
GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 22 januari 2020

Kat beschoten
Castricum - Zondag 12 januari 
kwam de kat van Anja van der Lit 
in de omgeving van de Leo Toe-
poelstraat/Schoutenbosch kreu-
pel thuis. Ze dacht dat hij ergens 
vanaf was gevallen, maar ze ont-
dekte ook een wondje in zijn buik.
Onderzoek bij de dierenarts wees 
uit dat de kat twee kogeltjes van 
een luchtbuks in zijn lichaam 

had, waarvan er een al ingekap-
seld was, en dus al langer in het 
lichaam zat. Deze kon niet meer 
verwijderd worden. De kat heeft 
een operatie ondergaan voor 
het tweede kogeltje en zal waar-
schijnlijk herstellen.
Op haar Facebookpagina waar-
schuwt Anja andere katteneige-
naren. (Foto: Anja van der Lit)

Grote twijfels raad bij 
collegevoorstel Bakkerij

In de door Harold Ebels geleide 
vergadering kregen alle partijen 
ten overstaan van een volle pu-
blieke tribune ruimschoots de tijd 
om hun zegje te doen. Regelmatig 
werd er ook gelegenheid gegeven 
om de sprekers te interrumperen. 
Andries de Rooij (VVD) beet het 
spits af. Hij noemde de situatie 
ernstig omdat De Bakkerij al ja-
ren haar rentelasten niet betaalt 
en er steeds weer uitstel op plan-
nen wordt verleend. Zijn partij is 
niet bereid om de renteschuld van 
€ 60.000 kwijt te schelden, ‘want 
slecht gedrag moet je niet belo-
nen’. Over een tweede keuze, ge-
dwongen verkoop van het pand, 
werd volgens De Rooij niet eerder 
gesproken. ,,Een compleet nieuw 
plan moet kritisch worden beke-
ken.” Ook vindt de VVD het niet 
nodig dat er een extra cultuurhuis 
in de gemeente bijkomt. ,,Geester-
hage in Castricum en Vredenburg 
in Limmen voorzien daar voldoen-
de in.”
Tweede spreker Ralph Castricum 
stelde namens Forza! de gemeen-
te imagoschade oploopt als men 
nog langer doorgaat met subsidi-
ering en leningen. ,,Het is trekken 

aan een dood paard. Niet doen 
dus.”

Stevig stichtingsbestuur 
Lenie Kelder (CKenG) vond dat het 
voorstel veel onzekerheden met 
zich meebrengt. ,,Dat valt niet uit 
te leggen aan andere maatschap-
pelijke instellingen die wel keurig 
aan hun verplichtingen voldoen.” 
Haar partij pleitte voor het betrek-
ken van jongerencentrum Disco-
very bij het voorstel en noemde 
taxatie van het pand als derde op-
tie, waardoor verkoop kan worden 
overwogen.
D66 zag bij monde van Mariska 
El Ouni brood in een doorstart, 
maar dan zou er eerst een stevig 
stichtingsbestuur moeten zijn ge-
volgd door een ondernemings-
plan. ,,Aan het eind van dit jaar 
blijkt dan wellicht of er een ande-
re maatschappelijke organisatie 
aan De Bakkerij kan worden toe-
gevoegd.”
Sander Schmitz liet weten dat de 
PvdA nog steeds achter het con-
cept staat, maar niet zoals het 
nu gaat. ,,Voor een volmondig ja 
moet er eerst een uitgewerkt plan 
komen om voldoende middelen 

te garanderen en schoon schip te 
kunnen maken.” 

Balletje, balletje 
Elize Bon (CDA) meldde dat het 
aantal evenementen in De Bak-
kerij sinds 2016 gedaald is van 
90 naar 30 en dat de Vereniging 
Vrienden Van de Bakkerij (VVDB) 
te weinig inzet biedt. Ook het CDA 
achtte een goede business case 
noodzakelijk en het collegevoor-
stel nog niet rijp voor besluitvor-
ming. Bart Dekker (GDB) kreeg 
de lachers op zijn hand door het 
schuiven met geld te vergelijken 
met het Belgische spel ‘balletje, 
balletje’. ,,Het gevolg daarvan is 
dat je altijd verliest.” Hij miste ook 
een bedrijfsplan waaruit blijkt dat 
de Landbouw, zoals het pand zou 
gaan heten, de lasten wel kan op-
hoesten.
Hannie Lutke Schipholt deelde na-
mens Groen Links mee dat de pro-
blemen in deze kwestie te groot 
waren geworden. ,,Er is te weinig 
capaciteit om ze op te lossen.” Wel 
vond ze het positief dat het de cul-
tuurcoach was gelukt om meer 
mensen bij De Bakkerij te betrek-
ken.  
  
Teller op negen ton
Reinaud van de Fliert (De Vrije 
Lijst) is wel voorstander van een 
doorstart, omdat de agenda bre-
der is geworden dankzij de cul-
tuurcoach. Hij vroeg zich wel af 
wat voor invloed de maatschap-
pelijke bestemming heeft op de 

verkoopwaarde als voor verkoop 
wordt gekozen.
Marjo Husslage (SP) voelde niets 
voor gedwongen verkoop en 
sloot zich aan bij de uitspraken 
van D66. Zij zag wel wat in een on-
derzoek naar de haalbaarheid van 
een � lmhuis in de zaal van De Bak-
kerij voor het geval dat de eige-
naar van de Corso het bijltje erbij 
neer zou gooien.
Leo van Schoonhoven van de ge-
lijknamige eenmansfractie zette 
in een helder betoog uiteen dat 
een nieuwe lening ‘niets oplost’ en 
dat er voor de toekomst ‘geen ren-
dement is te creëren’. Hij wees er-
op dat de teller van de kosten van 
dit project na al die jaren ruwweg 
op negen ton staat en er door een 
verbouwing nog eens € 50.000 bij 
zou komen. Van Schoonhoven zei 
ook dat er vanuit de markt genoeg 
belangstelling was voor het pand 
en noemde het ‘een prachtige lo-
catie voor appartementen voor 
starters’.  

Lening in stenen
Wethouder Ron de Haan probeer-
de in zijn pleidooi de commissie-
leden nog eens te overtuigen van 
het collegevoorstel. De wethou-
der erkende dat de zorgen deels 
veroorzaakt zijn door gebrek aan 
identiteit en programmering. 
,,Maar de weerstand uit het dorp 
tegen live muziek heeft daarin ook 
een rol gespeeld.” Omdat de VVDB 
nooit alles alleen kan behappen, 
wil het college afscheid nemen 
van deze vereniging en met een 
bredere functie onder een nieu-
we naam doorgaan. De Haan be-
nadrukte dat de Stichting Meer-
granen ‘bereid is om de nieuwe le-
ning te betalen en een prima re-
latie heeft met de bank’. ,,De ge-
meente komt door het voorstel in 
een kansrijke positie. Zij gaat van 
een lening aan lucht naar een le-
ning in stenen.” Cultuurcoach Ta-
mara Roos kreeg ook het woord 
en lichtte toe dat er met alle part-
ners hard gewerkt wordt aan een 
� nanciële uitwerking van de plan-
nen. Daar is het wachten dan op, 
want een meerderheid van de 
raad wil De Bakkerij pas een nieu-
we kans geven als er voldoende 
zicht is op een deugdelijke exploi-
tatie en een stevig bestuur.
De wethouder tot slot: ,,Ik hoop 
dat de tijd alle wonden heelt, want 
het heeft geen zin om te blijven 
talmen en draaien. Voor eind fe-
bruari hoop ik u nieuwe cijfers te 
presenteren.” (Tekst en foto: Hans 
Boot)  

Castricum - Het voorstel van het college om de subsidieregeling 
met poppodium De Bakkerij te beëindigen en de Stichting Meer-
granen een geldlening van twee ton aan te bieden, is nog geen 
hamerstuk. In tegendeel. Aan het eind van de raadscommissie 
afgelopen donderdagavond waren de meeste fracties lang niet 
overtuigd door het pleidooi van verantwoordelijk wethouder 
Ron de Haan, die samen met cultuurcoach Tamara Roos nog heel 
wat huiswerk heeft te doen.

Veel belangstelling voor de problemen van De Bakkerij

Politie zoekt getuigen

Zondag 12 januari rijdt een 20-jari-
ge Limmenees op zijn scooter door 
Castricum om naar huis te gaan. 
Bij het gemeentehuis ziet hij een 
tweetal met een scooter staan. Dat 
duo zet de achtervolging in. Bij de 
rotonde op de Zeeweg wordt hij in-
gehaald en krijgt hij een klap met 
een hamer. Hij wordt gesommeerd 
af te stappen. 
De jongen keert direct en rijdt te-
rug naar Castricum. Hij vlucht de 
bloemenwijk in om aan het duo te 
ontkomen. Het slachto� er verstopt 
zijn scooter in een steeg en springt 

in een sloot in de buurt van het Gla-
diolenveld om aan de jongens te 
ontkomen. Hij is met onderkoe-
lingsverschijnselen uit het water 
gehaald.

‘Duidelijke overeenkomsten’
De dag erna, maandag 13 januari, 
vindt een soortgelijk incident plaats 
in Uitgeest. Omstreeks 22.20 uur 
worden vier vrienden nabij sport-
hal de Zien belaagd door twee jon-
gens op een scooter. Een van de 
tieners krijgt een klap met een ha-
mer. Onder bedreiging staan ze een 

scooter af. De politie weet uiteinde-
lijk twee jongens van 17 en 18 jaar 
aan te houden. Wijkagent Jacco 
Munster, van Castricum Centrum, 
ziet duidelijk overeenkomsten. ,,We 
hebben het vermoeden dat deze 
zaken met elkaar te maken hebben 
en zoeken dat nu uit.”

‘Getuige heeft zich nog niet ge-
meld’
De politie weet dat er tijdens de 
achtervolging in Castricum een � et-
ser is geweest die het voorval heeft 
gezien. ,,Deze getuige heeft zich 
nog niet bij ons gemeld. Wij wil-
len wel graag met hem in gesprek 
omdat hij waardevolle informatie 
kan hebben.” Ook andere mensen 
die iets hebben gezien of gehoord, 
worden gevraagd contact op te ne-
men met de politie. ,,In het bijzon-

der vragen we mensen met came-
rabeelden in de omgeving te kijken 
of zij het duo rond dat tijdstip heb-
ben vastgelegd.” 

Signalement
Van de bestuurder is door beide 
slachto� ers geen duidelijk signale-
ment gegeven. ,,Deze jongen had 
een capuchon op, dat is het enige 
wat we weten”, aldus Munster. ,,Van 
de jongen achterop de scooter is 
bekend dat hij een Marokkaans ui-
terlijk heeft, klein is en een tenger 
postuur heeft. De jongen droeg 
een winterjas die over de hele leng-
te horizontaal gestikt was. Hij had 
mogelijk een trainingsbroek aan 
van Adidas.” Mensen die informa-
tie hebben kunnen contact opne-
men met de politie via: 0900 - 8844. 
(Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Het zijn twee zaken die opvallende gelijkenissen ver-
tonen: een poging tot beroving op 12 januari in Castricum en een-
zelfde actie op 13 januari in Uitgeest. In beide gevallen werd een 
jongere op een scooter belaagd met een hamer met als doel de 
het voertuig buit te maken. De politie roept getuigen op zich te 
melden.
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 25 januari
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: diaken Marcel de Haas, 
Woord- en Communieviering. 
M.m.v. Jubilate
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: In de Protestantse kerk, 
Meditatieve viering met Liturgisch 
koor. Voorganger: Pastor K. Kint

Zondag 26 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: ds. R. Blaauw. Gelijktijdig 
op radio Castricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: diaken Marcel de Haas, 
Woord en Communieviering, 
m.m.v. Cantare
Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage, Geesterduin-
weg 3
10.00 uur
Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur: pastor Anton Huisman
Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: In de ‘Heeren van Lim-
men’, Woord- en Communieviering 
met spontaan koor.  Voorganger: 
Pastor K. Kint
Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur: ds. J. H. Maat m.m.v. Koor 
Witte Duif

Maandag 27 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur: Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huisart-
senpost Beverwijk in het Rode Kruis 
Ziekenhuis, alleen volgens telefoni-
sche afspraak: 0251-265265. Bij con-
tact met de post wordt gevraagd 
om verzekeringsgegevens, zorg dat 
u deze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onderlin-
ge waarneemregeling voor en door 
praktijken Bakker, Hoekstra, Cop-
poolse, v.d. Maarel en Mohammad-
nia. Info via websites, deurposter en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

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

Overledenen:
Castricum: 12-01-2020 Frederik 
Adrian Kemp, echtgenoot van Lya 
A.M. van Walstijn. 12-01-2020 Em-
ma Anna Zandbergen, weduwe van 
Cornelis Vendel. 05-01-2020 Marina 
Meijer, weduwe van Adriaan Reijme-
rink. 06-01-2020 Johanna Theodora 
Weggelaar, weduwe van Wilhelmus 
J. van Bakel. 05-01-2020 Theodorus 
Johannes Jaspers, weduwnaar van 
Emillie A.M. Kocken. Limmen: 11-01-
2020 Catharina Geertruida Hes, we-
duwe van Volkert Groot. 09-01-2020 
Nicolaas Maria Gabriël van Haaster, 
Alida J. Duindam. 03-01-2020 Jo-
hanna Wilhelmina Catharina May 
Hwa The, echtgenote van Leendert 
van Schoonhoven. 

Geboortes
Akersloot: 31-12-2019 Fiep van Eis, 
zoon van Camiel van Eis en Jantien 
G. Delbrugge. 10-01-2020 Laurie An-
na Brouwer de Koning, dochter van 
Martinus Brouwer de Koning en Lin-
da G. Spaansen. 22-12-2019 Demi 
Min, dochter van Freericus J. Min 
en Fleur M.M. Verduijn. Castricum 
20-12-2019 Noor Christina Huiten-
ga, dohter van Robertus A. Huiten-
ga en Lotte Kluft. 22-12-2019 Quin-
ten Joshua Donders, zoon van Floris 
F. Donders en Esther M. Dekker. 01-
01-2020 Maup Je� Metselaar, zoon 
van Jeroen Metselaar en Charlotte 
E. Amson. Limmen: 10-01-2020 Zoë 
Feline Kappen, dochter van Mark S. 
Kappen en Sabine Tijn. 09-01-2020 
Nikki Maria Nijman, dochter van 
Mattheus P.C. Nijman en Nathalie M. 
Hollenberg.

‘Compensatie voor overlast is op zijn plaats’
Gemeenten tekenen bezwaar aan tegen vlieghinder

Castricum is een van de ne-
gen gemeenten die samen de 
regiobelangen behartigen. 
Sinds de sluiting van de ooste-
lijke aanvliegroute op de Pol-
derbaan, in 2015, wordt in be-
paalde gebieden meer over-
last ervaren dan voorheen. De 
gemeenten willen met verant-
woordelijk minister Cora Nieu-
wenhuizen om tafel. Twee jaar 
voor het afsluiten van de aan-
vliegroute werd al besloten 

het aantal nachtvluchten te-
rug te brengen van 32.000 
naar 29.000. Dat is nog steeds 
niet gebeurd.

‘Nog meer overlast door 
nieuw voorstel’
Recent is door de Omgevings-
raad Schiphol een voorstel 
aangeleverd waardoor vluch-
ten vanuit het noorden hoger 
aanvliegen. Voor de regio Cas-
tricum-Noord en Limmen be-

tekent dat echter nog meer 
hinder. ,,Dat is onaanvaardbaar 
en aanleiding om niet akkoord 
te gaan met dit idee. De herin-
voering van de oostelijke aan-
vliegroute is van cruciaal be-
lang”, zegt Sebastian Dinjens, 
die namens de regio het woord 
voert.

‘Verstoorde slaap’
Het ministerie deed in 2018 on-
derzoek naar de mogelijkhe-
den voor een tijdelijke nacht-
sluiting van Schiphol. Dat idee 
krijgt steeds meer steun, maar 
voor de negen gemeenten is 
er nog geen duidelijkheid over 
de maatregelen. De gevolgen 

van vlieghinder worden door 
de GGD onderstreept. ,,In deze 
regio wordt drie tot zeventien 
procent van de mensen ernstig 
verstoord in de slaap door het 
nachtelijke vliegverkeer. De 
gevolgen daarvan zijn klach-
ten als hoofdpijn, depressivi-
teit en een hoge bloeddruk.”

De negen gemeenten voeren 
de druk op om de oostelijke 
aanvliegroute zo snel mogelijk 
weer ingevoerd te krijgen. De 
regio laat weten: ‘Nachtvluch-
ten veroorzaken onevenre-
dig veel hinder, tot bijna tach-
tig decibel. Dat is veel te veel.’ 
(Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar 
bundelen hun krachten over de nachtelijke vlieghinder van 
Schiphol. Als het huidige voorstel van de Luchtverkeersleiding 
wordt geaccordeerd, betekent dat nog meer overlast voor Castri-
cum-Noord en Limmen.
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Sleutels uitgereikt aan bewoners Duc van Tol

Achttien betaalbare huurappar-
tementen 
Met de oplevering van Duc van Tol, 
zijn achttien betaalbare apparte-
menten, verdeeld in acht tweeka-
merappartementen en tien drieka-
merappartementen aan de sociale 
woningvoorraad toegevoegd. Na 
het uitreiken van de sleutels van 
vijftien woningen aan de Eerste 
Groenelaan in Castricum, is dit het 
volgende project dat Kennemer 
Wonen in deze gemeente heeft 
gerealiseerd. Mede door een sub-
sidie van de gemeente Castricum 
kon er extra geïnvesteerd worden 
in duurzaamheid. De energiezui-
nige woningen zijn gasloos en al-
len voorzien van een individue-
le warmtepompinstallatie. In to-
taal zijn er 144 zonnepanelen ge-
plaatst, acht zonnepanelen per 
woning. 

