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BOTERKOEK VAN DE WEEK

KANEEL AMANDEL

BOTERKOEK WEKEN

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

6,75

• PECAN/HONING
• KOKOS
• AMARENA/CRANBERRY
• TRIPLE CHOCOLATE
• FRAMBOOS

• AMANDEL/KANEEL
• SALTED CARAMEL
• ROOMBOTERKOEK
   TRADITIONEEL
• SINAASAPPEL 
   BUTTERSCOTCH
• PASSIE FRUIT

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 - Nadat de gemeenteraad vorig jaar februari de�nitief besloot om het IKC-oost niet op de vroegere locatie 
van de Montessorischool aan de Koekoeksbloem te realiseren, werd binnen de gemeente een projectgroep gestart om 
een woningbouwplan te ontwikkelen voor dit terrein. De Vereniging Buurtcomité Koekoeksbloem e.o. maakt zich in 
een brief aan het college zorgen om de invulling van deze locatie. Tekst en archie�oto: Hans Boot 
Lees het hele verhaal elders in deze krant

Buurtcomité ongerust over woning-
bouwplannen Koekoeksbloem

Castricum - In deze krant werd vorig jaar oktober gemeld dat de zogenaamde ‘kippenbrug’ over de Schulpvaart kon 
worden aangelegd ter ontsluiting van een nieuw natuurgebied tussen deze waterweg en de Brakersweg. Inmiddels is 
de brug geplaatst. Volgens planning van de gemeente is de brug in de loop van volgende week gereed. Het gebied is 
dan ook toegankelijk voor het publiek. Eind maart/begin april is de nieuwe de�nitieve leuning aangebracht. De brug 
wordt dan ook feestelijk geopend. Tekst en foto: Hans Boot

Wandelbrug over Schulpvaart
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DONDERDAG 2 FEBRUARI 
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 3 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres. 
Eerste vrijdag van de maand. 
10.00-12.00 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 bezinning bij 
het aansteken van een kaars.

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur meditatieve viering met 
zanggroep, voorganger J. Olling.

ZONDAG 5 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Ange-
lique Rijlaarsdam met kinderdienst 
(Werelddiaconaat) te volgen via 
Omroep Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl.
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur father Mathew m.m.v. 
gemengd koor
Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur Jaap Spaargaren via 
www.egcastricum.nl/go/
livestream/.
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur Eucharistieviering met 
Caeciliakoor, voorganger pastor I. 
Osterhaus.
Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op Dijk en Duin, 10.00 uur pastor 
Anton Huisman m.m.v. Cantorij 
van de PK Castricum.
R.K. Sint Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur woord- en commu-
nieviering met J. Ekels en 
aquariuskoor.
Protestantse Kerk Limmen
10.00 uur ds. R. Willemsen.

MAANDAG 6 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 7 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden, viering voor KBO-leden.

KERKDIENSTEN

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 behandeling 
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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming 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

Door Ans Pelzer

Politieke partijen willen deze 
omissie repareren met een amende-
ment waarin het college opge-
dragen wordt het voorstel te 
wijzigen. De knips moeten uit het 
voorstel en het college krijgt de 
opdracht om met de inwoners en 
ondernemers tot een passend 
verkeersplan te komen. Daarbij zou 
in ieder geval gekeken moeten 
worden naar een autoluwe Dorps-
straat, maar ook naar het verbeteren 
van de verkeerssituatie in de 
Verzetsheldenbuurt en de 
Beatrixstraat. De coalitiepartijen 
Lokaal Vitaal, VVD, CDA en Groen 
Links vinden de aanpassingen in het 
amendement voldoende en 
stemden voor het geamendeerde 
raadsbesluit.

Wassen neus
DeVrijeLijst, PvdA, D66 en Forza 
stemden tegen. Immers, zo 
betoogden ze, het besluit blijft over-
eind met een aantal aannames – 
waaronder dat de Dorpsstraat 

autoluw moet worden. In een open 
participatietraject zouden die 
aannames ook echt open moeten 
blijven. Mariska El Ouni (D66): ,,Geef 
een helder signaal aan inwoners dat 
we niet instemmen en trek het voor-
stel terug.’’ Barbel Böhling van 
DeVrijeLijst: ,,Participatie is een 
wassen neus als je als bewoner of 
belanghebbende alleen nog maar 
kunt reageren op een voorstel. Hier 
moet het gaan om samen werken 
aan de kaders – met inwoners, 
belanghebbenden en gemeente. 
Wat willen we gezamenlijk bereiken? 
Wat is belangrijk voor de samenle-
ving?’’ Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) 
meent dat alle partijen hetzelfde 
bedoelen als het gaat om partici-
patie. Dat zal moeten blijken vooraf-
gaand aan dit participatietraject. 
Waar kunnen bewoners en onderne-
mers al dan niet over mee praten?

Reactie wethouder
Wethouder Brouwer zegt toe een 
nieuw participatietraject te starten, 
mogelijk met externe begeleiding. 
,,Een zorgvuldig proces gaat boven 

snelheid. Ik ben blij met de helder-
heid. De participatie moet zo vorm 
gaan krijgen dat we goede infor-
matie ophalen en concrete oplos-
singen realiseren zonder met 
problemen te schuiven.’’

Langetermijnmaatregelen
Ook over de maatregelen op de 
lange termijn gaat de gemeenteraad 
– na aanpassing – akkoord. Het 
college wilde alleen de aanleg van 
een spoorwegtunnel laten onder-
zoeken en een gelijkvloerse oplos-
sing in reserve houden. De gemeen-
teraad vindt dat beide opties onder-
zocht moeten worden. Mariska El 
Ouni is er in de bespreking niet van 
overtuigd dat die twee varianten 
allebei even serieus onderzocht 
worden en daarom stemt D66 als 
enige partij tegen het amendement. 
D66 en DeVrijeLijst stemmen beiden 
tegen het voorstel voor de lange 
termijn.

Reacties ondernemers en 
bewoners
Paul Versteeg van het Platform 
Dorpskern en voor de ondernemers: 
,,Ik begrijp dat dit politiek het maxi-
maal haalbare was. Maar ik vind dat 
we nu een traject in moeten waarin 
vooraf een aantal aannames zitten 
waar we het niet mee eens zijn.” 
Maarten Leonhart als bewoner 
betrokken bij het Platform Dorps-
kern: ,,Heel duidelijk moet worden 
waar gaan we over praten en hoe 
we kunnen participeren. Als het 
erop neerkomt dat we nog eens 
uitgelegd krijgen wat de plannen 
zijn, zoals Lenie Kelder van Lokaal 
Vitaal het verwoordde, dan bedank 
ik voor de eer. We zien die voor-
stellen tegemoet.’’

Participatie is cruciaal, klinkt het uit 
de mond van alle politiek partijen. 
Maar bedoelen alle partijen ook 
hetzelfde? Wethouder Brouwer 
afsluitend: ,,Het is een complexe 
situatie, anders had dit dossier niet 
al zo lang gespeeld met zo weinig 
vooruitgang.’’

Castricum - In de commissievergadering bleek donderdag eensgezind-
heid bij politici over het feit dat er onvoldoende participatie heeft plaats-
gevonden in de plannen voor de autoluwe Dorpsstraat. Wethouder 
Brouwer was het daar niet helemaal mee eens. ,,Misschien voelen 
mensen zich niet gehoord, maar zijn dat op verschillende momenten in 
het proces wel.’’

Gemeenteraad discussieert
over voorstellen Dorpshart

Vervolg voorpaginaverhaal

De brief aan het college van 18 
december 2022 verwijst eerst naar 
de opdracht aan de raad om op de 
voormalige locatie van de Montes-
sorischool sociale- en middenhuur-
woningen mogelijk te maken. Vervol-
gens stellen de bewoners dat het 
comité vorig jaar drie overleggen 
heeft gehad met de projectgroep, 
waarin is aangegeven wat voor de 
buurt belangrijke aandachtspunten 
zijn. In de eerste plaats verlangt men 
behoud van identiteit van de buurt, 
wat neerkomt op laagbouw, speel-
velden en voldoende groen. Daar-
naast wordt aandacht gevraagd voor 
infrastructuur, parkeren en verkeers-
veiligheid, waarbij de �etsers worden 
genoemd die zich dagelijks 
verplaatsen via deze straat naar 
onder andere het Jac. P. Thijsse 
College. Ook wordt behoud van de 

biodiversiteit en bijzondere fauna 
belangrijk geacht. Tot slot pleit het 
comité voor een bouwhoogte van 
maximaal drie woonlagen met 
aandacht voor klimaat en hittestress.

Integrale visie
Wat het laatste punt betreft zouden 
er volgens de buurt tot nu toe alleen 
schetsen zijn gemaakt van een 
complex met tachtig tot honderd 
appartementen in hoogbouw van 
zes verdiepingen. Daaraan wordt 
toegevoegd dat de schaduwwerking 
van een dergelijk gebouw enorm is. 
De conclusie is dus dat zo’n complex 
niet in de buurt past.

Ook de te verwachten verkeers-
stromen van circa 425 extra motor-
voertuigbewegingen per etmaal, met 
als gevolg meer uitlaatgassen en 
meer verkeersonveiligheid, baart het 
comité zorgen.

Aan het eind van de brief wordt 
aangedrongen op de totstandko-
ming van een integrale visie van een 
acceptabele herinrichting van het 
terrein en het uitwerken van vari-
anten met een aanzienlijk kleiner 
bouwvolume en minder woningen 
met behoud van zoveel mogelijk 
bomen.

Tot slot verklaart de buurt zich bereid 
om haar ideeën nader toe te lichten.

Brief aan de raad
Uit de brief d.d. 26 januari die met 
een advies van het college aan de 
raad wordt voorgelegd, blijkt dat het 
college wordt gevraagd genoemde 
brief van de buurt te betrekken bij 
het voorstel voor het ruimtelijk kader 
Koekoeksbloem. De bewoners zullen 
dus nog even geduld moeten 
hebben om te horen of hun wensen 
worden ingewilligd.

Zorgen om schaduwwerking
en verkeersveiligheid buurt

De Dorpsstraat in Castricum. Archie�oto: Hans Boot

Castricum - Bijna vierhonderd spot-
ters (in spe) deden afgelopen 
weekend mee aan de Nationale Tuin-
vogeltelling in de gemeente 
Castricum. Net als andere jaren werd 
de huismus met 862 keer het vaakst 
gezien, gevolgd door de koolmees 
(842). Nieuw in de top drie dit jaar is 
de merel (674), zie foto. Deze vogel 
werd vaker waargenomen dan de 
kauw, die vorig jaar op de derde 
plaats stond. In totaal telden de deel-
nemers in Castricum gezamenlijk 
6.370 vogels, iets minder dan vorig 
jaar. Foto: Phil Mitchell via Pexels

Merel vaker 
gespot tijdens 
tuinvogeltelling
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 2 februari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Stichting Hartekind collecteert 
van 5 t/m 11 februari 2023

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)

Gaat u binnenkort met vakantie?

