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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Inbraak (1)
Akersloot - In de nacht van don-
derdag op vrijdag is er ingebro-
ken in een schuur bij een woning 
aan de Kerkemeer. Weggenomen 
werden onder andere � etsen en 
gereedschap.

Inbraak (3)
Castricum - Tussen dinsdag 15 ja-
nuari en de nacht van zaterdag 26 
op zondag 27 januari is ingebro-
ken in een woning gelegen aan 
het Tulpenveld. De bewoners ont-
dekten de inbraak toen ze terug-
kwamen van vakantie. Ze kregen 
de voordeur niet open en gingen 
toen via de achterdeur naar bin-
nen. Toen bleek dat er een keu-
kenraam ontzet was. Men is op 
de eerste verdieping in elke ka-
mer geweest en heeft daar alles 
doorzocht. Er zijn sieraden weg-
genomen.

Inbraak (2)
Castricum - Maandag 21 januari 
tussen 13.00 en 15.45 uur is inge-
broken in een woning bij de Sant-
mark. Men kwam binnen door 
vernieling van het cilinderslot van 
de voordeur. De woning is door-
zocht en er is geld weggenomen.

GEEN KRANT?
0251-674433

Ron de Haan leest peuters voor
Castricum - Wethouder Ron de 
Haan wist vorige week woens-
dagochtend tientallen peuters 
en hun ouders te boeien met het 
boek ‘Een huis voor Harry’. Alle 
bankjes en stoelen waren bezet. 
De Haan: ,,Ik wist niet dat Castri-
cum zoveel kleintjes had”.
Vanuit een knalroze fauteuil las 
De Haan het boek van Leo Tim-

mers voor. Hij kreeg daarbij hulp 
van Christianne Osinga, die ge-
baren verzorgde. ,,Speciaal voor 
de moeders”, grapte de wethou-
der. ,,Het is een ingewikkeld ver-
haal, de gebaren zijn voor hen.” 
Interactie met zijn publiek had De 
Haan volop. De peuters mochten 
meedenken en werden tussen-
tijds aan verschillende vragen on-

derworpen. De voordracht van de 
wethouder was tevens het start-
sein voor de Nationale Voorlees-
dagen. 
Op andere plekken in Castricum 
schoof burgemeester Toon Mans 
aan bij het voorleesontbijt. Wet-
houder Falgun Binnendijk was 
aanwezig bij een kinderdagver-
blijf in Limmen.

EHBO-vereniging Castricum luidt 
viering 90-jarig jubileum in
Castricum - Tijdens een receptie 
voor leden en genodigden heeft 
EHBO Vereniging Castricum het 
startsein gegeven voor de viering 
van haar 90-jarig jubileum. EHBO 
Vereniging Castricum is opgericht 
op 13 januari 1929. In dat jaar gaf 
dr. Leenaers de eerste EHBO-cur-
sus en reikte burgemeester Lom-
men de eerste EHBO-diploma’s 
uit. 
Voorzitter Gosse Zoet memoreer-
de in zijn welkomstwoord de ac-
tiviteiten die de vereniging al 90 
jaar in Castricum uitvoert, zoals 
het verzorgen van een lespro-
gramma en de hulpverlening bij 
evenementen en op het strand. 
Hij benadrukte daarbij dat dit al-
lemaal mogelijk is door de inzet 
van vele vrijwilligers.
Burgemeester Mans feliciteerde 
de vereniging met haar jubileum 
en zei blij te zijn met zo’n dynami-
sche en actieve club. Hij stond in 

zijn toespraak onder andere stil 
bij de lessen jeugd-EHBO die de 
vereniging al sedert 1986 op de 
basisscholen in Castricum geeft. 
Ook noemde hij het voor inwo-
ners en toeristen belangrijke werk 
op de strandpost. Jaarlijks zoeken 
zo’n 800 bezoekers hulp op de 
strandpost. Zowel voorzitter Zoet 
als burgemeester Mans spraken 
de wens uit dat de vereniging 
nog vele jaren actief zal blijven.
Namens het hoofdbestuur van de 
KNV EHBO werd een beach� ag 
overhandigd zodat de aanwezig-
heid van de hulpverleners nog 
beter zichtbaar zal zijn.

Tijdens het jubileumjaar 2019 zal 
EHBO Vereniging Castricum een 
aantal speciale activiteiten on-
der de aandacht brengen. In mei 
staat een grote demonstratie ge-
pland waarbij de samenwerking 
tussen EHBO’ers, brandweer, po-

litie en ambulance centraal staat.
In september organiseert de ver-
eniging, in samenwerking met 
PWN, een activiteit voor kinderen 
en hun ouders bij De Hoep. Daar 
zal ook een poppendokter aan-
wezig zijn. En tenslotte zal in no-
vember de Hersenstichting een 
lezing geven over ‘Puberherse-
nen in ontwikkeling’. Al deze ac-
tiviteiten zijn gratis toeganke-
lijk. Meer informatie zoals de juis-
te datum en tijden leest u in de-
ze krant en op de website www.
ehbocastricum.nl. 

Wie meer wil weten over de acti-
viteiten of het werk van de EHBO 
kan contact opnemen met het se-
cretariaat van EHBO Vereniging 
Castricum op tel. 0251-651060 
(bij voorkeur tussen 19.30 uur en 
21.00 uur) of een e-mail sturen 
naar secretaris@ehbocastricum.
nl. (Foto: aangeleverd)

Afsluiting parkeerplaats 
Noorderstraat
Castricum - PWN voert al eni-
ge tijd onderhoudswerkzaamhe-
den uit aan de parkeerplaatsen 
van het Noordhollands Duinre-
servaat. 
Van 4 februari tot begin april wor-
den onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de parkeerplaats 
Noorderstraat in Bakkum-Noord. 
De duur van de werkzaamheden 
is afhankelijk van de weersom-
standigheden. Bij vorst kan er niet 
gewerkt worden. 
De werkzaamheden bestaan uit 
het ophogen van het terrein, het 
aanbrengen van grasbetontegels 
en het opschonen van dichtge-
slibte watergangen. Ook de in-

richting van het parkeerterrein 
wordt aangepakt. Er komen par-
keerplaatsen bij en de rijrichting 
verandert, waardoor er een veili-
ger verkeerssituatie ontstaat. Ver-
der komen er speciale parkeer-
plaatsen voor auto’s met paar-
dentrailers.

Tijdens deze werkzaamheden 
kunnen bezoekers van het Noord-
hollands Duinreservaat hun auto 
parkeren op parkeerplaats Diede-
rik. Parkeerplaats Diederik is gele-
gen aan de Heereweg, ongeveer 
500 meter in noordelijke rich-
ting voorbij parkeerplaats Noor-
derstraat.

DEZE WEEK

KANEEL BOTERKOEK

APPEL/PEER
AMARENA KERSEN/CRANBERRY 
NOTENKOEK
PECANNOTEN HONING

GEVULDE BOTERKOEK
GEMBER
CITROEN
BUTTERSCOTCH

4,95

BOTERKOEK WEKENBOTERKOEK WEKEN

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Bel: 0251-674433Bel: 0251-674433
OOK 55+ VAN HARTE WELKOM

BEZORGERS 
GEVRAAGD
Omgeving:
• Castricum,  Walstro/Tijm, 
  300 kranten
• Limmen,  Sportlaan/Visweg, 
  250 kranten
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GELDIG  ZATERDAG  2 Januari 2019 

Uitgezonderd  vast/laag + actie  

Bouwmarkt 
MEELGRO 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

 

Maatlat 9 1906BL Limmen  
072-5051788  

bouwmarkt@meelgro.nl 
 

 

GELDIG ZATERDAG 2 Februari 2019

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

MINUTE 
STEAKS

4 HALEN 3 BETALEN

2 PERS. HUTSPOT 
2 GEHAKTBALLEN MET JUS

SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:

GEBRADEN 
CASSELERRIB

BOTERHAMWORST
CORNED BEEF
SAMEN € 5,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Diamanten huwelijk voor echtpaar Konijn
Al 60 jaar ‘goed voer en een warme stal’

Kort na die ontmoeting kregen 
Simon (85) en Tjiske Konijn (83) 
o�cieel verkering. ,,Ik heb echt 
voor haar moeten vechten”, zegt 
Simon. ,,Wat ik leuk aan haar 
vond? Ze was lief. En dat is ze nog 
steeds.” Op de eerste dansavond 
die volgde, bij Casa in Beverwijk, 
hadden de drie aanbidders die 
Tjiske eerder de deur wees elk 
een wortel in de broekzak. ,,Elke 
keer als ik me omdraaide lieten 
ze die wortel zien.” Dansen hoor-
de bij hun katholieke opvoeding, 
het was een ideale plek om leef-
tijdgenoten te ontmoeten. 

Na zesenhalf jaar verkering 
trouwt het duo. Op 28 janua-
ri voor vrienden en familie bij de 
Waterdrinker in Beverwijk en op 
30 maart voor de katholieke kerk. 
,,Tweede Paasdag”, vertelt Tjiske. 
,,Dat wilde de pastoor graag. Hij 
had voor die dag een koor gere-
geld.” Simon: ,,Met het brood kon 
je wel knikkeren, zo hard was dat.” 
Tjiske: ,,En droog. In die tijd had je 
nog geen vriezer om het in te be-
waren en de bakker werkte niet.” 
Simon vult aan: ,,Hij zei nog ‘ik 
voeg wel wat extra vet toe, dan 
blijft het zacht’. Dat hielp dus niet.” 
Tjiske is coupeuse en maakt haar 
trouwjurk helemaal zelf. ,,Dat was 
wel bijzonder.” Het pak van Si-
mon, inclusief hoge hoed, wordt 
gehuurd. 

Het duo wil dolgraag samen-
wonen, maar kan geen geschikt 
huis vinden. ,,De woningnood 
was hoog”, legt Simon uit. Tjis-
ke: ,,Gelukkig konden we bij mijn 
ouders boven wonen. Groot was 
het niet, maar we waren blij dat 
we iets voor onszelf hadden.” Als 
oudste zoon Ton wordt geboren, 
gaat het echtpaar Konijn weer 
op zoek naar een eigen woning. 
Ze vinden een �at in Beverwijk. 

Tjiske stopt met haar werkzaam-
heden in de mode-industrie en 
zorgt voor het huis en haar zoon. 
,,Voordat Ton geboren was werk-
te ik als afdelingschef bij Berg-
haus, dat maakte kleding voor 
onder andere Witteveen. Ik ben 
daar ooit begonnen als naaister, 
daarna werd ik coupeuse. Toen ik 
moeder ben ik gestopt, zo ging 
dat vroeger.” Een paar jaar na Ton 
krijgt het echtpaar nog een zoon, 
Rick. Tjiske: ,,Werken deed ik niet 
meer, maar ik had nog wel ge-
noeg hobby’s, hoor.” 

Simon werkt tien jaar in de bouw 
en krijgt in de jaren zestig een 
baan bij de Hoogovens. ,,Daar 
heb ik een �itsende carrière ge-
had”, vertelt hij. De Hoogovens 
groeiden �ink en daar kon Si-
mon van pro�teren. Hij begon als 
smelter en werkte zich uiteinde-
lijk op tot hoofd smelter. ,,Daar-
voor heb ik wel twee jaar avond-
school gevolgd.” Ook vervult Si-
mon een functie als assistent chef 
van de wacht. In 1970 worden 75 
woningen gebouwd in Akersloot 
- speciaal voor werknemers van 
de Hoogovens. ,,Het bedrijf groei-
de enorm, dus vanuit alle wind-
streken werd personeel gehaald. 
Die moesten allemaal gehuis-
vest worden.” Tjiske staat in eer-
ste instantie niet te springen. 
,,Akersloot? Dat is toch dat gat? 
Ik heb gezegd: als ik er maar spul-
len kan kopen om mee te knut-
selen en te naaien. Dat was er, 
dus ik ging overstag.” Simon: ,,Je 
zit overal toch wel ver vandaan.” 
Tjiske: ,,Iemand zei tegen mij: als 
je de winter doorkomt wil je niet 
meer weg. Dat klopte.” 

Tjiske stort zich op vrijwilligers-
werk. Ze helpt als handwerk-
moeder, zorgt voor dementeren-
den en is voorzitter van Vrouwen 

van Nu (voorheen Plattelands-
vrouwen). ,,De gemeenschap 
in Akersloot was heel hecht, je 
kwam er moeilijk tussen. Nu is het 
allemaal import.”  
Stilzitten doet het duo aller-
minst. Beiden zijn bijzonder cre-
atief. Tjiske maakt 3D schilderij-
en, deed aan macramé, kantklos-
sen en naaide alle kleding. Simon 
maakte prachtige houten mini-
atuurschepen en heeft, volgens 
zoon Ton, ‘aardig was bouwwer-
ken gemaakt’. ,,Helaas is zijn zicht 
slecht geworden, waardoor hij 
zijn hobby’s niet meer kan uitoe-
fenen.” Nu stapt Simon nog graag 
op de �ets. ,,Dan rijdt hij zo veer-
tig kilometer”, zegt Tjiske. ,,Ja, ik 
�ets graag”, vertelt Simon. ,,Maar 
doordat ik de borden niet meer 
kan lezen verdwaal ik ook regel-
matig. Toch kom ik altijd weer 
thuis.” 