Doorstroming 
Suzan Radema: „In deze tijd van 
woningnood zijn wij blij dat we sa-
men met de gemeente de beschik-
baarheid van huurwoningen op 
deze manier kunnen blijven stimu-
leren. Om de doorstroming te be-
vorderen kregen huurders die een 
eengezinswoning binnen de soci-
ale huur in de gemeente Castricum 
achterlaten voorrang.” Mevrouw 
Kerssens is zo’n ‘doorstromer’. Na 

47 jaar in haar eengezinswoning 
te hebben gewoond, verhuist zij 

nu naar een appartement aan de 
nieuwe straat Berkenlint in Lim-
men. „Ik had mij ingeschreven bij 
SVNK (Sociale Verhuurders Noord-
Kennemerland) voor het geval ik 
naar een andere, kleinere woning 
wilde verhuizen. Toen ik in de krant 
las dat doorstromers voorrang kre-
gen bij Duc van Tol, heb ik direct 
gereageerd. En nu staan we hier! 
Ik ben erg blij met mijn nieuwe ap-
partement.” 
Wethouder Paul Slettenhaar: ‘„Dit 

wordt wat mij betreft het jaar van 
het bouwen en nog veel meer 
sleuteloverdrachten. Ik ben trots 
op de mooie samenwerking met 
Kennemer Wonen. Door doorstro-
ming te stimuleren maken we een 
dubbelslag! Keihard nodig.’’ Slet-
tenhaar en Radema: „We wensen 
mevrouw Kerssens en de ande-
re bewoners van dit complex veel 
woongenot en hopen in de toe-
komst samen nog mooie projec-
ten op te kunnen leveren.”

Limmen - Op de Zandzoom in Limmen heeft Kennemer Wonen 
achttien betaalbare appartementen gerealiseerd. Dinsdag 14 
januari werden de sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners. 
Mevrouw Kerssens kreeg haar sleutels uit handen van Suzan 
Radema, manager Klant & Markt van Kennemer Wonen, en wet-
houder Paul Slettenhaar van Gemeente Castricum. Eind 2018 is 
HSB bouw uit Volendam gestart met de bouw van het complex 
Duc van Tol, dat is vernoemd naar de tulpsoort die vroeger op de-
ze locatie werd geteeld. Nu staat er een prachtig, energiezuinig 
complex met achttien betaalbare appartementen.

Van links naar rechts: Paul Slettenhaar, mevrouw Kerssens en Suzan Radema (Foto: aangeleverd)

Complex Duc van Tol aan de Berkenlint in Limmen (Foto: aangeleverd)
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Agenda Raadsplein 30 januari 2020

   Commissies
19.30  20.45  Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi inzake: ‘20 suggesti es  
   voor integraal verkeersplan waarbij het knelpunt aan de 
   Beverwijkerstraatweg wordt opgelost’ 

19.30  20.45  Diverse voorstellen inzake onderwijs:  
    - Statutenwijziging ISOB
    - Doordecentralisati e vso de Spinaker 
   Pauze
21.00  22.00  Moti e dialoog over vuurwerk  

21.00  22.00  Commissie Algemene Zaken
  1A Besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2020
  1B Lijst van ingekomen stukken
  1C Lijst ter inzage gelegde informati e
  1D Mededelingen van het college
   - Algemeen
   - Uit de samenwerkingsverbanden
  1E Vragen uit de raad
  
22.15 – 22.30   Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen (onder voorbehoud 
   van ti jdige gereedheid aanpassing)
  5 Sluiti ng

Voorleeshulp op onze website

Agenda raadsinformatieavond 
23 januari 2020

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken dossier spoorwegovergang 
  Beverwijkerstraatweg 

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 n keer met  vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 3 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 Raads-
spreekuur

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, op 27-01-2020 een aanhangwagen zonder kenteken 
van de openbare weg te laten verwijderen. Deze aanhangwagen staat aan de Schoutenbosch ter 
hoogte van huisnummer 76, 1901 PD te Castricum. Dit voornemen is geregistreerd als zaaknum-
mer BOA1901489. 

Kosten
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhangwagen voor rekening van 
de eigenaar komen.
Heeft  u vragen? Of is de aanhangwagen van u? Belt u dan op werkdagen  met de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van de Gemeente Castricum. Zij zijn bereikbaar via 14 0251, tussen 9.00 
en 10.00 uur. 

Wegslepen aanhangwagen

Handig! Voortaan kunt u de tekst van de 
website laten voorlezen. Met n klik op de 
knop rechtsboven op alle webpagina’s start 
de voorleeshulp. U kunt ook een deel van de 
tekst markeren om voor te laten lezen. 

De voorleeshulp is niet alleen voor blinden en zeer slechtzienden. Zij hebben vaak hun eigen hulp-
middelen. De voorleeshulp maakt de websites vooral toegankelijker voor bijvoorbeeld bezoekers 
met een leerprobleem of leesbeperking zoals dysle ie. En voor mensen met een verminderd ge-
zichtsvermogen. Verder is het te gebruiken door iedereen die gewoon liever luistert dan leest.

Verbeteren toegankelijkheid
De voorleeshulp is een nieuwe stap op weg naar een betere digitale toegang. Digitale toegankelijk-
heid gaat erover dat informati e en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functi ebe-
perking als voor alle anderen. 

We blijven werken aan een betere toegang tot onze digitale kanalen. Wilt u ons daarbij helpen 
door uw suggesti es of opmerkingen met ons te delen? 
Stuur deze dan naar webredacti e@debuch.nl of bel met de gemeente. 

Sportverkiezingenavond met ex-topjudoka Edith Bosch

Stem op uw favoriete sporter of sportteam
Op woensdagavond 12 februari worden de jaarlijkse Sportverkiezingen 2019 van de gemeente 
gehouden in restaurant Johanna’s Hof in Castricum. Tot die ti jd kunt u stemmen op uw favoriete 
sporter of sportt eam. Ga naar sportverkiezing.cal, en breng uw stem uit via de butt on ‘stemmen’. U 
ziet hier ook het overzicht van de genomineerde sportt alenten, sportmannen, sportvrouwen, sport-
teams. 

Op de avond van de bekendmakingen is er een speciale prijs voor een sporter met een beperking, en 
wordt de mooiste sportf oto van het jaar gekozen. 
De sportverkiezingen worden georganiseerd door Platf orm Sport met medewerking van weekblad 
De Castricummer en sti chti ng Omroep Castricum. Wethouder Ron de Haan is ook aanwezig, en 
voormalig topjudoka Edith Bosch (wereldkampioen, Europees kampioen en 3 Olympische medailles) 
geeft  een presentati e. Het programma van die avond leest u op de website sportverkiezingcal.nl.

Meer ruimte voor groen en terrassen

Dorpsplein Castricum wordt verbouwd
De gemeente gaat dit voorjaar het ‘horecaplein’ in het dorpshart van Castricum aanpassen. Er 
komt meer plaats voor groen en terrassen, en het gaat er ruimer uit zien. Sommige bomen gaan 
we vervangen of verplaatsen, zodat meer mensen kunnen genieten van de gezellige terrassen.

Groen en uitnodigend
Mooie bomen maken een plein uitnodigend. Op het horecaplein blijven de bomen daarom belang-
rijk. De bomen die er staan gaan we deels vervangen en verplaatsen. De mooie paardenkastanje 
blijft  staan; drie van de vier lindenbomen worden vervangen door twee amberbomen en een 
‘valse christusdoorn’. E n e tra amberboom krijgt een andere plek. 

Solarbank: zi  en en opladen 
tegelijk
Een aanwinst voor wie zijn telefoon 
wil opladen, is de nieuwe Solarbank, 
die er komt dankzij een schenking 
van Rabobank oord-Kennemer-
land. In het zitvlak zijn zonnepanelen 
verwerkt en twee oplaadpunten 
voor mobiele telefoons. Een lege 
batt erij opladen is dus een mooi 
e cuus om zitt end op deze bank 
van het plein te genieten. Er zal er 
trouwens ook een komen voor het 

S-stati on van Castricum.  

De stenen van het lichtmonument (Studio Roosegaarde) 

24 januari, 19.00 uur bij Joods monument

erdenk de slac to  ers olocaust met 
Levenslicht
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het concentrati e- en vernieti gingskamp Auschwitz werd bevrijd. 
In Castricum is er daarom een bijzondere herdenking,  waarvoor iedereen in Castricum is uit-
genodigd. Op vrijdag 24 januari zal om 19.00 uur het lichtmonument van Daan Roosegaarde bij 
het oods monument ontstoken worden door burgemeester Toon Mans. Het oods monument 
bevindt zich bij het Oude Raadhuis op de Dorpsstraat. Het initi ati ef van het lichtmonument komt 
van het Nati onaal comit  4 en 5 mei in samenwerking met de VNG. 

Elke steen telt
Het ti jdelijk lichtmonument ‘Levenslicht’ is op 16 januari gepresenteerd in Rott erdam. Het bestaat 
uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, die de 104.000 Joden, Roma en Sinti  vertegenwoor-
digen die in de Tweede Wereldoorlog uit ederland zijn gedeporteerd. In het donker lichten de 
herdenkingsstenen op. De stenen van het project Levenslicht zijn nu verspreid over ruim 170 eder-
landse gemeenten, waaronder Castricum.  Dit ti jdelijk lichtmonument maakt in die gemeenten de 
leegte en het gemis tastbaar van deze grote groep landgenoten die ti jdens de oorlog is vermoord, 
louter en alleen om wie zij waren , zegt comit voorzitt er Gerdi Verbeet. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 22 januari
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Datum Adres  
100120 Laan van Albert’s Hoeve 109 in Castricum 
 het wijzigen van de gevel (WABO2000057)
 Willem de Zwijgerlaan 50 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000055)
140120 Hazelnootlint 16 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000077)
 Van Haerlemlaan 35 in Castricum
 het opsplitsen van een appartement (WABO2000079)
 Rubrum 24 in Akersloot 
 het wijzigen van de brandveiligheids-voorzieningen (WABO2000078)
160120 Koningsweg 7 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000088)
 Amberlint (kavel 11 en 12) in Limmen  
 het bouwen van twee onder een kap woning (WABO2000089)

Ingetrokken aanvraag
Molenlei (tegenover) 20 in Akersloot het bouwen van een loods (WABO1901901)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
150120 Amberlint 30 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901672)

Vergunningen verleend (reguliere procedure)
130120 Kerkpad 1 in Castricum  
 het restaureren van een monumentale kerktoren (WABO1901885)

140120 Nieuwelaan 8 in Limmen.
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO1902057)
160120 Wilhelminaplein 5 in Akersloot.
 voor het intern wijzigen van de constructi e (WABO1901949)

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 
8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 in Akersloot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 appartementen op het perceel Raad-
huisweg 13-15 in Akersloot zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 23 januari 2020 t/m 4 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens 
is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze indienen 
tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en 
wethouders, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum, onder vermelding van ‘Zienswijze Raad-
huisweg 13-15 Akersloot’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) 
en voor meer informati e: Kees Adema van het team Plannen & Projecten, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0251 of via de mail KeesAdema@debuch.nl.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
22 januari 2020

INFOPAGINA
Denk mee over sporten en bewegen 
in uw gemeente
Bijna is het zover en dan zijn er voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
‘lokale sportakkoorden’ opgesteld en ondertekend. Het doel van deze lokale plannen is dat 
zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen. Het gaat bij de plannen om 
het opti maliseren van bestaande en het maken van nieuwe afspraken en samenwerkingen 
tussen de lokale aanbieders. Het gaat ook om het vergroten van de maatschappelijke waarde 
van sporten en bewegen. Om lokale accenten en behoeft en van inwoners. Voor de plannen 
gaan betrokkenen lokaal en bovenlokaal op zoek naar ambiti es en een toekomstbestendige 
visie op sporten en bewegen. Om dit proces in goede banen te leiden zijn op basis van een 
Rijkssubsidieregeling onlangs vier ‘lokale’ onafh ankelijke sportf ormateurs aangesteld. Geïn-
teresseerden kunnen meedenken over sporten en bewegen in hun gemeente. Zij kunnen zich 
aanmelden om in februari mee te denken met de sportf ormateurs. De verwachti ng is dat in 
april de lokale sportakkoorden worden opgeleverd. Vanaf april gaan de betrokken organisati es 
met de ambiti es vanuit het akkoord aan de slag. Aan de ambiti es wordt een uitvoeringsbud-
get vanuit het Rijk gekoppeld. 

Aanvullen en opti maliseren
Er gebeuren al veel goede dingen op het gebied van sporten en bewegen. Met veel energie 
worden eeuwenoude sporten aangeboden of ontstaan er juist nieuwe initi ati even. Er bestaan al 
verschillende afspraken en samenwerkingen. Het ‘Lokaal Sportakkoord’ kan dat opti maliseren, 
door aanvulling en versterking. Want sport betekent meer dan alleen een gezellige en ontspan-
nen vrijeti jdsbesteding. Sporten bewegen dragen bij aan gezondheid, ontmoeti ng, verbinding en 
welzijn. Sporten en bewegen zijn, net als de samenleving, conti nue in ontwikkeling. 

Inspirati esessies in februari
De sportf ormateurs gaan de komende ti jd in gesprek met belanghebbenden en gaan op zoek 
naar ideeën over sporten en bewegen. Om een eff ecti ef en gedragen sportakkoord te formeren 
is samenwerking nodig tussen buurtsportcoaches, sportverenigingen, maatschappelijke organi-
sati es, individuele sporters, sportscholen, fysiotherapeuten en andere betrokken organisati es 
of ondernemers. Iedereen die ideeën heeft  over ‘wat er goed gaat of beter kan’ in Castricum is 
welkom om mee te praten. Daarvoor organiseren wij in februari interacti eve inspirati esessies.  

Aanmelden voor de Castricumse inspirati esessie
Wilt u een bijdrage leveren aan het lokale sportakkoord in Castricum? Op donderdag 6 februari 
is er een inspirati esessie. Meld u aan via sportf ormateurcastricum@gmail.com en denk mee!

ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!

Milieustraten geopend op zaterdag 
De openingsti jden van de milieustraten van Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn per 1 januari 2020 
verruimd. U kunt er elke zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur terecht met uw grofvuil en bouwafval.
Let op! De afgelopen twee keer stond in de gemeentekrant per vergissing dat deze milieustraten 
op zaterdag vanaf 8.30 uur open zouden zijn. Dat is dus 9.00 uur.

Kijk op www.castricum.nl/afval 
of scan de QR-code voor de actuele openingsti jden

Afval wegbrengen naar de Schulpstet?

ANDERE OPENINGSTIJDEN 
MILIEUSTRAAT!

Open dinsdag-vrijdag 8.30-15.45 uur, 
zaterdag 9-16 uur

ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!
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Nog volop eigen ontwerpen 
bij Heleen de Vos

Castricum - De meest bijzonde-
re eigen ontwerpen hebben veel-
al een emotionele lading door de 
persoonlijke betrokkenheid van de 
opdrachtgever en de ontwerper. 
,,Daarbij was het reparatiewerk aan 
erfstukken een uitdaging op zich, 
zeker als mij daarbij de achtergron-

den bekend zijn. Herinneringssie-
raden werden met vakmanschap 
en gevoel op verzoek ontworpen 
en gemaakt. Ook bij huwelijken 
was de emotionele band met de 
opdrachtgever een enorme stimu-
lans er iets bijzonders van te ma-
ken”, volgens Heleen de Vos.

Tot 14 maart 2020 is er nog de 
mogelijkheid iets bijzonders bij 
Heleen de Vos aan te scha�en, 
van oorbellen tot ringen, arm-
banden en exclusieve colliers. Al-
lemaal uit eigen atelier en eigen 
ontwerp. ,,Het gaat me aan het 
hart te stoppen met mijn werk, 
maar gezien mijn leeftijd is het ‘er 
nog van genieten’ ook belangrijk. 
Al is er straks geen atelier meer, 
ontwerpen blijf ik zeker. Daar-
bij zal de emotionele band met 
verschillende klanten zeker in de 
toekomst blijven en deze zal ik als 
bijzondere herinnering met me 
meedragen”, aldus Heleen.

Blijft natuurlijk de mogelijkheid 
tot 14 maart van de exclusieve 
ontwerpen te genieten, dan wel 
aan te scha�en tegen toch wel 
bijzondere prijzen. Daarbij zeker 
te weten iets exclusiefs te dragen, 
wat ook nog eens met gevoel en 
liefde is vervaardigd. Graag tot 
ziens op Bakkerspleintje 79. 

Let op de advertentie en het ver-
volgartikel in maart. (Tekst: Aart 
Tóth/foto: Dennis A-Tjak)

Help Dribbel de dieren terug te vinden
Castricum - Op zondag 2 febru-
ari komt Theater Terra naar Thea-
ter Koningsduyn met de Dribbel 
Minishow (2+). Die middag gaat 
hondje Dribbel op avontuur op 
de boerderij. Maar wat een schrik: 
alle dieren zijn verdwenen.
Dribbel speelt de hoofdrol in de 
prentenboeken van Eric Hill. Ze 
zijn vertaald in meer dan 65 ta-
len. Wie is er niet groot geworden 
met Dribbels ‘kijk-achter-de-�ap-
jesboeken’ of de teken�lmserie 
uit Villa Achterwerk? En de peu-
ters en kleuters van nu kennen 
hondje Dribbel natuurlijk van de 
�lmpjes op Youtube. 