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 g iffie o
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voor-
afgaand aan het spreekuur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 13 
februari 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 medewe ke an de g iffie en een o

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 g iffie en een da m

prikken. 

Contact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
e ec . a kan e mail ia aad g iffie

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

Check op tijd of uw paspoort of ID-kaart 
en rijbewijs nog geldig zijn. Moet u deze 
laten verlengen? Doe het op tijd en maak 
alvast online een afspraak (www.castricum.
nl/afspraak-maken). Wees op tijd, want de 
afspraak-agenda raakt snel vol. 

Ons bellen voor een afspraak gaat niet 
sneller, wij gebruiken dezelfde online 
afspraakmodule als u. Een nieuw 
reisdocument of rijbewijs kunnen wij op dit 
moment leveren volgens de gewoonlijke 
termijn van 6 werkdagen na de aanvraag. 

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 februari 2023  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Horen insprekers bij voorstel m.b.t. vervolgproces locatiekeuze 

IKC Cunera en Vrijeschool 
21.15 – 22.30 Zienswijze kadernota GGD Hollands Noorden en zienswijze 

nancieel e el lan olland oo den m.b. . i do ie
Commissies Trouwzaal

19.30 – 21.00 Zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen deel I
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
- Cocensus 

affie
- Veiligheidsregio NHN 
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

21.15 – 22.00 Zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen deel II
- VVI Alkmaar en omstreken 
- Omgevingsdienst NHN 

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie 

 Dampegheest
2A.   Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023
2B.   Lijst brieven aan de raad 9 februari 2023
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 9 februari 2023
2D.   Mededelingen van het college
2E.   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 Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
B Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie 
       Dampegheest
5 Sluiting 

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 2 parkeervakken bij een 
oplaadlocatie:

 er hoogte van Vuurbaak 40, Limmen
 er hoogte van H  van Kinsbergenstraat 26, Castricum

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 4 parkeervakken bij twee 
oplaadlocaties:

 er hoogte van De Brink 32, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 26 januari 2023 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. n e e kee be l i aa be c e en oe in de
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
con ac o nemen me a id e aa eam e kee ia da id e aa deb c .nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
in o ca ic m.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Laan van Albert’s Hoeve 138 in Castricum, het vergroten van het bedrijfspand, 
verzenddatum 23 januari 2023 (Z22 103076)
Prinses Beatrixstraat 54 in Castricum, het realiseren van twee parkeerplaatsen, 
verzenddatum 24 januari 2023 (Z23 106406)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het toegangspad, 
verzenddatum 24 januari 2023 (Z22 104041)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Geesterweg 8a t/m 8f in Akersloot en Geesterweg 10a t/m 10h, 10k, 10m, 10n, 
10p in Akersloot en Geesterweg 12a t/m 12h in Akersloot en De Noord 
4 t/m 48 (doorlopend), 50 t/m 85 (doorlopend) in Akersloot (Geesterweg 10), 
het bouwen van 90 appartementen en 14 recreatie arken, verzenddatum 25 januari 
2023 (Z22 099026)
Kapelweg 20a in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 januari 
2023 (Z22 103123)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

VerleendAangevraagd

Kogerpolder Kadastrale sectie E perceel 750 in De Woude, het realiseren van een 
bedrijfswoning, datum ontvangst 23 januari 2023 (Z23 109931)
Kogerpolder Kadastrale sectie E perceel 750 in De Woude, het bouwen van een 
restaurant en het aanleggen van een vijver, datum ontvangst 23 januari 2023 (Z23 
109933)
Molenbuurt 22c in Akersloot, het bouwen van een steiger, datum ontvangst 
24 januari 2023 (Z23 110221)
Pagenlaan 6a in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 23 januari 
2023 (Z23 109976)
Prinses Marijkestraat 1 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum 
ontvangst 21 januari 2023 (Z23 109674)
Soomerwegh 1 in Castricum, het (tijdelijk) vestigen van een trimsalon, datum 
ontvangst 19 januari 2023 (Z23 109462)
Voorweide 53 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
20 januari 2023 (Z23 109537)
Zeeweg 31 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van een horeca verkooppunt, datum 
ontvangst 25 januari 2023 (Z23 110345)
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.

Verleend

Beethovenstraat 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
23 januari 2023 (Z23 108415)
Heereweg 89 in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het 
realiseren van een erfafscheiding, verzenddatum 25 januari 2023 (Z22 097504)

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.
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AGENDA

DONDERDAG 2 FEBRUARI

Informatieavond voor ouders en 
verzorgers van aankomende brug-
klassers om 19.30 uur in het Jac. P. 
Thijsse College aan De Bloemen 65 
in Castricum. Info via www.jpth-
ijsse.nl. Foto: Jac. P. Thijsse College

Informatiebijeenkomst ‘Met 
CALorie de winter door ‘ om 20.00 
uur in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum met veel 
tips over energiebesparing. 
Toegang gratis.

VRIJDAG 3 FEBRUARI
Inzameling voor de Voedselbank 
van 10.00 tot 12.00 uur op het plein 
voor de Sint-Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Houdbare levensmiddelen en 
verzorgingsproducten zijn welkom, 
evenals Douwe Egberts-spaar-
punten en contant geld.

Transitie Café van 19.30 tot 21.30 
uur (inloop 19.00 uur) in het 
Supreme College (voormalige 
Maranathakerk) aan de Koning 
Willemstraat 1 in Castricum. Thema: 
circulaire economie. Zelf ko�e-

beker meenemen. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage voor zaalhuur is 
welkom.

Voorstelling ‘Het schilderij van oom 
Hendrik’ door toneelvereniging 
Willibrordus om 20.00 uur in cultu-
reel centrum De Lelie aan de 
Rembrandtsingel 3 in Akersloot. 
Kaarten à 8,50 euro bij Melker (Juli-
anaweg 85) en aan de zaal (contant 
betalen). Foto: aangeleverd

Optreden Nico Dijkshoorn en The 
Hank Five om 20.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
16 euro via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur. Foto: 
Herman Klaassen

ZATERDAG 4 FEBRUARI
Gratis bomen en struiken ophalen 

van 10.00 tot 13.00 uur bij Meer 
Bomen Nu aan de Duinenbo-
schweg ter hoogte van het einde 
van de Zanderijweg in Bakkum. 
Uitsluitend op basis van aanmel-
ding via www.meerbomen.nu/
gratis-bomen-voor-castricum-2.

Open dag van 10.00 tot 13.00 uur 
in het Jac. P. Thijsse College aan De 
Bloemen 65 in Castricum voor leer-
lingen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Info via www.jpth-
ijsse.nl.

ZONDAG 5 FEBRUARI

Ontmoeting met �losoof, schrijver 
en programmamaker Stine Jensen 
om 15.00 uur in boekhandel Laan 
aan de Burgemeester Mooijstraat 

19 in Castricum. Toegang gratis. 
Foto: Anouk de Kleermaeker /
Studio309.nl

DINSDAG 7 FEBRUARI

Themabijeenkomst over Hospice 
Beverwijk om 10.00 uur bij Verha-
lengroep Castricum in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 1b 
(achter station Castricum). Entree-
prijs 3 euro (inclusief ko�e/thee). 
Foto: aangeleverd

Auticafé om 20.00 uur (inloop 19.45 
uur) in OBS Juliana van Stolberg 
aan de Juliana van Stolbergstraat 3 
in Castricum. Thema: ‘Autisme en 
genderidentiteit’. Spreker: is Wesley 
Visser. Tevens online te volgen via 
ZOOM. Aanmelden vóór 17.00 uur 
via www.auticafekennemerland.nl/
agenda.

Informatiebijeenkomst ‘Met 
CALorie de winter door ‘ om 20.00 
uur in cultureel centrum Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen met veel tips over energie-
besparing. Toegang gratis.

EXPOSITIES
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 geschie-
denis van de Castricumse spoorlijn 
is tot en met april 2023 te bezich-
tigen 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.

Marion de Jonge exposeert tot en 
met 15 maart tekeningen van Rien 
Poortvliet en winterfoto’s bij 
kapsalon Jeunesse aan het Kooi-
plein 24a in Castricum.





•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds 2010

Een uitvaartwensenmap kunt u 
geheel vrijblijvend aanvragen via  
info@uitvaartannonu.nl

Met warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Door Ans Pelzer

Het is nu een nieuw project van Stichting 
Welzijn Castricum, waarbij Pierre als coördi-
nator van de Energieklussers zal optreden. De 
Energieklussers gaan aan het werk in samen-
werking met de lokale energiecoöperatie 
CALorie. ,,We gaan geen grote maatregelen 
uitvoeren, maar het gaat vooral om kleine 
bezuinigingsmogelijkheden op energie, zoals 
deurdrangers, gebruik van radiatorfolie, 
douchespaarkop, ledlampen, ontluchten van 
radiatoren, cv-ketel afstellen, tochtstrip enzo-
voort. ,,We willen vooral ‘doen’, zegt Theo. ,,Er 
wordt al genoeg gepraat in de politiek.’’

Pierre Lommerse is bij de Stichting Welzijn 
Castricum betrokken als thuishulp voor 
mensen die � nanciële vragen hebben en/of in 
de klem komen met alle geautomatiseerde 
systemen. Daarnaast is hij, net als Theo, opge-
leid als energiecoach door CALorie. ,,Mensen 

helpen met klusjes om hun huis energiezui-
niger te maken is een leuke manier om te 
helpen besparen.’’ De gemeente Castricum 
betaalt de materialen. ,,We weten dat er onge-
veer duizend mensen energietoeslag aange-
vraagd hebben in onze gemeente, dus 
wellicht kunnen we die groep een handje 
helpen.’’

Theo: ,,Mensen kunnen een energieverbruiks-
manager van ons lenen. Dat is een apparaat 
waarmee je precies kunt zien hoeveel gas en 
elektriciteit je gebruikt. Dat geeft veel inzicht 
in je verbruik, welke apparaten veel energie 
gebruiken en wat er wellicht minder kan.’’ Er 
hebben zich al wat klussers aangesloten, maar 
er worden er nog meer gezocht. 
Wilt u een Energieklusser in huis? Mail dan 
naar: energie@welzijncastricum.nl en Pierre 
kan u dan bellen om het een en ander te 
bespreken. Voor mensen met een kleine beurs 
is het gratis!

Met Energieklussers de winter door
Castricum - Energie besparen betekent kosten besparen én het verminderen van 
CO2-uitstoot. ,,Lang niet iedereen kan zelf die maatregelen tre� en of mensen kunnen de 
materialen niet betalen’’, zeggen klimaatburgemeester Theo Versteegen en Pierre 
Lommerse van Stichting Welzijn Castricum. Versteegen zocht naar een praktisch en 
concreet project. Vanuit de Klimaatcoalitie Castricum kwam de suggestie om wat te gaan 
doen met energiearmoede. Samen met partijen als CALorie, Heiloo Energie, Stichting 
Welzijn én de gemeente Castricum is het project nu tot stand gekomen.

