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TOMPOUCE VAN DE WEEK

COOKIE DOUGH TOMPOUCE
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TOMPOUCENMAAND

2,25

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS OMGEVING LIMMEN: 
• Hogeweg/Molenweg

gemiddeld €55,- p.mnd
• Vredeburglaan/Achterweg 

gemiddeld €55,- p.mnd
• Poelven/Schelgeest te Castricum 

gemiddeld €45,- p.mnd

  

Castricum - Donderdagavond werd 
de wintercompetitie van Biljartvereni-
ging Castricum afgesloten door het 
spelen van een �naleavond met de 
beste acht van het klassement. De 
donderdagavondgroep kent zijn 
oorsprong in biljartvereniging Het 
Steegie, die is opgericht in 1988. 
Sinds vorig jaar maakt deze groep 
deel uit van de grote Biljartvereniging 
Castricum.

Via een afvalsysteem werd gestreden 
op het groene laken, de spanning liep 
in sommige partijen behoorlijk op en 
bij enkele spelers speelden de 
zenuwen ook parten. Na een span-
nende strijd kon Gerard Veldt namens 
het bestuur de prijsuitreiking doen. 
Uiteindelijk werd Bert Zonneveld 
kampioen, Hans Touber (rechts) werd 
tweede en Rob Stet derde.
Biljartvereniging Castricum bestaat 

uit circa 180 leden die op nagenoeg 
alle dagdelen van de week spelen in 
het nieuwe onderkomen van het 
Buurt- en Biljartcentrum aan de Van 
Speykkade. De biljartvereniging staat 
open voor nieuwe leden. U kunt altijd 
een kijkje komen nemen, op maan-
dagmiddag, woensdagavond en 
zaterdagmiddag is er altijd vrije 
inloop. U kunt natuurlijk ook gewoon 
lid worden.

Wintercompetitie 2022 Biljart-
vereniging Castricum afgesloten

De top drie van de wintercompetitie bij Biljartvereniging Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Afgelopen maandag is aannemer Bos Infra in opdracht van de gemeente gestart met de herinrichting van 
Plein Zuid bij de ingang van Winkelcentrum Geesterduin ter hoogte van Vomar en tegenover De Toren. De toegang tot 
het plein voor (brom)�etsers wordt verlegd naar de andere zijde van De Toren en komt uit op een nieuwe centrale 
parkeerplaats met nieuwe �etsenrekken. Omdat daar ook winkelkarren worden gestald, ontstaat er meer ruimte voor 
voetgangers en voor het huidige terras. Verder wordt er meer groen aangeplant, zodat het plein een betere uitstraling 
krijgt. Vanwege de bereikbaarheid werkt de aannemer in fases. Als alles volgens plan verloopt, is het werk medio maart 
gereed. Tekst en foto: Hans Boot

Herinrichting plein bij ingang 
Geesterduin van start gegaan
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DONDERDAG 26 JANUARI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben 
Torres.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 uur 
kerk open met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 27 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open 
voor bezoekers om even tot 
rust te komen of een kaarsje op 
te steken.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
kerk open met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

ZATERDAG 28 JANUARI 
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur meditatieve viering 
met voorganger J. Olling en 
zanggroep.

ZONDAG 29 JANUARI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
m.m.v. gemengd koor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur pastor 
Eveline Masetti m.m.v. liturgie-
koor, te volgen via Omroep 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl.

R.K. Sint-Jacobus Major 
Akersloot, 10.00 uur eucharis-
tieviering met I. Osterhaus en 
muziek.

Evangeliegemeente 
Castricum (Nieuw Geester-
hage, Geesterduinweg 3), 
10.00 uur Hans Luttik, te 
volgen via www.egcastricum.
nl/go/livestream.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en commu-
nieviering, voorganger pastor 
M. Nagtegaal, samenzang met 
cantoren.

Protestantse Kerk Limmen
10.00 uur ds. R. Erkelens

MAANDAG 30 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 31 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben 
Torres.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behande-
ling genomen. De redactie behoudt 
zich het recht te weigeren dan wel
te redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Limmen - In de nacht van 16 op 17 
januari heeft iemand geprobeerd in 
te breken in een woning aan de Zuid-
kerkenlaan. Er werd getracht een 
raam aan de voorzijde van de 
woning open te breken, maar door 
degelijk hang- en sluitwerk mislukte 
dat. De bewoner werd wakker van 
het geluid en de inbreker verdween.

Poging tot inbraak

Door Hans Boot

Bij de vaststelling van de structuur-
visie voor Duin en Bosch in 2010 
heeft de raad besloten het college te 
vragen minstens één keer per jaar 
verslag te doen van de voortgang 
van de herontwikkeling van het 
landgoed Duin en Bosch. Donderdag 
mocht gebiedsontwikkelaar Hein 
Schouwenaars een toelichting geven 
op de 22 pagina’s tellende rappor-
tage over 2022 die bij de stukken 
was gevoegd.

Schouwenaars begon met een korte 
terugblik op de historie die in 2006 
begon met het vaststellen van het 
masterplan door de gemeenteraad 
als vertrekpunt voor de planvorming. 
De gebiedsontwikkelaar haalde 
vervolgens de investeringen ten 
behoeve van de nieuwbouwwo-
ningen en de zorg aan om in de 
gaten te houden dat die gelijk op 
zouden lopen. Ook stelde hij dat 
twintig rijksmonumenten op het 
landgoed een nieuwe functie 
hadden gekregen.

Zorgkavels
Als actuele projecten werd de bouw 
in deelgebied H van 27 zorgwo-
ningen van Philadelphia voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking genoemd en een klein-
schalig zorgcentrum voor ouderen 
met psycho-geriatrische aandoe-
ningen dat door Compartijn in 
hetzelfde gebied wordt gerealiseerd. 
Daarnaast werkt Building4You aan 
de bouw in deelgebied I van een 
Herberg voor Herstel, bedoeld om 
mensen met een complexe burn-out 
een tijdelijk verblijf en behandelpro-
gramma te bieden. Ook werd nog 
even aandacht besteed aan de 
recente start van de 48 sociale huur-
woningen en de (laatste) fase 7 van 
het woningbouwproject Nieuw 
Koningsduin. Schouwenaars merkte 
tevens op dat Parnassia nog eige-
naar is van drie rijksmonumenten, 
waarvan wordt onderzocht of een 
deel daarvan kan worden afge-
stoten. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan de overdracht van een aantal 
bospercelen aan PWN of gemeente 
en zou er nog ruimte zijn voor 

enkele vrije zorgkavels in deelgebied 
F.

Tweede ontsluiting
Na deze toelichting was er gelegen-
heid voor de commissieleden en 
belangstellenden uit het publiek om 
vragen te stellen. Daar werd weinig 
gebruik van gemaakt. Gerard 
Brinkman (GroenLinks) vroeg of er 
nog woningen konden komen in de 
monumenten die niet verkocht 
waren. Het antwoord daarop was 
‘nee’, wat eveneens gold voor het 
antwoord op de vraag van Elize Bon 
(CDA) of er na het gasloos maken 
van de woningen nog gedacht werd 
aan verdere verduurzaming. Lenie 
Kelder (LokaalVitaal) kreeg te horen 
dat Parnassia niet wilde meewerken 
aan een tweede ontsluiting van het 
terrein, wat door wethouder Sletten-
haar werd bevestigd. Ook twee 
vragen van Duin en Boschspecialist 
Ernst Mooij met betrekking tot de 
overdracht van bospercelen en een 
herbestemming van het ‘Ketelhuis’ 
voor sportactiviteiten brachten geen 
nieuwe gezichtspunten aan het licht.

Rond 20.10 uur waren alle reacties 
behandeld en sloot voorzitter Ebels 
na zo’n kleine drie kwartier deze 
bijeenkomst, waarvoor anderhalf uur 
was gereserveerd.

Castricum - Afgelopen donderdag mocht Parnassia tijdens de raadsinfor-
matieavond verslag doen van de voortgang van de herontwikkeling van 
Duin en Bosch. Voorzitter Harold Ebels (D66) zal zelden zo’n eenvoudige 
taak hebben gehad, want de presentatie werd ver binnen de beschikbare 
tijd zonder lastige vragen afgerond.

Voortgangsrapportage Parnassia 
in drie kwartier behandeld

Artists impression van de woningen in Nieuw Koningsduin. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Heb je er wel eens over 
nagedacht om bezorger te worden 
van de Castricummer ? En weet je 
dat het ook heel leuk werk is? 
Meteen lekker gezond bezig in de 
buitenlucht en het levert nog een 
leuk zakcentje op ook! Want de 
verdiensten als bezorger zijn bij de 
Castricummer ruim boven het mini-
mumloon. Dat wil jij toch ook?
Dan heb je geluk, want de Castri-
cummer heeft wegens uitbreiding 

weer plek voor nieuwe bezorgers. 
Iedereen vanaf 13 jaar kan bezorger 
worden, ongeacht je leeftijd, ook 
65-plussers zijn welkom. De Castri-
cummer maakt het je ook nog extra 
gemakkelijk: want de kranten 
worden bij jou thuis afgeleverd en je 
kunt gratis gebruik maken van de 
krantentas. En omdat de Castri-
cummer de bezorgers een warm 
hart toedraagt, krijg je ook nog eens 
een cadeaubon van Coolblue ter 

waarde van 15 euro. Dat klinkt toch 
top?
Wil je ook werken als bezorger voor 
de leukste en meest gelezen krant 
van de regio ? Of wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Marco 
van Verspreidnet via telefoon-
nummer 0251 674433, of per e-mail: 
info@verspreidnet.nl. Meer infor-
matie kun je ook vinden op: www.
verspreidnet.nl. Je bent harte 
welkom!

