uitspraak. 

spectaculair gebeuren. Zoals 
verwacht barstte de strijd in de 
kopgroep pas echt los bij het 
passeren van Bakkum en werd 
de kopgroep uit elkaar getrok-
ken. Ronald: ,,Ik ging echt heel 
lekker. Ik kreeg echt vleugels 
toen ik op mijn trainingsronde 
kwam te lopen!” Foto: Karel Del-
voye. 
Kijk voor de Egmond-Pier-Eg-
mond die zaterdag werd verre-
den met als winnaars Sebastian 
Langeveld en Marianne Vos el-
ders in deze krant.

Peter Verduin stapt uit PvdA
Castricum - Peter Verduin van 
de PvdA heeft zich terugtrokken 
als kandidaat voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Al 
eerder hebben John Hommes en 
Petra Nordholt aangegeven niet 

van een kandidaatuur. Ik merkte 
al dat contacten tussen de nieu-
we mensen op de kandidaten-
lijst en mij niet soepel verliepen. 
Welke actoren daar in meespeel-
den is voor mij onduidelijk. Vori-
ge week liep de spreekwoorde-
lijke emmer over. Mijn e-mails 
werden niet gelezen en ik werd  
vermeden in overleg over stand-
punten en stellingen werden in-
genomen zonder mijn inbreng. Ik 
voelde mij bovendien niet meer 
gesteund door het bestuur.” 

,,We betreuren het vooral voor 
onze leden”, zegt voorzitter Jan 
Postma. ,,Peter heeft van de le-
den van de PvdA, na zijn eerde-
re terugtreden, opnieuw het ver-
trouwen gekregen en hij is door 
hen hoog op de kandidaten-
lijst gezet. Hij beschaamt hun 
vertrouwen nu opnieuw. Dat 

herkiesbaar te zijn. Verduin stap-
te vorige jaar ook op, maar kwam 
daarop terug. 
Verduin: ,,Verschil van inzicht en 
de ontstane onwerkbare situatie 
zijn de aanleiding om af te zien 

schaadt de beeldvorming over de 
persoon van Peter, in ieder geval 
binnen de PvdA, maar ook het 
imago van de PvdA zelf.” Post-
ma zegt dat de huidige fractie 
door boosheid en onvrede over 
hun positie op de kandidatenlijst 
een goede samenwerking met 
de nieuwe kandidaten onmoge-
lijk heeft gemaakt. ,,Het bestuur 
heeft in vele gesprekken gepro-
beerd een oplossing te vinden en 
te bemiddelen, maar heeft moe-
ten vaststellen dat hier geen ver-
andering in kwam. De kandida-
tenlijst is democratisch vastge-
steld in de ledenvergadering. Die 
leden hebben in grote meerder-
heid gekozen voor vernieuwing. 
De PvdA Castricum had en heeft 
nog steeds een ijzersterke kandi-
datenlijst en richt zich op de toe-
komst.”
Verduin: ,,Als Ron de Haan van 
de VrijeLijst nu vraagt of ik een 
biertje met hem wil gaan drin-
ken, sla ik dat niet af. Dat bete-
kent niet dat ik ja zeg tegen die 

partij, maar ik ben nu vrij om een 
nieuwe keuze te maken.” Foto: 
Gemeente Castricum.
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Goede ideeën gezocht 
voor de Foodwalk

Castricum - Op dinsdag 28 ja-
nuari vanaf 20.00 uur wordt er 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
een lezing over foodwalks ge-
geven. Vorig jaar is een nieuw 
landelijke netwerk van maal-
tijdwandelingen en -fietstochten 
geopend. Aan de hand van re-
cepten en een wandelroute kan 
iedereen zelf ingrediënten voor 
een maaltijd verzamelen. Mede-
werkers van De Tuin zijn nu op 
zoek naar mensen die ideeën 
hebben voor een Foodwalk door 
Castricum.

Foodwalks zijn wandelingen van 
rond de veertien kilometer met 
een vast start- en eindpunt. Op 
dit punt zijn een routekaartje en 
recepten verkrijgbaar. Aan de 

wandeling wordt een recept ge-
koppeld waarvoor men tijdens 
de wandeling ingrediënten plukt 
uit de natuur of koopt bij (bio-
logische) verkooppunten op de 
route. In Noord-Holland zijn door 
Landschap Noord-Holland vorig 
jaar twee Foodwalks ontwikkeld 
in Bergen en in Heemstede. Daar 
wil Landschap Noord-Holland 
een wandeling door de omge-
ving van Castricum aan toevoe-
gen. Iedereen wordt uitgenodigd 
om ideeën in te brengen. Dit kan 
gaan over wandelroutes maar 
ook over (streek)gerechten of 
specifiek ingrediënten die pas-
sen bij Castricum of de regio. De 
lezing is gratis, aanmelden voor 
26 januari via info@tuinvankapi-
teinrommel.nl. 

Aldabra, hel of paradijs
Castricum - Nauwelijks iemand 
weet waar Aldabra ligt en dat is 
nu juist de reden dat op en rond 
dit atol in de Indische Oceaan de 
hoogste biodiversiteit op aarde 
te vinden is. Op dinsdag 14 ja-
nuari organiseert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland in 
samenwerking met De Hoep een 
lezing met beelden onder de titel 
‘Aldabra, hel of paradijs’. De le-
zing wordt gegeven door natuur-
fotograaf Philip Friskorn.
,,Alleen op Aldabra komen der-
tien endemische vogelsoorten 
voor, zoals de Heilige ibis en de 
Aldabra ral. Op de eilanden in 
de Indische Oceaan leefden ooit 
zes niet vliegende vogelsoorten, 

waaronder de bekende Dodo. 
Alleen de Aldabra ral is uiteinde-
lijk overgebleven. Maar niet alles 
wat op Aldabra vliegt is vogel. De 
vliegende hond, een fruiteter, is 
er ook redelijk talrijk.”

Om een boek te maken voor het 
WWF vertrokken acht Foto Na-
tura fotografen in 2005 naar de-
ze eenzame en onbewoonde 
stip in de Indische Oceaan. Wat 
daar door het Aldabra Expediti-
on Team in beeld werd gebracht 
komt is te zien tijdens deze le-
zing. De lezing vindt plaats in De 
Hoep en begint om 20.00 uur. 
Vooraf opgeven via www.pwn.nl/
eropuit of  0251-661066. 

Drietal verdacht van 
beroving en bedreiging
Castricum - De politie hield in 
de nacht van vrijdag op zater-
dag drie mannen, van 18, 19 en 
17 jaar uit Bodegraven, Baren-
drecht en Oosterhout aan.
Een 23-jarige man belde de po-
litie nadat hij door drie man-
nen was beroofd van zijn fiets. 
De man fietste over de Hol-

laan toen een van de verdach-
ten hem klemreed. Ze bedreig-
den het slachtoffer met een mes 
en gingen er vervolgens vandoor 
met de fiets van het slachtoffer. 
Agenten zochten in de omgeving 
en konden de drie mannen aan-
houden op de Beverwijkerstraat-
weg. Het drietal zit vast.

Inbraak woning Mient 
Castricum - Vorige week 
woensdag werd ingebroken in 
een woning aan de Mient. De 
daders kwamen het pand binnen 
door een raampje aan de voor-
zijde van het pand te vernielen. 
Via dit raampje kon het slot van 

de voordeur worden geopend. 
De gehele woning werd door-
zocht. Hierbij werden onder an-
deren een laptop, sieraden en 
een camera weggenomen. De 
inbraak vond plaats tussen 12.45 
en 22.15 uur.

Marilyn Monroe in kurk
Limmen - Limmen Ludiek gaat, 
na het maken van een kurken-
portret van Nelson Mandela, een 
andere techniek toepassen als 
Marilyn Monroe wordt gepor-
tretteerd. Marilyn is zaterdag 1 
maart van de partij bij de carna-
valsoptocht van De Uylenspieg-
hels. Limmen Ludiek heeft in-
middels contact met drie kurk-
kunstenaars, uit London, Tirana 
en Chicago, om ervaringen uit te 
wisselen.
Marilyn Monroe wordt ruim twee 
keer groter dan het portret van 
Nelson Mandela. Er worden zo’n 

6.000 spijkertjes gebruikt waar 
de kurken opgedrukt worden. 
Reclamestudio Robert Bijl zorgt 
dat de afbeelding op hout ge-
drukt wordt. Vrijdagavond 17 ja-
nuari is er weer een kurken-
sorteersessie in het Kurkenhof 
op de Jan Valkeringlaan. ,,De 
330.000 kurken uitsorteren op 
kleur is nu onze grootste zorg en 
uitdaging”, zegt voorzitter Kees 
de Jong. ,,Wij hopen dat we heel 
veel vrijwilligers mogen begroe-
ten in de Kurkenhof het komen-
de jaar.” Iedereen is welkom van-
af 19.00 uur.