Pierre Lommerse en Theo Versteegen. Foto: Ans Pelzer

Heiloo - In het kader van biodiversiteit zijn 
fruitbomen een mooie aanvulling voor de 
tuin. Voor ons is de bloei maar, maar voor veel 
insecten is het een bron van voeding. Een 
mooie appel-, peren-, kersen- of andere fruit-
boom is een aanwinst: ze bloeien mooi, geven 
ook nog fruit en hebben weinig onderhoud 
nodig. Dat onderhoud is eigenlijk alleen maar 
snoeien. Om dat goed te doen organiseert 
Groei & Bloei op woensdag 15 februari om 
10.00 uur, in samenwerking met de groen-
ploeg van de GGZ, een cursus fruitbomen 
snoeien. De cursus wordt gegeven door Nico 
Brantjes, een groot kenner en liefhebber van 
fruitbomen en een autoriteit op dit gebied. 
Nico heeft twee oude fruitboomrassen, te 

weten de Assumer peer en de appel 
Uitgeester zoet weer terug weten te enten. De 
workshop wordt gegeven in het activiteiten-
centrum GGZ aan de Bullaan 2 in Heiloo en 
bestaat uit een theoriegedeelte, waarna de 
deelnemers naar buiten gaan voor het prak-
tijkgedeelte. Vooral dat laatste is heel leer-
zaam want je moet ook durven knippen. De 
workshop neemt naar verwachting ongeveer 
drie uur in beslag. 
De kosten bedragen 15 euro (leden G&B 10 
euro) en kunnen na aanmelding worden 
voldaan op NL03RABO0336454589 ten name 
van KMTP Heiloo. Voor meer informatie en 
aanmelden kunt u zich wenden tot Mercedes 
Docter (benzdocter@icloud.com).

Workshop fruitbomen snoeien

Ga naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aanGa naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aan

Deze week in de nieuwsbrief:
Ruim vijftig deelnemers aan

bijeenkomst over klimaat en water
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De afgelopen tijd worden we helaas 
opnieuw geconfronteerd met nare 
berichten uit Nederland en in de 
wereld. Met Valentijnsdag in het 
verschiet leek het de leden van het 
fanfareorkest van Emergo goed om 
een concert voor u uit te voeren met 
werken waar u juist een goed gevoel 

bij krijgt. Allerlei aangename heden-
daagse stijlen komen in dit ‘feel 
good’-concert voorbij, zoals jazz, 
funk, klezmer en ballads. Maar ook 
een medley uit Westside Story en hits 
van Doe Maar.
Dat doet het orkest dit keer niet 
alleen, maar in samenwerking met 

Thomas Heikoop en een combo. 
Thomas is een allround trompettist, 
die bovendien ook goed zingt. Naast 
het zingen van eigen liederen en 
covers treedt Thomas ook op met 
andere artiesten, zoals Douwe Bob. 
En op dit concert hoort u een leuke 
samenwerkingsmix van orkest, 
combo, en Thomas als solist. De 
nummers worden weer op geheel 
eigen wijze met elkaar verbonden 
door Bert Groothedde. Bert is bij het 
vaste publiek van Emergo inmiddels 
een graag geziene maar vooral graag 
gehoorde presentator.

Castricum/Egmond - Op zaterdag 11 februari geeft het fanfareorkest van 
Emergo onder leiding van dirigent Erik van de Kolk een ‘feel good’-
concert in dorpshuis De Schulp aan de Visweg 45 in Egmond-Binnen. Als 
gasten treden dit keer voor u op Thomas Heikoop en een combo. De 
aanvang is 20.00 uur en kaarten à 15 euro zijn via Emergo: www.emergo.
org (ticket o�ce) te bestellen. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Emergo verzorgt ‘feel good’-
concert in Egmond-Binnen

Het fanfareorkest van Emergo tijdens een concours in Veldhoven. Foto: aangeleverd

Bakkum - In de voorjaarsvakantie, 
van maandag 27 februari tot en met 
donderdag 2 maart van 09.30 tot 
12.30 uur, is het na een lange corona-
onderbreking, weer mogelijk om bij 
Perspectief vier ochtenden naar 
model te boetseren. Ook deze keer 
gaat kunstenaar Ton Rota de 
cursisten begeleiden bij het creëren 
van een mens�guur naar een 
aanwezig, in sportkleding gekleed, 
model. Het beeld komt met de 
voeten in de klei te staan, waarbij zijn 
handen zijn verbonden met een 
wand van klei. Het beeld leunt of 
duwt dus ergens tegenaan of steunt 

ergens op. Op deze manier vormt het 
klei�guur een onlosmakelijk geheel 
met vloer en wand en kan als één 
geheel veilig gedroogd en gebakken 
worden. Het aanwezige model 
neemt diverse houdingen aan, zodat 
iedere deelnemer een eigen arrange-
ment kan kiezen. Het resultaat wordt 
in de Perspectiefoven afgebakken. 
Deze cursus wordt door Ton gestruc-
tureerd begeleid om ieders creativi-
teit te stimuleren, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van voorbeelden uit 
de beeldende kunst. 
Kijk op www.perspectiefcastricum.nl 
voor informatie en aanmelden.

Vier ochtenden model 
boetseren bij Perspectief

Heiloo - Maarten van Rossem is 
onder andere bekend als vast jurylid 
van ‘De Slimste Mens’, van het televi-
sieprogramma ‘Hier zijn de Van 
Rossems’, als auteur van onder 
andere ‘Wat is geluk?’ en hij heeft zijn 
eigen magazine genaamd ‘Maarten!’. 
Daarnaast verschijnt hij vaak op tele-
visie in diverse talkshows. Op zondag 
12 februari staat hij op het podium 
van de Cultuurkoepel.

Tijdens dit theatercollege analyseert 
en �leert Maarten van Rossem met 
onderkoelde humor en een enorme 
feitenkennis historische en actuele, 
krankzinnige en bedroevende maat-
schappelijke vraagstukken en poli-
tieke kwesties. Zijn verhalen zijn prik-
kelend en uitdagend, gortdroog en 
vlijmscherp. Een voorstelling met een 
lach die je tot nadenken aanzet!
Aanvang 15.15 uur. Kaarten à 22 euro 
zijn verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur.

Theaterlezing door Maarten van 
Rossem in Cultuurkoepel Heiloo

Maarten van Rossem. 
Foto: Juliette Polak en Fleur Koning

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur 

maandag 20.00 uur
L’Innocent

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

Broker
vrijdag 15.00 uur 
zondag 12.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Living

zaterdag & dinsdag 20.00 uur
Operation Fortune: 

Ruse de Guerre
vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.00 uur
woensdag 19.30 uur
De Acht Bergen

zondag & maandag 19.30 uur 
Triangle of Sadness

zondag 12.30 uur
De Gelaarsde Kat 2: 

De Laatste Wens

Programma 2 februari t/m 8 februari

Als Abel ontdekt dat zijn moeder wil 
trouwen met een bajesklant, kost het 
hem moeite om deze Michel te 
vertrouwen. Maar het geluk van zijn 
moeder gaat boven alles. Samen met 
zijn beste vriendin Clémence houdt 
hij de boel in de gaten. Dan blijkt 
onverwacht dat zijn nieuwe stief-
vader niet alleen Abel maar ook 
Clémence een heel nieuw perspec-
tief kan bieden. Abel leert een heel 
andere kant van zichzelf kennen.

L’Innocent is een verrassende en 

originele feelgood�lm van de Franse 
regisseur en acteur Louis Garrel. De 
�lm is een fascinerende mix van 
komisch drama en romantische 
actie�lm, met hoofdrollen van Louis 
Garrel (Le Redoutable) en Noémie 
Merlant (Les Olympiades).

L’Innocent ging in wereldpremière 
tijdens het Cannes Filmfestival en 
was de slot�lm van het Tapis Rouge 
Festival. ‘Een entertainende �lm met 
hartverwarmende humor’, aldus De 
Standaard.

L’Innocent

Sang-Hyeon en Dong-Soo 
verdienen goed geld aan het stelen 
van ter vondeling gelegde baby’s, 
om ze vervolgens aan te bieden op 
de adoptiemarkt. Wanneer moeder 
So-Young terugkomt op de beslis-
sing om haar baby af te staan, 

Broker ontdekt ze de twee mannen en hun 
illegale praktijk. 
Overspoeld door gevoelens van 
zowel moederliefde als wanhoop, 
besluit ze mee te helpen bij de 
zoektocht naar geschikte ouders 
voor haar kind. Ondertussen zitten 
de rechercheurs Soo-Jin en Lee ze 
op de hielen...

Akersloot - Met de voorstelling ‘Het 
schilderij van oom Hendrik’ keert 
toneelvereniging Willibrordus terug op 
de planken. Helaas, vrijgezel oom 
Hendrik is overleden. De butler en het 
dienstmeisje zitten in zak en as; wat 
nu? Twee neven en nichten komen als 
aasgieren op het geld af. Met een 
speciale opdracht uit het testament 
moeten zij de erfenis samen binnen 
zien te halen. Maar zij kunnen elkaar 
niet luchten of zien! Is hun oom wel 

een natuurlijke dood gestorven? Welke 
rol speelt de notaris en wat doet de 
politie? En wat is er toch met dat schil-
derij? Genoeg vraagtekens voor een 
thrillerachtig blijspel, geschreven door 
Bea Koenders. Het wordt opgevoerd 
op 3 en 4 februari om 20.00 uur in 
cultureel centrum De Lelie. Na a�oop 
een toetje toe en een mooie loterij. 
Kaarten bij Melker (Julianaweg 85) en 
aan de zaal. Contante betaling aan de 
zaal: 8,50 euro.

Toneelvereniging Willibrordus 
Akersloot terug op de planken

Toneelvereniging Willibrordus speelt ‘Het schilderij van oom Hendrik’. 
Foto: aangeleverd



MEER INFO OP 
CHECKJOUWSKILLS.NL

Online 
open huis 

dinsdag 7 februari 
19.00 – 21.00 uur

Open Huis
Vrijdag 10 februari 

16.00 – 21.00 uur

Op zoek naar jouw 
eerste baan of een 
nieuwe uitdaging?

18 februari 

Tussen 10.00 en 
13.00 uur

Oude Parklaan 123, 
Castricum 

Open dag

Maak kennis met Parnassia 
tijdens de open dag.