Hun zestigjarig huwelijksjubi-
leum was, als het aan het echt-
paar ligt, in stilte voorbij gegaan. 
Niet omdat ze het niet wilden vie-
ren, maar omdat ze niet in de ga-
ten hadden hoe bijzonder het is. 
,,We kregen bericht van de burge-
meester, een brief van de Koning 
en Koningin, post van de com-
missaris van de Koning… Toen 
zeiden we tegen elkaar: blijkbaar 
is dit wel uniek”, glimlacht Tjiske. 
,,Wat ons geheim is? In het begin 
hebben we afgesproken dat we 
elke maand een uurtje zouden 
evalueren. Hij mocht dan dingen 
zeggen waaraan hij zich stoor-
de en ik zou daar dan niet op rea-
geren. En andersom ook.” Ze ver-
volgt: ,,Kijk als ik een scheve neus 
heb, dan kan ik daar niks aan 
doen. Maar ik kan wel het dop-
je op de tube tandpasta draaien 
- bij wijze van. Dat was wel heel 
verhelderend.” 

De maandelijkse evaluatie is al ja-
ren van tafel. ,,Wel nee, dat doe je 
alleen aan het begin. Op een ge-
geven moment is dat niet meer 
nodig.” Simon: ,,Goed voer en een 
warme stal, dat telt.” (Mardou van 
Kuilenburg)

Akersloot - Ze ontmoetten elkaar op een dansavond van de Ka-
tholieke Arbeiders Jeugd (KAJ). Zij, destijds 17 jaar oud, moest de 
mannen van zich afslaan. Hij (19) was een van die mannen - én 
de geluksvogel die het hart van Tjiske voor zich wist te winnen. 
,,Voor Simon zijn geld hoefde ik het niet te doen”, zegt Tjiske gek-
scherend. ,,Het was een gevoel. Ik viel gewoon voor hem.”

Voor een suggestie of vraag in uw buurt
Straatcontactpersonen 
in de gemeente
Castricum - In Castricum en Bak-
kum zijn zo’n 22 straatcontact-
personen actief in samenwerking 
met Welzijn Castricum. Straat- en 
buurtbewoners kunnen bij straat-
contactpersonen terecht voor 
een vraag of een suggestie voor 
hun straat of buurt. Het kan bij-
voorbeeld gaan om de verbete-
ring van de buurt of het organi-
seren van een buurtbijeenkomst. 
Ook kunnen buurtbewoners bij 
straatcontactpersonen terecht 
om te praten over contactuitbrei-
ding, bijvoorbeeld samen een 
kopje ko�e drinken, een wande-
ling maken of een van de wijkont-
moetingspunten bezoeken in de 
buurt. De contactpersonen kun-
nen eveneens bemiddelen wan-
neer buurtbewoners gebruik wil-
len maken van praktische onder-
steuning als: vervoer, boodschap-

penhulp, knoppenhulp, klusjes in 
huis of lichte tuinklussen. Kort-
om, bewoners met een buurt- 
of ondersteuningsvraag kunnen 
straatcontactpersonen inschake-
len. 

Wie wil weten of in de eigen 
straat of buurt een straatcontact-
persoon actief is kan een kijkje 
nemen op de site van Welzijn Cas-
tricum: www.welzijncastricum.
nl of contact opnemen met Wel-
zijn Castricum, met Irene Zijlstra-
Duim, telefoon: 0251 65 65 62. 
Welzijn Castricum is geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. 
In Castricum en Bakkum en in 
Limmen en Akersloot worden in-
woners die straatcontactpersoon 
willen worden, uitgenodigd con-
tact op te nemen met Welzijn 
Castricum. (Foto’s: aangeleverd)

Limmen  -  D.T.S.

balsponsor:  MCA MONTAGE EN CONSTRUCTIEBEDRIJF   
 ALKMAAR B.V.

pupil v.d. week: LARS KERSSENS (speler van Limmen JO13-3)

ZONDAG 3 FEBRUARI 
Aanvang 14.00 uur:

Het 1 op 1 dieet van Nederland van 
Cambridge Weight Plan nu ook in Uitgeest

Uitgeest - Wil je graag afvallen, 
maar zie je door de bomen het 
bos niet meer met al de verschil-
lende afslankopties? Of heb je zelf 
al meerdere afslankpogingen ge-
daan, maar verval je toch steeds 
in je oude gewoontes…laat Af-
slankstudio Uitgeest je helpen. 

Afvallen is namelijk helemaal niet 
moeilijk, je moet alleen weten 
hoe. Met het Cambridge Weight 
Plan dieetconcept en de weke-
lijkse begeleiding van Afslank-
studio Uitgeest lukt het je gega-
randeerd. Afslanken doe je name-

lijk niet alleen, je doet het samen! 
Stap voor stap van verantwoord 
afvallen naar bewust genieten. 

Met de hulp, adviezen en coa-
ching van Afslankstudio Uitgeest  
wordt het voor iedereen mogelijk 
om een gezond gewicht en een 
gezonde leefstijl te vinden en te 
behouden, ongeacht hoeveel je 
wilt afvallen.
 
Wil jij ook weer lekker in je vel zit-
ten? Neem dan contact op met 
de afslankstudio. Geniet nu van 
de speciale februari-actie. Meld je 
aan voor een intakegesprek in fe-
bruari en betaal geen intakekos-
ten (normaal 20 euro). 
Meer informatie is te vinden op 
www.afslankstudiouitgeest.nl 
(Foto: aangeleverd)
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Behandelingen verwijderen vet en trainen spieren
‘Easyslim.nu werkt!’

Bierhut: Maand van de Grote Dorst

Green Book
Green Book’ volgt een Italiaans-
Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip 
genaamd, die zijn baan verliest 
wanneer zijn nachtclub moet 
sluiten. Vervolgens besluit hij als 
chau�eur rond te rijden voor een 
uiterst getalenteerde pianist. De 
twee kunnen elkaar niet luchten 
of zien, maar vormen geleide-

lijk aan een band met elkaar. Aan 
de hand van een speciale reisgids 
(The Green Book) reizen ze naar 
plekken waar Afro-Amerikanen 
welkom en veilig zijn.

Geregisseerd door Peter Farrelly, 
met Viggo Mortensen, Mahersha-
la Ali en Linda Cardellini

La Traviata live 
in Corso
Vanuit het Royal Opera House 
Londen presenteert Corso zon-
dag Verdi’s La Traviata, één van de 
meest geliefde opera’s aller tijden. 
Alfredo wordt in het betoverende 
Parijse uitgaansleven verliefd op 
de courtisane Violetta. Maar on-
derhuids woekert narigheid die 
hen tenslotte naar een tragisch 
einde voert. Er zitten volop mooie 
melodieën in deze opera, waar-

onder het beroemde Drinklied 
en het uitgelaten ‘Sempre libera’ - 
aria’s waarin de lyriek van de Itali-
aanse opera op zijn mooist is. De 
productie van Richard Eyre voor 
The Royal Opera etaleert met 
verve elke emotionele kleurscha-
kering, van de wankele eerste 
schreden op het liefdespad via 
de pijnlijke confrontatie tot het 
onvermijdelijke slot. Weelderige 
historische decors en kostuums 
dragen bij aan de geloofwaar-
digheid van dit ontroerende, op 
waarheid gebaseerde verhaal.

Castricum - Dat afslanken ook 
anders kan, bewijst Easyslim.
nu. Al meer dan vijftig vestigin-
gen door heel Nederland volgen 
het voorbeeld van Karin Hut-van 
Meerten, die Easyslim.nu in 2015 
in Nederland introduceerde. Ka-
rin van Twuyver opende 1 novem-
ber 2017 haar deuren in Limmen, 
1 juli 2018 in Egmond aan den 
Hoef en sinds 1 november 2018 in 
Beverwijk.
De meeste mensen denken bij 
het woord ‘afvallen’ aan strenge 
diëten en/of veel sporten. Daar-
door is het niet voor iedereen een 
haalbare kaart om die overtolli-
ge kilo’s kwijt te raken. Via behan-
delingen bij Easyslim.nu is afval-
len echter voor iedereen binnen 
handbereik.  
Bij Easyslim.nu vinden klanten 
geen �tnessapparaten maar be-
handelkamers waar zij aangeslo-
ten worden aan een geavanceerd 
apparaat, door middel van pads 
op het lichaam. Hiermee worden 
vetcellen geleegd via ultrasound, 
en op hetzelfde moment wor-
den de spieren getraind via elek-
trostimulatie. Hierdoor gaat af-

slanken snel en zonder enige in-
spanning. Karin: ,,De spieren wor-
den veel intensiever getraind dan 
in de sportschool, en zonder ge-
vaar op blessures. Ook cellulite 
wordt minder, en de huid strak-
ker. Vaak hebben mensen al van 
alles gedaan om af te vallen. Het 
is geweldig om te zien hoe ook 
deze klanten met de week slanker 
worden. En bovendien krijgen zij 
meer zelfvertrouwen.” 

Belangstelling om op een gemak-
kelijke manier af te vallen en spie-
ren te verstevigen? Bel of mail 
even voor een proefbehandeling 
en intake. Tot 15 februari geldt 
een speciale aanbieding: een 
proefbehandeling voor slechts 39 
euro.

Easyslim.nu Limmen, Schip-
perslaan 4H, Limmen, tel.nr 06-
85852603. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De Bierhut op de Bur-
gemeester Mooijstraat doet goe-
de zaken - de winkel gaat uitbrei-
den. Omdat er verbouwd gaat 
worden heeft eigenaar Laurens 
Bentein februari uitgeroepen tot 
Maand van de Grote Dorst. ,,Met 
de verbouwing wordt het assor-
timent uitgebreid en de voorraad 
moet weg.” Bieren die over datum 
zijn worden met �inke kortingen 
van de hand gedaan en op al-
le andere producten zit tien pro-
cent kassakorting. ,,De houdbaar-
heidsdatum is meer een formali-
teit. Gooi het bier niet weg, maar 
ga altijd af op smaak en geur.” Vol-
gens Laurens zijn dorpsgenoten 
enthousiast over zijn winkel. ,,Het 
bevalt ons hier goed, we blijven.” 
Samen met Bistro a Gogo organi-
seert de Bierhut Beers & Bites, een 
proeverij met een mix van bieren 
en gerechten. Vijf bieren en vijf 
gerechten waarin het bier is ver-
werkt. Elke proeverij heeft een ei-
gen karakter en is afgestemd op 
het seizoen. Meer informatie is 
te vinden op de Facebookpagina 
van Beers & Bites. 
De Bierhut is zes dagen per week 
geopend: maandag t/m woens-
dag van 12.00 tot 19.00 uur, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 
19.00 uur en op zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Traviata - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur

zondag 16.00 & 20.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Green Book
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur

The Favourite
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Free Solo
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur 
maandag 20.00 uur

Mary Queen of Scots
dinsdag 14.00 uur

Cold War
zaterdag 21.15 uur

woensdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 16.00 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Vals

zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur
Hoe tem je een Draak 3D

zaterdag 13.30 uur
Hoe tem je een Draak 2D

Programma 31 januari t/m 6 februari

Vijfdaagse mannentraining
‘Welcome Brother’
Castricum - In Dorpshuis De 
Kern op de Overtoom 15 in Cas-
tricum start Ronald Jonker op 9 
februari een intensieve vijfdaag-
se mannentraining verdeeld over 
vijf maanden; Rijpen, groeien en 
bloeien met support van andere 
mannen over mannenkracht, ver-
langens, kwetsbaarheid en seksu-
aliteit.
,,Het is een grote uitdaging om 
vandaag de dag werkelijk je man-
nelijke kracht te leven’’, aldus Ro-
nald. ,,Opgegroeid in de wester-
se wereld en getraind in het den-
ken, met als gevolg dat emo-
ties en gevoelens er vaak niet 

mochten zijn. Vele mannen dra-
gen hierdoor een masker en on-
derdrukken hun volle potenti-
eel aan levensenergie. Zolang je 
masker past kun je je sterk voor-
doen maar voelt dat ook werkelijk 
zo? In deze training ga je met el-
kaar oefenen jezelf van achter dat 
masker te bekijken en jezelf stap 
voor stap te laten zien. We delen, 
lachen, huilen, we rouwen, we 
vieren en we rusten. Iedere man 
een spiegel. Let’s break balls!’’
Lees meer over deze training: 
www.magievanseksualiteit.nl. 
Klik op: training mannen. (Foto: 
aangeleverd)

Win gratis kaarten
Vier de liefde tijdens de Huishoudbeurs 
Regio - Het grootste consumen-
tenevent van Nederland gaat bij-
na weer van start: dé Huishoud-
beurs, dit jaar in het teken van 
Liefde & Lust. Naast veel aandacht 
voor liefde tussen vriendinnen, 
moeders en dochters, aandacht 
voor romantiek, worden ook de 
pikante randjes opgezocht. Hoe-
wel uit onderzoek blijkt dat 70% 
van de ondervraagden liever naar 
een bierbuik kijkt dan een six-
pack, kun je je op de Huishoud-
beurs op allerlei manieren laten 
inspireren op dit vlak. Tijdens het 
event zijn er diverse workshops 
op het Plein der Lusten: van een 
erotische VR experience met Mis-
ter Grey in de hoofdrol tot ero-
tisch dichten. De Huishoudbeurs 
vindt plaats van zaterdag 16 fe-
bruari tot en met zondag 24 fe-
bruari in RAI Amsterdam.  