Goed zakcentje? Er is plek bij de 
Castricummer voor bezorgers!
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 2 februari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie m.b.t. beheersmaatregelen sociaal domein 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 21.00 Presentatie stand van zaken Zanderij Noord (besloten)

ffici le mededelingen o er
Verkiezingen voor Provinciale Staten 
en Waterschappen 15 maart

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 

u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden 
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
daga ond. anmelden kan ia de griffie  tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voor-
afgaand aan het spreekuur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 30 
januari 2023.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, voor-
afgaand aan de vergaderingen, ontvangen 
in de publiekshal van het gemeentehuis. 

en medewerker an de griffie en een of 
meerdere raadsleden leggen u de ‘spelre-
gels’ van de gemeentelijke politiek uit. Ook 
lichten ze de agendapunten van die avond 
verder toe. Daarna kunt u vanaf de publieke 
tribune de vergaderingen bijwonen. U kunt 
ic  aanmelden bi  de griffie en een datum 

prikken. 

ontact met e gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terec t. at kan er mail ia raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en 
facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd 
bent – uw stem uitbrengen voor: 
• de verkiezing van leden voor Provinciale   
   Staten van Noord-Holland 
• de verkiezing van het bestuur van 
   waterschap Hollands Noorderkwartier. 

In de aanloop naar deze verkiezingen heeft 
de burgemeester een aantal zaken vastge-
steld: 

Stemlokalen
De burgemeester heeft bekendgemaakt in 
welke gebouwen een stembureau is geves-
tigd voor de verkiezingen. De lijst van stem-
bureaus kunt u bekijken op www.castricum.
nl/verkiezingen. Iedere kiesgerechtigde mag 
zelf bepalen in welke van deze stembureaus 
in onze gemeente hij/zij op die dag gaat 
stemmen. 

Kiezerspas 
De burgemeester heeft ook bekend-
gemaakt dat: 
Wie voor Provinciale Staten wil stemmen in 
een stembureau in een andere gemeente 
(maar uiteraard wel binnen de provincie), kan 
daarvoor een kiezerspas aanvragen. U dient 
dit van tevoren schriftelijk of mondeling te 
regelen. 

Ook als u voor het waterschap Hollands 
Noorderkwartier in een andere gemeente 
(maar uiteraard wel binnen het gebied van 
het waterschap) uw stem wilt uitbrengen, 
moet u vooraf schriftelijk of mondeling een 
kiezerspas aanvragen. 

Ga voor meer informatie over (het aanvragen 
van) de kiezerspas naar www.castricum.nl/
verkiezingen of bel het Klantcontactcentrum 
via 14 0251. 

Volmacht
De burgemeester heeft bovendien vastge-
steld dat: 
Wilt u iemand machtigen om voor u te stem-
men, of wil iemand anders u machtigen om 
voor hem of haar te stemmen? Dat kan, 
maar alleen als u beiden in de provincie 
Noord-Holland woont (voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten) of (voor de water-
schapsverkiezingen) als u beiden woont in 
het gebied van het waterschap Hollands 
Noorderkwartier. U kunt een machtiging 
regelen door die schriftelijk aan te vragen 
(volmachtbewijs) of door overdracht van uw 
stempas of kiezerspas. 
Op www.castricum.nl/verkiezingen vindt u 
hier meer informatie over.

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 26 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Amendementen bij de voorstellen voor de overweg 

Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum Castricum: 
maatregelen voor de korte en de lange termijn*

21.00 – 22.30 Diversen klimaat: 
- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- Beleidsvoorstel circulaire economie
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Impuls starterslening Castricum
21.00 – 22.00 Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2022
1B Lijst brieven aan de raad 26 januari 2023
1C Lijst ter inzage gelegde informatie 26 januari 2023
1D Actualisatie lijst moties en toezeggingen 
1E  Mededelingen van het college
1F Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Gedragscode integriteit collegeleden
B Maatregelen Beverwijkerstraatweg korte termijn incl. 

amendementen (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

C Maatregelen Beverwijkerstraatweg lange termijn incl. 
amendementen (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

5 Sluiting 

Bespreek het met de gebiedsregisseur
Een goed idee voor het grasveld om de 
hoek of een initiatief voor een ontmoetings-
plek? Wie zoiets met de gemeente wil 
bespreken kan voortaan ook terecht bij 
het participatiespreekuur.

Vanaf vrijdagochtend 3 februari zitten de 
gebiedsregisseurs klaar in het gemeen-
tehuis. Het participatiespreekuur is elke 
vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in 
de ublieke koffieruimte an de ont angst-
hal van het gemeentehuis (bij de hoofd-
ingang links). 

Het participatiespreekuur is bedoeld om 
nieuwe initiatieven vroeg te kunnen oppak-

ken en lopende zaken beter te kunnen 
vervolgen. Bijvoorbeeld door anderen erbij 
te betrekken. 

Los van het participatiespreekuur zijn de 
gebiedsregisseurs ook altijd bereikbaar via 
telefoon en e-mail. Voor Akersloot, Limmen 
en de oude  e mail mir am ander orst@
debuch.nl of tel. 06 2150 8370. Voor Cas-
tricum en akkum  e mail i iennesanders@
debuch.nl of tel. 06 5526 1388. 

Meedenken
Op de website www.ikdenkmeeovercas-
tricum.nl staan de projecten en initiatieven 
waarover inwoners kunnen meedenken. 

articipatiespreekuur van start
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Aangevraagd

Beethovenstraat 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
16 januari 2023 (Z23 108415)
De Bloemen 69b in Castricum, het realiseren van een nieuw portaal aan de 
sporthal, datum ontvangst 16 januari 2023 (Z23 108526)
Dorpsstraat 62a in Castricum, het verbouwen van kantoorruimtes tot appartemen-
ten, datum ontvangst 13 januari 2023 (Z23 108323)
Dusseldorperweg 70 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
13 januari 2023 (Z23 108301)
Pernéstraat 31 in Castricum, het wijzigen van bestemming van yogacentrum naar 
kapsalon en kleinschalig kantoor, datum ontvangst 16 januari 2023 (Z23 108563)
Prinses Margrietstraat 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum 
ontvangst 13 januari 2023 (Z23 108241)
Zeeweg in Castricum, het aanleggen van een glasvezelnetwerk, datum ontvangst 
13 januari 2023 (Z23 108195)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning 

Gepubliceerd op 4 januari 2023 Kadastraal sectie E perceel 648 in Akersloot,
het bouwen van een woning, datum ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)

Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Woude 29d in De Woude (E perceel 648), het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Eerste Groenelaan 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
16 januari 2023 (Z22 104808)
Maatlat 11a t/m 11k, 11m t/m 11n en 11p t/m 11t in Limmen (nabij nr 9),
het bouwen van achttien bedrijfsunits, verzenddatum 19 januari 2023 (Z22 097155)
Rollerusstraat 18 in Castricum, het verhogen van de carport, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 098967)
Van Oldenbarneveldweg 22, 22a en 22b in Castricum (Van Oldenbarneveld-
weg 22), het bestaande gebouw verbouwen tot drie appartementen, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 078641)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dr. Ramaerlaan 7 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 099867)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd. Voor meer informa-
tie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Akercity Skihouse op vrijdag 
   3 februari en zaterdag 4 februari 2023, Wilhelminaplein in Akersloot,
   verzenddatum 18 januari 2023 (Z22 099511)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Castricum - Wereldwinkel Castricum 
is een stichting op non-pro�t basis, 
die geheel werkt met vrijwilligers voor 
de verkoop van Fair Trade-producten 
uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En 
als er winst wordt gemaakt, wordt die 
besteed aan projecten voor mede-
mensen in slechte levensomstandig-

heden, zoals armoede en oorlog. Dit 
jaar wordt aan elk van de volgende 
drie projecten duizend euro gedo-
neerd: Stichting Straatkinderen van 
Kathmandu (Nepal) in Castricum, die 
kinderen goed onderwijs en goed 
onderdak in een liefdevolle omge-
ving, zo mogelijk met familie, wil 

bieden. Voor kansarme vrouwen zijn 
er werkvoorzieningsprojecten om in 
hun levensonderhoud te leren voor-
zien. Stichting WOL (Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen) voor beter onderwijs in 
Burkina Faso. Save the Children, een 
internationale organisatie die wereld-
wijd kinderen in acute noodsituaties 
beschermt met noodhulp als voedsel, 
onderdak, onderwijs en psychosociale 
hulp. Wereldwinkel Castricum dankt 
alle klanten, want zij maken dit moge-
lijk met hun aankopen. Ook dit jaar 
zullen de inkopers weer leuke dingen 
uitzoeken voor de winkel. En sinds 
kort is het Fair Trade Original food-
assortiment uitgebreid. Ook leuk voor 
wie iets lekkers cadeau wil geven, de 
medewerkers pakken het dan feeste-
lijk in. 
Tot slot nog een mededeling: Wereld-
winkel Castricum is op dinsdag 31 
januari gesloten vanwege de over-
gang naar een nieuw kassasysteem. 

Kijk ook op Facebook en Instagram 
voor de meest actuele informatie over 
Wereldwinkel Castricum.

