
125 maart 2014 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Limmen - Het was een bonte 
stoet die door het centrum van 
Gorteldonk trok. Carnavalsver-
eniging De Uylenspieghels zorg-
de afgelopen weekend weer 
voor een aantal hoogtepunten 
voor de liefhebbers van carnaval. 

Naast de feestelijke optocht met 
versierde praalwagens werd er 
uitbundig feest gevierd in De 
Burgerij en De Lantaarn. Foto: 
Peter van Renen.

Carnaval in Gorteldonk

VVD noemt bericht strandbus 
verkiezingsstunt, Meijer ontkent
Castricum - Vorige week liet  
wethouder Meijer weten dat 
dankzij hem en zijn contacten 
bij de provincie en Connexxion 
na lang aandringen zijnerzijds 
een onderzoek gaande was naar 
het jaarrond laten rijden van de 
strandbus. Dat klopt niet hele-
maal. De VVD Castricum deed 
een onderzoek. 
,,Omdat wij in de contacten met 
de vervoersdeskundigen van de 
provincie hierover niets heb-
ben gehoord, vroegen wij, ook 
aan Connexxion, om een reac-
tie”, zegt lijsttrekker Esther Hol-
lenberg voor de VVD Castri-

cum. ,,Wat blijkt? Met wethou-
der Meijer is hierover recente-
lijk niet gesproken. Het lijkt er 
op dat dit onderzoek meer met 
verkiezingsretoriek dan met een 
realistisch en haalbaar plan te 
maken heeft.” Wethouder Me-
ijer laat desgevraagd weten dat 
hij het onderwerp wel degelijk 
op de agenda van de provincie 
heeft gezet. Maar het steekt iets 
anders in elkaar dan in de media 
was te lezen. 
,,Eerst wilde provincie er hele-
maal niets van weten, maar nu 
wordt in ieder geval een ge-
sprek aangegaan met Connexxi-

on over een flexibelere dienst-
regeling. De strandbus zou dan 
bijvoorbeeld kunnen gaan rijden 
op mooie dagen in het voor- en 
najaar, dat is nu niet het geval.”   

De provincie heeft eerder la-
ten weten dat een jaarrond bus-
dienst uiterst kostbaar is en dat 
daarvoor geen gelden beschik-
baar zijn. Connexxion wil geen 
bij voorbaat al verliesgeven-
de buslijn opzetten. Hollenberg: 
,,Als Castricum een jaarrond 
buslijn naar het strand wil zal de 
gemeente daar zelf de financië-
le middelen voor moeten vinden.”  

Akersloot - Donderdag zijn 
meerdere dieren in beslag geno-
men aan de Hoogegeest. Uit eer-
dere controles van de Dierenpo-
litie bleek dat de huisvesting 

Dieren in beslag genomen
van de dieren niet in orde was. 
Zo hadden diverse dieren geen 
droge ligplek of de beschikking 
over vers drinkwater. Na eerdere 
waarschuwingen hadden de ei-

genaren niet voldoende verbe-
teringen voor de dieren aange-
bracht. De inbelsagname werd 
uitgevoerd in samenwerking ge-
daan met de Nederlandse voed-
sel en warenautoriteit en een 
dierenarts. De eigenaren hebben 
een proces-verbaal gekregen.

Castricum – Leden van Dutch-
diggers, een team uit Castricum 
dat de geschiedenis van Neder-
land onderzoekt met metaalde-
tectors, troffen vrijdag een gra-
naat aan op een grasveld in Be-
verwijk. De EOD heeft de Duit-
se 30 of 39 granaat tot ontplof-
fing gebracht.

Explosief

Castricum
Geesterduin 16 • castricum@strego.nl 

www.strego.nl

Na 1 april verwelkomen wij u graag
in een van onze vestigingen in:
Alkmaar • Almere • Amstelveen 

Amsterdam • Alphen aan de Rijn
Haarlem • Heiloo • Hilversum

Katwijk • Nieuwegein
 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 Lopend bu� et

vrijdag, zaterdag en zondag

AANBIEDING
Onbeperkt eten en drinken

(m.u.v. sterke drank)

€ 20,50 p.p.
Kinderen tot 1.30 meter € 12.50 p.p.

Dit arrangement is voor 2½ uur. 

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

Pure Callebaut chocolade
Bomvol slagroom!!!

6 stuks voor

bobo’s

4.95
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

kalfsworstjes
met zeezout, peper en verse salie

50% korting
Jachtworst

Runderrollade
Kalfsvleessalade
samen € 4,99

heerlijke
tortilla’s

uit eigen keuken

Per 2 € 3,95

Biologisch vlees meer 
dan lekker!
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Duynparc ruïneert de schat 
Het betoog van Den Harder van de Ondernemersfederatie is een 
vleesgeworden voorbeeld van het spreekwoord: wiens brood men 
eet, diens woord men spreekt. Als ondernemer Kaptein Kaas doel-
matiger wil produceren in IJmuiden en hier sluiten, moet Kap-
tein dat vooral doen, maar ook zelf betalen. Het Duynparc is niet 
een kans, maar ruïneert de schat waar Castricum over beschikt 
ten dienste van het toerisme. Castricum zou beter het meer-
daagse Oer-IJ festival idee kunnen concretiseren. Hoe? Kijk eens 
naar het Roggefeest op Ameland. Een tweede idee is een jaar-
lijks meerdaags kitesurf-festijn. Hoe? Kijk eens naar de catama-
ranrace Rondje om Texel. Goed voor sportzaken en hotellerie. Een 
derde idee is het propageren van verscheidene Europese waters-
kikampioenschappen op het Alkmaardermeer. Goed voor Akers-
loot. Wees zuinig op wat je hebt; ruïneer het niet.
Bas Aders.

Duynparc is geen kans 
Van de zo gewaardeerde rust in Castricum blijft weinig over als 
het aan de politiek ligt, terwijl ook de groene uitstraling steeds 
minder zal gaan worden. Met allerlei argumenten probeert 
men de inwoners te overtuigen van de noodzaak van een 
Landal Green Park. Tussen de regels door valt duidelijk te lezen 
dat de voorstanders voornamelijk zijn geinteresseerd in hun 
eigen portemonnee en geen enkele kennis bezitten over onze 
waardevolle omgeving. Sterker nog, men gaat er van uit dat deze 
er op vooruit zal gaan. Om ons zand in de ogen te strooien wordt 
vermeld dat ook in 1943  een kleine dorpskern aanwezig bleek in 
de Zanderij. Vergeten wordt dat nog veel vroeger helemaal geen 
bebouwing aanwezig is geweest, het is maar hoe ver je terugkijkt! 
Er wordt vermeld dat het park landschappelijk zorgvuldig wordt 
ingepast zodat de natuur een nieuwe impuls kan krijgen. Wat een 
goedkope verkooppraatjes! Nooit is er natuur mooier geworden 
door het aanleggen van een vakantiepark, integendeel; omliggende 
gebieden worden er juist onaantrekkelijk door. Financieel rekent 
men zich al rijk terwijl dat slechts is gebaseerd op uit de lucht 
gegrepen aannames. Volgens de ondernemers gaan de bezoekers 
van het  Duynparc  shoppen in het dorp. Te verwachten valt echter 
dat met de auto naar Geesterduin wordt gereden waar goed kan 
worden geparkeerd en alles binnen handbereik aanwezig is en 
overdekt. Veel autoverplaatsingen dus en weinig extra inkomsten 
voor het oude dorp. Er wordt vermeld dat men geen grote hotels 
of strandboulevards wil realiseren om Castricum een groene 
uitstraling te laten behouden. Langs de Zeeweg worden dure 
huizen gebouwd waarvoor al veel groen is verwijderd.  Als dit 
straks wordt bebouwd begint het toch al aardig op een boulevard 
te lijken! Op het strandplateau komt een hotel en bed & breakfast. 
Op het strand zelf worden ondertussen zeer luidruchtige feesten 
gevierd. Er zijn tal van andere groene mogelijkheden om dit gebied 
aantrekkelijker te maken maar een ordinair vakantiepark? Bespaar 
ons  deze blamage!
H. A. Kuperus, Castricum.

Castricum - De SP vindt dat de negatieve effecten van het aan-
leggen van een bungalowpark op de Zanderij onderbelicht zijn. 
,,Het kwetsbare natuurgebied achter de Zanderij kan de druk van 
zoveel meer bezoekers, geschat wordt 45.000 per jaar, helemaal 
niet aan", zegt Petra Gazendam van de SP. ,,Als we bemerken dat 
de schade die wordt aangericht onherstelbaar is, zijn we te laat." 
Op de website van SP-Castricum is het mogelijk een petitie te te-
kenen: http://castricum.sp.nl/de-zanderij. 

Petitie rond plan Zanderij

Castricum - ,,Uit de onthuts-
te reacties van bewoners van 
Castricum over het plan om op 
de Zanderij een Landal vakan-
tiepark te bouwen, blijkt dat in-
woners en lokale duurzame on-
dernemers meer invloed moeten 
krijgen op de ontwikkeling van 
toerisme in onze gemeente.” Dat 
is de conclusie van Hannie Lutke 
Schipholt, lijsttrekker van Groen-
Links na alle recente discussies.
,,Natuurlijk willen wij geen va-
kantiepark op de Zanderij. De 
projectontwikkelaar houdt ons 
een worst voor, door ons een 
zwembad te beloven. Het bleek 
dat de gemeente zelf zal moe-
ten betalen voor het zwembad-
gedeelte voor lokale sportver-
enigingen en schoolzwemmen. 
De beloofde werkgelegenheid 
zal voornamelijk bestaan uit een 

kleine toename van slecht be-
taalde arbeid in tijdelijke con-
tractvormen. Je kunt je afvra-
gen of een dergelijk grootscha-
lig project wel in Castricum past. 
Een beursgenoteerd bedrijf als 
Landal heeft als doel aandeel-
houderswaarde te creëren en de 
winsten verdwijnen naar dat be-
drijf. Dat is niet in ons belang. We 
hebben meer vertrouwen in bij-
voorbeeld de ontwikkelingen op 
onze lokale campings.” Groen-
Links vindt dat Castricummers in 
de gemeente heel goed zelf het 
toerisme kunnen inrichten, duur-
zaam en kleinschalig. ,,Burgers 
en ondernemers met duurzame 
ideeën kunnen meer invloed op 
het toerisme krijgen door zich 
te organiseren. De Heerlijkheid 
Castricum wordt dan 'heerlijk’ 
voor ons allemaal. We willen dat 

GroenLinks wil toerisme 
organiseren ‘van onderop’

hiervoor een politiek onafhan-
kelijke coöperatie voor toeris-
me wordt opgezet, naar het mo-
del van de lokale energie-coö-
peratie CALorie. Het doel is het 
stimuleren en opzetten van veel 
kleinschalige duurzame toeris-
tische projecten door onze gro-
te diversiteit aan lokale onderne-
mers, met respect voor ons land-
schap, waar de lokale economie 
wat aan heeft en die draagvlak 
onder de inwoners hebben.”
GroenLinks wil dat de gemeen-
te lokale veerkracht ontwikkelt 
om met eigen kracht overeind 
te blijven in de financiële cri-
sis, de milieucrises en de ener-
giecrisis. ,,Als je grote bedrijven 
als Landal toelaat ben je de ei-
gen regie kwijt.”
Op 4 april houdt Transition Towns 
een informatiebijeenkomst in de 
bibliotheek over coöperaties zo-
als CALorie. Wie geïnteresseerd 
is in het opzetten van een toeris-
tische coöperatie kan hier inspi-
ratie opdoen en verder op weg 
geholpen worden.