Samen werken we 
aan herstel!
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De provinciale wegen in Noord-
Holland zijn grotendeels aangelegd 
tijdens de wederopbouw in de jaren 
50 en daarom allemaal min of meer 
gelijktijdig toe aan groot onder-
houd of vervanging. Gedeputeerde 
Mobiliteit en Bereikbaarheid van de 
provincie Noord-Holland, Jeroen 
Olthof: ,,We investeren ieder jaar 
zo’n 100 miljoen euro, puur om de 
bestaande infrastructuur in stand te 
houden. Daarnaast willen we het 
makkelijker maken om de �ets, de 

bus of de benenwagen te pakken, 
de luchtkwaliteit verbeteren, 
geluidsoverlast verminderen en 
natuurverbindingen maken. Dat 
vraagt om �inke investeringen 
bovenop het benodigde onder-
houd. Omdat er geen geld is om al 
die ambities tegelijk waar te maken, 
moeten we prioriteren. Deze over-
zichten helpen om daarin goed 
onderbouwde keuzes te maken.’’
De provincie heeft van 130 wegtra-
jecten in beeld gebracht hoe het 

staat met de verkeersveiligheid voor 
het wegverkeer, de verkeersveilig-
heid voor �etsers, bereikbaarheid 
voor �etsers, doorstroming wegver-
keer, doorstroming busverkeer, het 
e�ect op de leefomgeving (lucht-
kwaliteit en geluid) en kansen voor 
de natuur (ontsnippering). De infor-
matie is te vinden in de Investe-
ringsstrategie Noord-Hollandse 
infrastructuur op de website van de 
provincie Noord-Holland. Op 15 
maart 2023 zijn er Provinciale 
Statenverkiezingen. De nieuwe 
coalitie bepaalt welke factoren het 
zwaarst wegen bij het prioriteren 
van toekomstige infra-projecten.

Verkeer en vervoer in 
Noord-Holland
Iedere dag zijn in Noord-Holland 
mensen op weg naar hun bestem-
ming. De provincie helpt ze die 
bestemming veilig en op de afge-
sproken tijd te bereiken. Men zorgt 
voor schone en veilige wegen en 
voor voldoende openbaar vervoer. 
Ook maakt men het makkelijker om 
te kiezen voor de �ets, de benen-
wagen of het openbaar vervoer. Dat 
is nodig omdat het steeds drukker 
wordt op de weg en we gezond-
heid, milieu en natuur willen verbe-
teren. Dat doet de provincie overi-
gens niet alleen, maar samen met 
de inwoners, de gemeenten, maat-
schappelijke organisaties, marktpar-
tijen en kennisinstellingen. Zo voor-
komt men �les en houdt men 
Noord-Holland bereikbaar én 
leefbaar.

Regio - De provincie Noord-Holland heeft van haar wegen en het grootste 
deel van haar �etspaden in beeld gebracht hoe het gesteld is met de 
verkeersveiligheid, de doorstroming en het e�ect op de leefbaarheid en 
de natuur. De gegevens zijn op www.noord-holland.nl voor iedereen 
beschikbaar.

Provincie brengt veiligheid, leefbaarheid 
en doorstroming van NH wegen in kaart

De provincie Noord-Holland beheert 645 kilometer aan provinciale wegen en 384 
kilometer aan �etspaden. Foto: Provincie Noord-Holland

De cursus geeft inzicht in de wijze waarop je een mooie, klimaatbestendige tuin 
kunt inrichten. Foto: aangeleverd

Regio - Bij voldoende belangstelling 
organiseert de afdeling Midden-
Kennemerland van de vereniging 
Groei en Bloei weer een cursus tuin-
ontwerp. Door klimaatverandering 
(veel regen en hitte) is het goed om 
eens kritisch naar je tuin te kijken. Bij 
een tuinontwerp gaat het er niet 
alleen om of een tuin mooi is, maar 
zeker ook of deze het regenwater 
kan bergen en of er schaduwplekken 
in de tuin zijn. Daarnaast komen er 
veel ontwerpaspecten aan de orde, 
zoals dat hogere beplanting in het 
midden een tuin meer diepte geeft. 
Aan het eind deze cursus heeft u een 
ontwerptekening van uw eigen 
tuin(of een gedeelte daarvan) 
waarmee u zelf aan de slag kunt of 
deze kunt laten uitvoeren.

Tijdens de cursus komt de beplan-
ting niet aan de orde. Dat volgt in het 
najaar. Het najaar is ook het beste 
plantseizoen. Dus nu eerst aan de 
slag voor een klimaatbestendige 
mooie tuin. 

De cursus bestaat uit zes lessen, 
wordt gegeven op donderdagavond 
in Het Trefpunt aan het Abraham du 
Boishof 2 in Heiloo waar u prima kunt 
parkeren en start op 23 februari. Een 
overzicht van de cursusdata, de 
kosten en het benodigde materiaal is 
op https://midden-kennemerland.
groei.nl te vinden. Stuur een bericht 
naar Bart Korf (bkorf.1@kpnmail.nl) 
voor meer informatie en/of 
aanmelding.

Binnenkort cursus tuinontwerp
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Lokaal Vitaal is tegen een fusie tussen de BUCH-gemeenten vanwege 
minder contact met de dorpsbewoners. Nou ja, als iets slecht gaat in onze 
gemeente, is het wel het contact met de bewoners. Dit wordt nota bene 
gemeld als veel omwonenden bijna in opstand komen over de knip in de 
Dorpsstraat. Lokaal Vitaal zit toch ook in ons college? En hoe was deze 
inspraak? Wat wordt er mee gedaan? Met vage motieven en wegge-
houden van concrete info vanuit het onderzoek lukt het gelukkig niet de 
reeds eerder afgeblazen proef knip er door te drukken in de raad. Terecht. 
In 2021 werd mij beloofd dat het �etspadenplan in het voorjaar van 2022 
met urgentie in uitvoering zou worden genomen. Wat is er gebeurd? 
Niets. Overlegd met wie? Wel kon de Dorpsstraat nieuw asfalt krijgen. 
Had dat niet wat eenvoudiger gekund? Geld over kunnen houden voor 
�etspaden? Ik zal een paar enge �etspaden voor aanpassing noemen; 
Soomerweg, De Ruyterweg, Stationsweg enz. Met een fusie wordt geld 
bespaard op burgemeester- en wethouderkosten met hun ondersteu-
ning, maar hoeveel dat is, wordt niet vermeld. Waarom die informatie 
niet? U bent toch voor goede inspraak? Nu ben ik ook geen voorstander 
van verdere fusie, maar wel om andere geldverslindende reden. Zoals de 
peperdure organisatiebureaus die worden ingehuurd voor aanpassing 
van organisatie die waarschijnlijk over vijf jaar toch niet zo goed blijken te 
werken. De rekening van IT-aanpassingen zal niet mals zijn en hoeveel 
ambtenaren komen op wachtgeld of moeten worden uitgekocht?

H. van Egdom

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige bijdrage zal op www.castri-
cummer.nl geplaatst worden.

Met verbazing heb ik het artikel gelezen over de locatie van het voorma-
lige strandvondstenmuseum. De toenmalige beheerder heeft hemel en 
aarde bewogen om bij/in het museum ook te mogen wonen. Dat was 
onmogelijk omdat de bestemming van die plek niet ‘wonen’ is. Dat is nu 
blijkbaar niet meer van toepassing bij de nieuwe aanvrager. Ben ik een 
van de weinigen die, zeker gezien de kandidaat, hier een nare smaak aan 
overhoudt?

Margot Prinsen, Castricum

Interview met Lokaal Vitaal

De eerste groep kon in december het 
nieuwe kinderdagverblijf van Forte 
Kinderopvang al betrekken, daarop 
snel gevolgd door de andere 

groepen. Eerst was het natuurlijk 
even rondkijken in het nieuwe pand 
met alle frisse meubels en speelgoed, 
maar al snel waren de kinderen hele-

maal gewend.
Het Strandhuis is gevestigd in het 
markante voormalige ABN-AMRO-
gebouw aan de Dorpsstraat. Het 
pand heeft zowel buiten als binnen 
een grondige make-over gehad. Aan 
de buitenkant is houten gevelbekle-
ding aangebracht, zodat het gebouw 
een warmere uitstraling heeft, die 
ook nog eens meer bij de naam Het 
Strandhuis past. En ook binnen is 
alles grondig verbouwd. Naast een 
gezellige hal zijn er meerdere 
compleet nieuwe groepsruimtes, 
slaapkamers en toiletruimtes aange-
legd. En ook de tuin aan de achter-
zijde is aangepast om de kinderen 
een heerlijke buitenruimte te kunnen 
bieden.
De stichting is dan ook erg blij met 
deze nieuwe locatie beter aan de 
groeiende vraag naar kinderopvang 
te kunnen voldoen. Het nieuwe 
kinderdagverblijf heeft vier groepen, 
met zowel horizontale groepen 
(kinderen van dezelfde leeftijd) als 
verticale groepen (kinderen 0-4 jaar). 
En goed nieuws: er is op korte 
termijn nog plaats! Wilt u meer infor-
matie? Kijk dan op www.fortekinder-
opvang.nl of bel 0251 658058.

Castricum - Sinds begin dit jaar is het nieuwe Forte Kinderdagverblijf Het 
Strandhuis o�cieel van start gegaan. De kinderen en hun pedagogisch 
medewerkers hebben inmiddels het totaal verbouwde pand aan de 
Dorpsstraat betrokken en hebben het daar enorm naar hun zin.

Droomstart voor kinderdag-
verblijf Het Strandhuis

Kinderdagverblijf Het Strandhuis in het voormalige bankgebouw aan de Dorpsstraat. 
Foto: aangeleverd

De Castricumse Mireille Schermer 
werkt graag in en met de natuur 
samen. Naast beeldend kunstenaar is 
Schermer docent en kruidenvrouw. 
Ze geeft wildplukwandelingen voor 
de Wilde School, waarbij je leert over 
eetbare en geneeskrachtige planten. 
Binnen de NatureWorks natuurbele-
vingsdagen komt dit samen in maan-
delijkse workshopdagen waarbij je 
aan de slag gaat en ‘gevoed’ weer 
naar huis; oer-kennis, een zelfge-
maakt kruidenproduct en kunstwerk 
rijker. Zondag 12 februari is de eerst-
volgende NatureWorks-dag bij de 
boshutten van Stichting St. Wilfried 
in Castricum. De investering 
bedraagt 125 euro per dag inclusief 
materialen en wilde lunch. Kijk eens 
op natureworks.nl check de link 
www.mireilleschermer.nl/
wp-content/uploads/Flyer-Nature-
Works-jaartraining.pdf of stuur een 

berichtje naar info@mireilleschermer.
nl voor meer informatie.

NatureWorks presenteert
reeks natuurbelevingsdagen
Castricum - Ben je graag buiten én maak je hiervoor eigenlijk niet genoeg 
tijd? Ben je graag creatief bezig én geef je niet genoeg toe aan die 
behoefte? Zou je meer willen weten over eetbare en heilzame planten? 
Kom een dag vertragen, leren en creëren!