Wereldwinkel Castricum
doneert aan drie goede doelen

Castricum - Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat de Watersnood-
ramp in ons land plaatsvond. Op de laatste dag van januari braken de dijken 
door. De combinatie van stormvloed en springtij zorgde voor overstromingen 
in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. Onlangs verscheen een korte video van 
AlomHistorisch waarin uitgelegd wordt hoe de ramp kon gebeuren. In de 
video vertelt de Castricumse historica Manon Schouten wat de gevolgen 
waren en hoe even later de Deltawerken ontstonden. Iedereen die het 
geheugen omtrent de Watersnoodramp wil opfrissen, kan op YouTube de 
zoektermen ‘AlomHistorisch’ en ‘watersnoodramp’ invoeren. Of scan de 
QR-code om direct bij de video te komen. Foto: aangeleverd

Korte video over 
Watersnoodramp (1953)
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Nico Dijkshoorn gaat op zoek naar wat hem gelukkig maakt. Foto: Herman Klaassen

Heiloo - Op vrijdag 3 februari staat 
Nico Dijkshoorn samen met The 
Hank Five op de planken van 
Cultuurkoepel Heiloo. Dijkshoorn 
(schrijver, dichter, muzikant en 
columnist) verwierf nationale 
bekendheid met zijn optredens in 
het tv-programma De Wereld Draait 
Door en zijn columns in Voetbal 
International. In zijn nieuwe theater-
show ‘Dijkshoorn Durft’ gaat hij op 
zoek naar alles wat hem gelukkig 
maakt. Een �ard J.J. Cale uit het 

openstaande raam van die hele lieve 
buurvrouw. Een linkerschoen langs 
de snelweg en dat je een kilometer 
verder de rechter ziet liggen. Die ene 
zin van Bob Dylan. Twee stok-
staartjes. Een juichende recensie uit 
1958. Dijkshoorn durft. Eindelijk. 
Geen bijtende ironie, geen politiek. 
Niets om zich achter te verschuilen. 
Muziek, liefde, geluk. Een avond lang. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 16 euro 
zijn verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur.

Nico Dijkshoorn en The Hank 
Five in Cultuurkoepel Heiloo

Bakkum - Op zondag 29 januari 
treedt in restaurant De Oude Keuken 
het duo Homemade Lemonade op. 
Zangeres Sylvia en gitarist Bart 
spelen muziek van allerlei tijden en 
steken die in een eigen akoestisch 
jasje. Popmuziek van de jaren 60 tot 
en met nu, van de Beatles tot Ed 
Sheeran. De klassiekers en herken-
bare hits worden net iets anders 
gespeeld dan standaard. Homemade 
Lemonade bestaat sinds 2015 en 
speelde al op diverse podia en festi-
vals, zoals het Duinfestival, het 

Gitaarfestival, Gluren bij de Buren en 
Bites & Beats. Het belooft een 
sfeervol en intiem optreden te 
worden dat begint om 15.00 uur. De 
toegang is gratis. Wel kunt u een 
bijdrage voor de muzikanten achter-
laten als u van de muziek hebt 
genoten. 
Kijk op https://homemade-lemo-
nade.nl voor meer informatie over dit 
duo. U vindt restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Zie ook www.deoude-
keuken.net.

Homemade Lemonade treedt 
zondag op bij De Oude Keuken

Het duo Homemade Lemonade. Foto: aangeleverd

Bakkum - Wie wil dat nu niet: samen 
met je kleinkind een fantasierijk 
schilderij maken? In het atelier van 
Perspectief kan elke opa of oma op 
zondagmiddag 26 februari van 13.30 
tot 16.00 uur samen met één klein-
kind (bij voorkeur vanaf ongeveer 5 
jaar) een kleurrijk kunstwerk schil-
deren. Op een vel stevig karton 
worden eerst met acrylverf diverse 
kleuren aangebracht. Daarna schil-
deren de koppels er naar hartenlust, 
met of zonder hulp van sjablonen, 
stippeltjes, lijntjes, bloemetjes of 
andere versieringen op. Als alles 
droog is kunnen de kinderen daar, 

met hun rijke fantasie, fantasiedieren 
van maken. Met behulp van de 
grootouders krijgt de achtergrond 
tot slot een basiskleur, waardoor de 
kleurrijke versierde dieren bijna het 
schilderij uit springen! Perspectiefdo-
cente en kunstenares Fré Ham is deze 
middag aanwezig om iedereen te 
helpen, te stimuleren en te inspi-
reren. Graag zelf verf en penselen 
maar vooral ook een schort of oud 
overhemd meenemen. Voor het 
karton wordt gezorgd. 

Surf naar www.perspectiefcastricum.
nl voor informatie en aanmelden.

Workshop: schilderen samen 
met je kleinkind bij Perspectief

Kinderen tonen trots hun eigen meesterwerken. Foto: aangeleverd

KORT
Zingen is leuk
Castricum - Bent u de 50 gepas-
seerd, vindt u zingen leuk en heeft 
u het Seniorenkoor Castricum nog 
niet ontdekt? Kom dan eens 
kennismaken! Elke maandag repe-
teert het koor van 13.30 tot 15.30 
uur onder leiding van Marieke 
Zondervan en met pianobegelei-
ding in de theaterzaal van cultu-
reel centrum Geesterhage. Alle 
stemmen zijn van harte welkom 
en noten lezen is niet vereist. Kom 
eens kijken en luisteren en als je 
het leuk vindt kun je twee keer op 
proef meezingen voor je de�nitief 
besluit. Meer informatie is op 
www.seniorenkoorcastricum.
jimdofree.com te vinden. Een 
bericht sturen naar seniorenkoor-
castricum@gmail.com kan ook.

Auticafé
Castricum - Op 7 februari om 
20.00 uur (inloop 19.45 uur) is de 
eerstvolgende editie van het Auti-
café in OBS Juliana van Stolberg 
aan de Juliana van Stolbergstraat 
3. Het thema is dit keer ‘Autisme 
en genderidentiteit’ en de spreker 
is Wesley Visser. Hij licht zijn eigen 
ervaringen toe en vertelt wat 
genderidentiteit allemaal kan 
inhouden. Onder meer de diag-
nose genderdysforie komt aan 
bod en hoe dit zich allemaal 
(mogelijk) kan verhouden tot 
autisme. Online bijwonen via 
ZOOM is ook mogelijk. Tot 7 
februari (uiterlijk 17.00 uur) 
kunnen belangstellenden zich via 
www.auticafekennemerland.nl/
agenda aanmelden voor 
deelname.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 15.00 uur
André Rieu in Dublin

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zondag 15.00 uur

maandag 20.00 uur
Living

donderdag & vrijdag 20.00 uur
maandag & woensdag  20.00 uur

Operation Fortune: 
Ruse de Guerre

vrijdag 15.00 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 19.30 uur
De Acht Bergen

zondag 12.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Presque
zaterdag 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 2D
vrijdag 20.00 uur

zondag & dinsdag 19.30 uur
Triangle of Sadness

zondag 12.30 uur
De Gelaarsde Kat 2: 

De Laatste Wens

Programma 26 januari  t/m 1 februari

Bezoek Ierland in stijl met André Rieu 
in Dublin! Het eerste opgenomen 
concert van de maestro in de Ierse 
hoofdstad in ruim twintig jaar, exclu-
sief in de bioscoop. Ga mee met 
André, zijn Johann Straussorkest, de 
sopranos, tenors en andere gasten 
voor een fantastische viering vol 

romantische melodieën, populaire 
klassiekers, feestnummers en natuur-
lijk de geliefde walsen. Neem je 
geliefden mee naar de bioscoop voor 
een unieke ervaring vol muziek en 
dans, opgenomen in het land van de 
honderdduizendmaal welkom!. Céad 
Míle Fáilte!

André Rieu in Dublin

Londen, 1953. De Britse ‘gentleman’ 
Mr. Williams is een rechtlijnige maar 
eenzame kantoorklerk. Hij rouwt al 
enige tijd om zijn overleden echtge-
note, heeft geen contact meer met 
zijn zoon en laat het leven aan hem 
voorbijrazen. Wanneer hij te horen 
krijgt dat hij nog maar enkele 
maanden te leven heeft, herontdekt 
hij zijn levenskracht en gaat op zoek 
naar een manier om de wereld iets 

Living mooier achter te laten.
Dit ontwapenende drama is geba-
seerd op de Japanse �lm ‘Ikiru’ van 
Akira Kurosawa, en nu opnieuw 
bewerkt door schrijver Kazuo 
Ishiguro (bekend van bestsellers als 
‘Never Let Me Go’ en ‘The Remains of 
the Day’) en geregisseerd door 
Oliver Hermanus (‘Mo�e’, ‘Skoon-
heid’). De hoofdrollen worden 
gespeeld door Bill Nighy (‘Love 
Actually’) en Aimee Lou Wood (‘Sex 
Education’).
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56 1  28 62 6 12 48 9 70  

30 44  34 30 39 19  

52 32 25 30 61 59  59 65  

21 17 36 50 23

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 rangtelwoord  6 vogel  12 open plek  13 schoor-
steenzwart  15 nalatigheid  18 bijbelse figuur  20 blijkens de 
akten  21 gelaatskleur  23 vogelproduct  24 hevig  25 beroep  
26 voordat  27 rijksgrens  29 deel v.d. bijbel  30 voorzetsel  32 
luitenant  33 binnenkomst  36 deel v.e. dier  39 één en ander 
(afk.)  40 papegaai  41 onthaal  44 werkplaats  47 ambtshalve  
48 sine anno  49 ter inzage  50 te koop  52 Engels bier  53 
onderbreking  55 arbeidsovereenkomst (afk.)  56 gewicht  58 
dopheide  60 bevel  61 maand  64 mank  67 wachthuisje  68 
wild zwijn  69 oorlogsschip  70 standaardmaat.