Castricum - D66 ontvangt veel 
vragen over het plan Landal. 
Lijsttrekker Marcel Steeman: 
,,D66 is voor een onderzoek, zo-
dat alle voor- en nadelen op een 
rij worden gezet. Je zult zien dat 
na de verkiezingen andere par-
tijen dat ook willen. Natuurlijk 
hebben wij ook aandacht voor 
de natuur, de ruimtelijke inpas-
sing, het verkeer en het draag-
vlak bij omwonende. Maar met 
zomaar nee zeggen kunnen we 
kansen missen. Onze benade-
ring is: wij willen gewoon alle 
plussen en minnen goed op een 
rijtje zien. Het is wel even schrik-
ken als er voor de Zanderij op-
eens zo’n plan wordt aange-
vraagd door Landal. Er zijn ook 
voordelen en het sluit aan bij de 
wens van alle partijen voor Cas-
tricum als toeristenplaats. Castri-
cum moet geen slaapstad wor-
den. Eerst nadenken, dan kun-
nen  beslissen. Dat is altijd al on-
ze handelswijze." 

Eerst onder-
zoek Landal

Soepeler parkeerregime 
voor centrumbewoners
Castricum - Nu het college er 
niet in is geslaagd om de par-
keerregels in Castricum cen-
trum nog voor de verkiezingen 
door de raad te laten vaststel-
len, wil De VrijeLijst dat de re-
gels ten gunste van de centrum-
bewoners worden gewijzigd. In 
straten die zijn aangewezen als 
blauwe zone moeten bewoners 
een parkeerontheffing voor een 
auto krijgen, ook als zij of op hun 
eigen erf kunnen parkeren. Be-
woners die die gelegenheid niet 
hebben, moeten per woonadres 
een vergunning voor twee au-
to’s kunnen aanvragen. In zijn 

parkeerbeleid stellen B en W 
voor ontheffingen aan bewo-
ners die beschikken over een in-
rit te weigeren. Ook aan bewo-
ners van appartementen, waarbij 
geen openbare parkeerplaatsen 
zijn aangebracht, wordt een ver-
gunning geweigerd. VrijeLijst-
aanvoerder Ron de Haan: ,,Ik wil 
eerst een centrumvisie ontwik-
kelen die blauwe zones tot diep 
in het dorp noodzakelijk maken. 
Ik verzet me tegen de gedach-
te om onze centrumbewoners 
zonder gemeentevisie of diepe-
re gedachte te pesten door ze te 
trakteren op een blauwe streep, 

en ze vervolgens de aanblik van 
een lege straat te geven, terwijl 
hun auto ergens anders midden 
in het dorp voor de deur van ie-
mand anders staat.” De Haan is 
verteld dat het parkeerbeleid in 
Castricum ‘op de rol’ staat voor 
april. ,,Het parkeerregime in Cas-
tricum is doorgeschoten. Ik ken 
bewoners bij wie een onthef-
fingsverzoek is afgewezen, en 
die wel 142 euro legeskosten 
in rekening zijn gebracht die zij 
niet terugkrijgen. Sinds een be-
wonersgroep in het dorp is op-
gestaan tegen het parkeerregi-
me, is wethouder Meijer terug-
gekomen op zijn besluit om nóg 
meer straten in de blauwe zone 
te betrekken. Sindsdien gebeurt 
er al maanden niets meer. Intus-
sen worden de bewoners niet 
bediend.”

Castricum - Totale zonsver-
duisteringen behoren tot de 
meest indrukwekkende natuur-
verschijnselen. In de lezing van 
Piet Cijsouw tijdens De Ochten-
den die op donderdag 6 maart 
plaatsvindt, wordt de aandacht 
verdeeld tussen wat een waar-
nemer kan meemaken bij zo’n 

gebeurtenis en de verklaring 
daarvan. Stichting Welzijn Cas-
tricum en Bibliotheek Castricum 
organiseren iedere eerste don-
derdagochtend van de maand 
een programma voor senioren 
met als titel: De Ochtenden. Van 
10.00-12.00 uur in de Bibliotheek 
Castricum.

Totale zonsverduistering

Castricum - Op zaterdag 8 
maart van 10.30 uur tot 13.30 
uur houdt woonzorgcentrum De 
Santmark van ViVa! Zorggroep 
een inspiratiebeurs vol presen-
taties en workshops voor alle 
senioren, mantelzorgers en ge-
interesseerden. Op deze beurs 
kan men kennismaken met nieu-

we activiteiten waaraan oudere 
wijkbewoners kunnen deelne-
men. Zo kan men aan een work-
shop Tai Chi of koersbal mee-
doen. Of een nek- en schouder-
massage ervaren of wat een voe-
treflextherapie kan betekenen. 
Alle ouderen kunnen zich hier 
laten inspireren.

Inspiratiebeurs in De Santmark
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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

Limmen - Vrijdagmiddag werd 
het gerestaureerde klokkento-
rentje uit 1902 van het toenmali-
ge raadhuis aan de Rijksweg op 
het Pieter Boschman paviljoen 
gehesen bij Hortus Bulborum. 
Pieter Boschman was de initia-
tiefnemer van de Hortus Bulbo-
rum in 1928. Een goede buur is 
vaak beter dan een verre vriend 

en dit gaat zeker op voor de bu-
ren van de Hortus Bulborum. 
Het buurtcomité Zuid Kerken-
laan bouwt het paviljoen in de 
tuin onder aanvoering van Wil-
lem Castricum en Cees Twisk en 
na een grondige renovatie heeft 
Gerard Beentjes de toren voor-
zien van zink, koper en blad-
goud. Foto: Peter van Renen. 

Gerestaureerd klokken-
torentje op paviljoen

Geboren
Wonende te Castricum: 22-02-
2014: Aimée Jasmijn, dochter 
van de Haan, G.F. en Steeman, 
M.C.G., geboren te Castricum. 
23-02-2014: Just Hidde, zoon 
van J.G.W. Groenendal en J.T.C. 
Bruin, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen: 19-02-
2014: Jasper Cristian Nicolaas 
zoon van Schilder, C. en Min, H. 
geboren te Limmen.
Wonende te Akersloot: 19-02-
2014: Noralie Aleida Christina, 
dochter van de Bruijn,S.D.G. en 
Oonk, A.J.M. geboren te Akers-
loot. 22-02-2014: Rein Wessel, 
zoon van R. van den Haak en F. 
Amersfoort, geboren te Bever-
wijk. 25-02-2014: Saar Rosina, 
dochter van J. de Groot en S.R.E. 
Hollenberg, geboren te Akers-
loot.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap
27-02-2014: Tijbout, Friedrich W. 

en E. de Vries, beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
19-02-2014: Grandiek, Martinus 
P. en de Jongh, Marleen J.A.M., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 19-02-
2014: Kleverlaan, Johannes C., 
oud 99 jaar, weduwnaar van Bal-
tus, Alida, overleden te Castri-
cum. 20-02-2014: Jager, Hilco 
F.oud 68 jaar, gehuwd met Tuin-
man, G.G.C., overleden te Castri-
cum. 21-02-2014: Louwrier, Ma-
ria J. oud 90 jaar, weduwe van 
van Spanje, B.B.A.G., overleden 
te Castricum.

Wonende te Akersloot: 20-02-
2014: Groenhof, Jurriën, oud 76 
jaar, gehuwd met van Rames-
donk, Geertruida Th., overleden 
te Akersloot.            

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum – Het verhaal had 
zo een onderwerp kunnen zijn 
van het tv-programma Spoor-
loos, maar Ronald en Miranda 
Tik hebben de familie van hun 
geadopteerde dochter Yindee 
door een Ethiopische gids op la-
ten sporen. De moeder van het 
meisje is gevonden, net zoals 
haar opa, ooms, tantes en neef-
jes en nichtjes. Het gezin gaat nu 
op reis naar Ethiopië om kennis 
te maken. 
Om niet met lege handen aan te 
komen in een van de allerarmste 
landen ter wereld organiseert 
Ronald een benefietdiner van vijf 
gangen in lunchroom Bij Roon 
in winkelcentrum Geesterduin, 
waar hij eigenaar van is.
Ronald maakt het mensen zo wel 
heel gemakkelijk om hulp te bie-
den bij armoedebestrijding. Op 
26 maart worden de gasten van-
af 18.00 uur verwelkomd. Voor 
39,50 euro kunnen zij genieten 
van een voorgerecht, een huis-
gemaakte soep, daarna komt er 
een verfrissende spoom op tafel, 
gevolgd door een hoofd- en na-
gerecht. De gasten krijgen bo-
vendien een cadeautje mee naar 
huis. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar een project in Ethio-
pië. ,,We denken daarbij aan een 
school of klein ziekenhuis of iets 
dergelijks”, vertelt Ronald. ,,Tij-
dens ons bezoek gaan wij inven-
tariseren waar het meeste be-
hoefte aan is. Onze dochter Yin-
dee is nu acht jaar oud en zij was 
anderhalf toen wij haar hebben 
opgehaald. Nu ontmoeten wij de 
familie, Yindee leert haar moe-
der kennen en ik hoop dat wij 
meer te weten komen over de 
reden waarom zij haar heeft af-
gestaan.” Ronald omschrijft zijn 
dochter als een open meisje dat 
gemakkelijk contacten legt. ,,Het 

is een prachtmeid:, zegt hij vol 
warmte. ,,Als baby heeft zij een 
infectie aan een oog gehad en 
door het ontbreken van medi-
sche zorg is zij nu blind aan een 
oog. Gelukkig kan zij daar goed 
mee leven. Het zou mooi zijn als 
wij met sponsorgeld de medi-
sche zorg wat kunnen verbete-
ren. Of misschien is de behoef-
te aan onderwijs groter in het 
gebied. Dan kunnen wij er voor 
zorgen dat kinderen straks naar 
school kunnen gaan.” Ronald 
wordt al gesponsord door leve-
ranciers, nu is het wachten op 
aanmeldingen voor het bene-
fietdiner. Dat kan via tel.: 0251-
671384 of info@bijroon.nl.

Opbrengst benefietdiner 
Bij Roon naar Ethiopië

Castricum - In de historische 
Oosterbuurt gaan de vrijwilligers 
er zaterdag 8 maart nog één keer 
tegenaan. Zij zullen de karakte-
ristieke hagen aan de Dood-
weg van braam ontdoen en te-
rugsnoeien om ze zo voor de 
toekomst te behouden. Op de-
ze wijze dragen zowel omwo-
nenden als vrijwilligers bij aan 
de instandhouding dit historisch 
deel van het dorp. Ook na de zo-
mer wordt verder gegaan met 

het onderhoud aan hagen, hout-
wallen, bomensingels en bosjes. 
De beheerwerkzaamheden wor-
den begeleid door Landschap 
Noord-Holland. De deelnemers 
verzamelen zich iets voor 10.00 
uur op Oosterbuurt 1.

Wie mee wil doen kan zich aan-
melden bij Peter Mol, Land-
schap Noord-Holland, tel. 088-
0064483, email p.mol@land-
schapnoordholland.nl. 

Nog één keer zagen en 
knippen in Oosterbuurt

Limmen - In het weekeinde 
van 8 en 9 maart wordt voor 
de veertigste keer Limmen 
Artistiek en Creatief gehou-
den in Vredeburg. 