Het programma T&T sluit mooi aan 
bij de werkwijze binnen het Techna-
sium van het Bonhoe�ercollege en 
laat leerlingen werken aan ‘echte 
opdrachten’ van een opdrachtgever. 
Naast het opdoen van technische 
kennis, zorgt dit voor de ontwikke-
ling van vaardigheden als samen-
werken, onderzoeken, plannen, crea-

tief denken en re�ecteren. Ook speelt 
loopbaanoriëntatie een grote rol.
Het aanbod voor de leerlingen is dit 
jaar verder verbreed door het vak 
muziek als examenvak aan te bieden. 
De huidige mavo 2-groep wordt de 
eerste lichting die dit creatieve vak 
kan gaan kiezen. Ook is er de moge-
lijkheid om vanaf klas 3 deel te 

nemen aan de sportklas of aan het 
programma ‘Leren leren’. Deze 
programma’s geven leerlingen in de 
sportklas de ruimte om meer te 
bewegen en te leren op het gebied 
van sport, bewegen en gezondheid, 
of zichzelf te ontwikkelen op het 
gebied van studievaardigheden en 
zelfsturing bij Leren leren.

Wil je meer weten over deze nieuwe 
mogelijkheden op de mavo? Op 
zaterdag 11 februari ben je van 10.00 
tot 13.00 uur van harte welkom bij 
het open huis van het 
Bonhoe�ercollege.

Castricum - De mavo op het Bonhoe�ercollege is in beweging. De ontwik-
kelingen binnen het vmbo-onderwijs maken het mogelijk om een prak-
tijkgericht programma aan te bieden als examenvak in de theoretische 
leerweg (mavo). De school maakt dankbaar gebruik van deze kans om 
meer praktisch onderwijs aan te bieden en geeft de mavoleerlingen de 
mogelijkheid om te kiezen voor Technologie en Toepassing (T&T).

Veel nieuwe mogelijkheden
op de mavo van het Bonhoeffer

Muziek nu ook als examenvak voor de mavoleerlingen van het Bonhoe�ercollege. Foto: aangeleverd

Geversweg 2a

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

Mireille Schermer vertelt je tijdens 
workshop van alles over eetbare en 
geneeskrachtige planten. 
Foto: Cobofoto
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Stine Jensens �loso�sche kinderboek 
‘Lieve Stine, weet jij het?’ werd 
bekroond met een Zilveren Gri�el en 
‘Alles wat ik voel’ stond wekenlang 
bovenaan op de Kinderboeken-best-
sellerlijst. Stine is in 2022 benoemd 
tot bijzonder hoogleraar Publieks�lo-
so�e aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam.

Alles is dromen, dromen is alles
Het nieuwste boek van Stine Jensen, 
uitgebracht door uitgeverij Kluitman, 
heet ‘Alles is dromen, dromen is alles’. 
Hieraan hebben kinderen uit groep 6 
onder leiding van juf Marjan Burger 
van de Basisschool Juliana van Stol-
berg in Castricum meegewerkt. In dit 
boek, dat gaat over de toekomst-
dromen van de mens van vroeger en 
nu, beantwoorden de kinderen 
Stines vragen. Wat is er allemaal 
mogelijk en waar dromen zij van? De 
grootste uitvindingen zijn ooit 
begonnen met een droom, een 
verlangen om iets te maken of te 
verzinnen, vaak om ons leven te 
vergemakkelijken. Of om indruk te 
maken en om onze grenzen te 
verleggen. Een aantal van die 
dromen is uitgekomen. Sommige 
zullen altijd een droom blijven.
In ‘Alles is dromen, dromen is alles’ 

maak je een reis langs die toekomst-
dromen van de mens. We �losoferen 
over de toekomst: moet je wel willen 
dat alle dromen uitkomen? Wat zijn 
de voor- en nadelen van sommige 
dromen? Aan de hand van leuke 
vragen en prikkelende opdrachten 
bekijken kinderen de dromen van 
vroeger en nu.

Stine Jensen komt naar Laan
Castricum - Stine Jensen is geboren in Denemarken maar groeide op in 
Nederland. Ze is �losoof, schrijver en programmamaker. Voor en met 
kinderen schrijft ze boeken over zaken als gevoelens, opvoeden, identi-
teit en geluk. Ook schrijft ze inspirerende boeken voor volwassenen. Op 
zondag 5 februari komt ze om 15.00 uur naar boekhandel Laan. De 
toegang is gratis.

Filosoof, schrijver en 
programmamaker Stine Jensen.
Foto: Anouk de Kleermaeker /
Studio309.nl

Limmen - De Zonnebloem Limmen 
nodigt haar gasten uit voor een 
gezellige muziekmiddag met René 
Eshuijs op donderdag 16 februari. 
René is een eigentijdse allround 
zanger en entertainer. Hij komt uit 
een muzikale familie en hield zich al 
op zeer jonge leeftijd bezig met alles 
wat met muziek te maken had. Zijn 
repertoire bestaat uit gezellige 
(meezing)nummers van o.a. Frans 
Bauer, Jan Smit, André Hazes en Elvis 
Presley; van smartlap, wals en quick-

step tot polonaise, alles komt voorbij 
en zorgt voor veel interactie in de 
zaal. Door zijn grote ervaring en 
enthousiasme oogst hij met zijn 
optreden door het hele land veel 
succes. Het wordt gegarandeerd een 
fantastische middag. De muziek-
middag wordt gehouden op 
donderdag 16 februari in Heeren van 
Limmen, aanvang 14.00 uur. De zaal 
is om 13.30 uur open. Voor vervoer 
kunt u contact opnemen met Ria 
Hooijboer (072 5052235).

Zanger René Eshuijs bij 
de Zonnebloem Limmen

Door Hans Boot

Menno Twisk en Rino Zonneveld 
kenden elkaar al jaren van de Castri-
cumse Reddingsbrigade toen tijdens 
een ontmoeting in 2011 het idee 
werd gelanceerd om een replica te 
maken van een schelpenkar, zoals die 
in lang vervlogen tijden werd 
gebruikt door de schelpenvissers aan 
het strand van Bakkum. Menno zegt 
daarover: ,,Ik had inmiddels het 
Strandvondstenmuseum aan de 
Geversweg ingericht en het leek mij 
geweldig als er daar een replica 
gestald kon worden en die ook 
beschikbaar te stellen voor evene-
menten en educatieve doeleinden. 
Op een verjaardag kwam ik kort 

daarna praktijkleraar en meubel-
maker Jacob Beentjes tegen en die 
was ook enthousiast over het idee. 
Hij ging er meteen mee aan de slag 
met leerlingen van zijn school. 
Spoedig leidde dit tot een proef-
model en dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers en mede-sponsoren was 
de kar in 2013 gereed.’’

Erfgoed
Nadat de kar na het sluiten van het 
Strandvondstenmuseum op meer-
dere plaatsen had gestaan en er ook 
buiten Castricum en bij andere 
musea voldoende belangstelling 
voor was, wilde Twisk toch liever dat 
de kar voor deze regio werd 
behouden en het liefst in eigen dorp. 

Daarom stelde hij onlangs voor om 
de replica, inclusief het schelpenvis-
sersrecht, te schenken aan Oud-
Castricum, waarvan hij inmiddels vrij-
williger was geworden. Ook was het 
voorstel om de kar een plek bij De 
Duynkant te geven.

Bestuurslid Rino Zonneveld pakte dit 
verder op en vertelt: ,,Het bestuur 
was snel akkoord met de voorstellen 
van Menno en heeft daar ook dank-
baar gebruik van gemaakt. De kar is 
immers een prachtige replica die de 
sfeer van weleer en de noeste arbeid 
uitstraalt. Kortom, erfgoed ter ere 
van een nostalgisch beroep om trots 
op te zijn. De afgelopen maanden 
hebben vrijwilligers van onze stich-
ting en betrokkenen nagedacht hoe 
het object het beste geplaatst zou 
kunnen worden. Zo kwamen we tot 
een mooie locatie achter de mei- en 
sleedoornheg die dan ook geschikt is 
gemaakt. De kar, die op een schel-
penbed staat, kan daar met jaarlijks 
onderhoud door een beheergroep 
nog heel lang in weer en wind staan.’’

Castricum - In 2013 werd er op initiatief van Menno Twisk, toenmalig 
eigenaar van het Strandvondstenmuseum aan de Geversweg en Rino 
Zonneveld van Oud-Castricum een replica van een schelpenkar gereali-
seerd. Nadat de schelpenkar ‘te gast’ is geweest in de tuin van restaurant 
Nieuw Westert in Egmond Binnen, is er nu een de�nitieve bestemming 
gevonden bij het onderkomen van Oud-Castricum. Afgelopen week werd 
de plek daarvoor geschikt gemaakt en vond de schenking onder grote 
belangstelling plaats.

Schelpenkar Strandvondstenmuseum 
heeft plek bij Oud-Castricum

De feestelijke overdracht van de schelpenkar afgelopen zaterdag. Links voorzitter Jan Frens van Oud-Castricum die de stukken en 
sleutel van de kar overhandigd krijgt van Menno Twisk. Foto: Hans Boot
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 blunder 6 afkijken 12 elektrische spanning 14 
halfbloed 15 domina 17 grammatica 20 landbouwwerktuig 
21 zwaardwalvis 22 voordat 23 watervlakte 24 mijns 
inziens 25 gebarenspel 27 voeg 30 nummer 31 bladzijde 33 
epiloog 35 hartige hap 37 ziekelijke zucht 38 neerslag 40 
sleetje rijden 42 circusbaan 46 monddoek 48 ski-onderdeel 
50 ten name 51 putemmer 53 koraaleiland 54 als boven 55 
boom 56 ijzerhoudende grond 58 Amerika 59 rijksgrens 60 
belangstelling 64 ex cathedra 65 bloedvat 66 ovenkrabber 
68 weerjaarboek 69 prehistorisch dier.

Verticaal: 1 muf 2 Oude Verbond 3 wilde haver 4 edelme-
taal 5 Baskische afscheidingsbeweging 7 metalen staafje 8 
roodhuid 9 pl. in Gelderland 10 boksterm 11 wegcijferen 13 
in orde 16 zangstuk 18 watering 19 grafvaas 20 zwemvogel 
25 Romeinse godin 26 groot hakmes 28 laborant 29 trio 32 
Gedeputeerde Staten 34 water in Friesland 36 vaas 37 klap 
39 Italiaanse herberg 40 slee 41 schoolvak 43 uiteindelijke 
uitkomst 44 oude lengtemaat 45 vak 47 uniek 49 vrucht-
bare plaats 52 strafwerktuig 53 vlaktemaat 57 grond om 
boerderij 60 berg op Kreta 61 brandgang 62 bladgroente 
63 water in Utrecht 65 voormiddag 67 tegenover.
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Casa Ibiza heeft voor de 
winterdagen heerlijke truien, 
lekkere warme vesten en 
�jne lange gebreide jurken. 
Natuurlijk valt er nog veel 
meer te ontdekken in de 
winkel aan de Dorpsstraat 39 
in Castricum, van sieraden 
en make-up tot leuke 
cadeauartikelen. 

Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze 
puzzel verloten we deze 
week

een tegoedbon 
van Casa Ibiza
ter waarde van
20 euro!
Mail de oplossing voor 
maandag 6 februari naar
puzzel@castricummer.nl
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Als maatje werk je één-op-één met 
anderen. Je bent gekoppeld aan 
iemand die een extra steuntje in de 
rug nodig heeft op een bepaald 
gebied. Zo wil bijvoorbeeld een 
nieuwkomer graag de taal leren, de 
buurtbewoner een bezoekje 
ontvangen voor de gezelligheid of 
de chronisch zieke een goed gesprek 
voeren. Maatjes zijn er echt voor een 
ander. Als maatje heb je boeiende 
ontmoetingen en doe je mooie en 
nieuwe ervaringen op. Die leveren 
soms ook vragen en twijfels op. Ben 
ik nog wel een maatje, of word ik 
langzamerhand een vriendin/vriend 
of zelfs een hulpverlener? Mag ik wel 
zo veel betekenen dat de ander mij 
bijna niet meer missen kan en steeds 
meer verwacht? Is er voldoende 
ruimte om over de grenzen en 
wensen van mij, als maatje, te praten 
en te overleggen? Deze training 
biedt gelegenheid om over deze en 
andere vragen te praten, na te 
denken en hiervoor naar oplossingen 
te zoeken. Samen met docent Hans 
van der Wielen en collega-maatjes 

praat je over rollen en taken en sta je 
stil bij het benoemen van jouw 
grenzen en wensen.

Communicatietraining
Iedereen communiceert de hele dag. 
Verbaal en non-verbaal en groten-
deels onbewust. We doen maar wat 
en meestal komt het wel goed 
dankzij ons onderbewuste, maar het 
kan natuurlijk beter of prettiger. 
Tijdens deze training ga je, in een 
kleine setting, aan de slag met  
communicatievaardigheden. Je leert 
de juiste vragen stellen, bewust en 
e�ectief luisteren, samenvatten en 
doorvragen, feedback geven en non-
verbale communicatie. Het is een 
interactieve training, waarbij je 
vooral zelf gaat oefenen. De training 
staat onder begeleiding van Wessel 
Louis, trainer bij de Vrijwilligersaca-
demie. Beide trainingen zijn gratis, 
maar opgeven via www.vrijwilligers-
academiebuch.nl is wel noodzakelijk. 
De trainingen vinden plaats in cultu-
reel centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3.

Gratis trainingen voor vrijwilligers
Castricum - Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Castricum organiseert 
regelmatig trainingen voor vrijwilligers. Op 14 februari (10.00-12.30 uur) 
biedt men een training ‘maatje zijn’ aan. Op 7 maart (09.30-12.00 uur) 
volgt een training communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.

Castricum - Het is winter, dus we 
zetten wat vaker de verwarming aan. 
Energiecoach René Daalmans: ,,In 
veel huizen draaien voortdurend 
pompen. Zo heeft vloerverwarming 
een circulatiepomp. Die pomp draait 
bij wat oudere systemen continu. 
Ook als de verwarming niet aanstaat. 
Dat kost ongeveer 60 watt per uur. 
Met een zelf eenvoudig aan te 
brengen pompschakelaar kun je 
instellen dat de pomp alleen draait 
als er warm water van bijvoorbeeld 

meer dan 25 graden wordt aange-
voerd. Om te voorkomen dat de 
pomp in de zomer vast komt te 
zitten, schakelt de pomp dagelijks 
een minuut in.

De pompschakelaar verbind je met 
een klem met de aanvoerleiding en 
met een stekker in het stopcontact. 
De schakelaar zelf verbruikt 2 tot 3 
watt per uur en koop je al voor 40 
euro. Dat bedrag heb je er in één à 
twee jaar terugverdiend. Heeft u 
mechanische ventilatie? En werkt die 
nog op gelijkstroom? Dan kun u die 
(door een installateur) laten 
vervangen door een motor die op 
gelijkstroom werkt. Ook dat scheelt 
veel elektriciteitsverbruik!’’

Ook energiecoach Hans Gaillard 
krijgt heel wat vragen over verwar-
mingssystemen binnen. Een aantal 
vragen uit de praktijk: Mag een radia-
torkraan dichtgezet worden in 
verband met mogelijk risico voor 
bevriezing? ,,Een thermostaatkraan 
heeft een vorstbeveiliging en mag 
dus helemaal op de laagste stand 
gezet worden.’’ Is er risico voor legio-
nella als de CV-temperatuur onder de 
60 graden Celsius komt? ,,Het warm-
watercircuit los staat van het 

CV-circuit en een lage CV-tempera-
tuur vormt dus geen risico voor legi-
onella in het warmwatercircuit.’’

Een elektrische vloerverwarming in 
de badkamer is best wel een stroom-
vreter. ,,Bij controle bleek dat deze 
elektrische vloerverwarming 1100 
KwH per jaar verbruikt. Daar 
schrokken de mensen wel even van, 
want dat is bij hen dertig procent van 
het stroomverbruik. Toch maar even 
uitgezet!’’

Tips van de energiecoaches

Energiecoach René Daalmans.
Foto: aangeleverd

Energiecoach Hans Gaillard.
Foto: aangeleverd

Castricum - Je hoort ze bijna niet 
met hun eenvoudige zachte roep en 
zang. Je ziet ze niet vaak want ze 
zitten meestal aan de achterkant van 
een boomstam, maar ´s nachts 
kunnen deze kleine onopvallende 
vogels soms goed waargenomen 
worden. Boomkruipers. Maar ja… ‘s 
nachts? Er is onderzoek gedaan naar 
slapende boomkruipers in Bergen. 

Dook Vlugt komt op uitnodiging van 
de Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland naar bezoekerscentrum De 
Hoep om daar alles over vertellen. Na 
a�oop neemt hij belangstellenden, 
die op de �ets naar De Hoep zijn 
gekomen, mee Castricum in om die 
slapende vogels te zoeken. De lezing 
is op dinsdag 14 februari om 20.00 
uur.

Lezing: het slaapleven van
de boomkruiper ontrafeld

De boomkruiper kruipt ook regelmatig tegen de gevel van een woning.
Foto: aangeleverd

Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft voor de bijeenkomst 
op 7 februari een coördinator van het 
hospice in Beverwijk uitgenodigd om 
informatie te geven over deze instel-
ling en de manier waarop zorg en 
ondersteuning wordt verleend aan 
chronisch zieken en mensen in hun 
laatste levensfase. 
Naast de bekende hospicezorg aan 
terminaal zieke mensen, geeft men 
ook logeerzorg. Deze tijdelijke zorg 
wordt geboden om de mantelzorger 
te ontlasten. De langdurig zieke 
logeert voor een korte periode in het 

hospicehuis en krijgt 24 uur zorg van 
verpleging en geschoolde 
vrijwilligers.
Behalve zorg in het hospice wordt 
ook hulp bij de zieke thuis geboden 
door vrijwilligers. 

Meer informatie op www.hospice-
beverwijk.nl. Wilt u deze interessante 
bijeenkomst bijwonen, dan kan dat 
op dinsdag 7 februari om 10.00 uur 
in De Duynkant aan de Geversweg 
1b (achter station Castricum). De 
entree bedraagt € 3,- (inclusief ko�e 
of thee).

Informatie over hospice 
Beverwijk bij Verhalengroep

Castricum - Tijdens de algemene 
ledenvergadering van CDA Castricum 
zijn Ivo van Donselaar en Eric van der 
Linden unaniem gekozen tot nieuwe 
bestuursvoorzitter en penning-
meester. Met 26 jaar is Van Donselaar 

de jongste voorzitter in de Castri-
cumse politiek. Zijn voorganger John 
de Boer kondigde vorig jaar 
december aan zijn functie te zullen 
neerleggen. Ook penningmeester 
Willem Vaandrager liet daarop weten 

zijn positie ter beschikking te stellen. 
Beiden hebben zich vele jaren voor 
het CDA Castricum ingezet. CDA 
Castricum zet de vorig jaar ingezette 
koers van verjonging volop door. Iets 
wat ook door Van Donselaar in zijn 
aantredingsspeech werd benadrukt. 
Zijn verkiezing tekent wat hem 
betreft hoe open het CDA Castricum 
staat voor jonge mensen die, ook 
met minder ervaring, bij willen 
dragen aan het verwezenlijken van 
christendemocratische idealen in 
onze gemeente. Van Donselaar roept 
op twintigers en dertigers te enthou-
siasmeren voor de lokale politiek en 
hen aan te sporen deel te nemen aan 
het publieke debat. Daarnaast staat 
ook een intensievere samenwerking 
met de CDA-afdelingen in de regio 
hoog op de agenda. Het nieuwe 
bestuur zal actief verenigingen, stich-
tingen, maatschappelijke instellingen 
benaderen om kennis te maken en in 
gesprek te gaan.

Ivo van Donselaar nieuwe 
bestuursvoorzitter CDA Castricum

Het vernieuwde bestuur van CDA Castricum. Foto: CDA Castricum

Castricum - Castricum - Rugbyspeelster Inge van 
der Velden is vorige week maandag op 30-jarige 
leeftijd overleden. Ze leed aan een agressieve 
vorm van kanker. Bij de Castricumse Rugbyclub, 
waar Van der Velden sinds 2017 speelde, typeren 
ze haar als een teamspeelster pur sang.

Inge speelde zo’n twintig jaar lang handbal bij Meer-
vogels ’60 in Akersloot, toen ze in 2017 besloot het 
roer om te gooien. Ze ging rugbyen bij de Castricumse 
Rugbyclub, de club waar ook haar vader lid van was 
geweest. Aanvankelijk had ze niet de ambitie om op 
hoog niveau te gaan spelen, maar twee jaar later trad 
ze al voor het eerst aan voor het nationale team. Net 
als haar drie jaar jongere zus Linde overigens. De twee 
speelden meerdere wedstrijden samen voor Oranje.

Op de website van de Castricumse Rugbyclub staat 
men deze week stil bij het overlijden:

Lieve Inge,

Je ziet ze niet veel meer, de teamspeelsters pur-sang. Jij 
was er wel zo één. Voorop in de strijd. Met je enthousi-
asme, je ongelofelijke energie en je perfecte skills leidde je 
het team naar grote hoogte. Jij was de motor en de olie. 
Ook buiten het veld was je, met je altijd vrolijke lach, zeer 
actief om het team en de club een absolute meerwaarde 
te geven. Je bent en blijft altijd bij ons. Voorop in de strijd, 
in ons hart. Rust zacht. Wij wensen Bart, jouw familie en 
vrienden enorm veel kracht bij de zoektocht om dit 
enorme verlies een plek te geven.