Verticaal: 2 profeet  3 keukengerei  4 sluis  5 zitvak  7 knap-
perig  8 zangnoot  9 kuip  10 Baskische afscheidingsbeweging  
11 zuivelproduct  14 sporthemd  16 speling  17 selecte groep  
18 leemte  19 verbouw  22 voegwoord  28 loopstok  31 pla-
neet  34 ontkenning  35 recht vaarwater  37 liefkozing  38 
soort  41 riv. in Rusland  42 Italiaanse herberg  43 oorspron-
kelijk bewoner van Nieuw-Zeeland  44 sportattribuut  45 mos-
keetoren  46 verdieping  47 inlands vorst  51 buideldier  54 
Romanum Imperium  57 metalen kokertje  59 tweegevecht  62 
grappenmaker  63 kwaad  65 bijbelse figuur  66 voor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68

69 70

Op zondag 12 februari om 11.30 uur 
spelen Dieuwertje Blok en Jeroen 
Kramer de voorstelling ‘Prins van 
Oranje’ (7+) in theater Koningsduyn. 
Ze gaan in deze voorstelling op zoek 
naar prinsen en sinaasappelen. De 
nieuwsgierige prinses Aya wil wel 
weten of er echte oranje prinsen 
bestaan die in sinaasappelen groeien. 
Maar hoe krijg je zo’n prins dan uit 
zo’n vrucht? Onder de inzenders 
van de juiste oplossing van onze 
puzzel verloten we deze week 
twee vrijkaarten voor deze leuke 
voorstelling.

Mail de oplossing voor 
maandag 30 januari naar
puzzel@castricummer.nl

Limmen - Heb je geen zin of tijd om te 
sporten? VormVitaal Limmen heeft 
ervaring in het begeleiden van 
mensen die alles al wel eens hebben 
geprobeerd, maar steeds weer terug-
vielen in het oude patroon. De werk-
wijze met het EMS-apparaat is veel 
intensiever ten opzichte van sporten. 
Daarbij lig je bij VormVitaal lekker 
ontspannen op de comfortabele 
behandelbank, terwijl via ultrasound 
de vetcellen worden aangepakt. Tege-
lijkertijd worden de spieren middels 
elektrostimulatie getraind, zonder 

kans op blessures (EMS). Voor huidver-
betering en lipoedeem maakt men 
gebruik van het LPG-endermologie-
apparaat. Nieuwgierig geworden? 
Meld je aan voor een intake en proef-
behandeling. Nu van 69 euro voor 49 
euro, bel/app naar 06 85852603 of 
mail naar limmen@vormvitaal.nl of 
online op www.vormvitaal.nl. Tevens 
kunt u bij VormVitaal terecht voor het 
PS Food & Lifestyle-programma: eiwit-
rijke, koolhydraatarme producten, 
geen jojo-e�ect! De intake voor het PS 
Food & Lyfestyle-programma is gratis!

De kilo’s eraf en de spieren sterk 
en strak, het kan bij VormVitaal

Als je geen zin hebt om te sporten, dan is dit misschien iets voor jou! 
Foto: aangeleverd

Informatieavond voor ouders en 
verzorgers: donderdag 2 februari 
19.30 uur. Open dag voor leer-
lingen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs: zaterdag 4 
februari 10.00 - 13.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Kijk op 
www.jpthijsse.nl voor meer 
informatie.

Iedereen die nieuwsgierig is naar hoe 
een middelbare school met internati-
onaal pro�el er van binnen uitziet, 
krijgt een rondleiding langs de 
lokalen. Kinderen kunnen zelf op 
ontdekkingsreis gaan en een leuke 
schoolgadget winnen. Ook kan men 
de hele ochtend vragen stellen, over 
bijvoorbeeld tweetalig onderwijs, 
vakken als wiskunde en Chinees, het 
dyslexiebeleid en het pestprotocol. 
Docenten zullen toelichten hoe leer-

lingen hun device bij het leren 
kunnen gebruiken en hoeveel huis-
werk ze krijgen. Ook kunnen leer-
lingen zelf zien hoe groot de 
gymzalen zijn en waar zich de bieb 
en de kluisjeskelder bevinden.

Op donderdag 2 februari om 19.30 
uur zijn ouders en verzorgers van 
aankomende brugklasleerlingen al 
welkom. Rector Ton Kallenberg zal 
iedereen welkom heten en onder 

andere ingaan op de visie van de 
school. Het Jac. P. Thijsse College leidt 
leerlingen op tot nieuwsgierige, 
daadkrachtige en verantwoordelijke 
burgers. Hoe gaat dat in een pedago-
gisch klimaat waarin onder andere 
‘veiligheid’, ‘verbinding’ en ‘respect’ 
centraal staan? Na de woorden van 
de rector kunnen ouders en verzor-
gers kiezen uit verschillende lezingen 
met onderwerpen als ‘toetsing’, 
‘passend onderwijs’, ‘kunst en cultuur’ 
en ‘innovatie en techniek in het 
onderwijs’.

Castricum - Op zaterdag 4 februari opent het Jac. P. Thijsse College van 
10.00 tot 13.00 uur de deuren voor alle leerlingen in groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Docenten, teamleiders, mentoren en onderwijsspecia-
listen van de middelbare school voor vmbo-tl, havo en vwo staan dan 
klaar om aankomende brugklassers het Jac. P. Thijsse te laten zien.

Open Dag op Jac. P. Thijsse College

Leerlingen worden hier opgeleid tot nieuwsgierige, daadkrachtige en 
verantwoordelijke burgers. Foto’s: Jac. P. Thijsse College

Castricum - Die lade met wat oude 
sieraden en goud, is dat nog wat 
waard? Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? Moeten we die 
oude porseleinen vaas eens laten 
taxeren? Herkenbaar? U bent niet de 
enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, gouden 
sieraden, oud zilver, kunst of antiek. 
Vaak gekregen van familie, vrienden 
of zelf verzameld. Het ligt er al jaren, 
maar wat is het eigenlijk waard? Om 
die vraag te beantwoorden, houdt 

Heritage Auctions Europe in samen-
werking met De Kern in Castricum 
een gratis taxatiedag op dinsdag 31 
januari. Wie deze dag zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan zonder 
afspraak tussen 12.30 en 16.00 uur 
terecht in De Kern aan de Overtoom 
15. Kom langs op deze gezellige dag 
en wie weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk! Bel voor 
meer inlichtingen: 030 6063944. 
Foto: aangeleverd

Gratis taxatiedag in De Kern

LEZERSPOST

Toen ik (80) ooit met de �ets wilde afslaan op de Dorps-
straat (�etspad, toch?) werd ik voor de zoveelste keer 
bijna van de sokken gereden door een Vroemm!-auto. 
Ik beklaagde me bij de gemeente met een e-mail. De 
gemeente antwoordde: Wij hoeven niet te handhaven 
bij 30-km-paden! Ik zei dat ik dan op de stoep zou gaan 

�etsen, want ik mag niet vallen. Dan geven we u een 
bekeuring! Geldt dan het niet-hoeven-handhaven niet? 
Geen antwoord. Misschien is het een idee voor onze 
gemeente om wèl te gaan handhaven;  dat is dan 
misschien een goedkope èn ter zake doende èn geld-
opbrengende oplossing?

Nora Bonnekamp, bewoner dorpskom

Problemen Dorpsstraat
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AGENDA
WOENSDAG 25 JANUARI

Start Nationale Voorleesdagen. 
Tot en met 4 februari diverse extra 
activiteiten voor kinderen in de 
vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard. Info via www.
bknw.nl/agenda.

DONDERDAG 26 JANUARI
Informatieavond ‘Samen met 
CALorie de winter door’ om 20.00 
uur in cultureel centrum Geester-
hage aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Veel praktische tips om 
energie te besparen.

Online informatieavond over 
werking Herenboerderij om 20.00 
uur. Info op https://kennemer-
land.herenboeren.nl. Aanmelden 
via kennemerland@herenboeren.
nl.

VRIJDAG 27 JANUARI
Expressieve dansmeditatie door 
Paula Bakx van 15.30 tot 17.00 uur 
bij OBS De Kustlijn aan de Roose-
veltlaan 1 in Castricum. 
Aanmelden via paula@dansenge-
niet.nl verplicht. Info op www.
dansengeniet.nl/dans-en-geniet 
en via telefoonnummer 06 
24503879.

ZATERDAG 28 JANUARI
Bijeenkomst over water en 
klimaat door PvdA Midden-
Kennemerland van 10.00 tot 
12.30 uur (inloop 09.45 uur) in 
archeologiemuseum Huis van 
Hilde aan het Westerplein 6 in 
Castricum. Toegang gratis, vooraf 
aanmelden via e-mail (piet@
oudega.com) noodzakelijk.

Lo van Gorp en Royal Dutch Scam 
spelen werk van Sting om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 25 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de deur. Foto: Nienke de Jong

ZONDAG 29 JANUARI

Optreden duo Homemade Lemo-
nade om 15.00 uur bij restaurant 

De Oude Keuken aan de Oude 
117 in Bakkum. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage welkom. Info 
op www.deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

Optreden John the Revelator om 
15.30 uur (in loop 15.00 uur) 
hotel-restaurant Fase Fier aan de 
Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum. Toegang gratis. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 31 JANUARI
Taxatiedag door Heritage 
Auctions Europe van 12.30 tot 
16.00 uur in dorpshuis De Kern 
aan de Overtoom 15 in Castricum. 
Gratis taxatie van munten, postze-
gels, gouden sieraden, oud zilver, 
kunst en antiek. Afspraak niet 
nodig. Info via telefoonnummer 
030 6063944.

WOENSDAG 1 FEBRUARI
Open inloopavond koor Vocal 
Tour om 20.00 uur in de Montes-
sorischool aan de Groenelaan/
hoek Kleibroek in Castricum.