Meet & Greet met Dribbel 
Sinds 2013 trekt Theater Terra 
over de hele wereld met voorstel-
lingen over Dribbel. Hierin komen 

de verhalen uit zijn boeken tot le-
ven en zingt Dribbel vrolijke lied-
jes. Na lange tijd in het buiten-
land, is Dribbel blij dat hij weer in 

Nederland is. En dat hij zijn avon-
turen op de boerderij ook met de 
kinderen uit Castricum mag bele-
ven. En hij verheugt zich er enorm 
op om na de voorstelling de kin-
deren een pootje te geven. 

Over Theater Terra 
Theater Terra, winnaar van de Zil-
veren Krekel en meerdere Musical 
Awards, is bekend van de popu-
laire familievoorstellingen en mu-
sicals Kikker, Raad eens hoeveel ik 
van je hou en De Kleine Zeemeer-
min. Hiermee zijn ze wereldwijd 
te zien, van Nederland tot Ameri-
ka en van Engeland tot China. 
Zondagmiddag 2 februari, The-
ater Koningsduyn | Geesterhage 
Castricum, 14.00 uur, kaarten: ht-
tp://www.geesterhage.nl. (Tekst: 
Marja Duin, foto: aangeleverd)

Greet Verkleedt gaat verhuizen 
en krijgt nieuwe eigenaar
Castricum - Na 22 jaar draagt 
Greet van het gelijknamige Greet 
Verkleedt haar bedrijf over aan 
nieuwe eigenaren. Met pijn in het 
hart, dat wel. ,,Ik sluit een prach-
tige tijd af en kijk met heel veel 
plezier terug op de afgelopen ja-
ren. Vanaf 1 april kunnen mensen 
voor verkleedspullen bij Servee 
en Astrid de Jong in Beverwijk te-
recht.”

De nieuwe eigenaren gaan vol-
gens Greet met hetzelfde en-

thousiasme door met Greet Ver-
kleedt. ,,Ze zijn gepassioneerd en 
hebben er zin in. De naam blijft 
hetzelfde en dat is een eer.” Voor 
Greet en haar team de�nitief hun 
deuren sluiten op de Castricum-
merwerf zijn er nog 1.500 kos-
tuums en accessoires te verko-
pen. Dus gaat u naar carnaval? 
Of bent u op zoek naar een uniek 
kostuum voor welke gelegenheid 
ook: grijp dan nu uw kans. Voor 
hoogwaardige kwaliteit en een 
vriendelijke prijs heeft u nu voor 

altijd een mooi verkleedkostuum 
in huis. ,,Ook een gedeelte van de 
accessoires zoals pruiken, snor-
ren, brillen gaan voor aantrekke-
lijke prijzen in de verkoop”, zegt 
Greet. 
,,Naast de normale openingstij-
den organiseren we op zondag 
26 januari een koopzondag. Spe-
ciaal voor die gelegenheid zijn we 
open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom op de Castri-
cummerwerf 99A.” (Tekst en foto 
Aart Tóth)

Dorpsplein Castricum wordt sfeervoller

Op het plein staan nu vijf bo-
men: één beeldbepalende witte 
paardenkastanje en vier lindes. 
Drie lindes worden vervangen 
door twee amberbomen en een 
‘valse christusdoorn’. Eén extra 
amberboom krijgt een andere 
plek. De bomen worden zo gesi-

tueerd dat er in de zomermaan-
den meer ruimte is voor een ter-
rasopstelling. 

Solarbank: zitten en opladen 
tegelijk 
Op het plein komt ook een 
Solarbank. Een Solarbank is 

meer dan alleen een bank. In 
het zitvlak zijn zonnepanelen 
verwerkt en twee oplaadpunten 
voor mobiele telefoons. Bank-
zitters kunnen zo telefonerend 
of wachtend hun telefoon op-
laden. De Solarbank is geschon-
ken door Rabobank Noord-Ken-
nemerland voor het ‘Program-
ma Versterking Winkel- en Ver-
blijfsgebieden’: er komt er nog 
één te staan voor het NS-station 
van Castricum. 
Het bestaan van Solarban-
ken in Castricum is overigens 
niet nieuw. Bij het Clusius Col-
lege hebben leerlingen van de 
school eerder een Solarbank be-
dacht en in gebruik genomen. 

Sfeer en beleving 
De gemeente werkt sinds 2017 
samen met de ondernemers 
van Castricum aan het Program-
ma Versterking Winkel- en Ver-
blijfsgebieden. Behalve voor het 
dorpsplein zijn er ideeën om het 
stationsgebied en de omgeving 
van de dorpskerk te verfraaien. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - De gemeente gaat dit voorjaar het ‘horecaplein’ (het 
plein tussen de Dorpsstraat, Verlegde Overtoom en Burgemees-
ter Mooijstraat) in het dorpshart van Castricum aanpassen. Door 
de aanpassingen krijgt het plein een ruimtelijker aanzicht en 
komt er meer plaats voor groen en terrassen.

Vierz in De Oude Keuken
Castricum - Op zondag 26 janu-
ari treedt Vierz op bij De Oude 
Keuken in Bakkum. Semi-akoes-
tische meerstemmige jazz, pop,  
blues, easy listening en soepe-
le gitaarri�s zijn ingrediënten 
die men kan verwachten als dit 
kwartet het podium betreedt. 

De bandleden hebben veel ple-

zier in samen muziek maken en 
dat stralen zij ook uit tijdens het 
optreden. Bekende en minder be-
kende songs, zoals Lay down Sal-
ly, Fragile of My funny Valentine, 
worden door Wendy  vertolkt met 
haar heldere, herkenbare stem-
geluid. Vierz staat voor muziek 
waar men lekker bij kan gaan zit-
ten; stilzitten daarentegen kan las-

tig worden. Met Frank van Lunte-
ren op gitaar, Wendy Ruijter zang, 
Leo van der Sande toetsen en Sip-
ke Ruijter zang en gitaar.
De muziek begint om 15.00 uur. 
De Oude Keuken is gevestigd op 
Landgoed Dijk en Duin te Bak-
kum, ingang aan de Zeeweg.  Op 
het terrein geven borden de rich-
ting aan. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 21.15 uur
Joker

zondag 16.00 uur
Marianne & Leonard: Words of Love

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Parasite

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Hors Normes
donderdag  20.00 uur

vrijdag 13.30 & 20.30 uur
zaterdag 21.15 uur

zondag 11.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

1917
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 & 20.30 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
April May June
zaterdag 18.45 uur

Penoza: The Final Chapter
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Dolittle (NL)

zaterdag 13.30 uur   woensdag 15.00 uur
Mees Kees in de Wolken

zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman - 

Experimenteren er op los!
zondag 13.30 uur

Frozen 2 (NL) 2D

Programma 23 januari t/m 29 januari 

Alleen op 26 januari en 2 februari
Marianne & Leonard: 
Words of Love
Documentaire over Leonard Co-
hen en zijn muze Marianne Ihlen. 
In 1960 ontvlucht de dan 26-ja-
rige Canadese schrijver Leonard 
Cohen zijn woonplaats Montreal 
en strijkt neer op het Griekse ei-
land Hydra. Daar ontmoet hij Ma-
rianne uit Noorwegen, die zal uit-

groeien tot zijn geliefde en muze, 
vereeuwigd in het nummer ‘So 
Long, Marianne’. Jarenlang leven 
ze gelukkig samen, maar dat ver-
andert als Cohen zichzelf als zan-
ger en liedjesschrijver ontdekt, 
naar New York verhuist en een 
wereldster wordt.

Terug in Corso
Joker - Oscar kandidaat 
Joaquin Phoenix speelt Arthur 
Fleck, de mislukte komiek die zal 
uitgroeien tot de beroemdste te-
genstander van superheld Bat-
man.
Arthur Fleck is overdag te boeken 
als clown, ’s avonds probeert hij 
een voet aan de grond te krijgen 
als stand-up comedian. Maar nie-

mand lacht om zijn grappen, nie-
mand ziet hem staan. Hij woont 
nog bij zijn moeder en heeft 
geen vrienden, laat staan een ge-
liefde. 
De psychologische hulp die hij 
krijgt van Gotham City wordt 
wegbezuinigd. Hoe lang gaat dit 
nog goed?
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Kids in Concert op zoek
naar meer sponsoren

De gehele opbrengst van de mu-
ziekavond gaat naar Cystic Fi-
brosis, zodat de zoektocht naar 
een medicijn tegen de ziekte een 
boost krijgt. Buiten de opbrengst 
van de kaartverkoop (plek voor 
900 bezoekers) zijn er nog meer 
bijdragen nodig om alles te �nan-
cieren. Het concert draait op vrij-
willigers. Er is zelfs een Stichting 
Kids in Concert voor opgericht 
om alles wettelijk goed te rege-
len. Het bestuur bestaat uit Her-
man Sterken, Mariska Tauber en 
Jan Veldt.

Sporthal de Bloemen is gratis be-
schikbaar gesteld en ClubMa-
riz zorgt voor ritmische begelei-
ding bij het koor met dansers en 
danseressen. Shen Entertainment 

verzorgt de livemuziek en Nienke 
van de Berg zingt. Om een grote 
opbrengst te genereren, is meer 
steun nodig. De Stichting Kids in 
Concert zal de komende tijd Cas-
tricumse bedrijven benaderen of 
deze zich geroepen voelen een �-
nanciële bijdrage te leveren. Ook 
particulieren kunnen een bijdra-
ge leveren. 
Ondernemers die al meehel-
pen zijn Xicero, ClubMariz, Nota-
ris Lautenbach, De Hooge Waer-
den, Weekblad De Castricummer, 
Shen Entertainment, Nienke van 
de Berg, Zwembad De Witte Brug, 
Kaptein Kaas, Hotel van der Valk 
en Sporthal De Bloemen. Meer 
weten of zelf doneren? Kijk dan 
op www.kidsinconcert.nl. (Tekst 
en foto: Aart Tóth)

Castricum - Ruim 300 basisschoolleerlingen uit de gemeente Cas-
tricum vormen zaterdag 20 juni een koor dat samen met een live-
band popliedjes gaat spelen. De opbrengst komt terecht bij de 
stichting Nederlandse Cystic Fibrosis die zich inzet voor kinderen 
met taaislijmziekte. Voor het evenement zijn meer sponsoren no-
dig.

Koepel Keuze:
Sweelinck Barokorkest 
met Capriccio Stravagante
Heiloo - De programmeurs van 
de Cultuurkoepel krijgen regel-
matig juweeltjes langs die een 
breed publiek verdienen en 
prachtig passen in de Koepel-
programmering. Onder het mot-
to ‘Koepel Keuze’ brengt de Koe-
pel daarom een serie optredens, 
waarbij het publiek na het optre-
den mag betalen wat men het 
waard vond. Dit keer het Swee-
linck Barokorkest, het orkest van 
de afdeling oude muziek van het 
Conservatorium van Amsterdam, 
waar de Cultuurkoepel een inni-
ge samenwerking mee heeft. Dit 
keer brengt het orkest ‘Capriccio 
Stravagante’. Strijkers in de 17e 
eeuw: van oorstrelend intiem tot 
geselend virtuoos, van serieus 

consortrepertoire tot program-
mamuziek die afwisselend se-
rieus en grappig is. Er wordt ge-
huild, gelachen, geschermd, ge-
blaft en gemiauwd. Violiste An-
toinette Lohmann, specialist in 
dit repertoire, heeft een program-
ma samengesteld waarin de stu-
denten van het Conservatorium 
van Amsterdam kunnen laten ho-
ren wat ze in huis hebben.
Zondag 2 februari aanstaande 
om 14.30 uur, zaal open 14.00 uur 
in de Koepel Heiloo. Wilt u verze-
kerd zijn van een plaats, reserveer 
dan uw kaarten à € 2,50 via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of koop ze 
bij het VVV kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo. (Foto: aan-
geleverd)

Genomineerden Sportfotoverkiezing
Joep scoorde met ‘perfecte 
uitgevoerde worp’

Op deze foto is Joep Jurrjens te 
zien, die judosport beoefent bij 
Beentjes Judosport. Inzender 
Thijs schrijft: ‘Hier oefende Joep 
de Ure Nage. Gelijk tijdens de 
eerste wedstrijd na deze training 
scoorde hij een Ippon met deze 
perfect uitgevoerde worp. Joep 
werd eerste tijdens het kersttoer-
nooi in Tuitjenhorn.’

Inzenden tot eind januari
Dit jaar kun je als inwoner van de 
gemeente ook bijzondere sport-
foto’s inzenden. De foto van een 
sporter of sportteam uit Castri-
cum moet in 2019 zijn gemaakt. 
De fotograaf moet ook in de ge-
meente wonen en hij/zij kan 
maximaal 3 foto’s indienen. Per 

foto dient er een korte beschrij-
ving van de foto en het moment 
gegeven worden, zodat het ver-
haal erachter duidelijk naar vo-
ren komt.
,,Op veler verzoek, zoeken we ook 
naar sporters met een beperking 
die het afgelopen jaar een bijzon-
dere sportprestatie hebben ge-
leverd”, aldus de organisatie. De 
winnende foto wordt beloond 
met €200,- aan sportartikelen.

Met de verkiezingen wordt de 
aandacht gevestigd op sport in 
het algemeen en de prestaties 
van enkele Castricumse sporters 
in het bijzonder. Meedoen? Mail 
naar: c.castricum@ziggo.nl. (Mar-
dou van Kuilenburg)

Castricum - In aanloop naar de Sportverkiezingen en Sportfoto-
verkiezingen 2020 die op 12 februari plaatsvinden, plaatst De 
Castricummer de komende periode wekelijks een genomineer-
de foto.

Nationaal 
Theaterweekend
in Cultuurkoepel Heiloo
Heiloo - Het Nationaal Theater-
weekend is voor iedereen. Jong, 
oud, vaste of nieuwe bezoeker! 
Iedereen is tijdens het Theater-
weekend welkom om tegen een 
mooie prijs te komen genieten 
van alles wat het theater te bie-
den heeft. Tijdens het Nationaal 
Theaterweekend ziet het pro-
gramma in de Cultuurkoepel in 
Heiloo er als volgt uit: 

Vrijdag 24 januari: Mike Boddé, 
Hermine Deurloo en Lilian Vieira 
brengen ode aan João Gilberto
Mondharmonicaspeelster Hermi-
ne Deurloo, zangeres Lilian Vieira 
(Zuco 103) en pianist Mike Boddé 
brengen een ode aan João Gilber-
to, de grondlegger van de bossa-
nova. João Gilberto, bekend door 
een van zijn grote hits The Girl 
From Ipanema en de samenwer-
king met zijn vrouw/zangeres As-
trud Gilberto, is 6 juli jongstleden 
op 88-jarige leeftijd overleden. Een 
ode in de vorm van een feestelijk 
en zeer afwisselend concert met 
zijn melancholieke ballads en snel-
le samba’s is dan ook meer dan te-
recht. Uiteraard ontbreekt het re-
pertoire van Toots Thielemans niet. 
De lyrische klanken van de mond-
harmonica en de melancholieke 
Braziliaanse muziek lijken wel voor 
elkaar gemaakt. Kom op vrijdag 24 
januari om 20.15 uur in de Koepel 
genieten van dit bijzondere optre-
den.
Zaterdag 25 januari: Marcel de 
Groot – DOOR
Na zijn optreden in de voorstelling 
‘Op Maarten’ afgelopen januari in 
de Koepel staat Marcel de Groot er 
met de voorstelling DOOR nu bij-
na alleen voor. DOOR bevat een 
hoop nieuwe liedjes met tekstbij-
dragen van o.a. Boudewijn Spit-
zen, Rob Chrispijn, Wouter Plante-
ijdt en Boudewijn de Groot. Mar-
cel de Groot brengt dit charmant, 
met onderkoelde humor, die heer-
lijk donkerbruine stem en fabuleus 
gitaarspel. Lichtvoetig, indringend 
en immer oprecht. 
Ditmaal samen met bassist Bart de 

Ruiter (Bart speelde met o.a. Fay 
Lovsky, Ellen ten Damme, Freek de 
Jonge, B-Movie Orchestra en Huub 
van der Lubbe). Zaterdag 25 janua-
ri om 20.15 uur in de Koepel Heiloo.
Zondag 26 januari: Ernst Jansz in 
Concert
Ernst Jansz, bekend van Doe Maar 
en CCC Inc., speelt naast nummers 
van zijn nieuwe album De Neer-
kant ook een aantal van de mooi-
ste liedjes uit zijn rijke repertoi-
re. Onlangs werd hij 70 jaar. Waar 
anderen op die leeftijd rustig van 
hun pensioen genieten doet Ernst 
Jansz het allesbehalve rustig aan. 
Er zijn met enige regelmaat tour-
nees met Doe Maar, de band die 
Jansz in 1978 oprichtte en met CCC 
Inc., de legendarische hippieband 
waarin hij al sinds 1967 speelt. Hij 
is een van de weinige Nederlandse 
popmuzikanten die met twee ver-
schillende bands, in twee verschil-
lende tijdperken, op Pinkpop heeft 
gestaan. 
Kom luisteren en kijken naar Ne-
derlandse popgeschiedenis in de 
Koepel op zondag 26 januari a.s. 
om 15.00 uur in de Koepel Heiloo.
Kaarten: € 10 of een passe-partout 
à € 25 voor het hele weekend via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Wil-
librordus te Heiloo. 
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Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze nieuwe rubriek komen de politici 
in willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: Han-
nie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks. 
,,Wij hebben dertig jaar terug al gewaarschuwd voor 
de huidige klimaatproblematiek.”