Hier is beeldende kunst te zien 
en allerlei vormen van creatie-
ve handvaardigheid. Op de bo-
venverdieping hangen schilderij-
en in olieverf, acryl en gemeng-
de technieken. Daarnaast zijn er 
beelden in onder andere brons, 
speksteen, er is keramiek, ver-

schillende glasobjecten en er 
zijn demonstraties. De beneden-
verdieping wordt bevolkt door 
creatieve mensen met  handge-
maakte tassen, shawls, foto’s op 
canvas, wenskaarten, sieraden 
en klein keramiek in allerlei vor-
men en technieken. 

Zondagmiddag is de muzikale 
omlijsting in handen van Hans 
Laduc. De expositie is beide da-
gen open van 11.00 tot 17.00 uur 
en gratis toegankelijk.

Limmen Artistiek en Creatief
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  
maandag 20.00 uur   dinsdag 21.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Kenau

dinsdag 14.00 uur  
zondag 16.00 uur 

Dallas Buyers Club
donderdag 20.00 uur   

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   dinsdag 20.00 uur   

woensdag 16.00 uur   
12 Years a Slave

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
Toscaanse Bruiloft

zondag 11.00 uur   
Philomena

zaterdag 13.00 uur  zondag 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

De Lego film (NL) 3D
zondag 13.30 uur  

woensdag 16.00 uur 
Het regent gehaktballen 2 (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur   zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel
zaterdag  15.30 uur  

Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 6 maart t/m 12 maart 2014

Avonturenfilm Kenau
Haarlem, december 1572. Ter-
wijl het leger van Alva de Hol-
landse opstand met harde hand 
de kop indrukt, runt weduwe Ke-
nau Hasselaer haar scheepswerf 
alsof het geen oorlog is. Pas als 
haar jongste dochter Gertrui-
de betrokken raakt bij het ver-
zet en in Spaansgezinde han-
den valt, kan ze niet langer afzij-
dig blijven. Kenau levert het hout 
om de stadspoorten te verster-
ken, maar bevecht ook samen 
met de vrouwen van Haarlem de 

Spanjaarden met hand en tand. 
Legerkapitein Wigbold Ripper-
da wil liever zelf de leiding hou-
den, maar moet al snel erkennen 
dat samenwerken met de moe-
dige vrouwen het beste is voor 
de stad. Alleen Kathelijne, de 
overgebleven dochter van Ke-
nau, wordt buiten schot gehou-
den. Vertrouwt Kenau haar niet 
of heeft ze een andere reden om 
haar buiten het vrouwenleger te 
houden?

Ron Woodroof wordt ontslagen 
uit het ziekenhuis wanneer bij 
hem aids wordt geconstateerd. 
De dokters geven hem nog één 
maand te leven, maar Ron ac-
cepteert dit niet. Hij begint met 
het smokkelen van illegale alter-

Dallas Buyers Club natieve medicijnen om zichzelf 
en zoveel mogelijk andere aids-
patiënten een betere kans te ge-
ven. Gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal over het gevecht 
van één man tegen de macht en 
corruptie van de ‘Food and Drug 
Administration’ van de Ameri-
kaanse regering.

Castricum - De Oude Keuken 
presenteert zaterdagmiddag 
twee Castricumse bands.

Voor No Excuse is er niets leuker 
dan liedjes zingen rond de keu-
kentafel, maar nu staan ze rond 
14.00 uur op het podium van De 
Oude Keuken met nummers van 
James Taylor, Fleetwood Mac, 
The Eagles, Ry Cooder en meer. 
Soms pop, soms countrymu-
ziek of liedjes die simpelweg de 

blues hebben. Daarna Overbodi-
ge Luxe: Nederlandstalige, me-
lodieuze poprock. 
Verschillende nieuwe nummers 
zullen in De Oude Keuken voor 
het eerst live worden gespeeld. 
Overbodige Luxe bestaat uit zes 
muzikanten, waarvan één vrouw 
en er zijn drie gitaristen. De Ou-
de Keuken is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin. Vanaf 
de ingang aan de Zeeweg is de 
route duidelijk aangegeven.

Overbodige Luxe en No 
Excuse in Oude Keuken

Limmen - Op zaterdag 8 maart 
geeft het koperkwintet van Mu-
ziekvereniging Emergo een con-
cert in verzorgingshuis De Came-
ren. Het concert begint om 15.00 
uur en is gratis toegankelijk voor 
bewoners van De Cameren en be-
langstellenden. De vijf leden van 
het kwintet spelen speciaal voor 

hen geschreven arrangementen, 
variërend van licht klassiek tot 
hedendaags repertoire. Het ko-
perkwintet bestaat uit Johan en 
René Breetveld (beiden cornet, 
bugel, picolo trompet, en trom-
pet), Edgar Nijman (hoorn), Re-
né Bos (euphonium), en Astrid 
Breetveld (bas).

Gratis concert kwintet Emergo

Castricum - Foursome is weer 
aan het toeren. De groep trekt 
met het nieuwe programma ‘Hier 
is Thuis’ langs kerkjes in de re-
gio. De groep kondigt de con-
certen aan als Noord-Holland-
se folk. Hier is Thuis is een af-
wisselend programma met een 
mix van Ierse, Schotse en Kelti-

sche ballades en eigen werk met 
Nederlandstalige teksten. Ber-
na van Rijswijk, Kees Kraakman, 
Marian van Dam en Timon Yts-
ma zijn te beluisteren op zon-
dag 9 maart vanaf 15.00 uur in 
de Dorpskerk. Mail voor reserve-
ringen naar foursome@ziggo.nl 
of bel 06-38058920.

Castricum - Varieteit is het 
sleutelwoord bij De Bakke-
rij dit weekend. Op woensdag 5 
maart is er vanaf 20.00 uur een 
spelletjesavond, op vrijdag reg-
gae met de twaalfkoppige band 
Dreadless en op zondagmid-
dag is er het Open Podium en de 
Bietsparty voor de veiling. 
Dreadless speelt niet alleen ei-
gen regaenummers, maar is ook 
een veelgevraagde backing-

Bietsparty, spelletjes en 
reggae in De Bakkerij

band. De ervaren band werkt 
sinds 2008 intensief samen met 
reggaepromotor Cultivizion. De 
zaal is om 21.00 uur open en de 
entree is vier euro. 
Daarnaast zijn er op zondag-
middag 9 maart twee gratis toe-
gankelijke evenementen. Vanaf 
14.00 uur is er een Open Podium 
en de Bietsparty voor de veiling 
van zondag 23 maart. Op zondag 
23 maart organiseert De Bakke-

rij een veiling waarvan de op-
brengst onder andere ten goede 
zal komen aan de uitbouw ach-
ter het huidige pand en om Uit 
Je Bak dit jaar weer mogelijk te 
maken. 

Op veiling.podiumdebakkerij.nl 
zijn al diverse kavels te bekijken. 
Opvallende kavels zijn onder an-
dere een rondvlucht boven Cas-
tricum en het eerste exemplaar 
van De Bakkerij Pin-up kalen-
der. Om het aanbod verder uit te 
breiden zijn de vrijwilligers van 
de Bakkerij op zoek naar leuke 
kavels: Aanmelden via veiling@
podiumdebakkerij.nl.

Limmen - Morgan, een jon-
ge allround coverband met Lars 
Baltus, Erik Beentjes, Marieke 
Pelt, en Shane van Schoonho-

ven, staat op het podium van de 
kwartfinale van The Clash of the 
Cover Bands. 
Op zaterdag 22 maart gaan de 

Morgan in kwartfinale muzikanten uit Limmen de strijd 
aan met andere bands uit de re-
gio West Nederland in Podium-
café de Vorstin in Hilversum. Op-
zet is om de beste en populair-
ste coverband van de Benelux te 
selecteren. 

Uitgeest - Op zondag  23 maart 
wordt een grote overdekte rom-
melmarkt gehouden in  sporthal 
de Zien in Uitgeest. Er komen 
zo’n zeventig kramen in de sport-
hal te staan met een gevarieerd 
aanbod. Wie ook wil deelnemen 
aan de markt kan een kraam hu-

Rommelmarkt ren van 4 x 1.20 m. Men betaalt 
twintig euro voor een kraam en 
het is nu mogelijk om een kraam 
te reserveren. De overdekte rom-
melmarkt wordt gehouden van  
11.30 tot 15.30 uur.
Entree: 1.50 Euro   Kinderen  gra-
tis. Meer informatie: tel.: 0251–
254067 of 0251–240557, anneke-
zonn@hotmail.com.





Obs Juliana van Stolberg is de oudste openbare basisschool van Castricum.
Ruime, lichte leslokalen en een grote aula geven onze school een warm en open karakter.

Kinderen ouders en team zorgen samen voor een goede en veilige werksfeer, waarin
kinderen zich optimaal en op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wij geven adaptief en betekenisvol onderwijs om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van ieder kind.

Obs Juliana van Stolberg is de oudste openbare basisschool van Castricum.

Wat bieden wij uw kind nog meer:

• In coöperatieve werkvormen leren
  kinderen samenwerken, overleggen
  consensus zoeken en presenteren
• Voor het sociaal functioneren maken
  wij gebruik van de methode  “Leefstijl”
• Een goede zorgstructuur
• Een, samen met de kinderen opgezet,
  aanbod voor (meer) begaafden - o.a.
  wiskunde, vreemde talen en cultuur
• Vakleerkrachten en interne specialisten
  op het gebied van gymnastiek, muziek,
  drama, handvaardigheid, communicatie
  en mediawijsheid (veilig internet)

• Up to date onderwijs door de nieuwste
  methodes met instructies op drie niveaus
• Veel aandacht voor onze omgeving, kunst,
  cultuur en techniek
• Zelfgeschreven musicals; met kerst voor
  groep 7 en de eindmusical voor groep 8
• Kooklessen op ons kookeiland
• In groep 1-2-3 werken wij met Ipads
• Convenant met Forte m.b.t. voor- en
  naschoolse opvang

U bent gedurende het hele jaar welkom voor een persoonlijke rondleiding en gesprek.
Carla Riethorst, directeur    

Obs Juliana van Stolberg     Juliana van Stolbergstraat 3     1901 CE Castricum
tel: 0251-651250     info@jvscas.nl     www.jvscas.nl

OPEN DAG JvS: 12 maart 2014, 9 -12 uur

Basisschool de Klimop is een openbare basisschool in Castricum-Oost. De Klimop heeft
circa 175 leerlingen en werkt met een continurooster.

Obs De Klimop     Rooseveltlaan 1     1902 DH Castricum
tel: 0251-651656    info@obsdeklimopcastricum.nl   www.obsdeklimopcastricum.nl

Rob Starreveld, directeur   

Als ouders kunt u van basisschool De Klimop verwachten dat wij:
- zorgen voor een goed schoolklimaat, zodat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt;
- als Vreedzame School het welbevinden van uw kind centraal stellen;
- met ons onderwijsaanbod aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind;
- uw kind laten presteren binnen zijn of haar mogelijkheden;
- goed onderwijs verzorgen met veel aandacht voor sport, cultuur en techniek;
- u goede informatie geven over de ontwikkeling van uw kind en over de school.

Basisschool De Klimop verwacht van de ouders dat zij:
- betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind;
- samenwerken met de school;
- ons informeren over hun kind;
- een een actieve bijdrage aan de school leveren;
- de openbare indentiteit van de school respecteren.

U bent het gehele schooljaar welkom voor een rondleiding. U kunt hiervoor een
afspraak maken met Rob Starreveld.
Op woensdag 12 maart a.s. houden wij een Open Huis tussen 9 en 12 uur.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen bij De Klimop. 

Altijd in ontwikkeling, zij aan zij,   
Vreedzaam, duurzaam,
De Sokkerwei.

