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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Inbraakpogingen
Castricum - Tussen dinsdag-
avond 29 januari tien uur en 
woensdagmiddag 30 janua-
ri twee uur is er een poging tot 
woninginbraak geweest aan de 
Santmark in Castricum.
Onbekenden probeerden zich 
de toegang tot de woning te ver-
scha� en waardoor er schade is 
ontstaan aan de kozijnen van 
openslaande ramen. 
Ook is er afgelopen week ge-
tracht in te breken bij een wo-
ning gelegen in de Marshallstraat 
te Castricum. De bewoonster ont-
dekte op enig moment dat de ci-
linder van het slot in de achter-
deur op de grond lag en zij zo 
naar buiten kon kijken.

G-disco
Castricum - In jongerencentrum 
Discovery aan de Dorpsstraat 2a, 
schuin tegenover het NS-stati-
on, is vrijdagavond 8 februari van 
20.00 tot 22.00 uur een disco voor 
mensen met een beperking. DJ 
Dylan draait muziek van nu en 
toen. De entree is 4 euro (inclu-
sief twee consumptiemunten). 
De avond is alcoholvrij.

Bromfi ets 
gestolen
Castricum - Maandag 28 janua-
ri is een brom� ets gestolen van-
uit de � etsenstalling van De Bloe-
men. Het betreft een Piaggio, 
groen van kleur, voorzien van het 
kenteken DJV55P.

Woninginbraak
Castricum - Zaterdagavond tus-
sen zeven en elf uur is er ingebro-
ken in een woning aan de Willem 
de Rijkelaan. Bij thuiskomst bleek 
de gehele woning overhoop te 
zijn gehaald. In de keuken was 
een raam geforceerd, door mid-
del van een breekijzer. Het is nog 
niet bekend, wat er weggeno-
men is.

PostNL past netwerk brievenbussen 
in gemeente Castricum aan
Castricum - PostNL past vanaf 
eind februari in gemeente Castri-
cum het netwerk van brievenbus-
sen aan. De reden voor de aan-
passing is dat we in Nederland 
steeds minder post versturen. 
Brievenbussen die weinig wor-
den gebruikt, verwijdert of ver-
plaatst PostNL naar plekken waar 
veel mensen komen zoals winkel-
centra, supermarkten of locaties 
aan het begin van een woonwijk. 

Bij het bepalen van de locaties is 
rekening gehouden met de af-
standseis voor brievenbussen 
die de Postwet voorschrijft. Daar-
naast hebben lokale vertegen-
woordigers van belangenorga-
nisaties zoals ANBO, Unie KBO, 
PCOBm I(e)derin en LvKK de mo-
gelijkheid gekregen om ad-
vies uit te brengen op de plan-
nen in de gemeente. Gezamen-
lijk is gekeken of brievenbussen 
voor iedereen bereikbaar blijven. 
Ook voor mensen die wat min-
der goed ter been zijn. Brieven-
bussen bij ziekenhuizen en zor-
ginstellingen blijven om die re-
den dan ook staan. Ook het aan-
tal verlaagde brievenbussen blijft 
ongewijzigd. Bij het bepalen van 
de locaties wordt rekening ge-
houden met de afstandseis voor 
brievenbussen zoals vastgelegd 
in de Postwet.

Vanaf 23 februari worden de eer-
ste veranderingen doorgevoerd 
in het netwerk van brievenbus-
sen in Noord-Holland Noord door. 

In de gemeente Castricum blijven 
25 brievenbussen en verdwijnen 
er 18 brievenbussen. In Akersloot 
verdwijnen de brievenbussen aan 
de Dorpsstraat, Schouw en Del-
ving. In Castricum die aan de Rui-
terweg, Willem de Zwijgerlaan, 
Prinses Margrietstraat, Van der 
Mijleweg, Tulpenveld, Duinweg, 
Beverwijkerstraatweg, Zeeweg, 
Jacob Rensdorpstraat, Iepenlaan, 
Admiraal de Ruijterlaan, Roose-
veldtlaan en De Bloemen. In Lim-

men verdwijnen de brievenbus-
sen aan de Hogeweg en Nacht-
orchis. De aanpassingen zijn 23 
maart gerealiseerd.
Als een brievenbus vervalt, wordt 
dit minimaal drie weken van te-
voren op de betre� ende brieven-
bus zelf aangegeven. Bewoners 
ontvangen op het huisadres een 
brief met informatie over de ver-
anderingen. 

Informatie is ook te vinden op 
postnl.nl/brievenbus. De locatie-
wijzer op deze pagina helpt bij 
het vinden van de dichtstbijzijn-
de brievenbus. (Foto: aangele-
verd)

Lisanne Schoonebeek wint zilver op 
NK meerkamp voor junioren
Castricum - Lisanne Schoone-
beek (19) eindigde afgelopen 
weekend als tweede bij de NK 
meerkamp voor junioren in de in-
doorhal in Apeldoorn. De Castri-
cumse was bij het hoogspringen 
(1.69) en de 800 meter (2.19.25) 
de beste van alle meisjes, bij het 
verspringen werd ze tweede (5.57 
meter, pr), met de kogel zesde 
(10.13 meter) en bij de 60 meter 
horden vijfde (9.25). Ze behaalde 
in totaal 3792 punten, goed voor 
een tweede plaats in het eind-
klassement én een ruime verbe-
tering van het clubrecord van 
haar vereniging Lycurgus.
Voor haar was het de bekro-
ning van een jaar met forse pro-
gressie op met name de 800 me-
ter (waarbij ze haar pr met 3 se-
conden aanscherpte tot 2.15.85), 
hoogspringen (waarbij ze een pr 
van 1.71 liet noteren) en het ver-
springen. 
De atlete traint al een aantal jaren 
bij voormalig meerkamper Enno 
Tjepkema in Assendelft. Ze gaat 
zich nu richten op het outdoor-
seizoen van haar laatste junioren-
jaar. (Foto: aangeleverd)

Geen opstelterrein bij Uitgeest
‘Dagelijks 32 lege treinen door Castricum’
Castricum - Het geplande opstel-
terrein voor sprinters aan de oost-
kant van de A9 bij Uitgeest komt 
er niet. Dat besloot het ministe-
rie van Infrastructuur en Water-
staat afgelopen week in samen-
spraak met ProRail en de NS. Dat 
lijkt slecht nieuws voor Castricum, 
dat vooral bij de overgang op de 
Beverwijkerstraatweg al met � -
les kampt. Er rijden straks buiten 
de spits nog eens 32 lege treinen 
over het spoor. 
Bij de invoering van het Program-
ma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS) - ook wel het spoorboek-

loos rijden genoemd - wordt een 
� inke kostenoverschrijding ver-
wacht. Volgens een woordvoer-
der van de gemeente Uitgeest 
zijn er ‘nieuwe inzichten over de 
locatie waar treinmaterieel het 
beste kan worden opgesteld. 
Daarom is uiteindelijk toch geko-
zen voor Heerhugowaard. ProRail 
streeft ernaar het aantal lege trei-
nen te verminderen, van 32 naar 
28. Dat is, volgens de woordvoer-
der, mogelijk met een bu� erspoor 
in Uitgeest. ‘Op dit spoor worden 
de treinen gestald totdat ze wor-
den ingezet aan het begin van de 

dienstregeling. Hiertoe wordt het 
huidige spoor 1 (aan de kant van 
de N203) benut. Dit wordt dan cir-
ca 50 meter verlengd. Deze op-
tie moet nog verder worden uit-
gewerkt.’

Het college heeft een brief ge-
stuurd naar de raad waarin zij 
aangeeft niet te goed zijn geïn-
formeerd. Het college is boos en 
vindt dat het ministerie de ge-
volgen voor het verkeer in de ge-
meente niet voldoende heeft on-
derzocht. (Mardou van Kuilen-
burg)

Castricum - Vorig jaar augustus 
werd via een burgerinitiatief de 
werkgroep ‘Bijzzzaak’ opgericht. 
Inwoners van de gemeente Cas-
tricum, Limmen, Akersloot en De 
Woude die zich zorgen maken 
over de teruglopende bijenpopu-
latie, werden opgeroepen te kij-
ken hoe men binnen de gemeen-
te iets kan doen om de bijen- en 
insectenpopulatie te verhogen, 
kortom om meer natuur en groen 
in de gemeente te krijgen. Dit in 
navolging op andere gemeentes 
zoals Bergen en Heiloo, waar een 
actief beleid wordt gevoerd.
Inmiddels hebben ze niet stilge-
zeten. Begin december 2018 is 
het project ‘De Mient Bloeit!’ ge-
start. Dit is een initiatief van be-
woners die van de Mient een 
bloeiende parel willen maken. 
Verder heeft de werkgroep de be-
schikbare gemeentelijke groen-
stroken in kaart gebracht. Ze 

gaan nog bekijken hoe ze dit 
kunnen omtoveren naar bloeien-
de stukjes natuur!
Daarnaast is door een kleine 
groep van raadsleden een aan-
tal uitgangspunten van het ge-
meentelijk groenbeleid opge-
steld. Dit wordt besproken op de 
raadsinformatieavond van don-
derdag 7 februari om 19.30 op 
het gemeentehuis van Castricum. 
De werkgroep roept iedereen op 
om te komen en mee te praten 
over het natuurbeleid binnen de 
bebouwde kom van de gemeen-
te Castricum.

Neem eens een kijkje op de nieu-
we website bijzzzaak.nl. Hier-
op staan onder andere tips over 
wat u zelf kunt doen om de situ-
atie voor de bijen te verbeteren. 
Wilt u reageren of heeft u vragen? 
Neem dan contact op via deze 
website. (Foto: aangeleverd)

GEEN KRANT?
0251-674433

FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

DEZE WEEK

PECANNOTEN HONING

APPEL/PEER
AMARENA KERSEN/CRANBERRY 
NOTENKOEK
PECANNOTEN HONING

GEVULDE BOTERKOEK
GEMBER
CITROEN
BUTTERSCOTCH

4,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN
FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

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

BOULLION BOTTEN
RUND 1 KG € 0,99

2 PERS. ANDIJVIESTAMPPOT
+ 2 PERS. STOOFVLEES

SAMEN € 6,99
HERTEN STOOFVLEES

KANT EN KLAAR 100 GR. € 1,59
VLEESWARENTRIO:

BOTERHAMWORST
SCHOUDERHAM

VLEESSALADE

SAMEN € 5,99

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

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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GroenLinks:
‘Gemeente wordt poot uitgedraaid 
met koop terrein AVC’
Castricum - De gemeente gaat 
Parnassia een half miljoen euro 
betalen voor het terrein van Atle-
tiek Vereniging Castricum (AVC). 
Volgens Machiel Postma van 
GroenLinks wordt de gemeente 
nu ‘een poot uitgedraaid’. ,,Precies 
25 jaar geleden werd het terrein 
voor een gulden overgedragen.”
De oorspronkelijke vraagprijs van 
€ 715.000 werd eerder verlaagd 
naar € 535.000. ,,Borstklopperij”, 
vindt Postma. ,,De grond die door 
de overheid voor een gulden is 
verkocht wordt nu teruggekocht 
voor een half miljoen. Onbegrij-
pelijk.” GroenLinks vindt dat Par-

nassia ‘onbehoorlijk’ omgaat met 
de opdracht die zij hebben gekre-
gen bij overname van de grond. 
,,Het kan niet zo zijn dat een be-
drijf met een half miljard omzet, 
de �nanciële problemen afwen-
telt op onze gemeente en indirect 
op de gebruikers van het sport-
complex. Dat is waanzin.” Groen-
Links wil dat Parnassia het sport-
complex aan de gemeente ver-
koopt voor ‘het geïndexeerde be-
drag van 8,5 eurocent’.
Een woordvoerder van de ge-
meente laat in een reactie weten 
dat de gemeente ‘kiest voor be-
houd en borging van een uniek 

sportpark waar zeer intensief ge-
bruik van wordt gemaakt’. ,,Van-
wege de afschrijvingstermijn 
moest er of gekozen worden voor 
nieuwe erfpacht of voor aankoop. 
Het aankopen van De Duinloper 
is veel goedkoper dan het aan-
gaan van een nieuw erfpacht. 
De vereniging is sterk gegroeid, 
dus er is ruimte voor huurverho-
ging.” De gemeente denkt met 
de aankoop ‘een strategisch ster-
ke grondpositie te verwerven 
voor de toekomst’. ,,Het is nu aan 
de raad om hier hun zienswijzen 
over kenbaar te maken.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Start wijkontmoeting De Marke
Castricum - Vanaf woensdagmid-
dag 6 februari start er een weke-
lijkse wijkontmoeting in De Mar-
ke. Deze middagen zijn bedoeld 
voor mensen die rondom de 
Santmark of in Bakkum of Castri-
cum wonen. Wekelijks staat tus-
sen 14.00 en 16.00 uur de ko�e 
klaar. Er zijn twee gastvrouwen 
aanwezig die de middag bege-
leiden en er voor zorgen dat ie-
dereen een gespreksonderwerp 
kan inbrengen. Vertellen, luiste-
ren, kennis verbreden, gezellig 
samenzijn, nieuwe mensen leren 
kennen, zijn de sleutelwoorden 
van deze middagen. Aanmelden 
is niet nodig, iedereen is welkom. 
(Foto: aangeleverd)

Zelfstandigheid en maatschappelijke particpatie onder druk
Uitkomsten buurtwoononderzoek 
Santmarkbuurt
Castricum - Zestig buurtbewo-
ners en belangstellenden woon-
den de presentatie bij in De Sant-
mark van de uitkomsten van het 
onlangs gehouden buurtwoon-
onderzoek in de Santmarkbuurt 
dat door Welzijn Castricum, in het 
kader van buurtgericht werken, 
werd uitgevoerd. Het onderzoek 
werd gehouden om meer zicht 
te krijgen op woonwensen en hi-
aten die buurtbewoners eerder 
over hun woonomgeving aanga-
ven. De uitkomsten van de, door 
68 bewoners van de seniorenwo-
ningen, ingevulde vragenformu-
lieren werden toegelicht en op-
merkingen en vragen van hen 
werden besproken. 

De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten is 81,7 jaar (10 be-
woners 90+, 36 bewoners 80+, 
11 bewoners 70+ en 8 bewoners 
60+).
Een van de uitkomsten is dat de 
woonomgeving door het groot-
ste deel van de deelnemers aan 
het onderzoek als prettig er-
varen wordt. Bewoners voelen 
zich daarnaast (sociaal) veilig in 
de buurt. Een aantal bewoners 
merkt op dat de bestrating en de 
troittoirs in de omgeving verbe-
tering behoeven: er is sprake van 
veel losse tegels en kuilen. Meer 
bankjes zijn gewenst in de buurt 

en richting Torenstraat om wan-
delingen te kunnen onderbreken 
of boodschappen doen haalbaar 
te maken.
De meest in het oogspringen-
de uitkomsten van het onder-
zoek gaan over de voorzieningen 
in de buurt. De helft van de res-
pondenten geeft aan deze niet 
goed te vinden. Men mist win-
kels en dan vooral de supermarkt 
die op het Kooiplein is wegge-
gaan. De Torenstraat of Geester-
duin is voor veel bewoners te ver. 
In combinatie met de verslechte-
ring van busdiensten en het ont-
breken van een bushalte dichtbij 
De Santmark van een van de bus-
lijnen, is de zelfstandigheid en ac-
tieve deelname aan contacten/
activiteiten én het zelf doen van 
boodschappen in het geding ge-
komen. De belbus heeft niet voor 
iedereen de oplossing gebracht 
waar op gehoopt werd. Eén van 
de bewoners formuleerde het zo: 
‘We zitten hier op een eiland’.
Over het verbeteren van de buurt 
hebben 26 mensen ideeën en 
een deel daarvan wil zich inzet-
ten voor de buurt. Als het gaat 
over het contact met buurtbewo-
ners is tweederde van de respon-
denten positief. Wat betreft acti-
viteiten: 31 mensen geven aan in 
Castricum aan een of meer activi-
teiten mee te doen en 21 mensen 

doen dat in De Santmark. Zorge-
lijk punt is dat 32 mensen belem-
meringen ondervinden om aan 
activiteiten in Castricum mee te 
doen en 17 mensen zien belem-
meringen voor deelname in De 
Santmark. Het gaat meestal om 
fysieke barrières, maar ook om 
drempels op het gebied van: �-
nanciën, sociaal en van psychi-
sche aard.