Mardou van Kuilenburg

Hannie Lutke Schipholt wordt geboren in Limburg en 
groeit op in de Zaanstreek. Ze studeert Culturele An-
tropologie in Amsterdam. Als ze voor haar afstudeer-
opdracht naar Zimbabwe gaat, leert ze daar haar man 
kennen. Terug in Nederland gaan ze samenwonen in 
Amsterdam. Na de komst van hun kinderen trekken ze 
weg uit de stad en komen ze in Castricum terecht. Lutke 
Schipholt werkte o.a. voor Novib. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Toen mijn kinderen geboren werden heb ik een tijd 
thuisgezeten. Niet omdat ik vrouw ben maar omdat ik 
dat leuk vind. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en ben 
actief geweest op school en in de wereldwinkel. Een poli-
tiek dier was ik altijd al, ik volgde het graag. GroenLinks 
heb ik altijd gestemd, later ben ik ook lid geworden. Toen 
de partij in 2012 in een crisis terecht kwam besefte ik: als 
ik niet in actie kom kan ik politiek dakloos worden. Dat 
was het moment dat ik politiek actief ben geworden.”

Was GroenLinks een logische keus?
,,Ik ben best een linkse rakker. Veel dingen mogen collec-
tief opgelost worden. Ik ben erg voor vrijheid, maar dat 
gaat samen met verantwoordelijkheid voor mensen die 
er minder aanspraak op kunnen maken. Doordat ze min-
der hebben bijvoorbeeld. Mensen die het goed hebben 
mogen in mijn optiek meer belast worden. Wat de liefde 
voor groen betreft: mijn partij heeft dertig jaar geleden al 
gewaarschuwd voor de huidige problematiek, maar daar 
is nooit naar geluisterd. Dat is toch jammer.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk. Mensen raken betrokken bij politiek op 
lokaal niveau. Landelijk wordt er wel veel gestemd, daar 
voelt men zich vaak toe verplicht. Lokale politiek treft je 
in het dagelijks leven. Vraagstukken die iedereen aangaat 
proberen we op te lossen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Voor het sociaal domein en klimaatverandering. Ik vind 
het belangrijk dat er een goed aanbestedingsplan komt 
om de zorgcowboys eruit te filteren. Samen met D66 zijn 
we nu bezig om een onafhankelijke klachtenregistratie te 
maken. We merken dat mensen die zorg nodig hebben 
bang zijn om te klagen omdat ze die zorg niet willen 
kwijtraken. Dat kan natuurlijk niet.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,We wonen al in een prachtige gemeente en ik denk dat 
iedereen zich daar wel van bewust is. Qua natuurbeleving 
in het dorp kan er nog wel het een en ander verbeteren. 
Wat schone lucht betreft moeten we Tata Steel en de A9 in 
de gaten houden, daar hebben we nog wel wat te winnen. 
Ook betaalbare woningen voor startende jongeren heb-
ben mijn prioriteit. We moeten samen echt aan de bak.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,De geestelijke gezondheidszorg. Daar is nog een hoop 
mis en ik zie veel verbeterpunten. Het is niet voor niks dat 
daar zoveel mensen weglopen. De huidige situatie vind 
ik onverantwoord, dat moet echt snel beter.”

Op de foto Marcel de Groot. (Foto-
graaf: Raymond van Olphen)
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TECHTECHTECHGIRLSGIRLSTECHGIRLS
COLLEGE

BEN JIJ EEN STOERE MEID MET
TOEKOMST  DROMEN? 

Kom dan op onze:

Word jij één van onze 

Een open avond
Speciaal voor meiden!

GIRLS NIGHT
22 januari 18:30 - 20:30 uur

OPEN AVOND
07 februari

18:00 - 21:00 uur

DOE MIDDAG
29 januari

14:30 - 17:00 uur

Kijk voor meer informatie op onze websites:

WWW.TECHNISCHCOLLEGEVELSEN.NL 
of

WWW.MARITIEMCOLLEGEIJMUIDEN.NL

of neem contact op via:
informatie@technischcollegevelsen.nl

informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
of 0255 - 54 69 00

Als je al weet dat je komt geef je dan alvast telefonisch op!

Als je al weet dat je op de Doe Middag komt geef je dan alvast telefonisch op!

Welk pad kies jij?
Ontdekken wie je bent en wat je wilt. Dat 

doe je op het Petrus Canisius College. Bij 

elke opleiding volg je je eigen weg en kies 

je uit diverse specials en keuzevakken. 

Zo stippel je op het PCC je eigen pad uit.

Van vwo tot vmbo

OPEN DAGEN PCC BERGEN

Ouderinformatieavond - ma. 27 januari, 19:30 uur
Open huis - di. 11 februari, 19:00 - 21.00 uur
Leerlingmiddag* - wo. 12 februari, 14:30 uur

* Vooraf aanmelden via pcc.nu

Meer weten?
Kijk voor alle vestigingen op pcc.nu/opendagen

Bonhoeffer bijna 50 jaar jong
Castricum - Het Bonhoe�er-
college bestaat bijna 50 jaar en 
heeft dus al aardig wat ervaring 
met onderwijs opgedaan. Op de 
school hebben de ruim 1550 leer-
lingen veel ruimte om zichzelf te 
ontwikkelen. ‘De vrijheid krij-
gen om te zijn en te worden wie 
je wil zijn’, vindt de school heel 
belangrijk. Daar hoort vertrou-

wen geven en verantwoordelijk-
heid nemen bij. En verder is het 
ook gewoon een school waar al-
lerlei vakken gegeven worden 
en waar de leerling ook kan kie-
zen voor bijzondere dingen, zo-
als: een plus- of gymnasiumklas, 
technasium, LegoLeague en the-
atersport. In klas 2 en 3 kunnen 
leerlingen ook allerlei bijzonde-

re activiteiten doen in Plustijd. 
Het Bonhoe�er is een �jne school 
met een bijzondere sfeer die me-
de bepaald wordt door de oud-
leerlingen, die hier inmiddels 
werken of betrokken zijn bij de 
jaarlijkse theatervoorstellingen. 
Kom kijken en ervaar dit zelf tij-
dens het Open Huis op zaterdag 
1 februari vanaf 10.00 uur.

Cultuurklas op weg 
naar theaterspektakel

De Cultuurklas is een nog vrij nieu-
we ‘special’ van de Heiloose. De 
24 leerlingen die zich dit school-
jaar ervoor aanmeldden, nemen 
deel aan een gevarieerd program-
ma. Directeur Rob Baltus legt uit 
wat de achterliggende gedachte is 
van de Cultuurklas: „Binnen de les-
sen van de Cultuurklas ontwikke-
len leerlingen hun zelfbewustzijn. 
Ze krijgen daardoor een bredere 
kijk op de wereld en ontwikkelen 
een kritische blik. Door de drama-
lessen en het acteren leren ze daar-
naast ook omgaan met hun eigen 
lichaamstaal. Het gaat bij ons dus 
niet alleen om studeren, maar ook 

verbreding en het ontdekken van 
nieuwe denkpaden.”
Het theaterspektakel neemt on-
dertussen steeds duidelijker vor-
men aan. Voor het verhaal over een 
vete tussen twee stammen met – 
uiteraard – een ‘happy end’ gaan 
de cultuurklasleerlingen nog ‘the 
big �ve’ vervaardigen bij beelden-
de vorming, maar ook de lesvak-
ken aardrijkskunde, geschiedenis 
en levensbeschouwing schuiven 
aan in de voorbereiding. Er volgen 
nog audities voor de verschillen-
de rollen in de voorstelling. Aidan 
(1vwo/havo, 12 jaar, Egmond aan 
den Hoef) hoopt op „een paar re-

gels tekst”, maar Eva (1havo/mavo, 
12 jaar, Egmond aan den Hoef) 
droomt van een mooie rol: „Ik geef 
echt alles op het podium, want ik 
wil later actrice worden!” (Foto: 
aangeleverd)

Heiloo - De Cultuurklasleerlingen van PCC Heiloo werken de ko-
mende maanden geconcentreerd door aan maskers, kostuums, 
teksten, choreogra�eën en muziek. In juni 2020 brengen ze het 
voor het voetlicht in het A.F. Vrij Zijn Theater. De leerlingen kijken 
ernaar uit om op het podium te staan.
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Castricum - Het is al bijzonder als iemand 50 jaar wordt en zich 
Abraham of Sarah mag noemen, maar het is echt uniek als dat 
twee bewoners uit dezelfde straat overkomt die naast elkaar wo-
nen.

Sarah en Abraham wonen naast elkaar

In de Louise de Colignystraat was 
het afgelopen zaterdag dubbel 
feest. Anita Visser-Broers op nr. 32 
en Jaap Koot op nr. 34 konden el-
kaar feliciteren met hun 50e ver-
jaardag. Zij deden dat al om 00.00 
uur in het bijzijn van familiele-
den die op beide gevels een ge-
zamenlijk spandoek ophingen en 
toepasselijke poppen in de tui-
nen plaatsten.
Anita was even van slag toen ze 
hoorde dat ze in de krant kwam, 

maar wilde graag het volgende 
vertellen: “Ik ben op 18 januari 
1970 in Hoorn geboren en woon 
vanaf mijn vierde in Castricum. 
Sinds 1991 woon ik op dit adres 
en in 1995 trouwde ik met Jeroen. 
Dit jaar vieren we dus ook ons zil-
veren huwelijksfeest. We hebben 
twee lieve dochters van 22 en 19. 
Al 20 jaar werk ik als verzorgen-
de IG in verpleeghuis Meerstate 
in Heemskerk en mijn grote hob-
by is zingen.”

Ondertussen schuift buurman 
Jaap aan voor zijn verhaal: “Ui-
teraard ben ik op dezelfde da-
tum als Anita geboren, maar dat 
was in Limmen. In 1992 verhuis-
de ik naar Castricum en kocht dit 
huis in 1996. Mijn beroep is zelf-
standig ondernemer in de bloem-
bollenhandel en ik ben getrouwd 
met Anna Owsiak. Samen heb-
ben wij een zoon die dit jaar tien 
wordt. Ook is muziek mijn hobby. 
Ik was onder andere DJ en actief 
voor Radio Castricum. Voor mijn 
feest heb ik een zaaltje in Lim-
men gehuurd, omdat het groot-
ste deel van mijn familie daar 
woont.” (Tekst en foto: Hans Boot)  

Argentijnse Tango bij ClubMariz
Castricum - Dansleraar Luut 
Gri�  oen start in februari een 
danscursus Argentijnse Tango 
bij ClubMariz in Castricum.

Luut: „Half jaren tachtig raakte ik 
samen met mijn toenmalige part-
ner Annetje geobsedeerd door 
de Argentijnse Tango. Aanleiding 
was de dansvoorstelling Five Tan-
gos van Hans van Maanen in de 
Stopera op muziek van Ástor Pi-
azzolla. Adembenemend! Dit was 
temperament.”
Samen namen ze les in binnen- 
en buitenland en al gauw gingen 

ze op advies van Tangoleraren 
Wouter en Martine naar de baker-
mat, Buenos Aires. „Dat was een 
studiereis van vier en een halve 
week, alleen jammer dat ze niet 
verteld hadden dat het in juli win-
ter is daar; lagen we in ons pensi-
onnetje in San Telmo te bibberen 
in bed. Elke dag les genomen, de 
diverse technieken aangeleerd, 
een hele Tango de Espectaculo 
ingestudeerd met onze maestro 
Antonio Todaro, shows gegeven 
en ook twee keer op TV gedanst. 
Was wel grappig: na een uur te-
rug naar het busstation in Rosa-

rio (Messi) en al herkend worden 
en handtekeningen mogen uit-
delen.”
Terug in Europa mochten Luut en 
zijn partner door heel Nederland 
shows geven en werd er voor de 
dansleraren een uitgebreide les-
syllabus gemaakt en aangeleerd. 
Inmiddels zijn al duizenden be-
hept met het Tangovirus en nu is 
er weer de mogelijkheid in Castri-
cum om aan een beginnerscur-
sus deel te nemen. Enthousiast 
en nieuwsgierig? Voor nadere in-
formatie zie www.clubmariz.nl Of 
mail naar info@clubmariz.nl.

OIT: van warmtepomp
tot zonne-energie

Castricum - De ontwikkelingen 
rondom duurzaamheid gaan ra-
zendsnel. Hadden we het eerst 
alleen maar over zonnecollecto-
ren, nu is het al mogelijk deze te 
koppelen aan je laadpaal voor de 
elektrische auto. Daarbij worden 
die installaties ook steeds aan-

trekkelijker voor particulieren, 
laat staan voor bedrijven. Jako 
Langeveld van installatiebedrijf 
OIT aan de Koningin Wilhelmina-
laan 47 kan je dat haar� jn uitleg-
gen, waarbij het wat betreft kos-
ten al snel duidelijk zal worden 
en de verwondering toeslaat. De 

mogelijkheden zijn haast te veel 
om op te noemen en tegen con-
currende prijzen.
Buiten installatiebedrijf op het 
gebied van elektra, sanitair en 
verwarming, is OIT de speci-
alist op het gebied van alter-
natieve energie, van warmte-
pomp, zonne-energie, elektri-
sche bak� etsen en inderdaad la-
ders voor elektrische automobie-
len en vaartuigen. De ervaring is 
onder andere opgedaan bij alle 
Amsterdamse Rondvaartrederij-
en, die tegenwoordig ook elek-
trisch worden aangedreven. Het 
opladen van die vaartuigen ge-
beurt via installaties van OIT. “Ook 
u kunt uw vaartuig voorzien van 
een elektromotor, opladen in de 
jachthaven of eigen ligplaats via 
een speciale bootlader. Daarbij 
zijn de laders steeds handzamer 
geworden en makkelijk te plaat-
sen aan de gevel, bootsteiger, op-
rijlaan of in de garage, zie op bij-
gaande foto”, aldus Jako Lange-
veld.
Meer info? Kijk op www.oit.nl of 
bel 0251 650 724. (Tekst en foto: 
Aart Tóth)

Van de week heb ik helaas weer ondervonden 
dat er echt nergens meer in Akersloot een 
plek/bord is waar ik een A4 met vraag/ op-
roep kwijt kan. Ik kan toch niet de enige zijn 
die daar tegenaan loopt? 

Voor de verbouwing van onze supermarkt 
Deen konden wij jarenlang onze vraag/ op-
roep of verzoek op een A4 kwijt op een speci-

aal hiervoor geplaatst bord. Ook bij de plaat-
selijke bibliotheek verwacht je toch zo’n plek? 
Niet dus! Ouderwets? Facebook dan? Nee! 
Mijn verzoek is alleen gericht op, in mijn ge-
val, mede-inwoners van Akersloot. En kan ik 
in dit geval eventueel aangeboden spullen 
gewoon op de � ets ophalen.

Evelien Bouwman

LEZERSPOST
Wat mis ik dat in Akersloot

Het is eind 2019, en ik mag gedurende enke-
le weken verblijven in de logeerkamer van 
het woon- zorgcentrum De Santmark. De re-
den daarvoor is, dat mijn vrouw een nieuwe 
knie heeft gekregen en ik zelf na twee rug-
operaties en geconstateerde polyartrose zeer 
beperkt ben in mijn voortbewegen, wankel 
evenwicht vertoon, met als gevolg al diverse 
val-incidenten. Die woonsituatie thuis, twee 
bejaarde mensen met krukken en rollators, 
waarvan de één met behulp van fysiotherapie 
veel moet oefenen en revalideren, terwijl de 
ander moet zien te voorkomen niet opnieuw 
met de vloer in aanraking te komen, betekent 
in feite dat mijn vrouw en ik in een onhoud-
bare toestand zouden komen te verkeren.
Op de eerste dag van mijn verblijf kwam ik ’s 
avonds de eetzaal binnen en werd ik voorge-
steld aan de heer Bram Mizée (94). Het avond-
eten in De Santmark is heel goed van smaak 
en mooi samengesteld, en ik vond het leuk 
om met de mannen als afronding een glas 
rode wijn te drinken. Enkele avonden later 
neemt Bram me mee naar zijn appartement 
om mij te laten zien hoe hij is gehuisvest. 
Door een ongeluk moest Bram al heel jong 
één oog missen. „Ik heb mijn hele leven ge-
werkt met één oog, onder meer 40 jaar lang 
als hoofd van een bouwkundige afdeling op 
het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis 
Duin en Bosch in Bakkum”, vertelt Bram. 
Dit eerste bezoek is uitgemond in de ge-
woonte om ’s avonds na het avondmaal met 
Bram naar zijn kamer te gaan, meestal voor 
het kijken naar een voetbalwedstrijd, want 
Bram is gek van voetbal en heeft in het ver-

leden ook als lid van voetbalverenigingen di-
verse bestuursfuncties bekleed. Soms maak-
ten we het laat, met bezorgde medewerkers 
tot gevolg: „Meneer: wat doet u op de gang, u 
dwaalt door de gangen.” 
„Dames, ik kom van Bram Mizée vandaan van 
de tweede etage en dan moet ik noodge-
dwongen door gangen lopen. Ik ben echter 
niet de weg kwijt en derhalve niet dwalend, ik 
voel mij uitstekend. U hoeft zich dus niet ver-
der om mij te bekommeren, maar ik bedank u 
voor uw aandacht voor mij.”
Mijn tijdelijk verblijf in De Santmark moest 
met enkele weken worden verlengd en ik had 
daar geen moeite mee, want ik werd elke dag, 
ondanks de problematiek in de zorgsector, 
met veel geduld en vriendelijkheid door een 
veelheid aan medewerkers prima verzorgd. 
Als ik denk aan deze medewerkers schiet 
mij direct een aantal namen te binnen: Son-
ja, Sophie, Maria, Betty, Roxy, Nina, Eva, Inge, 
Ali, Jett, Lina, Ilse, Joyce, Christel, Ineke, Lau-
ra, Edwin. Mocht ik iemand hebben vergeten, 
dan sorry daarvoor.
Er is tussen Bram en mij een hechte vriend-
schap ontstaan. Nu ik weer thuis ben blijf ik 
hem regelmatig opzoeken en als vanouds 
genieten we dan na het avondeten van een 
wijntje. 