EXPOSITIES
Joshua Stam exposeert zijn schil-
derijen tot 1 februari in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel aan de 
Stationsweg (schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. Te 
bezichtigen van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 
uur. Info via www.tuinvankapi-
teinrommel.nl.

Dick Berendes, Frans Lieshout en 
Harm Noordhoorn exposeren tot 
en met 6 februari hun gra�sch 
werk   in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum onder de titel ‘De letter 
bevrijd’. De drie kunstenaars 
maken ieder op eigen wijze 
gebruik van letters, ze noemen 
hun werk ‘typogra�ek’, een 
combinatie van typogra�e (tekst-
vormgeving) en gra�ek (kunst op 
basis van druk- en digitale 
technieken).

De expositie ‘Castricum Spoort’ 
van Oud-Castricum over de 
geschiedenis van de Castricumse 
spoorlijn is tot en met april 2023 
te bezichtigen in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 1b 
in Castricum. Geopend elke eerste 
en derde zondag van de maand 
tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Toegang 1 euro (gratis voor 
leden).

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk 
aan de Van Oldenbarneveldweg 
32 in Bakkum is elke vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur geopend voor 
publiek. Tevens elk tweede week-
einde van de maand geopend op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
18.00 uur.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Eén van de regels is de aansluitveror-
dening. Hierin staat welk deel van de 
riolering in bezit is van de gemeente 
en welk deel van de perceeleigenaar. 
Dit schept duidelijkheid over wie 
welke taak heeft bij bijvoorbeeld 
verstoppingen en onderhoud.

Hemelwater en grondwater
Vroeger hadden we in de hele 
gemeente een gemengd rioolstelsel. 
Zo’n stelsel is voor zowel regenwater 
als huishoudelijk afvalwater. Stap 
voor stap gaat de gemeente over van 
een gemengd rioolstelsel naar een 
gescheiden rioolstelsel. Hierbij komen 
de twee waterstromen niet meer 
samen. Het huishoudelijke afvalwater 
gaat naar het vuilwaterriool; regen-
water en grondwater wordt afge-
voerd via andere leidingen. Dat is 

beter voor de waterkwaliteit en 
gezondheid van mensen, dieren en 
planten.

Verkeerde aansluiting
Het afvoeren van regen- en grond-
water via het vuilwaterriool kan 
problemen opleveren. Bijvoorbeeld 
stankoverlast, sanitaire en waterpro-
blemen in huis, gemaalstoringen of 
vuilwater in de sloot. Gelukkig zijn de 
rioolaansluitingen bij de meeste 
woningen in orde. Echter, in sommige 
gevallen wordt per ongeluk het 
hemelwater op het vuilwaterriool 
geloosd. Dit kan komen door fouten 
van aannemers of zelf klussende 
bewoners. Dit geldt alleen voor 
woningen gebouwd na 2012 en 
percelen in het buitengebied. De 
gemeente zal contact opnemen met 

perceeleigenaren die verkeerde 
aansluitingen moeten corrigeren. De 
kosten van het afkoppelen liggen 
meestal bij de perceeleigenaar of 
gebruiker.

Hevige regenbuien
Het klimaat verandert. Om klimaatbe-
stendig te zijn, moet de inrichting van 
de gemeente mee veranderen. 
Binnenkort wordt het daarom bij 
nieuw te bouwen woningen verplicht, 
om te zorgen voor waterberging. De 
waterberging moet minimaal 40 mm 
neerslag kunnen opvangen. Dit 
vermindert bij een hevige bui de kans 
op wateroverlast bij de buren of op 
openbaar terrein. De aanleg wordt 
geregeld door de gemeente. De 
perceeleigenaar is verantwoordelijk 
voor goed onderhoud. Via de water-
berging kan het water in de bodem 
zakken, vertraagd afvoeren, of 
beschikbaar worden voor hergebruik 
in de tuin of in huis. Kijk op www.
castricum.nl/aanvragen-en-regelen/
rioolaansluiting voor meer informatie.

Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
Castricum - Bij vrijwel elk huis liggen aansluitingen naar het riool. 
Verstoppingen en verkeerde aansluitingen kunnen problemen ople-
veren. Om problemen te voorkomen, heeft de gemeente Castricum een 
aantal nieuwe regels opgesteld over water en riolering. Deze gelden 
sinds 1 januari 2023.

Castricum - De fractie van Lokaal 
Vitaal maakt zich zorgen over het 
sluiten van de Dienstenapotheek in 
het Beverwijkse Rode Kruis Zieken-
huis. De huur van de ruimte is opge-
zegd, het ziekenhuis wordt momen-
teel verbouwd en voor de apotheek 
is geen ruimte meer. Fractielid 
Mariska Tauber van Lokaal Vitaal: 
,,Sinds 2007 zitten de Huisartsenpost, 
de Spoedeisende Hulp en de Diens-

tapotheek voor inwoners van de 
regio Midden-Kennemerland vlak bij 
elkaar in het Rode Kruis Ziekenhuis.
Lokaal Vitaal vindt dat zeer wenselijk; 
je wilt immers als zieke niet na het 
bezoeken van de spoedeisende hulp 
of huisartsenpost weer door moeten 
reizen voor benodigde medicijnen.’’ 
Dat doorreizen zou in dit geval een 
rit naar Velsen-Noord betre�en, waar 
het servicepunt van apotheek 

Donker deze functie moet gaan over-
nemen. De fractie vraagt de 
gemeente Castricum: ,,Druk uit te 
oefenen op het Rode Kruis Zieken-
huis teneinde deze naar onzes 
inziens verkeerde beslissing terug te 
draaien en om nogmaals in overleg 
te bekijken in hoeverre de beperkte 
ruimte van de Dienstapotheek kan 
worden ingepast in de nieuwbouw 
van het ziekenhuis.’’

Lokaal Vitaal: ,,Sluiting Dienst-
apotheek is verkeerde beslissing’’

Castricum - In de nacht van 20 op 21 
januari is ingebroken in twee 
woningen aan de Henry Dunant-
singel. Bij één woning werd een raam 
aan de achterzijde opengebroken. 
De gehele woning werd doorzocht. 

Vooralsnog is niet duidelijk of er iets 
gestolen is. 
Bij de andere woning werd het raam 
van de balkondeur op de eerste 
verdieping opengebroken. Ook hier 
werd de hele woning doorzocht, 

maar lijkt de buit gering. Bij een 
woning aan de Walstro bleef het bij 
een poging tot inbraak. 
Aan de achterzijde werd getracht 
een deur en raam open te breken, 
maar dat is niet gelukt.

Inbreker(s) actief in Castricum

Het idee ontstond tijdens de eerste 
lockdown en is inmiddels een 
begrip. Aan de derde editie deden 
maar liefst 69 teams online mee. Vijf 

teams waren om hen moverende 
reden niet online. Met alle steun en 
verzorgers in de woonkamers 
waren er ruim 300 mensen actief in 

het kader van de challenge. Om 
20.00 uur mochten alle puzzels 
open, de lastige puzzel van Jan van 
Haasteren, ‘Rondje Texel’ van 1000 
stukjes, moest zo snel mogelijk 
worden gelegd. Rob Dekker, orga-
nisator van de challenge vertelt: 
,,We wisselden constant van huis-
kamer, leuk om de vorderingen per 
team te zien. Het was soms wat 
lastig te zien, hoe ver sommigen al 
waren.’’ Na 1 uur en 13 minuten was 
het het team van Lisa Zondag dat 
als eerste de puzzel af had. Na 1 uur 
en 41 minuten meldde het team 
van Yvonne Poel zich als tweede en 
derde was het team van Pauline 
Roemer in 1 uur 53 minuten.

Er waren 60 teams die de puzzel af 
hadden voor 01.00 uur, de top 20 
was klaar binnen 2,5 uur en de top 
50 was klaar binnen vier uur. Rob 
besluit: ,,Wederom een superleuke 
avond gehad, ondanks dat er nu 
weer ‘concurrentie’ is van allerlei 
zaken zoals verjaardagen, theater 
enzovoorts. Volgend jaar zeker 
weer op de derde zaterdag van 
januari!’’

Derde editie Puzzelchallenge
Akersloot - Afgelopen zaterdag 21 januari was een groot deel van Akers-
loot en omstreken weer aan het puzzelen. Marskramer - Toys2Play Velze-
boer organiseerde voor de derde keer een online puzzelchallenge.

Organisator Rob Dekker voor de deur van de winkel. 
Tekst en foto: Erika Dekker-de Groot
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INFO AVOND
OPEN HUIS

 www.bonhoeffer.nl/open-dagen 

zaterdag 11 feb 2023   10.00-13.00 uur

dinsdag 7 feb 2023 19.30 uur
voor ouders
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De groepen zijn klein (maximaal acht 
kinderen) waardoor veel begeleiding 
en aandacht gegeven kan worden 
aan alle kinderen. Tijdens de 
yogalessen zullen verschillende 
thema’s aan bod komen: seizoenen, 
vriendschap en samenwerking, 
hartenwens, mindfulness: je bent 
goed zoals je bent. Op een speelse 
wijze zullen verschillende houdingen 
geoefend worden. Bijvoorbeeld door 
partneryoga (yogaoefeningen 

waarbij je samen de oefeningen doet 
met een ander kind), �ow yoga 
(zonnegroeten en houdingen in een 
dynamisch tempo), meditatie en 
ademhaling oefeningen, aandacht-
oefeningen en er is ruimte voor crea-
tiviteit (tekenen, mandala maken, 
enzovoort). De les wordt gegeven 
door Aniek Schrijver (Anandi Yoga). 
Aniek heeft al meerdere jaren kinde-
ryoga en tieneryoga gegeven. Ze 
vertelt: ,,Yoga is voor alle kinderen 

een mooie ervaring. Daarom willen 
wij ook kinderen, van wie de ouders 
minder geld te besteden hebben 
(bijvoorbeeld kinderen van ouders 
bij de voedselbank), de kans geven 
om mee te doen. Is dit het geval, geef 
dit dan aan ons door, dan zorgen we 
er samen voor dat uw kind ook ná de 
gratis les kan blijven deelnemen.’’
 Ouders kunnen hun kinderen 
opgeven via www.anandiyoga.nl of 
een bericht sturen aan agschrijver@
gmail.com. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen via telefoon-
nummer 06 14133738. Interesse in 
kinderyoga 5-7 jaar, tieneryoga 13-15 
jaar of ouder/kind-yoga? Bij 
voldoende interesse kan nog een 
extra groep van start gaan.