Al met al is veel informatie over 
woonwensen en hiaten uit het 
onderzoek en de uitwisseling met 
de bewoners die de presenta-
tie bijwoonden naar voren geko-
men. Welzijn Castricum gaat met 
bewoners van de Santmarkbuurt 
nader in gesprek om wensen en 
hiaten verder op te pakken en be-
trekt daarbij partijen die van be-
lang zijn.  

De presentatie is mede mogelijk 
gemaakt door enthousiaste sa-
menwerking met De Santmark. 
Voor vragen over het buurtwoon-
onderzoek kan contact opgeno-
men worden met Irene Zijlstra 
van Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5 in Castricum. Telefoon: 
0251 65 65 62. Mail: info@welzijn 
castricum.nl. Welzijn Castricum is 
bereikbaar op werkdagen tussen 
9.00 en 12.30 uur. (Foto: Marjan 
van der Horst)

Auticafé in Castricum
Castricum - Het Auticafé Kenne-
merland houdt dinsdag 12 febru-
ari een thema-avond over autis-
me, met als onderwerp ‘Zien we 
het kind echt?’
Elk kind wil meedoen en perspec-
tief hebben om voor te leven. Om 
dit te bereiken voor kinderen met 
autisme vraagt dat een inspan-
ning van iedereen. Voor deze kin-
deren is het erg belangrijk dat 
wordt samengewerkt, dat ouders, 
kind, leerkracht en school samen 
onderzoeken om dat te doen wat 
nodig is zolang dat nodig is. Hoe 
doen ze dat, hoe voeren ze het 
gesprek, hoe voorkomen ze dat 
het gesprek vastloopt en ze te-
genover elkaar komen te staan?
Tijdens deze thema-avond gaat 
Astrid Ottenheym, directeur-be-
stuurder van Passend Primair On-
derwijs Noord-Kennemerland, in 
op hoe samen te werken en wel-

ke stappen je daarbij doorloopt. 
Ook komen de valkuilen aan bod 
en de ontwikkelingen van een 
oudersteunpunt Noord-Kenne-
merland.

De thema-avond begint om 20.00 
uur in de aula van basisschool Ju-
liana van Stolberg op de Julia-
na van Stolbergstraat 3 te Castri-
cum. Inloop vanaf 19.45 uur. De 
toegang is gratis. Aanmelden kan 
op info@auticafekennemerland.
nl Na de lezing is er tijd om vra-
gen te beantwoorden. In de pau-
ze kunnen bezoekers de spreker 
persoonlijk ontmoeten. Tegen 
het einde van het programma is 
er voor de bezoekers een moge-
lijkheid om ‘1 minuutje’ te spre-
ken over autisme gerelateerde 
onderwerpen. Achter in de zaal is 
er een folder- en boekentafel. (Fo-
to: aangeleverd)

Omgeving Johanna’s Hof 
en De Hoep weer schoon
Castricum - Zondagmiddag 
ruimden de 38 deelnemers van 
Plogging Castricum onder aan-
moediging van een heerlijk len-
tezonnetje de Zeeweg en het bos 
rondom Bezoekerscentrum De 
Hoep op. Ze plukten er veel blik-
jes, �essen en wikkels uit de strui-
ken en de sloot. Acht vuilniszak-
ken vol. Ferron, Fleur, Samuel, Ta-
mar, Rikki en Jazz vonden ook 
nog een hek. Noor een oorbel. 
Een beetje beduusd van al het 
afval, maar ook trots en voldaan 
werd na a�oop genoten van war-

me chocomel met slagroom in de 
Johanna’s Hof. 

In de voorjaarsvakantie wordt 
ook niet stil gezeten. Dan orga-
niseert Plogging Castricum sa-
men met Staatsbosbeheer een 
opruimactie van het prachtige 
natuurgebied De Slufter op Texel 
waar veel plastic afval uit zee ligt. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.ploggingcastri-
cum.nl en op Facebook: www.fa-
cebook.com/ploggingcastricum. 
(Foto: Esther Parigger.)

Postzegelbeurs Castricum
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseert Postzegelvereniging 
Castricum weer haar jaarlijkse 
postzegel(ruil)beurs. Dit keer op 
zondag 17 februari van 10.00 tot 
16.00 uur in Dorpshuis de Kern 
aan de Overtoom 15.
Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid aan kwalitatief goed �-
latelistisch materiaal aan. Ook 
zijn er de nodige dubbeltjesboe-
ken aanwezig. Natuurlijk kan er 
ook volop geruild worden in een 
aparte ruilhoek.
De beurs is open voor iede-
re verzamelaar van postzegels, 
post(waarde)stukken, ansicht-
kaarten, e.d. De toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van postze-
gels en de voordelen van een lid-
maatschap voor nog niet geor-
ganiseerde verzamelaars. Ex-ver-
zamelaars en erfgenamen, die 
een verzameling willen verko-
pen kunnen zich gratis laten advi-
seren op welke wijze dit het bes-
te kan geschieden. Van deze mo-
gelijkheid werd vorig jaar veel ge-
bruik gemaakt. Jeugdige verza-
melaars kunnen gratis postze-
gels uitzoeken uit een grote partij 
door seniorleden beschikbaar ge-
stelde zegels.
Parkeren kan onder andere in de 
parkeergarage onder het Bakker-
spleintje (gratis) op korte afstand 
van Dorpshuis de Kern. 
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De Rabobank Clubkas 
Campagne gaat van start

Def Americans, Cold Turkey en The Boogie Dogs
Popweekend in café De Vriendschap

Testpersonen gezocht bij HoorCare

At Eternity’s Gate
De �lm At Eternity’s Gate gaat 
over Van Gogh. De �lm richt zich 
op de periode waarin Van Gogh 
woonachtig was in het Franse 
dorpje Auvers-sur-Oise geduren-
de de laatste maanden van zijn 
leven. Hij schilderde er nog een 
aantal werken en ontwikkelde 
zijn kleurrijke manier van schil-

deren. Centraal staat zijn relatie 
met zijn schilderijen en zijn wor-
steling met het geloof, met zijn 
psychische stoornis en met zijn 
ontwrichtende vriendschap met 
kunstenaar Paul Gauguin. 

Van Gogh stierf uiteindelijk door 
zelfdoding.

Corgi (6+)
Corgi Rex is de meest geliefde 
hond van het Britse koningshuis 
en ondanks dat hij zich niet al-
tijd aan de regels houdt is hij lie-
velingetje van de Koningin. Wan-
neer Rex door de andere, jaloer-
se corgi’s het paleis uit wordt ge-
jaagd en niet terugkomt is de pa-

niek groot. Iedereen denkt dat hij 
de koude winter buiten de paleis-
muren niet zal overleven! 
Rex zet alles op alles om thuis te 
komen, maar onderweg wordt hij 
aangezien voor een zwerfhond 
en naar een hondenkennel ge-
bracht. Hier gelooft niemand dat 
Rex een koninklijk hondje is en hij 
moet zich zien te redden tussen 
nieuwe vrienden en vijanden.

Regio - Na het grote succes van 
vorig jaar is de Rabobank Clubkas 
Campagne terug. En hoe! Rabo-
bank Alkmaar e.o. stelt dit jaar € 
225.000,- beschikbaar voor clubs 
uit de regio Alkmaar en omstre-
ken. Verenigingen en stichtingen 
die voldoen aan de voorwaarden 
kunnen zich vanaf nu inschrijven.
De Rabobank Clubkas Campag-
ne is dé donatie-actie voor ver-
enigingen en stichtingen, waarbij 
leden van Rabobank Alkmaar e.o. 
bepalen welke clubs een donatie 
ontvangen door het uitbrengen 

Castricum - Zelfstandige audi-
cien HoorCare is een project ge-
start waarvoor testpersonen 
worden gezocht. Het doel van 
het project is de resultaten van 
slechthorenden meetbaar te ver-
beteren en problemen te vermin-
deren.

Het familiebedrijf is op zoek naar 
personen die al een gehoorappa-
raat dragen, maar toch nog pro-
blemen hebben met o.a. verstaan 

in rumoer, in gezelschap of van 
de televisie. De leeftijd om mee te 
kunnen doen is minimaal 18 jaar 
en mensen met lichte tot zware 
gehoorverliezen kunnen deelne-
men. 
Tijdens het project wordt de be-
staande situatie in kaart gebracht 
in de audio-cabine en gemeten 
StAr- en Triage-audiciens met 
geavanceerde apparatuur. Ver-
volgens wordt de verbetering in 
kaart gebracht en samen met u 

geëvalueerd.  
De afspraken vinden plaats in 
de vestigingen in Heemskerk en 
Santpoort-Noord. De bestaan-
de hoortoestellen hoeven niet bij 
HoorCare vandaan te komen en 
deelname aan het project is kos-
teloos.

Voor meer informatie en een af-
spraak maken, bel met 023-539 
5280 of stuur een e-mail naar: 
aanmelden@hoorcare.nl.

Akersloot - Akersloot zal zater-
dag 16 februari weer een hoog-
tepunt beleven in de muzieks-
feer met een optreden van de Def 
Americans in de zaal van café De 
Vriendschap. Meer dan een halve 
eeuw na de eerste hits van John-
ny Cash weten deze Eindhovena-
ren de swing, sfeer en rebellie van 
een optreden van deze legenda-
rische Amerikaanse outlaw ver-
blu�end goed te raken. 
De songs die ‘The Man In Black’ 
zelf met zoveel liefde en bevlo-
genheid wist te brengen worden 
opnieuw leven ingeblazen door 
Def Americans Johnny Cash Tri-
bute. De band schakelt moeite-
loos tussen de rebellie van de Fol-
som Prison en San Quentin al-
bums, Sun recordings rockabilly 
krakers en het vuur en de broos-
heid uit de comeback albums uit 
de American recordings reeks. 
Het de�nitieve ‘seal of approval’ 
werd afgegeven in 2013 toen de 
band werd benaderd om John-
ny’s jongere broer Tommy Cash te 
begeleiden tijdens zijn concerten 
in Nederland. Het moment dat de 
grote liefde in Johnny’s leven, Ju-
ne Carter Cash, zich op het podi-
um voegde was altijd heel bijzon-
der. En zo is het ook bij een Def 
Americans show, wanneer Kim 
‘Carter’ Wolterink zich bij het ge-
zelschap voegt, gaat het broeien 

voor en op het podium en samen 
met de zaal wordt de show haast 
in hogere sferen bezegeld met de 
beste June en Johnny songs.
Naast het optreden van Def  Ame-
ricans komt er nog een topper op 
het podium van De Vriendschap, 
namelijk de Noord-Hollandse 
topformatie Cold Turkey, winnaar 
van de Grote Popprijs van Neder-
land en zeer succesvol de laatste 
jaren.
De zaal van De Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot, opent 
zaterdag 16 februari zijn deu-
ren om 20.00 uur. Aanvang mu-
ziek 21.00 uur. Entree 12,50 euro. 
Kaarten zijn online te reserveren 

via ikbenaanwezig.nl of telefo-
nisch 0251-312866. Er is ook een 
mogelijkheid via WhatsApp: 06-
51387333.
Op zondag 17 februari treedt de 
roemruchte rock ‘n roll formatie 
The Boogie Dogs op, op dit mo-
ment een van de grote trekpleis-
ter op het gebied van echte rock 
‘n roll. Nummers van o.a. Jerry Lee 
Lewis, Ricky Nelson, Carl Perkins, 
Buddy Holly, Chuck Berry, Elvis 
Presley en nog vele anderen ko-
men ruimschoots aan bod. Dit 
optreden begint om 15.00 uur. 
Er is een hele grote dansvloer. De 
entree is 5 euro. (Foto Def Ameri-
cans, aangeleverd)

van hun stem. Elke stem is geld 
waard. Hoe meer stemmen, des 
te hoger de bijdrage voor de ver-
eniging of stichting.
Alle verenigingen en stichtingen 
uit de regio Alkmaar, die bij de 
bank bankieren en voldoen aan 
de voorwaarden, komen in aan-
merking voor deelname. Inschrij-
ven kan van 1 februari tot en met 
31 maart via de website www.ra-
bobank.nl/alkmaar. 
Na de inschrijvingsperiode vindt 
de stemperiode plaats. Tijdens 
de stemperiode van 23 april tot 

en met 14 mei brengen leden 
van de Rabobank hun stem uit 
op hun favoriete vereniging of 
stichting. Elk lid mag vijf stem-
men (en maximaal twee stem-
men per club) uitbrengen. De le-
den ontvangen aan het begin van 
de stemperiode via de post hun 
stembiljet met meer informatie. 
Op deze manier beslissen de le-
den mee in de verdeling van het 
coöperatief dividend.

Deelnemende verenigingen hoe-
ven geen lid te zijn van Rabobank 
Alkmaar e.o.. Klanten die willen 
stemmen wel! Het lidmaatschap 
is eenvoudig en gratis aan te vra-
gen voor klanten die 18 jaar of 
ouder zijn. (Foto: aangeleverd)

ResetYourMind-Meditatie 
in Castricum van start
Castricum  - Donderdag 14 fe-
bruari  geeft Gerrit Bruil een vrij-
blijvende en gratis introductie 
over ResetYourMind meditaties. 
Deze meditaties zijn diepgaande 
verkenningen van de geest (‘bin-
nenwereld’), bedoeld om tot in-
zichten en bewustwording te ko-
men en de verstoringen te her-
stellen die daar ooit ontstaan zijn.  
Balans en rust bij jezelf gaan erva-
ren en de koers van je leven zelf 
bepalen. Het echte contact met je 
intuïtie herstellen en weer leren 
vertrouwen. Een wens van veel 
mensen in deze hectische wereld 
van druk en prestaties. Herken jij 
jezelf hier ook in?
Gerrit werkt al 25 jaar als behan-
delaar/medium. Zijn cliënten ko-
men uit heel Nederland en zelfs 
daarbuiten. Hij hanteert met suc-

ces een door hemzelf ontwik-
kelde aanpak, resetyourmind.nl.  
Zijn ervaring en werkwijze voegt 
hij nu samen in een geleide medi-
tatievorm met een bijzonder rust-
gevend e�ect.

Het gaat over de relatie tussen 3 
dimensies in ons lichaam:
1. Mentaal: denken, oordelen, 
overtuigingen en ratio (linkerher-
senbrein);
2. Emotioneel: gevoelens en emo-
ties (rechterhersenbrein);
3. Spiritueel: onze zoektocht naar 
oorsprong, is er meer in het uni-
versum en het verlangen te mo-
gen zijn wie we zijn (zielsniveau 
en intuïtie/hart).

Samen hebben ze veel invloed op 
ons lichaam en onze gezondheid.

De informatieavond is op 14 fe-
bruari om 20.00 uur in Cultureel 
centrum ‘Geesterhage’, Geester-
duinweg 3 in Castricum. De en-
tree is gratis.
Meer informatie op:  www.reset 
yourmind.nl. (Foto: aangeleverd)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 21.15 uur

At Eternity’s Gate
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 & 20.30 uur 
zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Green Book
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur
The Favourite

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur

Mary Queen of Scots
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody
vrijdag & zaterdag 13.30 uur

Vals
zondag 11.00 uur 

woensdag 15.30 uur
Maya de Bij - De Honingspelen

zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur

Corgi
zaterdag 13.30 uur

Hoe tem je een Draak 2D
zondag 13.30 uur 

Hoe tem je een Draak 3D

Programma 7 februari t/m 13 februari

Jacqueline Naaborg is studiekeuzebegeleider
‘Inzicht geven in gedrag, talent en 
motivatie is belangrijk’

Castricum - Ze studeerde toege-
paste psychologie en werkte als 
(freelance) hr-adviseur en loop-
baancoach. Toen ze drie jaar in 
Spanje woonde voor het werk 
van haar man besloot ze een an-
dere weg in te slaan. ,,Ik hoorde 
zoveel verhalen over jonge stu-
denten die stopten met hun op-
leiding. Dat boeide me.” 