Anné Amsterdam (84) 

Lees het volledige en beeldend opgeschreven 
verhaal van Anné Amsterdam op www.castri-
cummer.nl. (Foto: aangeleverd)

LEZERSPOST

Mijn verblijf in de Santmark 
En mijn kennismaking met Bram Mizée

Portret-boetseer-vierdaagse bij Perspectief
Castricum - Tijdens de voor-
jaarsvakantie is het mogelijk 
om in de ateliers van Perspec-
tief in Bakkum naar levend mo-
del te boetseren onder leiding 
van kunstenaar Ton Rota. 

Op maandag 17 tot en met 
donderdag 20 februari, dage-
lijks van 9.30 tot 12.30 uur gaat 
Ton de cursisten deze keer be-
geleiden bij het maken van 
een kleiportret in reliëf. De-
ze half-ruimtelijke manier van 
boetseren kent vele moge-
lijkheden die zowel voor ge-
vorderden als voor beginners 
geschikt is. Het resultaat, ge-
maakt met een kleisoort naar 
keuze, wordt in de Perspectief-
oven afgebakken en kan daar-
na aan de wand worden opge-
hangen. 
Deze cursus wordt door Ton 
gestructureerd begeleid om 
ieders creativiteit te stimule-

ren waarbij ook gebruik ge-
maakt wordt van voorbeelden 
uit de Beeldende Kunst. 
Informatie en aanmelden via 

de website: www.perspectief-
castricum.nl of bij Froukje Doc-
ter: mail: froukjedocter@gmail.
com. (Foto: aangeleverd))
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Herdenking Holocaustslachtoffers met lichtmonument

,,Het belang van vrijheid moet aan 
volgende generaties worden doorgegeven”

Stilstaan bij Holocaustslachtof-
fers
Doel van dit lichtmonument is het 
bewustzijn te vergroten dat in heel 
Nederland Joden, Roma en Sin-
ti woonden en dat de mensen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn vervolgd, gedeporteerd en ver-
moord, plaatsgenoten of buren wa-
ren. Burgemeester Toon Mans: ,,In 
Castricum zijn in de laatste wereld-
oorlog 32 Joden gedeporteerd en 
omgebracht. Hun namen zijn terug 
te vinden op de gedenksteen bij de 
Dorpskerk. Ik vind het dan ook be-
langrijk dat Castricum meedoet aan 
deze speciale herdenking. Het licht-
monument zal daarom ook te zien 
zijn in Castricum, in de vorm van 32 
lichtgevende steentjes.”

Lichtgevende stenen
Het idee van de kunstenaar is ont-
sproten aan een Joodse traditie. Als 
Joden een graf bezoeken, laten ze 
vaak een steen(tje) achter. Met dit 
eeuwenoude gebaar eren ze hun 
doden en houden ze de herinnering 
aan hun dierbaren levend. Door een 
steen op het graf te leggen leveren 
de nabestaanden een blijvende bij-
drage aan die grafsteen. 
In gesprek met Holocaustoverle-
venden en hun familie kwam Daan 
Roosegaarde tot het ontwerp van 
‘Levenslicht’. 
De stenen bevatten een specia-
le coating waardoor ze in het don-
ker om de paar seconden oplichten 
en weer uitdoven, als een ademha-
ling in licht. Daarmee symboliseren 

ze het leven dat nu in de gemeen-
te gemist wordt. Door stil te staan 
bij het gemis van de plaatsgenoten 
bij ‘Levenslicht’ blijft de herinnering 
aan de slachto�ers levend.
 
Tastbare herinneringen
Burgemeester Mans vindt dat er, 
naast de deportatie van Joden, 
meerdere redenen zijn om speciaal 
aandacht te schenken aan 75 jaar 
bevrijding. 
,,Er is in Castricum veel, tijdens en na 

de Tweede Wereldoorlog, gebeurd. 
Zo bevond zich hier vlak na de oor-
log een van de interneringskampen 
voor NSB’ers. Castricum heeft daar-
naast te maken gehad met evacu-
aties, de V1 installaties, de Atlantik-
wall en de vele bunkers, waaronder 
de Kunstbunker. Zij zijn een tastba-
re herinnering aan W.O. II. Ik vind het 
belangrijk dat we bese�en dat vrij-
heid een groot goed is dat we aan 
andere generaties moeten doorge-
ven. Kijk maar eens om je heen wat 
er in de wereld gebeurt.”

Betekenis
Wat betekent het voor hem per-
soonlijk dat Castricum aan het pro-
ject ‘Levenslicht’ meedoet? 

Mans: ,,Ik blijf mij verbazen over wat 
er allemaal tijdens W.O. II is gebeurd 
en hoeveel mensen er slachto�er 
zijn geworden van een regime. Het 
heeft voor een groot deel onze ge-
schiedenis bepaald. Ik vind het nog 
steeds onvoorstelbaar dat de Joden 
het zo hebben moeten ontgelden. 
Het raakt mij ook persoonlijk. Daar-
om is er in 2013 het Joods Monu-
ment bij de NH Kerk onthuld.” 

Het lichtmonument bevindt zich bij 
het Joods Monument (Dorpskerk) 
en werd op 24 januari door de bur-
gemeester onthuld. 
Het bestaat uit een ronde plaat, 
waarop de lichtgevende steentjes 
zijn gelegd. Daarna zal het nog een 
periode te zien zijn. (Tekst en foto 
boven: Henk de Reus)

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de 
Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te 
betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen 
door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Het monument 
draagt de naam ‘Levenslicht’ en bestaat uit 104.000 lichtgeven-
de stenen, gelijk aan het aantal slachto�ers uit Nederland. Het 
kunstwerk staat symbool voor de impact van de Holocaust. De 
stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Jo-
den, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al gene-
raties lang. Het lichtmonument zal vanaf 24 januari ook in Castri-
cum te zien zijn.

Burgemeester Toon Mans legt, naar Joods gebruik, een steentje op het Joods monument bij de Dorpskerk

Steentjes die in het donker oplichten en doven (foto: Studio Roosegaarde)

‘Niels Kookt’ lekker 
en brengt het ook nog
Castricum - Stamppotten met 
(rundvlees)rookworst, pas-
ta, wokschotels en hachee: bij 
Niels Kookt aan het Bakkers-
pleintje vind je dagelijks ver-
se maaltijden. Sinds kort is 
thuisbezorgen ook mogelijk. 

Was het al niet te versmaden, 
nu loopt het water je zeker in 
de mond. ,,Hutspot, boeren-
kool of andijviestamppot met 
slagers rookworst of rundvlees-
rookworst. Ik heb ook keuze 
uit lasagna, pasta, wokschotels 
en kip Strogano�”, zegt Niels. 
Het wordt nog aantrekkelijker 
als deze Niels alles bereid en 
je het alleen maar hoeft op te 
eten. ,,Mensen zijn steeds va-
ker klaar met een vette hap, nu 
kun je ook gezond eten thuis-
bezorgd krijgen. Ik werk niet 
met kleursto�en of toevoegin-
gen maar minder zout en ge-

zond.” Al tweeënhalf jaar is Niels 
Kookt op het Bakkersplein-
tje gevestigd en is zijn klanten-
kring �ink uitgebreid, tot gro-
te tevredenheid van hemzelf en 
zijn klanten. Geen tijd om het op 
te halen? Geen probleem. Niels 
brengt het ook bij je thuis. Twee 
bezorgers op E-bike bezorgen 
vliegensvlug thuis en zelfs tot in 
Limmen per auto. ,,Alle maaltij-
den worden dagelijks vers be-
reid, dus we hebben het niet 
over voorverpakte maaltijden. 
We kunnen er zelfs een wijntje 
bij regelen.”
Laat uit het werk en geen zin 
meer om te koken? Niels is open 
van 12.00 tot 20.00 uur op dins-
dag t/m zaterdag en zondag 
van 17.00 tot 20.00 uur. Nieuws-
gierig? Kijk dan op www.thuis-
bezorgd.nl/taiteur-niels-kookt 
of bel 0251 295 284. (Tekst en 
foto: Aart Tóth)

Brandweer
verricht metingen
Castricum - Dinsdagochtend 14 
januari om 02.18 uur werd de 
brandweer opgeroepen om naar 
de Prinses Beatrixstraat te gaan, 
omdat er in een woning een CO-
melder afging. 
De brandweer heeft diverse me-

tingen verricht in de woning 
maar kon geen vreemde waardes 
meten. 
Waarschijnlijk was de melder de-
fect en het advies is gegeven om 
de melder te vervangen door een 
nieuwe.

Ze geeft les bij de brandweer en 
reddingsbrigade maar bezoekt 
ook scholen en bedrijven om haar 
kennis te delen. Louise Schalkoort 
is EHBO’er, hulpverlener en coach. 
Ze runt haar eigen bedrijf 
Schalkoort training & advies.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Louise Schalkoort van 

Schalkoort trainingen

Louise Schalkoort: ’Mĳ n vak is mooi en emotioneel tegelĳ k’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Louise Schalkoort van Louise Schalkoort van Louise Schalkoort van Louise Schalkoort van 

Haar interesse voor hulpverlening werd 
geprikkeld toen ze tijdens haar zwan-
gerschap een EHBO-cursus volgde. Pas 
toen haar zoon Bart in groep zeven zat 
en Louise EHBO-les gaf aan zijn klas, 
ontstond haar liefde voor het vak. ,,Dat 
vond ik zo leuk dat ik de opleiding tot 
instructeur ben gaan volgen via het 
Oranje Kruis.” Inmiddels heeft ze al ja-
ren een eigen bedrijf. Louise instrueert 
bedrijven, scholen en particulieren. 
,,Klanten kunnen zelf aangeven waar ze 
de focus op willen leggen. Hartproble-
men bijvoorbeeld, of brandwonden. Als 
ik bij een bedrijf kom, doen we vooraf 
vaak een rondje om te zien waar de ri-
sico’s liggen. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje. Daar richt ik de cursus dan 
op in.” EHBO wordt vaak ook ingezet 
voor teambuilding in combinatie met 
een sportief element of etentje. Naast 
haar werk als EHBO’er geeft Louise les 
en voorlichtingsavonden bij drank- en 
drugsgerelateerde problemen. Niet al-
leen voor hulpverleners en ouders, maar 
ook op evenementen. ,,Om anderen te 
laten ervaren wat er dan gebeurt, ge-
bruik ik speciale brillen. Zo geef ik meer 
inzicht in wat iemand ziet of ervaart 
bij een bepaalde hoeveelheid drank of 
drugs. 

De cursisten van Louise zijn divers in 
leeftijd. ,,Ik geef les aan alle leeftijds-
groepen: van twaalf tot 86. Dat maakt 
het werk leuk en gevarieerd.” In haar 
vrije tijd gaat Louise graag zeilen met 
haar man Wouter. ,,De rust op het water, 
daar kan ik zo van genieten. We reizen 
ook regelmatig. Ik geef ook weleens les 
op Sint Maarten en Curacao.” 

Sommige mensen denken dat een 
EHBO-les oudbollig of stoffi g is, maar 
daar is volgens Louise niks van waar. 
,,Via het Rode Kruis worden er ook vaak 
oefeningen gegeven met lotussen, dat 
zijn mensen die slachtoffers spelen. In-
clusief verwondingen en schmink. Net 
echt.” Succesverhalen zijn er ook ge-
noeg. ,,Een cursist van mij heeft een 
keer twee dagen na haar cursus al moe-
ten reanimeren. Met een goed resul-
taat. Het werk is soms ook emotioneel. 
Zo heb ik eens een groot gezin leren re-
animeren omdat meerdere familieleden 
hartproblemen hadden. Dat komt wel 
even binnen, maar het is mooi dat ik dat 
kan doen.” Als Louise het over mocht 
doen koos ze hetzelfde vak, maar wel 
wat eerder. ,,Bij dit werk ligt echt mijn 
passie.”
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23 JANUARI

Spelen met je leven - Lezing As-
trid Dobbelaar, Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. 20.00 uur. 
Aanmelden: www.brightnow.nu/
lezingen (Foto: aangeleverd)

Bert Visscher met reprise van de 
voorstelling ‘Hij wordt vanzelf 
moe’ in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur. Ook vrijdag. (Foto: 
Maarten van der Wal)

Theaterconcert Lane & Perch 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk: muziek uit ‘the late �f-
ties and early sixties’, 20.30 uur. 
De voorstelling in de andere zaal 
vanFred van Leer is uitverkocht. 
(Foto: aangeleverd) 

24 JANUARI

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

Bosuilenexcursie voor jong en 
oud, verzamelen bij parkeer-
plaats tegenover Johanna’ s Hof 
aan de Zeeweg te Castricum. 
19.30 uur. Deelname gratis. Infor-
matie: www.vwgmidden-kenne-
merland.nl. (Foto: aangeleverd)
Nationale Tuinvogeltelling tot en 

met zondag. Meedoen? Zie www.
tuinvogeltelling.nl.

Het Nationaal Theaterweekend in 
De Vest, 10 euro voor een kaart-
je. Helaas alle voorstellingen uit-
verkocht.

Familiemusical Dol�e Weerwolf-
je en Foeksia de Miniheks in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
19.30 uur. Vanwege Nationaal 
Theaterweekend entree 10 euro. 
(Beeld: Hugo van Look) 

Belgische stersopraan Amaryl-
lis Dieltiens en ‘Brisk’, Vredeskerk-
je, Kerkstraat 21, Bergen aan Zee. 
20.00 uur. (Foto: C. Foppe-Schut)

Sound Healing Concert Joke Wel-
boren uit Castricum in ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, 20.00 uur. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten wen-
selijk. www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Bert Visscher in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur.

Cabaretier Andries Tunru in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Vanwege Nationaal 
Theaterweekend entree 10 eu-
ro. (Foto: Super Formosa Photo-
graphy) 

Nationaal Theaterweekend in de 
Cultuurkoepel Heiloo: Mike Bod-
dé, Hermine Deurloo en Lilian 
Vieira brengen ode aan Joao Gil-
berto, 20.15 uur. Entree 10 euro.

Film ‘Working Woman’ in Film-
huis De Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest. 20.15 uur. Kaarten: www.
dezwaancultureel.nl of, indien 
nog beschikbaar, aan de zaal. (Fo-
to: aangeleverd)

25 JANUARI

Rondleiding door Fort bij Krom-

meniedijk. Lagendijk 22, Uitgeest. 
Van 13.30 tot 14.30 uur. Aanmel-
den is verplicht en kan via www.
gaatumee.nl. (Foto: Dutchphoto)

Ernest Beuving met ‘De klap van 
de molen’ in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur. (foto: Gea van 
Strien)

Raìces Cubanas met danswork-
shop-afterparty in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Vanwege Nationaal Theaterweek-
end entree 10 euro. (Foto: Martin 
Hoogeboom). De voorstelling in 
de andere zaal van Rayen Panday 
is uitverkocht.

Nationaal Theaterweekend in de 
Cultuurkoepel Heiloo: Marcel de 
Groot met de voorstelling DOOR, 
20.15 uur. Entree 10 euro. (Foto: 
Raymond van Olphen)

26 JANUARI

RunX Beeckestijn Cross: 9,6 en 6,4 
kilometer wedstrijdafstanden en 
voor de jeugd een 3,2 en 1,2 ki-
lometer cross. Inschrijven is mo-
gelijk via www.avsuomi.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Dutch Magic Day in Stadsschouw-
burg Velsen, 14.00 uur. (foto: Dut-
ch Magic)

Sesamstraat live (2+) in het Ken-

nemer Theater in Beverwijk, 
14.00 uur. Vanwege Nationaal 
Theaterweekend entree 10 euro. 
Van 13.00 tot 14.00 uur kidsmid-
dag, waar iedereen gratis kan ko-
men knutselen en kleuren. (Foto: 
SNick van Ormondt) 

Lezing Martien Brinkman, Dicht 
bij het onuitsprekelijke, Dorps-
kerk Castricum, Kerkpad 1. 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Kabarett Dapilutet. Theater Ko-
ningsduyn, Geesterhage, Castri-
cum. 15.00 uur. Kaarten: www.
geesterhage.nl (Foto: aangele-
verd)

Vierz in De Oude Keuken. De mu-
ziek begint om 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Nationaal Theaterweekend in de 
Cultuurkoepel Heiloo: Ernst Jansz 
in concert, 15.00 uur. Entree 10 
euro.

27 JANUARI
Willem van Hanegem – een bij-
zondere avond met de Kromme 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

28 JANUARI
Concert cellist Pieter Wispelwey 
en pianist Paolo Giacometti voor 
Stichting Alkmaarse Kamermu-
ziekin De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur.

Literaire ontmoeting met veraf-
good en verguisd fenomeen Her-
man Brusselmans in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.00 
uur. (Foto: Koen Broos)

Tg. Oostpool & Adelheid + Zina – 
God is een Moeder in De Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur. (foto: Felicity 
Ingram)

Dansvoorstelling De Voorlopers 
van de choreografen Ivgi & Gre-
ben in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur. (foto: Robert Ben-
schop)

29 JANUARI

De Knutselfee in Galerie Street-
scape. Quality time met je kind. 
Samen creëren, samen �ore-
ren tijdens thema-middag Ou-
der & Kind bij Creatief Atelier de 
Knutselfee, 13.00 – 16.00 uur. 
Tot en met 12 jaar € 22,50/ van-
af 13 jaar/ volwassenen € 27,50*, 
Dorpsstraat 7, Castricum. *in-
clusief materiaalgebruik, hapje 

▲

en drankje. Aanmelden: hallo@
knutselfee.nl, www.knutselfee.nl. 
(Foto: aangeleverd) 

Voorlichting cosmetische chirur-
gie bij Centrum Oosterwal. Loca-
tie: Comeniusstraat 3 te Alkmaar. 
19.00 tot 20.30 uur. Toegang is 
gratis, wel graag aanmelden via 
072-5157744 of de site www.cen-
trum-oosterwal.nl. (Foto: aange-
leverd)

Lebbis – De Ervaring – De Bo-
vengrens II in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur (foto: Robert Muda van 
Hamel). De voorstelling van Joris 
Linssen & Caramba om 20.30 uur 
is uitverkocht.