Het Plein der Lusten barst van 
de sensuele hoogtepunten. Hier 
vinden bezoekers workshops 
van onder andere sexpert Man-

dy Ronda waar ze met haar in ge-
sprek gaan over hun seks- en lief-
desleven. Ook kunnen bezoekers 
passievol leren dichten, bh’s pim-
pen en als kers op de taart een 
erotische VR experience beleven 
met Mister Grey in de hoofdrol! 
In de Happy & Healthy Villa wor-
den naast diverse workshops als 
stoelyoga of mindfulness ook wat 
meer serieuzere topics bespro-
ken. Zoals Liefde en geld, waar 
Annemarie van Gaal aandacht 
besteedt aan de �nanciële (on)
afhankelijkheid van de vrouw na 
bijvoorbeeld een scheiding en 
gaan bezoekers met Wendy van 
Dijk gezond aan de slag met een 
intensieve workout! 

,,Naast het nieuwe Huishoud-
beurs logo en design, hebben 
we veel liefde en aandacht be-
steed aan het vernieuwde con-
cept. Liefde voor wijn in het wijn-
theater, liefde voor eten op het 
Foodtruckfestival, liefde voor mu-
ziek met de dagelijkse Huishoud-

beurs feestband met artiesten zo-
als Xander de Buisonjé, Samantha 
Steenwijk en Charly Luske. Liefde 
voor fashion met de pret a porte 
collectie van Addy van de Krom-
menacker’’, aldus Nicole Babay, 
beursmanager Huishoudbeurs.  

De beurs is dagelijks geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, op don-
derdag 21 en vrijdag 22 febru-
ari van 11.00 tot 22.00 uur. The 
Hang-out is dagelijks geopend 
vanaf 10.00. Pasar Colour Festi-
val is dagelijks geopend vanaf 
11.00 tot 19.00, donderdag 21 en 
vrijdag 22 februari van 11.00 tot 
22.00 en op zondag 24 februari 
van 11.00 tot 18.00. 

Lezers van de Castricummer 
maken kans op een gratis toe-
gangskaart. Vul daarvoor het 
formulier in op www.castri-
cummer.nl/mailwin. Prijswin-
naars krijgen uiterlijk 11 febru-
ari persoonlijk bericht.
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Zondag 3 februari 
wordt er om 14.00 uur verzameld 
voor de ingang van Bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 voor de wandeling van 
Plogging Castricum.

Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om sa-
men een uurtje te wandelen. On-
derweg wordt het zwerfvuil op-
geruimd. Afhankelijk van de op-
komst en wensen wordt er een 
stuk van de Zeeweg en het bos 
en duin schoon gewandeld. Kom 
je ook? Neem een duinkaart (ver-
krijgbaar in het bezoekerscen-
trum) en een vuilniszak mee. 
Handschoenen of een prikstok 
zijn wel zo verstandig.
Voor wie de smaak te pakken 
heeft organiseert Plogging Cas-
tricum in samenwerking met 
Staatsbosbeheer in de voorjaars-
vakantie een opruimactie in na-
tuurgebied De Slufter op Texel. 

Wandel de Zeeweg schoon

Meer informatie over deze en an-
dere activiteiten van Plogging 
Castricum is te vinden op de 
nieuwe website www.plogging-
castricum.nl en op Facebook: @

ploggingcastricum. Aanmelden 
voor de mailinglijst kan via e-mail 
ploggingcastricum@gmail.com. 

(Foto: Esther Parigger)
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Lezing over de gierzwaluw
Castricum - Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland houdt 
woensdag 6 februari in samen-
werking met PWN een lezing met 
beelden onder de titel: ‘De Gier-
zwaluw, raadselen rond een bij-
zondere stadsvogel worden lang-
zaam ontrafeld’. De lezing wordt 
verzorgd door Peter Mol en vindt 
plaats in Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum, aanvang: 20.00 uur. De 
lezing is gratis voor leden van de 
vogelwerkgroep, niet leden beta-
len drie euro. Er kunnen 114 men-
sen in de zaal. Deze lezing gaat 
over de weinig bekende leefcy-
clus van de gierzwaluw en het tel-
len van deze ‘lastige’ vogel. 
Tussen 2012 en 2016 organiseer-
den het Gierzwaluwplatform 
Noord-Holland en Landschap 
Noord-Holland een gierzwaluw-
telling in onze provincie, waarbij 

een nieuwe methode werd uitge-
probeerd. Centraal daarbij stond 
de vraag; gaat de gierzwaluw 
sterk achteruit, zoals vele ken-
ners vrezen, of niet. En natuurlijk 
de vraag of de nieuwe telmetho-
de verder helpt om de populatie-
ontwikkeling van gierzwaluwen 
te kunnen volgen. 
Peter Mol, die het telproject na-
mens Landschap Noord-Holland 
coördineerde, vertelt op deze 
avond over de uiterst bijzondere 
ecologie van de gierzwaluw, de 
nieuwe kennis die vooral de laat-
ste jaren dankzij nieuwe technie-
ken verworven is, de veronder-
stelde sterke afname, de proble-
matiek rond het tellen van deze 
gierzwaluwen en natuurlijk over 
de uitkomsten van het telproject 
volgens de nieuwe methode. De-
ze uitkomsten blijken verrassend. 
(Foto: Michel Geven)

Android workshop
Castricum - Op dinsdagochtend 
12 februari en donderdagoch-
tend 14 februari kunnen geïnte-
resseerden in de bibliotheek in 
Castricum deelnemen aan een 
workshop over de Android tablet 
en telefoon. De workshop bestaat 
uit twee dagdelen en is op beide 
ochtenden van 10.00 tot 12.00 
uur. Deelnemers krijgen uitleg 
over de bediening, de belangrijk-
ste instellingen, toepassingen en 
apps. 
Tijdens deze basisworkshop (in 
twee delen) leert men stap voor 
stap de Android tablet te bedie-
nen. De belangrijkste instellin-
gen, toepassingen en apps ko-
men aan de orde. Neemt u uw 
eigen tablet en Google account 
mee? Ook mensen met een An-
droid telefoon zijn van harte wel-
kom. De toegang voor beide bij-
eenkomsten samen bedraagt € 
15,- .
Meer weten over de mogelijkhe-

den van een Android tablet of te-
lefoon? Ga op dinsdag 12 februari 
en donderdag 14 februari naar Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 

Aanmelden kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in 
de bibliotheek (betalen met pin). 
(Foto: Pixabay)

Lekker de zee induiken 
bij min één...
Castricum aan Zee - Dat was vo-
rige week woensdagmiddag wel 
even iets anders dan de Nieuw-
jaarsduik van 1 januari. Toen was 
er sprake van een zwoel aanvoe-
lende zeebries. 
Dat was vorige week woensdag-
middag wel even iets anders. Een 

snijdende oostenwind vormde 
geen beletsel voor twee mannen 
om de branding in te duiken. Na 
een minuut of vijf was de zwem-
partij bij -1 graad over en werd 
een strandpaviljoen opgezocht 
om zich op te warmen. (Foto: Bert 
Westendorp)

‘Hou me vast, laat me gaan’
Castricum - Muziek- en poëzie-
groep Achterom komt zondag 
3 februari om 15.00 uur in de 
Dorpskerk van Castricum met de 
voordracht ‘Hou me vast, laat me 
gaan’, over het leven als een gaan 
tussen veiligheid en avontuur, 
tussen eb en vloed.
Dichters, kinderen, beeldend 
kunstenaars, clowns en profe-

ten zijn in staat in dat gaan het 
leven troostrijk te beïnvloeden. 
Hun manier van kijken zet het le-
ven vaak opnieuw en inspirerend 
op zijn kop. 
In ‘Hou me vast, laat me gaan’ 
spelen ze in muziek, in poëzie en 
beeld met dat gaan tussen eb en 
vloed. Bijdrage 3 euro, inclusief 
ko�e/thee.  

Clusiusleerlingen maken 
buitenvolière mooi
Castricum - De volière van het 
Clusius College Castricum zag er 
een tijdje wat verlaten uit. De-
ze is nu door leerlingen opge-
knapt. Plantenbakken zijn zelf-
gemaakt en gevuld met niet-gif-
tige planten. Hiermee wordt een 
tropisch tintje gegeven voor de 
nieuwe vogels (die oorspronke-

lijk uit warme landen komen). De 
vogels moeten nog even binnen 
blijven om te wennen. Dat geeft 
de plantjes ook mooi de tijd om 
te groeien, zodat er in het voor-
jaar een mooie groene buitenvo-
lière te zien zal zijn bij het Clusius 
College aan de Oranjelaan in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Open Podium Bakkum 
in Hotel Fase Fier
Castricum - Op zondagmiddag 3 
februari is er weer Open Podium 
Bakkum in Hotel Fase Fier. Om 
15.30 uur is de opening met het 
lij�ied ‘Bakkum aan zee’. Optre-
dens van Mankes, een gitaartrio, 
Björn Pinxter, Jacky’s Choice en 
de band Avagardner staan daar-
na op het programma. De over-
gangen tussen de optredens vult 
presentator en verteller Fons Boer 
met een kort verhaal of een lied. 
 
Mankes: Selma Peelen en Johan 
Visschers zijn samen Mankes, een 
tweepersoonsband. Hun muziek 
is te omschrijven als melancho-
lisch en dynamisch en past met 
een beetje passen en meten in 
het hokje ‘alternatieve indie-folk’.
Gitaartrio: Ronald Schram gitaar, 
Jan Willem Schröder contrabas/
basgitaar, Lex van Amsterdam 
dobro en mandoline. Zij spe-
len instrumentale gitaarmuziek, 
meest eigen werk en Americana.
Björn Pinxter is een jong aan-
stormend talent. Hij speelt pia-

no, eerst een eigen compositie 
en daarna een prelude van Gers-
hwin.
Jacky’s Choice is een akoestisch 
singer-songwriters duo. Hun mu-
ziek, zowel eigen nummers als co-
vers, is gebaseerd op verschillen-
de muziekstijlen, van easy-liste-
ning tot up-tempo.
De band Avagardner is een vier-
mans formatie. Een band van 
echte muziekliefhebbers met een 
brede muzikale smaak. Qua mu-
ziekstijl zijn ze niet direct in een 
hokje te stoppen. Zij spelen een 
mix van JJ Cale en de Rolling Sto-
nes, van swamprock en rock & 
blues, van lekker stevig en hard, 
tot �jne ballads. De band schrijft 
zijn eigen muziek, maar speelt 
ook wel covers die bij de stijl van 
de band horen. 

Het open podium begint om 
15.00 uur in de gezellige zaal van 
Hotel Fase Fier aan de Van Olden-
barneveldweg 25 in Castricum. 
De toegang is gratis. 

Zeehond op strand
Castricum - Zondagmiddag was opnieuw een jonge zeehond te zien 
op het strand van Castricum. Wim Revers maakte deze foto van het 
beestje. De zeehond maakte een �tte en tevreden indruk.

Avagardner (foto: aangeleverd)

Evean Ledenvereniging 
start tabletcursus
Castricum - Evean Ledenvereni-
ging start 27 februari een zes-
weekse tabletcursus in Castricum. 
Leden krijgen meer dan 50% kor-
ting en de cursus wordt gegeven 
door een deskundige trainer.
Er is een cursus voor een iPad en 
een cursus voor een Samsung ta-

blet. Cursisten nemen hun eigen 
tablet mee naar de cursus. 

Meer informatie staat op de web-
site: www.ledenvereniging.nl/ta-
bletcursus-voor-beginners. Of 
bel de ledenvereniging op 088-
3832000 om aan te melden.