Jacqueline Naaborg bedacht een 
traject en startte een succesvolle 

pilot. Inmiddels woont ze in Cas-
tricum en werkt ze vooral met tie-
ners die in hun examenjaar zitten.
,,Ik ben er voor de jongeren die 
nog niet weten wat ze willen of 
twijfelen. In Nederland moet je 
al vroeg kiezen, dat brengt stress 
met zich mee. Je bent jong en 
er is veel keuze.” Jacqueline past  
een assessment toe waarmee aan 
de hand van 24 vragen een ge-
dragspro�el wordt gemaakt. ,,Dit 
geeft o.a. inzicht in gedrag, talen-

ten en motivatie. Dit persoonlij-
ke gedragspro�el wordt gekop-
peld aan alle opleidingen die er 
zijn in Nederland, op alle niveaus.” 
Begeleiding in de studiekeuze 
van pubers is noodzakelijk, vindt 
Jacqueline. ,,Bepaalde systemen 
in de hersenen zijn nog niet vol-
ledig ontwikkeld waardoor een 
toekomstgerichte keuze maken 
op deze leeftijd voor de mees-
ten knap lastig is. Je kunt zelf een 
eind komen in de begeleiding 
van je kind. Het allerbelangrijkste 
is dat je objectief blijft en in ge-
sprek gaat vanuit de talenten en 
motivatie van je kind.”

Jacqueline schreef het eBook, 
‘Zeven tips om je kind te helpen 
bij het maken van een passen-
de studiekeuze’, dat men gratis 
kan downloaden op haar websi-
te. ,,Het helpt ouders hopelijk op 
weg. Als buitenstaander kan ik 
vaak helpen met een doorbraak.” 
Over het algemeen geldt dat elke 
puber goed terechtkomt. ,,Soms 
hebben ze gewoon een langere 
aanloop dan nodig.” Meer infor-
matie: www.studiekeuzetop3.nl. 
(Foto: aangeleverd)
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Voorjaarscollectie 
bij Label White
Castricum - Bij damesmodezaak 
Label White op het Bakkersplein-
tje straalt het voorjaar je tege-
moet. De nieuwe voorjaarscol-
lectie is gearriveerd en opvallend 
zijn de vele pasteltinten, maar 
ook de stevige kleuren oranje en 
hard roze. En voor iedereen in de 
maten 36 tot en met 48 wat wils: 
jurkjes, blouses, broeken maar 
ook prachtige zomertruien. Ook 
voor leuke sieraden en mooie 
horloges kan iedereen terecht in 
de gezellige zaak van Marga. Tas-

sen en portemonnees en vele 
soorten prachtige sjaals behoren 
ook tot de collectie. En….. de kof-
�e staat altijd klaar bij Marga, dus 
klanten kunnen rustig op hun ge-
mak rondkijken en passen.

Marga voelt zich thuis op het Bak-
kerspleintje, waar ze vorig jaar 
neerstreek. ,,Het is altijd heel ge-
zellig hier, met zowel onderne-
mers als omwonenden. Het dorp-
se gevoel en de saamhorigheid 
maakt deze plek uniek.’’

Afzwemmers in januari
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug te Castricum. In januari kon-
den 79 kandidaten worden gefe-
liciteerd met hun behaalde diplo-
ma!

Rachel Luitingh heeft op donder-
dag 3 januari voor A afgezwom-
men.

Op woensdag 9 januari is er door 
acht kandidaten afgezwommen 
voor het C-diploma. Mariana Cor-
reia, Steyn van Dorst, Jelle Hen-
drikse, Lilou de Keijzer, Vera Lem-
mens, Jos Meijne, Mikay Milten-
burg en Thijs Schipper hadden 
het hele zwembad voor zichzelf 
en konden al hun vaardigheden 
goed uitvoeren en laten zien aan 
hun fans. 

Op woensdagmiddag 16 janu-
ari werd er afgezwommen voor 
Zwemvaardigheid. Zwemvaar-
digheid is onderverdeeld in drie 
verschillende diploma’s, die qua 
moeilijkheidsgraad elkaar opvol-
gen. Voor het eerste Zwemvaar-
digheidsdiploma hebben Ah-
mad Almoustafa en Bjorn Kool al-
le basisvaardigheden goed uitge-
voerd en aan hun supporters la-
ten zien. Layra Colleye en Feline 
van Graas kunnen al meer op het 
gebied van Zwemvaardigheid en 
zijn geslaagd voor Zwemvaardig-
heid 2.

De week daarna, op woens-
dag 23 januari, was er een gro-
te groep van 34 kandidaten, die 
voor het diploma A afzwom-
men. Kris Admiraal, Manou Baars, 
Anaïs Beatrijs, Bente Brakenho�, 
Thijs Bramkamp, Merel Feller, Eef-
je Franken, Pepijn Genders, Elo-
die Godijn, Fenna de Graaf, Mink 
Hagoort, Finn Hartland, Wilmina 
Hoekman, Lotte Ho�er, Jens Kok, 
Parker Le Loux, Jelte Liefting, Frie-
da Lute, Jenny de Man, Olivier van 
Oostrom, Hugo van der Pouw, Sa-

lem Ramadan, Sanne Reijnders, 
Jent de Reuver, Syb van Scha-
gen, Stef Schoen, Lisa Schoorl, Li-
sa Schut, Finan Sereke, Lauren-
zio Siemons, Juliët Woestenburg, 
Amber Zonneveld, Kristel Zonne-
veld en Cheyenne Zuurbier heb-
ben met goed gevolg alle eisen 
voor het eerste zwemdiploma af-
gelegd! 

Op donderdag 24 januari heeft 
Jolanta Wojcik tijdens de zwem-
les voor volwassenen haar A-di-
ploma gehaald.

Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het wil-
len, wordt er een aantal keren per 
jaar afgezwommen voor de Jip-
diploma’s tijdens de eigen les. Bij 
deze diploma’s worden de basis-
vaardigheden getoetst, die één-, 
twee- en driejarigen met en soms 
zonder hulp van een ouder of 
grootouder kunnen uitvoeren.
Op dinsdagochtend 29 januari 
hebben Aiden Baars, Tom Bruin, 
Ee�e van Duin, Jillis Mous en Re-
bekka Staphorst voor het eerste 
Jip-diploma afgezwommen. Te-
gelijkertijd heeft Bodine Sloog Jip 
2 gehaald, terwijl Jon van Duin en 
Kai Tuijn alle onderdelen van Jip 
3 konden!

Woensdag 30 januari was het de 
beurt aan de groep van 23 kandi-
daten voor het B-diploma. Suus 
Admiraal, Julius Bosman, Lewis 
Breg, Noralie Carton, Eef van Dijk-
huizen, Ryan van der Eng, Juliët-
te Hamming, Milou van der Hei-
de, Julia de Jager, Merel de Jonge, 
Babette Koorn, Mats Lagerveld, 
Romee Loman, Rosie van Meche-
len, Finn Nijman, Julie Popot, Lo-
is Redeker, Thomas Schilder, Bea 
Schmidt, Alexander Sereke, Olivia 
Spanjaart, Thijs Termes en Lean-
ne de Vink zijn allemaal geslaagd! 

Zondag presentatie aan publiek
Emergo bereidt 
concertconcours voor
Castricum - Een nieuw jaar 
brengt weer nieuwe, muzikale 
uitdagingen. Zo ook voor het fan-
fareorkest van muziekvereniging 
Emergo Castricum. Op zaterdag 
16 maart neemt het orkest deel 
aan het concertconcours in de 
Hanzehof in Zutphen. 

De voorbereiding hierop is inmid-
dels in volle gang. Zo is er op zon-
dag 10 februari een repetitiedag 
gepland. Hier wordt, behalve met 
het hele orkest, ook gerepeteerd 
in afzonderlijke secties. Om de 
muziekwerken ook te laten ho-
ren aan de lokale fans, wordt de 
dag afgesloten met een openba-
re doorloop van het gehele pro-
gramma. Dit start om 15.30 uur, 
in de aula van het Clusius Colle-
ge aan de Oranjelaan 2a in Cas-
tricum.
Hierbij is publiek welkom om de 
werken te komen beluisteren. In 
de komende vijf weken moet de 

grondverf hier en daar natuur-
lijk nog afgelakt worden, maar de 
werken staan al behoorlijk in de 
steigers. Het programma varieert 
van een speelse prelude tot het 
indrukwekkende ‘A Brussels Re-
quiem’ van de componist Bert Ap-
permont. Hierin staan de aansla-
gen in onder andere Brussel, Pa-
rijs en Nice centraal. De emoties 
van angst, onbegrip en woede 
zijn duidelijk te horen. Het Fran-
se kinderlied ‘Au claire de la lune’ 
vormt de rode draad, waardoor er 
ook ruimte is voor hoop en geloof 
in een andere wereld. 

Naast het prachtige ‘I shall love 
but thee’ liet Emergo de jonge, 
talentvolle componist Tjeerd Nij-
hof ook een werk schrijven, spe-
ciaal voor deze concoursdeelna-
me. Op die manier wordt in en-
semblevorm maar weer eens ge-
toond hoe gevarieerd de kwali-
teiten van Emergo zijn. 

Ook de trompetsectie is in volle voorbereiding op de concoursdeelname 
van Emergo (foto: Wim Stolwerk)

Tuijn staakt roeitocht 
Castricum - De Castricummer 
Ralph Tuijn heeft zijn roeitocht 
over de Atlantsche Oceaan af-
gebroken. Hij ondervond op zijn 
megatrip veel tegenslag en uit-

eindelijk vormde een kapotte 
dolpin de reden om op te geven. 

In juni wil hij zijn tocht naar Zuid-
Amerika voortzetten.

Fietsersbond organiseert 
verkiezingsdebat
Castricum - In maart zijn de Pro-
vinciale Statenverkiezingen. 
Daarom organiseren de provinci-
ale Noord-Hollandse afdelingen 
(afgezien van de vervoersregio 
Amsterdam) van de Fietsersbond, 
op woensdag 27 februari een ver-
kiezingsdebat. Het thema is: ‘Het 
verbeteren van het �etsklimaat in 
Noord-Holland.’
Het is een debat tussen vertegen-
woordigers van politieke partijen 

die meedoen aan de verkiezin-
gen. Saskia Kluit is debatleidster. 
Zij is directeur van het Landelijk 
Bureau van de Fietsersbond. An-
ders dan bij voorgaande verkie-
zingen vindt dit debat niet plaats 
in Haarlem, maar in Castricum in 
het gemeentehuis aan het Raad-
huisplein 1. Om 20.00 uur start 
het debat. Inloop met ko�e en 
thee vanaf 19.30 uur. Het debat 
duurt tot 22.00 uur. 

Deze week in De Bakkerij
Hostage to Hell & 
Personal Paranoid
Castricum - RobZ (guitars) en Da-
ve (drums) kenden elkaar al van 
het jammen in en rond Castri-
cum. Beide muzikanten speelden 
al jaren in rock & metal bands in 
de NH-regio. Bij het jaarlijkse Uit 
Je Bak festival, kon Dave RobZ 
overtuigen om een band op te 
richten. Via het metal circuit en de 
vele muzikale kennissen kwamen 
Mischa (bass) en John (vocals) al 
snel in zicht. Zo is Hostage to Hell 
ontstaan!
In eerste instantie richt de band 
Hostage to Hell (geïnspireerd op 
een track van Grip Inc.) zich op 
het spelen van gave grooven-
de metal songs van bestaande 
bands. Denk aan bands zoals Me-

gadeth, Slayer, Grip Inc. en Gojira. 
Wellicht volgt er eigen werk in de 
nabije toekomst.
Personal Paranoid is een metal en 
heavy metal band uit Heerhugo-
waard die inmiddels ook al wat 
�jn eigen werk op de planken 
hebben staan.
Samen gaan de bands aanstaan-
de zaterdag De Bakkerij op zijn 
spreekwoordelijke kop zetten. 
Spelen om het spelen dus! Als 
klap op de vuurpijl is er ook geen 
entree. Wel gaat men rond met 
de pet voor de borrelpot van de 
jongens en dames. 
Open: 21.00 uur. Entree: gratis/
vrijwillige bijdrage. (Foto: Hosta-
ge to Hell, aangeleverd)

Marina en Sabrina 
houden open atelier
Castricum - Elke vrijdag, maar 
ook komend weekend, zet kun-
stenaarsduo Marina & Sabrina de 
deur van hun prachtige atelier en 
expositieruimte aan de Van Ol-
denbarneveldweg 32 in Bakkum 
van 13.00 tot 18.00 uur open.

Pronk: ,,Het is februari en nog 
midwinter maar we voelen de 
dagen lengen en het verlangen 
naar de lente is nauwelijks te be-
teugelen. Wel en wee wisselen el-
kaar voortdurend af. Zoals ‘the Jo-
ker’ in de tarotserie van Sabrina, 
soms onbezonnen, soms darte-
lend of dwaas maar met accepta-
tie of als de gevreesde ‘Death’ die 
staat voor transformatie waarbij 
ruimte wordt gemaakt voor een 
nieuw begin.”
De expositie wordt zondag vanaf 
15.00 uur feestelijk geopend met 
optredens van Fons Boer. Tussen 
de akkoorden van weemoed, ver-
telt hij in rauwe klanken over Bak-
kum aan Zee, over al dan niet ver-
loren liefde, over het leven dat 
geen zin heeft en juist leuk is, 
over wee en over wel. Geboren 

en getogen in Amsterdam woont 
Fons sinds 2016 in Bakkum. Ju-
ni jl. was hij één van de bijzonde-
re Castricummers in de portret-
tengalerij die Marina en Sabrina 
maakten. Al 25 jaar is Fons ver-
teller en muzikant bij Theater De 
Overkant, en sinds een jaar orga-
niseert hij Open Podium Bakkum 
in Hotel Fase Fier waarbij hij op-
treedt als spreekstalmeester en 
verhalenverteller.

Fons Boer in het atelier van Marina 
& Sabrina, foto Marina Pronk

MOOTet in De Oude Keuken
Castricum - Op zondag 10 fe-
bruari komt uit Bergen MOOTet 
optreden, een echte vocalgroup 
met drie zangeressen en een zan-
ger, begeleid door twee gitaris-
ten en met een gevarieerd reper-
toire tussen ingetogen, jazzy en 
lichte pop. Met Anita de Graaf, 

Marjolein Fuchs, Gerrie Moot en 
Chris Duivenvoorde (zang), Jos 
van Hoo� en Edward Fuchs (gi-
taar). De DOKspecial is wildzwijn-
ragout.
Zondag 10 februari: MOOTet in 
De Oude Keuken om 15.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Samen met je klein-
kind een fantasierijk schilde-
rij maken? Een fantastisch idee! 
Bij Perspectief is dat mogelijk op 
zondagmiddag 3 maart van 13.30 
tot 16.30 uur. Elke opa of oma kan 
dan samen met één kleinkind 
vanaf ongeveer 5 jaar onder lei-
ding van docente Fré Ham een 
kleurrijk kunstwerk schilderen. 