Cabaretier Jan Beuving met re-
prise van zijn voorstelling Rota-
tie in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur.

30 JANUARI
Workshop iPad, 30 januari en 6 
februari, Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1. 10.00 - 12.00 uur. Aan-
melden: www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl. (Foto: aangeleverd)

Trio Ed Stokman - Poëzie met mu-
ziek, Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1. 20.00 - 21.30 uur.

Ellen ten Damme in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(Foto: Danny Ellinger)

Minderjarigen krijgen 
te makkelijk alcohol
Castricum - In Castricum krij-
gen minderjarigen nog te 
makkelijk alcohol in cafeta-
ria, horeca en supermarkten. 
Dit komt naar voren uit steek-
proeven van mysteryshoppers 
in het najaar van 2019. Bij on-
geveer drie van de vijf aan-
kooppogingen van de 17- en 
18-jarige mysteryshoppers 
lukte het in Castricum om al-
cohol te kopen, zonder hun 
ID bewijs te tonen. Het on-
derzoek laat zien dat inzet no-
dig blijft en de naleving be-
ter moet. Het belangrijkste ad-
vies aan verstrekkers van alco-
hol is: vraag altijd om een ID-
bewijs. Burgemeester Mans; 
,,Voor de gezondheid van jon-
geren én om overlast te be-
perken, zet de gemeente in op 
100 procent naleving van de 
leeftijdsgrens”.

Bij sportverenigingen en slij-
terijen werd wél goed op de 
leeftijdsgrens gecontroleerd. 
Burgemeester Mans; ,,Prachtig 
om te zien dat de sportvereni-
gingen hun verantwoordelijk-
heid voor de gezondheid van 
de jeugd nemen.”
Maatregelen
Op verschillende manieren 
werkt de gemeente aan het 
terugdringen van alcoholge-
bruik onder jongeren:
• n 2 19 zijn voorlichtings-
avonden gehouden in sport-
kantines;
• Voorlichtingscampagnes 

voor jongeren en ouders en 
activiteiten op scholen;
• Minderjarigen moeten in 
Castricum blazen en mogen 
de horeca niet in wanneer zij 
gedronken hebben;
• n het eekend controleren 
Drank- en Horeca-boa’s en ze 
zijn gemachtigd om boetes op 
te leggen aan verstrekkers én 
jongeren;
• p kermissen gaan pre-
ventiemedewerkers van LINK 
Alcohol & Drugspreventie 
met jongeren in gesprek over 
drank- en drugsgebruik. 

Programma ‘In Control of Al-
cohol & Drugs’
Het nalevingsonderzoek is uit-
gevoerd door Stichting STAP 
en Universiteit Twente in op-
dracht van het programma ‘In 
Control of Alcohol & Drugs’. 
Het onderzoek wordt twee-
jaarlijks uitgevoerd en is een 
graadmeter voor hoe het is ge-
steld met de verkrijgbaarheid 
van alcohol door jongeren. 

‘In Control of Alcohol & Drugs’ 
is een samenwerking van de 
zeventien gemeenten van 
NHN, GGD Hollands Noorden, 
Veiligheidsregio NHN, Brijder 
Jeugd, LINK en GGZ. Het pro-
gramma ‘In Control of Alco-
hol & Drugs’ is gericht op het 
voorkomen en terugdringen 
van alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren in Noord-Hol-
land Noord. 
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Castricum - De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met 
de motie natuurinclusief bouwen op initiatief van De Vrije Lijst. 
Door de motie krijgen toekomstige bouwplannen een betere ba-
lans tussen stenen en groen.

Castricumse raad kiest voor 
natuurinclusief bouwen

Projectontwikkelaars moeten 
duidelijke voorwaarden krij-
gen over de rol van en het om-
gaan met de natuur, vinden de 
initiatiefnemers. ‘Door beter na 
te denken over de aanwezig-
heid van natuur in de planont-
wikkeling, zullen de interesses 
van huidige en toekomstige be-
woners beter worden gewaar-
borgd.’ 

Naast De Vrije Lijst sloten D66, 
GroenLinks, SP en PvdA zich 
aan bij het initiatief. Dankzij de 
steun van CDA en fractie Van 
Schoonhoven werd een meer-
derheid bereikt.
Natuurinclusief bouwen gaat 
uit van kansen die een gebied 
heeft. ‘Uiteraard kan niet al-
les behouden blijven, maar er 
zal wel goed moeten worden 

nagedacht over groene waar-
des in zijn geheel. En als er iets 
weggaat, kijken we welke waar-
des er voor onze inwoners en de 
fauna en flora voor terug kun-
nen komen.’ 
Castricum is niet de eerste ge-
meente die beleid heeft opge-
steld rondom natuurinclusief 
bouwen. De meeste grote ste-
den doen het al. Castricum is 
wel een van de eerste dorpse 
gemeenten die rekening houdt 
met de wensen van de inwoners 
voor een goede balans tussen 
bouwen en natuur.

Eerste paal geslagen 
van nieuw pand Beentjes Bouwgroep

Op vrijdag 17 januari sloeg op-
richter Frans Beentjes, inmiddels 
81 jaar, de eerste paal van het 
nieuwe pand van Beentjes Bouw-
groep, naast het huidige pand 
waarin zij zijn gevestigd aan de 
Geesterweg 6. De werkzaamhe-
den zijn inmiddels in volle gang. 
Kleinzoon Frans is bezig met het 
grondwerk en het pand wordt 
daarna van de grond af zelf op-
gebouwd.

‘We zijn toe aan het volgende 
niveau’
Henk Beentjes, zoon van Frans 
en vader van Frans jr. startte in 
1987 Akerbouw en nam in 2000 
Gebr. Beentjes GWW van zijn va-
der over, één van de weinige nog 
overgebleven familiebedrijven in 
deze branche. In 2005 richtte hij 
BN vastgoed op, gedrieën vor-
men zij nu de Beentjes Bouw-
groep.

Hij is trots en legt uit: „Dat we ex-
plosief groeien en zodoende uit 
ons jasje groeiden is niet de eni-
ge reden dat wij kozen voor een 
nieuw pand. We maken ook een 
sprong naar een nieuwe tijd: 
waar vroeger alleen door op-
drachtgevers geselecteerd werd 
op prijs wordt er nu vooral gese-
lecteerd op toegevoegde waarde. 
Je werkt niet vóór een opdracht-
gever maar je werkt sámen. Sinds 
drie jaar ontwerpen wij onze pro-
jecten bijvoorbeeld zelf en daar 
zijn we heel goed in. We zijn toe 
aan het volgende niveau.”

Materiaal hergebruiken
Een saillant detail is dat Been-
tjes Bouwgroep materialen die 
zij veel gebruiken gaan verwer-
ken in het interieur. Bijvoorbeeld 
de keien waarmee zij een kade 
realiseerden voor het verplaat-
sen van de Gevlebrug over het IJ 

die zij hebben gerestaureerd voor 
de Houthavens, een nieuwe wijk 
aan de overkant van het IJ in Am-
sterdam. Het werk is af en de kei-
en zijn niet meer nodig. Ze liggen 
nu bij een bedrijf dat ze op maat 
zaagt en daarna zullen ze gaan 
fungeren als gevel voor het nieu-
we pand.

60 jaar
Vader Frans begon in 1960 als 
stratenmaker samen met Henk en 
Gerard, twee van zijn vijf broers. 
Ze kregen al gauw de opdracht 
om de uitbreidingsplannen rond-
om de dorpskern van Heemskerk 
te verwezenlijken. Er werden on-
der andere straten, riolen, brug-
gen en vijvers aangelegd door de 
broers. 
Jaap, een andere broer kwam ook 
in het bedrijf werken en zo kreeg 
Beentjes grond-, weg- en water-
bouw gestalte dat dus ook nog 
eens zijn 60-jarig bestaan viert 
dit jaar. Het jaar 2020 brengt de 
Akersloter familie Beentjes dus 
een prachtig nieuw pand én een 
fantastisch lustrum.
(Tekst: Margreeth Anema) 

Uitgeest - Het wordt een ware blikvanger, twee verdiepingen 
hoog met veel glas, het gebouw is strak en eigentijds. De 90 me-
dewerkers waarvan 30 in de binnendienst, allen uit de buurt, krij-
gen prachtige werkplekken in een comfortabele beleving met 
veel groen en natuursteen.

Vier generaties Beentjes op de foto met natuurlijk de dames, die net zo belangrijk zijn voor het familiebedrijf. Van 
links naar rechts: directeur/ eigenaar Henk Beentjes, vader Frans (met helm) en zoon Frans jr. met in zijn armen 
de tweeling Frans en Marc. Voor de opvolging is dus reeds gezorgd (foto: Ron Pichel Fotogra�e)

Sportverkiezing 2019: 
de genomineerde talenten
Castricum - De genomineerden 
voor de sportverkiezing 2019 
zijn deze bekend gemaakt. De 
Sportverkiezingen 2019 wor-
den dit jaar gehouden in res-
taurant Johanna’s Hof in Cas-
tricum op woensdag 12 febru-
ari om 19.00 uur. De organi-
satie, PlatformSport, wil deze 
week de genomineerde talen-
ten voorstellen:

• Jochem Dekker (Karting) Ne-
derlands Kampioen rookie 4 shift 
klasse.
• Jade Wuurman (Wielrennen) 
Goud teamsprint en tweede bij 
de ploegenachtervolging Ne-
derlandse Kampioenschappen. 
Brons bij NK Mountainbike.
• Femke Mossinkhoff (Schaatsen) 
Marathon, vier zeges, vijf keer po-
dium en acht keer bij de eerste 
tien.
• Hugo Vliese (Free style voetbal) 
Nederlands Kampioen op twee 
onderdelen en tweede op het WK 

onderdeel Challenge.
Stemmen kan op https://sport-

verkiezingcal.nl/. (Foto: aangele-
verd)

Leuke activiteiten bij Conquista
Limmen - Jongerencentrum 
Conquista in Limmen trapt het 
nieuwe jaar af met allerlei leu-
ke activiteiten. Zo staan er op 
de zaterdagochtend van 10.30 
- 12.00 uur diverse knutselwerk-
jes op het programma voor kin-
deren van 4 tot 9 jaar, zoals een 
pinguïn-mobile en een schilde-
rijtje met Hollands winterland-
schap maken. Maar ook een 
�lmochtend met ontbijt en sa-
men knikkeren. Deze ochten-
den worden traditioneel afge-
sloten met muziek en dans.  

Kinderen tussen de 8 en 14 jaar 
kunnen elke woensdagmid-
dag van 13.30 - 17.00 uur langs-
komen voor Club. Een gezelli-
ge middag waarbij er altijd een 
doe-activiteit op het program-
ma staat en de kinderen ook 
veel vrijheid hebben om zelf te 
kiezen wat ze willen doen. Zo 
zijn er computers, een pooltafel 
en dartborden. Uiteraard valt er 
ook veel te knutselen. 
De komende periode gaan de 
jongerenwerkers met de kinde-
ren haken en breien, Valentijns-

kaarten maken, bakken, schilde-
ren én slijm maken. En op zater-
dag 1 februari is er van 19.00 – 
22.00 uur weer een bovenbouw-
feest voor groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. Dit feest wordt een 
‘Foute avond’. 
Trek je foutste kleding aan, dan 
zorgt Conquista voor veel fou-
te maar vooral vermakelijke mu-
ziek. Genoeg te doen dus, en 
het leuke is dat je altijd van har-
te welkom bent. Verveel je je? 
Kom dan gezellig langs bij Con-
quista.

Cuba en erotiek

Alle kunstenaars zijn bij de ope-
ning op zondag 2 februari van 
16.00 - 18.00 uur aanwezig. Ba-
dabi Acosta Lahera, Cubaanse te-
norzanger die vijftien jaar bij de 
nationale opera van Cuba gezon-
gen heeft, treedt op in de toonka-
mer en er zijn poëzie-performan-
ces. 

Charles Remeeus (Vlaardingen) 
maakt, geïnspireerd door vrou-
welijke vormen, erotisch getin-
te beelden van hout. De rondin-
gen van vrouwen zijn perfect in 
houten sculpturen weergege-
ven met als �nishing touch een 
(rode) hak. Zijn motto is: ‘Kunst 
moet de mensen prikkelen’, al 
dan niet met humor. Het moet 
een kunstwerk zijn die op meer-
dere manieren bekeken kan wor-
den. De beelden en reliëfs geven 
de bezoekers een inkijkje en la-
ten de zintuigen prikkelen over 
de aanblik van verborgen naakt 
(schuilt niet in ieder mens een 
voyeur?). Maar zijn visie op vrou-
welijk schoon kan ook confronte-

rend zijn. De natuurlijke structuur 
van het hout probeert hij altijd in 

de beelden terug te laten komen 
door middel van vloeiende lijnen 
en organische vormen, met soms 
zelfs meerdere houtsoorten in 
één werk. Al zijn met de hand ge-
maakte beelden zijn uniek en van 
diverse houtsoorten en afmetin-
gen. Charles omschrijft zijn beel-
den als ‘Kunst met een knipoog’. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Galerie Streetscape organiseert een bijzonder eve-
nement in de poëzieweek. Charles Remeeus (Vlaardingen) expo-
seert erotisch getinte houten sculpturen. De Cubaanse Lisbet Rol-
dán Pérez (Amsterdam) tekeningen geïnspireerd door de econo-
mische crisis en normen en waarden van de Cubaanse maatschap-
pij. Aja Waalwijk (Amsterdam) exposeert ‘Life-lines’ en schilderij-
en van Fitoma Popart (Alkmaar) zijn bij de entree te zien.

Dicht bij het onuitsprekelijke
Castricum - Emeritus hoogle-
raar theologie aan de VU, Martien 
Brinkman, is op zoek gegaan naar 
het onuitsprekelijke en onzegba-
re bij veertien Nederlandse dich-
ters in zijn boek Dicht bij het on-
uitsprekelijke (Utrecht, 2018).
Vroeg of laat stuit menig dichter 
op het onuitsprekelijke waarvoor 
hij/ zij toch woorden wil vinden. 
Sommige dichters geven die po-
ging al snel weer op, andere blij-
ven er levenslang naar op zoek. 
Dat onuitsprekelijke wordt vaak 
met het goddelijke of God ver-
bonden, maar dat hoeft niet per 
se. Een verwijzing naar het god-
delijke of God kan ook achter-

wege blijven. Dan staat het on-
uitsprekelijke voor zoiets onzeg-
baars als de ‘waarheid’, de ‘werke-
lijkheid’.
Op zondagmiddag 26 januari 
om 15.00 uur zal hij in de Dorps-
kerk een lezing houden, met na-
me over het werk van vier vrou-
welijke dichters: M. Vasalis (1909-
1998), Hanny Michaelis (1922-
2007), Hester Knibbe (1946) en 
Eva Gerlach (1948). Vooral hun 
enigszins ‘mystieke’ gedichten 
zullen ter sprake komen.
Naast Martien Brinkman als in-
leider zal zijn echtgenote Hannie 
Dorr als declamatrice optreden 
en zullen de muzikale intermez-

zo’s verzorgd worden door Jelle 
Jan Klinkert. (Foto: aangeleverd)

Smartlappenkoor in De Boogaert
Castricum - Op zondag 2 februa-
ri van 14.30 - 16.00 uur zal Smart-
lappenkoor Beverwijk een optre-
den verzorgen in Viva Zorggroep 
‘de Boogaert’ in Castricum. Het 
koor staat onder leiding van Ka-
rin Ravenstijn en wordt begeleid 
door de accordeonisten Rita te 
Broekhorst en Joke Klingeler.
Deze middag zullen er naast een 
aantal echte smartlappen on-
der anderen ‘Als de nacht ver-
dwijnt’ van Jan Smit en ‘Het land 
van Maas en Waal’ van Boude-
wijn de Groot gezongen worden. 
Het belooft een gezellige middag 
te worden. Door de bijdrage van 
het Fonds Sluyterman van Loo 
en Gouden Handen Castricum is 
de toegang gratis. De zaal is van-
af 14.00 uur open. (Foto: aangele-
verd)
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Nationale titel voor Jade 
Wuurman uit Limmen
Limmen/Amsterdam - Zon-
dag werd het laatste Nederlands 
Kampioenschap van dit baansei-
zoen verreden in het Velodrome 
te Amsterdam. Dit supersnelle 
200-meterbaantje met zijn steile 
bochten stond wederom garant 
voor een dag fantastische wieler-
sport.

Na het zilver op het Omnium 
Duur van vorige week was het 
aan de Limmense Jade Wuurman 
(Alcmaria Victrix) om zich te be-
wijzen binnen het sprintersge-
weld van categorie vijf en zes van 
de meisjes (dertien jaar). En wat 
een thriller zou het worden tus-
sen deze dertienjarige meiden.
Na drie onderdelen staat Jade 
Wuurman gelijk in punten met 
haar grootste concurrent. In de 
voorronde en de halve � nale ont-
doet Jade Wuurman zich met 
speels gemak van haar tegen-
stander.