Auto te water, geen 
bestuurder aangetroffen
Akersloot - Zondagochtend om vier uur werd de brandweer opge-
roepen omdat er een voertuig in het water zou liggen aan de Star-
tingerweg in Akersloot. Bij aankomst bleek er niemand meer in het 
voertuig aanwezig te zijn. De brandweer heeft nog een kleine zoekac-
tie gedaan maar trof ook niets meer aan. De politie zou op zoek gaan 
naar de eigenaar van de auto die waarschijnlijk al thuis was. (Foto: Eve-
lien Olivier)

Nieuwe expositie in De Duynkant
Maak een luchtreis 
boven Castricum
Castricum - Na de succesvolle ex-
positie ‘50 Jaar Protest in Castri-
cum’ komt Oud-Castricum met 
een nieuwe tentoonstelling ‘Cas-
tricum van boven’, een verzame-
ling bijzondere foto’s van grote 
hoogte. Ga op zondag 3 februa-
ri naar de Open Dag in De Duyn-
kant en maak een mooie lucht-
reis boven het dorp, over alle be-
kende punten. De Zanderij, het 
dorpscentrum, de Heereweg, 
het strand, de wijk rond het Bak-
kummerduintje, Antonius, Gees-
terduin, het stationsgebied, de 
wijk rond de Wilhelminalaan, de 
nieuwbouwwijken in diverse sta-
dia, Duin en Bosch, Geesterduin, 

Tulpenveld en de Oosterbuurt. En 
het leuke is, het is een reis door 
de tijd. De oudste foto’s dateren 
van 1923, maar er zijn er ook van 
de jaren ’50 en ’70. Zo is in vogel-
vlucht de ontwikkeling en groei 
van het dorp te zien. 
De Open Dagen van Oud-Cas-
tricum zijn elke eerste en derde 
zondag van de maand in gebouw 
De Duynkant aan de Geversweg. 
De openingstijden zijn van 13.30 
uur tot 16.00 uur en iedereen is 
welkom. Vooral natuurlijk nieuwe 
donateurs, die graag het werk de 
komende tijd willen steunen. De 
toegang is gratis voor donateurs, 
Andere bezoekers betalen 1 euro.

Het dorp op een van de luchtfoto’s van de nieuwe expositie (Foto: aan-
geleverd)
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Bestaan er echte Noord-Hollanders?
Emeritus-hoogleraar Herman Pleij 
komt naar Limmen

Vrijwilligers Muttathara bezoeken 
projecten in India
Castricum - Leden van de Mut-
tathara projectgroep zijn op be-
zoek geweest bij projecten die 
ge�nancierd worden met de op-
brengsten van de kringloopwin-
kel. Zo kunnen ze met eigen ogen 
zien waar de �nanciering naar toe 
gaat en dat levert prachtige erva-
ringen op. In alle, soms erg afge-
legen, dorpen wordt de project-
groep feestelijk ontvangen met 
bloemenslingers, muziek en dans. 
Zo bezochten ze een organisatie 
die protheses maakt voor ver-
keersslachto�ers en leprozen en 
is er veel projectgeld besteed aan 
waterputten en de aankoop van 
bu�els en koeien. Ook bezocht 
de projectgroep een organisa-
tie waar vrouwen leren produc-
ten kopen en verkopen, zoals sie-
raden of zelf ingemaakte groente 
en fruit. Als laatste bezochten de 
vrijwilligers een vermi (wormen) 
compostkwekerij waarin 50 vrou-
wen actief zijn. 
Veel van de organisaties die Mut-
tathara steunt werken met het re-
volving fund principe. Volgens dit 
principe vloeit het geld dat wordt 

uitgeleend voor een investering 
door de vrouwen weer terug naar 
de stichting. Zo komt dit geld 
weer beschikbaar voor nieuwe le-
ningen en wordt er duurzaam ge-
�nancierd. 

Wat opvalt is dat veel van de 
plaatselijke organisaties gerund 
worden door vrijwilligers, net als 
Muttathara zelf. Daarnaast krij-

gen organisaties naast de subsi-
dies vanuit Muttathara ook vaak 
hulp van particulieren uit India. 
Veel organisaties ontwikkelen 
ook druk door. Muttathara advi-
seert hen om in 2019 weer �nan-
ciering via de kringloopwinkel 
aan te vragen. Zo kan men met de 
opbrengsten uit de winkel deze 
prachtige projecten blijven steu-
nen. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie in 
Galerie Streetscape
Castricum - In Galerie Street-
scape vindt 9 februari de ope-
ning van een nieuwe exposi-
tie plaats. Een van de exposan-
ten is de 70-jarige Amsterdam-
mer Sam Politon. Sam Politon 
leeft en werkt bewust. Als beoe-
fenaar (en docent) van tai-chi is 
hij in staat om lichaam en geest 
te concentreren in die ene be-
weging, dat ene punt waar je al-

le energie naar toe stuurt: de �-
guur, stok of zwaard bij tai-chi; de 
kwast bij het schilderen; de vorm 
bij het maken van een blinddruk. 
Dat geeft spanning in de lijnen, in 
het spel van vormen en kleuren.
Sam is ooit opgeleid aan de Gra-
�sche School in Amsterdam. Hij 
is een veelzijdig kunstenaar; ge-
bruikt vele technieken en mate-
rialen. Zijn schilderijen zijn groot 

en kleurrijk. Hij werkt graag aan 
meerdere tegelijk. Ze liggen op 
de grond in zijn atelier; hij loopt 
er omheen. De lijnen zet hij in-
tuïtief en heel bewust. Hij verge-
lijkt het wel met de techniek van 
de Chinese en Japanse kalligra�e, 
waarbij concentratie en meditatie 
essentieel zijn voor het zetten van 
precies de goede lijnen.
In Sams schilderijen roepen de 
lijnen spanning op; en bij nade-
re beschouwing ontstaat er een 
meditatief punt, de ogenschijnlij-
ke chaos biedt rust, ’n doorkijkje 
naar een andere ruimtedimensie.
Sinds enkele jaren maakt hij ook 
blinddrukken. Sam freest vormen 
uit hard materiaal, bekleedt deze 
met geweekt papier en zet ze in 
een pers. De lijnen staan krach-
tig in het (witte?) papier. Licht en 
schaduw maken een speels even-
wicht. Van iedere vorm wordt één 
blinddruk gemaakt. 

Kennismaken met het werk van 
Sam Politon is een verrijking; het 
biedt meer dan het oog zien kan. 
Feestelijke opening van nieuwe 
exposities Sam Politon, Ans Duin 
(schilderijen), Michelle Gerlofsma 
(sieraden), Ans Martens (mode) in 
Galerie Streetscape met live mu-
ziek op zaterdag 9 februari vanaf 
17.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! Voor informatie over ex-
posities, openingstijden en work-
shops zie www.streetscape.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Leerlingen Clusius College ontleden 
harten tijdens biologieles
Castricum - De leerlingen van 
alle 2GL klassen van het Clusi-
us College Castricum bekijken 
bij het thema bloedsomloop een 
varkenshart. Bovendien mogen 
de leerlingen zelf een kippen-
hartje ontleden. Het is wat klei-
ner, maar wat toegankelijker dan 
zo’n groot hart. De leerlingen ne-
men het ontleden zo serieus, dat 
enkele leerlingen zelfs de dunne 
halvemaanvormige kleppen ont-
dekken. Op de foto maakt leer-
ling Floris Freyée een varkens-
hart open. De leerlingen van klas 

2G3 kijken nieuwsgierig toe. Hoe-
wel een beetje eng is het wel heel 

leerzaam is het oordeel van de 
leerlingen. (Foto: aangeleverd)

‘So you think that...you look like Julia?
Look-a-like-wedstrijd in 
Huis van Hilde
Castricum - Huis van Hilde is op 
zoek naar een Look a Like van 
Julia, het meisje uit de Bronstijd 
(ca. 2000-800 v. Chr.) dat tijdens 
een opgraving in Bovenkarspel 
in 1974 werd gevonden door ar-
cheologen. De uitverkorene krijgt 
de eer een rol te spelen als Julia 
in vier korte �lms en foto’s voor 
bij de nieuwe tentoonstelling. Op 
zondag 17 februari zijn de audi-
ties, de opnamedagen vinden op 
26 en 28 februari plaats. De ge-
kozen Julia Look a Like speelt in 

de opnames samen met re-enac-
tors scènes die plaatsvinden in de 
Bronstijd.

Huis van Hilde zoekt een enthou-
siaste Look a Like Julia die dé rol 
van haar leven wil spelen. Voor 
de nieuwe tijdelijke tentoonstel-
ling die vanaf april te zien zal zijn, 
worden vier korte �lms opgeno-
men. Bezoekers  van de tentoon-
stelling komen zo via storytel-
ling alles te weten over de Brons-
tijd, de Bronsschat en alle andere 

topvondsten die tijdens de groot-
ste opgraving ooit in Noord-Hol-
land zijn opgegraven. De gezoch-
te Julia is idealiter tussen de 17 en 
25 jaar, lijkt een beetje op Julia en 
is natuurlijk heel enthousiast om 
een rol te spelen in de korte �lms. 
Acteerervaring is geen vereiste!

Vanaf 19 april wordt de nieuwe tij-
delijke tentoonstelling geopend 
voor publiek. Deze tentoonstel-
ling staat helemaal in het teken 
van de grootste opgraving ooit 
in Noord-Holland: die voorafging 
aan de aanleg van de Westfrisia-
weg. De absolute topvondsten 
van deze opgravingen zullen er te 
zien zijn, waaronder de befaamde 
Bronsschat. Julia zal de bezoekers 
al vertellend door de tentoonstel-
ling leiden;  in de �lmpjes vertelt 
zij je alles over haar tijd: de Brons-
tijd. En ze neemt je mee langs al-
le topvondsten. De tentoonstel-
ling volgt op het boek ‘Landschap 
vol leven’ over de resultaten van 
de opgravingen, dat in december 
in Huis van Hilde werd gepresen-
teerd. De nieuwe tentoonstelling 
is te bezoeken van 19 april tot en 
met 15 september.

De audities vinden plaats op 17 
februari, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Meld je van tevoren aan door een 
mail te sturen naar fronto�ce@
huisvanhilde.nl met je naam, leef-
tijd, mailadres en telefoonnum-
mer. De organisatoren vinden het 
leuk als je een foto van jezelf mee 
stuurt. (Foto: aangeleverd)

Lezing in de Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - Op 12 februari geeft 
Peter Mol van Landschap Noord-
Holland om 20.00 uur een lezing 
over insecten en vogels in de Tuin 
van Kapitein Rommel.

Peter Mol: ,,Samen met tiental-
len andere burgers zijn wij in Cas-
tricum bezig met het initiatief 
Bijzzzaak om voor een natuurrij-
ker groen voor bijen, overige in-
secten en vogels te strijden. Waar 
moeten die in februari van leven? 
Wat is het belang van krokussen, 
sneeuwklokjes, katjes van wilgen 
en hazelaars, klimop, elzenprop-
pen en ligusters in februari? Wel-
ke wilde bijen en andere insecten 
leven dan precies van welke plan-
ten? Waarom zijn de bessen van 

klimop en liguster juist in februa-
ri zo belangrijk voor vogelsoorten 
als houtduif, zanglijster en krams-
vogel? Kortom we werpen een 
blik op hoe tal van plantensoor-
ten die in beweging komen in fe-
bruari en hoe dieren daar afhan-
kelijk van zijn. Men zou dan direct 
meer kunnen begrijpen waarom 
een variatie aan bepaalde plan-
ten in het groen van Castricum 
zo belangrijk is voor bijen, insec-
ten in het algemeen en zeker ook 
vogels.”

Toegang is € 3,00 en inschrijven 
kan op de website www.tuinvan-
kapiteinrommel.nl tot uiterlijk 9 
februari. (Foto: Henk van Brug-
gen)

Vocatiedag
Castricum - Stichting Vocatie 
Castricum houdt zaterdag 2 fe-
bruari de jaarlijkse Vocatiedag in 
de Dorpskerk aan het Kerkpad. 
Een dag samen ontspannen zin-
gen in een eeuwenoud kerkje, 
genieten van een heerlijke lunch, 
oude vrienden weerzien en nieu-
we vrienden maken. Bovendien is 
er aandacht voor vocale techniek, 
muzikale analyse en veel meer. 
Het repertoire op deze dag heeft 
als thema Missa Vocationis en be-
staat uit vier stukken: Ave Maria 
van Mozart, Tebe Poem van Do-
bri, Pater Noster van De Klerk en 
Kyrie (uit Missa Brevis) van Haydn.
Inmiddels hebben zich al veel 
zangers aangemeld, maar het 
aantal mannen is nog erg be-
perkt. Op de website www.voca-
tie.nl kan worden ingeschreven. 
De kosten voor deze mooie dag 
bedragen 45 euro. Wie niet wil 
meedoen maar wel komen luis-
teren naar het resultaat van een 
dag zingen, kan om 15.45 uur 
naar de Dorpskerk komen.
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Limmen - Limmen Cultuur heeft 
op vrijdag 15 februari om 20.00 
uur in Cultureel Centrum Vrede-
burg, Emeritus hoogleraar Her-
man Pleij uitgenodigd om te ko-
men vertellen over de Nederland-
se identiteit en mentaliteit en 
vooral over de noodzaak van de 
regionale identiteiten.