Castricum - Donderdag 23 ja-
nuari geeft Lia Vriend een le-
zing over de Beemster,  een van 
de eerste grote droogmakerijen 
in de 17e eeuw, die heel groot 
stempel gedrukt hebben op het 
karakter van de Hollandse land-
schappen. De Beemster staat 
dan ook op de Werelderfgoedlijst 

Lezing Beemster van de Unesco. Lia maakt aan de 
hand van vele kaarten, luchtfo-
to’s en andere illustraties het ka-
rakteristieke landschap van De 
Beemster duidelijk. De lezing 
vindt van 14.00-16.00 uur plaats 
in De Kern aan de Overtoom. 
De organisatie is in handen van 
het Vrouwen Contact Castricum. 
Niet-leden betalen vier euro, in-
clusief consumptie.

COLOFON

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
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

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





15 januari 20144

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 15.30 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
The Wolf of Wallstreet
donderdag & vrijdag 13.30 uur   

zaterdag 15.30 uur   dinsdag 13.30 uur    
 woensdag 13.00 & 21.00 uur

Mandela: Long walk to freedom
vrijdag 13.30 uur    dinsdag 21.00 uur   

Captain Phillips
vrijdag 19.00 uur    zondag 11.00 uur 

Het Diner
donderdag 13.30 uur   zaterdag 18.30 uur   

zondag 15.30 uur   maandag 20.00 uur   
La Grande Bellezza

vrijdag & zaterdag 18.30 uur  
The Hobbit 2 - 2D

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 16.15 & 21.30 uur   

zaterdag 16.00 & 21.30 uur   
zondag 19.30 uur   

dinsdag 13.30 & 19.00 uur   
woensdag 16.00 & 19.00 uur   

Soof
vrijdag 16.15 uur   zaterdag 13.30 uur  

zondag 13.00 uur  
woensdag 16.00 uur  
Frozen (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 & 13.00 uur  
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op kamp

Programma 16 jan t/m 22 jan 2014

Levensreis Mandela: 
Long Walk To Freedom

Mandela: Long Walk To Freedom, 
gebaseerd op de gelijknami-
ge autobiografie, neemt het pu-
bliek mee op de indrukwekken-
de levensreis van Nelson ‘Madi-
ba’ Mandela. 

De film biedt een unieke visie op 
de ontstaansgeschiedenis van 
een modern icoon - vanaf zijn 
jeugd in een klein plattelands-

dorp tot en met zijn president-
schap van Zuid-Afrika in de ja-
ren ‘90. De film schetst een eer-
lijk portret van Mandela als jon-
ge man met een voorkeur voor 
boksen, snelle auto’s en mooie 
vrouwen, maar ook als een ge-
talenteerd advocaat en vrijheids-
strijder die wapengeweld niet uit 
de weg ging om zijn politieke 
boodschap over te brengen. 

Jep Gambardella is een knappe 
man en onweerstaanbare verlei-
der. Een succesvol journalist die 
ooit een roman schreef die hem 
een literaire prijs en de reputa-
tie van gefrustreerd schrijver op-
leverde. Nog altijd maakt hij deel 
uit van het mondaine leven in de 
stad Rome. Hij is er elke avond, 

La Grande Bellezza op elk feestje, zijn scherpe geest 
wordt bejubeld en zijn gezel-
schap wordt opgezocht. 

Hij denkt echter met verbittering 
terug aan zijn gepassioneerde 
jeugdliefde en besluit na zijn 65e 
verjaardag het schrijven weer op 
te pakken en op zoek te gaan 
naar de eigenlijke zin en schoon-
heid van het leven.

Acts van topniveau dit 
weekend in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 17 ja-
nuari is het tijd voor wat inter-
nationale en nationale akoesti-
sche muziek van topniveau in de 
Bakkerij. Op deze avond zal de 
lokale Heemskerkse held Frank 
Doesburg het spits afbijten. 
Daarna laat Ellen Cox horen wat 
ze in huis heeft. Deze vrouw uit 
Wales speelt akoestische folk-
punk met duidelijke swing en 
bluesinvloeden. Daarna komt de 
Schot Mark McCabe op het po-

dium en met zijn fluwelen stem 
de harten van het publiek doen 
smelten. Daarna een dansje met 
het Sweet Empire DJ Team Drive 
In Show. Deuren gaan om 21.00 
uur open en entree is drie euro.
Op zaterdag gaat De Bakkerij 
door met onvervalste rap, rock, 
funk en rapcore met Steenkoud 
en Martial Mouse. 
Zaterdag 18 januari is de zaal om 
22.30 uur open en de entree is 
gratis. 

Rodrigo en Gerard 
in De Oude Keuken
Bakkum - Zaterdag 18 janua-
ri vanaf 14.00 uur treden Rodri-
go en Frank en Gerard Bierste-
ker op in de nieuwe locatie van 
het voormalige Oude Theehuys: 
De Oude Keuken. Er is ruimte 
voor meer publiek en de akoes-
tiek is goed. 
De uit Chili afkomstige Rodrigo 
zingt Latijns-Amerikaanse mu-
ziek en begeleidt zichzelf daarbij 
op gitaar. Zijn repertoire bestaat 
grotendeels uit werk van Victor 
Jara en Silvio Rodriguez. Frank 
vult hem aan op sologitaar. Hij 
is beroepsmuzikant en speelt bij 
Vanzanden en Delahaye. 
Victor Jara speelde in Chili een 
belangrijke muzikale en politieke 
rol tijdens de regering van Salva-
dor Allende. De coup overleefde 
hij daarom niet. Sylvio Rodrigu-
ez, de Cubaanse John Lennon, is 
de bekendste zanger van volks-
liedjes in Cuba. Zijn teksten zijn 
welsprekend en symbolisch, zo-
wel romantisch als politiek. 
Gerard Biersteker is een sin-

ger-songwriter. Na een leven 
als beroepsbassist die op ve-
le podia stond, is hij nu alweer 
tien jaar vol overgave bezig met 
het schrijven van teksten en het 
daarbij componeren van mu-
ziek. Hij heeft hierin, mede dank-
zij zijn verleden als bassist, een 
eigen stijl ontwikkeld. Zijn tek-
sten zijn persoonlijk, zijn zang is 
ingetogen en de begeleiding is 
vloeiend en melodieus. De Oude 
Keuken staat op het terrein van 
Dijk en Duin.

Limmen  - Op zondag 19 ja-
nuari speelt orkest Barksda-
le Jazz Moment in Vredeburg 
tijdens een nieuwe editie van 
de Jazz Session Club.  

Het orkest is  een vervolg op het 
trio Chet’s Choice.  De muzikan-
ten spelen nummers van Charlie 

Parker, Miles Davis, Dizzie Gil-
lespie, Clifford Brown en vele an-
deren uit die tijd. 

Maar eerst is er vanaf 16.00 uur 
en jamsession van een uur en zo 
wordt deze editie ook weer afge-
sloten. De toegang is gratis. Lid 
van de club is mogelijk.  

Jazzorkest in Vredeburg

Kaartverkoop Zorro - 
de Musical van start  
Castricum - Op 15 mei gaat 
Zorro - de Musical van The Cast 
in première in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. The Cast 
is sinds het voorjaar 2013 hard 
aan het repeteren aan de wer-
velende en intensieve Zorro-

show. Compleet met flamenco, 
schermduels en heel veel zang 
en dans belooft deze unieke mu-
sical een waar spektakel te wor-
den. Met trots meldt The Cast op 
hun website de eerste en eni-
ge amateurgroep in Nederland 

te zijn die de rechten voor Zorro 
- de Musical heeft weten te be-
machtigen. 
Kaarten zijn te bestellen via 
de website van het Kennemer  
Theater: www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa: 0251 
221453. Op donderdag 15 mei 
gaat Zorro - de Musical van start 
met een speciale feestelijke pre-
mière, waarna drie voorstellin-
gen volgen op vrijdagavond 16 
mei en zaterdag 17 mei, matinee 
en ‘s avonds.

Volksmuziek van Charivari trio
Castricum - Op zondag 19 ja-
nuari speelt Het Charivari trio bij 
Toonbeeld Concert op Zondag. 
Het Charivari trio zingt en speelt 
op viool, accordeon en contrabas 
muziek van Roemenië tot Vene-
zuela. Eigenzinnige bewerkingen 
van authentieke Zuid-Ameri-
kaanse en Oost-Europese volks-
muziek worden afgewisseld met 
eigen composities, Cubaanse 
begrafenisdansen worden ver-
mengd met nieuwe Nederlandse 
(zigeuner)muziek en Roemeen-
se drinkliederen. Anneke Fran-

kenberg specialiseerde zich na 
haar conservatoriumstudie viool 
in Zuid-Amerikaanse volksmu-
ziek, Bart Lelivelt studeerde ac-
cordeon aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Arnhem, Gerard 
Schoren speelt contrabas in het 
Nederlands Begeleidingsorkest. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en de Readshop.Aanvang 
11.30 uur in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 

Castricum – De lokale par-
tij CKenG heeft een soort car-
navalsliedje opgenomen met als 

