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Storm Ciara gaat los
Castricum - De een blijft bij weercode oranje liever thuis, terwijl de ander de storm juist wil beleven. Met 
windkracht 10 tot 11 en windstoten van meer dan 120 kilometer per uur raasde de zuidwester storm ‘Ciara’ 
afgelopen zondagmiddag over de kust. Paul Bos en Dennis Zeeman uit Limmen negeerden het advies van 
de ANWB om niet de weg op te gaan omdat ze graag getuige wilden zijn van de springvloed rond 16.00 
uur. Hoge golven, regen, krachtige windstoten en veel stuifzand op het strand in Castricum. De spring-
vloed bleef uit omdat Ciara pas enkele uren na de hoogste waterstand zou pieken. Dan maar een pizzaatje 
halen bij een van de strandpaviljoens. (Tekst en foto: Henk de Reus)

‘Gemeente creëert groot maatschappelijk probleem’

Commotie rond
o st  e on ngen

Hans Boot en Mardou van Kuilen-
burg

Direct nadat de gemeenteraad de 
bouwlocaties van de tachtig pre-
fab � exwoningen had prijsgege-
ven, namen John Kok en Ton Ol-
gers uit Akersloot het initiatief om 
via een brief omwonenden van 
de Roemersdijk en Hoogegeest/
Hoornselaan en belanghebben-
den uit te nodigen voor een bij-
eenkomst in de Storeyclub. Daar 
kon men van gedachten wisselen 
over de aangewezen locaties en 
werd de Belangengroep Flexwo-
nen Akersloot opgericht.
In de brief zeggen de initiatiefne-

mers dat ze al in oktober 2019 ge-
ruchten hadden gehoord dat het 
gekozen speelveld in beeld was 
voor de zogeheten � exwoningen, 
maar ‘dat dit glashard werd ont-
kend door wethouder Slettenhaar’. 

‘Maatschappelijk probleem’
Kok en Olgers vragen zich af of de 
locaties in hun dorp wel de juiste 
zijn voor het huisvesten van jon-
geren, gescheiden ouders en sta-
tushouders. Als argumenten om 
het niet willen wijzen zij er ook op 
dat het terrein al 23 jaar het onder-
komen is van het Timmerdorp en 
daarnaast wordt gebruikt door ge-
zinnen met kinderen, sportclubs 

en de plaatselijke scholen. Tot slot 
wordt de plek betwist omdat hier-
op de bestemming ‘agrarisch’ rust 
(dus niet ‘wonen’ zoals abusieve-
lijk in deze krant van vorige week 
is vermeld) en de briefschrijvers 
denken dat hier ‘een zeer groot en 
maatschappelijk probleem wordt 
gecreëerd’.  

Belangengroep
Initiatiefnemer Ton Olgers over 
de bewonersavond: ,,De opkomst 
was overweldigend en met zo’n 
150 bezoekers kon er bijna nie-
mand meer bij. Ze kwamen uit het 
hele dorp, omdat er een enorme 
onrust was ontstaan. De emoties 
liepen dan ook hoog op. Van onze 
kant hebben wij aangegeven dat 
we redelijk gepikeerd zijn over de 
handelwijze van de gemeente.”

Lees verder elders in deze krant.

Castricum - De bekendmaking van de bouwlocaties van � exwo-
ningen heeft vooral in Akersloot nogal wat stof doen opwaaien. 
De omwonenden zijn mordicus tegen en kwamen donderdag-
avond bij elkaar om een belangengroep op te richten. Bij de Cas-
tricummer Werf werd er ook een vorm van protest zichtbaar.

Akersloot - Woensdagochtend 
5 februari omstreeks half acht 
kreeg de politie een melding 
dat een � etser gevallen was op 
de Startingerweg. De � etser was 
door de gladheid onderuit ge-
gaan en op zijn hoofd gevallen. 
Hij is ter controle meegenomen 
naar het ziekenhuis.

Fietser 
onderuit

Limmen - Vrijdag 7 februari tus-
sen 04.00 en 05.15 uur is er in-
gebroken bij een bedrijf gele-
gen aan Het Palet te Limmen. 
Door gebruik te maken van een 
koevoet heeft men zich toegang 
verschaft tot in het pand. Op dit 
moment is niet bekend wat er is 
weggenomen.

Inbraak bedrijf 
Het Palet

4,95
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 15 februari

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering met 
samenzang
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met Liturgisch koor in de Protes-
tantse kerk. Voorganger: Pastor J. 
Olling

Zondag 16 februari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. ds. Roel Knij�. M.m.v. 
Liturgiekoor. Gelijktijdig op radio 
Castricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastoor Kaleab met Ge-
mengd Koor
Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Erna Luttik
Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur, pastor Anton Huisman 
m.m.v. Cantare uit Bakkum
Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met Gemengd koor in de 
‘Heeren van Limmen’. Voorgan-
ger: Pastor J.Olling
Protestantse gemeente Limmen:
10.00 uur, ds. S. Rozendal

Maandag 17 februari 

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maan-
dag 8.00 uur en op feestdagen: 
Huisartsenpost Beverwijk in het 
Rode Kruis Ziekenhuis, alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u de-
ze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een on-
derlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel 
en Mohammadnia. Info via web-
sites, deurposter en telefoon-
bandjes.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND
Publicatie vindt alleen 
plaats met toestemming van 
betrokkene(n). Uit privacy-
overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publica-
tie. 

Overledenen
Castricum: 24-01-2020 Maria 
Catharina Arisz, weduwe van 
Jacobus Brakenhoff. 25-01-2020 
Christina Jacoba Overtoom. 
04-02-2020 Hendrikus Jacobus 
Cornelis de Graaf, gehuwd met 
Anne M. Peeters. 
Limmen: 28-01-2020 Geertruida 
Maria de Boer, weduwe van Jo-
hannes M. Molenaar.

Geboortes
Elders: 13-01-2020 Bobbi Tuijn, 
dochter van Niels Tuijn en Leo-
ni de Vlugt.
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‘Gemeente creëert groot maatschappelijk probleem’

Commotie rond 
o st e on ngen

Vervolg commotie �exwoningen

Olgers vervolgt: ,,Deze avond was 
vooral bedoeld om te luisteren 
naar elkaars standpunten. Con-
crete stappen zijn er nog niet on-
dernomen, maar wij hebben de 
gemeente wel dringend verzocht 
om de inloopavond van aanstaan-
de dinsdag uit te stellen. De men-
sen willen eerst tekeningen zien 
waarop gereageerd kan worden. 
Ook is er behoefte om op grond 
van de Wet Openbaar Bestuur 
kennis te nemen van alle stukken 
die over dit project zijn versche-
nen.” 

‘Geen oplossing’
Olgers licht toe wat er in zijn ogen 
schort aan het beleid: ,,De over-
heid heeft als taak om voor vol-
doende de�nitieve woningen te 
zorgen, maar dat gebeurt veel te 
weinig. 
Het probleem van het huisves-
ten van de kandidaten voor �ex-
woningen los je niet op door ze 
bij elkaar te zetten in units van 
27 vierkante meter en zeker niet 
in een dorp als Akersloot dat niet 
beschikt over goed open-baar 
vervoer, een gemeentehuis, mid-
delbare scholen of winkelcentra. 
Bovendien moet je een zwakke 
groep met andere culturen in de 
samenleving niet bij elkaar zet-
ten, maar verspreiden over diver-
se buurten.”

Ook onrust in Castricum
De locatie bij de Castricummer 
Werf is ook niet met open armen 
ontvangen. Zo werd het hek rond-
om het terrein voorzien van een 
bord met de tekst ‘AZC weg er-
mee!’ Het niet bekend van wie de-
ze actie afkomstig is. Cornel Borst, 
directeur van AC Borst Bouw 
en voorzitter van de Verenig-
de Bedrijven Castricummer Werf, 
neemt afstand van de leus en wil 
het volgende kwijt over de loca-
tie: ,,We zijn afgelopen week bij 
elkaar geweest om over deze ont-
wikkeling te praten. Het algeme-
ne standpunt is dat de kandida-
ten een woning verdienen, maar 
niet op deze plek in het buiten-
gebied. Al tien jaar is onze vereni-
ging in gesprek met de gemeente 
over de onveilige verkeerssituatie 
op de werf. Is het dan verstandig 
om hier veertig woningen neer te 
zetten met circa 120 bewoners? 
Er ligt geen voetpad langs de toe-
gangsweg, dus die mensen lopen 
via het bedrijventerrein naar het 
dorp. Wij vinden ook dat ze mid-
den in het dorp thuis horen met 
de nodige voorzieningen. Dat 
gaan we ook vertellen op de in-
formatieavond in het gemeente-
huis, waarvoor we een jurist in de 
arm hebben genomen.” 

Reactie wethouder
Verantwoordelijk wethouder Paul 

Slettenhaar is verbaasd over de 
opmerking van Kok en Olgers en 
zegt in oktober 2019 helemaal 
niet te hebben gereageerd op 
de geruchten voor de bouwloca-
tie. ,,Ik heb de heren Kok en Ol-
gers daar destijds niet over ge-
sproken en vermoed dat hier mo-
gelijk naar iets ambtelijks wordt 
gerefereerd op de stand van dat 
moment. De locaties zijn naar 
buiten gebracht op het moment 
dat dit mogelijk was. Ik wil be-
nadrukken dat er nog geen de�-
nitieve keuzes zijn gemaakt, we 
gaan met omwonenden om ta-
fel. Begin deze week hebben al-
le betrokken een brief gekregen. 
Ik nodig iedereen van harte uit 
om hierover in gesprek te gaan. 

Er is nog niks vastgelegd.” Sletten-
haar benadrukt dat de �exwonin-
gen niet alleen bedoeld zijn voor 
statushouders. ,,Dat klopt niet. Ik 
hoop dat mensen bese�en dat 
er hulp moet komen voor men-
sen die geen huis hebben.” Over 
de leus op de Castricummer Werf 
kan Slettenhaar kort zijn. ,,We le-
ven in een vrij land. Ik hoop dat 
mensen het gesprek aangaan. Als 
vanuit de bevolking blijkt dat iets 
heel onwenselijk is, dan luisteren 
we daarnaar. We mogen ook niet 
zomaar overal bouwen, maar ik 
hoop wel dat mensen begrijpen 
dat er een oplossing moet komen 
voor dit probleem. Mensen in 
nood moeten een dak boven het 
hoofd krijgen.” 

Plannen voor nieuwe wijk krijgen vorm
on ng ou an ocat e Ka te n Kaas n raa

Hans Boot

De raad heeft in 2012 de Kaderno-
ta voor Zanderij Zuid vastgesteld. 
Deze beoogt een algehele kwalita-
tieve verbetering van het gebied. 
Nu is de invulling van deelgebied 
3 aan de orde, dat bestaat uit de 
locatie waar het bedrijf van Kap-
tein Kaas was gevestigd en twaalf 
omliggende percelen. De priva-
te grondeigenaren hebben een 
schetsplan met een woningbouw-
programma gemaakt. Het plan 
omvat circa 99 woningen in diver-
se categorieën, waarvan 26 sociale 
huurappartementen, zes twee-on-
der-een-kapwoningen, drie patio-
woningen, 37 vrijstaande wonin-
gen en 27 appartementen in de 
vrije sector. De bouwhoogtes va-
riëren van één laag tot drie lagen 

met een kap. Door deze variatie 
wordt er volgens de gemeente ge-
bouwd voor zowel starters, gezin-
nen als senioren.

Principeverzoek
Burgemeester en wethouders 
hebben in september ingestemd 
met het ruimtelijk kader voor ge-
noemd deelgebied.
Het schetsplan is op de raadsin-
formatieavond van 19 septem-
ber 2019 gepresenteerd. De be-
spreking in de vergadering van de 
raadscommissie een week later le-
verde vragen op over verkeer en 
parkeren, het woningbouwpro-
gramma, de bebouwingsdicht-
heid en de hoogte van de appar-
tementen. Het voorstel voor door-
snijding van de tankmuur voor 
een langzaamverkeersverbinding 

werd door een meerderheid niet 
gesteund. De op- en aanmerkin-
gen van destijds zijn in het betref-
fende voorstel verwerkt.
Alle particuliere grondeigena-
ren zijn akkoord met het schets-
plan en de verevening van de kos-
ten inclusief het wettelijk voorge-
schreven gemeentelijk kostenver-
haal.
De ontwikkeling bevindt zich ech-
ter nog in de fase van een princi-
peverzoek. Dit betekent dat de 
raad het te volgen pad voor de 
vervolgprocedure kan beïnvloe-
den. Met het nemen van het be-
sluit tot het vaststellen van het 
plan als ruimtelijk kader voor ver-
dere uitwerking geeft de raad rich-
ting aan die vervolgprocedure.

Verkeer en parkeren
Er is besloten geen doorbraak in 
de tankmuur te maken, omdat de 
lengte van de muur op deze plaats 
uniek is en een onveilige aanslui-
ting van de �etsroute op de Oude 
Schulpweg het gevolg zou zijn.
Een verkeerskundig onderzoek 
heeft uitgewezen dat de bestaan-
de wegen rondom het plangebied 
het extra verkeer in principe kun-
nen verwerken. Daarnaast is ge-
constateerd dat er niet wordt vol-
daan aan de vereiste maximale 
parkeernorm die inhoudt dat er 

198 parkeerplaatsen moeten wor-
den gerealiseerd. Men acht een 
gemiddelde norm van 158 plaat-
sen in dit geval echter voldoen-
de, temeer daar de aanwezigheid 
van parkeerplaatsen bij het stati-
on kans biedt voor dubbelgebruik.
Tot slot stelt het college dat het 
gemeentelijk kostenverhaal wordt 
verzekerd door het sluiten van in-
dividuele anterieure overeenkom-
sten met alle eigenaren. Na het ak-
koord van de raad wordt verder 
gewerkt aan de planontwikkeling 
en de procedure voor het bestem-
mingsplan.

Oud-Castricum
Als alle neuzen in dezelfde richting 
staan en er gebouwd kan worden, 
zal het voor de oudere Castricum-
mers even wennen zijn dat het 
nostalgische veilinggebouw, waar 
Kaptein Kaas zich later vestigde, is 
gesloopt. Hierin �oreerde in de ja-
ren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
de groenteveiling van ‘Ons Belang’ 
en werden er ook popconcerten 
en andere evenementen gehou-
den.
Overigens heeft Oud-Castricum er 
bij monde van Don van Lier geen 
moeite mee dat de nieuwbouw 
op een steenworp afstand komt 
te staan van De Duynkant, het on-
derkomen van de werkgroep. ,,Wij 
hebben alleen bezwaar gemaakt 
tegen een doorbraak in de tank-
muur. Er heeft tot 1943 een woon-
wijk gestaan en wij vinden de be-
bouwing speels opgezet in een 
duinachtig gebied.”

Castricum - Donderdagavond wordt in de gemeenteraad het voorstel behandeld om de herontwik-
keling van Zanderij Zuid (deelgebied 3) als ruimtelijk kader vast te stellen. Het betreft de bouw van 
99 woningen op de voormalige bedrijfslocatie van Kaptein Kaas samen met twaalf omliggende per-
celen achter het station. Het plangebied heeft een oppervlak van totaal 3,84 hectare. Door dit pro-
ject gaat er weer een stukje nostalgie verloren.

Een deel van de locatie naast Kaptein Kaas

Voorgestelde verkaveling van de bebouwing (gemeente Castricum)

Castricum - Woensdag 5 februari 
omstreeks 11.00 uur melding van 
een aanrijding tussen twee �et-
sers. Ter plaatse bleek dat beiden 
elkaar hadden geraakt bij het af-
slaan. Een van de �etsers gaf aan 
te hebben getwijfeld en te laat 
rechtsaf te zijn geslagen. De ene 
�etser had een bult op het hoofd 
en de ander een snee onder het 
ooglid.

ots ng tussen 
fietsers

Het huidige speelveld aan de Roemersdijk
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda Raadsplein, 13 februari
  Commissies
19.30  21.00  Voortze   ng bespreking Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi  
  m.b.t. verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg te Castricum*
 
19.30  20.15  Eerste wijziging op de Verordening onroerende zaakbelasti ngen  
  2020  eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op 
  roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken*
 1A ader investeringen kunststof buitensportvloeren
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
  Pauze
21.15  22.30  Vervolgbehandeling Lening Sti chti ng Meergranen  
  bekrachti gen geheimhouding op het juridische advies van 
  SWDV omtrent de lening tussen de gemeente en Vrienden van  
  de Bakkerij. (mogelijk deels besloten)*  

21.15  22.30  Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein aptein aas en twaalf aangrenzende percelen)*

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Aangepast voorstel bij principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen 
 B Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi m.b.t. verkeersknelpunt  
  Beverwijkerstraatweg te Castricum (o.v.b. bespreking commissie) 
 C Lening sti chti ng Meergranen (o.v.b. bespreking commissie)
 D bekrachti gen geheimhouding op het juridische advies van SWDV  
  omtrent de lening tussen de gemeente en Vrienden van de Bakkerij
 E Moti e dialoog over vuurwerk 
 F Zienswijze op de kadernota GGD Hollands oorden 
 G Zienswijze op de kadernota Omgevingsdienst H
 H Zienswijze op de kadernota Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar  
  en Omstreken (VVI) 
 I Zienswijze op de kadernota W  Personeelsdiensten 
 J Zienswijze op de kadernota Werkorganisati e BUCH 
  Zienswijze op de kadernota Veiligheidsregio H  
 L Zienswijze op de kadernota Cocensus 
 M Zienswijze op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 
  Alkmaar (RHCA) 
  Zienswijze op de kadernota Recreati eschap Alkmaarder- en 
  Uitgeestermeer (RAUM) 
 O  Eerste wijziging op de Verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
  2020 
 P Eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op roerende  
  woon- en bedrijfsruimten 2020
  ader investeringen kunststof buitensportvloeren (o.v.b. 
  bespreking commissie)
 R Opheffi  ng Regeling Gemeenschappelijk en wijziging statuten  
  ISOB (o.v.b. beschikbaarheid aangepast stuk)
 5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder Raad en College’

Eenzaamheid, het kan iedereen 
overkomen, in elke levensfase. 
Jongeren die een goede vriend of 
vriendin zouden willen hebben. 
Werkenden die beter contact met 
anderen zouden willen. Ouderen 
van wie dierbaren overleden zijn. En 
toch, eenzaamheid kan doorbroken 
worden. Vorige week leverde een 
brainstormsessie hierover goede 
ideeën op. Deelnemers waren de 
acht ambassadeurs tegen eenzaam-
heid, wethouder Falgun Binnendijk 
en een vertegenwoordiging van o.a. 
de Limmer huisartsen, Sportservice 
Kennemerland, consulente WMO, 
Welzijn Castricum en de gemeente.