Sinds 2010 is Herman Pleij be-
zig met het denken en schrijven 
daarover. In 2014 heeft hij zijn 
boek ‘Moet kunnen, op zoek naar 
de Nederlandse identiteit’ uitge-
geven. In dit boek vertelt hij op 
smakelijke, voortvarende en hu-
moristische wijze over zijn ver-
kenningstocht naar wat de Ne-
derlanders kenmerkt en dat van-
uit cultuurhistorisch perspectief. 
Speciaal in Limmen vertelt hij 
wat vooral de Noord-Hollanders 
het meest typeert; het gevoel van 
gewoon willen zijn, zonder kap-
sones alsmede een gezamenlij-
ke identiteit, tolerantie en het ge-
vecht tegen het water. De direct-

heid van ons gedrag, compromis-
bereidheid, gemeenschapsge-
voel en onze neiging tot zeuren. 

Emeritus hoogleraar Herman Ple-
ij wordt beschouwd als een van 
de beste sprekers van ons land en 
is ook vaak te gast bij DWDD. Hij 
kan een breed publiek enthou-
siast maken voor cultuurhistori-
sche onderwerpen en inzicht ge-

ven in de historische achtergrond 
van de huidige maatschappij. Ga 
dit alles beluisteren op vrijdag 15 
februari in Cultureel Centrum Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64 te 
Limmen. 
Voor verdere informatie, kaartre-
serveringen, prijzen en voor ove-
rige voorstellingen, kijk op de 
website www.limmencultuur.nl. 
(Foto: aangeleverd)
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30 JANUARI
Ouderinformatieavond PCC Fa-
britius, 19.30 uur.  Info: www.pcc.
nu.

31 JANUARI

Informatiebijeenkomst over 
een nieuw te starten leesclub 
geschiedenis om 11.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard, loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 
1. Aanmelden via miek.vande-
sande@senia.nl, of info@senia.nl. 
(Foto: Arjanneke van den Berg)

Presentatie uitkomsten buurt-
woononderzoek Santmark-
buurt van 14.30 tot 16.00 uur in 
De Santmark. (Foto: aangeleverd)

Informatieavond voor ouders 
op het Jac. P. Thijssecollege, 
19.30 uur. 

Lezing over engelen en edel-
stenen (spirituele avond) door 
Karin van Stralen en Maxim Sem-
ler van 19.30 tot 22.00 uur in bi-
bliotheek Castricum, Geester-
duinweg 1. Toegang €11,-. Aan-
melden via dejarigejob@gmail.
com of 06-51599293. (Foto: aan-
geleverd)

Hotel Modern & Arthur Sauer 
spelen ‘De Grote Oorlog’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

1 FEBRUARI
Wandelen op vrijdag voor 
vrouwen tussen de 20 en 50 
jaar start 13.00 uur NS-station 
Castricum, wekelijkse activiteit 
Welzijn Castricum. Aanmelden 
niet nodig. Info: 0251-656562.

Toneelvereniging Willibrordus 
speelt ‘Baakman en Baakman’ 
om 20.00 uur in cultureel cen-
trum De Lelie, Rembrandtsingel 3 
in Akersloot. Kaarten à € 8,50 ver-
krijgbaar bij Melker aan de Julia-
naweg 85 en aan de zaal. Ook za-
terdag. (Foto: aangeleverd)

Film ‘Mamma Mia! Here we go 
again’ in Filmhuis De Zwaan Cul-
tureel, Uitgeest, om 20.15 uur. 
Kaarten in voorverkoop bij Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest of aan zaal, indien nog 
beschikbaar. (Foto: aangeleverd)

Het Duel van Anton Tsjechov ver-
tolkt door Het Nationale Thea-
ter/Tg Oostpool in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (Foto: Sanne Pe-
per)

Jochen Otten in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. ‘Door-
dacht en doortimmerd met ra-
ke grappen’. (Foto: Scala Photo-
graphy)

2 FEBRUARI
Inloopochtend over WOZ-waar-
de en gemeentelijke belastin-
gen in het gemeentehuis van 
Castricum, 09.00-12.00 uur.

Open huis op het Jac. P. Thijsse 
College, 10.00-13.00 uur.

Poezië-expositie in Strand-
vondstenmuseum in Castricum. 
Opening om 14.00 uur met op-
treden van dorpsdichter Bob van 
Leeuwen.

Vocatiedag in Dorpskerk, Kerk-
pad 1 te Castricum. Inschrijven 
via www.vocatie.nl. Om 15.45 uur 
kan publiek komen luisteren in de 
kerk naar het resultaat. 

Toneelvereniging Willibrordus 
zie 1 februari.

Dansen van 20.00 tot 23.30 uur 
in buurtcentrum De Schuil-
hoek, Van Bronckhorststraat 1 in 
Heemskerk. Entree 3,50 euro. Ou-
derwetse dansmuziek met dj Ge-
orge Snijders. 

O’dreams, Ierse songs en dwaze 
verhalen van drie muziekvrien-
den in het kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: Victor 
Lacken)

▲

De Gouden Jaren, Polygoon�lm-
beelden en nostalgische liedjes 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Tos Kos-
termans)

Anneke van Giersbergen met 
‘Inchecken’ in de Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. In de grote zaal staat 
Pieter Derks op het toneel, deze 
voorstelling is uitverkocht. (Foto: 
Dani Silvia)

3 FEBRUARI
Meditatie en gespreksbijeen-
komsten tussen 9.30 uur en 
12.00 uur (wekelijks) in dorpshuis 
De Kern in Castricum. Deelname 
€ 7,- per keer. Voor de eerste keer 
alleen mogelijk na aanmelding 
via info@mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065.

Workshop Intuïtief Model Schil-
deren door kunstenaar Henk van 
Dam bij Perspectief, 09.30-16.30 
uur. Info: 06-13050180. (Foto: 
aangeleverd)

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Laatste strand- en duinloop van 
dit seizoen van AV Castricum over 
2,3, 4,1, 8,8 of 12,4 kilometer. Start 
vanaf de atletiekbaan aan de Zee-
weg, 10.45 (kortste afstanden) en 
10.45 uur. Inschrijven: www.in-
schrijven.nl. (Foto: aangeleverd)

Muziek- en poëziegroep Ach-
terom komt met voordracht ‘Hou 
me vast, laat me gaan’ om 15.00 
uur in Dorpskerk van Castricum. 

Kosten 3 euro, inclusief ko�e/
thee.

Plogging Castricum maakt de 
Zeeweg schoon. Doe je mee? Ver-
zamelen: 14.00 uur voor de in-
gang van Bezoekerscentrum De 
Hoep. Nodig: je opgeruimde zelf, 
vuilniszak, handschoenen of prik-
stok. Meer info: www.plogging-
castricum.nl. (Foto: Esther Parri-
ger)

Lezing ´Wat is nou wel/niet ge-
zond?’ door ir. Michelle van Roost 
en dr.ir. Manon van Eijsden om 
14.00 uur bij Boekhandel Laan in 
Castricum. Gratis lezing. Over hun 
boek ‘Wegwijs in de voedingsjun-
gle’. (Foto: aangeleverd)

Open Podium Bakkum in Hotel 
Fase Fier, Van Oldenbarneveld-
weg 25 in Castrcium. Aanvang 
15.30 uur. Met optredens van 
Mankes, gitaartrio, Björn Pinxter, 
Jacky’s Choice en de band Ava-
gardner (foto: aangeleverd). Toe-
gang gratis. 

Donna Musica met licht-klassie-
ke muziek om 12.00 uur in Bad-
gastenkerkje, Julianaweg 75 in 
Wijk aan Zee. Toegang vrij. (Foto: 
aangeleverd)

Piet Hein Donner is te gast in de 
Bloemendaalse Dorpskerk waar 
predikant Ad van Nieuwpoort 
met hem spreekt over wat on-
ze samenleving deze dagen no-
dig heeft om ook werkelijk een 
samenleving te kunnen blijven. 
Aanvang 16.00 uur, iedereen is 
welkom. (Foto: Patrick van Kat-
wijk)

4 FEBRUARI
Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 
voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�e@castricum.nl.

5 FEBRUARI
Bijeenkomst van Lotgeno-
ten Contactgroep Partnerver-
lies van 13.30 tot 15.30 uur in het 
Trefpunt in Heiloo. Thema: herin-
neringen. Entree 5 euro.

Dinsdag-matinee in De Vest in 
Alkmaar, The Bentleys met To 
Liverpool And Back, 14.00 uur.

Informatieavond voor ouders  
op het Bonhoe�er College, 19.30 
uur.

Lezing van Henk Ester over 
het thema ‘Zee’ om 20.00 uur in 
Strandvondstenmuseum in Cas-
tricum. Kosten: 5 euro per per-
soon. Graag aanmelden vooraf 
via info@strandvondstenmuse-
um.nl.

6 FEBRUARI
Open huis basisscholen Tabijn 
in Castricum van 08.30 tot 12.00 
uur. De volgende scholen: Visser ‘t 
Hooft (Kemphaan 17), Helmgras 
(Het Korte Land 3), Cunera (Von-
delstraat 25) en Paulus. )1e Groe-
nelaan 88).

Open huis PCC Fabritius, 19.00-
21.00 uur. www.pcc.nu.

Lezing over de gierzwaluw door 
Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland om 20.00 uur in Bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johannis-
weg 2 in Castricum. Lezing gratis 
voor leden vogelwerkgroep, niet 
leden betalen drie euro. (Foto: Mi-
chel Geven)

Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Castricum: 19-01-2019 Jack Ber-
nardus Theodorus Linden, zoon 
van Mike Linden en Anna H. Tie-
bie; 19-01-2019 Aaron Noah Pan-
nekeet, zoon van Bas Pannekeet 
en Manon W.J. Kerren.
Limmen: 07-01-2019 Liam Vrees-
wijk, zoon van Erik Vreeswijk en 
Claudia M.W. Nuijens.

Overledenen
Akersloot: 09-01-2019 Johannes 
G. Reijners, weduwnaar van Ma-
ria E. Janssen; 14-01-2019 Catha-
rina J. Hollenberg, weduwe van 
Nicolaas van der Eng; 20-01-2019 
Harmke B. Lourens, weduwe van 
Gerrit J. Blokker.
Castricum: 15-01-2019 Gerardina 
A. Nootebos; 20-01-2019 Theodo-
ra M. Boots, weduwe van Lauren-
tius P. Sche�ers; 23-01-2019 Jo-
hannes A.P. Brakenho� gehuwd 
met Cornelia M. Heine; 23-01-
2019 Maria C.F. Kuijper, gehuwd 
met Nicolaas P. Weel.

Mannen 
geven zich uit 
voor Essent-
medewerkers
Castricum - Vrijdagochtend 
kreeg de politie een melding 
van een verdachte situatie op de 
Overtoom.
De meldster had twee mannen in 
haar zaak die zich uitgaven voor 
Essent medewerkers. Hun legiti-
matie lag toevallig in de auto, zei-
den de mannen. Ze legitimeer-
den zich met een laptop waar-
op dan zogenaamd Essent klan-
ten konden inloggen. Ze boden 
de ondernemers in Castricum 
een voordeel aanbieding en zij 
moest de laatste drie cijfers van 
haar rekening geven. Zij is er niet 
op ingegaan. De mannen hadden 
geen bedrijfskleding aan.
Essent kon ook niet vertellen of er 
medewerkers van hun bedrijf op 
pad waren in Castricum. 
De politie adviseert om hier niet 
op in te gaan.

Scherper 
toezicht bij 
hangplek
Castricum - Vorige week maan-
dagavond werd de brandweer 
weer eens opgeroepen voor een 
buitenbrand aan het Gerbrands-
ven. Daar kwamen vlammen uit 
een prullenbak en een deel van 
de bosjes stond in de brand. De 
brandweer heeft de brandhaar-
den afgeblust en liet de poli-
tie komen. Deze noteerden de 
namen van de jongelui die er-
bij stonden. Bij eerdere meldin-
gen op deze locatie vertelde de 
jeugd dat dit mocht van de po-
litie en gemeente, maar bij na-
vraag van de brandweer blijkt dit 
dus niet te mogen. De politie zal 
scherper toezicht houden bij de-
ze hangplek.

Auto gestolen
Castricum - Nadat er op 19 janu-
ari ingebroken was in een woning 
aan de Braveld, waarbij de reser-
vesleutel van de auto was weg-
genomen, werd in de nacht van 
woensdag op donderdag de per-
sonenauto weggenomen. Het be-
treft een opvallend lichtgroene 
Volkswagen Lupo met kenteken 
ZJ-ND-08.