Politieke muziek naam Lokale Politiek. Dat haal-
de Radio 1, 3FM, Geen Stijl en de 
nationale tv. 
De vraag of lokale politici zich 
met dit soort dingen bezig zou-

den moeten houden stond daar-
bij centraal. 
Op YouTube is het nummer al 
meer dan vijfduizend keer be-
luisterd en bekeken.
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Hummel Kozijnen
Kunststof kozijnen strak, 
sterk en mooier dan hout
Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aankoop 
van kunststof kozijnen wanneer 
de oude aan vervanging toe zijn. 
Kunststof kozijnen van Hum-
mel Kozijnen in een houtnerf en 
voorzien van houtlookverbindin-
gen zijn strak en sterk en ze zien 
er zelfs nog mooier uit dan hou-
ten kozijnen. Behalve de uitstra-
ling van kunststof kozijnen is de 

lage onderhoudsgevoeligheid 
een belangrijk pluspunt. Maar er 
zijn meer voordelen; zo is de mi-
lieuvriendelijkheid van kunststof 
kozijnen niet minder dan die van 
houten kozijnen. Dat heeft niet 
alleen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het feit 
dat kunststof kozijnen niet meer 
geschilderd hoeven te worden, 
maar ook met de lange levens-

duur van ongeveer 75 jaar. En er 
hoeven geen bomen voor te wor-
den gekapt. 
De kunststof kozijnen van Hum-
mel zijn zeer goed geïsoleerd. 
Men kan kiezen uit verschillende 
soorten isolatieglas. De kunst-
stof kozijnen worden standaard 
geleverd met veiligheidsbeslag. 
Kennis en ervaring hebben ge-
leerd dat de inbraakgevoeligheid 
van een woning met ruim 90% 
afneemt. Met het 6% BTW tarief 
op arbeidsloon, dit jaar verlengd 
door de overheid, kan men veel 
geld besparen. 
Naast kunststof kozijnen kan 
men bij Hummel ook terecht 
voor het leveren van een dakka-
pel, Velux dakramen en voor de 
nodige binnenbetimmering. Ook 
het vervangen van zinken goten 
en dakbedekking van woning 
schuur of garage behoort tot de 
mogelijkheden. 

Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering. Elektrisch bedienba-
re aluminium rolluiken die be-
schermen tegen kou, lawaai en 
inbraak en voorzien zijn van een 
optilbeveiliging. De showroom 
van Hummel Kozijnen is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk, tel. 0251-234484 / 
06-10273172. Geopend: vrijdag 
van 13.00 uur tot 16.30 uur, za-
terdag van 12.00 uur tot 15.00 
uur en op afspraak. 

Akersloot - Met het planten van een Japanse notenboom door 
wethouder Mosk is maandagmiddag de opknapbeurt van de 
groenplek op de Rembrandtsingel afgerond. De gemeente heeft 
in samenspraak met omwonenden een nieuw ontwerp gemaakt 
voor deze plek. De opknapbeurt was nodig omdat de plek was 
verwilderd en er regelmatig grond en tuinafval werd gedumpt. 
De gemeente heeft bomen die in slechte conditie waren gekapt 
en het resten beplanting verwijderd. Daarvoor in de plaats kwa-
men nieuwe bomen en struiken. 

Groenplek Rembrandt-
singel is opgeknapt

Castricum - Op woensdag 
30 januari wordt voor de acht-
ste maal een grote verwarmde 
tent opgezet op de Brink voor 
de stichting Sociaal Castricum 
waarin een feest wordt gevierd 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking op zondag 2 fe-
bruari. Maar eerst treden don-
derdag muziekvereniging Emer-
go en musicalgroep The Cast op. 
Een van de beste muziekvereni-
gingen in Europa is de plaatse-
lijke muziekvereniging Emergo. 
De organisatie is blij dat zij weer 
bereid zijn op te treden en en-

kele van hun werken ten geho-
re willen brengen. Musicalgroep 
the Cast brengen enkele liede-
ren uit onder andere de musical 
Zorro en de leden dansen. De 
aanvang is 20.00 uur. De entree 
is vijf euro. 
Het is mogelijk dat een tafel te 
reserveren  voor tien personen, 
inclusief hapjes en drankjes. De 
opbrengst van deze avond komt 
geheel ten goede aan het feest 
op zondag 2 februari voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Aanmelden bij Annelies 
Poel: 0251-658674. 

Castricum - De kerken vieren 
de Week voor de Eenheid op 
zondag 19 januari vanaf 16.00 
uur met een oecumenische 
dienst in de Pancratiuskerk. Het 
thema is: ‘Is Christus verdeeld?’. 
Ds. Dick van Arkel is de voor-
ganger, muziek wordt verzorgd 
door het koor Cantare van de r.k. 
parochie en de muziekgroep van 
de Evangeliegemeente. De orga-
nisatie si in handen van de Raad 
van Kerken Castricum. Voor de 
jongsten is er oppas, de grote-
ren kunnen naar de kinderne-
vendienst. Na afloop is er soep 
en brood in het parochiehuis. 
Aan de deelnemers wordt ge-
vraagd brood mee te nemen om 
te delen.

Eensgezindheid in de 
Week voor de Eenheid

Nationale Voorleesdagen in bibliotheek
Castricum - Speciaal voor ba-
by’s, peuters en kleuters zijn van 
woensdag 22 januari tot en met 
zaterdag 1 februari de Nationale 
Voorleesdagen. 
Centraal staat het Pren-
tenboek van het Jaar 2014:  
Krrrr…okodil van Catherine Ray-
ner waaruit wordt voorgelezen. 
Op verschillende basisscholen 
wordt er voorgelezen door bur-
gemeesters, wethouders, brand-

weermannen en spelers van AZ. 
Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen kunnen kinderen gratis 
lid worden van de bibliotheek. Er 
hoeft dan geen inschrijfgeld be-
taald te worden en kinderen tus-
sen de 0 en 4 jaar krijgen het vin-
gerpopje Krrr…okodil cadeau. 
Ouders die zelf nog geen lid zijn 
kunnen zich in deze periode in-
schrijven met een korting op het 
abonnement. En alle nieuwe le-

den krijgen een gratis bioscoop-
kaartje voor JT bioscopen.
Peuters en kleuters kunnen zelf 
verhaaltjes maken met de Boek-
O-Matic. Met een aantal gete-
kende verhaalelementen maken 
ze een verhaaltje, door plaatjes 
te plakken op een vertelstrook. 
Kinderen kunnen aan de slag 
met de Boek-O-Matic in Castri-
cum op 25 januari vanaf 11.00 
uur. 

Castricum - Het Projectkoor 
Castricum brengt op 11 mei het 
concert 'World Tour'. Er wordt 
muziek uit diverse landen inge-
studeerd met een afwisseling 
tussen klassieke muziek en licht-

voetige songs. Ruim zeventig 
deelnemers werken mee. Voor 
ieder project dient men zich op-
nieuw aan te melden, een aan-
meldingsformulier kan worden 
gedownload via www.project-

Meezingen in Projectkoor? koor-castricum.nl. De repetities 
vinden plaats in de protestant-
se kerk Limmen op de zaterdag-
ochtend vanaf 29 maart. 

Aanmelden om mee te doen kan 
tot 15 februari. Meer informatie: 
Aad Zonneveld tel.0251-656907, 
aadentinus@hotmail.com. 

Castricum - ,,Vooral voor al-
leenstaande ouderen is het een 
prettige idee dat zij elke dag 
contact hebben met iemand uit 
hun directe omgeving. Dank-

Word coördinator Telefooncirkels
zij de Telefooncirkel hebben de 
deelnemers elke dag telefo-
nisch contact met iemand, al is 
het maar even.” Aan het woord is 
Margriet Saat, de huidige coör-
dinator van de drie Telefooncir-
kels die in Castricum actief zijn. 
Zij neemt binnenkort afscheid en 
de Rode Kruisafdeling Castricum 
zoekt daarom nu een opvolger.
Het Rode Kruis zoekt een nieu-
we coördinator voor de drie Te-
lefooncirkels met sociale betrok-
kenheid en gevoel voor organi-
seren. Van hem/haar wordt eni-

ge vaardigheid met Excel ge-
vraagd voor het opstellen van 
dienstroosters. Verder leidt hij/zij 
de besprekingen met de vrijwilli-
gers en woont de vergaderingen 
bij met collega coördinatoren. 
Een van de vrijwilligers van de 
Telefooncirkel is bereid de nieu-
we coördinator te ondersteunen 
bij zijn/haar taak en zullen in 
overleg de werkzaamheden ver-
deeld worden. Belangstellenden 
kunnen voor informatie terecht 
bij M. Saat, tel. 0251-652825, e-
mail margriet@saat.org.  
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Op zondag 5 januari zijn 46 eerstejaars leerlingen van 
PCC Heiloo, samen met vijf eigen sportdocenten en 
vijf instructeurs afgereisd naar Oostenrijk. De sport-
klasleerlingen van de school werken tijdens dit Snow 
Camp in Maria Alm keihard aan hun ski- en snow-
boardvaardigheden. De laatste weken van 2013 ston-
den voor de sportklassers van PCC Heiloo in het te-
ken van leren skiën en snowboarden. Tijdens het jaar-
lijkse Snow Camp in Oostenrijk vervolgen de leerlingen 
hun intensieve training op de berghellingen van Maria 
Alm. Lotte Peters (12): ,,Ik kan nu parallel skiën!” Ook 
Quinty Boontje (12) uit Limmen steekt veel op van de 
lessen: ,,Als je een bocht gaat maken, moet alles mee-
draaien en niet alleen je bovenlichaam.” PCC Heiloo 
maakt deel uit van het landelijk netwerk Sportaccent-
scholen. Sportklasleerlingen volgen er, bovenop de ge-
bruikelijke drie uur, wekelijks nog twee extra uren li-
chamelijke opvoeding. 