Op een vel stevig karton wor-
den eerst met acryl diverse kleu-
ren aangebracht. Daarna schilde-
ren de koppels er naar hartenlust 
stippeltjes, lijntjes, bloemetjes of 
andere versieringen op. Als al-
les droog is kunnen de kinderen 
met hun kinderlijke onbevangen-
heid, daar fantasiedieren van ma-
ken. Met behulp van de groot-
ouders krijgt de achtergrond tot 
slot een basiskleur waardoor de 
kleurrijke dieren bijna het schil-
derij uit springen! Graag zelf verf 
en penselen meenemen, voor het 
karton wordt gezorgd. De kosten 
per koppel voor deze gezellige 

workshop zijn € 20,00 voor leden 
en € 25,00 voor niet-leden. Aan-
melden via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl of bij Frouk-
je Docter, tel. 06-13050180. (Foto: 
Fré Ham)

Schilderen met je 
kleinkind bij Perspectief
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JOGG-regio Noord-Holland en GGD 
sluiten zich aan bij Rabo AZ Foodtour
Regio - De lancering van de Rabo 
AZ Foodtour vorig jaar is niet on-
opgemerkt gebleven. Het nieu-
we compleet interactieve lespro-
gramma voor groepen 7/8 waar-
in voedsel en gezonde voeding 
centraal staat is een groot succes. 
Vier Noord-Hollandse Raboban-
ken ontwikkelden dit samen met 
AZ Alkmaar en Greenport NHN. 
En nu sluiten zes gemeenten van 
JOGG-regio Noord-Holland (Jon-
geren Op Gezond Gewicht) en 
GGD Hollands Noorden zich aan, 
zo maakte Robert Eenhoorn, Al-
gemeen directeur AZ, woensdag 
30 januari tijdens de bijeenkomst 
NL Vitaal bekend. 
,,We vinden het een prachtige 
aanvulling op de bestaande sa-
menwerking,’’ vertelt Eenhoorn. 
,,JOGG-regio Noord-Holland en 
GGD Hollands Noorden zetten 
zich in voor een samenleving 
waarin kinderen en jongeren le-
ren, wonen, werken en spelen in 
een omgeving waarin gezond le-
ven leuk en makkelijk is. En dat is 
ook precies wat we met de Rabo 
AZ Foodtour willen; op een leuke 
manier vertellen over een actu-
eel voedsel- of gezondheidsthe-
ma.’’ Bob van der Hout, directeur 
Food & Agri bij de Rabobank vult 
aan: ,,Met �lmpjes van AZ-spe-
lers, trainers en voedingsdeskun-
digen wordt de lesstof aan de klas 
gepresenteerd. Vervolgens voe-
ren de leerlingen de opdrachten 
uit, vastgelegd in vlogs, waarmee 

ze kans maken op een Foodclinic 
bij AZ. En door de samenwerking 
met JOGG en de GGD kunnen we 
het lesprogramma inhoudelijk 
nog sterker maken.’’

Anja Lems, JOGG-regisseur: 
,,JOGG is een netwerkorganisatie. 
Samen met gemeenten, lande-
lijke en lokale professionals, pri-
vate partijen en maatschappelij-
ke organisaties maken ze de om-
geving letterlijk weer gezonder 
door de thema’s Drinkwater, Gra-
tis Bewegen en Groente uit te rol-
len op basisscholen. Deze the-
ma’s sluiten mooi aan bij de Ra-
bo AZ Foodtour en daarom is er 
contact gezocht met AZ, Rabo-
bank en Greenport.’’ Esther Kleine 
Deters, adviseur Gezondheidsbe-

vordering van de GGD vertelt ver-
der. ,,De GGD heeft diverse pro-
gramma’s om gezond gedrag te 
stimuleren bij de inwoners van 
Noord-Holland Noord waarbij 
wordt samengewerkt met ande-
re gezondheids- en welzijnsin-
stellingen. Voorbeelden hiervan 
zijn JOGG en de Gezonde School 
aanpak. De GGD kan scholen hel-
pen om de Rabo AZ Foodtour en 
de JOGG-activiteiten onderdeel 
uit te laten maken van een inte-
grale en structurele aanpak waar-
mee scholen een Gezonde School 
kunnen worden. Dat is toch hart-
stikke mooi!’’ 

Meer weten over de Rabo AZ 
Foodtour? Ga naar www.raboaz-
foodtour.nl. (Foto: aangeleverd)

Extra cursus reanimatie met AED
Castricum - Vanwege de grote 
belangstelling bij de onlangs ge-
geven cursus, organiseert EHBO 
Vereniging Castricum op don-
derdag 28 februari een extra cur-
sus reanimeren en gebruik van de 
AED. Bij een hartstilstand telt na-
melijk iedere minuut en kan di-
rect hulp verlenen een leven red-
den. Met de inzet van een AED 
nemen de overlevingskansen van 
het slachto�er sterk toe. 

Tijdens de cursus leert men een 
hartstilstand te herkennen, hoe 
een reanimatie wordt uitgevoerd 
en hoe de AED daarbij gebruikt 
kan worden.

De cursus wordt door twee ge-
certi�ceerde trainers gegeven op 
donderdag 28 februari van 18.30 
tot 22.30 uur in het EHBO leslo-
kaal in Cultuur Centrum Gees-
terhage in Castricum. Er wordt 
getraind in kleine groepen, dus 
naast de theorie is er veel aan-
dacht voor oefening op de ver-

schillende oefenpoppen. De kos-
ten van de cursus bedragen 55 
euro inclusief instructieboekje en 
certi�caat. Sommige ziektekos-
tenverzekeraars vergoeden (een 
deel van) de cursus. Vraag dit na 
bij de verzekeraar. 

Op de website www.ehbocastri-
cum.nl staat alle informatie over 
de cursus en een inschrij�ormu-
lier. Of neem hiervoor contact op 
met het secretariaat van EHBO 
vereniging Castricum op tel. 
0251-651060 (bij voorkeur tussen 
19.30 uur en 21.00 uur) of mail 
naar secretaris@ehbocastricum.
nl. (Foto: aangeleverd)

Hidde Buur slim en sterk
Akersloot - Hidde Buur uit 
Akersloot heeft dik verdiend de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup gewonnen. 
Bij een temperatuur van en-
kele graden onder nul op een 
sneeuwvrij parcours op Sport-
complex de Cloppenburgh werd 
het Chris Kemp uit Egmond aan 
den Hoef gegund de eerste kilo-
meter voor zijn rekening te ne-
men. Daarna was het duo Wout 
Bakker (Heiloo)/Hidde Buur 
(Akersloot) weer aan de beurt. 
Dit wekelijkse gevecht leverde 

om beurten een winnaar op. Dit 
keer nam Wout Bakker, zoals zo 
vaak, de leiding op zich en scho-
telde een straf tempo op met Hi-
dde Buur ogenschijnlijk makkelijk 
volgend in het wiel. De anderen 
moesten toezien hoe dit tweetal 
de koers bepaalde. Op de meest 
technische stukken liet Wout Bak-
ker het tempo stokken om ver-
volgens op de lange rechte ein-
den de snelheid schrikbarend op 
te voeren om te proberen Hidde 
Buur kapot te krijgen. Deze tak-
tiek leverde niet het gewenste re-
sultaat op, maar had wel tot ge-
volg dat Henk Jan Verdonk seni-

Dansdemonstraties bij TIOS Limmen
Limmen - De Streetdance/Hip-
hop, Dancehall en Breakdance 
groepen van TIOS Limmen heb-
ben zondagmiddag 27 januari 
een geslaagde dansdemonstra-
tie gegeven. De sporthal aan de 
Hogeweg liep aardig vol en zelfs 
toen de show al begonnen was, 
kwamen er nog mensen binnen.
Sinds september heeft Cin-
dy Spek de jongste Streetdan-
cers onder haar hoede. Hun eer-
ste dans was op de muziek van 
‘Scream’ (Usher) en hier hebben 
zij sinds september hard op geoe-
fend. In hun tweede dans hebben 
de meiden zelf stukjes dans ver-
zonnen en zijn ze erg creatief ge-

weest op ‘Taki Taki’. 
De twee Dancehall groepen staan 
ook onder leiding van Cindy Spek 
en de dames lieten zien dat ze 
enorm zijn gegroeid. Er werd op 
verschillende stijlen muziek ge-
danst en vooral op ‘Reet Peti-
te’ was het voor sommige dames 
wennen op hoge hakken. 
Dit jaar heeft Falko de Graaf drie 
groepen Breakdance en ook die 
dansers lieten zich van hun beste 
kant zien. Dit werd zeer gewaar-
deerd door het publiek dat en-
thousiast begon mee te klappen.
De eerste groep zijn de jongste 
talenten en die lieten zien dat ze 
al aardig wat coole moves in huis 

hebben. Groep twee zijn de wat 
meer gevorderde dansers en die 
lieten dit zien aan de hand van 
gave en coole moves. Zij hebben 
zelfs meegedaan met de Dance 
Battle in Hoorn.

Groep drie traint al jaren samen, 
zijn erg fanatiek en supergoed. 
Zij begonnen met een mooie op-
bouw met de muziek ‘Chariots of 
Fire’, waarna zij de beste moves 
lieten zien en de vetste choreo-
gra�eën uit de kast haalden. Ook 
Falko gaf nog een staaltje super-
goede Breakdance weg, dit tot 
zéér veel enthousiasme bij het 
publiek. (Foto’s aangeleverd)

Sint Antonius wordt jeugdzorglocatie; 
raad weigert te debatteren
Castricum - Voormalig kinder-
tehuis Sint Antonius aan de Bak-
kumse Heereweg is maandag in 
gebruik genomen als gesloten 
jeugdzorglocatie. Het nieuws dat 
zorgaanbieder Horizon voor het 
pand had gekozen kwam vorige 
week naar buiten. De Castricumse 
raad voelde zich donderdag voor 
het blok gezet en weigerde over 
de kwestie te debatteren.

Een besluit over de locatie hoef-
de er door de raad niet genomen 
te worden, jeugdzorg is passend 
in het bestemmingsplan van Sint 
Antonius. Horizon gaat aan circa 
dertig kinderen van 12 tot 18 jaar 

gesloten jeugdzorg bieden. Don-
derdag weigerde de raad te de-
batteren omdat zij zich voor het 
blok gezet voelde. Het college 
van Castricum besloot eerder aan 
de raad voor te stellen al of niet 
in te stemmen met het realise-
ren van een nevenvestiging voor 
voortgezet speciaal onderwijs. 

Ook het Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs Midden-
Kennemerland moet formeel een 
verklaring van geen bezwaar te-
gen een nevenvestiging afgeven. 
Geen verklaring betekent geen 
subsidie. De raad koos voor een 
akkoord. 

Horizon noemt de locatie ‘zeer 
geschikt’ - het is een voormalig 
kindertehuis, ruim opgezet en 
landelijk gelegen. ‘Castricum be-
schikt bovendien over uitsteken-
de OV-voorzieningen. Het colle-
ge van Castricum is op 17 janu-
ari geïnformeerd over de voor-
genomen vestiging van Horizon 
in Bakkum. Het Castricumse col-
lege heeft de vergunningen en 
het bestemmingsplan getoetst, 
de (brand)veiligheid nader laten 
bekijken en de �nanciële risico’s 
in kaart gebracht. Deze informa-
tie heeft het college met zijn ge-
meenteraad gedeeld.’ (Mardou 
van Kuilenburg)

Sprookje SV Vredeburg duurt voort
Limmen - Het eerste team van SV 
Vredeburg speelde donderdag 31 
januari een bondsduel bij De Wij-
ker Toren in Beverwijk. Een dag la-
ter stond voor de Limmer scha-
kers ronde zeventien van de inter-
ne competitie op het programma.
Ternauwernood wist Vredeburg 
vorig seizoen te ontsnappen aan 
degradatie uit de tweede klasse. 
Maar dit seizoen is alles anders 
en staat Vredeburg na vijf van de 
zeven bondsduels nota bene bo-
venaan de ranglijst in de twee-
de klasse C. Ook tegen het op pa-
pier veel sterkere De Wijker To-
ren werd gewonnen. Luc Janssen, 
Bob  en Ed Stolp en Remi Aa�es 
tekenden voor een overwinning. 
Daarbij was een saillant detail dat 
de tegenstanders van Ed Stolp en 
van Remi Aa�es in een bepaald 
niet verloren stelling de maximaal 
toegestane bedenktijd overschre-

den. Niels Hageman, Jos Admiraal 
en Tars Wanders waren goed voor 
een half punt. Alleen Bert Hol-
lander moest de koning omleg-
gen. 5,5-2,5 laat zich lezen als een 
heel knap resultaat. Vredeburg 1 
treedt nog aan tegen De Waagto-
ren uit Alkmaar en tegen Krom-
menie en heeft waarschijnlijk aan 
twee matchpunten genoeg om 
de titel te behalen. Ongeloo�ijk! 
Maar anderzijds: wat heeft Vrede-
burg te zoeken in de eerste klas-
se? 

In de interne competitie verste-
vigde Luc Janssen zijn leidende 
positie door te winnen van Harold 
Ebels. Bert Hollander versloeg zijn 
zusje Sandra door een buitenge-
woon sterk kwaliteitso�er. Yvon-
ne Schol creëerde een fantasti-
sche stelling tegen Hans de Goe-
de die volledig ingesnoerd stond. 

Maar Schol vond geen winnende 
voortzetting. De Goede ontwor-
stelde zich aan de druk en wist 
even later met een ‘sneaky’ toren-
zet alsnog winnend achter de vij-
andelijke linies te komen. Gert-
jan Hafkamp maakte korte met-
ten met Marlies Sturk. Remi Aa�es 
won in een indrukwekkende stijl 
van Samer Alrayes. Ed van Duin 
wist in een iets mindere stelling 
tegen Marc Voorwalt toch remise 
te maken door op handige wijze 
‘eeuwig schaak’ te geven.  Robin 
Rommel toonde zich sterker dan 
Dick Aa�es. Paul de Ruijter boek-
te een knappe zege op Nico Pep-
ping.
Komende week zijn er bondsdu-
els voor Vredeburg 2 (naar Pur-
merend) en voor Vredeburg 4 (te-
gen Volendam) en wacht ronde 
achttien van de interne compe-
titie. 

or uit Egmond aan den Hoef door 
dit hollen en stilstaan het duo 
kon naderen en zelfs zou kunnen 
gaan bedreigen. De slimme Hid-
de Buur zag de bui al hangen en 
besloot na ongeveer 40 minuten 
de door zijn eigen toedoen uitge-
bluste Wout  Bakker achter zich 
te laten. Het tempo bij Bakkertje 
was daarna helemaal zoek, zodat 
Verdonk senior ruim voor tijd de-
ze wist te achterhalen en terug 
te zetten naar een toch dappere 
derde plek. 

Uitslag: 1. Hidde Buur, Akersloot; 
2. Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan den Hoef; 3. Wout Bak-
ker, Heiloo; 4. Timo Meijer. Heer-
hugowaard; 5. Chris Kemp, Eg-
mond aan den Hoef.

Body Slen viert 20-jarig bestaan
Castricum - Het concept komt 
oorspronkelijk uit Amerika en 
werd jaren geleden zelfs ter re-
validatie gebruikt. ‘Slenderen’ - je 
spieren sterker en veerkrachtiger 
laten worden zonder deze te be-
lasten. Eigenaresse Mariëtte helpt 
vrouwen die een strakker lijf wil-
len en coacht mensen die door 

medische problemen niet of nau-
welijks kunnen sporten. Dat doet 
ze al twintig jaar met veel plezier. 

,,Bij Body Slen staan acht bewe-
gingsbanken die de spieren on-
belast versterken. Het zijn een 
soort tafels met elektromotoren 
die delen van het lichaam acti-

veren. Vooral de buik- en bilspie-
ren worden verstevigd, omdat je 
die zelf moet aanspannen. Slen-
deren is ook goed voor de door-
bloeding. Je kunt het zo zwaar 
maken als je zelf wilt, omdat je er 
ook voor kunt kiezen om oefenin-
gen te doen als je op de bank ligt 
of een andere houding aan te ne-
men. Elke bank duurt acht minu-
ten.” Voor mensen met lichame-
lijk klachten kan Body Slen een 
uitkomst zijn. ,,Uit ervaring we-
ten we dat sommige klachten 
�ink kunnen verminderen of zelfs 
kunnen verdwijnen.” Stijve nek 
en schouders, artritis, reuma, ar-
trose, rugpijn of spieraandoenin-
gen: bij klachten waarbij niet ge-
sport kan of mag worden zijn de 
bewegingsbanken een uitkomst. 
,,Een uur op de bewegingsban-
ken staat gelijk aan zeven uur in-
tensieve grondgymnastiek”. Ge-
wicht verlies je niet door te slen-
deren, centimeters wel. Body 
Slen heeft ook cardioapparatuur, 
waarmee conditie opgebouwd 
kan worden. ,,Uiteraard onder 
begeleiding”, legt Mariëtte uit. In 
het pand van Body Slen zijn te-
vens een pedicure, masseuse en 
schoonheidssalon te vinden. ,,En 
er is altijd voldoende parkeerge-
legenheid. Body Slen is geschikt 
voor iedereen: man, vrouw, jong 
en oud.”