De Sokkerwei is, samen met de buitenschoolse opvang, gehuisvest in een duurzaam
gebouwd schoolgebouw. 
Obs. De Sokkerwei is een school
• waar  aandacht en respect is voor elk kind
• waar zorg gedragen wordt voor een uitstekend pedagogisch klimaat m.b.v. het 
  programma van de Vreedzame school    
• met een warm en enthousiast team      
• met een team dat openstaat voor vernieuwingen en altijd in ontwikkeling is
• waar de kleuterbouw werkt vanuit thema’s            
• waar gewerkt wordt met groepsplannen
• waar onderwijsontwikkeling een continu proces is
• waar ICT een ondersteunende rol biedt binnen ons onderwijs m.b.v. computers en iPads
• waar a�niteit is met duurzaamheid, dat o.a. blijkt uit een jaarlijks schoolproject m.b.t.  
  duurzaamheid    
• waar elke groep elk jaar een muziek/dans/toneelavond verzorgt voor de ouders
• met een eigen toneelgroep bestaande uit ouders en leerkrachten

Op onze website www.sokkerwei.nl  vindt u veel informatie over onze school.
Bent u geïnteresseerd en wilt u de warme sfeer proeven van onze school?
U bent altijd welkom voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek en rondleiding.
Op woensdag 12 maart houden wij tussen 9 en 12 uur een OPEN DAG.
Op deze dag kunt u zien hoe wij lesgeven en hoe de school er van binnen uitziet.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Marja Verruijt, directeur  

Obs de Sokkerwei     Sokkerwei 2     1901 KZ Castricum
tel: 0251-651554     info@sokkerwei.net     www.sokkerwei.nl

Een basisschooltijd waar uw kind later met plezier aan terugdenkt?

Dat is namelijk wat de Montessorischool óók beoogt. En mede door
het individuele onderwijs van hoge kwaliteit, de prettige sfeer,
extra aandacht voor minder- én meerbegaafde kinderen, de groene
speelvriendelijke omgeving en veel sportieve en culturele uitdagingen,
gaat uw kind iedere dag zingend naar onze school. 

Onze Montessorileerlingen blijken bovengemiddelde scores bij de Citotoets te halen:
het resultaat van ons Montessori-motto ‘Help mij het zelf te doen’.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. 

Rondleiding op afspraak
Open dag: 12 maart 2014 van 9:00 tot 12:00 uur

OBS De Montessorischool
Castricum

Obs de Montessorischool     Koekoeksbloem 55     1902 GK Castricum
tel: 0251-654888     info@obsdemontessori.nl     www.obsdemontessori.nl

Armand van den Eeckhout, directeur

De Rembrandtschool 
is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot.
Rondom het ruime en vriendelijk ingerichte gebouw met een gymzaal is een groot
speelterrein. Dit ruime schoolplein is zo ingedeeld dat er ook een aparte en veilige
buitenspeelgelegenheid voor de peuters en de kleuters is.
Peuterspeelzaal “De Peuterbeuk” heeft in het gebouw  een compleet ingericht eigen
onderkomen.
Het onderwijsteam bestaat uit 16 ervaren leerkrachten. 
De Rembrandtschool is een moderne basisschool waar het vernieuwen van het
onderwijs, zorg voor kinderen en een goede sfeer de sleutelwoorden zijn.
Moderne leermethoden en leermiddelen worden gecombineerd met de goede aspecten
van klassikaal onderwijs. Op onze openbare school werken en spelen onze leerlingen
samen, zo leren zij ook andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren.

Op onze website www.obsrembrandt.nl kunt u meer informatie vinden.

U bent altijd van harte welkom op onze school. Er wordt graag een afspraak met u
gemaakt voor een rondleiding.
U kunt ook woensdag 12 maart 2013 vrijblijvend binnenstappen en op uw gemak 
even rondkijken.
Die dag is er op de Rembrandtschool een open dag van 09.00 tot 12.00 uur. 

 Obs Rembrandt     Mozartlaan 65     1921 XC Akersloot
tel: 0251-313623     info@obsrembrandt.nl     www.obsrembrandt.nl

Kees Verhagen, directeur

Het openbaar onderwijs is waardevol en algemeen toegankelijk.
Er worden op onze scholen open dagen en een thema-avond voor ouders georganiseerd rondom de kernwaarden
van het openbaar onderwijs:

 • Iedereen is welkom
 • Iedereen is benoembaar
 • Er is wederzijds respect
 • Er is gelegenheid voor onderwijs in levensbeschouwing en godsdienst
 • Er is aandacht voor uiteenlopende waarden en normen
 • De school is van, en voor de samenleving

Kijk op www.isob.net/scholen.php, of scan de bovenstaande code met uw mobiele telefoon, voor een ISOB- school
bij u in de buurt en kijk welke activiteiten er plaatsvinden.

11 maart: Thema-avond voor alle ouders, door alle Castricumse  ISOB-scholen, i.s.m. Forte kinderopvang :
E�ectief communiceren met kinderen. Op obs Sokkerwei, aanvang 20:00 uur

12 maart: open dag op alle ISOB-scholen van Castricum, tussen 9:00 en 12:00 uur

Scan deze QR-code voor
de ISOB-website

met meer informatie: Wij werken samen met
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Obs Juliana van Stolberg is de oudste openbare basisschool van Castricum.
Ruime, lichte leslokalen en een grote aula geven onze school een warm en open karakter.

Kinderen ouders en team zorgen samen voor een goede en veilige werksfeer, waarin
kinderen zich optimaal en op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wij geven adaptief en betekenisvol onderwijs om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van ieder kind.

Wat bieden wij uw kind nog meer:

• In coöperatieve werkvormen leren
  kinderen samenwerken, overleggen
  consensus zoeken en presenteren
• Voor het sociaal functioneren maken
  wij gebruik van de methode  “Leefstijl”
• Een goede zorgstructuur
• Een, samen met de kinderen opgezet,
  aanbod voor (meer) begaafden - o.a.
  wiskunde, vreemde talen en cultuur
• Vakleerkrachten en interne specialisten
  op het gebied van gymnastiek, muziek,
  drama, handvaardigheid, communicatie
  en mediawijsheid (veilig internet)

• Up to date onderwijs door de nieuwste
  methodes met instructies op drie niveaus
• Veel aandacht voor onze omgeving, kunst,
  cultuur en techniek
• Zelfgeschreven musicals; met kerst voor
  groep 7 en de eindmusical voor groep 8
• Kooklessen op ons kookeiland
• In groep 1-2-3 werken wij met Ipads
• Convenant met Forte m.b.t. voor- en
  naschoolse opvang

U bent gedurende het hele jaar welkom voor een persoonlijke rondleiding en gesprek.
Carla Riethorst, directeur    

Obs Juliana van Stolberg     Juliana van Stolbergstraat 3     1901 CE Castricum
tel: 0251-651250     info@jvscas.nl     www.jvscas.nl

OPEN DAG JvS: 12 maart 2014, 9 -12 uur

Basisschool de Klimop is een openbare basisschool in Castricum-Oost. De Klimop heeft
circa 175 leerlingen en werkt met een continurooster.

Obs De Klimop     Rooseveltlaan 1     1902 DH Castricum
tel: 0251-651656    info@obsdeklimopcastricum.nl   www.obsdeklimopcastricum.nl

Rob Starreveld, directeur   

Als ouders kunt u van basisschool De Klimop verwachten dat wij:
- zorgen voor een goed schoolklimaat, zodat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt;
- als Vreedzame School het welbevinden van uw kind centraal stellen;
- met ons onderwijsaanbod aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind;
- uw kind laten presteren binnen zijn of haar mogelijkheden;
- goed onderwijs verzorgen met veel aandacht voor sport, cultuur en techniek;
- u goede informatie geven over de ontwikkeling van uw kind en over de school.

Basisschool De Klimop verwacht van de ouders dat zij:
- betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind;
- samenwerken met de school;
- ons informeren over hun kind;
- een een actieve bijdrage aan de school leveren;
- de openbare indentiteit van de school respecteren.

U bent het gehele schooljaar welkom voor een rondleiding. U kunt hiervoor een
afspraak maken met Rob Starreveld.
Op woensdag 12 maart a.s. houden wij een Open Huis tussen 9 en 12 uur.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen bij De Klimop. 

Altijd in ontwikkeling, zij aan zij,   
Vreedzaam, duurzaam,
De Sokkerwei.

De Sokkerwei is, samen met de buitenschoolse opvang, gehuisvest in een duurzaam
gebouwd schoolgebouw. 
Obs. De Sokkerwei is een school
• waar  aandacht en respect is voor elk kind
• waar zorg gedragen wordt voor een uitstekend pedagogisch klimaat m.b.v. het 
  programma van de Vreedzame school    
• met een warm en enthousiast team      
• met een team dat openstaat voor vernieuwingen en altijd in ontwikkeling is
• waar de kleuterbouw werkt vanuit thema’s            
• waar gewerkt wordt met groepsplannen
• waar onderwijsontwikkeling een continu proces is
• waar ICT een ondersteunende rol biedt binnen ons onderwijs m.b.v. computers en iPads
• waar a�niteit is met duurzaamheid, dat o.a. blijkt uit een jaarlijks schoolproject m.b.t.  
  duurzaamheid    
• waar elke groep elk jaar een muziek/dans/toneelavond verzorgt voor de ouders
• met een eigen toneelgroep bestaande uit ouders en leerkrachten

Op onze website www.sokkerwei.nl  vindt u veel informatie over onze school.
Bent u geïnteresseerd en wilt u de warme sfeer proeven van onze school?
U bent altijd welkom voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek en rondleiding.
Op woensdag 12 maart houden wij tussen 9 en 12 uur een OPEN DAG.
Op deze dag kunt u zien hoe wij lesgeven en hoe de school er van binnen uitziet.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Marja Verruijt, directeur  

Obs de Sokkerwei     Sokkerwei 2     1901 KZ Castricum
tel: 0251-651554     info@sokkerwei.net     www.sokkerwei.nl

Een basisschooltijd waar uw kind later met plezier aan terugdenkt?

Dat is namelijk wat de Montessorischool óók beoogt. En mede door
het individuele onderwijs van hoge kwaliteit, de prettige sfeer,
extra aandacht voor minder- én meerbegaafde kinderen, de groene
speelvriendelijke omgeving en veel sportieve en culturele uitdagingen,
gaat uw kind iedere dag zingend naar onze school. 

Onze Montessorileerlingen blijken bovengemiddelde scores bij de Citotoets te halen:
het resultaat van ons Montessori-motto ‘Help mij het zelf te doen’.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. 

Rondleiding op afspraak
Open dag: 12 maart 2014 van 9:00 tot 12:00 uur

OBS De Montessorischool
Castricum

Obs de Montessorischool     Koekoeksbloem 55     1902 GK Castricum
tel: 0251-654888     info@obsdemontessori.nl     www.obsdemontessori.nl

Armand van den Eeckhout, directeur

De Rembrandtschool 
is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot.
Rondom het ruime en vriendelijk ingerichte gebouw met een gymzaal is een groot
speelterrein. Dit ruime schoolplein is zo ingedeeld dat er ook een aparte en veilige
buitenspeelgelegenheid voor de peuters en de kleuters is.
Peuterspeelzaal “De Peuterbeuk” heeft in het gebouw  een compleet ingericht eigen
onderkomen.
Het onderwijsteam bestaat uit 16 ervaren leerkrachten. 
De Rembrandtschool is een moderne basisschool waar het vernieuwen van het
onderwijs, zorg voor kinderen en een goede sfeer de sleutelwoorden zijn.
Moderne leermethoden en leermiddelen worden gecombineerd met de goede aspecten
van klassikaal onderwijs. Op onze openbare school werken en spelen onze leerlingen
samen, zo leren zij ook andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren.