En dan is Jade waar zij moet zijn 
‘de � nale van het sprinttoernooi’. 
Die ene wedstrijd die bepaalt of 
je de kampioen bent of net niet, 
de dood of de gladiolen, dit is het 
moment. 
Jade Wuurman gooit de truken-
doos open en gaat boven in de 
baan rijden. Met nog anderhal-
ve ronde te gaan neemt de druk 
toe, maar Jade blijft zo koel als 
een ijsbeer. Ze gooit zich naar be-
neden en verrast haar tegenstan-
der volledig. Met heel veel meer 
snelheid kruist zij voorlangs en 
slaat meteen een gaatje op de bel 
van de laatste ronde. Jade is niet 
meer te temmen en sprint volle 
bak naar een fantastische over-
winning.
De titel die eigenlijk helemaal 
niet behaald kon worden werd 
toch binnengehaald. Een fantas-
tische Nederlandse titel voor Ja-
de Wuurman na een enerveren-
de wielerdag. (Foto: aangeleverd)

Meervogels ’31 klaar 
voor seizoenshervatting
Akersloot - Het laatste weekend 
voor de hervatting van de com-
petitie werd gebruikt voor eni-
ge oefenpartijen. Het doorgaans 
moeilijk te kloppen tweede elftal 
leed een 1-3 nederlaag tegen re-
serve-hoofdklasser FC Uitgeest 2. 
Meervogels’31 1 ging op bezoek 
bij tweede klasser KFC dat het 
overigens moeilijk heeft op dat 
niveau. Dat maakte Meervogels 
ook duidelijk, want zij waren van-
af het begin een maatje te groot 
voor de Kogers.

De wedstrijd werd opengebroken 
door Jelle van der Eng, die goed 
werk van Stijn Beentjes en Tom 
Adrichem bekroonde. Even later 
mocht dezelfde speler aanleg-
gen vanaf een meter of twintig 
en de bal eindigde in de boven-
hoek. Uit één van de spaarzame 
goede aanvallen wist KFC te sco-

ren, maar niet veel later was het 
verschil weer twee: Erwin Krom 
mocht vanaf de middenlijn alleen 
op de goalie af en scoorde de 1-3 
en dat was conform de krachts-
verhoudingen.

Na rust bleef de geblesseerde 
Koen Lamberts in de kleedka-
mer achter en werd vervangen 
door een prima spelende Niek 
van der Eng. Meervogels liet er 
in de tweede helft geen gras over 
groeien en met fraaie goals van 
Tom Adrichem en Lex Broertjes 
werd de eindstand bepaald op 
1-5.

Volgende week gaat het weer om 
de punten: Meervogels’31 2 gaat 
het opnemen tegen Zouaven 2 in 
Grootebroek en Meervogels’31 1 
speelt de topper uit tegen koplo-
per Hercules Zaandam. 

Mountainbike
Wout Bakker fl ikt 
iedereen een kunstje
Akersloot - Wout Bakker uit 
Heiloo is donderdagavond in 
Akersloot de winnaar geworden 
van de wekelijkse wedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. 
Het werd al snel duidelijk dat er 
deze avond geen maat stond 
op het optreden van de jonge 
Bakker, maar dat er voor span-
ning niet naar de leider geke-
ken moest worden, maar naar 
het verloop achter hem. Voor-
al het allereerste optreden van 
Harm Bouma uit Castricum scoor-
de hoge kijkcijfers. Onbekend 
met het snelle en technische par-
cours stond Bouma aan de start 
en zocht een positie in de ach-
terhoede om na het vertrek een 
plekje te zoeken in het wiel van 
iemand wel bekend met de rou-
ting. Na een aantal omlopen koos 
Bouma zijn eigen weg en zocht 

de aanval. Na achtereenvolgens 
Ton Wiering te hebben bedankt 
voor het voorrijden en even later 
ook Vincent Tiebie uit Akersloot 
tot de orde te hebben geroepen, 
was het nog niet gedaan met de 
dadendrang van de Castricum-
mer. Ook Bob Scholten moest ac-
cepteren dat Bouma te sterk voor 
hem was. Hoewel het de nodige 
moeite kostte, slaagde Bouma er 
in om ook Henk Jan Verdonk ach-
ter hem te laten. Hij reed daarna 
onbedreigd achter de niet meer 
te pakken winnaar Wout Bak-
ker naar een mooie en verdiende 
tweede plaats. 

Uitslag: 1. Wout Bakker (Hei-
loo), 2. Harm Bouma (Castri-
cum), 3. Henk Jan Verdonk seni-
or (Egmond aan den Hoef), 4. Vin-
cent Tiebie (Akersloot) en 5. Bob 
Scholten (Akersloot).

Schaken
Vredeburg bekert verder 
dankzij ‘kleine lettertjes’
Limmen - Op vrijdag 17 januari 
ontving SV Vredeburg 1 het vier-
tal van Aartswoud 1 voor een du-
el om de NHSB-beker. Tegelijker-
tijd speelden de overige scha-
kers ronde vijftien van de interne 
competitie.
Op het eerste bord schoof Luc 
Janssen zijn tegenstander weg. 
Bert Hollander beschikte op het 
tweede bord aanvankelijk over 
een ruimtevoordeel en goede 
aanvalskansen, maar de counter-
attack was dodelijk. Op bord drie 
schoof Matthijs Hulsebos naar de 
zege, terwijl Hidde Ebels op het 
vierde bord in een spannende 
partij met tegengestelde rokades 
in het eindspel langzaam werd 
gekraakt. Eindresultaat: 2-2. De 
spreekwoordelijke ‘kleine letter-
tjes’ in het bekerreglement waren 
in het voordeel van Vredeburg: 
bij 2-2 worden de scores vanaf 
het onderste bord weggestreept. 
Zodoende kan Vredeburg het be-
keravontuur vervolgen. 

In de interne competitie boek-
te Barry Blekemolen een over-
winning op Ed Stolp. Tars Wan-
ders verspeelde het volle punt 
aan Harold Ebels. Gertjan Haf-
kamp en Jos Admiraal zorgden 
voor een spannende partij. Haf-
kamp maakte in het eindspel het 
verschil. 
Jaap Limmen (45 jaar lid van SV 
Vredeburg) etaleerde zijn erva-
ring en bond Arthur Wilbie (bezig 
aan zijn eerste seizoen bij de ver-
eniging) aan de zegekar. Aart van 
den Brink was één cruciale zet 
eerder met de matvoering dan 
zijn opponent Gijs Pouw. De par-
tij tussen Hans de Goede en Mar-
lies Sturk eindigde in remise. 
Komende week ontvangt SV Vre-
deburg het Limburgse De Juist Z 
voor een massakamp. Dit op ini-
tiatief van Luc Janssen, afkomstig 
uit Margraten en jarenlang lid van 
de Juist Z, maar tegenwoordig 
woonachtig in Egmond-Binnen 
en uitkomend voor Vredeburg. 

Biljart
Ferry en Rien 
stunten bij WIK
Castricum - In de twaalfde speel-
ronde van wintercompetitie Li-
bre, sprongen de uitslagen van 
Ferry tegen Joop van de Wijst en 
die van Rien Emmerik tegen Piet 
Zonneveld, er positief uit. 

Ferry overtrof zich zelf door na 8 
beurten al zijn te maken caram-
boles bij elkaar te hebben ge-
tikt. Ferry moest wat gas terug 
nemen en zo kwam Joop in de 
eindfase van de partij toch nog 
wat terug. Onvoldoende om Fer-
ry van de winst af te houden. Ook 
Ferry maakte er een sterke eind-
spurt van en de teller stond voor 
hem op een stijgingspercentage 
van 81%, wat goed was voor 181 
wedstrijdpunten. Hij steeg op de 
ranglijst van plek 10 naar plek 5. 

Rien Emmerik steeg met zijn pri-
ma optreden tegen Piet Zonne-

veld  boven zichzelf uit met het 
bij elkaar tikken van de caram-
boles. Aan het eind van de partij 
leverde hem dit de winst en 168 
wedstrijdpunten op. Verder was 
er winst met een score boven hun 
moyenne voor Ad Kempers tegen 
Cor Stroet, Peter Ent tegen Jaap 
de Boer en Gert Lute tegen Pe-
ter Groenendal. Stand: 1. Jaap de 
Boer (1305 punten), 2. Frans Lute 
(1291 punten) en 3. Piet Zonne-
veld (1289 punten). 

WIK/BBC/Onder Ons - organiseert 
op 24, 25 en 26 januari de Ge-
westelijke Finale Biljarten twee-
de klasse Libre en op 12, 14 en 
15 februari de District Finale bil-
jarten Bandstoten tweede klas-
se in het Buurt en Biljart Centrum 
aan de van Speykkade 61 te Cas-
tricum. Voor meer informatie: 
0653938669.

Gewestelijke biljart-
fi nale libre 2e klasse 
Castricum - Komend weekeinde 
wordt de gewestelijke � nale libre 
2e klasse gespeeld in het nieuwe 
Buurt- en Biljartcentrum aan de 
Van Speykkade. De winnaar van 

deze � nale plaatst zich voor het 
Nationaal Kampioenschap.
Aanvangstijden wedstrijden vrij-
dagavond 19.00 uur, zaterdag en 
zondag 12.00 uur. Entree gratis.

Zwemselectie Aquafi t 
goed van start in 2020
Castricum - De selectie zwem-
mers van Aqua� t hebben de af-
gelopen twee weekenden goed 
gepresteerd tijdens de eerste 
wedstrijden in 2020. Op zondag 
11 januari werd in Grootebroek 
de derde ronde van de Nationale 
Zwem Competitie gezwommen 
en kwamen er vijftien zwemmers 
aan de start. Met 31 nieuwe per-
soonlijke records, zes gouden, ne-
gen zilveren en drie bronzen me-
dailles kijkt Aqua� t terug op een 
zeer geslaagde wedstrijd.
Op zondag 19 januari werd in 
Den Helder de derde voorron-
de voor de regionale kampioen-
schappen voor minioren en juni-
oren gezwommen. Aqua� t ver-
scheen met drie zwemmers aan 
de start die een � ink program-

ma voor hun kiezen kregen. Hiel-
ke Haasbroek, Harold Hollmann 
en Alex Kuijper, allen 11 jaar, ver-
beterden hun persoonlijke re-
cords op alle gezwommen afstan-
den. Ze zwommen voor de eer-
ste keer de 100 meter vlinderslag 
en daarnaast werd de 400 me-
ter borstcrawl, 100 meter wissel-
slag en 50 meter borstcrawl be-
nen gezwommen. Alex eindigde 
als derde, Hielke als vijfde en Ha-
rold werd negende van de regio 
in hun leeftijdscategorie. 
Op zondag 26 januari zwemt 
de zwemselectie van Aqua� t in 
zwembad de Witte Brug voor de 
Boeier Cup. De wedstrijd start om 
16.30 uur. (Foto: Alex Kuijper, Ha-
rold Hollmann en Hielke Haas-
broek - aangeleverd)

Met de bus naar het 
concertgebouw
Castricum - Uitbureau Castricum 
(UBC) heeft de oplossing voor 
mensen die houden van klassie-
ke muziek, het � jn vinden om van 
concerten te genieten in het Con-
certgebouw Amsterdam, maar er 
tegenop zien om alleen te gaan 
of zelf naar Amsterdam te moe-
ten reizen: de ‘concertbus’, die rijdt 
voor door het UBC geselecteerde 
series concerten.
Deze bus rijdt comfortabel naar 
het Concertgebouw en zet passa-
giers daar voor de deur af en haalt  
ze daar, na a� oop van het concert, 
ook weer op en brengt ze terug.  
Opstappen in Castricum – er zijn 
zeven opstapplaatsen  - óf op het 
stationsplein van Uitgeest – dus er 
is altijd wel één opstapplaats in de 
buurt. Deze bus rijdt voor jong en 
oud.
Binnenkort kiest het UBC twee se-
ries uit het aanbod van het Con-
certgebouw. Deelnemers kiezen 

zelf welke serie ze willen bijwo-
nen en op welke rang ze willen zit-
ten. De kaarten voor deze concert-
series krijgt men rechtstreeks van 
het Concertgebouw toegestuurd,  
UB Castricum verzorgt het busver-
voer. De kosten van dit busvervoer 
zijn ongeveer 12 euro per concert 
en worden per seizoen berekend, 
afhankelijk van het aantal deel-
nemers. Deelnemers zijn op de-
ze manier meestal goedkoper uit 
dan met trein, tram of parkeerkos-
ten.
Geïnteresseerden die de informa-
tie over de gekozen series willen 
ontvangen of nog vragen hebben, 
kunnen contact opnemen met:
Angelie Graumans (0251-826 466 
- amg.graumans@ziggo.nl), Elly 
Horsman-van den Berg (06- 5206 
1134 - ellyhorsman08@gmail.
com) of Margreet de Haas (0251-
311 672 - margreetdehaas@hot-
mail.com).

Ik vraag mij in gemoede af, 
zijn er al niet genoeg zoe-
te broodjes gebakken? Moet 
onze zeer gewaardeerde 
wethouder zijn pleidooi voor 
de zoveelste keer de � nan-
ciële voorraad aan te vullen, 
niet herzien? Is het nog ver-
antwoord om het vuur weer 
op te stoken? Is het niet ver-
standiger om de geruite 
broek aan het ‘rijke- verleden 
-haakje’ te hangen. Is er nog 
wel genoeg clientèle?  Zijn er 
nog genoeg gepassioneerde 
medewerkers om deze zaak 
te bevolken? Er zijn nu zo-
veel andere locaties die no-
den tot een samenzijn. Ook 
in deze bakkerijwereld ver-
anderen de tijden. De nieu-
we generatie verwacht een 
rijk gevuld broodje en heeft 
geen trek of zin in het brood-

je kaas. Gaat ook deze bakke-
rij ten onder en wordt ook zij 
deelgenoot van een koude of 
warme sanering? Wordt het 
een leuke locatie met hore-
cavergunning, met als extra-
tje aan de achterzijde een lu-
diek  terras met uitzicht op 
een fraaie tuin? En daarbo-
ven enkele fraaie betaalba-
re appartementen voor jon-
ge lieden? Hopelijk komt de 
raad tot een wijs besluit en 
kunnen wij als geïnteres-
seerde bewoners  van onze 
fraaie gemeente  getuige zijn 
van de hernieuwde opening, 
met het doorklieven van een 
meterslang stokbrood door 
de gewaardeerde wethou-
der, van een nieuw etablis-
sement.

Dick Groot 

LEZERSPOST

Even reageren 
op het artikel De Bakkerij…

Zondag 26 januari 2020
aanvang 14.00 uur

Vitesse’22
-

Vios W.
Pupil van de Week:  Axel Bais

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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Nu recente peilingen aangeven dat er duide-
lijk sprake is van een kanteling, kunnen B&W 
en gemeenteraad kiezen voor een professio-
nele show. 

Men kan ook kiezen voor shows per wijk. On-
der leiding van een team gevormd door vol-
wassen vrijwilligers In samenwerking en met 
vergunning van de gemeente. Eventueel kan 
het team per wijk aangevuld worden met de 
plaatselijke vuurwerkverkopers. Tevens mo-
gelijk gekoppeld aan een kleine tegemoetko-
ming voor de door hun gederfde inkomsten, 
want hun omzet zal aanmerkelijk dalen; geen 
plus 77 miljoen meer. 

Melding bij ‘Misdaad Anoniem’ en sociale con-
trole met mobieltjes met � lm en foto, kun-
nen de handhaving door politie en boa’s on-
dersteunen. 
Om de altijd ongeduldige jeugd te beteuge-
len, en in te kapselen kan men kiezen voor 
de GILDE structuur te weten ‘leerling, ge-
zel en meester’. Men kan zich aanmelden als 
men zestien jaar is voor leerling, voor gezel 

als men achttien jaar is, terwijl voor het mees-
terschap de 21-jarige leeftijd een basisvereis-
te is. De volwassen ‘meesters’ zijn verantwoor-
delijk voor de taakverdeling binnen deze or-
ganisatie. 

Met deze shows wordt de gemeenschapszin 
en gezelligheid tijdens de jaarwisseling be-
vorderd. Als de show op loopafstand is, met 
een glas en warme oliebol in de hand. Dan 
komt er tevens een eind aan de gijzeling door 
de huidige vuurwerkterreur, die maakt dat de 
mensen de deur niet meer uitkomen na 00.00 
uur, om de buren een goed nieuwjaar te wen-
sen.

Kosten van deze kleine shows per wijk, kun-
nen bijvoorbeeld gedeeld worden tussen ge-
meente en de liefhebbers, en zullen zeker op-
wegen tegen de kosten van medische letsels 
en enorme schade waar tot nu telkens spra-
ke van is.

Getekend: 
Karel P. van Maaskant
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Twee op de drie Nederlanders 
voor algeheel vuurwerkverbod

Akersloot draait samenvoeging terug
‘De nieuwe Burgemeester’
Akersloot - De samenvoeging 
van gemeenten wordt terugge-
draaid. Akersloot gaat op zoek 
naar een nieuwe burgemeester. 
Die komt er, met grootse plan-
nen, maar niet ieder wil daar in 
mee.

Zie hier de ingrediënten van 
de jubileumvoorstelling van de 

100-jarige toneelvereniging St. 
Willibrordus uit Akersloot. De uit-
voeringen zijn op 7 en 8 februari 
om 20.00 uur. 
Een script uit eigen gelederen, to-
neelspel afgewisseld met liedjes 
en begeleiding van het Aquarius-
koor moeten van deze voorstel-
ling een jubileum waardig spek-
takel maken.