Body Slen is gevestigd aan de Be-
verwijkerstraatweg 32 in Castri-
cum, tel. 0251-670000. Meer in-
formate op www.�tenbeauty.nl
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Lezing: ‘Klachten vanuit de darm’

Regio - Frank Jonkers, oprichter 
van BodySwitch, vertelt over de 
relatie tussen de meeste wester-
se ziektes en de darm(�ora). Hij 
legt uit waarom problemen in de 
darm zoveel invloed hebben op 
zowel de fysieke als mentale ge-
zondheid van volwassenen én 
kinderen.
Er zijn veel lichamelijke klachten 
die voortkomen vanuit de darm 
zoals buikpijn, verstopping of 
juist aanhoudende diarree, prik-
kelbare darm (PDS), Ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa. 

Maar wist u dat de darm ook een 
grote invloed heeft op ande-
re klachten zoals chronische ver-
moeidheid, slapeloosheid, Alz-
heimer, dementie, Parkinson, reu-
ma, overgewicht, diabetes, aller-
gieën, eczeem, angst en depres-
sie, migraine, �bromyalgie of hor-
monale stoornissen. Een zorg-
wekkend aantal mensen gaat in 
toenemende mate gebukt onder 
deze gezondheidsproblemen.
Misschien wordt u verteld dat u 
maar met deze klachten moet 
leren leven? Maar is dat wel zo? 

Wist u dat veel van deze klachten 
(mede) worden veroorzaakt door 
darmproblemen? En deze te be-
handelen zijn op een natuurlijke 
en gezonde manier?
,,Het is vaak lastig om de oor-
zaken te vinden. Maar door on-
ze specialisatie en ervaring kun-
nen we bijna altijd een passende 
behandeling bieden die ervoor 
zorgt dat de klachten verdwij-
nen’’, aldus Frank.
Voor wie: De lezing is bedoeld 
voor mensen met aanhouden-
de klachten om inzicht te geven 
over de invloed van westerse leef-
stijl op de gezondheid in het al-
gemeen, de darmen in het bijzon-
der en om te laten zien hoe onze 
integrale aanpak ook voor u wel-
licht een uitkomst kan bieden.
Wanneer: Zaterdag 16 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.3 uur. 
Waar: BodySwitch, praktijk voor 
integrale geneeskunde. Rijks-
straatweg 55 in Heemskerk.
De toegang is gratis.

Aanmelden: Er is plaats voor circa 
50 personen. Graag wel van tevo-
ren aanmelden. Dit kan via: www.
bodyswitch.nl, e-mail: heems 
kerk@bodyswitch.nl of telefo-
nisch: 0251-234000.

Zonnige laatste Strand- en Duinloop
Castricum - Op zondag 3 febru-
ari organiseerde AV Castricum de 
vierde en laatste Strand- en Duin-
loop van dit winterseizoen. De at-
letiekbaan was bevroren, dus de 
lopers moesten op het grasveld 
naast de atletiekbaan starten. De 
omstandigheden waren ideaal; 
de zon scheen en het strand was 
goed te belopen. In totaal wa-
ren er 250 deelnemers, waarvan 
de lopers voor de lange afstan-
den zich wilden testen voor de 
Groet uit Schoorl Run die volgend 
weekend plaatsvindt. 

Bij de jongste pupillen werd Jent 
de Reuver van AV Castricum eer-
ste op de 2,3 kilometer in een tijd 
van 13.45 minuten. Snelste meisje 
was Femm Bruin, zij won in 12.45 
minuten. Bij de oudere AB-pu-
pillen stonden er 15 jongens op 
deze afstand aan de start en 10 
meisjes. Bij de jongens was Mel-
le Bernhard van AV Castricum eer-
ste in een tijd van 10.07 minuten. 
Bij de meisjes Cheyenne van den 
Bos, zij liep 11.13 minuten. Jip 
de Ruiter van AV Castricum wil-
de meedoen aan de 2,3 km, maar 
mistte een afslag, waardoor hij 
de 4,1 km liep, hij �nishte knap in 
een tijd van 25.22 minuten. Bij de 
jongens junioren CD was de over-
winning op de 2,3 kilometer voor 
Milo Dekker van AV Castricum, hij 
liep een tijd van 8.40 minuten. Bij 
de meisjes junioren CD was Fran-
ka Holland eerste, zij liep 9.43 mi-
nuten. Bij de deelnemers ouder 
dan 16 jaar won Eelco de Bruin 
de 2,3 km met een tijd van 11.29. 
Snelste dame was Femke Been 

van AV Castricum in 9.00 minuten. 

De eerste plaats bij de jeugd tot 
16 jaar op de 4,1 kilometer was 
voor Richelle Kanis, zij �nishte in 
18.28 minuten. Bij de mannen ou-
der dan 16 jaar won Lars Thode 
van AV Castricum in een tijd van 
16.27 minuten. Bij de dames werd 
Chanel Stoop eerste in 22.42 mi-
nuten.  

De wedstrijdafstand was de 8,8 ki-
lometer, en werd bij de senioren 
gewonnen door Vincent Docter 
van AV Castricum. Hij zette een 
tijd van 34.26 minuten op de �-
nishklok. Bij de mannen 40+ was 
de eerste plaats voor Richard Dijk-
huizen van AV Castricum in 34.41 
minuten. Bij de mannen 50+ won 
Dirk Klaassen in een tijd van 35.14 
minuten. 
Bij de vrouwen senioren was de 
overwinning voor Marjolein Bij-

waard-Reitsma, zij liep een tijd 
van 40.25 minuten. Bij de vrou-
wen 35+ won Monique Ar-
kenbouw-Andriessen in 39.49. 

Bij de mannen 12,4 km was de 
overwinning voor Thom Ligthart 
in 51.18. Er deden 77 mannen 
mee. Bij de vrouwen bestond het 
deelnemersveld uit 22 vrouwen, 
de snelste was Eiland Groenland, 
zij �nishte in 56.08. De winnaars 
van de 12,4 km en de 4,1 km won-
nen een heerlijke appeltaart. De 
snelste drie deelnemers per leef-
tijdscategorie van de 8,8 km won-
nen een geldprijs. 

De organisatoren hopen alle lo-
pers terug te zien op zondag 17 
maart, bij de Parnassia Groep 
Cross, over het landgoed Dijk 
en Duin. Lees meer hierover op 
www.avcastricum.nl. (Foto’s: aan-
geleverd) 

Aanplant bijen- en vogelbos op depot in 
Oosterbuurt verzet naar 9 februari
Castricum - Een paar weken ge-
leden werd in deze krant de aan-
plant van een bijen- en vogelbos 
op het gemeente gronddepot 
aan de Heemsterderweg in de 
Oosterbuurt aangekondigd. Vrij-
willigers uit de Oosterbuurt als 
uit de rest van Castricum, zouden 
samen met Landschap Noord-
Holland op 26 januari aan de slag 
gaan. De vorst gooide echter da-
nig roet in het eten. Precies toen 
het plantgoed bij de kweker uit 
de grond zou worden gehaald 
voor transport naar de Ooster-
buurt, vroor het zowel overdag 

als ‘s nachts. Dat overleven de 
wortels van struiken en boompjes 
niet, dus kon de levering en daar-
mee de aanplant niet doorgaan. 
De plantdag is nu naar zaterdag 9 
februari verplaatst. De werkzaam-
heden starten om 10.00 uur.

Voor wie het nog niet weet; het 
gemeente gronddepot aan de 
Heemstederweg is een terreintje 
vol betonnen bouwsels en zand-
bergen die vanaf verre het zicht 
van de prachtige Castricummer-
polder en de Oosterbuurt ont-
siert. Met de aanplant van een 

gevarieerde samenstelling van 
inheemse struikensoorten en een 
paar boompjes, gaan de vrijwil-
ligers twee vliegen in één klap 
slaan. Bijen en hommels, die het 
momenteel erg moeilijk hebben 
en ook vogels gaan enorm gehol-
pen worden. Tegelijk zal ook het 
zicht op het depot nu aantrekke-
lijk worden, zodat het wordt op-
genomen in de mooie groene 
omgeving. 

Zin om mee te doen? Meld je 
dan aan bij Martijn Struijf, e-mail 
m.struijf@natuurlijkezaken.nl.

Nieuwe exposanten gevraagd
Expositie van leden fotoclub SWOA in 
woonzorgcentrum Strammerzoom
Akersloot - Viva! Zorggroep, lo-
catie Strammerzoom Akersloot, 
stelt permanent expositieruim-
te beschikbaar voor fotografen/
schilders en andere creatieve per-
sonen uit de eigen omgeving. 
Drie leden van fotoclub SWOA 
verzorgen de eerste expositie die 
tot 31 maart te zien is en vrij toe-
gankelijk is voor publiek. 

Fotografe Anneke Heins maak-
te spectaculaire foto’s bij de ca-
valerietraining in Scheveningen, 
waarbij veel vuurwerk/rook en 
lawaai wordt gebruikt, zodat de 
paarden met Prinsjesdag in het 
gareel blijven. De tweede expo-
sant is Jaap Brakenho�. Jaap is 
ook een geroutineerd fotograaf 
en al jaren lid van fotoclub SWOA. 
Jaap is graag in de polders rond-
om Akersloot en heeft daarom 
gekozen voor een serie weidevo-
gels. Bea Hageman is sinds kort 

lid van SWOA fotoclub, maar al 
meer dan 20 jaar tekenlerares. 
Bea exposeert een tiental zeer 
fraaie tekeningen (mandela’s) en 
er zijn gedichtbundels en infor-
matie over haar werk ter inzage.

Ook eens exposeren in de mooie 
gangen van Strammerzoom? 
Neem dan contact op met An-
ke van Tiel, tel. 0251-311525 of e-
mail ankevantiel@gmail.com. (Fo-
to: Anneke Heins)

In Theater Koningsduyn
Muzikale goochelshow 
door Quintus van Amstel
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie wordt dit keer een heel bij-
zonder ‘Concert op zondag’ ge-
geven in Theater Koningsduyn. 
Niet door een musicus maar door 
een muzikale goochelaar. Daarbij 
maakt hij gebruik van niets meer 
dan een oude slingergrammo-
foon met trompethoorn voor het 
draaien van oude jazzmuziek. Die 
dient ter omlijsting van een unie-
ke vorm van magische komedie.
De voorstelling (zondag 17 febru-
ari, aanvang 15.00 uur) in de stijl 

van de stomme �lms, is voor vol-
wassenen bedoeld, maar ook leuk 
voor kinderen vanaf acht jaar. Dus 
ideaal voor (groot)ouder met 
hun (klein)kinderen en liefheb-
bers van goochelen. Het enige is 
dat men alles moet vergeten, wat 
men denkt te weten over gooche-
len.

Quintus kwam als zoon van een 
goochelaar al jong in aanraking 
met de goochelkunst. Samen met 
zijn broer David rondde hij in Am-

Quintus van Amstel, de muzikale goochelaar, in actie (foto: aangeleverd)

sterdam de mime opleiding af en 
traden ze van 2005 tot en met 
2012 op als het ‘Duo Doorge-
draaid’. Nu hij solo optreedt, be-
trekt Quintus zijn publiek inten-
sief bij zijn acts. De spontane wis-
selwerking die daarbij ontstaat, 
zorgt gegarandeerd voor ex-
tra hilariteit. Niet voor niets is hij 
met ‘Silent Magic’ dan ook meer-
voudig Nederlands kampioen 
straatgoochelen geworden. Dat 
de show inmiddels ook binnen 
de goochelwereld gewaardeerd 
wordt, is bijzonder. Tijdens de 
voorstelling gaat er namelijk nog-
al wat mis en hebben de meest 
magische momenten niets met 
goochelen te maken.
Na a�oop van de één uur duren-
de voorstelling verzorgt Quintus 
een extra goocheloptreden (bij 
de toegangsprijs inbegrepen) in 
de foyer. Daarbij mengt hij zich 
al goochelend onder het publiek. 
Speciaal voor de kinderen staat 
een gratis glas appelsap, jus, cho-
comel of fristi voor ze klaar 
Toegang: € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50 incl. con-
sumptie (ko�e, thee, limonade). 
Reserveren: tel. 0251-659012 of 
www.toonbeeld.tv of een kaartje 
kopen aan de zaal in Theater Ko-
ningsduyn. Kaarten zijn te reser-
veren via www.toonbeeld.tv of 
tel. 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal, bij de Read-
shop (Geesterduin), muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan en 
Vivant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen.

Poëzie op de Montessorischool
Castricum - In de week van de 
poëzie hebben de kinderen van 
de Montessorischool Castricum 
gedichten over de winter ge-
schreven. Na een korte uitleg van 
de juf over vorm, rijm of geen 
rijm en illustraties, zijn de kinde-
ren enthousiast aan de slag ge-
gaan. Bij het maken van het ge-
dicht letten de kinderen erop dat 
tekst en illustratie één geheel vor-
men. Er is met plezier, serieus ge-
werkt. Ook door de kinderen van 
groep 3, met fraaie resultaten. Zo-
als het gedicht van Kyllian:

‘Ik zit op schaatsen
Zoef, zoef, zoef’

Een aantal kinderen van groep 4 
of 5 koos de sneeuwpop als on-
derwerp. Louise schreef:

Het is winter.
Mama en ik
zitten bij het vuurtje.
Buiten staat een sneeuwpop
we gaan skiën.

Ik heb geen zin
om te skiën.
Ik heb wel zin
om met de sneeuwpop
te spelen.

In sommige gevallen kreeg het 
papier, of het gedicht, de vorm 

van een sneeuwpop. 
De kinderen genoten ervan om 
op deze manier met taal en teke-
nen te werken. Of, zoals een leer-
ling vroeg: ‘Gaan we dit nog een 
keer doen?’ Daar kon de juf vol-
mondig Ja op zeggen. (Foto: aan-
geleverd)
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6 FEBRUARI
Open huis PCC Fabritius, 19.00-
21.00 uur. www.pcc.nu.

Lezing over de gierzwaluw 
door Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland om 20.00 uur in 
Bezoekerscentrum De Hoep. (Fo-
to: Michel Geven)

7 FEBRUARI
Dorina van Beek vertelt in de bi-
bliotheek in Castricum over haar 
werk als bewindvoerder en le-
vensexecuteur, 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden: www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Alzheimer Trefpunt in Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5, 
Uitgeest van 10.15 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis. Aanmelden niet 
nodig. 

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

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

Raadsinformatieavond in het 
gemeentehuis, om 19.30 uur 
wordt in de raadszaal het initia-
tiefvoorstel ‘biodiversiteit in par-
ken en bermen binnen de be-
bouwde kom’ van werkgroep 
Bijzzzaak besproken. Openbare 
bijeenkomst. (Foto: aangeleverd)

Avond voor nabestaanden van 
kankerpatiënten. Van 19.30 tot 
21.30 uur in ’t Praethuys, Alkmaar. 
www.praethuys.nl.

Lezing ‘De verborgen stads-
tuin’ door Harry Pierik om 20.00 
uur in Clusius College, Oranjel-
aan 9a, Castricum. Leden Groei & 
Bloei gratis, niet-leden betalen 3 
euro. (foto: aangeleverd)

Workshop Genealogie om 19.30 
uur in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Limmen, Lage Wei-

de 2a. Toegang gratis. Aanmel-
den via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl. (Foto: aangeleverd)

Lezing van Ernest Briët, direc-
teur Landschap Noord-Holland 
getiteld: Amsterdam Wetlands - 
Samen aan de slag met ons land-
schap. Van 20.00 tot 22.00 uur in 
Huis van Hilde. Aanmelden: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of oerij.
eu. (Foto: aangeleverd)

8 FEBRUARI
Wandelen op vrijdag voor vrou-
wen tussen de 20 en 50 jaar 
start 13.00 uur NS-station Castri-
cum, wekelijkse activiteit Welzijn 
Castricum. Aanmelden niet no-
dig. Info: 0251-656562.

Open atelier Marina en Sabrina, 
Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Castricum, 13.00-18.00 uur. Ook 
het weekend.

G-disco voor mensen met een 
beperking van 20.00 tot 22.00 uur 
in jongerencentrum Discovery, 
Dorpsstraat 2a in Castricum. En-
tree 4 euro incl. twee consump-
tiemunten.