Meer informatie maandag 20 januari om 19.30 uur tij-
dens de ouderinformatieavond en dinsdag 4 februari 
19.00-21.00 uur tijdens het open huis.

Ook gezond ouder worden?

Wonderwijs Coaching, al jaren een succesvolle begeleidingspraktijk gevestigd in Tuitjenhorn, gaat nu ook in 
Heiloo aan de slag in de praktijkruimte van Hart&Ziel. Annemieke Hoogeboom-Veldt, van origine afkomstig 
uit Castricum, is blij nu ook kinderen en ouders in deze regio dichtbij van dienst te kunnen zijn.
Annemieke heeft een brede kennis op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier-
door kan zij met een breed scala aan hulpvragen aan de slag. Annemieke start in Heiloo met het geven van 
gratis lezingen over diverse thema’s voor ouders en leerkrachten. De eerste is op 24 januari en gaat over 
Beelddenken. Daarnaast gaat zij ook in Heiloo de Leren-Lerentraining geven. Wie graag ziet dat het kind be-
ter presteert op school, meer gemotiveerd is, zich zekerder voelt en weer zin heeft in leren, meldt het kind nu 
aan. Dé bewezen en succesvolle methode voor jeugd in het basisonderwijs, VO en MBO. Voor info rmatie en 
aanmelden voor de lezingen en trainingen: www.wonderwijs-coaching.nl.

Op snowcamp 
met PCC

Zondag 19 januari komt om 14.00 uur drs. Eva Bakker een lezing houden bij 
boekhandel Laan in Castricum over gezond ouder worden. Zij doet dit naar 
aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek van hoogleraar biogeron-
toloog Linda Partridge. ,,We gaan niet dood door verouderde cellen, maar 
aan verouderingsziekten als osteoporose, hart- en vaatziekten, kanker, obe-
sitas en diabetes”, aldus Eva Bakker. ,,Linda Partridge stelt dat wij deze ziek-
ten zouden kunnen voorkomen door minder calorieën te gebruiken en daar-
door veel langer gezond te blijven. In de Voedselzandloper van Kris Verburgh 
wordt de nadruk gelegd op calorierestrictie, goede voeding en het zoveel 
mogelijk vermijden van die suikers of koolhydraten die het verouderings-
proces versnellen en onder andere de kans op kanker verhogen. Behalve de 
juiste voeding is ook een gevarieerd bewegingspatroon van groot belang. 
Minder voeding en meer bewegen vormen de ideale combinatie.”

Wonderwijs in Heiloo 

Advies en begeleiding 
voor kinderen en ouders

Op zondag 19 januari wordt weer een gps-cursus gegeven 
in De Hoep op de Zeeweg in Castricum. Gps staat voor glo-
bal positioning system. Een gps-ontvanger kan met behulp 
van de satellieten berekenen waar men is op aarde en daar-
naast allerlei punten opslaan, zoals de locatie waar de auto 
geparkeerd staat of de plek van het hotel of camping. Ver-
dwalen is er dus niet meer bij. Op de gps-basiscursus leert 
men uitgebreid omgaan met gps. De cursus bestaat uit een 
theoriedeel met cursusboek en een 5 km lange oefenwan-
deling met opdrachten door het Noordhollands Duinre-
servaat. De cursus wordt afgesloten met zoeken naar een 
schat. Ook kunnen cursisten advies krijgen over de aanschaf 
van een gps-ontvanger. Van 10.00 tot 16.30 uur. 
Opgeven voor deze workshop is noodzakelijk en kan op 
www.pwn.nl/eropuit of telefonisch via 0251-661066.  

Basiscursus gps in De Hoep
De muzikale paden 
van Willem Schoone 
en Henk Haanraads 
gaan zich 18 janua-
ri weer even kruisen 
in De Vriendschap in 
Akersloot. Deze twee 
rasmuzikanten speel-
den in 1970 al samen 
in de Bergense band 
Tortilla. Zij maak-
ten toen de lp Little 
Heroes met de broer-
tjes Den Tex. In 1977 
voegde Willem zich bij 
Shoreline. Inmiddels zijn beide muzikanten nog steeds 
actief en gaan ze 18 januari weer even laten zien dat 
livemuziek nog steeds de kracht heeft om even lek-
ker, alle dagelijkse beslommeringen te doen vergeten. 
Aanvang 21.30 uur. 

The Chief en Willem 
Schoone in Vriendschap
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Akersloot – Vorige week woens-
dag rond 9.00 uur werden de 
hulpdiensten opgeroepen naar 
Hotel Van der Valk. Er kwamen 
twee ambulances, drie politie-
wagens en een helikopter in ac-
tie. In eerste instantie werd ge-

dacht aan een drenkeling te wa-
ter, maar dat werd later ingetrok-
ken. Er bleek een hotelgast on-
wel geworden te zijn. Na reani-
matie is het slachtoffer naar het 
ziekenhuis overgebracht. Foto: 
Lucas Hazes. 

Castricum - De Stichting Werk-
groep Oud-Castricum, die uit 
zo’n dertig actieve leden bestaat, 
hield vorige week maandag haar 
traditionele nieuwjaarsreceptie 
in de Duynkant . Daar blikte in-
terim- voorzitter Gerard Veldt te-
rug op een bewogen jaar, waar-
in door overlijden afscheid geno-
men moest worden van vier le-
den. Veldt noemde ook de hoog-
tepunten van 2013 die ertoe leid-
den dat Oud-Castricum meerde-
re malen in het nieuws kwam. 
Ook de toekomst werd aan-
gestipt, met als speerpunt de 
bouwplannen voor uitbreiding 
van het onderkomen aan de Ge-
versweg. Veldt concludeerde dat 

de organisatie springlevend is en 
dat onlangs een aantal mensen 
de werkgroep is komen verster-
ken. Desondanks is het bestuur 
naarstig op zoek naar een nieu-
we voorzitter, zodat penning-
meester Gerard Veldt zich weer 
alleen op de financiële zaken 
kan richten.
Belangstellenden die affiniteit 
hebben met de geschiedenis van 
Castricum en Bakkum en een 
gemotiveerde groep mensen wil 
leiden, worden uitgenodigd om 
zich aan te melden via secretaris 
Albert Lourens, tel.: 0251-670465 
of a.m.lourens@hccnet.nl.

Castricum - Treinreizigers die 
bij het station parkeren, moeten 
er rekening mee houden dat ze 
verder moeten lopen naar hun 
perron. Een deel van het par-
keerterrein naast het fitnesscen-
trum is niet meer bestemd voor 
deze auto’s.

Het gaat om het terrein dat Pro-
Rail huurde van eigenaar Bies-
terbos om treinreizigers par-

keergelegenheid te bieden. De-
ze huurovereenkomst loopt af. 
Een oplossing, de uitbreiding 
van het P&R-terrein, komt er wel, 
maar deze is pas over ongeveer 
een jaar gereed. Omdat het ter-
rein niet meer wordt verhuurd, 
heeft Biesterbos de gemeente 
gevraagd het trapje weg te ha-
len dat de gemeente had aange-
bracht om de route naar het sta-
tion te vergemakkelijken.

Oud-Castricum zoekt 
naar nieuwe voorzitter 

Hulpdiensten in actie

Trapje weg bij Zanderij

Clusius College is weer excellent!
Castricum - Het Clusius College 
heeft weer het predikaat ‘Excel-
lente school’ ontvangen. Een on-
afhankelijke jury heeft de school 
voordragen aan de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW). In het juryrapport 
is te lezen: ‘Het onderwijspro-
gramma van het Clusius Colle-
ge omvat stages, een gedifferen-
tieerd aanbod in de (theorie)vak-
ken en een degelijke zorgstruc-
tuur. Het Clusius College heeft 
hoge verwachtingen van leerlin-
gen en realiseert volgens eigen 
berekeningen hoge opstroomcij-
fers. Leerlingen zijn klaarblijke-
lijk tevreden over de hulp en be-
geleiding die de school aanbiedt, 

het dyslexiebeleid, de transpa-
rantie in eisen voor toetsen, de 
stimulansen om je best te doen 
en de opstroommogelijkheden. 
De afdeling heeft expliciet een 
terrein afgebakend waarbinnen 
zij zich wil profileren. De school 
laat ontwikkelingen zien op rele-
vante terreinen. Genoemd wor-
den een aantal (door)ontwik-
kelingen zoals benutting van 
toetsuitkomsten en individuali-
sering. Opbrengstgericht werken 
wordt doorontwikkeld. Voorts de 
stapelklas, Basis op maat en Ba-
sis zelfstandig, die bij uitstek ge-
schikt zijn voor vmbo-bb-leerlin-
gen. Dat wordt door leerlingen 
bevestigd.’ 

Bakkum - Op zaterdag 18 janu-
ari wordt een drinkwatereiland 
geopend in De Hoep. Kinderen 
worden uitgenodigd van 15.30 
tot 16.00 uur bij de opening aan-
wezig te zijn. Het drinkwaterei-
land visualiseert hoe PWN het 

Drinkwatereiland in De Hoep 
oppervlaktewater uit het IJs-
selmeer zuivert tot drinkwa-
ter. In verschillende filmpjes la-
ten drinkwatertechnoloog Ignaz 
Worm en zijn buurjongen Marro 
zien hoe het zuiveringsproces in 
elkaar zit.