Abri vernield
Castricum - In de nacht van zater-
dag op zondag even na twaalf uur 
kreeg de politie de melding dat 
er op de Soomerwegh ter hoog-
te van de kruising met de Tulpen-
veld een abri vernield was door 
twee jongens. Ter plaatse bleek 
dat een raam ingeslagen was en 
het glas verspreid over het �ets-
pad lag. De beide jongens wer-
den niet meer aangetro�en. De 
agenten hebben het glas zo goed 
mogelijk van het �etspad opge-
veegd.

Te langzaam op 
de snelweg
Castricum - Zaterdagmiddag 
kreeg de politie een melding dat 
er een voertuig met lage snelheid 
op de A9 in de richting van Alk-
maar reed. Ter hoogte van Castri-
cum trof de politie het voertuig 
aan. De wagen reed 80 kilometer 
per uur. Het voertuig is, op een 
veilige locatie, staande gehou-
den. De bestuurder gaf aan dat 
het om een elektrische auto ging 
en dat hij nog maar 24 kilometer 
kon rijden. Om energie te bespa-
ren reed de bestuurder langza-
mer dan het overige verkeer.

Snelheids-
controles
Akersloot - Vorige week woens-
dag tussen 19.00 en 21.30 uur 
heeft een snelheidscontrole 
plaatsgevonden op de Geester-
weg ter hoogte van de haven. De 
toegestane snelheid is daar 50 ki-
lometer per uur en de hoogst ge-
meten snelheid was 82. Van de 
278 passanten krijgen er 48 een 
proces-verbaal thuis gestuurd.
Zaterdag vond hier ook een snel-
heidscontrole plaats. Toen reden 
91 van de 749 passanten te hard.
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Nieuw werk in concert Dorpskerk
Castricum - Op zaterdag 9 febru-
ari kan weer een bijzonder con-
cert bijgewoond worden van de 
dwars�uitiste Anke Buringa-Lont 
in samenwerking met pianist Ber-
nard van den Boogaard. 
Zij stelden een prachtig afwisse-
lend programma samen: muziek 
van de Belgische componist Jo-
seph Jongen, de Amerikaanse 
componist Charles Gri�es (vroeg 
20ste eeuwse muziek), afgewis-
seld met de barokke klanken van 
de Franse componist Jean Philip 
Rameau. Met als sluitstuk voor de 
pauze delen uit ‘Histoire du Tan-
go’ van Astor Piazzolla, de be-
roemde Argentijnse tango-com-
ponist. Zijn muziek is onder meer 
bekend van de bruiloft van Maxi-
ma en Willem-Alexander. 
Aan het slot van het concert spe-
len zij de bekende ‘Pavane pour 
une infant défunte’ van de Fran-
se componist Maurice Ravel, een 

feest der herkenning.

De capaciteit van de kerk is klein, 
dus wees er vlug bij met het re-
serveren van kaarten. 
Dorpskerk, Kerkpad 1, zaterdag 9 

februari, aanvang 20.00 uur; Kaar-
ten à € 15,- zijn te reserveren via 
e-mail: info@musicandmagic.nl 
of verkrijgbaar aan de kassa zo-
lang de voorraad strekt. (Foto: 
aangeleverd)

Schuif aan bij ‘Tafels van Hoop’
Castricum - Mensen met een mi-
gratieachtergrond voelen zich 
vaak eenzaam, en dat terwijl we 
weten dat persoonlijk contact 
heel belangrijk is voor een succes-
volle integratie. Samen met scho-
len, kerken en families willen Kerk 
in Actie en de Raad van Kerken, in 
samenwerking met de Stichting 
Welzijn, deze mensen laten weten 
dat ze welkom zijn en hen helpen 
om zich hier thuis te voelen. Daar-

om organiseren zij ook in Castri-
cum ‘Tafels van Hoop’.  
Voor dit evenement heeft het 
voorbereidingsteam een afwis-
selend en boeiend programma 
samengesteld waarin tips gege-
ven worden om te aarden, zoals 
een presentatie arbeidspartici-
patie door een werkgever en een 
ambtenaar en een taalspel; ook 
is er een optreden van clowns en 
tot slot een internationale maal-

tijd met pianomuziek door Jan 
van de Schaaf. De maaltijd zal ver-
zorgd worden door zowel anders-
taligen als autochtonen. 
De maaltijd wordt afgesloten met 
zang door Farangis. De burge-
meester zal de bijeenkomst ope-
nen met uitleg van zijn functie.

Tafels van Hoop, zaterdag 9 febru-
ari van 15.00 tot 19.00 uur in de 
aula van Jac. P. Thijsse College.

Model boetseren bij Perspectief
Regio - - Bij Perspectief is het mo-
gelijk om in vier ochtenden een 
gelijkend beeld te boetseren. Van 
maandag 18 tot en met donder-
dag  21 februari van 9.30 tot 12.30 
uur kunnen beginners zowel als 
gevorderden, onder leiding van 
kunstenaar Ton Rota, een ge-
kleed jong model vereeuwigen. 
Het vervaardigen van een mens-
�guur, uitgaande van 15 tot 20 
kg chamotteklei, vereist inspan-
ning en vooral geconcentreerd 
kijken, maar leidt zeker tot een 
bevredigend resultaat. Dit jaar is 
een jonge student(e), die tegen 
een boom of muur uitrust, be-
reid gevonden op het draaipla-
teau plaats te nemen. Ton Rota 
begeleidt niet alleen de cursisten 
maar geeft ook informatie over 
anatomie en het werk van be-
kende beeldhouwers. Cursisten 
kunnen kiezen uit �jne chamot-
teklei in diverse kleuren. Alle ge-
reedschappen zijn aanwezig. Na 

a�oop van de cursus moeten de 
kunstwerken gedurende enke-
le weken drogen voordat ze on-
der het toeziend oog van Ton in 
de Perspectief-oven kunnen wor-
den afgebakken.
De kosten inclusief alle materia-

len en modelkosten zijn € 100,- 
voor leden en € 125,- voor niet-
leden. 
Aanmelden kan via de websi-
te: www.perspectiefcastricum.
nl of bij Froukje Docter, tel: 06-
13050180. (Foto: aangeleverd)

Hilde-lezing Ernest Briët over project 
‘Amsterdam Wetlands’ 
Castricum - Ernest Briët, direc-
teur van Landschap Noord-Hol-
land, komt donderdagavond 7 
februari naar Huis van Hilde om 
daar een lezing te geven over 
grote ingrepen in het landelijk 
gebied die noodzakelijk zijn om 
de natuur in de Oer-IJ regio voor 
ondergang te behoeden en duur-
zaam te kunnen beheren. Zon-
der actie verschraalt het land-
schap verder, zakken de veenwei-
des steeds dieper weg en verdwij-
nen de weidevogels. Het goede 
nieuws is, dat er ook ideeën voor 
oplossingen zijn.

Samen met Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer en Recrea-
tie Noord-Holland ontwikkelde 
Landschap Noord-Holland een 
nieuwe ruimtelijke benadering 
van de groene long tussen Alk-
maar-Hoorn-Amsterdam-Bever-
wijk. Dit concept noemen ze ‘Am-
sterdam Wetlands’. 
Met dit ambitieuze plan ontstaat 
een nieuw perspectief voor be-
houd van het landschap. Ernest 
Briët: ,,Het wordt een topgebied 
voor natuur en recreatie in het 
hart van de Metropoolregio Am-

sterdam en de harten van zijn in-
woners. Er wordt met onze plan-
nen een verbinding gerealiseerd 
tussen stad en het groene buiten-
gebied.’’ 

Thema’s die daarbij aan de orde 
komen zijn recreatie, natuur, be-
leving, cultuurhistorie en voed-
selproductie. De initiatiefnemers 
van Amsterdam Wetlands star-
ten in 2019 met een aantal pilots 
om samen met boeren, inwoners 

en ondernemers de ideeën om te 
zetten in concrete acties. 
Lezing: Ernest Briët. Titel: Amster-
dam Wetlands - Samen aan de 
slag met ons landschap. Donder-
dag 7 februari van 20.00 tot 22.00 
uur in Huis van Hilde, Westerplein 
6 in Castricum. Kaarten 10 eu-
ro, inclusief ko�e (vrienden van 
het Oer-IJ 10 procent korting). 
Inschrijving en informatie: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of oerij.
eu. (Foto: aangeleverd)

Lezing bij Laan
Wat is wel/niet gezond?
Castricum - Op zondagmiddag 
3 februari om 14.00 uur geven ir. 
Michelle van Roost en dr. ir Ma-
non van Eijsden een gratis le-
zing bij boekhandel Laan over 
welk eten gezond is voor kinde-
ren van 0 tot 9 jaar. Ze hebben er 

een boek over geschreven: ‘Weg-
wijs in de voedingsjungle’, dat ze 
graag willen signeren.
Michell en Manon hebben een 
kennis- en communicatiebu-
reau op het gebied van voe-
ding voor kinderen opgezet, ge-

naamd; Voedingsjungle. Ze wer-
ken voor bedrijven en organisa-
ties met consumenten en in het 
bijzonder ouders als eindgebrui-
ker. Ze willen ouders helpen bij 
het geven van een gezonde eet-
opvoeding. Hun missie is daarom 
concrete, heldere en liefst onder-
bouwde antwoorden te bieden in 
de jungle van voedingsberichten. 
Hierbij volgen ze de Richtlijnen 
goede voeding, aangevuld met 
wetenschappelijk onderbouwde 
kennis. Het product? Een prak-
tisch toepasbaar helder verhaal 
over voeding.
In ‘Wegwijs in de voedingsjun-
gle’ nemen Michelle van Roost 
en Manon van Eijsden vragen (en 
zorgen!) van ouders weg rondom 
voeding voor kinderen. Wat is ge-
zonde voeding voor je kind? De 
praktische overzichten en tips, 
adviezen op wetenschappelijke 
basis en de makkelijke (en lek-
kere) recepten zullen je al snel 
wegwijs maken in de voedings-
jungle. Dit boek helpt ouders en 
verzorgers bij het maken van ge-
zonde keuzes voor hun kinderen 
van 0 tot 9 jaar. Op de aangelever-
de foto Manon (links) en Michel-
le (rechts).

Speciale gasten bij Forte Kinderopvang 
voor het Voorleesontbijt
Castricum - Van 23 januari tot en 
met 2 februari vinden de Nationa-
le Voorleesdagen plaats. Tijdens 
het Voorleesontbijt komen tallo-
ze bekende én onbekende Ne-
derlanders voorlezen aan peuters 
en kleuters om zo het voorlezen 
te stimuleren. Peuteropvang Cu-
nera werd vereerd met een be-
zoekje van burgemeester Mans 
die kwam voorlezen (zie foto). En 
ook kinderdagverblijf De Vuurto-
ren werd vereerd met het bezoek 
van een VIP.
De peuters van de Cunera von-
den de komst van de burgemees-
ter erg interessant, vooral toen hij 
ging uitleggen hoe je een ‘echte’ 
burgemeester kunt herkennen: 
door zijn ambtsketting! De kin-
deren waren dan ook zeer geïn-
teresseerd in de ketting. De sfeer 
was ontspannen en gezellig, de 
kinderen zaten allemaal lekker in 
hun pyjama te luisteren. De bur-
gemeester las het boek ‘Een huis 
voor Harry’ voor. Een aantal kin-
deren hielpen de burgemeester 
met het verhaal, want dit hadden 
zij op de peuteropvang al goed 
geoefend. Toen het boek uit was, 
werd er samen ontbeten. De bur-

gemeester bleef nog even bij het 
ontbijt en nam daarna afscheid 
van de kinderen. 
Kinderdagverblijf De Vuurtoren 
werd ook bezocht door een VIP: 
een vader van een van de kinde-
ren kwam gezellig voorlezen. De 

kinderen hadden al wat geoe-
fend met het boek, maar zo voor-
gelezen worden was een groot 
succes. Ook hier was iedereen in 
pyjama en hebben de kinderen 
daarna samen lekker ontbeten. 
(Foto: aangeleverd)

Lezing ‘De verborgen stadstuin’
Castricum - Harry Pierik gaat ver-
tellen over ‘de verborgen stads-
tuin’. Het bijzondere van de ver-
borgen stadstuin is: je gaat daar 
naar binnen en eenmaal binnen 
ben je buiten. 

Harry heeft zelf ook zo’n tuin. Ja-
ren geleden was dat geen tuin. 
Het was een binnenplaats met 
kweek, heermoes, zevenblad, ou-
de matrassen, puin, glasscherven 
en plastic. Hij is gestart met alles 
in containers storten en oprui-
men van rotzooi. Daarna kon Har-
ry pas beginnen aan zijn tuin, de 
tuin waarop je nooit uitgekeken 
raakt. Het hele jaar door moet er 
wat te zien zijn. Bloei in alle sei-
zoen, ook als het vriest. Even-
wicht tussen de groenblijvende 
heesters en de bladverliezende. 
Hij wil de sfeer oproepen van va-
rens, valleien, tropische tuinen en 

nevelige hellingen. 
Op donderdag 7 februari vertelt 
Harry Pierik in het Clusius College 
aan de Oranjelaan 9a over de ver-
borgen stadstuin. 