Fonkelstad in Alkmaar. Het 
Waagplein is omgetoverd tot ma-
gisch winterparadijs. Ambach-
telijk, bourgondisch eten, war-
me chocomelk, glühwein. Muziek 
van singer-songerwriters. Aan-
vang 17.00 uur. Ook zaterdag.

Musical Evita in De Vest in Alk-
maar om 20.15 uur. Ook zaterdag 
20.15 uur en zondag om 14.30 en 
20.15 uur. (Foto: Roy Beusker)

Circusgezelschap Tall Tales 
Acrobatics in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Try-out theaterconcert 3J’s in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. 

Alkmaarse band Van Huys Uit 
presenteert nieuw repertoire in 
Podium Victorie, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

9 FEBRUARI
Open huis Bonhoe�er College, 
10.00-13.00 uur.

▲

Klusdag aan Heemstederweg 
in Castricum van 10.00 tot 15.00 
uur. Vrijwilligers, gemeente Cas-
tricum en landschap Noord-Hol-
land werken samen. Meedoen? 
Aanmelden bij Martijn Struijf, tel. 
088-0064461 of mail m.struijf@
natuurlijkezaken.nl. (Foto: Mar-
tijn Struij�)

Valentijnsactie in winkelcen-
trum Geesterduin:  draai aan het 
Rad van de Liefde en win mooie 
prijzen. Rad staat van 11.00 tot 
15.00 uur op het middenplein te-
genover Pets Place.

Hooglandercollege van PWN in 
duinen van Heemskerk. Aanmel-
den op www.pwn.nl/eropuit. (fo-
to: aangeleverd)

Open atelier Marina en Sabrina 
zie 8/2.

Fonkelstad in Alkmaar, zie 8/2.

Tafels van Hoop van 15.00 tot 
19.00 uur in de aula van Jac. P. 
Thijsse College in Castricum. Ge-
organiseerd door de Raad van 
Kerken samen met Stichting Wel-
zijn, om de integratie met men-
sen met een emigratie-achter-
grond te bevorderen.

Feestelijke opening nieuwe ex-
positie in Galerie Streetscape 
op de Dorpsstraat in Castricum, 
17.00 uur. Sam Politon is een van 
de exposanten. (Foto: aangele-
verd)

Heilooër Operette Vereniging 
speelt ‘De Dragonders’ in Thea-
ter De Beun in Heiloo, 20.00 uur. 
Ook 10, 16 en 17 februari. Kaar-
ten:  www.heilooeroperettever-
eniging.nl. (Foto: aangeleverd)

Karsu met ‘Play my strings’ in Cul-
tuurkoepel Heiloo, aanvang 20.15 
uur. Kaarten: € 19,50 via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl of in de Ver-
halenkamer op Landgoed Willi-
brordus in Heiloo. (Foto: aange-
leverd)

Toneelstuk Art in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Met 
Waldemar Torenstra, Frederik 

Brom en Thijs Römer. (try-out, fo-
to: Mark Engelen)

Cabaretier Stefano Keizers in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Cabaretier Nabil Aoulad Ayad 
in Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.30 uur. (Foto: Anne van 
Zantwijk)

Hostage to Hell & Personal Pa-
ranoid in De Bakkerij vanaf 21.00 
uur, entree gratis. (Foto: aangele-
verd)

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

Babyvoorstelling Koro Koro (6 
t/m 18 maanden) in De Vest in Alk-
maar, 9.30 uur, 10.30 uur en 11.30 
uur. (Foto: Saris&denEngelsman)

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

Wandelen voor en met nabe-
staanden. Van 10.00 tot 13.00 
uur bij ’t Praethuys, Alkmaar, 
www.praethuys.nl.

NK 10 kilometer in Schoorl. Meer 
info: www.groetuitschoorlrun.nl.

Natuurtuin De Doornduyn is 
open van 11.00 tot 16.00 uur, 
Duinweg 2 in Bakkum. Entree 4 
euro. Duizenden sneeuwklokjes 
bloeien. 

Volker Hinten met advaita en 
meditatie in Badgastenkerkje in 
Wijk aan Zee, 12.00 uur. Toegang 
vrij, vrijwillige bijdrage na a�oop. 
(Foto: aangeleverd)

Herdenking van het neerstor-
ten van een Amerikaanse B17 
in weiland van Uitgeest. Om 
13.00 uur start een stille tocht 
vanaf Fort Veldhuis, Genieweg 
1 te Heemskerk naar het monu-
ment aan de Communicatieweg. 

Na a�oop ontvangst op Fort Veld-
huis.

MOOTet speelt om 15.00 uur in 
De Oude Keuken in Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Open atelier Marina en Sabrina, 
Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Castricum, 13.00-18.00 uur. Om 
15.00 optreden Fons Boer. (Foto: 
Marina Pronk)

Concert van harpduo Kerstin 
Scholten en Jenny van Tol in de 
Dorpskerk, Kerkplein 1 in Heems-
kerk, 15.00 uur. Reserveren: 
kerstin.scholten@xs4all.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Mankes speelt in De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest om 14.30 uur. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt, aan de zaal of via www.
dezwaancultureel.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Emergo presenteert open door-
loop van het programma dat ze 
spelen op een concours in Zut-
phen in maart in de aula van het 
Clusius College aan de Oranjel-
aan 2A in Castricum, 15.30 uur. 
(Foto: Wim Stolwerk)

Maartje de Lint spreekt over 
haar leven en werk als klassiek 
zangeres en als drijvende kracht 
van ‘Singalong Heiloo’ (zingen in 
de zorg voor mensen met geheu-
genproblemen en hun mantel-
zorgers). Aanvang 16.00 uur in de 
Witte Kerk, Heerenweg 32, Hei-
loo. (Foto: richard-byrdy.com)

11 FEBRUARI
Praethuys groep Borstgenoten 

biedt een luisterend oor na de di-
agnose ‘borstkanker’. Van 10.30 
tot 12.00 uur in ’t Praethuys, Alk-
maar, www.praethuys.nl.

12 FEBRUARI
Prostaatkankergroep en naas-
ten van 10.30 tot 12.00 uur in ’t 
Praethuys, Alkmaar. 

Themamiddag: kanker en de 
(klein)kinderen van 14.00 tot 
16.00 uur in ’t Praethuys, Alkmaar. 
www.praethuys.nl.

Alzheimer Trefpunt in Cultureel 
Centrum Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Catsricum, 19.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur). The-
ma: ‘Is het vergeetachtigheid of 
dementie’.

Auticafé met lezing over autis-
me. Onderwerp: Zien we het kind 
echt? Aanvang 20.00 uur in aula 
van basisschool Juliana van Stol-
berg, Juliana van Stolbergstraat 
3 in Castricum. Toegang gratis. 
Aanmelden: info@auticafekenne-
merland.nl.

Lezing ‘Wat is het geheim ach-
ter een goede marathon of 
duurprestatie?’ door Kees 
Rootjes van 19.30 tot 21.15 uur 
bij Fysiotherapie Rootjes, Dorps-
straat 109 in Castricum. Gratis le-
zing. Aanmelden: info@fysiothe-
rapierootjes.nl.

Lezing in Tuin van Kapitein 
Rommel door Peter Mol van 
Landschap Noord-Holland over 
het belang van een variatie aan 
bepaalde planten in het groen 
van Castricum voor bijen, insec-
ten in het algemeen en zeker ook 
vogels, 20.00 uur. Aanmelden: 
www.tuinvankapiteinrommel.nl 
tot uiterlijk 9 februari. (Foto: Henk 
van Bruggen)

OPERA2DAY en de Nederlandse 
Bachvereniging met barokopera 
van Vivaldi in De Vest in Alkmaar, 
19.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Lezing gebaseerd op Jaap Ver-
heuls biogra�e over John Mot-
ley om 20.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard (Alkmaar Cen-
trum), Gasthuisstraat 2. Kaarten 
via www.bibliotheekkennemer-
waard of tel. 072-5156644.

13 FEBRUARI
Open huis PCC Heiloo, 19.00-
21.00 uur. www.pcc.nu.

Informatiebijeenkomst over 
obesitas van 19.00 tot 20.00 uur 
bij de Noordwest Ziekenhuis-
groep locatie Alkmaar. Toegang 
gratis. Aanmelden via www.rkz.
nl/aanmelden_obesitas.

Lenette van Dongen (try-out) 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur.

Girls Night in Maritiem Colle-
ge IJmuiden en Technisch Colle-
ge Velsen aan de Briniostraat in 
IJmuiden, 18.30-20.30 uur.

Lakshmi in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. 
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Expositie Michelle 
Gerlofsma in Streetscape
Castricum - Zaterdag 9 febru-
ari van 17.00 tot 19.00 uur is de 
opening van drie nieuwe expo-
sities in galerie Streetscape met 
live muziek. Schilderijen van Ans 
Duin (Almere), Sam Politon (Am-
sterdam) en sieraden van Michel-
le Gerlofsma (Castricum). The Lit-
tle Hobo’s spelen tijdens de ope-
ning.
Kolkende massa’s zilver en rood-
gloeiend goud worden door 
goudsmid Michelle Gerlofsma 
vakkundig gevormd tot betove-
rende sieraden. Stoere structuren 
en sierlijke patronen kenmerken 
de collecties. Sprankelende edel-
stenen en elegante details vor-
men de �nishing touch. Met haar 
unieke ontwerpen vier je elk mo-
ment, koester je herinneringen 
en straal je bij elke gelegenheid! 
Michelle: ,,Met je handen werken, 
zowel kunstzinnig als technisch 
creatief zijn. Het werken met 
prachtige schatten uit de natuur 
zoals goud, zilver en edelstenen 
én het zelf maken van de materia-
len (goud en zilver koop ik zelden 
in, ik smelt, giet en verwerk veel 
zelf ) is fantastisch. Ik ben geboeid 
door de natuur, door alles wat zij 
creëert en hoe bijzonder dat ei-
genlijk is. De natuur vind je dus 

heel veel in mijn collecties terug, 
maar wat me toch wel het meest 
fascineert zijn structuren in al-
le soorten en maten. Van grof tot 
�jn, van stoer tot sierlijk: structu-
ren laten mijn sieraden tot leven 
komen, maken van een gewoon 
sieraad een heel bijzonder stuk 
en maken mijn sieraden uniek!” 
Michelle maakt ook unieke siera-
den in opdracht, speciaal voor de 
klant. Om herinneringen te koes-
teren, om de liefde, een jubileum 
of een verjaardag te vieren óf om 
iemand of een speciale gebeurte-
nis te herdenken. Michelle: ,,Dát is 
het mooist. Het mogen delen van 
een bijzonder verhaal en dan dit 
verhaal vertalen naar een sieraad 
dat de drager of draagster altijd  
zal liefhebben. En dat ik dat dan 
heb mogen vormgeven en reali-
seren. Daar gaat mijn hart echt 
sneller van kloppen!” Iedereen is 
van harte welkom bij de opening. 
Alle exposities zijn te zien tot en 
met 13 maart. Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 in Castricum 
is geopend op dinsdag en woens-
dag van 9.30 tot 12.30 uur tijdens 
het inloopatelier van Mieke Ro-
zing en vrijdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Zie www.
streetscape.nl.

30dagengezonder
Kom in actie voor je 
gezondheid en doe mee
Regio - Na het succes van vorig 
jaar daagt GGD Hollands Noor-
den in maart opnieuw alle in-
woners uit regio Noord-Holland 
Noord uit een gezonde gewoonte 
aan te leren en mee te doen met 
de actie 30dagengezonder. 30da-
gengezonder is een actie van vier 
GGD’en werkzaam in Noord Hol-
land en Flevoland. Iedereen, jong 
en oud, kan mee doen. Vorig jaar 
deden er bijna 2000 mensen mee, 
waarvan 85% zijn/haar uitdaging 
volhield en er positieve ervarin-
gen aan over heeft gehouden. Dit 
jaar gaat men voor de 3000 deel-
nemers.
Iedereen weet zelf precies wat hij 
of zij kan doen of laten om zich 
gezonder te voelen. Denk aan 
30 dagen op tijd naar bed, niet 
snoepen, vegetarisch eten, elke 
dag 10.000 stappen zetten of el-
ke dag de smartphone een uurtje 
uit. Belangrijk is dat je kiest voor 
een concrete haalbare uitdaging 
die je 30 dagen lang elke dag uit-
voert. Op de website 30dagenge-
zonder.nl zijn diverse ideeën voor 
uitdagingen te vinden en kun je 
je aanmelden. 
Iedereen die woont of werkt 
in regio Noord-Holland en 
Flevoland kan zich tot en 
met 1 maart aanmelden via 
www.30dagengezonder.nl. Door 

je aan te melden ontvang je de 
hele maand maart inspireren-
de tips en adviezen van de coa-
ches en het 30dagengezon-
der team, en helpen de erva-
ringen van andere deelnemers 
om het vol te houden. Volg de 
actie ook op www.facebook.
com/30dagengezonder en maak 
kans op mooie en gezonde prij-
zen. Deelname is gratis.
Meedoen kan individueel of in 
een groep. Samen een uitdaging 
aangaan werkt stimulerend en zo 
houd je elkaar scherp. Een school-
klas kiest bijvoorbeeld om elkaar 
elke dag een complimentje te ge-
ven, een gezin spreekt af de hele 
maand samen te ontbijten en col-
lega’s gaan bijvoorbeeld samen 
wandelen. 

Gezonder leven is veel meer dan 
‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. 
Complimenten geven, stress ver-
minderen, op tijd naar bed, of in 
de avond de smartphone uitzet-
ten… Er zijn heel veel dingen die 
je zelf kunt doen om je gezon-
der te voelen. Het doel van de ac-
tie is in 30 dagen een gewoonte-
gedrag te doorbreken en een ge-
zondere gewoonte aan te leren. 
De actie stimuleert deelnemers 
om op een positieve manier een 
uitdaging.

Sneeuwklokjes in het duin
Castricum - Op de zondagen 10 
en 24 februari organiseert Tine-
ke van der Velden-Jonker in de 
natuurtuin ‘De Doornduyn’ haar 
evenement ‘sneeuwklokjes in het 
duin’. In de 2½ hectare natuurtuin 
bloeien dan duizenden verschil-
lende sneeuwklokjes. Ruim veer-
tig Galanthus soorten en variëtei-
ten zijn te zien en verkrijgbaar. 
Naast de gewone soorten zijn er 
ook bijzondere te bewonderen 
zoals dubbele en geel- en groen-
punters. Daarnaast voorjaars-
bloeiers als Leucojum Vernum 
en Gravety Giant, Eranthis, Cycla-
men, Hepatica en Helleborus. Het 
is de moeite waard om een kijk-
je te komen nemen in het para-
dijsje, waar een witte waas van 
sneeuwklokjes contrasteert met 
de bosachtige omgeving. Bezoe-
kers kunnen bovendien een wan-
deling maken door de bijzonde-
re duintuin en/of zich opwarmen 
in het tuinhuis. Hier is ko�e, thee, 
taart en soep te verkrijgen.
Beide zondagen is de natuurtuin 

aan de Duinweg 2 in Bakkum-
Noord open van 11.00 tot 16.00 
uur. Entree 4 euro. Parkeren kan 
op het parkeerterrein op de Hee-
reweg. Meer informatie op www.
doornduyn.nl. (Foto: aangele-
verd)

Hooglandercollege in de 
duinen van Heemskerk
Regio - Voor wie meer vertrouwd 
wil worden met de Schotse hoog-
landers organiseert PWN op 9 fe-
bruari een gratis Hooglandercol-
lege in de duinen van Heemskerk. 
Tijdens deze buitenactiviteit met 
de boswachter kom je meer te 
weten over wat je wel of niet kunt 
doen als je wordt geconfronteerd 
met deze dieren. Aanmelden kan 
op www.pwn.nl/eropuit. 
De Schotse Hooglanders kun-
nen ons nog wel eens verrassen 
met hun aanwezigheid. Sommi-
ge bezoekers zijn op hun hoe-
de, of zelfs bang, als een van deze 
imposante dieren het pad kruist. 
Anderen zijn geïnteresseerd in de 
grote grazers en maken het liefst 

een mooie foto voor op sociale 
media. 