Een tegen eenzaamheid
Om samen invulling te geven aan het 
programma 1-tegen Eenzaamheid 
Bespreken en Doorbreken’  dat in 

december 2019 door de gemeente-
raad is vastgesteld. Met alle aanwezi-
gen en de ambassadeurs is nagedacht 
over mooie initi ati even voor mensen die eenzaam zijn. Zoals samen eten, wandelen, genieten 
van muziek, kunst, zelf knutselen in kleine groepjes. De hele oogst van deze bijzondere mid-
dag wordt bekeken en naast elkaar gelegd. En er komt een plan uit. Via de ambassadeurs, deze 
krant, maar ook via Facebook houden we u op de hoogte

Eenzaamheid bespreken en doorbreken

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoe   dan 
niet bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 24 februari
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

De watertoren in Castricum, het 
rijksmonument op het Duin en 
Bosch-terrein, wordt op dit moment 
gerenoveerd. Dat is goed nieuws: het 
betekent het behoud van dit monument, 
met een nieuwe invulling van de 
ruimte die de toren biedt. Er is een 
conceptvergunning gegeven voor een 
exclusieve hotelkamer boven in de toren. 
De conceptvergunning ligt vanaf 13 
februari ter inzage. 

Bijzondere bestemming
De nok is er op dit moment af. 

ennemerduin Campings en Sti chti ng 
BOEi hebben het initi ati ef genomen voor 
de renovati e. Wethouder Slett enhaar 
vindt het belangrijk dat de watertoren 
gerenoveerd wordt en is blij dat dit rijks-
monument zo’n bijzondere bestemming 
krijgt. 

Logeren in een rijksmonument
Luxe hotelsuite
in de nok van de 
Watertoren

De ronde hotelkamer komt in de nok

Hij is er weer aan toe: de 
veerpont bij De Woude moet 
zijn tweejaarlijkse groot-
onderhoudsbeurt en keuring 
ondergaan. Om u te kunnen 
garanderen dat u de komende 
jaren weer veilig en gemakke-
lijk kunt oversteken, moet de 
pont dus even uit de running. 
Op vrijdag 14 februari start 
het groot onderhoud. Tegelij-
kerti jd wordt er een ti jdelijke 
pontonbrug geplaatst. Let op: 
ti jdens het opbouwen en af-
breken daarvan (vrijdag 14 en 
donderdag 27 februari) is er 
tussen 9.00 en 17.00 uur geen 
autoverkeer van en naar De 
Woude mogelijk.

Twee dagen geen autoverkeer mogelijk

Tijdelijke pontonbrug bij De Woude



Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, het afgeven van post:

Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 12 februari
Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
020220 Willem de Zwijgerlaan 44 in Castricum 
 het uitbreiden van de 1e verdieping (WABO2000201)
030220 Dr. Ramaerlaan 20 in Castricum 
 het bouwen van een aanbouw (WABO2000217)
 Woude 36d in de Woude 
 het ophogen van het terrein (WABO2000190)
040220 Westerweg 6 in Akersloot 
 het bouwen van een aanbouw (WABO2000231)
 Duinmeiershof 5 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning (WABO2000234)
060220 Hogeweg 22 in Limmen 
 het vergroten van de dakkapel (voorzijde) (WABO2000242)

Ingetrokken aanvragen, worden niet verder behandeld 
 Julianaweg 47 in Akersloot 
 het splitsen van een kavel (WABO2000150)
 Hogeweg 152 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000114)

Verlenging behandeltermijn met maximaal 6 weken
030220 Dorpsstraat 113 in Castricum 
 het aanpassen van de antennes bij een gemeentelijk monument (WABO1902004)

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 13 februari 2020 de 
volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.

 Watertorenpad 2 in Castricum 
 het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het gebruik (WABO1901315)

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure 

310120 Stati onsweg (NS-Stati on) in Castricum 
 het werken buiten reguliere werkti jden -ontheffi  ng Bouwbesluit Arti kel 8.3 in week  
 10, 11 en week 19 (WABO2000104)
030220 Stati onsweg (NS-Stati on) in Castricum 
 het werken buiten reguliere werkti jden -ontheffi  ng Bouwbesluit Arti kel 8.3 in week  
 12 en week 17 (WABO2000162)
050220 Laan van Albert’s Hoeve 109 in Castricum 
 het wijzigen van de gevel (WABO2000057)
 Willem de Zwijgerlaan 50 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw WABO2000055

APV-vergunningen* 

Verleende evenementenvergunningen
050220 Dorpsstraat 35a in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Westerndorf Reunie Grand Café Balu op 
 zondag 12 april 2020 (APV2000055)
060220 Start/fi nish Verlengde Roemersdijk 4 in Akersloot 
 verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot  
 2020 van 9 juni tot en met 12 juni 2020, diverse routes, verzenddatum 6 februari  
 2020 (APV2000096)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

INFOPAGINA
12 12 februari 2020

Cultuurkoepel presenteert 
JM BIG BAND starring Fay Claassen

Het repertoire bestaat uit eigen-
tijds werk, met arrangementen 
van onder andere Sammy Nesti-

co, Thad Jones, Quincy Jones en 
Gordon Goodwin. Tijdens dit op-
treden treedt een van de meest 

veelzijdige zangeressen van Ne-
derland op, Fay Claassen. Fay 
Claassen behoort, als een van de 
grootste vocalisten in het gen-
re, tot de Europese top! Wars van 
hokjesgeest en stijlbeperkingen, 
verruimt zij de laatste jaren haar 
muzikale horizon en overtuigt 
daarbij het publiek met verras-
sende eigen versies van beken-
de songs als ‘Aan de Amsterdam-
se grachten’, Herman van Veen’s 
‘Opzij, opzij, opzij’, Frank Boeijen’s 
‘Zwart wit’ en Ramses Sha�y’s 
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk 
en bewonder’. Zij ontving meer-
dere Edisons, voor haar album 
‘Luck Child’ zelfs 2, een gouden 
plaat voor haar album ‘Two por-
traits of Chet Baker’ en de Chet 
Baker Award.

Kom genieten van een wervelend 
optreden op zondag 23 februari 
om 14.30 uur in de Cultuurkoepel 
Heiloo. Kaarten: € 17,50 via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij het 
VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus te Heiloo. (Foto: aange-
leverd)

Heiloo - Als Jan Molenaar in 1968 wordt gevraagd om muzikaal 
leider te worden van een bigband, hoeft hij niet lang na te den-
ken. Dit is zijn kans. Door zijn passie voor de jazzmuziek en zijn 
gedegen muzikale kennis is het een goed huwelijk, getuige het 
feit dat hij al meer dan 45 jaar muzikaal leider is van zijn eigen 
Big Band.

Stormmeldingen vallen 
mee voor brandweer

De eerste uitruk was om 13:57 
uur aan de Zeeweg, waar twee 
grote bomen over de weg lagen 
op twee verschillende plaatsen. 
De brandweer heeft de bomen 
weggezaagd en aan de kant ge-
legd. Ze kregen hierbij hulp van 
de kraan van de gemeente. Er 
stond nog een boom die ook 
dreigde om te waaien, deze is uit 
voorzorg omgehaald om onge-
lukken te voorkomen.
 

Om 15:15 uur was er een mel-
ding van een zeer grote tak over 
de weg bij het witte kerkje op 
Dijk en Duin, deze was bij aan-
komst van de brandweer al aan 
de kant gelegd door omstan-
ders.
 
Om 16:00 uur kwam er een mel-
ding binnen van een boom op 
een auto op het hoekje Buwits-
acker/Deurganck. De boom is 
door de brandweerlieden weg-

gezaagd en een bergingsbe-
drijf zou de auto weghalen. De 
brandweer heeft de takken op 
een hoop gelegd, zodat de ge-
meente deze kan verwijderen.
 
Om 17:00 uur was er nog een 
melding aan de Tweede Groe-
nelaan waar dakplaten van het 
dak van de garageboxen af zou-
den waaien. De brandweer is ter 
plaatse geweest, maar kon hier 
weinig betekenen. De omgeving 
werd ruim afgezet en een bouw-
bedrijf zou het verhelpen als de 
wind wat afgenomen zou zijn. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Castricum- Zondag is de brandweer een aantal keren uitgerukt 
voor meldingen van stormschade. Al met al viel het aantal van de 
meldingen mee.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL





06 12 februari 2020

Nieuwe workshops Mieke Rozing: 
‘Ik wil schilderen als…Tjalf Sparnaay’

Tjalf Sparnaay
„Momenteel ben ik zeer on-
der de indruk van het werk van 

Tjalf Sparnaay, een Nederland-
se kunstenaar die op zijn unie-
ke wijze hyperrealistisch schil-

dert”, vertelt Mieke. Ze bezocht 
de tentoonstelling van Spar-
naay met onder andere etens-
waren. „Op grote doeken zie je 
broodjes, patat, hamburgers 
en zijn bekende gebakken eie-
ren. Zijn passie om zo realistisch 
mogelijk te werken knalt van 
het doek en je krijgt er zowaar 
trek van”. Mieke ging aan de 
slag met het beroemde schilde-
rij ‘Golden egg’. Haar ervaringen 
heeft ze omgezet in de nieuwe 
workshop ‘ik wil schilderen als... 
Tjalf Sparnaay’.
 
Geïnteresseerden, die willen le-
ren hoe je een gebakken ei hy-
perrealistisch schildert met 
olieverf, kunnen meedoen aan 
deze tweedelige workshop. Er 
wordt gewerkt op een doek van 
50x50. 
Op de zaterdagen 22 en 29 fe-
bruari van 9.30 - 12.30 uur bij 
Buurt en Biljartcentrum Castri-
cum, Van Speykkade 61 in Cas-
tricum. Kosten totaal € 75,- in-
clusief alle materialen, koffie, 
thee en wat lekkers. 
Voor meer informatie: info@
miekerozing.nl, 06-10566887 
of loop gewoon een keer bin-
nen tijdens de inloopateliers 
daar op woensdag en donder-
dagochtend. Kijk ook eens op 
de website: www.miekerozing.
nl. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Mieke Rozing zit voortdurend met haar neus bijna 
op het doek van een schilderij, om te willen weten hoe de maker 
het heeft gemaakt. Ze maakt er een sport van om achter de �jne 
kneepjes te komen. Haar studies brengt ze over tijdens gezellige 
workshops ‘Ik wil schilderen als…’

‘Het verdronken eiland’ bij Laan
Castricum - Het is al de tweede 
bundel van de hand van Aal-
tje van Wieringen, de veelzij-
dige 84-jarige kunstenares en 
kunstschilder van diverse cre-
aties. 
Na twee kinderboeken en een 
bundel, nu een handzame uit-
gave over een gezin op een ei-
land in de negentiende eeuw 
die een zware storm ondergaat 
en een dijkdoorbraak. 
Daarbij wordt de strijd om in 
leven te blijven beeldend en 
spannend verteld. 

‘Het verdronken eiland’ is te 
vinden bij boekhandel Laan in 
de Burgemeester Mooijstraat. 
(Tekst en foto: Aart Tóth)Schrijfster en kunstenares Aaltje van Wieringen met haar literaire bijdrage

Voorstelling ‘Moeders Mooiste’ 
komt naar Bakkum

Bakkum - Op 21 september 2018 
werd in het Friese stadje IJlst de 
voorstelling ‘Moeders Mooiste’ 
gespeeld, waarin Bakkum in de 
beginjaren van de twintigste 
eeuw een grote rol kreeg toebe-
deeld. Deze voorstelling komt 
op 1 maart naar Bakkum.
 
Alleen het verhaal stond vast in 
het hoofd van de vertelster. Deze 

‘troost van de verbeelding’ voor-
stelling raakte het publiek en 
vroeg om een herhaling. Het was 
volgens de vertelster een éénma-
lig project en daar bleef het tot 
nu bij. Het argument ‘dat er in ie-
der geval één keer een thuiswed-
strijd moet worden gespeeld’ haal-
de haar over de streep. Op 1 maart 
komt ‘Moeders Mooiste’ voor één 
keer naar huis en wordt verzorgd 

door Chansonnier Edouard van de 
Velde, zangeres Joke Schilling, gi-
tarist Kees van den Engel en ge-
luidsman Daan Vollers. 

Joke Schilling (geboren Tuijn) 
werd geboren in 1952 in Bakkum-
Noord en daar bracht zij ook haar 
jeugd door, aan de Heereweg. 
Voor haar twintigste was ze al het 
huis uit en woonde ze in verschil-
lende delen van het land. Aspec-
ten uit haar jeugd en het leven in 
een dorp in de vorige eeuw heeft 
ze verwerkt in ‘Moeders Mooiste’. 
Over haar schooltijd, haar vriend-
schappen, de liefde en het leven 
van vrouwen in een kleine ge-
meenschap. Voorzien van verras-
sende Nederlandse en Franse lied-
jes. Voor het laatste is de in Bak-
kum wonende chansonnier Edou-
ard verantwoordelijk. 

De voorstelling ‘Moeders Mooi-
ste’ is te zien op zondag 1 maart in 
Huize Koningsbosch aan de Hee-
reweg 84 in Bakkum-Noord. Ont-
vangst: 14.30 uur, aanvang: 15.00 
uur. Reserveren kan via: moe-
moo@xs4all.nl. (Foto: aangele-
verd)

Zwerfvuil, te hoog water, parkeeroverlast? 
Meld het met Fixi

Castricum - Ziet u iets in de 
openbare ruimte? Meld dit dan 
aan de gemeente met Fixi. Met 
uw meldingen zorgen ze samen 
voor een nog mooiere gemeen-
te.

Ziet u iets in de openbare ruimte 
zoals bijvoorbeeld:
- kapotte straatverlichting
- overvolle prullenbakken
- te hoog onkruid
- kapotte speeltoestellen of speel-
toestellen die eigenlijk veel beter 
ergens anders kunnen staan
- wegwerkzaamheden waar u vra-
gen over heeft
Of ziet u in uw buurt regelmatig:
- fout geparkeerde auto’s
- zwerfvuil
- te hoog water
- �etswrakken

Geef dit dan door aan de ge-
meente. Doe dit met Fixi. Met 
Fixi ziet u wat er nog meer in uw 
buurt gemeld is, blijft u op de 
hoogte van de status van uw mel-
ding en voegt u via de app een-
voudig foto’s toe. Een foto zegt 
vaak meer en helpt de gemeente 
om de melding sneller op te los-
sen.
Geef uw melding door via de 
website www.�xi.nl of download 
de Fixi app. (Foto: aangeleverd)

Aerobicsles voor goede doel

Roparun
Die Peter Kok komt in 2020 weer in 
actie. Hij geeft nog een keer zijn dy-
namische aerobicslessen. Nu voor 

het goede doel. De gehele opbrengt 
van dé les der aerobicslessen gaat 
naar team 130 Smit&Partners Keep 
on Running, voor de Stichting Ropa-

run. Dit sportieve team – inclusief Pe-
ter als sportmasseur - vertrekt hard-
lopend op 30 mei vanuit Parijs om 
op 1 juni in Rotterdam te �nishen. 
Een groots evenement waarbij geld 
wordt ingezameld voor mensen met 
kanker. De missie van Roparun: ‘Le-
ven toevoegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven’.

Nog 1x los
Op 4 april geeft dé aerobicsinstruc-
teur uit de jaren ’80-’90 twee keer 
een uur aerobics bij CrossFit Castri-
cum, dus haal beenwarmers en ae-
robicspakje maar uit de kast en doe 
mee. Voor wie niet (meer) aan de ae-
robicsles mee kan doen heeft Peter 
een Meet & Greet op de planning. 
Aanmelden gaat via keeponrun-
ning130@gmail.com. Vermeld of je 
om 14:00 of 15:30 uur mee wilt doen 
en/of je de Meet & Greet wilt doen. 
Vol = vol, dus wacht niet te lang met 
inschrijven om nog een keer ouder-
wets los te gaan op de aerobicsles 
van Peter Kok.
Alle activiteiten van team Keep on 
Running voor de Stichting Ropa-
run zijn te volgen via Facebook: @
keeponrunning130. (Tekst: Marije 
Smit, foto: aangeleverd)

Castricum - In de jaren ’80-’90 was aerobics een hype en gingen in 
de regio Castricum veel sportievelingen naar de lessen van aero-
bicsinstructeur Peter Kok. „Ik gaf ook lessen aerobics aan de eer-
ste teams van de rugby en hockey. Pittige work-outs!”, vertelt Pe-
ter. Velen zullen hem herinneren als de energieke docent die re-
gelmatig riep: „Pijn is een emotie en kun je uitschakelen”. De mu-
ziek uit die jaren ’80 en ’90 met de bijbehorende aerobicskleding, 
zoals zweetbandjes en beenwarmers, zal bij velen weer mooie 
herinneringen oproepen, met of zonder spierpijn.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 & 20.30 uur 

zaterdag 20.45 uur  zondag 19.30 uur
maandag 16.00 & 20.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
De Beentjes van Sint Hildegard

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
For Sama

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 20.30 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
Little Women
dinsdag 16.00 uur

Onze jongens in Miami
zaterdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
Parasite

zondag 16.00 uur
Hors Normes
zaterdag 21.15 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur
1917

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
April May en June

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur
Kruimeltje en de strijd 

om de Goudmijn
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 13.30 uur
De Grote Slijmfilm

zondag 13.30 uur 
maandag & woensdag 16.00 uur

Dolittle (NL)

Programma 13 februari  t/m 19 februari 

De Beentjes van 
Sint-Hildegard
Jan is 35 jaar getrouwd met Ged-
da. Gedda houdt zóveel van Jan 
dat hij het er benauwd van krijgt. 
Ze ziet het huwelijk als een vorm 
van begeleid wonen. Als hij een 
glas van tafel wil pakken is zij 
hem al voor en reikt hem het glas 
aan. Daarnaast bepaalt ze zijn 
kleding, vriendschappen, vakan-
ties en al hun andere bezighe-
den. In een poging meer ruimte 

te krijgen maakt Jan dermate ra-
re sprongen dat hij zijn huwelijk 
letterlijk in een gesloten afdeling 
ziet veranderen. Dochter Lies-
beth zit met haar afgepaste en ja-
loerse vriend in eenzelfde schuit-
je als haar vader. In De Beentjes 
van Sint-Hildegard nemen ze hun 
partner onder de loep en rijst de 
vraag: hoeveel liefde is te veel 
liefde?