Aanvang 20.00 uur, de zaal is 
open om 19.30 uur. De lezing 
is gratis voor leden van Groei & 
Bloei, niet-leden betalen 3 euro. 
(Foto: aangeleverd)

BSO Kindergarden verdient Wecycle-
certificaat en steunt Jarige Job
Castricum - Kinderen van buiten-
schoolse opvang Kindergarden 
hielpen familie en bekenden te 
‘wecyclen’ door oude kleine elek-
trische apparaten op de BSO in 
te leveren voor recycling. De BSO 
ontvangt naast een mooie belo-
ning een Wecycle-certi�caat met 

1 ster. 206 basisscholen en orga-
nisaties voor buitenschoolse op-
vang deden mee met de inzamel-
actie. Deze werd georganiseerd 
door Wecycle, die de inzameling 
en recycling regelt van afgedank-
te elektrische apparaten en ener-
giezuinige lampen. 

De scholeninzamelactie van We-
cycle leverde naast veel afge-
dankte apparaten een sponsor-
cheque op van 10.000 euro voor 
Stichting Jarige Job. Deze stich-
ting bezorgt kinderen uit minder 
bedeelde gezinnen een onverge-
telijke verjaardag.





14 30 januari 2019

TDR: drie medailles mee 
naar huis uit Kerkrade
Castricum - De klassieker van de 
zuidelijkste provincie van Neder-
land, de Abdijcross, vond in het 
weekend van 19 en 20 januari 
plaats in Kerkrade. In plaats van 
veel modder, zand en regen was 
het dit jaar de keiharde bevroren 
ondergrond, de vrieskou en de 
steile heuvel dat het strijdtoneel 
vormden. Goede afwegingen 
over welke schoenen en welke 
spike puntjes er onder de spikes 
werden gedraaid waren van cru-
ciaal belang. Team Distance Run-
ners (TDR) deed goede zaken.
De nog 16-jarige Noah Baltus 
startte bij de B-junioren. Met al 
twee zeges op zak dit crosssei-
zoen was Baltus de favoriet. Hij 
liep een hele sterke wedstrijd en 
wist de wedstrijd al snel naar zijn 
hand te zetten. Met maar liefst 
dertien seconden verschil op de 
nummer twee wist Baltus ook de 
Abdijcross op zijn naam te schrij-
ven. 
Negen atleten van TDR stonden 
aan de start van de korte cross 
mannen. Bram Anderiessen, de 
nummer elf van Europa op de 
cross bij de junioren, was op pa-
pier de te kloppen man. Na een 
goede start was het merendeel 
van de TDR-atleten voorin te vin-
den. Anderiessen nam vroeg de 
kop en ging als eerste de helling 
af. Heuvelop kwam er een klei-

ne kopgroep bestaande uit drie 
man. Eenmaal bovenop de heu-
vel zette Anderiessen weer aan, 
gaf zijn koppositie niet meer weg 
en �nishte als eerste in een tijd 
van 7’54” over de 2600 meter kor-
te cross. De andere teamgeno-
ten liepen een hele sterke race en 
waren erg gewaagd aan elkaar. 
Edwin Sjerps, Thomas Lewis, Joeri 
Slagter en Brian Versluis �nishten 
binnen 5 seconden van elkaar en 
bemachtigden de 11e tot en met 
de 14e plek. Op gepaste afstand 
kwamen Djoao Lobles, Twan Por-
mes en Timo Stegink als respec-
tievelijk 16e, 21e en 27e over de 
�nish. 
Edwin de Vries was de enige van 
TDR die zich waagde aan de lan-
ge cross van 10,4 kilometer. De 
Vries liep niet zijn sterkste wed-
strijd van het seizoen en �nishte 
als 9e in een tijd van 34’19”.  
Bij de korte cross voor de vrou-
wen was het Britt Ummels die 
met een bos bloemen naar huis 
ging. Ummels �nishte net een se-
conde achter Dagmar Smid en 
moest genoegen nemen met de 
tweede plaats.  

Bij de jongens junioren A waren 
het Duncan Steenbakker en Koen 
Grandiek die als 11e en 17e �-
nishten over de 7,4 kilometer lan-
ge cross. 

Schaaknieuws SV Vredeburg:
Sterke Van Duin pakt punt
Limmen - De schakers van SV 
Vredeburg speelden vrijdag 25 ja-
nuari de zestiende ronde van de 
interne competitie.

Koploper Luc Janssen slaagde er-
in met een paard de zwarte to-
ren op a8 van Ed Stolp te slaan. 
Daarmee was het voordeel gere-
aliseerd dat Janssen vervolgens 
koeltjes uitbouwde naar een 
strakke zege. Hidde Ebels, geze-
ten achter de witte stukken, leek 
met een glansrijke aanval de ko-
ningstelling van zijn bloedei-
gen vader Harold te verwoesten. 
Maar toen hij in zijn aanvalsdrift 
een paard onbeheerd liet, keerde 
het spelbeeld onmiddellijk. Seni-
or pakte het cadeautje uit en kon, 
vijftien zetten later,  alsnog een 
- ge�atteerde - overwinning bij-
schrijven. Ed van Duin verkeerde 
in bloedvorm. Met dame en loper 
nam hij de cruciale diagonaal h3-
c8 in beslag en bestookte daar-
mee de koningstelling van Mar-
cel Wester. Het resultaat was een 
vol punt. Bob Stolp boekte een 
onberispelijke zege op Samer Al-
rayes. Via een aanval recht door 
het centrum op de zwarte koning 
rekende Bert Hollander vlotjes af 
met Gertjan Hafkamp. Gijs Pouw 
ging deze keer snel onderuit. Via 
een handig schaakje lokte de 

handige Jan Levering de koning 
van Pouw naar voren, om deze 
vervolgens keihard mat te zet-
ten. Chiel Pepping speelde een 
lekkere partij tegen Indriaas Booij 
die rond de veertigste zet de ko-
ning om moest leggen na een 
fraaie dubbele aanval. Dick Aaf-
jes zorgde voor een verrassende 
uitslag door de sterker veronder-
stelde Matthijs Hulsebos te ver-
slaan. Adri Beentjes hield de ster-
ke Robin Rommel op remise. 
Jan Brantjes toonde zich sterker 
dan Nico Pepping. Lang leek Re-
mi Aa�es in zijn partij tegen de 
sluwe Jos Admiraal binnen de re-
mise-marge te blijven, maar met 
een geweldige paardzet die aan-
kwam als een mokerslag wist Ad-
miraal het pleit toch in zijn voor-
deel te beslechten. 
Tars Wanders en Barry Bleke-
molen speelden een lange par-
tij. Toch was na stukwinst in het 
vroege middenspel al enige tijd 
de inschatting dat Blekemolen 
zou gaan winnen. En zo geschied-
de. 

Het eerste team van SV Vrede-
burg speelt donderdag een be-
langrijke bondswedstrijd bij De 
Wijker Toren in Beverwijk. Op vrij-
dag wacht ronde zeventien van 
de interne competitie.

Anderhalf jaar later...
TC Bakkum deelnemers 
winnen Australian Open
Castricum - Achttien maanden 
geleden (juli 2017) speelden Cla-
ra Tauson (Denemarken) en Lo-
renzo Musetti (Italië) op tennis-
club Bakkum het Dutch Juni-
or Open. Vorige week waren ze 
actief bij het Australian Open 
in Melbourne én met succes: ze 
wonnen de titel.
In juli 2017 viel de destijds 14-ja-
rige Deense al op in Bakkum. Ze 
reikte daar tot de halve �nale en 
wist met haar aanvallende ten-
nis indruk te maken op het pu-
bliek. Sindsdien is Tauson opge-
klommen tot de nummer 1 van 

de wereld bij de junioren. Die 
status bekroonde ze in Australië 
met de enkelspel titel door geen 
set te verliezen. Hetzelfde over-
kwam Lorenzo Musetti. De 16-ja-
rige Italiaan won in juli 2017 het 
dubbelspel in Bakkum. Nadien is 
zijn ontwikkeling hard gegaan: 
net als de Deense Tauson is hij de 
nummer 1 van de wereld gewor-
den, maar dan bij de jongens. 
Bij de senioren haalde Lucas 
Pouille uit Frankrijk, deelnemer 
op TC Bakkum in 2010, de halve 
�nale. Novak Djokovic was daar-
in een maatje te groot. 

Lorenzo Musetti (rechts) in 2017 op TC Bakkum. Afgelopen weekend won 
hij de Australian Open voor de junioren (foto: Wim Peperkamp)

Topploegen op Johanna’s 
Hof U12 Top Tournament
Castricum - De zevende editie 
van het Johanna’s U12 Top Tour-
nament kent een prachtig a�che. 
Toernooidirecteur Arthur Oost-
hoek is zeer in zijn nopjes met de 
clubs die op 20 april op de velden 
van FC Castricum zullen strijden 
om de toernooiwinst. ,,Op papier 
is dit het sterkste deelnemersveld 
ooit’’, blikt Oosthoek vooruit.
Voor het eerst in de historie van 
het toernooi wordt er elf tegen 
elf gespeeld. ,,Het toernooi was 
altijd bedoeld voor O11-spelers, 
die negen tegen negen spelen. 
Deze wedstrijdvorm bestaat niet 
meer. Dat heeft ons doen beslui-
ten om een toernooi te organi-
seren voor Onder 12 spelers, die 
elf tegen elf spelen.’’ Het was dit 
jaar relatief eenvoudig het deel-
nemersveld rond te krijgen. Oost-
hoek: ,,Dat komt denk ik ook 
doordat het toernooi in deze op-
zet nog aantrekkelijker is’’. Zoals 
gewoonlijk vormde de top 100 
jeugdopleidingen amateurvoet-
bal de leidraad. Aan de hand van 
die lijst heeft de organisatie een 

shortlist samengesteld. ,,Bijna al-
le ploegen die we benaderden, 
wilden graag komen. Dat komt 
enerzijds doordat we een goede 
naam hebben opgebouwd en an-
derzijds doordat we nu elf tegen 
elf spelen’’, denkt Oosthoek.
Met het vastleggen van Baren-
drecht, Westlandia en Zeeburgia 
gaat een lang gekoesterde wens 
van de organisatie in vervulling. 
Oosthoek: ,,Deze ploegen zijn va-
ker benaderd, maar hadden zo 
hun redenen om niet aan onze 
uitnodiging gehoor te geven. Nu 
komen ze graag naar Castricum.’’
Naast deze ploegen, FC Castricum 
en titelverdediger Spartaan’20 
bestaat het deelnemersveld uit 
FC Lisse, HBS, AFC’34, BFC, Fortu-
na Wormerveer, Quick Boys, Vo-
lendam, JEKA, JVOZ en DOVO. Ti-
telverdediger Spartaan’20 komt 
naar eigen zeggen met een heel 
sterk team. Oosthoek: ,,Dit team 
speelt met Onder 11 spelers te-
gen Onder 13 teams in de eerste 
klasse en is in de najaarscompeti-
tie als derde geëindigd.’’ 

De �nalisten van vorig jaar, BFC en Spartaan’20, zijn opnieuw van de par-
tij (foto: Paul van der Molen)

Dick Liefting winter-
kampioen bij ‘t Steegie
Castricum - Bij Biljartcentrum 
Castricum heeft afgelopen don-
derdagavond het winterkampi-
oenschap van Biljartvereniging 
’t Steegie plaatsgevonden. De 
hoogste acht geplaatste leden 
streden om de eerste plaats voor 
het kampioenschap 2018 /2019. 
In een spannende �nale mocht 
Dick Liefting zich de nieuwe win-
terkampioen noemen, met een 

goede tweede plaats voor Sjaak 
Stuifbergen. Op de derde en vier-
de plaats eindigden respectieve-
lijk Ton Res en Jaques Boonman. 
Door penningmeester en wed-
strijdleider Gerard Veldt werden 
de prijzen uitgereikt. Op de aan-
geleverde foto van links naar 
rechts: Gerard Veldt, Ton Res, Dick 
Liefting en Sjaak Stuifbergen (Fo-
to: Giel de Reus).