BUCH zien voordelen in 
verdergaande samenwerking
Casticum - De gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo met als werktitel 
BUCH hebben de afgelopen 
maanden een verkenning ge-
daan naar samenwerking op 
ambtelijk niveau. 

Hieruit blijkt dat het samenvoe-
gen van de vier organisaties 
voordeel kan opleveren op de 
thema’s kwetsbaarheid, kwali-
teit en kosten. Het samenvoe-
gen wordt  dit jaar verder uitge-
werkt en doorgerekend. Onder-
tussen gaan de organisaties de 
reeds bestaande samenwerkin-
gen uitbreiden en intensiveren. 
Van fusie op gemeentelijk niveau 

is vooralsnog geen sprake. Voor 
de vier gemeenten is het in hun 
huidige omvang vrijwel onmoge-
lijk om alle huidige en nieuwe ta-
ken, voortkomend uit de taakop-
dracht vanuit het rijk en de be-
zuinigingen, zelfstandig uit te 
voeren. 

Een verregaande samenwerking 
kan noodzakelijk zijn om toe-
komstbestendig te zijn en te blij-
ven. Mede hierom hebben de ra-
den van de gemeenten in 2013 
aan hun colleges gevraagd de 
mogelijkheden van samenwer-
king te verkennen. Uitgangspun-
ten voor de organisaties waren 
daarbij dat samenwerking in elk 

geval moet opleveren: verminde-
ren van de kwetsbaarheid, ver-
der verhogen van de kwaliteit van 
dienstverlening en beheersing 
van de kosten. Kort samengevat: 
‘de drie K’s’.

Aan het begin van de zomer wer-
den drie pilotonderzoeken ge-
start. Die betreffen de beleidster-
reinen openbare ruimte, organi-
satie en klantencontacten. Daar-
naast werden ook projectgroepen 
ingesteld voor visie in samen-
hang en beheer.

Voor deze onderzoeksgebieden is 
in kaart gebracht wat de ‘plussen’ 
zijn op de drie schaalniveaus: sa-
menwerken, samendoen en sa-
menvoegen. Samenvoegen levert 
de meeste plussen op voor alle 
drie de K’s. De voordelen op sa-
mendoen zijn beperkt, die op sa-
menwerken marginaal.

Castricum - Vrijdag 17 januari 
wordt in de bibliotheek van Castri-
cum in samenwerking met Stich-
ting Welzijn een Tablet Café ge-
houden. Tijdens deze bijeenkomst 
kan men kennis delen en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Het is handig om de eigen tablet 
mee te nemen. Er zijn voldoende 
tablets aanwezig om ervaringen 
op te kunnen doen. Tijdstip is van 
14.00 – 16.00 uur. Aanmelden voor 
een van deze bijeenkomsten kan 
bij de klantenservice, telefonisch 
of per email.

Bakkum - In het Witte kerkje op 
het terrein van Dijk en Duin in 
Bakkum begint op donderdag 16 
januari om 20.00 uur een klank-
meditatie die wordt georgani-
seerd door Joke Welboren. Zij 
gebruikt onder andere himala-
ya-klankschalen, kristallen scha-
len, stemvorken, drums en ocean-
drums, shantigongs, rainsticks en 
haar stem. Informatie/reserveren: 
sakagaweea@hotmail.com of tel.: 
06-36155637.

Lijsttrekkers politieke 
partijen op de radio

Castricum - Castricum105 gaat 
ruime aandacht besteden aan de 
gemeenteraadsverkiezingen die 
woensdag 19 maart plaatsvindt. 
Er is elke week een lijsttrekker 
te gast in de maandageditie van 
het programma Nieuw Castri-

cums Peil. Als eerste gast werd 
maandag Marjo Husslage van de 
SP ontvangen. 

Nieuw Castricums Peil wordt 
‘s maandags uitgezonden van 
16.00 tot 18.00 uur. 

Tablet Café

Volle maan 
klankmeditatie
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Castricum begrijpt niets van uitlatingen Heerhugowaard

,,Voortbestaan WNK is voor 
ons geen punt van discussie”

Castricum - Wethouder Mosk 
van Castricum begrijpt niets van 
de uitlatingen van de Heerhugo-
waardse wethouder Oude Kotte 
in het Noordhollands Dagblad. 
Als de acht regiogemeenten niet 
tot één sociale voorziening kun-
nen komen, kan de Werkvoorzie-
ning Noord-Kennemerland ge-
woon worden voortgezet. “Dit is 
onnodige bangmakerij ten kos-
te van kwetsbare groepen”, al-
dus Mosk. 
Achtergrond bij de discussie is 
de toekomst van sociale en zorg-
voorzieningen, nu gemeenten er 
een pakket aan taken bijkrijgen. 
Acht gemeenten werken aan 
een gezamenlijke sociale dienst 

maar blijken fundamenteel van 
mening te verschillen. ,,Er is ab-
soluut geen ruzie, maar wel een 
fundamenteel verschil van in-
zicht. De colleges van Bergen, 
Castricum en Heiloo kiezen voor 
één loket in de eigen gemeen-
ten voor alle zaken in het sociale 
domein: van uitkering tot traplift. 
In de vijf andere gemeenten krij-
gen de raden het voorstel voor 
één regionale dienst voor werk 
en inkomen, terwijl de andere 
voorzieningen wél weer plaatse-
lijk worden ingevuld. Wij denken 
onze inwoners beter te kunnen 
bedienen met één loket in elke 
gemeente waarbij we de amb-
telijke organisatie erachter re-

gionaal vormgeven. Zo blijft de 
zorg dichtbij en goed toeganke-
lijk.” Voor het WNK heeft dit wat 
de Castricumse wethouder be-
treft geen gevolgen. ,,We kunnen 
gewoon met zijn allen deelnemer 
blijven. Iets anders opzetten zou 
ook veel duurder worden.” 

Mosk betreurt het dat er niet 
één gezamenlijk gedragen voor-
stel naar de acht gemeentera-
den gaat. ,,Wij vinden dat we een 
goede variant hebben om ver-
der uit te werken. Maar blijkbaar 
is dat niet bespreekbaar. De vijf 
andere gemeenteraden krijgen 
ons voorstel zelfs niet voorge-
legd.” 

In de Schulpvaart kunnen honden nu nog zwemmen.

Castricum – Er liggen twee al-
ternatieven op tafel en met bei-
de opties zijn de eigenaren van 
honden die regelmatig een rond-
je maken door het park Noord 
End niet blij. Want in beide ge-
vallen mogen de honden nog 
maar op een klein gedeelte los-
lopen. Deze maatregel heeft het 
college genomen nadat er spra-
ke was van twee bijtincidenten 
kort na elkaar.
Het overleg tussen de gemeente 
en de hondeneigenaren over de 
inperking van het losloopgebied 
in het park zit al enige tijd op 
slot. De hondeneigenaren heb-
ben nu hun hoop gevestigd op 

de politieke partijen. Er is overleg 
geweest met de VVD en de Vrije-
Lijst, deze week volgen gesprek-
ken met CDA en GroenLinks. 
Ron de Haan van de De VrijeLijst: 
,,Ieder incident in de openbare 
ruimte met ernstige gevolgen is 
te betreuren, maar het past niet 
om zo drastisch in te grijpen. De-
ze situatie heeft al tientallen ja-
ren in alle rust en vriendelijkheid 
bestaan. De VrijeLijst kiest er nu 
voor om de gemeenteraad bij 
motie te verzoeken de rust te la-
ten terugkeren, geen dure amb-
tenaren tijd en bestuurskracht of 
maatregelen te investeren en het 
dossier te sluiten.”

Hondeneigenaars hopen 
op hulp lokale politiek

Castricum – CKenG-ers heb-
ben de afgelopen week de diver-
se Nieuwjaarsrecepties bezocht, 
zo ook zorgcentra De Boog-
aert, de Santmark en de Came-
ren. Tijdens de bezoeken is uit-
voerig gesproken met de bewo-
ners. Hen is gevraagd naar za-
ken die in de gemeente Castri-
cum spelen en wat daaraan te 

doen. Ouderen gaven aan hier 
en daar zebra’s te missen om 
rustig en veilig over te kunnen 
steken. Ook het harde rijden is 
vaak een doorn in het oog. En op 
veel plaatsen, zowel binnen als 
buiten, kan men de rollater en/
of scootmobiel niet goed stal-
len. Met de opmerkingen zegt 
CKenG aan de slag te gaan.

Ouderen willen meer 
zebrapaden in het dorp

Castricum - De SP-Castri-
cum heeft de acties van Abva-
kabo FNV voor de thuiszorg vol-
op gesteund. Linda Louwe van 
SP-Castricum was de drijvende 
kracht achter de acties voor de 
Thuiszorg vanuit Castricum. Ie-
dere demonstratie waren ze er-
bij: thuiszorgmedewerksters en 
een grote groep SP’ers die zich 
solidair verklaarden met de me-
dewerksters van de Thuiszorg. Er 

Steun SP-Castricum actie thuiszorg

vertrok zelfs een volle touringcar 
met actievoerders naar de de-
monstratie in Den Haag en ook 
naar Amsterdam.