For Sama is een brief van een 
moeder aan haar kind en biedt 
een intieme en hartverscheuren-
de blik van binnenuit op het Syri-

For Sama sche con�ict. 
De documentaire van de Syrische 
�lmmaker en burgerjournalist 
Waad al-Kateab en regisseur Ed-
ward Watts won op het �lmfesti-
val van Cannes de prijs voor Beste 
Documentaire.
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Onbekende bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt
,,Het zal niet de eerste en niet de 
laatste bunker zijn die zich laat zien”

Henk de Reus

Tip
Heideman: ,,Ik kreeg een tip van 
een collega, die mij vertelde dat 
hij op een duintop een bunker 
had ontdekt. De exacte locatie 
noem ik liever niet om ‘bunker-
toerisme’ te voorkomen. Ik wist 
nog niet van het bestaan af en 
ben er gaan kijken. M’n oog viel 
er direct op. Bovenop de duin-
top zag ik een vlak stuk muur. Dat 
moest ‘m zijn. Er zit slechts één in-
gang in waardoor ik globaal de 
binnenkant kon zien. Het is een 
vierkante ruimte met een geschil-
derde lambrisering en een wit-
te onderkant. Mijn eerste indruk 
is dat het om een ‘munitiebun-
ker’ gaat, maar zekerheid hier-
over kan ik pas geven als ik er in 
ben geweest. De bunker is moge-
lijk bloot komen te liggen omdat 
PWN ter plaatse aan het afplag-
gen is, teneinde de duinen te la-
ten verstuiven.” We spreken af om 
de bunker later in de week samen 
te inspecteren.

Stützpunktgruppe
Eind 1942 besloot Hitler tot de 
bouw van de Atlantikwall, een 
verdedigingslinie tegen een mo-
gelijke invasie van geallieerden. 
Het was een lange gordel van di-
verse geschutsbunkers. Deze liep 
vanaf de Noordkaap tot de Spaan-
se grens. 
Langs de Noordzeekust was een 
reeks van aaneengeschakelde 
steunpunten (Stützpunktgrup-
pen) aangelegd. Dit waren bun-
kernesten, waarvan de ligging 
strategisch door de Duitsers was 
bepaald. Een Stützpunkt is een 
groep bunkers die onderdeel uit-
maakte van de Atlantikwall.
Een Stützpunktgruppe had een 
Landfront en een Seefront. De 

verdedigingslinie langs de kust 
noemde men Seefront. De ver-
dedigingslinie van een Stütz-
punktgruppe tegen aanvallen 
vanaf de Landzijde noemde men 
Landfront. Een Stützpunktgrup-
pe werd aan de landfrontzijde 
omgeven door tankmuren, tank-
grachten en wegversperringen, 
etc. Binnen de Stützpunktgruppe 
bevonden zich Widerstandsnes-
ter. Dit waren op zichzelf staan-
de bunkercomplexen in het land-
schap 

Strategie
Heideman: ,,In Castricum bevond 
zich tijdens W.O. II ook een Stütz-
punktgruppe. Het steunpunt Cas-
tricum liep vanaf de zuidkant van 
Heemskerk tot aan Bergen en 
diende als kustverdediging. Bin-
nen zo’n gebied werden op stra-
tegische plaatsen allerlei bun-
kernesten gebouwd. Het Stütz-
punkt Castricum ligt in Castricum 
aan Zee. Er zijn er 104 gebouwd. 
Na de oorlog werden er veel ge-
sloopt, maar er bevinden zich 
nog steeds veel bunkers onder 
de duinen. Ze liggen onder een 
laag zand en zijn daardoor aan 
het zicht onttrokken. De Duitsers 
dachten goed na over de positie 
van de bunkers ten opzichte van 
elkaar. De schootvelden moesten 
elkaar overlappen. Voor de kust 
van Castricum bevonden zich vier 
grote geschut bunkers. Egmond 
werd door het meest noordelijke 
veld overlapt. Landinwaarts had 
men veldartillerie waarmee men 
richting de zee kon schieten. De 
hele kust was zo afgedekt.” 

Inspectie
Afgelopen vrijdag liet Heideman 
zich afdalen in de bunker. De ver-
slaggever mocht mee.
Het blijkt nog een hele toer om 

de bunker te betreden. Het is lig-
gend wurmen om door het kruip-
gat van ongeveer 48 cm binnen te 
komen. Je moet niet claustrofo-
bisch zijn. Het kost de verslagge-
ver meer moeite dan Heideman. 
Als excuus voert de eerste aan dat 
de timing van de inspectie onge-
lukkig is, nu zijn afvalrace pas over 
een maand a�oopt. Heideman 
heeft voor de zekerheid buiten 
een uiteinde van een touw aan 
een stuk betonijzer bevestigd. Het 
andere uiteinde voert hij door het 
kruipgat. Je moet er immers ook 
weer uit zien te komen. Eenmaal 
binnen constateert Heideman dat 
het niet om een munitiebunker, 
maar om een manschappenver-
blijf van 3 x 4 meter gaat.  
Door het naar binnen vallende 
daglicht is op een van de wan-
den de tekst ’50-ST, nr. 3’ zicht-
baar. ,,De letters ‘ST’ staan voor 
‘Ständiger Bau’. Dit betekent dat 
de bunker bomvrij is”, vertelt Hei-
deman. Hij ziet dat er ramen in de 
bunker hebben gezeten. Deze en 
de toenmalige deur zijn dichtge-
metseld. In een van de wanden zit 
nog een gat voor de kachelpijp. 
Enkele kleinere gaten wijzen erop 
dat hierdoor leidingen liepen. Aan 
het plafond zijn nog ophangpun-
ten voor lampen zichtbaar. Heide-
man denkt dat de Haagse Bunker-
ploeg de bunker al eerder heeft 
bezocht. Hij ziet dit aan het open 
gewerkte gat in het raam, dat met 
lossen stenen is gedicht. Het ver-
laten van de bunker blijkt nog een 
survivalklusje te zijn waarbij het 
touw goed van pas komt.

Puzzel 
Heideman verwacht dat er door 
de verstuiving op den duur meer, 
niet eerder ontdekte bunkers, 
bloot komen te liggen.
,,Het zal niet de eerste en niet de 
laatste bunker zijn die zich laat 
zien. Ze vormen allemaal nieuwe, 
kleine puzzelstukjes als het om de 
geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog in Castricum en Bak-
kum gaat. Ik hoop het moment 
dat de puzzel compleet is nog te 
mogen meemaken”, aldus  een 
bevlogen Heideman”.

Castricum - Je denkt dat je alles over de Tweede Wereldoorlog in 
Castricum in beeld hebt gebracht, totdat er 75 jaar na dato in de 
duinen een bunker wordt ontdekt waarvan je eerder geen weet 
had. Het overkwam John Heideman, geboren in Bakkum en te-
genwoordig woonachtig in St. Pancras. In het dagelijks leven is 
hij onderwijsassistent aan het Jac. P. Thijsse College. Daarnaast is 
Heideman amateur-historicus en schrijft hij boeken over de Twee-
de Wereldoorlog in Castricum. 

Heideman legt uit dat de letters ‘ST’ voor ‘Ständiger Bau’ staan. Dit betekent dat de bunker bomvrij is

Het betreden en verlaten van de bunker blijkt nog een survivalklusje te zijn.

Recordaantal inschrijvingen voor Rabo AZ Foodtour 2020
Honderd klassen starten
met interactief lesprogramma

De Rabo AZ Foodtour linkt de-
ze thema’s aan het milieu, met 
de spelers van AZ als rolmodel-
len. Dat is een unieke combina-
tie”, vertelt Tim Kesselaar, onder-
wijzer bij basisschool De Zes Wie-
len uit Alkmaar. Dinsdag 11 febru-
ari werd de aftrap gegeven voor 
de Rabo AZ Foodtour 2020.   

Leerlingen worden vloggers
De lesstof wordt met �lmpjes van 
AZ-spelers, -trainers en voedings-

deskundigen aan de klas gepre-
senteerd. De leerlingen voeren 
opdrachten uit en leggen die vast 
in vlogs. Met de vlogs maken tien 
klassen kans op een Foodclinic bij 
AZ. De hoofdprijs: het bijwonen 
van een wedstrijd van AZ.

Persoonlijke peptalk van AZ-
spelers
Op dinsdag 24 maart bezochten 
de AZ-sterren alle deelnemende 
scholen voor een extra peptalk. 

„Dat bezoek van AZ heeft iets hei-
ligs”, aldus Kesselaar. 

De Rabo AZ Foodtour is een ini-
tiatief van Rabobanken Alkmaar 
e.o., Kop van Noord-Holland, 
West-Friesland en Zaanstreek. De 
banken ontwikkelden het lespro-
gramma in samenwerking met AZ 
Alkmaar en GreenPort NHN. Vo-
rig jaar sloten zes gemeenten van 
JOGG-regio Noord-Holland en 
GGD Hollands Noorden zich aan.

Binnen onze gemeente zijn Het 
Kleurenorkest (Limmen), OBS 
De Klimop (Castricum), De Brug 
(Akersloot) en Visser ’t Hooft (Cas-
tricum) in de race.

Regio - De Rabo AZ Foodtour bereikt dit jaar een ware mijlpaal: 
maar liefst 100 schoolklassen hebben zich ingeschreven voor dit 
interactieve lesprogramma. Het programma is bedoeld voor de 
groepen 7 en 8 en behandelt de thema’s voedsel en gezonde voe-
ding, op een even leerzame als ludieke manier. 

Blikschade en wegblokkade door storm
Castricum - Een auto aan de Deurganck in Castricum is zondag beschadigd geraakt door een omgewaai-
de boom. Niemand raakte gewond. Ook op andere plekken in de gemeente hield storm Ciara huis. De Zee-
weg was tijdelijk geblokkeerd door een omgevallen boom op de weg. (Foto: aangeleverd)

Voorkom problemen
Alleen reizen met kinderen

Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen extra 
om internationale kinderontvoe-
ring te voorkomen. 
Degene die met het kind reist, 
kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van 
de gezaghebbende ouder(-s) is. 
Om problemen en vertraging op 
het vliegveld te voorkomen, ra-
den wij ouders en familieleden 
aan om de volgende documen-
ten mee te nemen:
- Verklaring toestemming voor 
vakantie, door invulling formu-
lier: ‘Reizen met een minderjarige 
naar het buitenland’

- Recent uittreksel gezagsregister
- Recent uittreksel BRP (Basisregi-

stratie Personen)
- Internationale geboorteakte
- Kopie van paspoort van toe-
stemming gevende ouder
- Eventueel uitspraak met betrek-
king tot gezag en omgang
- Eventueel het ouderschapsplan
- Eventueel een kopie van het re-
tourticket van het kind

De internationale geboorteakte 
kunt u opvragen in de gemeente 
waar uw kind geboren is. Het uit-
treksel van de BRP is verkrijgbaar 
bij de gemeente waar uw kind is 
ingeschreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kunt u opvragen bij 
de rechtbank.
Hans van Son is MfN- register-
mediator en heeft inmiddels cir-
ca 600 scheidingsmediations be-
geleid waardoor 1200 mensen 
weer een nieuw perspectief heb-
ben gekregen. Reageren? 06-
21236301 of son@scheidingsma-
kelaar.nl. (Foto: aangeleverd)

Regio - Wanneer bij (gescheiden) ouders de achterblijvende ou-
der niet akkoord is met de vakantie en geen toestemming wil 
geven, of wanneer nog geen afspraken over de omgang zijn ge-
maakt, kan ieder van de ouders het geschil over de uitoefening 
van het gezag en/of de omgang op grond van artikel 1:253a van 
het Burgerlijk Wetboek aan de rechter voorleggen.

Clous van Mechelen zingt 
Tol Hansse in Cultuurkoepel

Hij maakte samen met Tol een 
cd met ‘Big City’ als de gro-
te hit, maar ook ‘Achter de ro-
dodendron’ en ‘Zes planken’ 
scoorden hoog. Clous van Me-
chelen schreef de muziek voor 
alle programma’s van Wim T. 
Schippers en alle liedjes van 
Sjef van Oekel. Hij is de com-
ponist van vele reclamecam-
pagnes, waaronder ‘Nationa-
le-Nederlanden’ en ‘Vakman-
schap is meesterschap’ van 
Grolsch. 
Daarnaast voorzag hij een se-

rie bioscoopfilms voor Pall 
Mall van muziek. De songs 
van Tol Hansse worden in de-
ze theatershow nog één keer 
in de Koepel ten gehore ge-
bracht met anekdotes over het 
vak en wat saxofoon voor de 
variatie! Mis het niet!
Vrijdag 21 februari om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Kaarten: € 15 via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo. (Foto: 
aangeleverd)

Heiloo - Een theaterprogramma met liedjes van Tol Hansse door 
Clous van Mechelen, de componist van de teksten van Tol Hansse 
en producer van vier langspeelplaten.



Castricum – Er wordt volop gewerkt aan winkelcentrum Geesterduin. Aan vele kanten, met na-
me aan de binnenzijde, is te aanschouwen hoe het eruit komt te zien. Veelal ruimer zicht, bre-
dere paden en tijdens de zomer minder warm omdat de glazen koepels zijn verdwenen en er 
geventileerd kan worden. Nu is het nog vaak een soort doolhof waar men doorheen loopt met 
verwijzingen naar de betre� ende winkel. Daarboven gebeurt het echter allemaal, aan het oog 
onttrokken en doorspekt met veiligheidsmaatregelen. Het is dan ook niet zomaar een verbou-
wing, De verkoop gaat door en er loopt winkelend publiek langs en onderdoor. Alle gele buis-
constructies aan de buitenzijde zullen verdwijnen en plaatsmaken voor metselwerk. Dat is al te 
zien ter hoogte van de ingang bij de Vomar.

Uitvoerder van het werk is Robert Levering, die fungeert als probleemoplosser, opzichter, vraagbaak 
en soms ook oppas als een kindje zijn moeder kwijt is. ,,Ik ben ervan overtuigd dat niet ieder bouwbe-
drijf een klus met zoveel veiligheidsmaatregelen aankan. Daarbij wil de gemeente vooraf weten hoe 
het zit met het veiligheidsrisico en de gekozen oplossingen daarbij”, volgens Robert. Er is zelfs een ge-
certi� ceerd Veiligheidskundige ingehuurd om dagelijks, zeker met de verschuivingen van de werk-
zaamheden, goed in de gaten te houden dat alles volgens afspraak verricht wordt. Tot nu toe zonder 
verstoringen of spanningen. 

Er wordt hard gewerkt: binnen een dag een deel oud dak met veel glas verwijderen en vervangen door 
een nieuwe constructie. Meer ruimte en lichtinval via de zijkanten. Dat gaat prima, met goed op elkaar 
afgestemde medewerkers die hun vak tot in de vingertoppen beheersen en doordrongen zijn van vei-
ligheid. ,,Zelfs het hijsen met de grote bouwkraan gebeurt via een vast protocol en met speciale hijs-
frames. Als het fout zou gaan is er een veiligheidsmechanisme ingebouwd zodat lading nooit bij win-
kelend publiek terecht kan komen.”

Cor Tervoort, directeur van uitvoerend bouwbedrijf Tervoort Egmond is enthousiast over het project 
en vertelt er met trots over. Vakmanschap staat hoog in het vaandel, veilig werken is een must. ,,Het 
project wordt niet alleen met onze eigen medewerkers uitgevoerd, maar ook met onderaannemers. 
Zij hebben allemaal hun eigen vakgebied. We weten dat ze hun afspraken nakomen, betrouwbaar zijn 
en veiligheid belangrijk vinden. Alle werkzaamheden worden vooraf door een werkvoorbereider, pro-
jectleider en uiteindelijk de uitvoerder bekeken en gepland, waardoor er geen afwijkingen ontstaan. 
Enige spelbreker zouden de weersomstandigheden kunnen zijn, maar we liggen goed op schema.” 
Uitvoerder Robert vult aan: ,,Wij willen Castricum mooier maken.” 

Tijd om het werk van dichterbij te bekijken, dus helm op en het dak op. Daar aangekomen wordt met-
een duidelijk dat ook hier de veiligheid top is, nergens kan hijslast doorheen vallen en overal is aan ge-
dacht. Meteen is daarbij de overgang van oude dakkoepel en het nieuwe dakdek te zien met de prach-
tige houten constructies en geïnstalleerde elektra, brandmelders en verlichting.

Ook opvallend is de communicatie rondom de revitalisatie. Er is zelfs een spreekuur ingesteld door 
Tervoort Egmond om over eventuele vragen of opmerkingen helderheid te verscha� en. Uitvoerder 
Robert Levering, van hetzelfde bouwbedrijf, heeft elke woensdag van 14.00 tot 15.00 een inloop-
spreekuur voor winkeliers en belanghebbenden in winkelpand Geesterduin 5 naast de Eeuwige Len-
te. Daar kunt u terecht met uw vragen. Wanneer de renovatie klaar is? Dat zal in juli 2020 zijn, wanneer 
ook de Geesterduinweg opnieuw is ingericht en het parkeerterrein is aangepakt. De verbouwing vol-
gen kan via www.winkelcentrum-geesterduin.nl  (Tekst en foto’s: Aart Tóth)

Trotse Uitvoerder Robert Levering (links) en Directeur Cor Tervoort (rechts) van ‘Tervoort Egmond’.