Vanwege de verwachte bezoe-
kersaantallen is uitgeweken naar 
de Jacobuskerk aan de Juliana-
weg. 
De kerk heeft een theatervorm 
en daardoor goed geschikt voor 
deze productie. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Fa. Melker, Juliana-
weg 85 à 8 euro. (Foto: aangele-
verd)

Denk mee over sporten en bewegen in uw gemeente
Vanaf april lokale sportakkoorden voor 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Het gaat bij de plannen om het 
optimaliseren van bestaande en 
het maken van nieuwe afspraken 
en samenwerkingen tussen de lo-
kale aanbieders. Het gaat ook om 
het vergroten van de maatschap-
pelijke waarde van sporten en 
bewegen. Om lokale accenten en 
behoeften van inwoners. Voor de 
plannen gaan betrokkenen lokaal 
en bovenlokaal op zoek naar am-
bities en een toekomstbestendi-
ge visie op sporten en bewegen. 
Om dit proces in goede banen te 
leiden zijn op basis van een Rijks-
subsidieregeling recent vier ‘lo-
kale’ onafhankelijke sportforma-
teurs aangesteld. Geïnteresseer-
den kunnen meedenken over 
sporten en bewegen in hun ge-
meente. Zij kunnen zich aanmel-
den om in februari mee te den-
ken met de sportformateurs. De 
verwachting is dat in april de lo-
kale sportakkoorden worden op-
geleverd. Vanaf april gaan de be-
trokken organisaties met de am-
bities vanuit het akkoord aan de 
slag. Aan de ambities wordt een 
uitvoeringsbudget vanuit het Rijk 
gekoppeld.

Aanvullen en optimaliseren 
Er gebeuren al veel goede dingen 
op het gebied van sporten en be-
wegen. Met veel energie worden 
eeuwenoude sporten aangebo-
den of ontstaan er juist nieuwe 
initiatieven. Er bestaan al verschil-
lende afspraken en samenwer-
kingen. Het ‘Lokaal Sportakkoord’ 
kan dat optimaliseren, door aan-
vulling en versterking. Want sport 
betekent meer dan alleen een ge-
zellige en ontspannen vrijetijds-
besteding. Sporten en bewegen 
dragen bij aan gezondheid, ont-
moeting, verbinding en welzijn. 
Sporten en bewegen zijn, net als 
de samenleving, continue in ont-
wikkeling.

Inspiratiesessies in februari: 
denk mee met sportformateurs
De sportformateurs gaan de ko-
mende tijd in gesprek met be-
langhebbenden en op zoek naar 
ideeën over sporten en bewe-
gen. Om een e� ectief en gedra-
gen sportakkoord te formeren 
is samenwerking nodig tussen 
buurtsportcoaches, sportvereni-
gingen, maatschappelijke organi-

saties, individuele sporters, sport-
scholen, fysiotherapeuten en an-
dere betrokken organisaties of 
ondernemers. Iedereen die idee-
en heeft over ‘wat er goed gaat of 
beter kan’ in de gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum of Hei-
loo is welkom om mee te pra-
ten. Daarvoor organiseren de ge-
meenten in februari per gemeen-
te interactieve inspiratiesessies.

Aanmelden voor inspiratiesessies
Wilt u een bijdrage leveren aan 
het lokale sportakkoord in uw ge-
meente? Dan kunt zich aanmel-
den voor een inspiratiesessie en 
meedenken met de sportforma-
teurs:

Castricum - Inspiratiebijeenkomst 
donderdag 6 februari: sportfor-
mateurcastricum@gmail.com .

Uitgeest - Inspiratiebijeenkomst 
maandag 10 februari: sportfor-
mateuruitgeest@gmail.com .

Heiloo - Inspiratiebijeenkomst 
dinsdag 11 februari: Sportforma-
teurheiloo@gmail.com .

Bergen-NH - Inspiratiebijeen-
komst woensdag 12 februa-
ri: SportformateurbergenNH@
gmail.com.

BUCH - Bijna is het zover en dan zijn er voor de gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ‘lokale sportakkoorden’ opge-
steld en ondertekend. Het doel van deze lokale plannen is dat zo-
veel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen.

Jongerenwerk Castricum organiseert 
bijeenkomsten voor jongeren met ASS
Castricum - Jongerenwerk Wel-
zijn Castricum wil een aantal ge-
zellige bijeenkomsten organise-
ren voor jongeren met ASS of jon-
geren die vastlopen in sociale si-
tuaties.

De bijeenkomsten zullen elke 
tweede zaterdag van de maand 
plaatsvinden in jongerencentrum 

‘Discovery’. Tijdens deze bijeen-
komsten worden leuke dingen 
gedaan, leren deelnemers ande-
re jongeren kennen en zullen ver-
schillende thema’s worden be-
sproken.
Jongeren tussen de 14 en 17 jaar 
of tussen de 18 en 22 jaar, kunnen 
zich aanmelden voor een kennis-
makingsgesprek. Tijdens dit ge-

sprek met de jongerenwerkers 
zal met de jongere en zijn/haar 
ouders besproken worden of de-
ze bijeenkomsten iets voor hem/
haar zijn. 
Aanmelden voor een kennisma-
kingsgesprek kan via jongeren-
werk@welzijncastricum.nl. Geef 
in de mail voorkeur voor een dag 
en tijd aan.

Zonnebloem Limmen viert 40-jarig 
bestaan met de Wieringer Sanghers
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men viert op woensdag 5 febru-
ari in Heeren van Limmen het 
40-jarig bestaan met een schitte-
rend optreden van de ‘Wieringer 
Sanghers’.
Het gemengd koor de ‘Wieringer 
Sanghers’ bestaat uit ongeveer 
40 leden en brengt in Wierin-
ger en Westfries dialect een ge-
varieerd programma met liedjes 
en voordrachten over Wieringer 
gewoonten en zaken van vroe-
ger en nu. Zij zingen uitsluitend 
Nederlandse liedjes of bewerkin-

gen daarvan.
De leden van de ‘Wieringer 
Sanghers’ zijn gekleed in Wierin-
ger klederdracht van omstreeks 
1900, de vrouwen met een gou-
den of zilveren ‘ijzer’ en een kan-
ten kap, de mannen in het zwart 
‘lakens’ pak met zwarte gleuf-
hoed.
Ter afwisseling vindt een mode-
show plaats met de ‘koopvrouw’, 
de ‘boer’, rouw,- doop,- nachtkle-
ding. De mannen van het koor 
komen met een aantal zeemans-
liederen de stemming nog meer 

verhogen. Dit alles vindt plaats 
onder de muzikale leiding van 
dirigente Ria Appelman en met 
begeleiding van enkele accorde-
onisten.
Het belooft een feestelijke, ge-
zellige en muzikale middag te 
worden waarvoor alle zonne-
bloemgasten van harte wor-
den uitgenodigd. De aanvang is 
14.00 uur en de zaal is om 13.30 
uur open.
Voor vervoer: Ria Hooijboer, tel: 
072 – 5052235. (Foto: aangele-
verd)

Opening nieuwe tijdelijke tentoonstelling Beemstermolen
Castricum - Zaterdag opende de 
nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
Beemstermolen. Toptechniek van 
wereldformaat in Huis van Hilde. 
De tentoonstelling toont de ar-
cheologische bevindingen van 
de drooglegging van de Beem-
ster waarbij gebruikt werd ge-
maakt van zogenaamde Draai-
oorder molens. De tentoonstel-

ling is een samenwerking met de 
Provinciale Atlas Noord-Holland 
van het Noord-Hollands archief 
en Huis van Hilde.
 
De Tentoonstelling
De Beemster spreekt tot de ver-
beelding. Ruim 400 jaar geleden 
is dit hele binnenmeer leegge-
pompt. Dit werd gedaan met 43 

molens in slechts vijf jaar tijd: tus-
sen 1607 en 1612. Na de intro-
ductie van stoomgemalen zijn de 
oorspronkelijke molens eind ne-
gentiende eeuw gesloopt. Bij ar-
cheologische opgravingen langs 
de N244 is een droogpompmo-
len opgegraven. Ook werden er 
spullen gevonden van molenaars 
en hun families.

In de tentoonstelling komt de 
bezoeker erachter waarom de 
Beemster werd leeggepompt, 
hoe de techniek van de molens 
functioneerde en zijn er tal van 
gebruiksvoorwerpen te bezichti-
gen die door de molenaarsfami-
lies werden gebruikt en die in dit 
gebied werden gevonden. Ook 
zijn er prachtige prenten en te-

keningen en afbeeldingen te be-
wonderen uit de Provinciale Atlas 
Noord-Holland.
De tentoonstelling is te bezichti-
gen in Huis van Hilde tot en met 
13 april. 
 
Provinciale Atlas
De afbeeldingen uit deze ten-
toonstelling komen uit de Provin-

ciale Atlas Noord-Holland. Deze 
collectie van de Provincie Noord-
Holland bestaat uit meer dan 
80.000 kaarten, prenten, teke-
ningen, foto’s en prentbriefkaar-
ten en samen zijn deze objecten 
het visuele geheugen van Noord-
Holland. De collectie is te raad-
plegen via het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem. 
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Nieuwe muziekcursussen voor kinderen
Castricum - Jongens en meisjes 
vanaf 7 jaar die graag muziek wil-
len maken, maar nog niet precies 
weten welk instrument ze willen 
spelen zijn van harte welkom bij 
Toonbeeld Castricum. Samen met 
Emergo starten zij nieuwe mu-
ziekcursussen voor kinderen.

Er worden vijftien blok�uitlessen 
gegeven op maandag- of woens-
dagmiddag. Docenten zijn Jan-

Jaap Langereis en Nico Strubbe, 
allebei zeer ervaren muzikanten 
en van alle markten thuis. Bij de 
cursus zijn een blok�uit, lesse-
naar en boek inbegrepen. Bij vol-
doende aanmeldingen start er 
een nieuwe groep.

De slagwerkklas is een cursus die 
bestaat uit tien lessen op vrijdag-
middag. Floris van Tol is de slag-
werkdocent die deze cursus geeft 

voor bijvoorbeeld drumstel, xylo-
foon, tamboerijn of pauken.
Inschrijven voor de cursussen 
kan via Toonbeeld, op de websi-
te www.toonbeeld.tv via de knop 
inschrijven of door even langs te 
lopen bij de administratie. Meer 
informatie over de lessen en cur-
sussen bij Maaike Pannekeet, be-
stuurslid jeugd en opleidingen 
van Emergo: info@emergo.org of 
0251-653231. (Foto: aangeleverd)

Springplank Voorleesdagen

In het kader van de Nationa-
le Voorleesdagen wordt er deze 
week extra voorgelezen en ge-
werkt aan de hand van het ver-
haal. Op die manier staat het 
voorlezen deze week centraal. 
Er wordt zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van de boek-
jes van de Prentenboek Top Tien 
2020. Daarnaast is er uiteraard 
voldoende gelegenheid om vrij 
te spelen met het uitdagende 
speelgoed en nieuwe vriendjes 
te maken.
De peuterochtenden zijn voor 
peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters 
kunnen samen met een (groot)
ouder ‘losse’ ochtenden mee-
draaien. Aanmelden is noodza-
kelijk om teleurstelling te voor-
komen.
Het ouder-kindcafé is voor ou-
ders met hun baby’s en dreume-
sen tot 2 jaar. De even weken op 

vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur en 
in de oneven weken van 9.00 tot 

11.30 uur. (Gesloten in de school-
vakanties.) 
De nieuwe locatie van de Spring-
plank, het Buurt en Biljartcen-
trum, is te vinden aan de Van 
Speykkade 61 in Castricum. Meer 
informatie over de Springplank is 
te vinden via DeSpringplankCas-
tricum op Facebook en de nieu-
we website www.springplank-
castricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Van donderdag 23 januari tot en met 30 januari wordt 
er bij speelvereniging de Springplank extra aandacht besteed 
aan het voorlezen en wordt er bij het verhaal geknutseld, lied-
jes gezongen en/ of spelletjes gedaan. Dit gebeurt zowel op de 
peuterochtenden op maandag, dinsdag en donderdag als bij het 
ouder-kindcafé op vrijdag 24 januari en woensdag 29 januari. 
(Groot)ouders met hun (klein)kind van baby tot 4 jaar zijn hier-
bij van harte welkom.

Interessante rondleiding door Fort bij Krommeniedijk
Hoe overleefden 263 soldaten
in een donker fort?
Uitgeest - Op zaterdag 25 januari 
is er een rondleiding door het im-
posante Fort K’IJK tussen Uitgeest 
en Krommeniedijk. De gidsen van 
Landschap Noord-Holland ver-
tellen mooie verhalen over het 
leven van de 263 soldaten. Hoe 
sliepen ze, waar aten ze, hoe was-
ten ze zich en waren er wel toilet-
ten? Ze vertellen ook hoe het ‘kie-
keboe’ kanon werkte en later een 
prachtig uitkijkpunt werd. De gid-

sen hebben een persoonlijke bin-
ding met deze plek en kunnen er 
smeuïge anekdotes en bijzonde-
re weetjes over vertellen. 

Fort K’IJK is onderdeel van de be-
roemde ‘Stelling van Amsterdam’ 
en ligt aan de rand van een uitge-
strekt veenweidelandschap. Het 
fort is in beheer bij Landschap 
Noord-Holland en nu openge-
steld voor publiek. Men kan bij 

een bezoek ook genieten van een 
versnapering in de theeschenke-
rij en een audiotour volgen over 
de Stelling en de omliggende na-
tuur.

De rondleiding is op zaterdag 25 
januari van 13.30 tot 14.30 uur. 
Het adres van het fort is Lagen-
dijk 22, Uitgeest. Aanmelden is 
verplicht en kan via www.gaatu-
mee.nl. (Foto: Dutchphoto)

Samen hbo-verpleegkundigen opleiden voor zorg in regio
‘Zoveel mogelijk in de praktijk’

Floor Haak, lid raad van bestuur 
Noordwest Ziekenhuisgroep: „We 
hebben in heel het land in de na-
bije toekomst veel meer mede-
werkers nodig in de zorg. Hoe 
mooi is het dan dat we hbo-ver-
pleegkundigen kunnen opleiden 
in de regio én ze gelijk een toe-
komstperspectief kunnen bie-
den bij een van de grootste zie-
kenhuisorganisaties van Neder-
land?” Vera van Waardenburg, 

clustermanager Verpleegkunde 
opleidingen Hogeschool Inhol-
land: „We leiden nu samen breed 
op voor de regio, voor Noordwest 
Ziekenhuisgroep en voor ande-
re zorginstellingen. We doen het 
echt samen!” 
Patricia Kaiser, hoofd opleidingen 
Verpleegkunde Inholland Alk-
maar vult aan: „Mooi als dit het 
startsein is waarop de kracht van 
opleiden in de zorg gebundeld 

wordt voor alle partners in de re-
gio.”
 
Verpleegkundigen op hbo-ni-
veau
Nieuwe hbo-studenten kunnen 
vanuit het voortgezet onder-
wijs een leerplaats bemachtigen 
bij Noordwest Ziekenhuisgroep. 
De eerste twee studiejaren vin-
den plaats in het voltijd onder-
wijs. De stages van de verpleeg-
kundigen in opleiding vinden zo-
wel het eerste als het tweede stu-
diejaar bij verschillende afdelin-
gen van het ziekenhuis plaats. Na 
het tweede studiejaar krijgen de 
studenten een leerarbeidsover-
eenkomst en worden ze als werk-
nemer ingezet bij Noordwest Zie-
kenhuisgroep. Het onderwijs op 
hbo-niveau wordt door docen-
ten van beide instellingen gege-
ven en vindt zo mogelijk plaats in 
de praktijkomgeving.

Regio - De Alkmaarse opleiding Verpleegkunde van Hogeschool 
Inholland gaat samenwerken met de Noordwest Academie van 
Noordwest Ziekenhuisgroep in het opleiden van hbo-verpleeg-
kundigen. De besturen van Noordwest Ziekenhuisgroep en Ho-
geschool Inholland hebben hiervoor op maandag 13 janua-
ri de intentieverklaring ‘Samenwerking Hogeschool Inholland – 
Noordwest Academie - hbo-Verpleegkunde in de praktijk’ onder-
tekend. Studenten van deze opleidingsvariant kunnen na het be-
halen van de opleiding bij de locaties van Noordwest Ziekenhuis-
groep aan de slag. Zo blijven deze hbo-geschoolde verpleegkun-
digen behouden voor de regio en draagt het bij aan het terug-
dringen van tekorten in de zorg.

Huug de Deugd (lid college van Bestuur Inholland) en Floor Haak (lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuis-
groep. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Noordwest Ziekenhuisgroep in 
Alkmaar (foto: aangeleverd)

Muzikale hoogtepunten 
en vrolijke verhalen uit de jaren ‘90
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
brengt op vrijdag 31 januari de 
voorstelling ‘O ja!’ door zanger 
Jan Rot. “Tien teksten lezen van 
Jan Rot per dag en je bent maan-
den gelukkig,” schreef de Volks-
krant over zijn liedbundel #stop-
detijd. Kun je nagaan hoe heerlijk 
het is om de man er zelf bij te ho-
ren. En dat kan binnenkort in Uit-
geest.
Jan Rot neemt zijn publiek mee 
naar het einde van de vorige 
eeuw. Jaren ‘90, dichtbij en toch 
alweer ver weg. De door Frits 
Spits gekroonde ‘Koning van de 
Hertaling’ waagt zich aan hits van 
Nirvana en U2 tot die draak uit Ti-

tanic, naast natuurlijk eigen mu-
zikale hoogtepunten en vrolijke 
verhalen uit die tijd. Tussendoor 
wordt ruim gestrooid met O ja!-
momenten uit het collectief ge-
heugen. Een heerlijke tijdreis, 
ook voor wie denkt: ‘Mmm, jaren 
’90 heb ik niet veel mee.’ Laat dat 
maar aan Jan over, oftewel: ieder 
voor zich, Rot voor ons allen!
De zaal is 31 januari open vanaf 
19.45 uur en de voorstelling be-
gint om 20.15 uur. Kaarten: www.
dezwaancultureel.nl of, indien 
nog beschikbaar, aan de zaal. Lo-
catie: Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, Uitgeest. (Foto: Buis/
Barto)
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