Tijdens dit Hooglandercolle-
ge vertelt PWN boswachter Ly-
dia wat je wel of niet kunt doen 
als je geconfronteerd wordt met 
deze dieren. Lydia. ,,We organi-
seren al een aantal jaren hoog-
landercolleges. Hier komen altijd 
wel één of twee mensen op af die 
echt bang zijn. Ik heb al heel wat 
hooglandercolleges gegeven en 
na a�oop geven ook de mensen 
die bang zijn aan dat ze op een 
later moment zelf het gebied in 
durven.’’ Het hooglandercollege 
is voor alle bezoekers interessant. 
(Foto: aangeleverd)

Overtuigende winst van 
Meervogels dames
Akersloot - Meervogels dames 1 
speelde zondag tegen VVW da-
mes 2. Meervogels had wat goed 
te maken, de uitwedstrijd ver-
loren ze met zeven doelpunten 
verschil. Het zou een spannen-
de wedstrijd worden. Meervogels 
begon goed aan de wedstrijd 
met veel mooi snelle aanvallen. 
Goede breaks die goed benut 
werden. De ruststand was 16-7.  
De tweede helft bleef Meervogels 
doorgaan met waar ze gebleven 
waren. Meervogels speelde de 
aanvallen mooi uit met goede 
druk en maakte de kansen goed 

af. Naarmate de wedstrijd en het 
spel wat ruiger werd vielen er 
veel twee minuten tijdstraf. Meer-
vogels stond met drie man in het 
veld en wist twee prachtige doel-
punten te scoren. Anna van Baar 
schoot een prachtig doelpunt in 
de kruising over de verdediging 
van VVW. Ook Ilja wist te scoren 
en kwam met een mooie schijn-
beweging langs de zes man ster-
ke verdediging van VVW. Meervo-
gels stond sterk in de verdediging 
en wist als team het achter dicht 
te houden. Dit resulteerde in een 
einduitslag van 36-22.

Overwinningen TDR 
atleten bij Mastboscross
Castricum - Een grote delegatie 
TDR-atleten vertrok het laatste 
weekend van januari naar Breda 
om deel te nemen aan de Mast-
boscross, één van de drie gro-
te wedstrijden binnen het natio-
naal Crosscircuit. TDR had elf at-
leten aan de start staan bij drie 
categorieën: lange cross man-
nen, korte cross mannen en kor-
te cross vrouwen. In alle drie de 
categorieën ging een TDR-atleet 
er met de winst vandoor. In Apel-
doorn stonden vijf atleten aan de 
start om hun vorm te testen tij-
dens de PEC Indoor, hun dag be-
stond uit een 1500 meter én een 
400 meter. 
Bij de lange cross mannen was 
het Michel Butter die aan het 
langste eind trok en van zijn 
teamgenoot Edwin de Vries won, 
die 16 seconden moest toege-
ven op Butter. Butter en De Vries 
lieten een aantal sterke mannen 
achter zich, waaronder ex-team-
genoot Ronald Schröer die op 10 
seconden derde werd. 
Bij de vrouwen korte cross was 
het Britt Ummels die overtuigend 
naar de zege liep. Ze was te sterk 
voor Dagmar Smit die tweede 
werd. Lotte Krause werd vijfde in 
deze wedstrijd. 
Op de korte cross bij de mannen 
was het wederom Bram Anderie-
ssen die de tegenstanders ach-
ter zich wist te houden. Maha-
di Abdi Ali, die zijn eerste wed-
strijd liep na een lange periode 

van blessureleed, liet gelijk zien 
er weer te staan door als vijfde 
over de �nish te komen. Hij liet 
daarmee een rijtje teamgenoten 
achter zich. Luuk Wagenaar werd 
9, Edwin Sjerps 10, Thomas Lewis 
11, Sten Stoltenborg 13 en Djoao 
Lobles 14. 
Noah Baltus benadrukte nog 
maar eens wat voor een progres-
sie hij de laatste maanden boekt 
door als derde de �nish te passe-
ren bij de Junioren A op twaalf se-
conde van de overwinning.  
Zaterdag 26 januari was de eer-
ste indoorwedstrijd van het jaar, 
de PEC Indoor in Apeldoorn, een 
ideaal moment om de vorm te 
testen voor de 800 meter lopers. 
De atleten begonnen de dag met 
een 1500 meter. In de snelste se-
rie mochten Brian Versluis en Joe-
ri Slagter van start gaan. Slag-
ter werd derde in een tijd van 
3:58,18, Versluis eindigde op een 
zesde plaats met 4:02,78. In de 
tweede serie was het de beurt 
aan Twan Pormes, Timo Stegink 
en Koen Grandiek. De drie TDR-
atleten werden tweede, derde 
en vierde in een tijd van: 4:05,27, 
4:05,91 en 4:08,59. 
Zes uur later was het tijd voor de 
400 meter. Versluis won zijn serie 
en liep een prima tijd van 50,53. 
Slagter werd in dezelfde serie 
derde in een tijd van 51,51 en kort 
daarop was het Twan Pormes die 
vierde werd in een tijd van 51,81. 
Stegink zette de klok stil na 52,29.

Bij BV WIK
Ad Kempers en Kees Baars 
schieten uit hun slof
Castricum - In de achttiende 
speelronde van de libre-compe-
titie, werden door diverse spe-
lers prima resultaten behaald in 
hun partijen, met als uitschie-
ter, de partij tussen Ad Kempers 
en Daan van de Laarschot. In de-
ze, gelijk opgaande partij, zat het 
venijn in het eind van de partij, 
waarin beiden respectievelijk, 10 
en 11 caramboles lieten noteren 
in de drie laatste beurten. Voor-
al de 10 caramboles in beurt 22, 
van Daan baarde opzien. Na dat 
alle kruitdampen waren opge-
trokken, was het Ad die de winst 
pakte met een stijgingspercenta-
ge van 68%, terwijl ook Daan een 
hoge score liet noteren van 41% 
stijgingspercentage. 
Kees Baars en Gert Lute stuw-
den elkaar naar grote hoogte, in 
hun onderlinge partij. Beide spe-
lers waren weer eens ouderwets 
op stoot en produceerden de ene 
na de andere mooie en hoge se-
ries. Kees pakte de winst met een 
stijgingspercentage van 32% te-
gen 17% van Gert. Koploper Cor 
Stroet, speelde een moeizame 
partij tegen Cees Burgmeijer. Cor 

�nishte net voor Cees, ruim bo-
ven zijn moyenne. Zijn winst met 
een stijgingspercentage van 19% 
tegen 16% van Cees, was goed 
voor 119 punten, waardoor hij 
iets meer uitliep op zijn naaste 
belagers. 

Voor Gert Lute en Peter Groenen-
dal had de wedstrijdleider nog 
een tweede partij op het pro-
gramma staan. Gesterkt door zijn 
goede spel van zijn eerste partij, 
ging Gert onverdroten door met 
meer dan uitstekend spel. Deze 
partij kon Gert met grote over-
macht op zijn naam schrijven, 
vooral door twee imponerende 
series van 22 en 21 caramboles, 
welke tevens de hoogste series 
van de avond waren. Peter Ent 
pakte vooral de winst in zijn partij 
tegen Joop van Wijst, door in de 
laatste 11 beurten, elke beurt te 
scoren. Deze winst was goed voor 
een stijgingspercentage van 21%.
Stand: 1. Cor Stroet met 1894 
punten, 2. Jörgen Bolten met 
1770, maar met 2 inhaalpartijen 
nog te goed. 3. Wim van Duin met 
1767 punten.

Nipte nederlaag 
Castricumse schakers
Castricum - Het eerste team van 
schaakclub Castricum is vrijdag 
tegen een tweede, enigszins on-
nodige, nederlaag aangelopen 
tegen de schakers van Magnus 
(niet Carlsen) Anna Paulowna 
Combinatie uit en in Schagen.
Het werd de avond van de zwart-
spelers, waarop teamleider Piet 
van Wonderen een uitzondering 
maakte. Hij verloor als eerste na 
een volkomen remisestand ver-
prutst te hebben achter de zwar-
te stukken: lopers van ongelijke 
kleur en evenveel pionnen.
Victor de Vries overrompelde zijn 
tegenstander in de opening en 
stond uitstekend. Wat mindere 
zetten in het middenspel noop-
te hem om voor een gelijkspel te 
kiezen. Hij was duidelijk ontevre-
den over deze a�oop.
Castricum nam een voorsprong 
middels ‘zwarte’ overwinningen 
van Rob van den Heuvel op de 
sterke Wim Boom, een prima af-
gemaakte beslissende aanval 
van Nico Kuijs en een fraaie ze-
ge van Wouter Beerse, die nu niet 
zelf in tijdnood kwam, maar daar-
mee zijn tegenstander opzadelde 
door zijn sterke spel.
De witspelers waren minder ge-

lukkig. Fred Kok kon het niet bol-
werken en verloor een tactische 
partij. Heleen van Arkel oefende 
veel druk uit op de zwarte veste 
van haar sterke opponent, maar 
hij verdedigde zich goed. In tijd-
nood dacht Heleen dat ze nog 
een minuut had, maar dat was 
een vergissing. Ze ging, in een 
onduidelijke stelling met beide 
een paard, een loper en een gelijk 
aantal pionnen, door de vlag en 
baalde daar behoorlijk van, want 
dat was haar nog nooit gebeurd.
Bert van Oudvorst vergiste zich 
in het middenspel toen hij druk 
uitoefende op de lang gerokeer-
de koning. Hij verloor een stuk, 
maar bleef tot het laatst door-
vechten voor een goed teamre-
sultaat. Het mocht helaas niet ba-
ten. Ook hij verloor met wit, waar-
door de wedstrijd met 4½ -3½ 
verloren ging. 
Het team staat nu op een mid-
denpositie in de eerste klasse A 
van de NHSB. De volgende ronde, 
tegen De Waagtoren uit Alkmaar, 
is een week vervroegd en wordt, 
i.v.m. de start van het Alkmaars 
Schaakkampioenschap, gespeeld 
op vrijdagavond 22 februari in 
dorpshuis De Kern.
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Vitesse wint ook uit bij Koedijk: 2-4
Castricum - Medio november 
werd Koedijk op De Puikman af-
getroefd door een ontketend Vi-
tesse. Toen werd het maar liefst 
6-0. In Koedijk ging het dit keer 
een stuk moeizamer. Kennelijk 
was ook in Koedijk bekend dat Vi-
tesse en kunstgras niet zo’n ge-
slaagde combinatie is. Want het 
hoofdveld werd vroeg in de och-
tend afgekeurd vanwege de vorst 
(?) zodat er uitgeweken werd naar 
het echte kunstgrasveld. Tot het 
begin van de tweede helft leek 
dat zijn vruchten af te werpen 
toen de thuisploeg op een 2-1 
voorsprong kwam. Maar daarna 
bleek Koedijk zijn krachten gro-
tendeels verspeeld te hebben 
waarna Vitesse toch nog betrek-
kelijk eenvoudig de 3 punten mee 
kon nemen naar Castricum.

In de openingsfase leek er geen 
vuiltje aan de lucht voor Vites-
se. Al na een minuut of vier viel 
de eerste tre�er toen een pri-
ma voorzet vanaf links van Mats 
Laan door Robin Bakker in één 
keer met de wreef werd binnen-
geschoten. Maar het was snel 
gedaan met die euforie. Een ho-
ge voorzet uit een vrije trap van-
af rechts kon door Rick de Lange 
ongehinderd en van dichtbij wor-
den ingekopt: 1-1. 

Vitesse leek van slag en ging heel 
slordig spelen waardoor Koedijk 
het initiatief volledig kon over-
nemen. De meeste duels werden 
door Koedijkers gewonnen en 
met snelle uitvallen kwamen ze 
regelmatig gevaarlijk door. Hal-
verwege de eerste helft kwamen 
ze bijna al op voorsprong toen 
een knal van afstand rakelings 
langs de paal achter ging, En ook 
moest Tom Laan, die de geschors-
te Michel van Kampen prima ver-
ving, diverse keren zijn klasse to-
nen om Koedijk van een voor-
sprong af te houden. Bij een van 
die gevaarlijke uitvallen probeer-
de Bobby Meijer met een uiterste 
poging de fysiek sterke spits van 
Koedijk het scoren te beletten. 
Die actie moest hij bekopen met 
een paar gekneusde ribben en hij 
moest derhalve vervangen wor-
den door Robin Stam. Met die 1-1 
stand werd de rust gehaald.

Meteen na rust drong Koedijk 

weer aan en ging op zoek naar 
de op dat moment toch wel ver-
diende voorsprong. Die kwam er 
ook alhoewel ze daarbij de on-
bedoelde medewerking kregen 
van een van de verdedigers. Die 
schoof een vrije bal zo mooi voor 
de voeten van één van de aanval-
lers dat die de bal vanaf de hoek 
van het strafschopgebied over 
de kansloze keeper in de kruising 
krulde: 2-1. Een nieuwe afgang 
op kunstgras dreigde dus weer. 
Maar gaandeweg de tweede helft 
bleek de pijp een beetje leeg te 
zijn gelopen bij de thuisploeg. 
Het laatste half uur was dan ook 
weer voor Vitesse dat op zoek 
ging naar de gelijkmaker. Die 
viel in 68e minuut. Dit keer was 
Robin Bakker de aangever voor 
Mats laan, die de bal controleer-
de en vervolgens de keeper kans-
loos liet 2-2. Het leek gedaan met 
Koedijk en Vitesse rook de winst. 
Rond de 70e minuut kon de ploeg 

al op voorsprong komen toen 
Jort Kaandorp met de bal het 
strafschopgebied bij de achterlijn 
binnenliep, een paar spelers pas-
seerde en hard uithaalde, echter 
de bal ging via de binnenkant van 
de verre paal miraculeus vóór de 
eerste paal achter. Maar in de 76e 
minuut was het wel raak. Toen 
viel de bal plotseling voor de voe-
ten van Jort Kaandorp de bal die 
van dichtbij kon scoren: 2-3. Het 
mooiste doelpunt viel vlak voor 
tijd na een goede actie van Luuk 
ten Broek. Die bereikte de op de 
rand van het strafschopgebied 
vrijstaande Robin Bakker. Hij nam 
de bal nog een paar stappen mee 
naar rechts en haalde verwoes-
tend uit richting kruising: 2-4. Dat 
werd ook de eindstand, zodat Vi-
tesse toch volop in de race blijft 
voor de prijzen. Volgende week 
staat de topper thuis tegen Her-
cules Zaandam op het program-
ma. (Foto: aangeleverd)

FC Castricum verliest 
thuiswedstrijd tegen EVC 
Castricum - FC Castricum heeft 
dit weekend dure punten ge-
morst door zijn eerste thuiswed-
strijd in het nieuwe jaar met 0-2 
te verliezen tegen EVC uit Edam.
EVC een outsider, die toch wel 
meedingt voor een plekje in de 

nacompetitie, had de eerste helft 
het betere van het spel. Zeker na 
de eerste ontmoeting in Edam 
lieten zij vooruitgang in hun spel 
zien. Na 25 minuten hadden de 
bezoekers een voorsprong te 
pakken.