Holistische Kinderyoga (8-12 jaar)
Castricum - Bewegen met aandacht en rust in je hoofd is ook voor 
kinderen in deze tijd belangrijk. Uit het hoofd naar het hart, ondersteund 
door een goede ademhaling samen in een groep met andere kinderen. 
Holistisch betekent aandacht voor het gehele lichaam en alle zintuigen 
(horen, zien, voelen, ruiken en smaak). Op woensdag 1 februari is van 
13.30 tot 14.30 uur een gratis kennismakingsles.

Limmen - Op de Rijksweg, ter hoogte 
van de Hogeweg, deed zich 
donderdag een aanrijding voor. Een 
automobiliste wilde rechtsaf slaan en 
zag daarbij een brom�etser over het 
hoofd. Zij had voorrang moeten 

verlenen, maar reed door, met een 
botsing tot gevolg. De brom�etser 
zat echter zelf ook fout, hij had op 
deze plek niet op het �etspad mogen 
rijden. Het bleef gelukkig bij mate-
riële schade.

Aanrijding: allebei in de fout

Castricum - Oude pannen op een 
nieuwe inductieplaat, kan dat? Met 
de hogere gasprijzen worden de 
hybride warmtepomp en de induc-
tieplaat aantrekkelijker. Kun je met 
een elektrische inductieplaat je oude 
pannen nog gebruiken? 
Energiecoach Nanette Popken: 
,,Mensen denken vaak dat de oude 
pannen niet meer te gebruiken zijn 
als je een inductieplaat aanschaft. 
Maar dat geldt alleen voor alumini-
umpannen en pannen met een 

dunne bodem. De oude pannen met 
een stalen bodem doen het wel 
degelijk. Thuis hebben we ze met 
een magneet gecontroleerd en 
daarna met een schuurmachine 
schoon geschuurd. Zo hebben we de 
verborgen uitstoot van broeikas-
gassen en vervuiling, die tijdens het 
produceren van pannen plaatsvindt, 
kunnen voorkomen. Bij koken met 
inductie moet de meterkast omge-
bouwd worden omdat er een groep 
en een fase bij moet.’’

Tip van energiecoach Nanette

Met een klevende magneet aan de onderkant van de pan wordt een bewijs geleverd 
dat de pannen nog bruikbaar zijn en kosten worden bespaard. Foto: Rob Berkemeijer

In alle drie de bibliotheekvesti-
gingen is tot en met 4 februari een 
speurtocht. Overal hangen chocola-
devlekken van het vieze feestje van 
Maximiliaan Modderman. Kinderen 
speuren door de vlekken heen om te 
zien wie er achter zit en proberen ze 
allemaal te vinden. Creatief bezig 
zijn kan ook. Maximiliaan 
Modderman viert een feestje en daar 
horen slingers bij. Help mee de 

bibliotheek te versieren. Alles staat 
klaar!
Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid 
van de bibliotheek. Schrijf jouw kind 
(0-6 jaar) in tijdens de Nationale 
Voorleesdagen en ontvang het 
poppetje van ‘Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje’ 
(zolang de voorraad strekt). Ben je 
zelf nog geen lid en wil je zo nu en 
dan ook eens een leuk of juist leer-

zaam boek meenemen? Je bent al lid 
voor maar 5 euro per maand! 
Hiermee heb je ook toegang tot 
e-books en luisterboeken. 

Nationale Voorleesdagen in de bieb
Castricum/Akersloot/Limmen - Kom tijdens de Nationale Voorleesdagen 
(25-01 t/m 04-02) naar de bibliotheken van Castricum, Akersloot en 
Limmen. Alles staat tijdens deze feestelijke dagen in het teken van voor-
lezen en prentenboeken voor peuters en kleuters. Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 
en bezorgt hun veel plezier. Tijdens de Nationale Voorleesdagen stimu-
leren bibliotheken het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Zo worden kleintjes grote lezers.

Wethouder Valentijn Brouwer leest 
voor uit Maximiliaan Modderman. 
Foto: aangeleverd
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Door PR-commissie FC Castricum

,,Ik kan het bijna niet begrijpen dat 
we verloren hebben’’, keek coach 
Ralph Blom terug. ,,Voor rust kregen 
we vijf, zes doelrijpe kansen en in de 
tweede helft drie man alleen voor de 
keeper. Die gasten waren wel snel, 
maar wij deden niet voor ze onder. 
Wij hebben te weinig gekregen. Dat 
doe je zelf.’’ Volgende week wacht de 
uitwedstrijd tegen Reiger Boys. De 
ideale tegenstander, gezien de statis-

tieken. Twee jaar terug toverde FCC 
een zevenklapper uit de hoge hoed. 
Destijds scoorde Tjidde Geerts twee 
keer. Zaterdag maakte het slangen-
mens na lange afwezigheid zijn 
rentree. 
§Met een �uwelen voorzet van 
Geerts hoefde Joris Peijs de bal alleen 
nog over de doellijn te glijden. Dat 
wapenfeit werd in Heerhugowaard 
niet goed ontvangen. De vleugel-
�itser met nummer 11 is back. Reiger 
Boys here we come!

Cactricum - FC Castricum het applaus, Fortuna Wormerveer de punten. 
Ruim negentig minutenlang speelde FCC de bezoekers van het kastje 
naar de muur. Dat leverde slechts een doelpunt van Joris Peijs op en dat 
was te weinig om de nummer twee van de ranglijst te verslaan. Met twee 
counters sloeg Fortuna Wormerveer in de tweede helft genadeloos toe en 
stond er opeens 1-2 op het scorebord.

Applaus voor FCC, maar punten 
gaan naar Fortuna Wormerveer

Tjidde Geerts terug van (lang) 
weggeweest. Foto: Sandy Klaver

Bakkum - Basisschool Cunera werd 
zondag schoolschaakkampioen van 
de IJmond. Het team bestond uit 
Wout van Eerden, Marijn Doornbos, 
Chris Woudt en Jairo Metselaar. Alle 
wedstrijden werden met grote over-
macht gewonnen, meestal met 4-0. 

Het team gaat nu door naar het 
Noord-Hollands kampioenschap 
voor basisscholen. Ook voor de 
6-jarige Stijn van Eerden was het 
feest. Zijn gelegenheidsteam Ajax 
werd derde en ook hij ging met een 
prijs naar huis. Tekst: Fred Kok

Basisschool Cunera schaak-
kampioen van de IJmond

Van links naar rechts: Jairo, Chris, Marijn en Wout. Rechtsonder de zesjarige Stijn. 
Foto: aangeleverd

Samer Alrayes en Pieter Klein maakten 
er een soort van snelschaakpartij van. 
Binnen tien minuten had Alrayes de 
vis op het droge en hij handhaaft zich 
zodoende in de hoogste regionen van 
het klassement. Jaap-Jan Min 
verzuimde in de opening aan te 
koersen op een rokade. De centraal 
geposteerde koning leverde tegen-
stander Harold Ebels een heerlijk 
aanvalsobject op: open lijnen en 
penningen waren alom. Op de 35e zet 

gooide Min het bijltje er maar bij neer. 
Met een venijnige vork – een paard 
dat in twee richtingen een stuk 
aanvalt – maakte Marcel Wester slim 
het verschil met Paul de Ruijter. Jan 
Brantjes en Harry Levering zorgden 
voor een spannende pot schaak. In 
het eindspel trok Levering aan het 
langste eind door handig een pion-
netje naar de overzijde te loodsen.
Heleen Smit boekte een knappe zege 
op Nico Pepping. In een complexe 

stelling misrekende Pepping zich en 
verloor materiaal. Smit pro�teerde 
kundig. Aart van de Brink speelde een 
solide partij tegen Marlies Sturk. In 
het middenspel roofde hij één, twee 
pionnen, ruilde diverse stukken af en 
schoof met de pluspionnen naar 
winst. Adri Beentjes speelde ijzersterk 
tegen Robin Rommel: na winst van 
een stuk leek hij onderweg naar een 
zege … maar juist bij de matvoering 
ging het mis en verspeelde Beentjes 
een toren, waarna remise de logische 
uitkomst was. Bert Hollander ontke-
tende met de zwarte stukken een 
kolossale aanval op de koningstelling 
van Harry Hageman. Hageman spar-
telde nog even, maar werd rond de 
dertigste zet weggedrukt. Komende 
vrijdag wacht de zestiende ronde.

Limmen - Op vrijdag 20 januari speelden de schakers van SV Vredeburg 
de vijftiende ronde van de interne competitie. Een even verrassend als 
knap resultaat boekte Hans de Goede in zijn partij tegen regerend club-
kampioen Luc Janssen: remise! Met een klassiek lopero�er op f2 won De 
Goede in de opening maar liefst twee pionnen. Janssen schrok wakker en 
drukte de zwarte stukken achteruit, maar verder dan een puntendeling 
kwam hij niet meer.