Van oud naar nieuw boven winkelend publiek.

Winkelcentrum in juli weer als nieuw

Veiligheid troef 
bij revitalisatie 
Geesterduin

Bijna klaar op plafondplaten na en over bestaande tegelvloer komt nog slijtvaste gietvloer.



10 12 februari 2020

Nog geen zicht op Europese School

Hans Boot

Omdat het gebouw van de hui-
dige Europese School in Bergen 
niet meer aan de eisen voldoet en 
renovatie onhaalbaar wordt ge-
acht, hebben de gemeenten Alk-
maar, Castricum en Zaanstad zich 
kandidaat gesteld voor een nieu-
we vestiging die in 2028 gereed 
moet zijn.
Volgens berichtgeving in Dag-
blad Kennemerland zou de wet-
houder wachten op een schrif-
telijk verzoek van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap om een plan voor de school 
in te dienen. Alkmaar heeft daar-
op niet gewacht en presenteerde 
donderdag al een locatie bij het 
station Alkmaar-Noord. De Haan 
is verrast: ,,Ik vind dit buitenge-

woon kortademig gedrag van 
Alkmaar. We hebben afgespro-
ken om ons gezamenlijk te gaan 
inspannen om de school voor 
de regio te behouden, maar Alk-
maar vindt dat kennelijk alleen 
een goed idee zolang het resul-
taat daar eindigt.” De wethouder 
wil zich graag sterk maken voor 
zijn dorp: ,,We hebben een in-
tercitystation, strand, zee en een 
heleboel sportclubs. Bovendien 
is Castricum al een echte onder-
wijsgemeente.”

Vitesse ‘22
Alhoewel er nog geen concrete 
locatie voor het schoolgebouw 
voor handen is, heeft De Haan al 
een zoekgebied op het oog: ,,Dat 
is het sportcomplex van voetbal-
club Vitesse ’22. Door herschik-

king van de velden en een even-
tuele verhuizing van de afdeling 
honk- en softbal kan daar ruimte 
worden gevonden.”
Jeroen Tromp, de kersverse voor-
zitter van de Castricumse voet-
balvereniging aan de Puikman, 
reageert: ,,Mijn voorganger Hans 
Kaandorp is vorig jaar september 
door de wethouder op de hoog-
te gesteld van het feit dat het mi-
nisterie zijn oog op Castricum 
had laten vallen, maar de verde-
re berichtgeving hebben we in de 
kranten moeten lezen. In januari 
heeft het bestuur van Vitesse met 
de wethouder en ambtenaren 
om de tafel gezeten om te spre-
ken over hun ideeën voor de toe-
komst van de sportcomplexen. 
Het bestuur gaat zich nu beraden 
over het voorstel voor de Europe-
se School.”
De strijd omtrent de betre�ende 
schoolkeuze duurt nog wel even 
voort. Naar verwachting wordt er 
pas eind dit jaar in Brussel door 
de Europese lidstaten gestemd 
over de beoogde locatie.

Castricum - Als het aan onderwijswethouder Ron de Haan ligt 
wordt de nieuwe Europese School in Castricum gebouwd. De ge-
meente is al enige tijd in de race met Alkmaar en Zaanstad over 
deze onderwijsvoorziening en het ziet ernaar uit dat de kaasstad 
alles in het werk stelt om deze vis binnen te halen.

Het honk- en softbalveld van Vitesse ’22

Birgit Smit ‘thuis’ uit Aruba

Drie jaar geleden zocht Birgit sa-
men met haar gezin het geluk 
op Aruba waar ze een sapbar be-
gon. Maar aan deze droom kwam 
een einde toen bij haar uitge-
zaaide borstkanker werd gecon-
stateerd. Haar laatste wens was 
om thuis, in Castricum, bij haar 
ouders en familie te sterven. De 
ziekte was al zo ver gevorderd dat 
ze alleen onder medische bege-
leiding naar Nederland terug kon 
komen. Een zeer kostbare opera-
tie. Daarom begon de familie een 
crowdfundingsactie om Birgit sa-
men met haar man en twee jonge 

kinderen (7 en 9) naar Nederland 
te laten komen. Er volgden hart-
verwarmende berichten en vele 
donaties waardoor de thuiskomst 
gerealiseerd kon worden.

Birgit is liefdevol verzorgd door 
de medewerksters van Hoeve 
De Boomklever waar ze rustig af-
scheid heeft genomen van haar 
man en kinderen, van haar fami-
lie en van het leven. Door alle kos-
ten en ondanks de donaties was 
er geen budget meer voor de uit-
vaart. En als er iemand een mooi 
afscheid verdiende dan was het 

de lieve, bescheiden en altijd po-
sitieve Birgit. Na alle ellende gun-
den we haar dit zo.

Daarom hebben Tineke van der 
Kruijssen van Hoeve De Boomkle-
ver en Petra van der Meer van An-
no Nu Uitvaartverzorging de kop-
pen bij elkaar gestoken en in sa-
menwerking met collega’s belan-
geloos het afscheid van Birgit sa-
men met de familie vorm gege-
ven. Ruim driehonderd belang-
stellenden hebben op 20 janua-
ri afscheid van Birgit genomen in 
de Pancratiuskerk. Dank aan al-
le lieve mensen die zich vrijwil-
lig hebben ingezet om Birgit het 
afscheid te geven wat ze zo ver-
diende. Liefde houdt niet op waar 
leven eindigt.

Castricum - Twee lieve heldere ogen keken mij aan…ik ontmoet-
te Birgit (47) bij Hoeve De Boomklever in Egmond aan den Hoef 
waar Birgit na haar ‘thuiskomst’ vanuit Aruba de laatste dagen 
van haar leven doorbracht.

Bomenplan Dorpsplein van start

Aart Tóth

De boom bij slagerij Van der Meer 
wordt verwijderd, vanwege over-
last. Deze zal vervangen wor-

den door een jonger exemplaar. 
Een boom voor ‘Master Chef’ 
wordt weggehaald, daarvoor in 
de plaats wordt een boom ge-
plant bij Restaria. Een boom in 

de bocht van het Dorpsplein is 
ziek en zal gekapt worden. Naar 
verwachting zal ook de speciale 
bank geplaatst worden, waar je 
buiten er op te zitten ook je tele-
foon kunt opladen.
De werkzaamheden zullen wor-
den afgeschermd door bouwhek-
ken en bestrating bedekt door rij-
platen. Na een week of twee zul-
len de werkzaamheden zijn afge-
rond en kan er worden uitgezien 
naar het hopelijk zonnige voor-
jaar op een gezellig groen Dorps-
plein.

Castricum - Er is lang naar uitgekeken: het verplanten en nieuw 
planten van bomen op het Dorpsplein. De plannen over de Kas-
tanjeboom stammen al van ruim vier jaar geleden, mar er gaat nu 
echt iets gebeuren. Maandag 17 februari gaat de schop de grond 
in en zal het Dorpsplein een groener geheel worden, als eenmaal 
blaadjes aan de bomen zitten. De groeiplaats van de grote Kas-
tanjeboom wordt verbeterd en de bestrating gelijkvloers ge-
maakt. Zodoende kan de ruimte om de boom beter benut wor-
den door de horeca.

Kastanje met boombank staat er nu nog troosteloos bij, maar binnenkort weer stralend

‘tHuis Lioba: een bijzondere
plek om op adem te komen

‘tHuis Lioba zoekt vrijwilligers
Anneke Draisma begon in augus-
tus als vrijwilliger bij ‘tHuis Lioba. 
„Ik las een artikel in de krant en 
was al langer op zoek naar vrijwil-
ligerswerk in deze richting. Hoe 
het bevalt? Heel goed! De omge-
ving is fantastisch. Je hoort niet 
één auto en je wandelt hier zo de 
duinen in; dat doen we dan ook 
regelmatig met onze gasten. We 
zijn een kleine locatie en daardoor 
heb je snel contact met de gasten. 

Je werkt altijd samen met andere 
vrijwilligers die zich ook graag in-
zetten voor een ander. Daardoor is 
de sfeer ook zo gemoedelijk.”

Professionele zorg
Marleen Brocx is als zorgcoördi-
nator verbonden aan ‘tHuis Lio-
ba en werkt ook als verpleeg-
kundige palliatieve zorg in Hos-
pice Alkmaar. „Het verschil met 
bijvoorbeeld het Hospice is dat 
mensen daar in hun laatste le-

vensfase zitten, terwijl onze gas-
ten zich meestal in de palliatieve 
fase bevinden, maar een langere 
levensverwachting hebben. Bo-
vendien kunnen we de zorg over-
nemen van overbelaste mantel-
zorgers. Deze vorm van zorg is re-
latief nieuw, maar gelukkig wor-
den we steeds bekender. De leef-
tijd van onze vrijwilligers ligt ge-
middeld tussen de 45 en 65, maar 
we zitten niet aan leeftijden vast. 
Sommigen hebben een zorgach-
tergrond, maar dat is zeker geen 
voorwaarde.”
‘tHuis Lioba is te vinden aan He-
renweg 85 in Egmond-Binnen. 
Zaterdag 21 maart is er van 10.30 
tot 12.30 uur een open dag. Kijk 
voor meer informatie op www.
thuis-lioba.nl. (Foto: Marleen 
Broncx en Anneke Draisma in ‘t 
Huis Lioba - Vincent de Vries)

Egmond Binnen - ‘tHuis Lioba bestaat drie jaar en is voor veel gas-
ten een �jne en bijzondere plek om even op adem te komen. On-
geneeslijk zieken, mensen die even bij willen tanken tijdens een 
langdurige behandeling weten hun weg te vinden naar de fraaie 
locatie op het terrein van het Liobaklooster. Bovendien worden 
mantelzorgers ontlast omdat hier de zorg tijdelijk uit handen 
wordt genomen. Vrijwilliger Anneke Draisma en zorgcoördinator 
Marleen Brocx genieten van de stilte, de prachtige omgeving en 
het warme contact met de gasten.

Afzwemmers in de maand januari
Castricum - Elke woensdag-
middag - buiten de school-
vakanties om - wordt er tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug te 
Castricum. Deze maand kun-
nen 61 kandidaten gefelici-
teerd worden met hun behaal-
de diploma.

Na de kerstvakantie, op woens-
dag 15 januari, was er een gro-
te groep van 38 kandidaten, die 
voor het diploma A afzwommen. 
Aya Alkotifan, Dex Baars, Mah-
diye Babaee, Loïs Beentjes, To-
by van den Berg, Manuel Ber-
roa Mateo, Ties de Boer, Dylan 
Boode, Nolan Bos, Saar Dekker, 
Tim Glorie, Rokus Heidstra, No-
va Hoekstra, Camille Klein, Em-
ma Korf, Jorus Kramer, Xavier 
Lankamp, Huub Le Mair, Em-
ma McGregor, Wesley Meeldijk, 
Lotte Molenaar, Isabelle Mou-
neu, Djem van Opstal, Alexan-
der Osborne, Morena Oud, Fe-

lien Overschot, Marnix Pieters, 
Keeke Roggeveen, Sem Rose-
ma, Dave Sander, Levi Schoon-
hoven, Guus Suijlen, Sophie Vis-
sers, Senn Vreeburg, Wies Wes-
sels, Jef Wijker, Dewi de Wildt en 
Lasse Woudt hebben met goed 
gevolg alle eisen voor het eer-
ste zwemdiploma afgelegd, zo-
als met kleding aan zwemmen, 
door het gat in het zeil, school-
slag, enkelvoudige rugslag, maar 
ook borstcrawl, rugcrawl, drijven 
en watertrappen.
Woensdag 22 januari was het de 
beurt aan de groep van 14 kan-
didaten voor het B-diploma. De 
eisen voor het B-diploma zijn 
een vervolg op het A-diploma 
en zwaarder, moeilijker en over 
een grotere afstand dan voor 
het A-diploma. Deze jonge kan-
didaten beheersten al die eisen 
en zijn geslaagd. Dit zijn: Jackie 
Aa�es, Chelsey Beentjes, Fiene 
van Blokland, Just de Boer, Sacha 
Bos, Jet Brandjes, Pim Dreschler, 
Rens Hendrikse, Kokob Kubrom, 

Annika Nelissen, Janique Tem-
pelmans Plat, Elvi Veldt, Benja-
min Verbeek en Pit van der Voort.
Tijdens de les op vrijdagavond 
24 januari heeft Sjisjoe Panjapon 
Munkong afgezwommen voor 
Snorkelen 2. Snorkelen is onder-
verdeeld in drie verschillende di-
ploma’s, die qua moeilijkheids-
graad elkaar opvolgen.

Op woensdag 29 januari is er 
door 8 kandidaten afgezwom-
men voor het C-diploma. Voor 
het C-diploma gelden zwaarde-
re en moeilijkere eisen dan voor 
het B-diploma, zoals bijvoor-
beeld zwemmen met een re-
genjas aan en ook zijn de afstan-
den voor de zwemslagen groter. 
Sep Guit, Rimmert te Hennepe, 
Bo Knuijsting, Jens Knuijsting, 
Simon Korf, Sam Lowie, Fen-
ne Rector en Lisa Schut hadden 
het hele zwembad voor zichzelf 
en konden al hun vaardigheden 
goed uitvoeren en laten zien aan 
hun fans.
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is in the air by

14 februari
Valentijnsdag

www.motorhuis.nl

Alphen aan den Rijn  •  Delft  •  Den Haag Binckhorst, Forepark en Kerketuinen
Gouda  •  Haarlem  •  Heemskerk  •  Hoofddorp  •  Leiden

Tel. (088) 088 03 23

Dé gelegenheid om verliefd te worden op één van onze occasions, voordelig weg te 
rijden en samen verder te gaan. Kom langs en profi teer van uw Valentijnsvoordeel!

WAARDECHEQUE
T.W.V. € 250

€ 100 GRATIS
BRANDSTOF

SCHERPE
FINANCIERINGSTARIEVEN

100% FINANCIERING MOGELIJK

L VE OCCASIONS

Acties zijn alleen geldig op door Motorhuis geselecteerde occasions tijdens de actieperiode 13, 14 en 15 februari. 12 Maanden garantie alleen in combinatie met een comfortpakket. Waardecheque is te besteden bij Motorhuis voor onderhoud, reparatie of accessoires.

12 MAANDEN
GARANTIE

GROOTSE SHOW: 13, 14 & 15 FEBRUARI

MOTORHUIS

Castricum - Valentijnsdag, wie kijkt er niet naar uit na een donke-
re, koude winter? De Wereldwinkel helpt je graag om jouw Valen-
tijn te verrassen met torteldui� es en Tony’s Chocolonely hartvor-
mige chocolade. Je vindt nog veel meer (eetbare) cadeautjes in de 
winkel die Valentijns maag strelen. Denk bijvoorbeeld aan een glas 
eerlijke, dieprode wijn. Of een opwekkende kop ko�  e die zijn hart 
verwarmt. Daar gaat het tenslotte toch om? Kom dus snel langs op 
C.F. Smeetslaan 4 in Castricum en sla jouw slag zolang de voorraad 
strekt. (Foto: aangeleverd)

Valentijnsdag bij 
de Wereldwinkel

Valentijnsdag
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,,Door het verzamelen van voorwerpen uit de oorlog maken we het verleden tastbaar”
Gedeelde passie voor geschiedenis
Eerste en Tweede Wereldoorlog

Henk de Reus

Sjors Koet (30) en Andreas Koet 
(35) uit Limmen en voormalig 
Limmenaar René Albrink (36) 
maakten de oorlog zelf niet 
mee, maar verdiepen zich al ja-
ren in dit thema. Hun grootste 
passie is al jaren het verzamelen 
van voorwerpen uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog. Hoe is dit 
ontstaan?

De verslaggever wordt ontvan-
gen in een schuur in Limmen. 
Hier heeft René zijn verzamel-
de oorlogsvoorwerpen opge-
slagen. Bij binnenkomst denk 
je meteen een klein oorlogsmu-
seum te betreden. Achter in de 
ruimte staan vier mannen in le-
geruniform. Ze lijken bezoekers 
nauwlettend in de gaten te hou-
den. Het blijken poppen te zijn, 
die door René zijn voorzien van 
Nederlandse legeruniformen uit 
de mobilisatietijd. De ruimte be-
vat verder een bonte verzame-
ling van voorwerpen uit de Eer-
ste en Tweede Wereldoorlog, zo-
als broodzakken, ransels, gas-

maskers, munitietasjes, foedra-
len, helmen, veld�essen, verre-
kijkers, schoeisel en legerkle-
ding. In z’n handen houdt hij 
iets wat op aluminium serpen-
tine lijkt. ,,Dit gooiden de gealli-
eerden uit hun vliegtuig om het 
Duitse radarsysteem in de war te 
sturen”, legt René uit.
Hij schat dat z’n verzameling uit 
een paar duizend voorwerpen 
bestaat.

Interesse
In de naastgelegen ruimte ver-
telt René hoe zijn passie voor 
het verzamelen van spullen uit 
de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog is ontstaan. ,,Toen ik vijf 
jaar was kreeg ik een legerpakje. 
Dit droeg ik dag en nacht. Later 
kreeg ik van m’n oom een kogel-
hulsje en een munitietasje. Men-
sen uit m’n omgeving boden mij 
legerspullen aan. In die tijd be-
gon ik met het verzamelen. Ik 
was negen jaar toen ik m’n eer-
ste aankopen deed. Een paar 
jaar later waren we op vakantie 
in Frankrijk en deden we onder 
andere Verdun aan. Hier was ik 

elke dag op het slagveld te vin-
den. Ik zocht hier naar spullen 
uit de Eerste Wereldoorlog. Van 
het een kwam het ander”, aldus 
René.