Aaron Lacunes werd in het straf-
schopgebied neergehaald en Di-
dier Karregat benutte de toege-
kende penalty, 0-1. Nog geen drie 
minuten later maakte een EVC 
speler hands in het eigen straf-
schopgebied, maar de scheids-
rechter zag hierin geen penalty 
voor FC Castricum.
Om toch meer grip te krijgen op 
het middenveld bracht Jeroen 
Kroes in de tweede helft Marcel 
Huisman in voor Sebastiaan We-
ber. Het bleef echter een wed-
strijd waarin EVC met een gewel-
dige inzet FC Castricum bestreed 
en het achterin prima dicht hield. 
In de 81ste minuut was het Eric 
Tol die met een prachtig af-
standsschot van 30 meter, snoei-
hard in de rechterhoek van het 
doel schoot en EVC op 0-2 bracht. 
Dit was uiteindelijk ook de eind-
stand.
FC Castricum was niet de enige 
die morste. Purmersteijn de num-
mer drie in de competitie verloor 
met 5-2 van Reiger Boys, de te-
genstander van volgende week 
van FC Castricum. Het is belang-
rijk dus om volgende week de 
punten mee te nemen uit Purme-
rend. (Foto: Sandy Klaver)

Met winnaar Mees Duinmeijer
Tweede FIFA19 Tournament 
vv Limmen weer groot succes
Castricum - In navolging van vo-
rig jaar organiseerde vv Limmen, 
naast het traditionele oliebollen-
toernooi, begin januari voor de 
tweede keer een E-toernooi. In sa-
menwerking met Weplayesports.
com en de sponsoren New York 
Pizza en de Club van 100, werd 
door 92 enthousiaste jeugdleden 
in de leeftijd van 6 tot 22 jaar een 
compleet toernooi gespeeld op 
10 Playstations. 
Allereerst werd in de poulefa-
se gespeeld in 23 poules van 4, 
waarbij de spelers op leeftijd wa-
ren ingedeeld. Na de poulefa-
se werd het in de knock-out-fase 
nog spannender. I
Hoogtepunten waren wel de hal-
ve �nales. Uiteindelijk waren het 

Auke Straatsma en Mees Duin-
meijer die in hun halve �nales res-
pectievelijk Bram Thijsse en Jarie 
van der Sande de baas waren. In 
een mooie �nale was het Mees 
die met 3-1 Auke de baas was en 
het tweede FIFA E-Tournament 
van de vv Limmen op zijn naam 
schreef!
In de tussentijd was ook de Tel-
star E-player Dion aanwezig die 
uitgedaagd kon worden door de 
deelnemers. Dion keek zijn ogen 
uit en moest toegeven dat het ni-
veau van vv Limmen ook op de 
Playstation best goed is.
Tot slot werden de prijzen uitge-
reikt waarbij Mees naast de eer 
als winnaar, een beker, een certi-
�caat en ook een mooie New York 

Pizza-cheque van sponsor Virun 
in ontvangst mocht nemen. Ook 
Auke kreeg als verliezend �nalist 
een beker, certi�caat en een piz-
za-cheque. Net als de winnaar 
van de troost�nale Bram.
Naast de prijs voor de winnaars 
had sponsor New York Pizza voor 
alle deelnemers nog een aardig-
heidje, en kwam er na bijna 6 uur 
‘gamen’ een eind aan een meer 
dan geslaagd tweede FIFA19 
Toernooi bij de VV Limmen. 

Op zaterdag 4 januari 2020 staat 
de derde editie al weer gepland! 
Men hoopt dan ook een tweede 
toernooi te organiseren voor de 
“oudere jeugd” en senioren. (Foto: 
aangeleverd)

Paulien Verhaar gaat 
naar WK-junioren
Castricum - Schaatster Pau-
lien Verhaar heeft bij het NK-all-
round voor junioren A in Gronin-
gen de tweede plaats behaald in 
het eindklassement. Zij reed vier 
goede afstanden in dit tweedaag-
se toernooi. Nadat ze zaterdag al 
zilver had gewonnen op de 1500 
meter, sloot ze de zondag zelfs af 
met winst op de 3000 meter.
Paulien beleeft een geweldig sei-
zoen, haar laatste als junior. Zij 
reed al twee Junior World Cups, in 
Polen en Finland, en verzamelde 
daar in totaal zes medailles.

Door haar goede prestaties op 
deze World Cups en het NK-all-
round is Paulien geselecteerd om 
namens Jong Oranje deel te ne-
men aan het WK voor junioren op 
de Italiaanse buitenbaan in Basel-
ga di Pine. Dit toernooi zal in het 
weekend van 15 februari worden 
gehouden. 
Maar het weekeinde daarvoor 
rijdt zij nog de World Cup �nale, 
in hetzelfde Baselga. Hier zal zij 
proberen haar toppositie in het 
klassement voor de 3000m te be-
houden.

Castricums open 
kampioenschap 
biljarten
Castricum - Biljartvereniging ’t 
Stetje organiseert ook in 2019 in 
samenwerking met Stichting BBC 
weer het Open Kampioenschap 
Biljarten van Castricum. Dit gaat 
plaats vinden op de vrijdagavon-
den 5, 12, 19 en 26 april, er zijn 
ook deelnemers die op donder-
dagmiddag 18 en 25 april gaan 
spelen. De �naleronde wordt ge-
speeld op zaterdagmiddag 4 mei, 
aanvang 13.00 uur. Er hebben 
zich inmiddels al ruim 40 deelne-
mers ingeschreven. 
Locatie: Biljart- en Bridgecen-
trum, Stetweg 41 te Castricum
Voorwaarden inschrijving:
- Woonachtig in Castricum of lid 
zijn van een Castricumse Biljart-
vereniging.
- Inschrijving tot een moyenne van 4
- Inschrijving tot en met eind fe-
bruari
- Inschrijfgeld € 7,-- (2 x ko�e gra-
tis)
- Elke deelnemer speelt twee 
avonden of twee middagen
- Poule-indeling op basis van 
moyenne
Voor meer informatie kijk op 
www.bvstetje.nl. 
Inschrijven kan op vrijdagavond 
bij BV ’t Stetje in het Biljartcen-
trum vanaf 19.00 uur en op za-
terdagmiddag in het Biljart- en 
Bridgecentrum vanaf 14.00 uur. 
Of vraag een inschrij�ormulier 
aan via jnwmolenaar@gmail.com 
of bel met 0251-672050.

Owe Westerhout derde in 
Dortmund op de 200 meter
Castricum - Zondag, tijdens de internationale indoorwedstrijd in het 
Duitse Dortmund, verscheen de Castricumse Owen Westerhout aan 
de start van de 200 meter. Met 23,78 klokte hij de derde tijd van de 
dag. De Trias atleet zien we weer in actie tijdens de Nederlandse Kam-
pioenschappen die later deze maand in Apeldoorn gehouden wor-
den. (Foto: Johan Manders)

Alzheimer 
Trefpunt 
Castricum
Castricum - Op dinsdag 12 fe-
bruari is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum,  het onderwerp is: 
‘Is het vergeetachtigheid of de-
mentie?’. 
Gespreksleider Essy Ferares gaat 
in gesprek met een ervaren gast-
spreker over hoe deze twijfel kan 
worden weggenomen. Dan zal 
duidelijk worden dat vergeetach-
tigheid en dementie niet hetzelf-
de zijn. Hierna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.
Het Alzheimer Trefpunt is in Cul-
tureel Centrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Let op: dit is een andere locatie 
dan u gewend bent! 
De ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en eindigt rond 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en pro-
fessionals. Het belooft een bijzon-
dere avond te worden.
De toegang is laagdrempelig en 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Zondag 10 februari 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Siem Beer

Vitesse’22
-

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

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 25 februari 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein 14 februari 2019

Agenda Raadsinformatieavond / 
commissie 7 februari 2019

 Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Ophalen input op concept initi ati efvoorstel biodiversiteit in parken en  
 bermen binnen de bebouwde kom
19.30 – 20.45   Raadswerkgroep digitalisering
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
 • WNK personeelsdiensten
 • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
 • Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
 • Vuilverbrandingsinstallati e (VV )
21.00 – 22.30 Vervolgbehandeling huisvesti ng Horizon*

Het afgelopen jaar ontvingen maar liefst eenentwinti g 
inwoners van onze gemeente een Koninklijke ondersc-
heiding.

Daarmee kregen zij een blijk van waardering uit 
de samenleving voor alle langdurige inzet voor de 
maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand 
in uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die 
persoon voordragen. Neem contact op met de ge-
meente waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
• ti jdens de jaarlijkse lintjesregen’, dit is de laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

raag op ti jd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 1 juli 2019 als u wilt dat 
de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse lintjesregen’ in 2020 wordt uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, moet zes maanden voor de 
gewenste datum van uitreiking worden ingediend. 

eer informati e? 
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor meer informati e over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding kunt u con-
tact opnemen met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat, telefoon 088 – 909 7057 of via 
emailadres elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 21.00 Algemene Plaatselijk Verordening (APV)
19.30 – 20.15 Amendement bij zienswijze op kadernota BUCH
20:15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
 Pauze 
21.15 – 22.15 Ruimtelijk kader voor Dusseldorperweg 20-22a te Limmen 
21.15 – 22.15 inanciële uitgangspunten emeenschappelijke Regelingen 2019
22.30 Raadsvergadering 
 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3  Debat raad 
 A  Actuele politi eke onderwerpen    
 4  Besluitvorming
 A  Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw
  inclusief amendementen en moti es
 B Eventuele besluitvorming inzake Huisvesti ng Horizon
 C ienswijze op kadernota 2020 van de D
 D ienswijze op kadernota 2020 van het Regionaal
  Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 E ienswijze op kadernota 2020 van de
  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  werkorganisati e BUCH incl. amendement
  ienswijze op kadernota 2020 van WNK
  Personeelsdiensten
 H ienswijze op kadernota 2020 van de Regionale
  Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  Vuilverbrandingsinstallati e (VV )
 J Brief aan Recreati eschap Alkmaarder- en
  Uitgeestermeer (RAUM) inzake kadernota 2020
 5 Sluiti ng  

ers, erte e r i ers a  maatsc a e i e r a isa  es e  be ri e  u e  
ebrui  ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e  bi  er er e  ie i  e c mmis

sievergaderingen aan de orde zijn. 

ie  u ebrui  e st te ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e , u t u ic  aar
r t t e  met e a  aar  e er a eri  aats i t r 1 .00 uur aa me e  bi  

e ri   e ia raa s ri   e castricum. , f ia e te ef ummers 0  909 01  e  0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

n de voorjaarsvakanti e, op 
maandag 18 en dinsdag 19 feb-
ruari, kunnen kinderen van de 
basisschool weer meedoen aan 
sportacti viteiten. 

• Op 18 februari kunnen kin-
deren van groep 1 en 2 van 
13.30 tot 14.30 uur rennen, 
springen, klimmen en zwaaien 
ti jdens de kleuterinstuif in 
sporthal De Waterakkers in 
Heemskerk. De sporti nstuif op 
18 februari is voor kinderen 
van groep 3 tot en met 8 van 
10:00 tot 12:00 uur in sport-
centrum De Bloemen in Castri-
cum. Kinderen kunnen o.a. ringzwaaien, trampolinespringen en voetballen. 

• De sporti nstuif op dinsdag 19 februari is voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 van 10:00 tot 
12:00 uur in sporthal De Waterakkers in Heemskerk. Tijdens deze sporti nstuif kunnen de kin-
deren ook tennissen. 

Aan al deze acti viteit zijn geen kosten verbonden. Wel dient u uw kind(eren) van te voren aan te 
melden. Dit kan op www.teamsportservice.nl/kennemerland onder het kopje Agenda. 

Sport-, en cultuurkansen voor alle kinderen
Wist u dat gemeente Castricum samenwerkt met het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Wij vinden 
namelijk dat alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sporti eve en culturele acti viteiten. 
Door samenwerking met het fonds kunnen kinderen van minimagezinnen ook meedoen aan het 
Sportspektakel. ntermediairs (professionals zoals leerkrachten/intern begeleiders op school, 
maatschappelijk werkers, diaconie, Jeugdzorg, schuldhulpverleners en de buurtsportcoach) kun-
nen kinderen voor sporti eve en culturele acti viteiten bij het Jeugdfonds aanmelden. 

ragen en meer informati e
Buurtsportcoach Joyce van Tunen, telefoonnummer 06-11271205 of 
jvantunen@teamsportservice.nl 
acebook: htt ps://www.facebook.com/buurtsportcoach.castricum.7 

Kijk voor meer informati e over het fonds op: 
htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Meedoen aan sportactiviteiten 
in de voorjaarsvakantie
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

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

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

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

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

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 6 februari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
230119 De Woude 36c in De Woude (E742) 
 Het bouwen van een woning (WABO1900148)
250119 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de woning (WABO1900159)
270119 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum 
 Het uitvoeren van een constructi eve wijziging (WABO1900162)
280119 NS stati on Stati onsweg 8 in Castricum 
 Het realiseren van een kiosk op het perron (WABO1900167)
290119 Hogeweg 43 in Limmen 
 Het wijzigen van een kantoor in woonruimte (WABO1900169) 
310119 Limmer Linten 2c in Limmen  
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met
 de gemeente.
Buiten behandeling: 
 • Hogeduin 9 in Castricum 
    Het bouwen van een schuur (WABO1801159)
 • Woude 36d in De Woude (E741)  
    Het plaatsen van een schuur t.b.v ti jdelijke bewoning gedurende de bouw van een  
    woning (WABO1802033)
Vergunningsvrij: 
 • Ostara 1 in Limmen  
    Het bouwen van een garage (WABO1900049)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
290119 Hogeweg 4 in Limmen  
 Het bouwen van een woning (WABO1802015)
300119 Dusseldorperweg 65, 65a, 65b en 65c in Limmen 
 Het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen (WABO1802013)
 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het  realiseren van een hondenopvang (WABO1801991)
310191 Geesterweg 3 in Akersloot 
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen (WABO1802065)

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres 
310119 Hogeweg 55 in Limmen.
 het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het Kleurenorkest (WABO1801399)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis 
van Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij administrati eVTH@debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een 
beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres 
290119 Diverse percelen binnen de gemeente Castricum 
 Het plaatsen van trott ers voor verkiezingen (WABO1802058)
 Zeeweg 31 in Castricum 
 het bouwen van een berging (WABO1802005)
 Jan van Nassaustraat 1 in Castricum. 
 Het bouwen van een schuur op het perceel (WABO1900123)
300119 Woude 36d in De Woude (E741) 
 Het bouwen van een houten woning (WABO1801987)
010219 Van Bergenlaan 1 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900054)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes weken 
na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift  
indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
290119 Evenemententerrein De Brink in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning, Circus Barani Castricum 2019, van woensdag 
 3 juli 2019 t/m zondag 7 juli 2019, verzenddatum besluit 29 januari 2019 (  
 (APV1801101)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes weken 
na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift  
indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 6 februari 2019.

Kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een 
vereniging, voor een sporti eve of culturele acti viteiten, kunnen via het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur meedoen. De gemeente werkt samen met het 
Jeugdfonds. Het fonds verstrekt geen geld aan ouders/verzorgers, maar 
betaalt het lidmaatschapsgeld en eventueel benodigdheden rechtstreeks 
aan de vereniging of de winkel.

Aanmelden via intermediairs
U kunt uw kind aanmelden via een intermediair, bijvoorbeeld via maatschappelijk werk, diaco-
nie, Jeugdzorg, schuldhulpverlener, de buurtsportcoach of via school. 

Hebt u vragen?
Meer informati e en voorwaarden kunt u vinden op htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland/. Voor vragen over dit fonds kunt u ook terecht bij de buurtsportcoach in Castricum, 
Joyce van Tunen, e-mail jvantunen@teamsportservice.nl, telefoonnummer 06-11271205.

Alle kinderen moeten mee kunnen 
doen aan sport- en cultuuractiviteitenHuis van Hilde is op zoek naar een Look a Like van Julia, het 

meisje uit de Bronsti jd (ca. 2000-800 v. Chr.) dat ti jdens een 
opgraving in Bovenkarspel in 1974 werd gevonden door arche-
ologen. De uitverkorene krijgt de eer een rol te spelen als Julia 
in vier korte fi lms en foto’s voor bij de nieuwe tentoonstelling. 

Op zondag 17 februari zijn de auditi es, de opnamedagen vinden 
op 26 en 28 februari plaats. De gekozen Julia Look a Like speelt in 
de opnames samen met re-enactors scenes die plaatsvinden in de 
Bronsti jd. De gezochte Julia is idealiter tussen de 17 en 25 jaar, lijkt 
een beetje op Julia en is natuurlijk heel enthousiast om een rol te 
spelen in de korte fi lms. Acteerervaring is geen vereiste! 

Auditi e doen? 
De auditi es vinden plaats op 17 februari, van 14.00 tot 16.00 uur. Meld je van tevoren aan door 
een mail te sturen naar frontoffi  ce@huisvanhilde.nl met je naam, leeft ijd, mailadres en tel-
efoonnummer. Stuur een foto van jezelf mee.

Lijk je op Julia, het meisje uit de Bronstijd? 