Linda: ,,Aanvankelijk wilde het 
kabinet 75% wegbezuinigen van 
de Thuiszorg. Na de eerste gro-
te demonstratie werd de bezui-
niging op de Thuiszorg terugge-
schroefd naar veertig procent. 
Maar ook dit vonden ze bij zowel 

de Abvakabo FNV als bij de SP 
nog steeds veel te veel. En ook 
al wil de SP liever helemaal geen 
bezuiniging bij de Thuiszorg, we 
zijn natuurlijk wel blij dat de Ab-
vakabo FNV ons nu laat weten 
dat de bezuiniging zelfs terugge-
bracht wordt naar 25%. Maar we 
zijn er nog niet. Er is nog steeds 
een loondump gaande. De neer-
waartse prijsspiraal in de WMO 
huishoudelijke zorg moet gestopt 
worden.” 
De vakbond laat weten ook te 
willen strijden voor het personeel 
van verpleeg- en verzorgingshui-
zen en weet zich hierin gesteund 
door de SP. Al eerder gingen 
SP’ers van de lokale Castricum-
se SP bij verzorgingshuizen langs 
van Akersloot, Limmen en Castri-
cum. De SP sprak daar met en-
kele medewerkers met de vraag 
de verstrekte informatie over de 
bezuinigingen vooral door te ge-
ven aan collega’s. ,,Het zou goed 
zijn als meer medewerkers in de 
zorg en hun cliënten zich zouden 
aansluiten bij de vakbond en/
of de SP, want samen staan we 
sterk.”

Castricum - ,,2014 wordt een 
spannend jaar voor het wel-
zijn in de gemeente Castri-
cum”, aldus Deny de Jong, 
voorzitter van Stichting Wel-
zijn Castricum. ,,Door de ge-
meenteverkiezingen en ver-
anderingen vanuit de lande-
lijke overheid zullen de bur-
gers van Castricum dat vol-
gend jaar gaan merken.” 

Meer dan 120 actieve vrijwilli-
gers, politici en andere belang-
stellenden waren aanwezig tij-
dens de druk bezochte nieuw-
jaarsreceptie van de Stichting af-
gelopen vrijdag 10 januari.

Door de decentralisatie van 
jeugdzorg, arbeidsparticipatie en 
WMO (Wet op Maatschappelij-
ke ondersteuning) gaat er enorm 
veel veranderen in het sociaal 
beleid van de gemeente Castri-
cum. Een van de gevolgen is dat 
men minder snel voor zorg of 
vergoeding in aanmerking komt. 
Zo moeten mensen van de over-
heid ook meer zelf gaan regelen 
met behulp van mantelzorgers. 

,,Bij al deze veranderingen in 
het gemeentelijke sociale beleid 
blijft het speerpunt voor Stich-
ting Welzijn om écht klaar te 
staan voor kwetsbare burgers 

Start van spannend welzijnsjaar
die hulp nodig hebben. Daar-
voor zijn 400 vrijwilligers in tal 
van projecten actief. Extra aan-
dacht is er voor mensen die een-
zaam zijn en geen vraag durven 
stellen." 

Tot slot wees De Jong op de toe-
komst van het vrijwilligerswerk. 
De Jong vindt dat vrijwilligers-
werk een vrije keuze moet blijven 
voor vrije burgers die zelf bepa-
len wat zij met hun tijd doen. En 
tegelijk moeten we een groter 
beroep gaan doen op burgers 
om op te komen voor mensen 
die niet goed voor zich zelf kun-
nen zorgen.

Castricum - Gemeenteraads-
lid Ron de Haan vraagt maandag 
20 januari aan de ledenvergade-
ring van De VrijeLijst of - en met 
welke kandidaten, hij mag gaan 
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart. 
Dat gebeurt tijdens een bijeen-
komst die om 20:00 uur begint in 

het Strandvondstenmuseum aan 
de Geversweg. Inwoners die hun 
steun aan De VrijeLijst willen ge-
ven zijn welkom. Bij een akkoord 
over deelname worden dezelfde 
avond afspraken gemaakt over 
de lijstvolgorde van de kandida-
ten, het speerpuntenprogramma 
en de campagne.

VrijeLijst beslist over deelname
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Langeveld en Vos winnen 
de Egmond-Pier-Egmond
Egmond - Het was ploeteren 
op het strand tijdens de zes-
tiende editie van Egmond-Pier-
Egmond. “Dit was misschien 
wel de zwaarste strandrace die 
ik ooit heb gereden”, evalueer-
de winnaar Sebastian Lange-
veld na afloop. Hij won deze he-
roïsche editie zaterdag afgete-
kend. Na hem kwam op ander-
halve minuut achterstand Bram 
Rood binnen. Derde werd vaste 
podiumganger Kevin van Hoo-
vels. Favoriet Marianne Vos was 
de snelste vrouw. “Het leek wel 
drijfzand. Het was heel zwaar 

vandaag”, aldus Vos. Roxane 
Knetemann werd tweede en der-
de werd Alieke Hoogenboom. Na 
de start was al duidelijk dat het 
strand er erg slecht bij lag. Het 
topdeelnemersveld werd meteen 
uit elkaar getrokken, met op kop 
de aanvallende renner uit Ber-
gen, Ivar Slik. De renners zakte 
hier en daar wat weg in het mul-
le zand. Het strand was boven-
dien niet breed door het late ho-
ge water. Bij de pier, halverwe-
ge de wedstrijd, bestond de kop-
groep uit elf renners, maar op de 
terugweg werd het verschil ge-

maakt. Langeveld sloeg zijn slag 
na de afgang van Castricum aan 
Zee. De 28-jarige fietser uit Lis-
se maakte de wedstrijd hard en 
reed ijzersterk weg. Rood viel stil 
en ook Slik en Van Hoovels kon-
den niet in zijn wiel blijven. Na 
1.19.04 kwam Langeveld tevre-
den over de streep. In 2009 won 
hij de grootste strandrace van 
de Benelux ook al. Tijdens Eg-
mond-Pier-Egmond deed een 
recordaantal van 4.023 deelne-
mers mee. Voor de volledige uit-
slag zie www.aguegmondpiereg-
mond.nl. Foto: Peter Savenije.

Bonuspunt voor rugbyclub
Castricum - Twee wedstrijdron-
den in de Lotto Ereklasse zijn ge-
speeld, maar het is de Duinran-
ders nog niet gelukt vier of vijf 
punten bij te schrijven op hun 
conto. Met een nipt verschil van 
22 – 25 moest de Castricumse 
Rugby Club die eer aan LRC Di-
ok laten.  De Castricummers hiel-
den aan de wedstrijd van afge-
lopen week een bonuspunt over 
en handhaven zich op de vierde 
plaats.

Een jong team ging Diok te lijf. 
Zoals bijna elke wedstrijd verrast-
te Romain Raine de gasten met 
een snelle try en de rake conver-
sie van Marnix van Balgooi. Het 
duurde vrij lang voordat Tom Al-
tink, geholpen door Leon Koenen, 
de stand gelijk trok. Diok druk-
te door, twee makkelijk wegge-

ven penalties waren een eenvou-
dig prooi voor Koenen. Een la-
te try voor de Leidenaren leek uit 
te draaien op de ruststand, ech-
ter Menno Reichsteiner bracht 
de ruststand naar 10-18. Het pleit 
leek beslecht toen de gastploeg 
met een driekwart actie de ge-
converteerde try drukte. De be-
vrijdende try kwam van Jos Jon-
ker. De bonus werd benut door 
Van Balgooi. Ioan Tomascu pak-
te het bonuspunt van Lister Ki-
re en Rodney Hermans. (22-25). 
De Castricumse Rugby Club laat 
progressie zien en is een tegen-
stander waar rekening mee ge-
houden moet worden. Volgende 
week staat er weer een thuiswed-
strijd op het programma. Dit keer 
komt ’t Gooi op bezoek. 

Foto: Theo Beentjes.
Castricum - De stichting Soci-
aal Castricum laat op de Brink  

van 30 januari tot met 2 febru-
ari weer een grote verwarmde 

feesttent plaatsen voor een car-
navalsfeest voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Dit carnavalsfeest vindt plaats 
op zondag 2 februari. Maar eerst  
vindt er op vrijdag 31 januari een 
groot keez- en klaverjastoernooi 
plaats dat om 20.00 uur begint.
,,Toen wij drie jaar geleden be-
gonnen met het keezen had-
den we niet verwacht dat dit zo’n 
succes zou worden,” aldus John 
Burgmeijer. ,,In het begin begon-
nen we met ongeveer 80 deel-
nemers, maar vorig jaar had-
den we al 172 deelnemers. Dit 
jaar hopen we alles te overtref-
fen en tweehonderd deelnemers 
huisvesten. Daar komt bij dat wij 
drie rondes spelen en tussen-
door hebben we Bernard Kar-
sten gecontracteerd, die onge-
twijfeld zal zorgen dat de sfeer 
niet te overtreffen valt.”  
Het toernooi wordt georgani-
seerd door de Stichting sociaal 
Castricum en de keezvereniging 
Akersloot. 