Virus
Andreas vertelt dat z’n vader 
hem altijd spannende verha-
len over de oorlog vertelde en 
hoe hjj geïnteresseerd raakte in 
dit onderwerp. Zo’n 25 jaar te-
rug leerde hij in de brugklas Re-
né kennen en raakte hij besmet 
met het verzamelvirus. Als hij 
op vakantie in het buitenland is 
struint hij altijd rommelmarkten 
af, op zoek naar voorwerpen uit 
de oorlog. Neef Sjors haakte zo’n 
20 jaar terug bij het koppel aan. 
Sjors: ,,Daarvoor was mijn inte-
resse al gewekt via een neef die 
als reservist verbonden was aan 
het Korps Nationale Reserve in 
Bergen.” Ook Sjors blijkt sinds 
die tijd niet meer te genezen te 
zijn van het verzamelvirus. Daar-
naast is hij erg geïnteresseerd in 
de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog en zou hier graag 
veel over willen lezen. Dit is ech-
ter lastig voor hem omdat hij 
dyslectisch is. Hij hoopt zijn inte-
resse zoveel mogelijk te voeden 
via verhalen van mensen die de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Sjors: ,,Omdat het 
mijn uiteindelijke doel is om de 
verkregen kennis op de jeugd 
over te brengen wil ik deze men-
sen vragen om contact met mij 
te zoeken, zodat ik ze kan inter-
viewen.” 
Als gevraagd wordt wie tot nu 
toe de meeste voorwerpen 
heeft kijken twee paar Koetjes 
ogen direct in de richting van 
René. Iedereen blijkt zijn eigen 
verzameling oorlogsvoorwer-
pen te hebben. Dit wil men ook 
zo houden. Wel laten Sjors en 
Andreas zich wel eens bij René 
informeren over spullen die zij 
op de kop tikken. Sjors vertelt 
dat hij onder andere in het bezit 
is van een Telegraaf van 10 mei 
1940, een koppelriem, legerbe-
stek, bodemvondsten, een me-
daille en een knijpkat. 

Verzamelen
De vraag die zich aandient is 
hoe ze aan al hun voorwerpen 
komen. ,,Meestal via kringloop-
winkels, Marktplaats, specia-
le websites, rommelmarkten en 
via beurzen, zoals de Militaria-
beurs in Houten”, zegt René. An-
dreas voegt eraan toe dat hij en 
René collega hoveniers zijn en 
hierdoor ook wel eens tuinen 
bij oudere mensen opknappen 
of inrichten. ,,Dan komt het on-
derwerp ‘vroeger’ ook wel eens 
voorbij en in het verlengde hier-
van de oorlog. Dan schakelen 
we direct over op de interview-
modus. Soms gebeurt het wel 
dat mensen nog voorwerpen uit 
de Tweede Wereldoorlog op zol-
der hebben liggen.”

Topstukken
Wat betekenen de verzamelde 
voorwerpen voor hen? René: ,,Je 
kunt veel over de verzamelde 
objecten lezen, maar door het 
verzamelen van de voorwerpen 
maak je het verleden tastbaar. 
Vooral de voorwerpen waarvan 
ik het verhaal ken zijn voor mij 
bijzonder. Zo heb ik een zakhor-
loge van een in de Beemster ge-
crashte piloot.” Een van zijn top-
stukken is een Nederlandse 
helm uit 1927 met een gekraal-
de rand aan de zijkant. Deze tik-
te hij als twaal�arig jochie op de 
kop op de Koningsmarkt in Alk-
maar.
,,Dit was kicken”, zegt René. 
Daarnaast heeft hij een Duitse 
auto, een Kübelwagen type 82, 
van september 1943. Hiervan 
zijn er nog zo’n 20 in Nederland.
 
Doel
René zegt op de eerste plaats 
voor zichzelf te verzamelen, 
maar ook af en toe een bijdrage 
te leveren aan exposities door 
zijn spullen beschikbaar te stel-
len en door kennis over te dra-
gen. Bij Andreas ligt de priori-
teit meer op het verzamelen van 
meer kennis over de oorlog door 
erover te lezen, �lms te zien, etc. 
René kan niet aangeven wan-
neer het verzamelen ophoudt. 

,,Ik ga hier nog heel lang mee 
door en hoop dat m’n kinde-
ren het verzamelen na mij wil-
len voortzetten. Mocht dit ech-
ter niet zo zijn, dan overweeg ik 
m’n verzameling misschien over 
te dragen aan een oorlogsmuse-
um. Maar zover is het nog lang 
nog niet”, lacht hij. 

Het interview wordt afgesloten 
met een groepsfoto. Hiervoor 
willen de mannen zich nog wel 
even in een militair uniform hij-

sen. Dat blijkt nog een dingetje 
te zijn, want hoewel René on-
derhand over een behoorlijke 
garderobe beschikt, blijkt geen 
enkel uniform Andreas te pas-
sen. 
Ze zijn niet op z’n lengte (1.97 
meter) en z’n getrainde sportlijf 
berekend. 
Ook Sjors krijgt de knopen van 
z’n jas niet dicht. Het is duidelijk 
dat de lengte en breedte van de 
gemiddelde mens in de afgelo-
pen 80 jaar is toegenomen. 

Limmen - Op 5 mei viert Nederland dat het 75 jaar terug bevrijd 
werd van de bezetter. Dit wordt breed herdacht. In de aanloop 
naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek aandacht aan 
dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord. 

Van links naar rechts: Andreas Koet, René Albrink en Sjors Koet. Ze delen een gezamenlijke passie

René toont een van de collectors items: een helm met gekraalde rand uit 
1927

Een verzetsmouwband, een Duitse kogelhuls, een armband van de  
Luchtbescherming, een Engels zakhorloge en amateurs tabak van Ne-
derlandse teelt
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13 FEBRUARI
Android Workshop in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. 10.00 - 
12.00 uur. Aanmelden: www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl. 

Valentijns wandeling. vanuit Buurt-
centrum De Vuister, Molenwerf 
44, Koog aan de Zaan. Inschrijven 
kan vanaf 09.15 uur, de start is om 
10.00 uur. De wandeling is 10 kilo-
meter lang. Kijk voor informatie op: 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl (Foto: 
aangeleverd)

Doe mee aan het Groot Castri-
cums Dictee. Foyer van Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3. Inloop van-
af 19.00 en start Dictee 19.30 uur.

Oud-huisarts en amateurhistori-
cus Paul Buitenhuis verzorgt op 
donderdagavond 13 februari in 
Huis van Hilde een Oer-IJ lezing 
over de geschiedenis van de ab-
dij van Egmond en haar invloed 
op de ontwikkeling van het land-
schap in het Oer-IJ gebied. Re-
serveren via email: info@oerij.eu. 
(Foto: Paul Buitenhuis)

Herleef de tijd van de Rock ’n Roll 
in het theater: Sun Records – The 
Concert in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Sun Re-
cords) 

Max van den Burg in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Dy-
namisch, muzikaal, maar bovenal 
hilarisch. (Foto: Jaap Reedijk) 

Yori – Riding On The Wind in de 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. De 
voorstelling om 20.15 uur van het 
Scapino Ballet is uitverkocht.

14 FEBRUARI
Gratis �theidstest voor 60-plus-
sers. In de raadzaal van het ge-
meentehuis van Castricum. In de 
ochtend. Voor meer informatie of 

aanmelden, kan men contact op-
nemen met de buurtsportcoach 
Castricum, Edwin Keizer. Dit kan 
via: ekeizer@teamsportservice.nl, 
0251-254740 of via de website ht-
tps://jouw.teamsportservice.nl/
kennemerland/project/�t-vitaal/. 

Museumboot Vlotbrug tijdelijk in 
Alkmaar. Kanaalkade, tegenover 
huisnummer 63 en het politiebu-
reau. Dagelijks open van 11.00 tot 
18.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Duindag met sneeuwklokjes in 
Bakkum. ‘De Doornduyn’, Duin-
weg 2, Castricum (Bakkum-
Noord). Kijk voor meer info op 
www.doornduyn.nl. Deelname 
maximaal 30 personen. Aanmel-
den via mailadres: info@doorn-
duyn.nl. 

Wonderlicht Alkmaar. Van vrijdag 
14 tot en met zondag 16 februa-
ri. Meer informatie over Wonder-
licht Alkmaar en over de ticket-
verkoop is te vinden op www.
wonderlichtalkmaar.nl.

Multimediapresentatie ‘Gehei-
men van de poolnacht’ door Jo-
landa Linschooten. Cultureel Cen-
trum Vredeburg te Limmen. Aan-
vang 19.30 uur, einde rond 21.30 
uur. Kaartreservering via Jolanda-
Linschooten.nl. (Foto: Jolanda 
Linschooten)

G-Disco voor mensen met een be-
perking in Jongerencentrum Dis-
covery in Castricum staat in het te-
ken van Valentijnsdag. Dj’s Dylan 
en MytreM draaien van 20.00 tot 
22.00 uur de hits van toen en nu. 
Dorpsstraat 2a in Castricum. (Foto: 
Dylan Schiphorst)

Debby Petter in meeslepen-
de monoloog ‘De liefde voorbij’. 
Dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5, Uitgeest. Aanvang 20.15 uur, 

▲

de zaal is open vanaf 19.45 uur. 
Kaarten zijn online te koop op ht-
tp://www.dezwaancultureel.nlof, 
indien nog beschikbaar, aan de 
zaal. (Foto: Bob Bronsho�)

Het Nationale Theater – Othel-
lo/Shakespeare in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (Foto: Sanne Pe-
per)

Lebbis in Kennemer Theater Be-
verwijk met De Ervaring: Bo-
vengrens II: een voorstelling vol 
scherpzinnige ideeën, sterke 
analyses en inspirerende levens-
lessen, 20.15 uur. (Foto: Martin 
Oudshoorn)

Janneke de Bijl – Zonder zin kan 
het ook in de Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

15 FEBRUARI

Voorjaarsvakantie vieren in Huis 
van Hilde. Kijk voor meer infor-
matie en het uitgebreide pro-
gramma op: www.huisvanhilde.
nl. Vandaag: 14.00-15.00: Hildes 
Tour door de tijd; 13.00-16.00: Ar-
cheoHotspot. (foto: aangeleverd)

Bijeenkomst Permacultuur en 
biodiversiteit. In de Sokkerwei 
(de Sokkerwei 4), Castricum. Van 
10.00 tot 13.00 uur. Opgeven en 
informatie bij: Lisette Meijne  li-
sette.meijne@gmail.com of 
0621708258.

IVN-excursie rond de zuidpier in 
IJmuiden. Start om 11.00 uur bij 
Kennemerboulevard 540 IJmui-
den bij het eindpunt van bus  
382. Aanmelden en info: www.
np-zuidkennemerland.nl of tel. 
023-5411123. (Foto: aangeleverd)

Wereldpremière onvoltooid pi-
anotrio Beethoven, Ruïnekerk 
Bergen, Raadhuisstraat 1. 20.00 
uur. Reserveren: kaartverkoop@
kunstgetij.nl – of 06-50584308. 
(Foto: aangeleverd)

Joost Spijkers met ‘Au Plat Pays’ in 
Cultuurkoepel Heiloo, 20.15 uur. 
(Foto: Robert van den Broek)

Nederlands Kamerorkest – 
Nikolíć en Lazić met Sjostako-
vitsj en Beethoven in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Ronald 
Knapp)

16 FEBRUARI

Duin- en strandjutwandeling, 
start in IVN Parnassiagebouw te 
Bergen aan Zee, Parkweg 2. 10.00 
- 12.00 uur. (Foto: Johan Eilering) 

Wolvenexcursie vanuit De Hoep, 
interactieve excursie voor het he-
le gezin. Aanmelden: www.pwn.
nl/eropuit/ 0251-661066. Ook 17, 
20 en 23 februari.

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-16.00: Arche-
oHotspot. www.huisvanhilde.nl.

Postzegelbeurs Castricum. 
Dorpshuis de Kern, Overtoom 15 
te Castricum. Van 10.00 tot 16.00 
uur. (Foto: aangeleverd) 

Vleugelconcert Yu-Ping Vicky Juo. 
Balzaal Chateau Marquette. Mar-
quettelaan 34, Heemskerk. Van 
11.00 tot 12.30 uur. Aanmelden 
voor het concert kan door een 
e-mail te sturen naar classique@
hotel-marquette.com, met daar-
in het aantal personen. Of via de 
agenda op de website. (Foto: aan-
geleverd)

Ko�econcert sopraan & piano- 
Jenny Sta�ord (i.s.m. THIMS) in de 
Vest in Alkmaar, 12.00 uur.

Vaarexcursie - Winter in het veld, 
afvaart Bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106, Wor-
mer. 13.30 uur. Reserveren: 075-
6219100 of bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. (Foto: Lar-
ry Kef )

Open dag Werkgroep Oud-Castri-
cum. De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b. Van 13.30 tot 16.00 uur. 
Daar is de nieuwe expositie over 
100 jaar Brandweer te zien inclu-
sief een �lm met veel oude beel-
den. (Foto: Brand in 1965 in gas-
�essenloods op kampeerterrein 
Bakkum - foto Oud-Castricum)

Lezing dierethicus Willem Ver-
maat - de plantaardige voedsel-
revolutie, Remonstrantse kerk, 
Fnidsen 33-37, Alkmaar. 14.00 
uur. Toegang gratis, aanmelden 
noodzakelijk: alkmaar@partij-
voordedieren.nl.

Toonbeeld Concert Op Zondag - 
Natasa Grujić en Daan Treur, The-
ater Koningsduyn, Geesterduin-
weg 3, Castricum. 15.00 uur. Kaar-
ten: de Readshop, Muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing. Of via www.toon-
beeld.tv en 0251-659012. (Foto: 
aangeleverd)

Bigband ‘Jacky Roofers’ bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’. Vrede-
burg, Limmen. 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

17 FEBRUARI

Stiltewandeling. Verzamelen 
rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij het informatiecentrum 
‘De Hoep’ aan de Zeeweg te Bak-
kum. (Foto: aangeleverd)

18 FEBRUARI

Frank Drost bij Verhalengroep 
Castricum, De Duynkant, Gevers-
weg 1b. 10.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Voorjaarsvakantie in Huis van Hil-
de: 13.30 – 16.00: Hildes Atelier; 
14.00-15.00: Hildes Tour door de 
tijdtijd. www.huisvanhilde.nl.

Theater Poppekus: Huilende wol-
ven huilen niet in De Hoep. Aan-
melden: www.pwn.nl/eropuit/ 
0251-661066.

Survivaltraining en speurtocht 
vanuit De Hoep. Aanmelden: 
www.pwn.nl/eropuit/ 0251-
661066. Ook 20 februari.

Duo Inui-Varvaresos en Dudok 
Quartet Amsterdam – Stichting 
Alkmaarse Kamermuziek in de 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

19 FEBRUARI

Wandelen op woensdag van-
af De Hoep om 10.00 uur. Weke-
lijks keuze uit 3/5 of 7/10 km. Info: 
0251-650742. (Foto: aangeleverd)

Kleutervoorstelling Boef in de To-
neelschuur, Haarlem, 11.00, 13.30 
en 15.30 uur. (Foto: Sjoerd Kelder-
man)

Kinderboekenschrijfster Selma 
Noort leest voor uit haar boek 
Silas en de Wolf in De Hoep, 
14.00-15.00 uur. Info en aan-
melden: www.pwn.nl/erop-
uit/0251-661066.

Knutselen in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Van 14.00 - 16.00 uur en 
geschikt voor kinderen die op de 
basisschool zitten. Opgeven kan 
tot uiterlijk maandag 17 februari 
via: r.ploegaert@hi.nl, met als ver-
melding ‘3 op een rij’. (Foto: aan-
geleverd)

Voorjaarsvakantie in Huis van Hil-
de: 14.00-15.00: Hildes Tour door 
de tijd; 15.00- 15.40: Kinderthea-
tervoorstelling Hoe werkt de mo-
len? www.huisvanhilde.nl.

20 FEBRUARI
Android Workshop in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. 10.00 - 
12.00 uur. Aanmelden: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. 

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-14.00: Archeo-
Lab belevenis voor 8 t/m 12 jaar; 
14.15-14.45: ArcheoLab belevenis 
voor 4 t/m 7 jaar; 14.30–15.30: Hil-
de bakt Beemster broodjes. www.
huisvanhilde.nl.

The Fortunate Sons (USA) – A tri-
bute to Creedence Clearwater Re-
vival in de Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (Foto: aangeleverd). De voor-
stelling in de andere zaal van 
Henny Vrienten, George Kooy-
mans en Boudewijn de Groot is 
uitverkocht.
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Nelleke over 75 jaar bevrijding
Limmen - Limmen Cultuur heeft 
Nelleke Noordervliet uitgeno-
digd om een lezing te houden in 
het kader van 75 jaar bevrijding. 
Een zeer actueel thema. Op deze 
avond zal ze het hebben over de 
impact van de oorlog op het le-
ven van mensen die in en net na 
de oorlog zijn geboren. 
Nelleke Noordervliet is schrijf-
ster van talloze boeken. Ze is zeer 
geïnteresseerd in de geschiede-
nis en politiek en kijkt vanuit die 
kant naar de gebeurtenissen in 
het leven.  Ze is columniste van 
het dagblad Trouw en veel van 
haar boeken zijn in verschillen-

de talen vertaald. Haar werk ken-
merkt zich door een grote na-
druk te leggen op het verleden. 
Ze schreef een aantal (histori-
sche) romans en boeken over ge-
schiedenis. Een belangrijk thema 
in het haar werk is de ethische 
vraag: hoe moet een mens leven? 
Daarom komt ook het thema ver-
antwoordelijkheid en schuld re-
gelmatig terug.

Vrijdag 28 februari om 20.00 uur 
in Cultureel Centrum in Limmen. 
Kijk voor reserveringen, informa-
tie en prijzen op www.limmen-
cultuur.nl. (Foto: aangeleverd)

Postzegelbeurs in Castricum
Castricum - Ook dit jaar organi-
seert Postzegelvereniging Castri-
cum weer haar jaarlijkse postze-
gel (ruil)- beurs en wel op zondag 
16 februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis de Kern, Over-
toom 15 te Castricum.

Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid aan kwalitatief goed �-
latelistisch materiaal aan. Ook zijn 
er de nodige dubbeltjesboeken 
aanwezig. Bezoekers vinden deze 
beurs al jaren de gezelligste in de 
regio. De beurs is geopend voor 
iedere verzamelaar van postze-
gels, post(waarde) stukken, an-
sichtkaarten en dergelijke. De 
toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van postze-
gels en de voordelen van een lid-
maatschap voor nog niet geor-
ganiseerde verzamelaars. Ex-ver-

zamelaars en erfgenamen, die 
een verzameling willen verko-
pen kunnen zich gratis laten advi-
seren op welke wijze dit het bes-
te kan.
Jeugdige verzamelaars kunnen 
gratis postzegels uitzoeken uit 

een grote partij door seniorenle-
den beschikbaar gestelde zegels. 
Parkeren kan onder andere in de 
parkeergarage onder het Bakker-
spleintje (gratis) op korte afstand 
van Dorpshuis de Kern. (Foto: 
aangeleverd)

Stiltewandeling maandag 17 februari
Castricum - Maandag 17 febru-
ari gaat, in deze sprokkelmaand, 
weer een stiltewandeling van 
start wordt gelopen door het 
mooie duingebied.

Verzamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het informatie-
centrum ‘De Hoep’ aan de Zee-
weg te Bakkum. Na a�oop is gele-
genheid om voor eigen rekening 
een kop ko�e of thee te drinken 
bij Johanna’s hof.  

Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzakelijk. 
Voor verdere informatie: 0251-
654064. (Foto: aangeleverd)

Bigband ‘Jacky Roofers’ 
bij de Jazz Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - ‘Jacky Roofers Big-
band’ uit Heerhugowaard komt 
voor de tweede keer bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’.

De Bigband is ruim 30 jaar gele-
den ontstaan vanuit de toenma-
lige muziekschool Dijk en Waard 
in Heerhugowaard.  Het is een en-
thousiaste club muzikanten, met 
diverse achtergronden, die al ve-

le jaren samen een breed reper-
toire aan standaard en moder-
ne jazz-arrangementen brengen 
op diverse locaties in Noord Hol-
land.  Speciaal voor het naderen-
de voorjaar zijn er nieuwe num-
mers ingestudeerd en zijn de in-
strumenten gepoetst om er een 
middag vol muziek van te maken.  
De muzikale leiding is in handen 
van Bert Baars, een niet onbeken-

de naam in de lichte muziek- en 
jazzscene in Nederland. Kijk voor 
meer informatie op:  https://jac-
kyroofers.wordpress.com.
Zondag 16 februari vanaf 15.00 
uur in Vredeburg te Limmen. 
De toegang is vrij. Inlichtingen:  
Fred Timmer telefoon/fax: 072-
5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl. (Foto: aangele-
verd)

Doe mee aan Groot Castricums Dictee

Muzikaal Intermezzo
De jury, onder leiding van jury-
voorzitter Jeroen Kans (secreta-
ris Bookspot Literatuurprijs), kijkt 
de dictees na terwijl Gerard Wor-
tel voor een optreden van eigen 
Nederlandstalige liedjes en voor-
drachten zorgt. Gerard Wortel is 

theatermaker, entertainer, stads-
dichter, taalknutselaar en zanger. 
Zijn teksten verhouden zich tus-
sen scherts en gevoeligheid, tus-
sen lichtzinnigheid en diepte, tus-
sen lichte spot en hartstochtelijk 
mededogen. Na a�oop wordt het 
dictee kort behandeld door Je-

roen Kans en worden de winnaars 
bekend gemaakt. 
 
Aanmelden 
De bibliotheek daagt vijftig en-
thousiaste taalliefhebbers uit 
om zich aan te melden. Deelna-
me kost € 3,-. Aanmelden kan 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of tijdens 
openingsuren bij de klantenser-
vice in de bibliotheek (je kunt al-
leen met pin betalen). Deze taal-
strijd vindt plaats in de foyer van 
Geesterhage, Geesterduinweg 3. 

Castricum - Op donderdagavond 13 februari wordt weer het Groot 
Castricums Dictee georganiseerd. Het dictee heeft een nieuw jas-
je en blijft net zo gezellig en uitdagend. Vanaf 19.00 uur gaat de 
deur open van de foyer van Geesterhage en om 19.30 uur barst 
de strijd dan echt los. Het dictee is geschreven door woordkunste-
naar Gerard Wortel en wordt ook door hem voorgelezen.

Van alles te doen in 
Voorjaarsvakantie in Huis van Hilde 
Castricum - Deze voorjaarsva-
kantie zijn gezinnen en kinderen 
aan het goede adres in Huis van 
Hilde. De hele week zijn er leu-
ke archeologische activiteiten te 
doen en wordt het thema ‘mo-
len’ van de tijdelijke tentoonstel-
ling ‘Beemstermolen. Toptech-
niek van wereldformaat’ gebruikt 
in workshops, voorstellingen en 
gezellige doe-dingen voor het 
hele gezin. 

Een greep uit het Programma
Kindertheater Hoe werkt de Mo-
len? Op woensdag 19 februari 
speelt de leerzame kinderthea-
tervoorstelling Hoe werkt de mo-
len? Chris woont in een molen. 
Als haar vader op zakenreis gaat, 
krijgt Chris de opdracht om de 
vang van de molen te halen. Maar 
hoe? Gelukkig weet haar hond 
Charlie raad. Een leerzame, mu-
zikale en interactieve kinderthea-
tervoorstelling voor kinderen van 
3-10 jaar. Woensdag 19 februari, 
15.00 uur. Duur: 40 minuten. 
 
Ontdek mooie vondsten in het 
ArcheoLab. Vondsten vastpakken 
en er alles over te weten komen 
op een leuke, speelse manier. 
Donderdag 20 februari om 13.00 
uur (8 tot en met 12 jaar) en 14.15 
uur (4 tot en met 7 jaar). 

Workshop in Hildes Atelier: volg 
de workshop en maak een eigen 
wandtegeltje. Dinsdag 18 februa-
ri 13.30 - 16.00 uur. 

Voor alle activiteiten geldt: ‘vol is 
vol’ en alle activiteiten zijn gra-
tis na entree. Kijk voor meer in-
formatie en het uitgebreide pro-
gramma op: www.huisvanhilde.
nl. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over 
permacultuur en biodiversiteit
Castricum - Over permacultuur is 
veel te lezen, te leren en te doen. 
Uitgangspunt: goed voor men-
sen, goed voor de aarde, eerlijk 
delen.

In Castricum worden er al een 
jaar of tien initiatieven ontplooid. 
Kleine, individuele, groeps-, ge-
meente- en netwerkinitiatieven. 

Dit gebeurt zowel in particuliere 
tuinen, tuinvereniging en open-
baar groen. 
Niet alle initiatieven zijn even 
zichtbaar. Ook weet soms de ene 
tuinier niet wat de ander doet. 
Daarom deze bijeenkomst met 
ecotuiniers, diversiteitsbevorde-
raars en permacultuur liefheb-
bers.

Op 15 februari van 10.00 tot 13.00 
uur in de Sokkerwei (de Sokker-
wei 4), Castricum. Eventueel ge-
volgd door een �etstocht langs 
permaplekken, afhankelijk van 
het weer. Dit kan ook heel goed 
later in het seizoen. Opgeven en 
informatie bij: Lisette Meijne li-
sette.meijne@gmail.com of 
0621708258.

Passende beplanting 
kiezen voor uw tuin

Groen is leven en klein begin-
nen kan door een tegel eruit 
te halen en een plantje erin te 
zetten. Alle bijdragen aan een 
groenere wereld, hoe klein ook, 
leveren al winst op. Waar be-
gin je en welke plant moet het 
dan worden? Groen doet goed, 
maakt gezond en koelt. Het is 
nu een zachte winter, maar wat 
brengt de zomer van 2020? Als 
je verkoeling in de tuin wilt, 
dan is een passende boom ve-
le malen koeler dan een para-
sol of zonnescherm. De blade-
ren verdampen vocht en geven 
een aangename schaduw. Veel 
mensen weten dat wel, maar 
welke boom zou geschikt kun-
nen zijn?
Bent u uitgekeken op uw be-
strating en bent u toe aan wat 
meer kleur in de tuin? Tijdens 
de korte cursus ‘Borders’ leert u 
in vijf lessen welke planten ge-
schikt zijn voor uw situatie. Alle 
aandachtspunten om de juiste 
plant voor de juiste plek te kie-
zen komen aan bod. Stap voor 
stap werkt u aan een persoon-
lijk plan, wat veel voldoening 

en plezier oplevert.
Volg de cursus Borders in het 
Trefpunt in Heiloo en kies on-
der vakkundige begeleiding de 

beste beplanting voor uw situ-
atie. De cursus start in de laat-
ste week van februari. Kijk voor 
de mogelijkheden op de web-
site van Jeanine Jonker: www.
tuincursussen.nl of bel 06- 29 
36 16 51.

Heiloo - Tegel eruit, groen erin! Een mooie slogan om een begin te 
maken met een groenere tuin.

Een mooie combinatie voor de halfschaduw (foto: aangeleverd)
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Gouden dagen

Op zondag 2 februari trad, op uit-
nodiging van Gouden Dagen, het 
Smartlappenkoor Beverwijk op 
in De Boogaert. Voor de aanwe-
zigen werden herkenbare liedjes 
gezongen die ze mee konden zin-
gen. Maar ook luisterliedjes pas-
seerden de revue. Er werd zelfs 
ook nog gedanst. 

Gouden Dagen kent vier pijlers; 

Gouden Wensen, Gouden Cul-
tuur, Gouden Ko�e en Gouden 
Natuur. In Castricum gaan we 
naast de Gouden Wensen ook 
starten met Gouden Cultuur. Ou-
deren die zelfstandig wonen wor-
den uitgenodigd om een optre-
den in De Boogaert of in De Sant-
mark bij te komen wonen. Zij 
worden ontvangen door een vrij-
williger van Gouden Dagen en 

naar een ‘Vip-tafel’ gebracht waar 
zij van het optreden kunnen ge-
nieten. 

De eerste keer wordt de ‘Vip-ta-
fel’ neergezet in De Boogaert op 
zondag 1 maart. Daar kan men 
van 14.30 – 16.00 uur komen ge-
nieten van een optreden van het 
Shantykoor Nortada. Opgeven 
kan bij Jolanda van Dam via: 088-
9957253 of via:  j.vandam@viva-
zorggroep.nl.

Gouden Dagen is op zoek naar 
vrijwilligers. Daarvoor kan ook 
contact worden opgenomen 
met Jolanda van Dam via boven-
staand telefoonnummer of mail-
adres. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Gouden Dagen is een landelijke stichting met als doel 
eenzaamheid onder ouderen te voorkomen door ze met elkaar in 
contact te brengen en ze een leuke dag te bezorgen. Door spon-
soring en donateurs kunnen de wensen vervuld worden. In woon-
zorgcentra De Boogaert en De Santmark van ViVa! Zorggroep 
staan wensbomen van Gouden Dagen. Hierin kunnen alle oude-
ren die woonachtig zijn in Castricum hun wens ophangen.

Italiaanse maaltijd voor 
Alpe d’HuZes bij Heeren van Limmen
Limmen - Op vrijdag 6 maart 
kan men terecht voor een Ita-
liaanse maaltijd voor Alpe 
d’HuZes uit de keuken van Hee-
ren van Limmen. 

Voor het bedrag van € 17,50 
wordt een heerlijke maaltijd 
van drie gangen geserveerd: 
soep – keuze uit drie soorten 
pasta – toetje. Hiervan gaat € 
12,50 naar Alpe d’HuZes. De in-
loop is vanaf 17.00 uur en van-
af ongeveer 18.00 uur wordt 
het bu�et geopend. Muzikale 
medewerking is er van de Ita-
liaanse zanger Gianni Nanni uit 
Delft.

Dit jaar gaat er weer een team 
met een aantal deelnemers 
uit Limmen- Heiloo en Castri-
cum begin juni naar Frankrijk 
om zich in te zetten voor Alpe 
d’HuZes. In het team zitten de 
vijf leden van de familie Burge-
ring: Jack & Gerda, Bob & Joyce 

en Nina. Rob Kramer en Ruud 
IJsendijk maken dit team com-
pleet. Als geldwerving hebben 
zij dit samen met Heeren van 
Limmen opgezet. Steun team 
Bioracer door aanmelding voor 
deze (h)eerlijke maaltijd in Hee-
ren van Limmen. Aanmelding 

is nodig in verband met de in-
kopen. Aanmelden kan via bur-
ries@quicknet.nl men ontvangt 
dan een bevestigingsmail met 
daarin nog verdere informatie, 
of via Heeren van Limmen 072-
5055220 of 06-45506002. (Foto: 
Gianni Nanni - aangeleverd)

Knutselen in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie op woensdagmiddag 19 
februari kunnen kinderen in de 
Tuin van Kapitein Rommel een 
‘3-op-een-rij’ spelletje in een klein 
houten kistje knutselen. Deze ac-
tiviteit is van 14.00 - 16.00 uur en  
is geschikt voor kinderen die op 
de basisschool zitten. 
 
Er wordt een houten sigarenkist-
je gebruikt. De bovenkant wordt 
met een gezellig lapje beplakt. 
De bodem binnenin wordt zo be-
schilderd dat het bij de afbeel-
ding op de steentjes past. Als dat 
droog is, wordt daar met viltstift 
een raster op gemaakt voor het 
spel. Twee groepjes van vijf steen-
tjes worden beschilderd om het 

spel te kunnen spelen. Te denken 
valt aan bijvoorbeeld vijf rode en 
vijf gele lieveheersbeestjes, twee 
soorten vlindertjes, twee soorten 
bloemen, vogels, vissen of iets 
dergelijks. 

De prijs is € 3,00 inclusief mate-
riaal en iets te drinken. Opgeven 
kan tot uiterlijk maandag 17 fe-
bruari. Er kunnen maximaal twin-
tig kinderen aan deelnemen. Op-
gave kan via: r.ploegaert@hi.nl, 
met als vermelding ‘3 op een rij’. 

De Tuin van Kapitein Rommel ligt 
schuin tegenover het station in 
Castricum. Kijk voor meer infor-
matie op: www.tuinvankapitein-
rommel.nl. (Foto: aangeleverd)

Kunstenaars gezocht voor Kunstfietsroute
 In principe is het overkoepelend 
thema �ets maar ook een kunst-
werk met een ander thema wordt 
geaccepteerd. Voor kunstenaars, 
die niet meedoen aan de Kunst-
�etsroute is dit  een mogelijkheid 
om hun werk tentoon te stellen 
voor een laag inschrijfbedrag van 
€ 7,50. Kunstenaars die zich niet 
individueel hebben opgegeven 
als stop op de Kunst�etsroute 
of wiens werk niet op de Centra-
le Expositie wordt geëxposeerd 
kunnen zelfs gratis deelnemen. 

Kunstenaars met interesse om 
hier aan deel te nemen kun-
nen kijken op de website: http://
www.kunstfietsroutecastricum.
nl/ om een indruk te krijgen en te 
zien wat de spelregels zijn. Hier is 
ook het inschrijvingsformulier te 
downloaden. Inschrijving is mo-
gelijk tot en met 16 februari. Dan 
moet alle gevraagde informa-
tie, foto’s en betaling binnen zijn. 
Hierna vindt een ballotage plaats. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Omdat dit jaar de 25e Kunst�etsroute wordt georga-
niseerd op 6 en 7 juni willen de organisatie daarvoor extra recla-
me maken met een etalageroute. Hier kunnen kunstenaars een 
groot publiek laten kennis maken met hun kunstwerk van 1 mei 
tot en met 7 juni.

MD3 van MHCC zonder 
puntverlies zaalkampioen!
Castricum - Het zaalhockey-
team MD3 van MHCC is onge-
slagen en zelfs zonder punt-
verlies kampioen geworden. 
Aan het eind van de competitie 
bleek namelijk dat de meiden 
al hun tien wedstrijden hadden 
gewonnen. Hierbij werden bo-
vendien de meeste doelpun-
ten (42) gescoord en de min-
ste doelpunten (12) tegen ge-
kregen. 

Als je op zo’n overtuigende 
manier kampioen wordt, dan is 
het kampioenschap natuurlijk 
dik en dik verdiend.

De laatste twee wedstrijden 
konden door winterstorm Ciara 
helaas niet worden gespeeld. 
Maar niet getreurd, want in 
plaats daarvan heeft het kam-
pioensteam lekker getraind in 
sporthal De Bloemen. Na af-

loop werden de meiden nog 
verrast op een lekker patatje en 
een fraaie herinneringsbeker. 

Amber, Fiene, Floor, Imme, Li-
sa, Nadine, Nina, Puk, Sophie 
en Tirza. Gefeliciteerd met de-
ze prachtige teamprestatie en 
dit schitterende resultaat; wat 
hebben we van jullie genoten! 
(Foto: aangeleverd)

Dit wordt de nieuwe zomermode
Castricum - Op het strand van 
Castricum waren donderdag 6 fe-
bruari in de namiddag opnames 
voor een bekend modemerk. 
Fraai strijklicht, weinig wind en 
weinig strandgangers vormden 

de ideale locatie om de jongste 
zomermode van de mode�rma 
vast te leggen. 
Drie fraaie meiden trotseerden 
het koude zeewater en lachten 
alsof het 25 graden boven nul 

was met een zeewatertempera-
tuur van zo’n 20 graden. 
Maar de werkelijkheid was deze 
donderdagmiddag toch net iets 
anders... (Tekst en foto: Bert Wes-
tendorp)
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Winterkampioenschap 
Biljartvereniging ‘t Steegie
Castricum - Donderdagavond 6 
februari heeft in Biljartcentrum 
Castricum het winterkampioen-
schap van Biljartvereniging ’t 
Steegie plaatsgevonden.
De hoogste acht geplaatste leden 
streden om de eerste plaats voor 
het kampioenschap 2019 /2020. 
In een spannende strijd, waar-
in uiteindelijk twee spelers de �-
nale bereikten, streden Hans Tou-

ber en Cor Kramer om het winter-
kampioenschap.

In deze spannende �nalepar-
tij werd Hans Touber winnaar en 
mocht zich de nieuwe winter-
kampioen noemen met een goe-
de tweede plaats voor Cor Kra-
mer. Op de derde en vierde plaats 
eindigden John Sallehart en Giel 
de Reus. 