Verlies voor 
Meervogels dames 1
Akersloot - Zondag is de wed-
strijd Westlandia dames 3 tegen 
Meervogels dames 1 gespeeld. In 
de beginfase van de eerste helft 
liep Westlandia weg met een snel-
le start. Ze waren snel en scherp. 
Voor Meervogels daarentegen 
waren de eerste paar doelpun-
ten erg moeizaam. Meervogels 
wist toch in de tweede fase van 
de eerste helft de snelheid op te 
pakken en de kansen te benutti-
gen. De ruststand was 13-8 voor 
Westlandia. In de beginfase van 

de tweede helft was de start van 
Meervogels beter dan in de eerste 
helft. Er zat snelheid in de aanval 
en de verdediging stond als een 
huis. Aan beide kanten werd er 
gescoord. 
In de tweede fase van de tweede 
helft werden de kansen niet meer 
benut en waren de doelpunten 
schaars. Er werden onnodige te-
gendoelpunten gemaakt door 
Westlandia, dit resulteerde in een 
eindstand van 28-17 in het voor-
deel van Westlandia. 

Oranjefonds opent 
aanmelding voor NL Doet
Castricum - Heel Nederland kan 
zich vanaf nu aanmelden voor de 
15e editie van NLdoet. Het Oran-
je Fonds organiseert de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland 
dit jaar op 15 en 16 maart. Tijdens 
deze dagen kan iedereen op zijn 
of haar manier meedoen om ons 
land nog socialer te maken. Een 
leuke vrijwilligersactiviteit vin-
den kan op nldoet.nl. Er zijn al bij-
na 6.800 activiteiten aangemeld.
Ieder jaar melden duizenden so-
ciale organisaties in heel Neder-
land activiteiten aan waar ze hulp 
bij kunnen gebruiken. Tijdens NL-

doet komen honderdduizenden 
vrijwilligers in actie om deze or-
ganisaties te helpen bij de acti-
viteiten en zo iets voor een an-
der te doen. Omdat het aanbod 
heel divers is, is er voor ieder wat 
wils. Mensen die van klussen hou-
den kunnen bijvoorbeeld aan de 
slag met het opknappen van 
een buurthuis, tuinierliefhebbers 
kunnen een voedseltuin lente-
klaar maken en mensen die graag 
wat aandacht willen geven aan 
anderen kunnen bijvoorbeeld 
een uitstapje maken met oude-
ren of kinderen.

Laatste strand- en 
duinloop van dit seizoen
Castricum - Zondag 3 februa-
ri organiseert Atletiek Vereniging 
Castricum  de laatste van de vier 
Strand- en duinlopen van dit sei-
zoen. 

Iedereen kan meedoen, en je 
hoeft geen lid te zijn van een at-
letiekvereniging. Beginnende lo-
pers kunnen meedoen aan de 
loop over 4,1 kilometer. De start 
is op de atletiekbaan aan de Zee-
weg, en de route voert door het 
duingebied. De gevorderde lo-
pers kunnen kiezen voor 8,8 km 
of 12,4 km. Deze beide routes 
voeren door het duingebied en 
over het strand. De strand- en 
duinlopen staan in de regio be-
kend als een gezellig en klein-
schalig evenement, met bij iede-
re loop zo’n 400 hardlopers van 
jong tot oud aan de start. 

Ook aan de jeugd is gedacht. De 
jeugd van 5 tot en met 12 jaar kan 
meedoen aan de speciale jeugd-
loop over 2,3 km. Het parcours 
van deze route maakt vanaf de 

atletiekbaan een ronde nabij Jo-
hanna’s Hof. Het leuke hier is dat 
ouders gewoon met de kinderen 
mee mogen lopen. Jeugd vanaf 
12 jaar kan ook kiezen voor de 4,1 
km. Voor alle kinderen is er bo-
vendien een leuke herinnering, 
en voor de beste drie jongens en 
meisjes in verschillende leeftijds-
categorieën zijn er prijzen te ver-
delen.

Van tevoren inschrijven voor de 
loop is aan te raden, dat kan tot 
en met vrijdagavond 1 februari  
via www.inschrijven.nl. Inschrij-
ven op de dag zelf kan ook, dat is 
alleen iets duurder.

Alle routes starten vanaf de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg in Castri-
cum. De korte afstanden (2,3 km 
en 4,1 km) starten om 10.15 uur. 
De langere afstanden om 10.45 
uur. Na a�oop kan men terecht 
in het clubhuis van AV Castricum 
voor een hapje of drankje. Tevens 
is douchegelegenheid aanwezig. 
(Foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.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 !
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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 hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 4 februari 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   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 raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein 31 januari 2019

Agenda Raadsinformatieavond / 
 commissie 7 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Sessie rondom initi ati efvoorstel biodiversiteit in parken en bermen  
 binnen de bebouwde kom
19.30 – 20.45   Raadswerkgroep digitalisering
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
 • WN  personeelsdiensten
 • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
 • Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
 • Vuilverbrandingsinstallati e (VVI)

Op 2  januari hee   u het aanslag beschikkingsbiljet gemeentelijke belasti ngen 2 1  ontvan
gen. Speciaal voor iedereen die daar vragen over hee   of er meer over wil weten, organiseert 
de gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 2 februari van .  – 13.  
uur. De toegang is grati s.

Belasti ngmedewerkers en taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informati e 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met zijn aanslag, kan daar 
samen de beste en snelste oplossing vinden. Meer informati e leest u op de homepage van onze 
website www.castricum.nl. 

Uiteraard kunt u ook buiten deze inloopdag om ti jdens openingsuren bellen of langskomen als u 
een vraag heeft .

Zaterdag 2 februari: Inloopochtend over 
WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 21.00 Huisvesti ng Horizon 
19.30 – 20.15 Amendementen en moti es bij egalisati ereserve sociale woningbouw
20:15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
  Diversen     
  Pauze 
21.15 – 22.30 elegenheid tot afgeven van wensen en bedenkingen inzake   
  voorgenomen aankoop grond sportpark de Duinloper
21.15 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
  • D Hollands Noorden
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • BUCH
22.45  Raadsvergadering 
  1 Opening en mededelingen
  2 vaststellen agenda
  3 Debat raad 
  A Actuele politi eke onderwerpen     
  4  Besluitvorming
  A Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op
     begroti ngswijziging 2019 van de werkorganisati e BUCH
     i.v.m. implementati e Omgevingswet
  B Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw inclusief  
  amendementen en moti es
  C Verordening op de vertrouwenscommissie  
  5 Sluiti ng  
    
n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n 

rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  c mmis
sievergaderingen aan de orde zijn. 

n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar
r t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 .00 uur aanm n ij 

 ri    ia raa s ri   castricum.n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Op 4 februari is er van 1 .  tot 
15:  uur verkeershinder op de 
Provincialeweg N2 3 ter hoogte 
van het Shell pompstati on. Om 
onderhoud uit te voeren aan de 
lichtmasten, wordt de weghel   
van Castricum naar itgeest voor 
een deel afgesloten. Tijdens de 
werkzaamheden blij   het mogelijk 
de N2 3 in beide richti ngen te 
gebruiken. 

Verkeersregelaars zijn aanwezig 
om het verkeer in goede banen 
te leiden. Houd wel rekening met 
verkeershinder en vertraging. 
Het pompstati on blijft  ti jdens de 
werkzaamheden bereikbaar. 

Meer informati e
Heeft  u vragen dan kunt u contact 
opnemen met: projectco rdinator 
Remco Lansbergen van Tra   c Service 
Nederland. Telefoon 06 469 29 702 of 
per mail RemcoLansbergen@tsned.nl.

4 februari verkeershinder 
Provincialeweg N203 

Woensdag 2  maart zijn 
de verkiezingen voor het 
bestuur van Provinciale 
Staten én die van het 
waterschap. Het is niet 
alleen belangrijk dát u 
stemt. Maar ook dat u 
weet waarvoor u stemt. 

Wat doet de provincie? 
Er zijn 12 provincies in 
Nederland; Provincie 
Noord-Holland is daar een 
van. De Provinciale Staten 
– het bestuur - beslissen 
over veel zaken in onze 
provincie. Bijvoorbeeld: 
waar woningen, wegen en natuurgebieden komen. Waar windmolens komen. Dat er bussen 
rijden tussen gemeenten en waar de bushaltes zijn. De provincie zorgt ook voor de provinciale 
wegen. En de provincie betaalt mee aan de regionale omroep en zorgt voor natuurgebieden. e 
maakt dijken hoger om overstromingen te voorkomen. Dit doet ze samen met het waterschap. 
Samen zorgen ze ook voor gezond zwemwater in meren en plassen. 

Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer
Er is nog een belangrijke reden om te gaan stemmen: de gekozen Provinciale Statenleden uit 
het hele land stemmen op 27 mei de 75 leden van Eerste amer. De Eerste amer moet zijn 
goedkeuring geven aan wett en die de Tweede amer heeft  goedgekeurd. Pas daarna kan de wet 
worden ingevoerd. 

Wat doet het waterschap? 
Nederland telt 21 waterschappen. ij hebben de zorg voor schoon oppervlakte-(buiten)water en 
hebben de taak om ervoor te zorgen dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen beslissen 
bijvoorbeeld over hoe we overstromingen voorkomen, hoe rioolwater wordt schoongemaakt, 
hoe we water in meren en sloten schoon houden en hoe dijken stevig te houden. 

Op wie gaat u stemmen? 
Wat willen politi eke parti jen? Ga op zoek. 
• Bekijk plannen van politi eke parti jen op bijvoorbeeld hun website, acebook of Instagram.
• Stel vragen aan politi eke parti jen. e delen folders uit op straat. Soms zijn er ook – grati s - 

verkiezingsbijeenkomsten in de buurt.
• ijk of luister bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat waar politi eke parti jen vertellen welke 

plannen ze hebben. 

Praat met anderen
Vraag aan familie, buren of kennissen voor welke politi eke parti j zij kiezen. En voor welke parti j 
niet. En waarom. 

Gebruik een kies  of stemwijzer
Beantwoord de vragen en stellingen van de stemwijzer van de Provinciale Staten in via noord-hol-
land.stemwijzer.nl. Voor de stemwijzer van het waterschap ga je naar www.hhnk.mijnstem.nl.

Woensdag 20 maart: verkiezingen voor 
Provinciale Staten en voor waterschappen. 
Stem ook!
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

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-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
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

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

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 ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@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 gemeente Castricum 30 januari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
180119 Rooseveltlaan 65 in Castricum 
 Het plaatsen van een inrit (WABO1900121)
200119 Jan Van Nassaustraat 1 in Castricum  
 Het bouwen van een schuur (WABO1900123)
210119 Van Egmondstraat 7 in Castricum 
 Het verbouwen van een bedrijfsruimte naar een woning (WABO1900130)
 Dag Hammarskjöldlaan 123 in Castricum 
 Het realiseren van een aanbouw (WABO1900133)
220119 Visweg tegenover 28, bouwnr. 52 in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1900141)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Buiten behandeling: Stati onsweg 8 in Castricum  
    Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
170119 Recti fi cati e: Westerweg 6 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901899)
230119 Starti ngerweg 45 in Akersloot  
 Het realiseren van een B&B (WABO1801948)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
220119 Boschweg 5a in Akersloot
 Het bouwen van een dubbele garage
230119 Dusseldorperweg 118 in Limmen 
 het verplaatsen van de in-en uitrit (WABO1801980)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 

bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vastgesteld bestemmingsplan Duinpad 3
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 januari 2019 het bestemmingsplan 
Duinpad 3 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning op het perceel. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
(inclusief  n) zijn met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-VS01. Daarnaast 
ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA in Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestu-
ursrecht-s praak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
 • een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren  
    heeft  gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest  
    zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde ber-
oepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige 
voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail Marshadewaard@debuch.nl.

Castricum, 30 januari 2019.

De adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe leden!
Wij zoeken 2 leden met affi  niteit op het gebied van: de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  Daarnaast zoeken wij een secretaris met affi  niteit en kennis van één of 
meerdere van de aandachtsgebieden.  

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van Burgemeester 
& Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal 
Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Parti cipati ewet en de 
Jeugdwet zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

Wie wij zoeken:
• U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en voelt zich betrokken bij 

de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op het gebied van één van de terreinen binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Parti cipati ewet hebt u kennis op basis van ervaring 
of (professionele) betrokkenheid;

• Als inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum hebt u een sociaal netwerk, dat 

ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. Wellicht hebt u binding of bent u anderszins 
betrokken via vereniging of buurt bij sociale en maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. 
In elk geval staat u ‘midden in de gemeenschap’. 

De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacati evergoeding van de leden voor facili-
teiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering. 

Meer informati e 
Wilt u eerst nog meer weten over het werk van de Adviesraad en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u 
contact opnemen met Cees Huisman, voorzitt er, telefoon 0648981923 of  huisman.cees@gmail.com  

Reageren
Uw reacti e kunt u sturen, vóór 6 februari 2019, naar het e-mailadres asd@castricum.nl.  Er volgt dan 
een oriënterend gesprek met een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum. Daarna 
kan de Adviesraad besluiten u als lid voor te dragen aan het College van Burgemeester en Wethoud-
ers, die de benoeming formaliseert. 

Adviesraad Sociaal Domein zoekt 2 nieuwe leden én een secretaris