Venijnige vork bij SV Vredeburg

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Misschien lagen er mogelijkheden 
voor Vitesse en daarom was het 
jammer dat Joey van Esveld niet 
aanwezig was vanwege schoolver-
plichtingen. Deze voetballer is eigen-
lijk onmisbaar voor het elftal met zijn 
actie, creativiteit en doelpunten. Wel 
stond Jesse Arendse weer in de basis 
en hij kan wel met zijn snelheid en 
acties voor goals zorgen, maar door 
blessureleed en ziekte moet hij nog 
wedstrijdritme opdoen.

Met Ron Sche�er (ook na blessure-
leed) weer terug in de basis en 
Martijn Kuijs op de plek van Joey 
probeerde Vitesse het wel, hetgeen 
na twintig minuten tijd een schot 
opleverde dat net over ging.
Gelukkig heeft Vitesse nog een 
geweldig wapen met de naam Milo 
Cremers, die tien minuten voor rust 
na een goed genomen corner van 
Ron Sche�ers bij de tweede paal 
hoog boven de verdediging uitkwam 
en voortre�elijk bij de eerste paal 

binnenkopte. Helaas stond Vitesse 
toen al met 0-3 achter, omdat AFC 
tussen minuut 22 en 30 genadeloos 
toesloeg met drie doelpunten. We 
gaven de goals wel wat makkelijk 
weg, waarbij AFC alle vrijheid had in 
de 16 om binnen te schieten en bij 
de derde goal mag de bal op de 
achterlijn nooit meer voor het doel 
komen. Met vier schoten en drie 
doelpunten was AFC dodelijk e�ec-
tief. Milo Cremers had AFC wat 
zenuwachtiger de thee kunnen laten 
nuttigen, maar zijn tweede kopbal 
werd vlak voor rust net van de lijn 
gehaald.

In de tweede helft probeerde Vitesse 
er nog wat van te maken, maar liep 
na een kwartier tegen een 
1-4-achterstand aan. Het werd nog 
een beetje spannend na een overtre-
ding van Joris Veld op een speler van 
AFC, die daarna voor eigen rechter 
ging spelen, met als resultaat geel 
voor Joris, rood voor AFC. Met een 
extra spits er in en ook Milo naar de 
spits gestuurd kwam Vitesse niet veel 
verder dan wat schoten die naast en 
over gingen en wat ballen tussen de 
palen waar de keeper geen 
problemen mee had. Zo ging de 
wedstrijd (onder leiding van een 
voortre�elijke scheidsrechter) uit als 
de bekende kaars en spoedden de 
trouwe supporters zich naar de 
warmte.

Castricum - Op een koude en kille dag waar sjaal, handschoenen en muts 
geen overbodige luxe waren voor de opgekomen trouwe supporters 
kreeg Vitesse bezoek van onze noorderburen. Nu speelt AFC ‘34 alle 
lange tijd 1e klas en staat altijd wel te boek als kampioenskandidaat. Hun 
laatste resultaten waren wat minder en daardoor waren zij gezakt naar 
plaats 5.

AFC ‘34 te sterk voor Vitesse ‘22

Vitesse slaagde er niet in de wedstrijd tegen AFC met winst af te sluiten. 
Foto: aangeleverd

Dit programma bestaat uit een gratis 
�theidstest en een afwisselend 
beweegprogramma. Het is erg 
geschikt voor 60-plussers, die samen 
met anderen willen ontdekken welke 
beweegactiviteit het beste bij hen 
past. Iedereen kan deelnemen op zijn 
of haar eigen niveau. Het programma 
draait in Castricum, Akersloot en 
Limmen. De buurtsportcoach organi-
seert drie gratis �theidstesten. Op 13 
februari (13.30-17.00 uur) bij Full of 
Life in Limmen, op 15 februari (10.00-
13.00 uur) in het Gemeentehuis van 
Castricum en op 20 februari (10.00-
12.00 uur) in ’t Kruispunt in Akersloot. 
De test duurt ongeveer dertig 
minuten en er staat ko�e/thee klaar. 
De conditie, spierkracht en de BMI 
worden onder andere gemeten. De 
test is geschikt voor iedereen, of je 
nu wel of geen sport beoefent.

Beweegprogramma
Het beweegprogramma begint in 
week 10. De deelnemers gaan vier 
weken achter elkaar, twee keer per 
week, verschillende sporten uitpro-
beren bij sportaanbieders uit 
Castricum, Akersloot of Limmen. Het 
programma bestaat uit verschillende 

beweegactiviteiten, binnen en 
buiten. Sommige activiteiten zijn 
inspannend, andere juist ontspan-
nend. Alle activiteiten worden bege-
leid door vakkundige trainers. De 
sporten zullen vooral overdag aange-
boden worden. Deelname aan het ‘Fit 
& Vitaal 60+’-programma kost 10 
euro.

Meer informatie en aanmelden
Bent u enthousiast geworden over 
dit leuke programma? Meld u zich 
dan snel aan via www.sportenbewe-
genincastricum.nl/activiteiten-
aanbod-2023. U kunt zich aanmelden 
voor de �theidstest én het 
programma, maar ook voor één van 
de twee. Er moet wel een keuze 
gemaakt worden tussen één van de 
drie dorpskernen. U kunt ook altijd 
contact opnemen met buurtsport-
coach Winnie Assendelft (wassen-
delft@teamsportservice.nl / 0251 
254740). Aanmelden is verplicht. De 
Gemeente Castricum heeft de 
gezondheid van haar inwoners hoog 
op de prioriteitenlijst staan. Vandaar 
dat zij de buurtsportcoach senioren 
vanuit Team Sportservice Kennemer-
land �nancieren.

Fitheidsprogramma voor 60+
Castricum - Wilt u graag �tter of actiever worden? Dan is onderstaand 
beweegprogramma echt iets voor u. Sport en bewegen draagt bij aan 
vitaal ouder worden. Daarnaast zorgt sporten voor plezier en ontmoe-
ting. Deze elementen komen samen in het �theidsprogramma ‘Fit & 
Vitaal 60+’, georganiseerd door de buurtsportcoach van Team Sportser-
vice Kennemerland.

Het beweegprogramma start in week 10. Foto: Team Sportservice Kennemerland
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Het is deze maand twintig jaar 
geleden dat de eerste wandeltocht 
van Le Champion georganiseerd 
werd. Op die januaridag in 2003 
wandelden de deelnemers over een 
besneeuwd parcours in Egmond en 
omgeving. Dit weekend was er 
vorst, mist en een winterzonnetje. 
Met temperaturen net boven het 
vriespunt en weinig wind was het 
heerlijk wandelweer aan de kust.

Ouderwets gezellig wandelfeest
Na drie jaar wachten op de 18e 
editie had iedereen nóg meer zin in 
dit winterse wandelweekend. Er 
waren volop lachende gezichten te 
zien bij deelnemers, vrijwilligers en 
andere betrokkenen. Naast het 
wandelen van de mooie routes, 
werd er ook gedanst, gezongen en 
bijgepraat op de Wandel Expo in 
Sporthal De Watertoren. Dit jaar 
vond de Wandel Expo voor het 

eerst op drie dagen plaats. Naast de 
traditionele zaterdag en zondag, 
werden de deuren van de sporthal 
dit jaar ook op vrijdagavond 
geopend. Deelnemers konden hier 
hun stempelkaart ophalen, rond-
kijken bij informatieve stands van 
de partners en onder het genot van 
een drankje genieten van de live-
optredens van koren en zangers.

Dierenleven en vergezichten
Langs de vier verschillende routes 
die de deelnemers dit weekend 
wandelden, viel veel te genieten. 
Meerdere zeehondjes lieten zich de 
afgelopen twee dagen zien aan de 
vloedlijn en de wandelaars spotten 
in het duingebied meerdere 
kuddes konikpaarden. Ook van de 
vergezichten vanaf de glooiende en 
soms uitdagende paden in het 
Noord-Hollands Duinreservaat, één 
van de grootste natuurgebieden 
van ons land, en bij de Kerf in de 
Schoorlse Duinen werd volop 
genoten.

Nieuwe stap naar verduurzaming
Sportorganisatie Le Champion 
heeft opnieuw stappen gezet in de 
verduurzaming van de Egmond 
Wandel Marathon. Zo is het 
wandelshirt gemaakt van gerecy-
clede pet�essen, is er geen single 
use-verpakkingsmateriaal gebruikt 
en werden stempelkaarten niet 
opgestuurd, maar door deelnemers 
opgehaald. Ook hebben wande-
laars na een oproep van de organi-
satie zwerfafval dat zij onderweg 

tegenkwamen opgeraapt en 
meegenomen naar de �nish, waar 
het ingeleverd werd bij de eige-
naren van Gejut. Zij maken kunst-
werken van zwerfaval om aandacht 
te vragen voor milieuvervuiling.

Mooi bedrag voor duinbeheerder 
PWN
Deelnemers van de Egmond 
Wandel Marathon konden bij hun 
inschrijving een vrijwillige donatie 
doen aan PWN, de beheerder van 
het uitgestrekte Noord-Hollands 
Duinreservaat. Dankzij alle donaties 
van de wandelaars, mocht 
bestuurslid van Le Champion Jan 
Houtenbos zondagmiddag een 
cheque met het mooie bedrag van 
€ 6.410,65 overhandigen aan 

Raymond Duindam van PWN. De 
duinbeheerder gaat dit bedrag 
gebruiken om de leefomgeving van 
am�bieën in de duinen veiliger en 
aantrekkelijker te maken.