Shirtje ruilen
Castricum - Woensdagmiddag 29 
januari heeft Vitesse’22 voorzitter 
Jeroen Tromp een Vitesse shirt ge-
ruild met de KNVB in de persoon 
van KNVB-medewerkster Marije 
Min.  Dit naar aanleiding van het 

feit dat de KNVB 130 jaren oud ge-
worden is en deze verjaardag wil 
vieren met een shirt ruil activiteit. 
Voor elke voetbalvereniging is er 
een speciaal Oranjeshirt in ruil 
voor een club shirt. 

Briljante torenzet van 
Barry Blekemolen
Limmen - Vredeburg 3 draait niet 
slecht in de vierde klasse C, maar 
tegen directe concurrent Cas-
tricum 3 ging het mis. Met het 
kleinst mogelijke verschil verloren 
de Limmer schakers: 2,5-1,5. Jaap 
Limmen wist zijn duel nog wel te 
winnen, terwijl Marlies Sturk haar 
sterke opponent op remise hield, 
maar kopman Samer Alrayes en 
Adri Beentjes liepen tegen een ne-
derlaag aan. Vredeburg 3 ziet Cas-
tricum 3 en Purmerend 6 nu op 
gelijke hoogte komen op de rang-
lijst. 
In de interne competitie eindig-
de het duel tussen koploper Luc 
Janssen en achtervolger Bert Hol-
lander in remise. Barry Blekemolen 
zorgde voor een mooie stunt door 
de sterke Bob Stolp te verslaan. 
De wijze waarop Blekemolen met 
een briljante torenzet het remise-
achtige eindspel in één keer op z’n 

kop zette, zal nog lang heugen. 
Plots moest Stolp een toren geven 
om de a-pion van Blekemolen van 
promotie te weerhouden. 
Gertjan Hafkamp was goed op 
dreef en won van Harold Ebels. 
Jan de Graaf was in z’n nopjes met 
een lekkere zege op Harry Leve-
ring. Aart van den Brink verover-
de een loper van Theo Al en had 
vervolgens geen moeite naar het 
volle punt te schuiven. Arthur Wil-
bie en Nico Pepping speelden een 
spannende partij waarin het even-
wicht in de stelling niet werd ver-
broken: remise. Remi Aa�es pro-
�teerde van het matige midden-
spel van Hidde Ebels en maakte 
via stukwinst het verschil. Na een 
enigszins bemazzelde overwin-
ning op Dick Aa�es – hij blunder-
de een stuk weg in het eindspel – 
klopt Hans de Goede op de deur 
van de top tien van de ranglijst. 

Prima prestaties bij 
Biljartvereniging WIK
Castricum - In de vijftiende speel-
ronde van de librecompetitie, kwa-
men veel spelers met goede uit-
slagen, die eindigden boven hun 
moyenne. De hoogst scorende was 
Cor Stroet in zijn partij tegen Hans 
Kooiman. Regelmatig hoge series 
scorend, liep Cor steeds verder uit 
op zijn tegenstander, die maar niet 
in zijn spel kon komen. 
Voor Ferry van Gennip was er we-
derom een goede uitslag te note-
ren tegen Peter Groenendal, De 
overwinning bracht Ferry virtueel 
naar de kop van de ranglijst. 
Peter Vos was een goede derde wat 
betreft hoogst scorende. Gemo-
tiveerd stond Peter aan de groe-
ne tafel tegenover Kees Baars door 
van acquit af onder druk te zetten. 
Kees kon nog wel iets terug doen 
met wat hoge series, maar dat was 
niet voldoende om Peter van de 

overwinning af te houden. 
De partij tussen Jörgen Bolten 
en Cor Stroet had een moeizame 
start voor beiden tot aan de acht-
ste beurt, want toen opende Jör-
gen de aanval met een serie van 
tien caramboles en zette deze aan-
val gestaag door met series rond-
om de vijf caramboles. Dit geweld 
kon Cor maar gedeeltelijk beant-
woorden en moest lijdzaam toe-
staan dat Jörgen er met de winst 
vandoor ging.
Ook de partijen van Hans Kooiman 
tegen Rolf Greshof, Jaap de Boer 
tegen Cees Burgmeijer, Joop van 
de Wijst en Jan Kamp tegen Char-
les van der Klis eindigde met winst 
voor de eerstgenoemden. 
Stand: 1. Ferry van Gennip met 
1636 punten, 2. Jaap de Boer met 
1630 punten en derde is Piet Zon-
neveld met 1578 punten.

Winst en EK limiet voor 
Lisanne de Witte
Castricum - Waar de Castricumse 
Lisanne de Witte eind januari nog 
genoegen moest nemen met de 
derde plaats tijdens de World In-
door Tour (WIT) in Karlsruhe, wist 
ze dinsdag 4 februari beslag op 
de winst te leggen.
De derde wedstrijd van de WIT 
werd gehouden in Düsseldorf. De 
Witte deed dit seizoen al met al-
le edities mee. Dat ze bij de we-
reldtop behoort liet ze zien door 
in haar serie te winnen van de Eu-
ropees Kampioene Justyna Swi-
ety-Ersetic. Dit deed de Witte in 
een nieuw persoonlijk indoor re-

cord van 52.30 seconden.
De winst in haar serie was ook 
goed voor de snelste tijd van al-
le series en daardoor legde ze be-
slag op tien punten voor het klas-
sement van de WIT. Met deze 
punten stijgt de Witte van de der-
de naar de eerste plek, met achter 
zich de Zwitserse Lea Sprunger. 
Naast de tien punten voor de WIT 
wist de Witte ook de limiet voor 
de EK Outdoor te lopen. Deze li-
miet staat op 52,35 seconden. De 
EK wordt dit jaar van 26-30 au-
gustus in Parijs gehouden. (Foto: 
aangeleverd)

FC Castricum verliest 
belangrijke punten
Castricum - FCC was nog geen 
minuut aan het spelen of de bal 
lag al op de penalty stip. HYS 
kreeg een strafschop die door Fa-
ruk Yurdakan prima werd inge-
schoten. In de eerste 30 minuten 
waren er enkele kansen voor bei-
de ploegen. FCC kwam in de 33e 
minuut op gelijke hoogte; Sebas-
tiaan Weber was neergehaald in 
het zestien meter gebied en Max 
Lodewijks scoorde de toegeken-
de penalty, 1-1. Vlak voor rust was 
het HYS die weer op voorsprong 
kwam uit een corner en met 2-1 
gingen beide ploegen de kleed-
kamer in.

Na rust, ging HYS weer voortva-
rend van start waar Lars Beukers 
verschillende schoten op doel 
pareerde. Met nog tien minuten 
te spelen zette Jeroen Mooij een 
snelle aanval op en bracht de bal 

voor het doel van HYS. Met een 
prachtige halve omhaal beland-
de het schot van Sebastiaan We-
ber in de linker kruising, 2-2.

Nog geen twee minuten later een 
fout bij het uitverdedigen van de 
bal, hier pro�teerde HYS van, het 
schot van Faruk Yurdakan beland-
de feilloos in het doel. FCC bleef 
druk zetten. Vijf minuten voor tijd 
een doorgekopte bal van Step-
hen Zeilstra, die door Maarten 
van Duivenvoorde in één keer op 
zijn slof werd genomen en on-
houdbaar was voor de keeper van 
HYS, 3-3.

Het is uiteindelijk in de blessure-
tijd dat HYS toch nog de overwin-
ning veilig stelde, het was weder-
om Faruk Yurdakan  die zijn hat-
trick maakte en de bal in kopte, 
4-3. (Foto: Sandy Klaver)

Wederom succes
voor DOS turnsters
Castricum - In het weekend van 
8 en 9 februari werden de tweede 
voorwedstrijden van Rayon Ken-
nemerland door een aantal DOS 
turnsters geturnd. 
In de categorie pre-instap D2 de-
den Eef Dijkhuizen, Maud Mar-
quilhas en Jill de Ruijter ontzet-
tend hun best. Jill won een zilve-
ren medaille. In de tweede wed-
strijd was de beurt aan Iris Spil 
(instap D1), Roos Grimminck en 
Eline Korthouwer (jeugd 1 D1). 
Iris en Roos eindigden beide op 
de derde plek. Alledrie de turn-
sters stromen door naar Fina-
le Zuid. Tijdens de derde wed-
strijd kwamen Kim Zentveld, Eli-
se Geurtsen, Isabel Stein, Fleur 
Denneman (instap D2), Michelle 
Grogniet en Marinka Jonker (juni-
or divisie 5) in actie. 
Het deelnemersveld was net te 
sterk om een medaille te beha-
len. Fleur stroomt wel door naar 

Finale Zuid. Afsluitend de junio-
ren vierde divisie. Quinty Brand, 
Sophie Denneman, Anna Borst 
en Jet Dreijer zaten in een heel 
sterk deelnemersveld. Geen podi-
umplaatsen, maar Jet, Quinty en 
Sophie mogen wel door naar de 
Regio�nale.

Zondag begon de dag vroeg voor 
Feline van Graas, Eva Agterberg 
(pupil 1 D2) en Tessa Schermer 
(pupil 2 D1). Feline won een me-
daille voor haar vierde plaats. In 
de Pupil 2 D2 en Senioren vierde 
divisie lieten Féline Denneman en 
Ilse Straver hun beste oefeningen 
zien. Dit leverde Féline het brons 
op voor een vijfde plaats. San-
ne Spil (jeugd 1 D2), Janna Lou-
wen en Anna van Egmond (seni-
or vijfde divisie) sloten het week-
end af. De doorstroming voor die 
wedstrijd wordt nog bekend ge-
maakt. 

Mountainbike
Harm Bouma
gooit hoge ogen
Akersloot - Harm Bouma uit Cas-
tricum heeft voor de eerste keer 
de winst binnengehaald in de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. 
Bouma had al een aantal weken 
een positieve indruk achterge-
laten op het parcours op Sport-
complex de Cloppenburgh en 
nu kon hij laten zien dat het geen 
gelukstre�er was. Wout Bak-
ker uit Heiloo stond op de deel-
nemerslijst, na drie voorafgaan-
de zeges, te boek als de te klop-
pen man. Hij kwam met een aan-
tal excuses aan, waardoor hij mo-
gelijk niet optimaal zou kunnen 
presteren. Bouma ging goed van 
start en voor Wout Bakker rest-
te zijn acties tot het verdedigen 
van een tweede plek met daar-
achter, niet als een bedreiging, 

een opzienbarende Emiel Prins 
(Egmond aan Zee) met een ver-
diende laagste podiumpositie. 
Spannend was, hoe het zou a�o-
pen met het groepje achter Prins 
met de almaar op kop rijden-
de Bob Scholten uit Akersloot, 
zoon en vader Koen en Gerrit Jan-
sen en de later aangesloten Alk-
maarder Henk Louwe. Dit viertal 
moest onderling gaan uitmaken 
hoe de volgorde van de verdere 
uitslag moest worden. Een aantal 
omlopen voor het einde waagde 
Koen Jansen, na later bleek een 
geslaagde poging er tussenuit te 
glippen. Vervolgens kwamen de 
andere drie afgetekend van el-
kaar over de �nish.
Uitslag: 1. Harm Bouma (Castri-
cum), 2. Wout Bakker (Heiloo), 3. 
Emiel Prins (Egmond aan Zee), 4. 
Koen Jansen Schagen en 5. Bob 
Scholten (Akersloot)

Inschrijving 
Timmerdorp 2020
Castricum - Op zaterdag 14 
maart kunnen er maximaal 225 
kinderen worden ingeschreven 
voor deelname aan Timmer-
dorp 2020, van maandag 10 tot 
en met vrijdag 14 augustus. 

Inschrijven kan alleen door een 
volwassene worden gedaan. Per 
volwassene mogen er vier kinde-
ren (in de leeftijd van 6 tot en met 
15 jaar) worden ingeschreven. 
Per gezin moeten er twee stem-
pelactiviteiten behaald worden. 

Het gros van de activiteiten vindt 
plaats in de dagen voor het tim-
merdorp, vanaf 5 augustus. Neem 
bij inschrijving een agenda mee. 
Voor de stempel activiteit EHBO is 
een EHBO-diploma vereist, neem 
daarvoor een kopie van het diplo-
ma mee.

De inschrijving vindt plaats in de 
Visser ‘t Hooft school, Kemphaan 
17. Van 9.30 tot 11.00 uur. Voor 
meer informatie: www.timmer-
dorpcastricum.nl. 

Limmen  -  Vrone

balsponsor:  BLOEMEN EN PLANTEN IN- EN EXPORT 
 NIJSSEN JUNIOR B.V.

pupil v.d. week: SIEP KROONE (keeper van Limmen JO13-1)

ZONDAG 16 FEBRUARI
Aanvang 14.00 uur:

Zaterdag 15 februai 2020, 
aanvang 14.30 uur

FC Castricum-
Beverwijk

Hoofdsponsor:

Van links naar rechts: Cor Kramer, Hans Touber en John Sallehart (foto: 
Giel de Reus)

(Van links naar rechts: Maud Marquilhas, Jill de Ruijter en Eef Dijkhuizen 
(foto: aangeleverd)

(Foto: Omringd door vele jeugdige Vitesse spelers en hun trainers in onze 
pannakooi, na a�oop van de training, hebben de voorzitter van Vitesse’22 
Jeroen Tromp en Marije de shirts geruild (foto: aangeleverd)
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Castricum - Vrijdagmiddag werd 
de brandweer om 15.58 uur op-
geroepen voor een paard in de 
sloot. Dit was het geval achter 
een manege aan de Polderdijk. 

De brandweer heeft het paard 
bevrijd uit de sloot met behulp 
van brandweerslangen. Deze 
slangen zijn achter het paard be-
vestigd en onder het paard door 

hebben ze banden vastgemaakt. 
Twee brandweerlieden hebben 
dit in de sloot gedaan met waad-
pakken aan. Daarna konden ze 
het paard met mankracht uit de 
sloot trekken. 

Ze hebben meerdere pogingen 
gewaagd om het paard weer op 
de benen te krijgen, maar dit kon 
hij op eigen kracht en met hulp 
van de brandweerlieden niet 
voor elkaar krijgen. Er werd beslo-
ten om hem op een rubber mat 
de stal in te slepen met behulp 
van een plaatselijke boer (die ook 
bij de brandweer heeft gezeten) 
en zijn trekker. 

Ze hoopten dat het paard het 
weer warm kreeg en op eigen 
kracht weer op kon staan, maar 
helaas is dit niet gelukt en heb-
ben ze hem later in de avond 
moeten laten inslapen. (Foto: 
Evelien Olivier)

In de loop van de jaren is gebleken dat ach-
tereenvolgende aanpassingen onder ande-
re in de Dorpsstraat en in het bijzonder aan 
de doorgang over het spoor naar de Bever-
wijkerstraatweg onvoldoende toereikend zijn 
gebleken. Graag zou ik voor een alomvat-
tend antwoord op het doorgaand verkeers-
vraagstuk pleiten voor een noordwestelijk 
van en parallel tegen de spoorlijn aan te leg-
gen randweg.
 
Hiermee worden de twee grootste heden-
daagse problemen aangepakt.
 
1. Veiligheid
• De hoeveelheid verkeer in de dorpskernen 
zal merkbaar afnemen. En zo ook het aantal 
aanrijdingen en ongelukken hier.
• De fi les vooral in de spitsuren zullen tot 
het verleden gaan behoren. Dit betekent 
evenzo dat er géén verkeer meer op de over-
wegen (zoals van de Beverwijkerstraatweg) 
vast kan komen te staan met het risico van 
een aanrijding door een trein. NB: ook de ver-
wachte méér fi levorming met de ontwikkelin-
gen van het hoogfrequent spoorprogramma 
PHS wordt zo op voorhand getackeld
 
2. Gezondheid
• Om het doorgaande verkeer via de rand-
weg te geleiden zal dit voor de inwoners (van 
de kernen) een gunstige vermindering van 
CO2 en Stikstof uitstoot betekenen. 
• Ook zullen de ingezetenen een merkbare 
vermindering van geluids(overlast) gaan erva-
ren.

En ook andere problemen zullen aangepakt 
worden. Om te noemen:

3. Doorstroming
• Zo zal het sluipverkeer met name door 
Bakkum ophouden en er een goede doorstro-
ming zijn voor het doorgaande verkeer van 
de Egmonden en Limmen naar Heemskerk en 
vice versa. Natuurlijk zal het industrieterrein 
Castricummer Werf ook beter bereikbaar wor-
den.

4. Hulpdiensten
• Zeker niet minder van belang is de winst 
van een eerdere aankomst van Politie, Brand-
weer en Ambulance die in Castricum moeten 
zijn of passeren. 
En heeft het zo zelfs een (positieve) levens-
reddend e� ect.

Het kan niet anders of een toekomstige 
noordwestelijke randweg zal bovenal een 
merkbare positieve invloed hebben op de 
leefbaarheid van de inwoners van de Ge-
meente Castricum, die wellicht nog groter zal 
zijn als we op dit ogenblik bese� en.

Het tot stand komen van de westelijke rand-
weg Egmond Binnen en met name die van la-
ter Beverwijk ging eveneens niet zonder slag 
of stoot. 
Maar het heeft voor beiden onomkeerbaar 
goed uitgepakt. 

Paul Kuijper

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Kindercarnaval op de Springplank

De kinderen kunnen geschminkt 
worden, een feestelijke rainmaker 
of toeter knutselen, dansen bij de 
kinderdisco en gezellig vrij spe-

len. Als kinderen dat willen mo-
gen zij verkleed komen of een 
mooie outfi t uitzoeken uit de ver-
kleedkast.

Het carnavalsfeestje is van 10.00 
tot 12.00 uur op de nieuwe locatie 
van speelvereniging de Spring-
plank in het Buurt en BiljartCen-
trum (BBC) aan de Van Speykkade 
61 in Castricum. Kosten voor deze 
activiteit zijn € 3,50 per kind, in-
clusief limonade en knutselmate-
riaal. Aanmelden is nodig om te-
leurstelling te voorkomen. Aan-
melden kan via Facebookpagina 
DeSpringplankCastricum of in-
fo@springplankcastricum.nl.