Anita Witzier van de partij bij 
de Egmond Wandel Marathon

Regio - Anita Witzier, ambassa-
deur van het Reumafonds, is bij 
de elfde editie van de PWN Eg-
mond Wandel Marathon, die op 
25 en 26 januari wordt gehou-
den. Het Reumafonds is part-
ner van de PWN Egmond Wan-
del Marathon en krijgt van elke 
inschrijving 20 cent voor de be-
strijding van reuma.
 
,,Ik vind het mooi dat reuma me-
de door mij een duidelijker ge-
zicht krijgt. Dus bij evenemen-
ten, zoals de PWN Egmond Wan-
del Marathon, ben ik aanwezig”, 
zegt Anita Witzier. Deelnemers 
aan de lange Zuidroute komen 
haar tussen 11.00 en 12.00 tegen 
bij de stempelpost in Castricum 
aan Zee. Daarna is Anita Witzier 
tot 14.00 uur in de stand van het 
Reumafonds op de Wandel Ex-
po, het begin- en eindpunt van 

de wandelmarathon in Egmond 
aan Zee.
 
Peter Hollenberg (52) uit Eg-
mond-Binnen is één van de 
deelnemers van de PWN Eg-
mond Wandel Marathon. ,,Ik doe 
mee omdat ik als reumapatiënt 
wil laten zien dat ik nog veel kan 
én dat er nog veel kan als je reu-
ma hebt’, vertelt hij. Peter wil met 
zijn sportieve prestatie vijfhon-
derd euro ophalen voor het Reu-
mafonds. ,,Dankzij de juiste me-
dicatie kan ik meedoen aan de 
Egmond. Het Reumafonds steunt 
onderzoek naar de beste behan-
delingen voor reuma. Daar zet ik 
me graag voor in.”
 
De PWN Egmond Wandel Mara-
thon kent verschillende afstan-
den en routes. Er is een noorde-
lijke en een zuidelijke route, die 

op beide dagen kunnen worden 
gewandeld. Deelnemers kunnen 
kiezen voor 10,5 of 21,1 kilome-
ter. Voor nordic walkers is er een 
eigen startgroep. Foto: Reuma-
fonds.

Castricum - Na de eerste com-
petitiehelft met een overwin-
ning te hebben afgesloten, zijn de 
handbalheren van CSV/Meervo-
gels’60 voortvarend aan de twee-
de helft van dit seizoen begonnen. 
Werd er eerder dit seizoen in Em-
mer-Compascuum nog met 21-20 
verloren van DOS; in de thuiswed-
strijd hebben de heren van CSV/
Meervogels duidelijk aangetoond 

dat dit verlies aan externe oorza-
ken te wijten was. Onder leiding 
van het goede en zeer consequent 
fluitende scheidsrechterskoppel 
Gitterson-Melkert was de thuis-
ploeg vanaf het eerste fluitsignaal 
de betere ploeg en liep al snel uit 
naar een ruime voorsprong. Bij 
het rustsignaal stond er 17-6 op 
het scorebord. De einduitslag was 
39-17.

Tweede overwinning op een rij 
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Castricum - Jongeren hebben in 
de kerstvakantie een smashbalcli-
nic georganiseerd. Onder leiding 
van Auke Pauzenga lieten zij meer 
dan 25 jonge toekomstige volley-
ballers kennismaken met de be-
ginselen van smashbal. Smashbal 
is redelijk nieuw binnen het volley-
bal. Auke Pauzenga, student ALO, 
heeft een duidelijke visie over hoe 
je volleybal aantrekkelijk kan ma-
ken voor kinderen van de basis-
schoolleeftijd: ,,Smashbal is een 

Akersloot - Zondag 19 januari is 
het derde keeztoernooi van dit sei-
zoen in café de Vriendschap in sa-
menwerking Keezbord.nl. Akers-
loot is de bakermat van het keezen 
in Nederland, vanuit deze plaats 
heeft het spel heel Nederland ver-
overd. Daarom organiseert kee-
zbord.nl juist hier een keeztoer-
nooi. De winnaars van dit toernooi 
mogen kiezen uit allerlei prijzen 
en ook zal er een verloting wor-
den gehouden. Het  inschrijven 
kan via keezbord.nl aan de zaal. 
Het inschrijfgeld is vijf euro inclu-
sief koffie en borrelhapjes. Aan-
vang 13.00 uur. De Vriendschap is 
te vinden op de Kerklaan 18.

Castricum - Op zondag 2 maart 
start het vervolg van de voetbal-
school bij Vitesse ’22. Tijdens dit 
voorjaarsprogramma worden on-
der leiding van Thijs Sluijter weer 
tien trainingen verzorgd door 
jeugdtrainers van profclubs (ex)
profvoetballers en hoogopgeleide 
KNVB trainers. 
De doelstelling van de voetbal-
school  is om  ieder kind indivi-

dueel maximaal te ontwikkelen en 
wellicht zullen er ook nu weer een 
aantal spelers in kaart worden ge-
bracht bij profclubs uit de omge-
ving. De vervolgschool is zowel 
geschikt voor de deelnemertjes 
aan de vorige voetbalschool, als 
voor spelertjes die voor het eerst 
willen deelnemen. Voor meer in-
formatie, zie de website van Vites-
se ‘22, www.vitesse22.nl.Keeztoernooi 

Voetbalschool van 
Vitesse ‘22 start weer

Castricum - Op woensdag 29 
januari wordt in café Buona Sera 
vanaf 20.00 uur een evenement 
georganiseerd om geld binnen 
te halen voor dartsheld Jimmy 
Hendriks, omdat zijn hoofdspon-
sor ermee gestopt is.

Grote wereldsterren komen vrij-
blijvend naar deze avond om 

Jimmy te helpen. Tony O’Shea, 
Darryl Fitton, Gary Robson en 
Alan Norris bijvoorbeeld. Ieder-
een kan het tegen deze grote 
spelers opnemen. Voor tien eu-
ro entree is het mogelijke twee 
legs te gooien tegen een van de-
ze grote spelers. De opbrengst 
gaan naar Jimmy Hendriks die 
vervolgens internationale toer-

Darten tegen wereldsterren 
helpt Jimmy Hendriks op weg

nooien kan bezoeken. Op zon-
dag 26 januari is er vanaf 15.00 
uur een toernooi in Dancing 
Scala, waarbij de laatste vier van 
dit toernooi zich sowieso verze-
keren van een wedstrijd tegen 
één van de grote jongens. Aan-
melden kan via overdijkies@
casema.nl of in Buona Sera of 
Dancing Scala.

spelvorm waarbij de kinderen di-
rect leren smashen, voor iedereen 
het meest uitdagende deel van 
het volleybal. Daarnaast wordt het 
accent gelegd op bewegen.” De 
Smashbalclinic van Croonenburg 
vormde het sluitstuk van de leden-
werfcampagne. De club heeft nog 
ruimte voor jeugdleden. De jeugd-
commissie heeft  om in de voor-
jaarsvakantie weer een smashba-
levenement te organiseren. Voor 
informatie www.croonenburg.nl.

Akersloot - Met ingang van het 
nieuwe seizoen wordt Rene van 
Elsland de nieuwe hoofdtrainer 
van Meervogels. 

Rene is in het bezit van Trainer 
Coach1 en heeft onder andere FC 
Uitgeest, FC Velsenoord en veel 
jeugd getraind bij AZ, KFC, Hel-
las Sport. Na een periode van het 
opzetten van een succesvol eigen 
bedrijf, wil Rene zijn oude liefde, 
voetbal, weer oppakken. Als spe-
ler was Rene succesvol bij KFC, 
Hellas Sport en kwam hij voor 
diverse vertegenwoordigende 
teams uit. 

Naast Rene bestaat komend sei-
zoen de trainersstaf vooralsnog 
uit Vincent Cleeren (assistent) en 
Simon Kaandorp (keepers). 

Rene van Elsland nieuwe 
hoofdtrainer Meervogels’31

Castricum - Op 15 januari, 19 
februari en 19 maart wordt van 
15.00 tot 16.45 uur Cool Kids ge-
houden in
Sporthal De Bloemen. Bart 
Neeft, trainer van eredivisio-
nist Aalsmeer, organiseert deze 

handbal- en spelletjesmiddagen 
samen met ervaren jeugdtrainers 
van CSV Handbal. Kinderen van 
vijf tot en met twaalf jaar zijn wel-
kom. Aanmelden kan via jeugd-
commissie@csvhandbal.nl. Ge-
woon binnenlopen mag ook. 

Cool Kids in De Bloemen

Castricum - Afgelopen week-
end hebben Inge Oudejans,  
Jamie Karels en Marjolein  
Seegers een volleybalstage in 
Spanje gevolgd. Inge, Jamie 
en Marjolein spelen in Croo-
nenburg A1 en komen uit in de 

hoofdklasse van de Nevobo. Ze 
hebben met meisjes van andere 
clubs uit de regio west een inter-
nationaal jeugdtoernooi in Bar-
celona gespeeld. Onder leiding 
van coach Rogier van Megge-
len speelden zij tegen teams uit 

Frankrijk, Spanje, Polen en Por-
tugal. De meisjes maken deel uit 
van een van de vijf regionale trai-
ningcentra (RTC) in Nederland. 

Het doel van de RTC is jongeren 
op te leiden voor Oranje.