Meer wandelen
Op zaterdag 27 en zondag 28 
januari 2024 staat de 19e editie van 
de Egmond Wandel Marathon op 
de wandelagenda. De inschrijving 
via www.egmondwandelmarathon.
nl opent medio augustus. Ben je na 
dit winterse wandelweekend toe 
aan twee dagen wandelen in de 
zomer? Doe dan mee aan het 
Soester Wandelweekend op 19 en 
20 augustus 2023. Kijk op www.
soesterwandelweekend.nl voor 
informatie en inschrijven.

Regio - Egmond aan Zee was in het afgelopen weekeinde het toneel van 
de 18e editie van de Egmond Wandel Marathon. Vanuit Sporthal De 
Watertoren in het kustdorp startten zaterdag 21 en zondag 22 januari 
ruim 9.300 wandelaars aan hun wandeltocht van 10,5 of 21,1 kilometer 
door de prachtige natuur in de regio. Voor duinbeheerder PWN, het 
goede doel van het evenement, werd het mooie bedrag van € 6.410,65 
ingezameld.

Egmond Wandel Marathon beleeft 
sfeervolle en frisse 18e editie

Het beklimmen van een duin vormde ook een onderdeel van de wandelroute. 
Foto: Le Champion

Wandelend over het strand zagen de bezoekers af en toe een zeehond. 
Foto: Le Champion

Wandelen door de duinen rond Egmond. Foto: Le Champion
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Castricum - De organisatie van het succesvolle Uit je Bak! Festival in het Willem de Rijkeplantsoen was drie jaar niet 
mogelijk. Op zondag 30 juli 2023 wordt een inhaalslag gemaakt: naast muziek en theater zijn er smaakvolle foodtrucks 
en verschillende kraampjes. Uit Je Bak begint om 13.00 uur, de entree is gratis. Uit Je Bak! richt zich op een gevarieerd 
publiek; van gezinnen tot jongeren en kinderen. Ook ouders en opa’s en oma’s kunnen zich perfect vermaken. Foto: 
Aart Tóth

Nieuwe editie festival Uit je Bak!

Deze bus brengt u comfortabel naar 
het Concertgebouw, zet u daar voor 
de deur af en haalt u daar, na a�oop 
van het concert, ook weer op en 
brengt u terug. U stapt op in 
Castricum – er zijn 7 opstapplaatsen 
– of op het stationsplein van 
Uitgeest. Er is dus altijd wel een 
opstapplaats bij u in de buurt. De bus 
rijdt voor jong en oud. Binnenkort is 
er wederom keuze uit twee series 
van het Concertgebouw voor het 
seizoen 2023-2024. U beslist zelf 
welke serie u wilt bijwonen en op 
welke rang u wilt zitten. De kaarten 
voor deze concertseries krijgt u 
rechtstreeks van het Concertgebouw 
toegestuurd. UBC verzorgt het 
busvervoer voor u.

De kosten van dit busvervoer zijn 
ongeveer 16 euro per concert en 
worden per seizoen berekend, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. 
Daarnaast brengt het UBC per 
seizoen 5 euro administratiekosten in 
rekening. 
Wilt u in aanmerking komen om de 
informatie over de gekozen series te 
ontvangen of heeft u nog vragen, 
dan kunt u contact opnemen met: 
Angelie Graumans (0251 826466 / 
amg.graumans@ziggo.nl) of 
Margreet de Haas (0251 311672 / 
margreetdehaas@hotmail.com). Een 
mail sturen naar Uitbureau Castricum 
(ubcastricum@ziggo.nl) is ook moge-
lijk. Kijk op www.uitbureaucastricum.
nl voor meer informatie.

De Concertbus gaat weer rijden!
Castricum - Houdt u van klassieke muziek? Vindt u het �jn om van 
concerten te genieten in het Concertgebouw in Amsterdam? Ziet u er 
tegenop om alleen te gaan of om zelf naar Amsterdam te reizen? Als het 
antwoord drie keer bevestigend is, heeft Uitbureau Castricum (UBC) voor 
u de oplossing: de Concertbus. Deze bus rijdt speciaal voor deelnemers 
aan de – door het UBC geselecteerde –concertseries.

Aan de andere kant van ons land, in 
Warnsveld nabij Zutphen en de 
uiterwaarden van de IJssel, woont 
haar tweelingzus Wilma Eleveld 
(1960) met man en kat. Wilma houdt 
van taal en spelen met woorden. 
Naast haar werk op de Hogeschool 
Saxion in Deventer biedt het 
schrijven haar een creatieve uitlaat-
klep. Ze blogt over levenskunst en 
schrijft al sinds haar achttiende 
gedichten. De afgelopen twee jaren 
werkten Fennanda en Wilma Eleveld  
samen aan een bijzonder vormge-
geven boek voor �jnproevers. In 
beelden, dialogen en poëzie 
belichten de zussen – als beeldend 
kunstenaar en dichter – hun twee-
ling-zijn. Het boek is een poëtisch 
onderzoek naar het verlangen naar 
wij en het zien van ik en jij in de 
dynamiek tussen mensen in het 
algemeen en tweelingen in het 
bijzonder.

Wie is de oudste? Die vraag wordt 
regelmatig aan tweelingen gesteld. 
En wat betekende het voor hen om 
gezamenlijk uit één moeder te 
kruipen? Fennanda werd tien 

minuten eerder geboren dan Wilma, 
die als verrassing volgde. Tot hun 
twaalfde jaar waren ze naar de 
buitenwereld hetzelfde. Ze vormden 
een eenheid en waren de tweeling. 
Hun ervaringen en verhalen zijn 
verschillend, hun gedachten en hun 
talenten een zoektocht naar eigen-
heid, hun levens parallel en gespie-
geld. In Nigeria zeggen ze dat ieder 
mens een deel van een tweeling is. 
Meestal bestaat de andere helft 
alleen in de spirituele wereld. Het 
verlangen naar heelheid – en het 
zoeken naar een aanvulling – lijkt in 
de mensheid gebakken.

Het boek verscheen in het najaar van 
2022 in een oplage van 200 en werd 
op 13 november feestelijk gepresen-
teerd in het Mandela Huisje in 
Amsterdam. De bundel ‘De Andere 
Kant’ is nu te koop bij boekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. Vanaf 22 
februari 2023 tot 4 april zijn de 
collages en de poëzie uit het boek 
‘De Andere Kant’ te zien in het Audi-
torium van het Henriette Polakmu-
seum te Zutphen.

Een bijzondere bundel over 
tweeling zijn: De Andere Kant
Bakkum - Fennanda Eleveld (1960) woont samen met man en hond in 
Bakkum, dichtbij de zee, de wolken en de duinen. Als docent beeldende 
kunst werkt ze op dit moment voor Toonbeeld (Geesterhage). Als beel-
dend kunstenaar creëert zij  haar schilderingen en collages. Fennanda 
houdt van verhalen vertellen. De laatste jaren maakte ze beeldboeken in 
kleine oplages. Ze exposeert haar werk regelmatig, het liefst op bijzon-
dere locaties.

Fennanda en Wilma Eleveld. Foto: aangeleverd

De boompjes werden direct wegge-
geven aan mensen die hun tuin of erf 
wilden vergroenen, maar ook aan 
scholen en bedrijven. De overige 
boompjes zijn tijdelijk opgeslagen op 
de bomenhub aan de Duinenbo-
schweg in Bakkum. De gemeente 
Castricum, sinds dit jaar partner van 
Meer Bomen Nu, bracht wilgen om uit 
te delen. Het assortiment werd nog 
aangevuld met mooie soorten van 
andere bomenhubs in Noord-Holland.

Aanmelden
Wilt u uw eigen tuin of erf 
vergroenen? Kom dan naar de 
uitdeeldag op 4 februari en vergroen 
uw tuin! 
Belangstellenden dienen zich eerst 
via het formulier op www.meer-
bomen.nu/gratis-bomen-voor-
castricum-2 aan te melden. Meer 
Bomen Nu is een landelijke campagne 
van Urgenda om Nederland sneller te 
vergroenen voor het klimaat en de 

biodiversiteit. De weggeefactie is 
mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Castricum.

Praktische informatie
De zaailingen zijn tussen de halve en 
twee meter groot en de wilgen maxi-
maal 3,5 meter. Je mag zoveel bomen 
meenemen als je maar wilt, zolang de 
voorraad strekt. Voor sommige bijzon-
dere soorten geldt wel een maximum. 

Het terrein waar de bomen op 4 
februari op te halen zijn, bevindt zich 
aan de Duinenboschweg ter hoogte 
van het einde van de Zanderijweg. 
Kom op de �ets, of als je veel bomen 
wilt halen met de auto (met 
aanhanger). Auto’s parkeren langs de 
sloot.

Bakkum - Op zaterdag 4 februari kan iedereen uit de gemeente Castricum 
tussen 10.00 en 13.00 uur gratis bomen en struiken ophalen bij de 
bomenhub van Meer Bomen Nu. Er zijn duizenden gratis boompjes en 
struiken op te halen. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers deze 
boompjes geoogst op plekken waar ze ongewenst waren. Dat gebeurde 
in het Noord-Hollands Duinreservaat, bij het Wormer- en Jisperveld en in 
de bospercelen bij Duin en Bosch.

Gratis jonge boompjes voor 
inwoners gemeente Castricum

In de bospercelen bij Duin en Bosch werden onlangs door vrijwilligers veel jonge boompjes geoogst. Foto: aangeleverd