Na de voorjaarsvakantie zijn kin-
deren van 2 tot 4 jaar weer wel-
kom bij de peuterochtenden ie-
dere maandag, dinsdag en don-
derdag. Zowel als lid als vrijblij-
vend op losse ochtenden kunnen 
ze samen met een (groot)ouder 
komen. (Groot)ouders met (klein)
kinderen van 0 tot 2 jaar zijn na 
de vakantie welkom bij het ou-
der-kindcafé, de ene week op 
woensdag en de andere week op 
vrijdagochtend. Jongere en ou-
dere broers en zussen mogen bij 
de activiteiten mee komen. Meer 
informatie is te vinden op www.
springplankcastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - In de voorjaarsvakantie, op vrijdagochtend 21 febru-
ari, is er een carnavalsfeestje voor kinderen bij speelvereniging 
de Springplank. Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot en met de 
onderbouw zijn welkom om samen met hun (groot)ouders er een 
feestelijke ochtend van te maken.

Paard komt vast te zitten in sloot

Duindag met sneeuwklokjes in Bakkum

Ruim veertig Galanthus-soorten 
en -variëteiten zijn te zien en te 
krijgen. Naast de gewone soor-
ten zijn er ook bijzondere te be-
wonderen, zoals dubbele en geel- 
en groenpunters. Verder voor-
jaarsbloeiers als Leucojum Ver-
num, Eranthis, Cyclamen, Hepati-
ca en Helleborus. Het is dus voor 
een gezellig dagje uit de moei-
te waard om een kijkje te komen 

nemen in dit paradijsje, waar een 
witte waas van sneeuwklokjes 
contrasteert met de duinachtige 
omgeving.
Doe mee met de sneeuwklokjes-
tocht in Bakkum (NH). Deze be-
gint met een rondleiding op ‘De 
Doornduyn’ met uitleg over de 
uitgebreide sneeuwklokjescol-
lectie van Tineke. Ontvangst om 
10.00 uur met ko�  e/thee/taart. 

De rondleiding wordt gevolgd 
door een lunch op ‘De Doorn-
duyn’. Daarna wordt met een 
plaatselijke gids een wandeling 
gemaakt door het bosgebied van 
het PWN (duinkaart verplicht) 
met talrijke sneeuwklokjes. De 
dag eindigt met een High Tea op 
‘De Doornduyn’. 
Kijk voor meer info op www.
doornduyn.nl. Voor een duinkaart 
wordt gezorgd, mits bij aanmel-
ding is gemeld dat deze nodig is. 
Deelname maximaal 30 personen. 
Aanmelden via mailadres: info@
doornduyn.nl. Adres: Duinweg 2, 
Castricum (Bakkum-Noord).

Castricum - Op de vrijdagen 14 en 21 februari organiseert Tineke 
van der Velden-Jonker van 10.00 tot 16.00 uur een ‘duindag’ met 
sneeuwklokje als thema. In de 2,5 hectare natuurtuin ‘De Doorn-
duyn’ bloeien dan vele duizenden sneeuwklokjes in diverse soor-
ten.

‘Prachtig lastig’ biedt hulp aan ouders
Limmen - Het boek ‘Prachtig las-
tig’: onbegrepen gedrag en re-
� expatronen, gaat over wiebel-
konten, dromers, driftkikkers of 
het kind dat moeilijk slaapt. In dit 
boek wordt uitgelegd dat kinde-
ren niet altijd kunnen vertellen 
wat er mis gaat, ze laten het wel 
altijd zien via lichaamstaal, emo-
ties of via het bewegen. 
Auteur Carla van Wensen wil met 
het boek ouders en professionals 
prikkelen om ook eens anders 
naar het kind te kijken. Het boek 
geeft nieuwe inzichten en zorgt 
voor erkenning voor het kind en 
zijn omgeving.
Informatie: www.swpbook.com/
boek/2207/prachtig-lastig. (Foto: 
aangeleverd)

Onderzoek verbindingsweg A8 en A9
Provincie brengt landschap en Stelling 
van Amsterdam tussen A8 en A9 in beeld

Het eerste deel van het Land-
schapsplan bestaat uit een ana-
lyse van de Stelling van Amster-
dam en het landschap. De ana-
lyse laat zien hoe het landschap 
zich in de loop der tijd ontwikkeld 
heeft. En hoe de Stelling van Am-
sterdam strategisch in dit land-
schap werd ingepast, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van de hoog-
teverschillen in het landschap, de 

reeds aanwezige oude zeedijken 
en andere landschapselementen. 
Het rapport vormt de basis voor 
verder onderzoek naar herstel- 
en verbetermogelijkheden voor 
de Stelling van Amsterdam.
Zita Pels, gedeputeerde mobili-
teit: „Bij de defi nitieve keuze voor 
de route van een nieuwe weg is 
het behoud van de werelderf-
goedstatus van de Stelling van 

Amsterdam leidend. Dit analyse-
rapport vormt de basis voor ver-
der onderzoek en overleg met de 
omgeving.”
De provincie werkt samen met 
stuurgroeppartners Vervoerregio 
Amsterdam en gemeenten Zaan-
stad, Uitgeest, Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen aan de leefbaar-
heid en de bereikbaarheid van 
het gebied tussen IJmond, Alk-
maar en Zaanstad. 
Een nieuwe verbinding tussen 
de A8 en de A9 leidt onder ande-
re tot een leefbaardere woonom-
geving van Krommenie en Assen-
delft. (Foto: Provincie Noord-Hol-
land)

Regio - De provincie Noord-Holland onderzoekt het landschap 
tussen Assendelft en Heemskerk. In dit gebied wil de provincie 
een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen. Om daar-
bij zorgvuldig om te gaan met het in dit gebied gelegen deel van 
het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam wordt een 
Landschapsplan opgesteld.

Bijen hebben imkers nodig

Komend voorjaar wordt er weer 
een cursus gegeven voor begin-
nende imkers en eenieder die be-
langstelling heeft voor het boei-
ende leven van de honingbij. Be-
langstellenden van alle leeftij-
den kunnen zich inschrijven voor 
zes theorie- en negen praktijkles-
sen. De cursus wordt gehouden 
in Castricum en start op 25 fe-

bruari. Aan het einde van de cur-
sus kan de eerste honing geslin-
gerd worden. Cursusleider is ge-
diplomeerd bijenteeltleraar Piet 
Kuijs. Bij hem kan men zich opge-
ven voor deelname aan de cursus. 
Piet zal ook graag vragen over de 
cursus beantwoorden. Tel. 072 50 
51 567 of anitasenpietk@planet.
nl. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Bijen hebben grote moeite zich in het huidige milieu 
te handhaven. Echter, zij zijn onmisbaar voor onze voedselvoor-
ziening en voor groei en bloei van onze planten. Het is daarom 
van belang dat er voldoende bijenvolken zijn die hun werk kun-
nen doen. Voor hun voortbestaan zijn de bijen afhankelijk van 
imkers.



‘Schilderen samen met
je kleinkind’ bij Perspectief

Castricum - Wie wil dat nou niet, 
samen met je kleinkind een fan-
tasierijk schilderij maken? In het 
atelier van Perspectief in Bak-
kum kan elke opa of oma op zon-

dagmiddag 8 maart van 13.30 tot 
16.00 uur samen met één klein-
kind, bij voorkeur vanaf ongeveer 
5 jaar, een kleurrijk kunstwerk 
schilderen. 

Op een vel stevig passepartout-
karton worden eerst met acryl-
verf diverse kleuren aangebracht. 
Daarna schilderen de koppels er 
naar hartenlust stippeltjes, lijn-
tjes, bloemetjes of andere ver-
sieringen op. Als alles droog is, 
kunnen de kinderen met hun rij-
ke fantasie daar met verf fanta-
siedieren van maken. Met behulp 
van de grootouders krijgt de ach-
tergrond tot slot een basiskleur 
waardoor de kleurrijke dieren bij-
na het schilderij uitspringen. Per-
spectiefdocente en kunstenares 
Fré Ham is deze middag aanwe-
zig om iedereen te helpen, te sti-
muleren en te inspireren.
Graag zelf verf en penselen, maar 
vooral ook een schort of oud 
overhemd meenemen. Voor het 
karton wordt gezorgd. Informatie 
en aanmelden: www.perspectief-
castricum.nl of bij Froukje Docter: 
froukjedocter@gmail.com. (Foto: 
aangeleverd)

Gratis sporten in voorjaarsvakantie

Castricum/Heemskerk - Wie 
zin heeft om gratis te sporten in 
de voorjaarsvakantie met Team 
Sportservice Kennemerland en 
in de gemeenten Castricum of 
Heemskerk woont of naar school 
gaat, kan meedoen aan één of 
meer van de gratis activiteiten. 
Inschrijven: www.teamsportser-

vice.nl/kennemerland.
De vakantieactiviteiten begin-
nen met twee sportinstuiven 
voor de groepen 1 t/m 8. De-
ze vinden plaats op maandag 
17 februari in sporthal de Ente-
rij in Limmen. Er is onder ande-
re touwzwaaien, schommelen, 
klimmen, voetballen, jongleren 

en nog veel meer. 
Dinsdag 18 februari zijn er mega 
sportinstuiven in de Waterakkers 
in Heemskerk. Twee uur sporten 
in de ochtend voor groep 3 t/m 
8. Kinderen kunnen onder an-
dere over de stormbaan, touw-
zwaaien, trampoline springen, 
jongleren en er is een voetbalcli-
nic van ADO’20. In de middag is 
er een mega kleuterinstuif met 
grote stormbaan, schommels, 
klimbanen, zwaaitouwen en ook 
nu een voetbalclinic van ADO’20. 
Op woensdag 19 februari kun-
nen kinderen van 2 en 3 jaar sa-
men met een ouder (of andere 
volwassene) meedoen aan peu-
tergym in sporthal de Velst in 
Heemskerk. Onder leiding van 
de gymleerkrachten van Team 
Sportservice Kennemerland en 
sportvereniging TOSS kunnen 
de peuters springen, klimmen, 
rollen, rennen en spelen met de 
bal. Tot slot is er de activiteit mi-
ni multigames voor de groepen 3 
t/m 8 op woensdag 19 februari in 
de Velst. Er worden verschillen-
de wedstrijdjes op kleine veld-
jes gespeeld, zoals knotshockey 
en trefbal.
Inschrijven, tijden en overige in-
formatie: www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen Ludiek stopt na 20 jaar
Reüniefeestavond ter afsluiting

Al weken gonst het in het dorp 
rond. Wat gaat Limmen Ludiek dit 
jaar weer uit de hoge hoed tove-
ren? Het antwoord is: Niets. Het 
bestuur zwaait af en zet er een 
punt achter. Geen ludiek wereld-
record in Limmen in 2020 of de 
toekomst. Maar ze gaan wel sa-
men gezellig met een borreltje 
in de hand terugkijken op al het 
moois wat er in 20 jaar is beleefd, 
neergezet en bereikt.
Na ‘De grootste cocktail’ (2001), 

‘De grootste bierkrattenpiramide’ 
(2005), ‘De hoogste LEGO-toren’ 
(2010)  en ‘Het grootste kurken-
mozaïek’ (2015) komt er dus geen 
vervolg in 2020. Het bestuur van 
Limmen Ludiek heeft deze beslis-
sing niet over één nacht ijs geno-
men, maar heeft deze met pijn in 
het hart moeten nemen. De ver-
anderende tijdgeest, wetgeving 
en persoonlijke en werk gerela-
teerde omstandigheden van de 
vijf huidige bestuursleden, liggen 

hieraan ten grondslag. Ook het 
onvermijdelijke vertrek na acht 
jaar uit De Kurkenhof afgelopen 
december, wat toch het thuis-
honk was geworden van Limmen 
Ludiek, werkte niet echt mee.
Het bestuur van Limmen Ludiek 
hoopt zaterdagavond 31 oktober 
veel mensen te mogen begroe-
ten om samen dit jubileum te vie-
ren met het ophalen van sterke 
verhalen en ludieke anekdotes. 
In mei wordt meer bekend over 
het verkrijgen van gratis entree-
vouchers.
Lees meer over de Ludieke re-
cords uit het verleden op www.
castricummer.nl. (Foto: aangele-
verd)

Limmen – Zaterdag 31 oktober zal stichting Limmen Ludiek om 
20.30 uur in de Heeren van Limmen tijdens een feestelijke reünie-
avond afzwaaien. Dit willen ze doen samen met alle vrijwilligers 
uit het verleden, fans, sponsoren, media, dorpsgenoten, burge-
meester en wethouders, huidige en oud-bestuursleden.

Afhijsing aan de Esdoornlaan
Castricum - Maandagochtend 
werden de brandweerlieden om 
8.27 uur opgeroepen om de am-
bulancedienst te helpen om een 
persoon naar beneden te hij-
sen bij een woning aan de Es-
doornlaan. De ladderwagen van 
brandweer Heemskerk kwam ter 
plaatse om de klus samen met 
de brandweerlieden en het am-
bulancepersoneel te klaren. De 
bewoner is naar het ziekenhuis 
overgebracht. (Foto: F. Langen-
bach)

De Zonnebloem afdeling Limmen
viert 40-jarig jubileum

Voorzitter Cees Smit schets-
te in het kort de geschiedenis 
van de Zonnebloem Limmen 
die op 4 februari 1980 is opge-

richt op initiatief van enkele da-
mes, de pastoor en de wijkzus-
ter. Heel kleinschalig begonnen 
en nu uitgegroeid tot een actie-

ve en bloeiende afdeling met 27 
vrijwilligers en zeven bestuurs-
leden.
Tijdens de receptie werden drie 
vrijwilligsters gehuldigd: Tiny 
Veldt, 40 jaar, Bep Beentjes, 25 
jaar en Mary Stet 10 jaar vrijwil-
ligster, ontvingen uit handen 
van Mevr. G. Mencke, districts-
hoofd, een insigne met oorkon-
de en een prachtige bos bloe-
men. Tiny Veldt werd tevens met 
een prachtig beeldje verrast. 
Mevr. Mencke sprak namens het 
Nationaal Bureau van de Zonne-
bloem Breda lovende woorden 
tot de jubilarissen en memo-
reerde de vele activiteiten die 
door hen zijn verricht.
Wethouder Falgun Binnen-
dijk sprak namens de gemeen-
te Castricum zijn waardering 
uit voor het vrijwilligerswerk 
van de Zonnebloem en hoopte 
dat meer jonge mensen hiertoe 
worden aangetrokken. 
De middag werd voortgezet 
met een gezellig samenzijn on-
der het genot van een hapje en 
een drankje.
Eerder werd voor de gasten een 
feestelijke en geslaagde middag 
georganiseerd met een optre-
den van de ‘Wieringer Sanghers’. 
Woensdag is het de beurt aan 
de vrijwilligers om te gaan ge-
nieten van de musical Anastasia.

Limmen - De Zonnebloemafdeling in Limmen bestaat 40 jaar en 
hield naar aanleiding hiervan zaterdag een gezellige receptie. 
Verschillende organisaties en personen, die zich betrokken voe-
len bij de Zonnebloem, gaven aan de uitnodiging gehoor hierbij 
aanwezig te zijn en de vrijwilligers te feliciteren.

Van links naar rechts: Rob van Keulen, vicevoorzitter, Bep Beentjes, Tiny 
Veldt, Mary Stet en Cees Smit, voorzitter (foto: aangeleverd)

Frank Drost bij Verhalengroep Castricum
Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Frank Drost, ei-
genaar van Drost Technical Ma-
nagement, uitgenodigd voor de 
bijeenkomst op 18 februari in het 
gebouw van de Werkgroep Oud-
Castricum. 
De core business van zijn bedrijf, 
dat is gevestigd aan de Schip-
perslaan in Limmen, bestaat uit 
het engineren en adviseren van 
duurzame technische installaties 
ten behoeve van het binnenkli-

maat in bedrijfsgebouwen en wo-
ningen. Drost is niet alleen actief 
in Nederland, maar ook in Enge-
land en Spanje. Frank Drost neem 
de aanwezigen mee naar het ein-
de van ons gastijdperk en ver-
telt wat de mogelijkheden zijn 
om van het gas af te gaan en on-
ze CO2-uitstoot te reduceren. De 
bijeenkomst is op dinsdag 18 fe-
bruari om 10.00 uur in De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b. (Foto: 
aangeleverd)

Bewegen voor 60-plussers
Castricum - Sport en bewegen 
dragen bij aan vitaal ouder 
worden. Daarnaast zorgt spor-
ten voor plezier en ontmoeting. 
Deze elementen komen samen 
in het �theidsprogramma ‘Fit & 
Vitaal 60+’, georganiseerd door 
de buurtsportcoach Castricum. 
Dit programma bestaat uit een 
gratis �theidstest en een af-
wisselend beweegprogram-
ma. Het is erg geschikt voor 
60-plussers, die samen met an-
deren willen ontdekken welke 
beweegactiviteit het beste bij 
hen past.  
 
Gratis �theidstest op 14 febru-
ari 
De buurtsportcoach organiseert 
in de ochtend van vrijdag 14 fe-
bruari een gratis �theidstest in 
de raadzaal van het gemeente-
huis van Castricum. De test duurt 
ongeveer 30 minuten en er staat 
ko�e klaar. De conditie, spier-
kracht en de BMI worden onder 
andere gemeten. De test is ge-
schikt voor iedereen, of men nu 
wel of geen sport beoefent.  

Beweegprogramma  
Donderdag 27 februari begint 
het beweegprogramma. De deel-
nemers gaan zes weken achter 
elkaar, twee keer per week ver-
schillende sporten uitproberen 
bij aanbieders uit Castricum. Het 
programma bestaat uit verschil-
lende beweegactiviteiten, binnen 
en buiten. Sommige activiteiten 
zijn inspannend, andere juist ont-
spannend. Alle activiteiten wor-
den begeleid door vakkundige 
trainers. De sporten zullen voor-
al overdag aangeboden worden. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie of aanmel-
den, kan men contact opnemen 
met de buurtsportcoach Castri-
cum, Edwin Keizer. Dit kan via: ek-
eizer@teamsportservice.nl,  0251-
254740 of via de website https://
jouw.teamsportservice.nl/kenne-
merland/project/�t-vitaal/. Bin-
nenkort start dit programma 
ook in Akersloot. Neem contact 
op met de buurtsportcoach voor 
meer informatie. (Foto: aangele-
verd)
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