Op onze website www.obsrembrandt.nl kunt u meer informatie vinden.

U bent altijd van harte welkom op onze school. Er wordt graag een afspraak met u
gemaakt voor een rondleiding.
U kunt ook woensdag 12 maart 2013 vrijblijvend binnenstappen en op uw gemak 
even rondkijken.
Die dag is er op de Rembrandtschool een open dag van 09.00 tot 12.00 uur. 

 Obs Rembrandt     Mozartlaan 65     1921 XC Akersloot
tel: 0251-313623     info@obsrembrandt.nl     www.obsrembrandt.nl

Kees Verhagen, directeur

Het openbaar onderwijs is waardevol en algemeen toegankelijk.
Er worden op onze scholen open dagen en een thema-avond voor ouders georganiseerd rondom de kernwaarden
van het openbaar onderwijs:

 • Iedereen is welkom
 • Iedereen is benoembaar
 • Er is wederzijds respect
 • Er is gelegenheid voor onderwijs in levensbeschouwing en godsdienst
 • Er is aandacht voor uiteenlopende waarden en normen
 • De school is van, en voor de samenleving

Kijk op www.isob.net/scholen.php, of scan de bovenstaande code met uw mobiele telefoon, voor een ISOB- school
bij u in de buurt en kijk welke activiteiten er plaatsvinden.

11 maart: Thema-avond voor alle ouders, door alle Castricumse  ISOB-scholen, i.s.m. Forte kinderopvang :
E�ectief communiceren met kinderen. Op obs Sokkerwei, aanvang 20:00 uur

12 maart: open dag op alle ISOB-scholen van Castricum, tussen 9:00 en 12:00 uur

Scan deze QR-code voor
de ISOB-website

met meer informatie: Wij werken samen met
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Castricum - Sinds septem-
ber 2011 is Ford Martijn Kooij-
man shirtsponsor van FC Cas-
tricum Vrouwen 1, het team dat 
afgelopen december ongesla-
gen winterkampioen is gewor-
den. Zo´n drie jaar geleden werd 
Martijn benaderd door de spon-
sorcommissie met de vraag of hij 
de club zou willen sponsoren. 
Martijn reageerde enthousiast. 
,,Als ondernemer in Castricum 
vind ik het belangrijk om zoiets 
te doen. Daarom heb ik ook be-
sloten om het sponsorcontract 

met drie jaar te verlengen. Ik heb 
drie jaar geleden gezegd dat ik 
dan wel een beetje een bijzon-
der team wilde sponsoren. Toen 
ze met VR1 kwamen vond ik dat 
een erg goed idee." 

Trainer René de Winter: ,,Voor de 
uitstraling van het team is het 
heel erg belangrijk dat we met 
een sponsor op onze shirts spe-
len. Daarom zijn we heel erg blij 
dat Ford Martijn Kooijman voor 
drie jaar bijtekent als shirtspon-
sor.” Foto: Han de Swart.     

Ford Martijn Kooijman 
steunt vrouwen FCC

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zaterdag in de 
laatste minuut de winst uit han-
den gegeven. De Dukes zege-
vierde op Wouterland met 22–26, 
één wedstrijdpunt in Castricum 
achterlatend. De vijfde plaats in 
de kampioenspoule is stevig in 
handen van de Castricummers, 
waarmee het eindresultaat voor 
dit seizoen vast lijkt te staan. 

Castricum startte sterk, zette 
druk op de aanval van de Du-
kes en dwong zo fouten af. Toch 
duurde het even voordat er pun-
ten op het scorebord stonden. 
Rob van der Velden zette een 
driekwart actie van de thuisploeg 
goed door een pakte daarmee 
de voorsprong voor de Duinran-
ders. Daarna was het Sepp Kot-
ten die het werk van de backs af-
rondde met een sterke run naar 
en over de tryline naar de half-
time score van 12- 0. Na de her-
vatting werd hetzelfde spel ge-
speeld, aanval Cas, verdediging 
Dukes. Tot twee keer toe trokken 
de gasten aan de noodrem, met 

penalties tot gevolg. Rechsteiner 
wist één van de twee te verzilve-
ren en er stond een comfortabe-
le voorsprong op het bord. Maar 
toen scoorden Dukes binnen vijf 
minuten twee tries, waarvan één 
geconverteerd. De spanning was 
weer helemaal terug en even le-
ken de Castricummers geheel 
van slag. Echter een kick van 
de Dukes werd keurig via Kot-
ten opgebracht naar de centers 
en Romain Raine scoorde de try 
waar op werd gewacht. 

Ook Rechsteiner verzaakte niet. 
Deze tegenvaller nam het geloof 
bij de Dukes niet weg en na de 
aansluitingstry werd in de laatste 
minuut van de blessuretijd nog-
maals een try door de Bossche-
naren gedrukt. Hiermee werd het 
bonuspunt gepakt en de wed-
strijd gewonnen. Volgende week 
is het de laatste wedstrijd voor 
de manschappen van de Castri-
cumse Rugby Club in Den Haag 
vanaf 15.00 uur, want de finale 
op 22 maart wordt niet gehaald. 
Foto: Theo Beentjes.

Rugbyers hard onderuit

Castricum - Zondagavond werd 
de Slikker Bokaal verreden op de 
ijsbaan in Alkmaar. Aan de start 
verschenen ook vijf leden van de 
Vereniging Kennemer IJsbaan. 
Vier hiervan reden zich in de prij-
zen. Rutger van der Klip verover-
de de eerste plaats in de heren 
neo en senioren klasse.  Roos 
Tabac eindigde op derde plaats 
bij de dames junioren A klas-
se. Thom de Vries tweede plaats 
jongens pupillen A en Eric Tabac 
op de derde plaats bij de heren 
masters. Tijdens de interclub-
wedstrijd, de avond ervoor, was 
er voor Iris Corstanje brons bij 
de meisjes pupillen C, zilver voor 

Jelle Schaap jongens pupillen B 
en brons voor Thom de Vries jon-
gens pupillen A.

Slikker Bokaal voor 
Rutger van der Klip

Castricum - Op zondagmiddag 
16 maart is er in sportpark Berg 
en Bal gelegenheid om kennis 
te maken met racketlon. In de-
ze vierkamp spelen individuele 
deelnemers tegen elkaar in vier 
verschillende sporten: tafelten-
nis, badminton, squash en ten-
nis. De vierkamp is een idea-
le kans voor iedereen die eigen-

lijk alle racketsporten leuk vindt, 
maar te weinig tijd heeft om ze 
allemaal regelmatig te beoefe-
nen. Na een instructieronde zul-
len er door alle deelnemers drie 
mini-wedstrijden worden ge-
speeld. Er zijn nog plaatsen vrij. 
Er kan tot 10 maart worden in-
geschreven via racketlon@ber-
genbal.nl. 

Racketsporters maken 
kennis met racketlon

www. .nl

www. .nl

Akersloot - Het tweede da-
mesteam van handbalvereni-
ging KSV uit Heerhugowaard is 
voor de dames van Meervogels 
bekend. De eerder gespeelde 
thuiswedstrijd eindigde destijds 
in het voordeel van Meervogels. 

Beide teams begonnen fel aan 
de wedstrijd, waardoor de stand 
gelijk opging. Meervogels pak-
te een kleine voorsprong. Zo-
wel aanvallend als verdedi-
gend stond het goed. KSV speelt 
graag in combinatie met de cir-
kel, wat nu niet lukte. Toch wis-
ten de dames uit Heerhugo-
waard bij te blijven waardoor de 
teams de rust in gingen met een 
stand van 7-9. 

De tweede helft kon Meervogels 
meer uitlopen, wat resulteerde 
in een voorsprong van vier pun-
ten verschil. KSV was echter niet 
van plan de punten zomaar uit 
handen te geven en kwam terug 
tot een stand van 18-19. Mooie 
combinaties zorgden ervoor dat 

de dames weer konden uitlo-
pen en de wedstrijd eindigde 
daardoor met een stand van 21-
24. De punten werden verdiend 
meegenomen naar Akersloot. 

Zaterdag 8 maart belooft een 
mooie avond te worden in de 
Lelie te Akersloot met diver-
se handbalwedstrijden. Daarbij 
spelen de dames van Meervo-
gels tegen Quick om 19.00 uur. 

Verdiende punten voor 
Meervogels dames 1

Castricum – In de voorjaars-
vakantie hebben zo’n veer-
tig kinderen meegedaan aan 
de smashbal clinic van volley-
balvereniging Croonenburg. Er 
is nu besloten deze clinics blij-
vend op de activiteitenagenda 
van de schoolvakanties te zet-
ten. Het plezier en het vele bal-
contact zijn de belangrijkste pij-
lers van het succes van de cli-
nics. Door weldoordachte oefe-
ningen leren de deelnemers di-
rect het meest spectaculaire on-
derdeel van het volleyballen: the 
smash. Medeorganisator In-
grid Hoberg zegt: ,,De afgelo-
pen maanden krijgen we steeds 
meer jeugdspelers op onze trai-
ningen. Zij hebben veelal kennis 
gemaakt met de clinics en wil-
len graag drie keer gratis proef-
draaien. Na die drie keer zijn de 
volleyballers zo enthousiast dat 
ze meestal blijven.“ 

Smashbal 
is blijvertje

Castricum - Na dertien speel-
rondes met slechts twee verlies-
partijen en een gelijkspel, heb-
ben de korfballers van KV Helios 
het kampioenschap zondag ge-
heel in eigen hand. In een direct 
duel met de nummer twee, Apol-
lo uit Heerhugowaard, kan Heli-
os een unicum bereiken. 

Nooit eerder speelde de Castri-
cumse formatie in de landelijke 
tweede klasse, die nu wel heel 
dichtbij komt. Eerder in de com-
petitie won Helios thuis al van 
Apollo met 21-18 en ook in de 
eerste helft van de veldcompe-
titie was Helios de betere partij. 
Toch mag er bij de ploeg van Se-
bas Leegwater geen onderschat-
ting insluipen. 

Apollo heeft veel kwaliteit in huis 
en heeft bovendien het thuis-
voordeel. Mocht het Helios niet 
lukken de wedstrijd winnend af 
te sluiten, is er nog een kleine 
kans op promotie. De uitslag van 
de nummer drie is dan van be-
lang en indien dit voor Helios po-
sitief uitpakt, volgt nog minimaal 
een beslissingswedstrijd. 

Kampioens-
wedstrijd

Zondag 9 maart 14.00 uur:

Limmen  -  Volendam

balsponsor: veldt tandtechniek

pupil v.d. week: rick hageman (speler limmen d4)
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Kinéfl eX bestaat tien jaar
In maart bestaat Kinéfl eX in Castricum tien jaar. Dat wordt gevierd met een aan-
tal extra activiteiten en aanbiedingen. Initiatiefnemer is Michaëla Wierdsma. Tien 
procent van de omzet van Kinéfl eX in maart gaat naar de Lepra Stichting. 

Dinsdag 4 maart is er vanaf 19.30 uur een workshop Tenen Lezen. 

Op donderdag 13 maart zijn de consulten tussen 8.30 en 20.30 uur geheel gra-
tis. Men kan een consult boeken via de telefoon voor een behandeling voetre-
fl exologie, Quantum-Touch, bloe-
semtherapie, ontspanningsmas-
sage of het in balans zetten van 
het lichaam via kinesiologie. De 
waarde die men aan de behan-
deling toekent kan gedeponeerd 
worden in de spaarpot voor de Le-
pra Stichting. 