Croonenburgmeisjes beleven een 
internationaal volleybalavontuur

Castricum - Een lang gekoes-
terde wens wordt werkelijk-
heid. Het oude clubhuis van 
AV Castricum aan de Zeeweg 
was dringend aan vernieu-
wing toe. Een volledig nieuw 
clubhuis bleek niet haalbaar 
vanwege de hoge kosten en 
de financiering daarvan. 

Met de renovatie, die door loka-
le bedrijven wordt uitgevoerd, 
worden de kleedkamers, de be-
stuurskamer, de ruimte voor 
krachtoefeningen en de sanitai-
re voorzieningen weer helemaal 
up to date. Ook de kantine krijgt 
een facelift. Met de renovatie wil 
de vereniging geen luxe clubhuis 
realiseren, maar wel een clubhuis 
waar iedereen zich thuis voelt. 

Zonder teveel oponthoud door 
bijvoorbeeld strenge vorst zal het 
clubhuis rond 15 mei weer als 
nieuw zijn.

Renovatie 
clubhuis AVC

Castricum - Na de eerste compe-
titiehelft met een overwinning te 
hebben afgesloten, zijn de hand-
balheren van CSV/Meervogels’60 
voortvarend aan de tweede helft 
van dit seizoen begonnen. 

Werd er eerder dit seizoen in Em-
mer-Compascuum nog met 21-20 
verloren van DOS; in de thuiswed-
strijd hebben de heren van CSV/
Meervogels duidelijk aangetoond 
dat dit verlies aan externe oorza-
ken te wijten was. Onder leiding 
van het goede en zeer consequent 

fluitende scheidsrechterskoppel 
Gitterson-Melkert was de thuis-
ploeg vanaf het eerste fluitsignaal 
de betere ploeg en liep al snel uit 
naar een ruime voorsprong. Bij het 
rustsignaal stond er 17-6 op het 
scorebord  en was de wedstrijd 
in principe al gespeeld. De heren 
van CSV/Meervogels’60 gingen 
in de tweede helft gewoon door 
met scoren. Scoorde DOS een 
keer, dan stelde de thuisploeg er 
meestal twee of meer tegenover 
en werd het einde van de wed-
strijd bereikt bij 39-17.

Tweede overwinning op een rij 
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Marie-Jose Custers van Cus-
tersCoaching in Akersloot werd 
aangenaam verrast met een tele-
foontje van RTL4. Het programma 
Altijd Jong dat wekelijks wordt uit-
gezonden op zondag om 11.50 wil-
de graag een deskundige aan het 
woord laten die werkt met adem-
therapie. Zij vonden daarop Marie-
Jose Custers die werkt met de me-
thode Transformational Breathing. 
Marie-Jose Custers is een van de 
eerste mensen in Nederland die 
met deze ademhalingsmethode 
leerde werken. Inmiddels heeft ze 
ruim tien jaar ervaring en heeft ze 
een praktijk in Akersloot. 
RTL4 zal op zondag 26 januari om 
11.50 een item over dit onderwerp 
brengen met Marie-Jose als geïn-
terviewde expert. Op zaterdag 1 fe-
bruari wordt het programma her-
haald om 12.20. Marie-Jose zal 
naar aanleiding van deze uitzen-
ding de kijkers een aanbod doen 
om kennis te maken met deze me-
thode. Informatie hierover is vanaf 
26 januari te vinden op www.cus-
terscoaching.nl. 

CustersCoaching 
gaat voor de 

kijkcijfers

Tijdens de open avond dinsdag 21 januari bij Tijd & Ruim-
te, centrum van verandering, worden er demonstraties ge-
houden om meer bekendheid te geven aan natuurgenees-
wijzen.
Het thema van de avond is ‘Nieuwe start’. Een nieuwe start 
in een nieuw jaar, een nieuw leven, nieuwe gewoontes. Hoe 
kunnen natuurgeneeswijzen daarin bijstaan? Marga van 
Koeveringe van Oprecht & Rechtop, demonstreert  zwan-
gerschap shiatsu, een oosterse geneeswijze uit Japan. Shi-
atsu is een prima manier om het lichaam weer in balans 
te brengen met milde druk op de meridianen. Dit is zon-
der gevaar voor het kind. Michaëla Wierdsma, therapeut bij 
Kinéfl eX, praktijk voor bewustwording en gezondheid, de-
monstreert voetrefl exologie een krachtige manier om de 
gezondheid van de mens in kaart te brengen en het zelfge-
nezend vermogen te stimuleren. Ook wordt Quantum-Flex 
gedemonstreerd, men kan met lichte aanraking ervaren 
hoe botten en wervels licht verschuiven.

Tussen 19.00 en 21.30 uur is iedereen welkom aan de 
Tijm 2a in Castricum. Naast de demonstratie zijn er intro-
ductieaanbiedingen met fl inke korting. Meer informatie 
op www.tijdenruimte.nl, info@tijdenruimte.nl of tel.: 0251 
670671/0655854881. 

Open huis 
Tijd en Ruimte

Hormonal Profi ling is een revoluti-
onaire methode waarmee men zich 
zowel vitaler als jonger gaat voe-
len en tegelijkertijd vet kan verlie-
zen bij de specifi eke probleemge-
bieden. Naast de effectieve behan-
delmethode Mylogenics voor bles-
sures en chronische klachten, kan 
men nu ook voor Personal Hormo-
nal Profi ling terecht bij Reactivated 
in Castricum. 
Willem de Boer van Reactiva-
ted vertelt: ,,Door middel van een 
twaalfpunts huidplooimeting kan de 
persoonlijke hormonale profi el wor-
den bepaald. Men krijgt een ge-
richt voedingsadvies, supplementenadvies en trainingsche-
ma op maat gemaakt op het persoonlijke hormonale pro-
fi el. Veel mensen volgen een dieet met als doel ‘afslanken’. 
Veel dieten zorgen voor een verlaging van het metabolisme, 
de stofwisseling. Hierdoor valt men in eerste instantie af, 
maar helaas is dit merendeels de spiermassa die verdwijnt.” 
Een slanke taille maar brede heupen en dikke benen? Een 
zwembandje of bierbuik? ,,Dit zijn zeer herkenbare voor-
beelden waarbij duidelijk sprake is van ‘hormonale disbans’, 
aldus De Boer. ,,Personal Hormonal Profi le maakt het mo-
gelijk om plaatselijke vetophopingen te beïnvloeden door 
het op natuurlijke wijze manipuleren, oftewel weer in balans 
brengen van de hormonen.” Neem voor aanmelding contact 
op met Willem de Boer, tel.: 0649104827, info@reactivated.
nl. Kijk ook op www.reactivated.nl voor meer informatie. 

Hormonaal in balans 
bij Reactivated

Zondag 26 januari organiseren 
Frank Boske en Jolanda Out een 
eendaagse fotocursus in Dops-
straat23 in Castricum waarin alle 
basisprincipes van de fotografi e 
worden besproken en toegepast.
De bijeenkomst start om 11.00 
uur met een powerpointpresen-
tatie waarin alle instellingen van 
de camera worden duidelijk ge-
maakt. Dan gaat het gezelschap 
naar buiten en passen de instel-
lingen toe zodat men direct kan 
zien wanneer er wat gebeurt. De 
lunch is gezamenlijk en aan het 
eind van de middag worden de 
foto’s besproken. De cursusdag 
eindigt om 17.00 uur. Opgeven 
via jolandaout@casema.nl of bel 
naar 06-52113577. 

Beter fotograferen in een dag

Op zondag 19 januari organiseert de Munten- en Postzegel-
Organisatie (MPO) een nieuwe verzamelbeurs met gratis taxa-
ties in Heiloo. 

Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen 
van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar het Fletcher Ho-
tel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. Hier worden die dag 
vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen 
– en buitenland aangeboden. Er zijn munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode tot en met de nieuwste euro’s, postzegels 
vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en 
maten. Al eens een munt van 2000 jaar oud in handen gehad? 
Of het bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’? Ook misdrukken van 
munten en postzegels kunnen veel geld waard zijn. Tevens kan 
men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude 
ansichtkaarten gratis laten taxeren.  

Nieuwe verzamelbeurs 
met gratis taxaties 

Autocentrale Uitgeest is al ruim tien jaar actief als het vertrouwde adres 
voor betrouwbare, jonge occasions, reparaties en schadeafhandeling. Sjaak 
Abrahams en Richard de Goede bieden kwaliteit voor een betaalbare prijs. 
,,Autocentrale Uitgeest is groot geworden door de combinatie service, kwa-
liteit, prijs en kennis”, zegt Sjaak. ,,In onze goed georganiseerde werkplaats 
voeren wij alle voorkomende werkzaamheden/onderhoud en reparatie`s uit. 
Onze vakbekwame monteurs werken aan alle merken moderne auto`s.” De 
afgelopen periode heeft het team zich met volle kracht ingezet om gratis 
wintercontroles uit te voeren, zodat de klanten van dit bedrijf veilig de win-
ter ingaan. Een rondje service van de zaak! Autobedrijf Uitgeest is te vinden 
op de Populierenlaan 39 Uitgeest, tel.: 0251-311275, 
www.autocentraleuitgeest.nl.

Service van de zaak bij 
Autocentrale Uitgeest

Autocentrale Uitgeest 
is al ruim tien jaar 
actief als het vertrouw
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