Ook bondscoach Sylke Haverkorn heeft op het over-
lijden van Van der Velden gereageerd. Zij noemt haar 
een talentvolle, snelle en super�tte speelster, die altijd 
in verbinding stond met de mensen om haar heen.

Rugbyspeelster Inge van der Velden (30) overleden
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Door PR-commissie FC Castricum

Na een evenwichtige eerste helft 
werd het al snel duidelijk dat FC 
Castricum de Heerhugowaardse 
hardlopers moeiteloos kon bijbenen. 
Doelman Lars Beukers moest een 
paar keer in actie komen terwijl Jesse 
Verbeek de kans van de wedstrijd 
kreeg om FC Castricum uit de 
impasse te schieten. Zijn inzet werd 
door de doelman van Reiger Boys 
gepareerd. Scoren blijft voor FC 
Castricum een probleem. Het elftal 

van coach Ralph Blom speelt al 
weken behoorlijk, maar ziet het 
degradatiespook langzaam dichtbij 
komen nu niemand in staat blijft de 
trekker over te halen. Kortom, de 4-0 
nederlaag moet zo snel mogelijk 
worden vergeten. Zaterdag wacht 
het thuisduel tegen het hoger 
geklasseerde SDOB uit Broek op 
Waterland. 
De eerste confrontatie dit seizoen 
eindigde in 1-0 en dat is men op 
Sportpark Noord End nog niet 
vergeten.

FC Castricum in slotfase onderuit
Castricum - Binnen tien minuten vóór het laatste �uitsignaal werd het 
verzet gebroken. Uitgerekend op het moment dat FC Castricum een 
penalty verdiende, gaf de scheidsrechter niet thuis. Even later maakte 
Floyd Groet voor Reiger Boys zijn tweede doelpunt op rij en was het duel 
beslist. De uiteindelijke uitslag van 4-0 was ge�atteerd en alle reden om 
het sportpark zo snel mogelijk te verlaten.

Verdedigers Van Velzen en Lammers hadden er de handen vol aan. 
Foto: Sandy Klaver

Door Nico Adrichem

Tegenstander v.v. Bergen had ook 
moeite met deze omstandigheden, 
maar kon toch in de eerste helft de 
stempel drukken en mocht aanspraak 
maken op een voorsprong. Doelman 
Cas Hoogland en een falende spits 
Robles lieten het scorebord echter op 
0-0 staan, terwijl ook Meervogels-spits 
Tom Adrichem de dwarsligger tegen-
kwam. Doelpunten waren dus duur op 
Cloppenburch en dat kwam Meervo-
gels in de eerste helft niet slecht uit.

In de tweede helft behaalde Meervo-
gels enige tijd een goed niveau; het 
windvoordeel en de juiste intensiteit 
gaf Meervogels het idee dat Bergen 
eronder te krijgen was en dat bleek 
ook. Goed doorzetten van spits Adri-
chem leverde een intikker van collega 
Broertjes op en Meervogels leek op het 
goede spoor te zitten: 1-0. Een snelle 
counter van Bergen bracht Meervogels 
echter weer in vertwijfeling en Bergen 

mocht weer enige tijd aanspraak 
maken op een veldoverwicht. De 
verdediging van Meervogels, waar Niek 
van der Eng zich weer liet gelden, gaf 
echter geen krimp meer en langzaam 
kwam Meervogels weer tot kansen.
Toch liet de 2-0 nog lang op zich 
wachten: Tom Adrichem kon een indi-
viduele actie uiteindelijk succesvol 
afronden, nadat hij eerder de paal al 

had geteisterd. Daarmee was de winst 
binnen, alhoewel het nog lang duurde 
voordat de warrig leidende arbiter het 
laatste �uitsignaal gaf aan de 22 
acteurs en het publiek, dat de koude 
weersomstandigheden het hoofd had 
geboden.
Zo sluit Meervogels dus aan in de 
achtervolging bij Limmen. De achter-
stand is pittig en misschien onover-
brugbaar, maar een tweede plaats is 
voorlopig waar we voor moeten gaan. 
Deze race gaan we voortzetten bij 
Hollandia T in Tuitjenhorn en wel op 
zondag 5 februari om 14.00 uur.

Akersloot - Meervogels ’31 beleefde een moeizame herstart van de 
huidige competitie. De omstandigheden – stra�e wind, lastig veld – 
waren niet makkelijk, maar we hadden er misschien ook wat meer van 
verwacht.

Meervogels blijkt gelukkigste
in vrij moeizame herstart: 2-0

Levensgrote Meervogels-kans in de maak. Foto: Jacky Adrichem

Castricum/Heemskerk - Ben jij of je 
gezinslid op zoek naar een nieuwe 
sport of sportvereniging? Of vind je 
het leuk om meer te sporten? Schrijf 
je dan nu in voor JouwSportPas (JSP) 
blok 2. Kies een sport uit, schrijf je in 
en doe vervolgens een aantal keer 
mee bij een vereniging of sportorga-
nisatie. Een uitgelezen kans om vrij-
blijvend kennis te maken met een 
sport naar keuze. Inschrijven voor JSP 
blok 2 kan tot en met 10 februari via 

de website www.noordhollandactief.
nl. Iedereen die in de gemeente 
Castricum of Heemskerk woont of 
naar school gaat, kan gratis of voor 
maximaal € 5,50 drie of vier lessen 
volgen bij één van de deelnemende 
verenigingen. Met JSP kun je 
ontdekken welke sport er bij jou 
past. Je komt niet direct voor hoge 
kosten te staan, zoals voor kleding, 
materiaal en contributie. Lid worden 
van de vereniging na de kennisma-
king mag natuurlijk wel.
JSP blok 2 staat in het teken van 
balsport, wintersport, racketsport en 
denksport. Er is aanbod voor 
kinderen, jongeren en volwassen. De 
jeugd kan kennis maken met rugby, 
handbal, badminton, voetbal, 
volleybal, waterpolo, korfbal en 
schaken. Volwassenen met biljart, 
badminton, rugby, walking handbal 
en G-handbal. In de maand mei volgt 
blok 3 met andere leuke sporten.
Op www.noordhollandactief.nl vind 
je het volledige aanbod en meer 
informatie over deelname. 
Inschrijven voor het tweede blok kan 
tot en met 10 februari. 
De kennismaking bij de vereniging 
vindt plaats tussen 13 februari en 19 
maart.

Kennismaken met een sport 
naar keuze via JouwSportPas

Kennismaken met diverse sporten 
zonder verplichtingen dankzij 
JouwSportPas (JSP). Foto: Team 
Sportservice Kennemerland

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Vooral de eerste helft speelde Vitesse 
veel te gemakzuchtig en had het 
daardoor lastig met de thuisploeg. 
Volgens Thijs Sluijter moest zijn ploeg 
winnen om nog enigszins kans te 
maken op handhaving in de 1e klasse. 
Zijn mannen hadden dat goed in de 
oren geknoopt, streden voor elke 
meter en wonnen daarom op inzet 
ook veel duels. Maar voor aanvallend 
ontbrak echter het vernuft om echt 
gevaarlijk te worden. Toch nam SDZ in 
de 18e minuut de leiding toen keeper 
Tom Laan verrast werd door een 
afstandsschot van Zakaria Hdoudou: 
1-0. Vijf minuten later probeerde Ron 
Sche�er het ook van afstand en zijn 
schot werd net binnen het strafschop-
gebied met de arm van richting 
veranderd. De toegekende penalty 
werd door Max Lodewijks hard 
genoeg genomen om via de hand van 
de keeper hoog in de touwen te 

Castricum - Voor het laatste duel van de eerste competitiehelft moest 
Vitesse aantreden tegen het laag geklasseerde SDZ, waar Thijs Sluijter 
aan zijn vierde seizoen bezig is als trainer. Voor zijn komst werd de ploeg 
uit Amsterdam-West in 2019 nog kampioen en deed het onder zijn 
leiding aanvankelijk goed in de 1e klasse. Maar wellicht mede door 
corona is het daarna kwalitatief alleen maar minder geworden met zijn 
ploeg. Enthousiasme genoeg, maar dit seizoen zonder echte toppers. 
Vitesse was het aan zijn stand verplicht de punten mee naar huis te 
nemen en al was het spel allesbehalve overtuigend, gewonnen werd er 
wel.

Vitesse doet wat het moet doen

Vitesse ’22 uit bij SDZ: niet overtuigend, maar wel gewonnen. Foto: aangeleverd

vliegen: 1-1. Na zo’n half uur spelen 
werd Martijn Kuijs door Max Lode-
wijks in de diepte vrijgespeeld maar 
dit keer was de keeper wel de 
sterkste. Een minuut later ging een 
inzet van Max Lodewijks met naast. In 
het grijze en troosteloze decor met 
nauwelijks Amsterdamse supporters 
werd de 1-1 ook de ruststand.

Na rust namen Joey van Esveld en 
Rick Poel de plaats in van Tim de 

Koning en Robin Stam. Vooralsnog 
bracht dat weinig verandering in het 
rommelige spelbeeld. Na een minuut 
of tien nam Vitesse toch de leiding. Na 
een uitbraak over rechts bereikte Rik 
Beentjes vanaf de achterlijn met een 
geplaatste bal Martijn Kuijs en zijn 
inzet belandde door diverse benen in 
het net: 1-2. Een paar minuten later 
had de beslissing al kunnen en ook 
moeten vallen toen Vitesse na een 
snelle counter met drie man tegen 
één verdediger kwamen te staan 
maar laatstgenoemde kon de voorzet 
van Jesse Arendse nog net met zijn 
tenen tot corner verwerken. Daarna 
waren ook Max Lodewijks en Milo 
Cremers nog dicht bij een bevrij-
dende 3e tre�er waardoor SDZ 
uitzicht bleef houden op een puntje. 
Het alles of niets o�ensief van SDZ 
had echter aanvallend nauwelijks 
e�ect terwijl de boel achterin aardig 
open lag. Nadat een eerdere uitbraak 
van Joey van Esveld niets opleverde, 
besliste hij niet veel later toch het 
duel. Na eerst wat verdedigers gedold 
te hebben probeerde hij de bal vanaf 
de achterlijn een lage voorzet te 
geven maar via de schoen van een 
verdediger werd de richting van de 
bal zodanig veranderd dat die net 
achter de vóór zijn lijn staande keeper 
het net in rolde: 1-3. Door deze winst 
is Vitesse niet alleen nog steeds onge-
slagen in uitwedstrijden, maar heeft 
het óók zijn plaats in de middenmoot 
verstevigd!