Zaterdag 15 maart is er van 10.00 
tot 17.00 uur een workshop Voe-
trefl exologie. Op een intake met 
een consult ontvangt men in 
maart 33% korting. 

Bel 0251-670671 of mail info@
kinefl ex.nl. Meer informatie op 
www.kinefl ex.nl. 

Foto: Babette Welboren Fotografi e.

Zaterdag begint de Boekenweek en die duurt tot en met zondag 16 maart. Het 
thema luidt Reizen. Vandaar dat het tekstuele muziekprogramma van Hoed en de 
Rand ‘Koffer vol dromen’ heet, een poëzieprogramma over reizen. 

Zondag vanaf 14.00 uur treedt het duo op in 
Boekhandel Laan. Het programma is gratis 
bij te wonen. Hoed en de Rand is een duo 
dat poëtische teksten schrijft en zingt, maar 
daarnaast gedichten van meer en minder 
bekende dichters op muziek zet en ten ge-
hore brengt. Peter van der Steen (zang en 
gitaar) en Jelle van der Meulen (zang en ac-
cordeon) komen in de Boekenweek 2014 
met hun dertiende Boekenweekprogramma.

Slager Joost van der Meer, Martin Langeveld van De Roset en Jeroen Zijlstra van 
eetwinkel Bistro a Gogo hebben ‘Heerlykhydje’ ontwikkeld. Slagerij Joost van der 
Meer heeft een Heerlykhyd stroganoffrondo met katenspek gemaakt. Martin Lange-
veld van de Roset maakte een prachtige koek met een crème topping en voorzien van 

Boekenweek en 
Hoed en de Rand bij Laan

Drie Heerlykhydjes zien het leven

Uschi en Tom Wieten zijn vijftien jaar geleden binnen hun cateringbedrijf Het Buffetten-
paleis, begonnen met het kleinschalig koken voor mensen, die dit niet meer zelf wilden of 
konden doen.
,,Wij willen deze mensen maaltijden aanbieden die met liefde en zorg bereid zijn. Bovendien 
hebben onze klanten inspraak en kunnen zij zelf invullen hoe dit moet gebeuren. Geen fa-
briekswerk, dat is onze motto! Wij proberen dan ook de tijd te nemen voor een gesprek en 
staan altijd open voor speciale wensen en suggesties. Zo hebben wij in 2013 op verzoek 

De makkelijke maaltijd
Dagverse maaltijden, ouderwets lekker!

van onze klanten een uitgebreid vleesloos menu geïntroduceerd en zijn wij begonnen met 
het warm aanleveren van maaltijden in Castricum.”
Meer informatie is te vinden op www.buffettenpaleis.nl. Het Buffettenpaleis is gevestigd op 
de Molenlei 13 in Akersloot, tel.:  072-5340834, info@buffettenpaleis.nl.

Verkiezingenmarkt in Geesterduin
Wie Castricum inrijdt ziet de aankondi-
gingen al hangen; op zaterdag 15 maart 
wordt een grote verkiezingenmarkt ge-
houden in winkelcentrum Geesterduin 
in aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart. Alle partijen zijn 
aanwezig zodat iedereen kennis kan ma-
ken met de toekomstige raadsleden en 

van gedachten kan wisselen over de lo-
kale politiek. Wie bijvoorbeeld wil weten 
hoe de partijen tegenover actuele zaken 
staan, kan gewoon een praatje aankno-
pen. Het geheel wordt opgeluisterd door 
allerlei leuke demonstraties zodat het 
een gezellig evenement belooft te wor-
den.

tis. Men kan een consult boeken via de telefoon voor een behandeling voetre-

Geïnteresseerd in reizen en natuur in Afrika? Tijdens 
twee afwisselende presentaties van Afrika-Safaris.nl 
in de sfeervolle ambiance van Gasterij Het Ruiterhuys 
in Castricum worden belangstellenden helemaal bijge-
praat over reizen en safari’s naar de meest spectacu-
laire locaties in zuidelijk Afrika. De avonden gaan ver-
gezeld met de vertoning van een prachtige natuurdo-
cumentaire. Dinsdag 25 maart ligt de nadruk op Na-
mibië en donderdag 27 maart zal in het teken staan 
van Botswana. Naast de safari-reizen biedt Afrika-Sa-
faris.nl bedrijven en particulieren de mogelijkheid om 
bij te dragen aan baanbrekende natuurbeschermings-
projecten en zelf getuige te zijn van de positieve im-
pact en vaak spectaculaire werkzaamheden. Ook hier 
wordt ruime aandacht aan besteed. Beide bijeenkom-
sten beginnen om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie 
en aanmelding (noodzakelijk) op de website. 
Foto: www.afrika-safaris.nl.

Tot en met 31 maart kan elke vrouw die haar conditie wil verbeteren instromen in 
de ‘Fit Op Weg Maand’ van Fit4lady in Limmen. Deze maand is bedoeld voor vrou-
wen die in een maand tijd willen ervaren welk effect de 30 minuten fi tnesstraining 
op hen heeft. De ‘Fit op Weg maand’ begint met een intakegesprek en eerste trai-
ning. De deelneemsters trainen twee keer per week, op het moment dat het hen 
schikt, onder begeleiding van vakkundige en betrokken fi tnesstrainsters.

Dit programma is geschikt voor elke vrouw die haar conditie wil verbeteren en lek-
ker fi t wil worden. Vrouwen die willen deelnemen kunnen starten tot en met maan-
dag 31 maart. Aanmelden kan per e-mail op limmen@fi t4lady.nl.
Fit4lady is gevestigd aan De Drie Linden 3 in Limmen.

Fit op Weg bij Fit4lady

een prachtig Heerlykhyd logo. Jeroen Zijlstra van Bistro a Gogo maakte er helemaal een feest van. Met zijn broodje 
Heerlykhyd combineerde hij diverse eerlijke producten tot een mooi geheel. Voor al deze producten kan men 
gewoon langs gaan bij deze ondernemers in Castricum. De Stichting Promotie Heerlykhyd Castricum hoopt dat iedere 
ondernemer iets aan de Heerlykhyd gaat doen en in zijn of haar product rance een eigen Heerlykhydje opneemt. 

Safari-avonden in 
Gasterij Het Ruiterhuys
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Nog drie te koop

Appartementen Triade 
toren III bekijken?

Castricum - Zaterdag 22 
maart is er de mogelijkheid 
om tussen 11.00 en 14.00 uur 
te kijken in de  appartemen-
ten van Triade Toren III. Er 
zijn nog drie appartementen 
te koop. De woningen wor-
den zeer binnenkort opgele-
verd waardoor men zich een 
goed beeld kunt vormen van 
het appartement.

Triade Toren III  wordt net zo luxe 
afgewerkt als de twee reeds be-
staande torens I en II en heeft 
onder meer een volledig verdiep-
te parkeergarage. Vanuit de af-
gesloten garage bestaat de mo-
gelijkheid om met de lift naar het 

appartement te gaan. De roy-
ale driekamer appartementen 
van circa 105 m2, hebben alle-
maal vloerverwarming, een roya-
le woonkamer met een ruim ter-
ras en een privéberging. Het ap-
partementengebouw ligt in een 
parkachtige omgeving, waar-
in ook water een belangrijke rol 
speelt. Bovendien is er sprake 
van een centrale ligging op loop-
afstand van het dorpscentrum, 
winkelcentrum Geesterduin en 
openbaar vervoer. Voor meer in-
formatie kan men contact opne-
men met Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars, tel 0251-650850 of 
per mail: info@vanamsterdam.nl 
of kijk op www.triadetoren3.nl. 

Zorgen om toekomst ’t Kruispunt 
Akersloot - Het CDA Castri-
cum, CKenG en de SWOA ma-
ken zich samen met de oude-
re inwoners van het dorp zorgen 
over de toekomst van ’t Kruis-
punt. Er gaan allerlei geruchten 
over de sluiting van het ontmoe-
tingscentrum voor ouderen. Dit 
heeft tot schriftelijke vragen ge-
leid door de fractie van Castri-
cum Kern(en) Gezond. Het CDA 
ging in gesprek met het college, 
maar dat leidde niet tot een dui-
delijk antwoord. ,,Het wordt tijd 
dat de wethouder hier duidelijk-
heid over geeft.”

Raadslid Willem Veldt van 
CKenG vraagt zich af of het col-
lege wel op de hoogte is van de 
afspraken die destijds in de ge-
meente Akersloot zijn gemaakt 
met de Stichting Vrienden van 
Strammerzoom. In 2000 nam de 
gemeenteraad van Akersloot het 
besluit tot aankoop van ’t Kruis-
punt van de Thuiszorg. De aan-
koopprijs was destijds 380.000 
gulden. Een belangrijk gegeven 
was dat bij de aankoop kon wor-
den gerekend op de aanzien-
lijke donatie van de Stichting 
Vrienden van Strammerzoom. De 
Stichting stelde hierbij als voor-
waarde dat het aan te kopen ge-
bouw een functie voor de ou-
deren zou krijgen in de breed-
ste zin van het woord. De schen-
king, een bijdrage van 250.000 

gulden, werd door de gemeen-
te aanvaard. De Stichting Wel-
zijn Ouderen Akersloot (SWOA), 
een belangrijke gebruiker, ziet 
’t Kruispunt als een thuishaven 
voor de ouderen in Akersloot. 
De SWOA maakt zich nu grote 
zorgen. Voorzitter Cock Wissen-
burg-Niesten: ,,Vier jaar geleden 
was er sprake van verkoop van 
t Kruispunt. Toen  is er door de 
bevolking van Akersloot een pe-
titie aangeboden aan de toen-
malige burgemeester. Alle acties 
tot verkoop van ’t Kruispunt  zijn 
toen gestopt. Vanuit verschillen-
de bronnen is nu vernomen dat 
het college opnieuw ’t Kruispunt 
voor verkoop heeft aangebo-
den aan de VIVA-zorggroep. Dit 
brengt grote verwarring, onze-

kerheid en onrust teweeg bij zo-
wel de SWOA als bij de ouderen 
in Akersloot.”

Willem Veldt: ,,De fractie van 
CKenG vindt dat ’t Kruispunt een 
ontmoetingscentrum voor oude-
ren en anderen dient te blijven 
op grond van de destijds gestel-
de voorwaarden van de Stichting 
Vrienden van Strammerzoom.” 
En Elize Bon van het CDA be-
sluit: ,, Voor het CDA geldt dat 
het Kruispunt open moet blij-
ven. Uitbreiding van activiteiten 
en samenwerking met Stram-
merzoom kunnen het Kruispunt 
sterker maken. Dat is hard nodig 
met het oog op de taken die naar 
de gemeente en de inwoners van 
Castricum toekomen." 

Regio - De PvdA-Haarlem en 
Rover-Haarlem roepen de in-
woners op van de regio Haar-
lem-Alkmaar-Amsterdam om 
de petitie te tekenen voor be-
houd van de Intercity Alk-
maar-Haarlem-Amsterdam 
en van de sprinter Uitgeest-
Haarlem-Amsterdam die 
straks niet meer buiten de 
spits zal rijden. 

Het Castricumse raadslid Pe-
ter Verduin wil op 13 maart een 
motie aan de gemeenteraad van 
Castricum voorleggen, waarin hij 
het gemeentebestuur opdraagt 

om zich hiervoor samen met ge-
meenten in de regio te gaan in-
spannen. Reizigersorganisatie 
Rover heeft bekendgemaakt dat 
de NS in 2015 het treinverkeer 
tussen Alkmaar, Haarlem en Am-
sterdam willen gaan versoberen. 
,,Onbegrijpelijk’, vindt Verduin. 
,,Onacceptabel en slecht voor 
de ontwikkeling van de gemeen-
te Castricum. Het werkt niet al-
leen negatief door op hoe onze 
inwoners het openbaar vervoer 
beleven; de maatregel zal ook 
invloed hebben op het toerisme 
van en naar onze gemeente en 
de regio.” Peter Verduin, nu nog 

,,Intercity moet blijven” 
onafhankelijk raadslid, is kandi-
daat om in de nieuwe raadspe-
riode voor De VrijeLijst zitting te 
nemen voor de gemeenteraad.
De Intercity Alkmaar-Haarlem 
stond vorig jaar al in de top 10 
van volste treinen constateer-
de Rover. ,,De spitsreizigers zien 
hun reis 50% langer duren. Dit 
lijkt des te langer voor men-
sen die de hele reis moeten blij-
ven staan in een te drukke trein”, 
stellen PvdA en Rover. Dit is de 
reden dat reizigers wordt ge-
wezen op de online petitie op 
http://rover.nl/petitie. De hand-
tekeningen op de petitie zal Ro-
ver met de PvdA aanbieden aan 
de Tweede Kamer en gebruiken 
in het landelijke dienstregeling-
overleg, binnen het Locov. 

Castricum - Wijkagent Bas 
Wijnen ziet dagelijk zaken 
die het inbrekers wel heel ge-
makkelijk maken een woning 
binnen te stappen. 

Met de toename van het aantal 
inbraken in de gemeente wil hij 
mensen waarschuwen ,,Laat de 
containers bijvoorbeeld niet in 
de steeg staan. Dat is zo'n ge-
makkelijk opstapje voor de in-
brekers." 
De politie doet er veel aan om 
inbrekers op te pakken. Daarbij 
hebben zij de hulp van de bur-
ger ook nodig. Wanneer men bij 
verdachte situaties 112 belt kan 
de politie wellicht heel snel een 
inbraak voorkomen of een inbre-
ker op heterdaad aanhouden. 

Containers 
in de steeg?

Castricum - Op vrijdag 7 maart 
geeft het fanfare-orkest van 
Emergo een concert in het Jac. 
P. Thijsse College. Ook het An-
dels Fanfare Corps uit Andel 
treedt op. Het concert begint om 
20.30 uur. 
Sinds het begin van de muziek-
verenigingen aan het eind van 

Emergo en Andel in concert
de 19e eeuw is er veel veran-
derd. In de begintijd bestond het 
repertoire veelal uit eenvoudige 
marsen, walsen, en bewerkingen 
van opera’s en operettes. Maar 
tegenwoordig spelen orkesten 
alle muziekstijlen. In ieder geval 
leven zowel Andel als Emergo 
zich hierin uit. 

Castricum - De Beverwijkse 
Castricumse Accordeon Com-
binatie, BCAC, bestaat 35 jaar 
en dat wordt gevierd. Op zater-
dag 15 maart wordt een concert 
gegeven in de Vredevorstkerk 
in Beverwijk. Twee leden van de 
accordeonvereniging zijn vijf-
tig en zestig jaar lid: Marie-Jan-
ne Behrens en Arie Dibbets. Bei-
de leden zijn op tienjarige leef-
tijd begonnen met samenspel in 
het jeugdorkest. De ene bij de 
Beverwijkse en de andere bij de 
Castricumse Accordeon Vereni-
ging. Aanvang programma 20.00 
uur.

Jubileum-
concert 

Regio - PWN sluit in de perio-
de van 1 maart tot 1 juli een aan-
tal paden af in het Noordhol-
lands Duinreservaat. De afslui-
ting betreft de gebieden: `t Ze-

Broedseizoen geveld ten noorden van het huis-
jesterrein De Nollen in Egmond 
aan de Hoef, het Reggers San-
dersvlak en de Kil ten zuiden van 
Egmond aan Zee, het Vennewa-
ter nabij Egmond Binnen en het 
Zeerijdsdijkje in Bakkum. In het 

Bergerbos geldt voor de periode 
van 15 maart tot 15 juni een aan-
lijngebod voor honden. De maat-
regelen zijn bedoeld om vogels 
de gelegenheid te geven onge-
stoord hun eieren uit te broeden 
en jongen groot te brengen. 
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Castricum – Wie de posters van 
de politieke partijen bekijkt op 
de aanplakborden zal snel iets 
vreemds opmerken. Naast de 
posters van de bekende partij-
en hangt er een waarop te le-
zen is: ‘Voor de huurder? Duur-
der! VVD66’.
De Jonge Socialisten in de Pv-
dA voeren campagne omdat zij 
vinden dat D66 verworden is tot 
een rechtse partij van poen en 
pretenties. ‘En nu rechtsaf!’, ‘Al-
les flex, werk onzeker’, ‘Uw zorg? 
Ons een rotzorg!’ zijn andere 
kreten die door de Jonge Socia-
listen worden verspreid. Voorzit-
ter Toon Geenen: ,,Deze teksten 
sluiten beter aan bij wat D66 wil 
dan die op hun eigen posters en 

wij zijn natuurlijk niet te beroerd 
ze een handje te helpen.”
,,De PvdA is duidelijk in paniek”, 
reageert Marcel Steeman van 
D66 Castricum. ,,Kennelijk heeft 
de PvdA niet alleen de ideeën 
van hun landelijke coalitiepart-
ner VVD omarmd, maar nu ook 
hun botte campagneretoriek. 
D66 is nog altijd dé progressie-
ve sociaal liberale partij. De in-
houd van het lokale verkiezings-
programma, te zien op www.
d66castricum.nl, bewijst dat de 
posters niet op waarheid berus-
ten. D66 Castricum gaat veel lie-
ver uit van zijn eigen kracht, in 
plaats van in het wilde weg on-
gefundeerd te schoppen naar 
andere partijen.”

Vreemde eend in de bijt

Castricum - De fractie van GDB 
wil eerst duidelijk weten wat er 
gaat gebeuren, voordat er op-
dracht wordt gegeven voor een 
vervolgonderzoek naar een sa-
menwerking tussen Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo 
(BUCH).

Op verzoek van de gemeentera-
den van deze plaatsen is er een 
verkenning uitgevoerd naar sa-
menwerking. GDB is daar niet 
blij mee. De fractie heeft grote 
bedenkingen tegen één ambte-
lijke dienst voor vier gemeenten. 
,,Voor Castricum is zo’n dienst 
absoluut niet nodig”, zegt lijst-
trekker Rob Schijf. ,,Het gemeen-
tehuis komt alleen maar verder 
van de burger te staan. Boven-
dien gaat zo’n ambtelijke dienst 
zich zelfstandig ontwikkelen. 
Geen van de vier gemeenten zal 
daar vat op hebben, terwijl ze 
wel de rekening mogen betalen. 
En tenslotte wordt één ambtelij-
ke dienst voor vier gemeenten 
veel te duur.” Het college spreekt 
over het optimaal benutten van 

de drie K’s, kwetsbaarheid ver-
minderen, kwaliteit verbeteren 
en kosten beheersen, als reden 
om tot één ambtelijke te komen. 
Rob Schijf: ,,GDB wil graag we-
ten wat dat concreet betekent. 
Waar zijn wij kwetsbaar, hoeveel 
personeel moet er dan bij en wat 
kost dat dan? Gaat het gemeen-
teloket langer open, krijgen de 
kernen een eigen loket, gaan de 
legestarieven voor gemeentelijke 
diensten omlaag? En als de kos-
ten beter worden beheerst, gaan 
dan de gemeentelijke belastin-
gen omlaag? Kortom wat zijn de 
voordelen? De inwoners hebben 
er recht op dat te weten. Of zijn 
er gemeenten die bij de uitvoe-
ring van taken problemen on-
dervinden. Welke problemen zijn 
dat dan, wie kan of kunnen de 
helpende hand toesteken en wat 
kost dat dan? Als minister Plas-
terk wil dat er grotere gemeen-
ten komen, waarom dan niet 
meteen doorsteken naar samen-
voeging van de vier gemeenten? 
Dat geeft voor alle partijen meer 
duidelijkheid.”

Gemeente & Dorpsbelang:
,,Voorlopig geen BUCH”

Castricum - Op 5 maart orga-
niseert de PvdA een Lagerhuis-
debat. Onder leiding van Aaltje 
Emmens-Knol, oud-burgemees-
ter van Castricum, gaan de deel-
nemers met elkaar in debat aan 
de hand van prikkelende stellin-
gen over bijvoorbeeld de par-
keerdruk, de ontwikkeling van 
het strandplateau, de krimpende 
gemeente en de jeugd. Een on-
afhankelijke jury beslist aan het 
einde van de avond wie de bes-
te debater was. Deelnemers zijn 
welkom mee te strijden om de ti-
tel ‘Beste debater van 2014’. Het 
debat vindt plaats in Hotel Borst, 
Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum vanaf 20.30 uur. 

Oud-burgemeester leidt 
debatwedstrijd PvdA

Castricum - Donderdag was 
het CDA te gast op twee geheel 
verschillende locaties; Mutatha-
ra en bij zorgcentrum De Sant-
mark. Bij de Santmark spraken 
de leden met bewoners tijdens 
de koffie en de kienmiddag. De 
ouderen werden getrakteerd op 
lentebloemen. Verschillende da-
mes wilden wel met wethouder 
Fred Mosk op de foto. Bij Muta-
thara werd eerst de recente ver-
bouwing bekeken, er werd ge-
sproken met de vrijwilligers en 
daarna werd er rondgestruind.

Lentegroet 
van CDA

Castricum - Journalist Jan Kui-
tenbrouwer interviewt op 10 
maart de al even bekende po-
liticus Jan Marijnissen van de 
SP. Het interview vindt plaats in 
Geesterhage en begint om 20.00 
uur. Iedereen is welkom. Jan 
Marijnissen was fractievoorzitter 
voor de SP in de Tweede Kamer. 
Gezondheidsredenen dwon-
gen hem het wat rustiger aan te 

doen, maar nog steeds is hij ac-
tief voor de partij. 

Menno Twisk verzorgt een muzi-
kaal intermezzo tijdens de pauze. 
Daarna kan het publiek vragen 
over de landelijke politiek stel-
len aan Jan Marijnissen en vra-
gen over de lokale politiek aan 
de lijsttrekker van SP-Castricum, 
Marjo Husslage. 

Jan Marijnissen van SP in Castricum

Castricum - GroenLinks ont-
kent dat zij het oude postkan-
toor heeft gekraakt, maar op 
de social media circuleerde 
afgelopen week het bericht 
dat dit het wel geval zou zijn. 

Machiel Postma van GroenLinks 
bevestigt dat enkele GroenLin-
kers het wel geprobeerd hebben 
om het leegstaande gebouw te 
kraken, maar uiteindelijk slechts 

Postkantoor gekraakt?
de GroenLinksvlag in top hebben 
gehesen. 
GroenLinks ijvert al langer voor 
een nuttige bestemming van het 
leegstaande pand, zoals jonge-
renwoningen. 

,,Een ludieke actie met een seri-
euze ondertoon, meer niet”, zegt 
Machiel. ,,Het is toch ook bela-
chelijk dat zo’n pand al zo lang 
leeg staat?”. 

Castricum - In Castricum zijn 
ongeveer dertig gezinnen die 
wekelijks via de Voedselbank 
levensmiddelen ontvangen. 
Gemiddeld gaat het om zo’n 
tachtig tot negentig perso-
nen. 