FC CASTRICUM 1 
SDOB 1

Zaterdag 4 februari, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur
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Castricum - In de lokale pers wordt 
de inwoner van Castricum goed 
geïnformeerd over alle acties die 
dezer dagen gaande zijn voor de 
Voedselbankinzamelingen in ons 
dorp en omgeving. De inzameling 
door de vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder startte in mei 2020. 
Men kan goed terugkijken op een 
succesvolle periode dankzij de gulle 
gevers die elke eerste vrijdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur 
hun giften komen brengen. Het 
resultaat tot december 2022 is drie-
honderd volle kratten, ruim zesdui-
zend euro contant geld en vele 
vormen van spaarpunten en 
DE-bonnen. Alles is voor honderd 
procent bestemd voor de 
Voedselbank.
De acties die gevoerd worden zijn 
hard nodig om wekelijks de Voedsel-
bank haar werk te kunnen laten doen 
op de vijf uitdeelpunten, waaronder 
in Castricum vanuit het parochiecen-
trum naast de Sint-Pancratiuskerk. 

Tijdens de Nieuwjaarsspeech van 
onze burgemeester kwam aan de 
orde dat in onze gemeente 1.110 
inwoners zijn die een extra uitkering 
hebben ontvangen van de gemeente 
als hulp in nood. Dit getal afgezet 
tegen het aantal klanten dat weke-
lijks langskomt bij het afhaalpunt, 
waar dertig pakketten worden 
afgeven, betekent dat er nog vele 
inwoners recht hebben op hulp van 
de Voedselbank.

Veel mensen hebben deze hulp nog 
niet gevraagd en gekregen, helaas! 
De vrijwilligers roepen deze mensen 
op om actie te ondernemen. Stich-
ting Welzijn aan de Dorpsstraat helpt 
u graag verder. Ook eenieder die 
iemand kent die hulp nodig heeft 
verzoekt men om tot actie te komen. 
Aan de gulle gevers het verzoek om 
weer te komen op vrijdag 3 februari 
tussen 10.00 en 12.00 uur om houd-
bare voeding te brengen of geld te 
doneren in de donatiebox.

Inzameling voor Voedselbank

Atleet Owen Westerhout tijdens een eerdere race. Foto: Rowan Greig

Castricum - Atleet Owen Westerhout 
heeft tijdens de North Island Masters 
Championships in Masterton (Nieuw-
Zeeland) een prima prestatie 
neergezet. 
De Castricummer liep de 100 en 400 
meter en wist op deze afstanden 
respectievelijk zilver en goud te 
behalen in de leeftijdsklasse mannen 
30-35. Tijdens het kampioenschap 
kwamen atleten van alle leeftijdsca-

tegorieën in actie. Owen liep de 100 
meter in 12,46 seconden (tegenwind 
van -0,2) en de 400 meter in 53,64 
seconden. Een leuk detail is dat dit 
momenteel wereldwijd de snelste 
tijd van het jaar is. Dit is al dan niet te 
danken aan het feit dat het jaar nog 
erg jong is, maar toch een leuk detail. 

Op www.castricummer.nl zijn �lm-
pjes van de twee wedstrijden te zien.

Owen pakt twee medailles bij North 
Island Masters Championships

In dit spannende ‘theatersprook’ voor 
6 jaar en ouder gaan Dieuwertje Blok 
en Jeroen Kramer op zoek naar 
prinsen en sinaasappels. Een verhaal 
dat zich afspeelt in een ver, ver land. 
Dat vertelt over reizen en thuis-

komen, list en bedrog, over winnen 
en verliezen en natuurlijk over… de 
liefde. De heldin van dit verhaal, 
prinses Aya, moet namelijk op zoek 
naar een prins! En die zoektocht 
brengt nogal wat verwikkelingen 

met zich mee.

Bestaan er prinsen die in sinaasap-
pels leven? Wat moet je doen om die 
te bevrijden en is zo’n prins dan 
oranje? Hoe lukt dat de zeer eigen-
wijze prinses Aya? Een prins zonder 
zwaard, maar mét een taart? Dieu-
wertje vertelt en Jeroen zingt. Zo 
ontvouwen ze samen de wonderlijke 
geschiedenis van de dappere prinses 
Aya en haar Prins van Oranje, die 
overigens geen familie is van onze 
koning. Tenminste, voor zover ze 
weten.

We kennen Dieuwertje Blok en 
Jeroen Kramer natuurlijk allemaal 
van het Sinterklaasjournaal, waarmee 
ze al jarenlang jong en oud aan de 
buis gekluisterd houden. Hun samen-
werking heeft in 2021 geleid tot het 
fraai geïllustreerde lees- en luister-
boek Prins van Oranje en de gelijkna-
mige theatervoorstelling waarmee ze 
nu door Nederland reizen. De voor-
stelling in Theater Koningsduyn 
begint om 11.30 uur. Kijk op www.
geesterhage.nl voor overige infor-
matie en kaartverkoop.

Castricum - Sprookjes bestaan niet! Of toch wel? Dat zie je op zondag 12 
februari met eigen ogen in Theater Koningsduyn. Dan speelt een van 
Nederlands bekendste en meest geliefde televisieduo’s – Dieuwertje Blok 
en Jeroen Kramer – namelijk het sprookje ‘Prins van Oranje’. Of, zoals zij 
het zelf zeggen: ,,Het sprook Prins van Oranje, want sprookje is een te 
klein woord voor dit verhaal.’’

Prins van Oranje: een ‘sprook’ van 
Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer in de voorstelling ‘Prins van Oranje’.
Foto: aangeleverd

Castricum - In de week van 20 tot 25 
maart is de jaarlijkse collecteweek 
van Reuma Nederland.  Reuma is van 
grote invloed op het dagelijks leven 
van meer dan twee miljoen Neder-
landers en dat aantal is stijgende, 
met name omdat we steeds ouder 
worden. Mensen met reuma willen 
graag gewoon mee doen, maar 
kunnen dat niet vanwege vaak chro-
nische pijn. Ze zijn regelmatig 
vermoeid, hebben fysieke beper-
kingen en kunnen niet vrij leven, 
werken en bewegen. Dat is de 
impact die reuma heeft en dat 
mogen we niet accepteren.
Reuma Nederland heeft veel geld 
nodig voor onder andere onderzoek 
en de huis-aan-huiscollecte blijft een 

belangrijke bron van inkomsten. 
Daar heeft men uw hulp bij nodig! 
Het is voor u maximaal een uurtje 
lopen in de buurt van uw keuze. 
Gezonde beweging en u spreekt nog 
eens iemand... Men zoekt in heel 
Castricum collectanten, maar met 
name in de volgende gebouwen: De 
Weere, C.F Smeetslaan; Landzicht, 
Duinzicht, Zeezicht, drie grote appar-
tementengebouwen, die alle drie in 
de straat De Loet staan. Wilt u ons 
helpen? Neem dan contact op met 
Edith Sibinga (edithsibingawater-
mann@gmail.com) of Paulien Corne-
lissen (paulien@cornelissenweb.eu). 
U kunt ook mailen met Reuma 
Nederland (vrijwilligers@reumane-
derland.nl).

Collectecomité zoekt collectanten 
voor Reuma Nederland

Noord-Holland is een prachtige 
provincie met unieke landschappen. 
Alleen al in de omgeving van 
Castricum zijn polders, moeras-
landen, duinen en open water. De 
druk op het landschap is echter 
enorm. Noord-Holland heeft te 
maken met klimaatverandering, 
moet de natuur beschermen én er 
ligt een woningbouwopgave 
waarbij ook gekeken wordt waar 
plek is om duurzame energie op te 
wekken. Gedeputeerde Esther 
Rommel (Natuur en Landschap) gaat 
in haar lezing onder andere in op 
het behoud van het landschap voor 
de toekomst.

Kapitein Rommel was de oudoom 
van Esther Rommel. Respect voor de 
natuur heeft zij van jongs af aan 

meegekregen. Iedereen moet 
kunnen genieten van de natuur die 
Noord-Holland rijk is. Esther Rommel 
is opgegroeid in Noord-Kennemer-
land, één van de 32 landschappen 
met de titel ‘Bijzonder Provinciaal 
Landschap’. Deze omgeving is voor 
haar een speciale plek omdat zij hier 
in de winter kon schaatsen, in de 
zomer het landschap in kon lopen 
en in het voorjaar naar het eerste 
kievitsei zocht maar ook over 
slootjes sprong. Beschermen van dit 
landschap is belangrijk voor de 
weidevogels, watervogels, de zoog-
dieren en de vissen die er leven. In 
het bijzonder bij provinciaal land-
schap wordt naast de natuur ook de 
cultuurhistorische, aardkundige en 
landschappelijke waarde 
beschermd.

Castricum - Op 15 februari om 19.30 uur geeft Esther Rommel, gedepu-
teerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, een 
lezing in de Tuin van Kapitein Rommel. Er zijn beperkt plaatsen beschik-
baar. Reserveer daarom tijdig op www.tuinvankapiteinrommel.nl à 3,50 
euro inclusief ko�e/thee.

Gedeputeerde Rommel geeft lezing

Gedeputeerde Esther Rommel. 
Foto: aangeleverd

Een circulair centrum is: Een nieuw 
type milieustraat, gecombineerd met 
faciliteiten (inzameling, werkplaatsen, 
ateliers, demontage) voor hergebruik 
en reparatie. En ook een circulair 
netwerk van alle partners gericht op 
dat gebied (o.a. maken, verkoop en 
onderwijs). Op 3 februari gaat men 
interactief met elkaar aan de slag, 
waarbij de volgende onderwerpen 
aan bod komen: Is er al een actief 
circulair netwerk in de gemeenten en 

hoe kan dit netwerk groeien zodat 
meer inwoners en ondernemers elkaar 
weten te vinden voor hergebruik en 
reparatie?
Daarnaast gaat men deze avond 
concreter in op het ontwerp van een 
tweedehands hout- en bouwmateri-
alen winkel/werkplaats. Doel is om te 
onderzoeken hoe we hout- en bouw-
materialen slim kunnen hergebruiken 
en daar verschillende andere functies 
aan verbinden, zoals workshops upcy-

cling. Ook als inwoner en/of onder-
nemer kun je bijdragen aan het herge-
bruik van die hout en bouwmaterialen 
in jouw gemeente. ,,Laten we samen 
ontdekken, ontwikkelen en ons laten 
inspireren op deze interactieve avond 
om die circulaire economie een stukje 
dichter bij te brengen en concreter te 
maken’’, aldus de initiatiefnemers.
De avond wordt gefaciliteerd door 
Marguerite Evenaar en Kristel Logghe. 
Locatie: Supreme College (voormalige 
Maranathakerk) aan de Koning 
Willemstraat 1. Inloop 19.00 uur, start 
programma 19.30 uur, verwachte 
eindtijd 21.30 uur. Breng graag zelf 
een beker mee. Een vrijwillige bijdrage 
voor de zaalhuur is welkom.

Castricum - Op vrijdag 3 februari is er weer Transitie Café. Het thema van 
deze bijeenkomst is circulaire economie – Het belang van een sterk circu-
lair netwerk. In het kader van de haalbaarheid van het Circulair Centrum 
BUCH-gemeenten worden in de diverse gemeenten thema-avonden 
georganiseerd.

Transitiecafé bespreekt vrijdag 
opties circulaire economie