Castricum is aangesloten bij de 
Voedselbank IJmond-Noord. Die 
heeft een uitgiftepunt in Uitgeest 
voor inwoners uit Akersloot en 
een uitgiftepunt in Castricum 
voor de inwoners uit Limmen 

en Castricum. Sinds de Voedsel-
bank een nieuw distributiecen-
trum heeft gekregen op het Hil-
bersplein in Beverwijk draagt ook 
de gemeente Castricum jaarlijks 
financieel bij aan de huurkosten. 
De lokale politieke partij Castri-
cumse Kernen Gezond (CKenG) 
ging op bezoek.,,We zijn on-
der de indruk van de inzet van 
de vrijwilligers en de passie van 
de medewerkers. Petje af om dit 
elke week te doen. Een donatie 
is hier altijd welkom. CKenG had 

CKenG op bezoek bij Voedselbank
in elk geval een flink pakket le-
vensmiddelen meegenomen dat 
ze goed kunnen gebruiken bij de 
Voedselbank."

Castricum - Nergens in Neder-
land gaat op 19 maart een stem-
bureau bij een NS-station zo 
vroeg open als in Castricum. Al 
om 5.00 uur kan de eerste stem 
worden uitgebracht. 

Vroeg stemmen

Castricum - In 2015 komen de 
taken voor de jeugdzorg naar de 
gemeente toe. Gesprekken over 
een goede overgang worden ge-
voerd met de grote aanbieders 
van de zorg in de regio Alkmaar. 
Het CDA Castricum hoort van di-
verse kleine aanbieders dat ze 
niet betrokken zijn bij het proces. 
Wethouder Meijer heeft de raad, 
begin februari, in een voorstel 
gemeld dat de kleine aanbieders 

zijn uitgenodigd om bijgepraat te 
worden. Elize Bon van CDA Cas-
tricum: ,,Vanwege deze tegenge-
stelde berichten stelt het CDA 
Castricum vragen aan het col-
lege om hier duidelijkheid over 
te krijgen. Het is naar onze me-
ning noodzakelijk om alle aan-
bieders goed bij het proces be-
trokken te houden om zo de bes-
te overgang te garanderen voor 
de jeugd die zorg nodig heeft."

,,Zijn de kleine zorg-
aanbieders in beeld?”



Castricum - Op zaterdag 22 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelna-
me aan Timmerdorp 2014. Tim-
merdorp 2014 vindt plaats van 
maandag 11 tot en met vrijdag 
15 augustus. Inschrijvingen kun-
nen alleen door een volwassene 
worden gedaan. De voorberei-
dingsdagen voor het verdienen 
van stempels start al op 7 augus-
tus. Een volwassene mag maxi-
maal vier kinderen inschrijven.

De inschrijving is in de Visser 
't Hooft aan de Kemphaan 17. 
Deelname kost twintig euro per 

persoon en per gezin dient een 
volwassene twee stempels te ha-
len. Een stempel kan verkregen 
worden door een aantal uur een 
bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van het timmer-
dorp. Denk hierbij aan het hel-
pen uitdelen van spijkers, het 
boren van gaten met een mo-
torboor, het uit elkaar halen van 
pallets en dergelijke. Men kiest 
de activiteiten voor het verkrij-
gen van de stempels tijdens het 
inschrijven. Voor het inschrijven 
voor de stempelactiviteit EHBO 
is een EHBO diploma vereist, dus 
bij inschrijven een kopie van het 
diploma overleggen.

Inschrijving Timmerdorp 

14 MAART 2014
aanvang 20.30, zaal open 20.00
toegang 15 euro (incl. lidmaatschap)
bovenzaal Paradiso, Amsterdam

Theo van den Boogaard + 
Jakob Klaasse Band
Arzbach, Brunt & Smit
Henkes & Bindervoet
Jan Stroop
JP den Tex

No Direction Home

Kom ook.

Bal 
der 

Ge-
wei-

ger-
den 

Theo van den Boogaard wordt al langere tijd 
gezien als een van de beste striptekenaars van 
Europa. Zijn stripboeken werden met succes 
uitgebracht in o.a. Duitsland, België en 
Frankrijk.  Ook zijn laatste werk, Bob Dylan 
Illustrated, kreeg in die landen lovende kritie-
ken. De illustraties die hij bij zes Dylan-songs 
maakte worden op een scherm geprojecteerd, 
waarbij Theo de nummers zingt, begeleid door 
de band van pianist en arrangeur Jakob Klaasse.

Arzbach, Brunt & Smit. Zij brengen liedjes 
van de cd Zeilen op een Vreemde Zee. De Dijk-
gitarist Nico Arzbach en saxofonist Roland 
Brunt zorgen voor de muziek, verteller 
Peter Smit leidt de nummers in.

Het Bal der Geweigerden wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden.  
Aan deze jubileumeditie werken mee: 

Robbert-Jan Henkes en Erik Bindervoet 
zijn vertalers, schrijvers, dichters en 
performers. Zij vertaalden o.a. Ulysses, 
alle liedteksten van The Beatles en de 
teksten van Bob Dylan tot 2001. Uit 
die laatste brengen zij een selectie.

 Jan Stroop is taalkundige en ont-
dekte in de jaren ’90 het ‘Polder-
nederlands’. In 1973 schreef hij met 
Jan Donkers , voormalig leraar 
te Uden, het boek Bob Dylan bij 
benadering. Het geldt nog altijd 
als een van de beste boeken die 
over Bob Dylan zijn geschreven. 

JP den Tex. “ Jan Piet den Tex is een 
van deze meest begenadigde singer/
songwriters van Nederland.” 
(Muziekkrant Oor). Zijn laatste cd 
heet Storyteller – Live at Le Perron. 
Over American Tune schreef 
Maverick Magazine: “JP den Tex 
is Dutch, sounds British and sings 
about America. His music stays with 
you like the after taste of a quality 
Bourbon.” In 2013 verscheen zijn 
boek Morgen wordt het beter.

Castricum - Op 14 maart vindt 
in de bovenzaal van het Amster-
damse Paradiso het tiende Bal 
der Geweigerden plaats vanaf 
20.30 uur. Met dit keer opvallend 
veel oud-Castricummers! 

Organisator Peter Smit besloot 
het Bal dit keer rond het boek 
van striptekenaar Theo van den 
Boogaard op te bouwen. Theo 
publiceerde vorig jaar het boek 
The Illustrated Bob Dylan, waarin 
hij bij elke regel van zes Dylan-
songs een tekening maakte. De 
tekeningen worden in Paradiso 
op groot scherm geprojecteerd. 
Theo zingt de nummers zelf en 
wordt begeleid door de band van 
Jakob en Leon Klaasse. 

Bal der 
Geweigerden

Limmen - Op donderdag 20 
maart vanaf 21.00 uur is ieder-
een welkom bij een bijzondere 
open repetitie met de tenor Er-
nest Revell  uit New York. 
Deze tenor is op bezoek in Lim-
men en zingt als gast samen met 
De Vredeburgers enkele liede-
ren. De repetitie wordt gehou-
den in de kerk aan de Zuidker-
kenlaan. Na afloop van de re-

petitie om 22.00 uur is er gele-
genheid om kennis te maken 
met de koorleden en de dirigent 
Gerard Leegwater. Het koor kan 
heel goed versterking gebruiken 
van alle zangstemmen; met na-
me tenoren en bassen zijn zeer 
welkom. 
Voor meer informatie: tel: 072-
5052087 en www.devredebur-
gers.nl. 

Bijzonder gastoptreden 
bij koor De Vredeburgers

Castricum - De Akerslootse 
Madelon Visser van bouwbedrijf 
Lokhorst uit Beverwijk heeft 250 
euro overhandigd aan stichting 
Kandelaar Castricum. 
Lokhorst ondersteunt hiermee 
het ontwerp voor de replica van 
de kandelaar met een donatie. 

De Stichting Kandelaar Castri-
cum heeft nu bijna 10.000 euro 
aan toezeggingen en op spaar-
rekening staan. De begroting 
voor de replica van de kandelaar 
is echter 40.000 euro. Financieel 
steunen kan via Rabobank: NL-
90RABO0114414300.

Steun voor De Kandelaar

Castricum - Ook dit jaar zijn er 
weer een aantal klussen waarbij 
de handen uit de mouwen ge-
stoken kunnen worden in Cas-
tricum. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Er zijn in Castricum der-
tien organisaties die nog op zoek 
zijn naar vrijwilligers op 21 en 22 
maart.
Wie het leuk vindt om te schil-
deren kan helpen De Bakke-
rij een kleurtje te geven of aan 
de slag bij Klaverland. In de Tuin 
van Kapitein Rommel, Stichting 

Boshutten St. Wilfried en bij de 
Santmark zijn er diverse buiten-
klusjes te doen. Voor de handi-
ge mensen is er genoeg te doen 
bij RIBW-Kam, Klaverland, De 
Keet, Scouting JL en Die Bogen-
heimers.  Basisschool Cunera wil 
met wat extra hulp het school-
plein opknappen. Mensen die 
alleen of met vrienden, collega’s 
of hun vereniging in actie willen 
komen, kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl. Maatschap-
pelijke organisaties die nog een 
klus te klaren hebben, kunnen 
zich aanmelden via de site.

Doe mee met NLdoet
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt alle ouderen en gas-
ten van De Zonnebloem Limmen 
uit voor een middag vol muziek 
met de Malloten Matrozen. Zij 
treden zaterdag 15 maart op in 
De Burgerij, aanvang 14.00 uur.
Malloten Matrozen bestaat uit 
vijf vrienden die een aantal ja-
ren geleden op een dorpsfeest 
spontaan samen Nederlandsta-
lige liedjes begonnen te zingen. 

Zij oogsten onverwacht succes 
en hadden er zelf zoveel plezier 
in dat zij besloten met zingen 
door te gaan. Hun repertoire be-
staat uit zeemansliedjes en po-
pulaire liedjes uit vroegere jaren. 

De groep wordt begeleid door 
een geluidsband, bediend door 
een dame met bijzondere kwali-
teiten. Bel voor vervoer Nel Seig-
nette, tel.: 5051324.

Malloten Matrozen gast 
bij Zonnebloem Limmen

www. .nl

www. .nl

Castricum - Al enkele ja-
ren kunnen de inwoners van 
Castricum hun zelfgemaak-
te schilderijen, aquarellen of 
etsen exposeren in het paro-
chiehuis van de Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat. 

Afgelopen zaterdag  is er weer 
een nieuwe expositie gestart 
met werken van kunstenaars die  
al eerder hun werk daar hebben 
geëxposeerd, zoals Ben Gerits, 
Joop Feijen en Ton Rijkers. Dit 
maal hangen er echter ook een 
aantal acrylschilderijen van Sop-
hia Westerhof. Ook exposeren? 
Meer informatie bij Mineke de 
Geest-Kok, tel.: 657719/mineke-
degeest@hccnet.nl.

Expositie in 
parochienhuis

Castricum - Historicus en 
filmmaker Pauline van Vliet 
verfilmde de slag bij Castri-
cum: ‘Soldaat onder het zand’. 
Tijdens de Zondagsociëteit 
van 9 maart heeft iedereen de 
mogelijkheid om in Dorpshuis 
de Kern de film te zien. 

Daarnaast is Pauline persoonlijk 
aanwezig om meer te vertellen 

Zondagsociëteit en 
de slag bij Castricum

over de totstandkoming van de 
film en hoe Castricum deze roe-
rige periode heeft doorstaan. 

De Zondagsociëteit vindt plaats 
14.00 tot 16.00 uur op de Over-
toom 15. Voor  vervoer kan men 
bellen naar Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 0251- 65 65 62 
of mail naar info@welzijncastri-
cum.nl.
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