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Locaties fl exwoningen
niet langer geheim

Omdat het aanwijzen van loca-
ties voor de � exwoningen vol-
gens de politiek gevoelig ligt, 
werd er eerder voor gekozen 
deze geheim te houden. De 
� exwoningen maken deel uit 
van een proef van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, die 
Castricum samen met de Haar-
lemmermeer uitvoert. Het mi-
nisterie verstrekt daarvoor aan 
de gemeente 300.000 euro sub-
sidie.
Op een aangemelde locatie 
kan maximaal vijftien jaar wor-
den afgeweken van het be-
stemmingsplan. Omwonenden 
mogen wel meepraten over za-
ken als de uitstraling van de wo-

ningen en de invulling van de 
openbare ruimte, maar kunnen 
verder weinig invloed uitoefe-
nen op de procedure.

Planning
Het is de bedoeling dat op het 
terrein bij de Castricummer 
Werf veertig units in twee lagen 
worden geplaatst en de ove-
rige veertig binnen de aange-
wezen locaties in Akersloot. De 
planning is dat de complexen 
medio dit jaar zijn gerealiseerd 
door het bedrijf Flexwonen 
NH. Een klein deel van de wo-
ningen in Castricum is bedoeld 
voor statushouders. Voor de-
ze groep zijn er geen reguliere 

sociale huurwoningen beschik-
baar, omdat Castricum de ur-
gentie voor statushouders bij 
de woningtoewijzing heeft af-
geschaft. De grond bij de Castri-
cummer Werf is eigendom van 
de gemeente en heeft een agra-
rische bestemming. Het terrein 
grenst aan een volkstuinencom-
plex. De locatie Hoogegeest/
Hoornselaan betreft twee stuk-
ken agrarische grond die eigen-
dom zijn van projectontwikke-
laar Driessen uit Limmen. Daar 
kunnen alleen woningen in 
één laag worden gebouwd. Dat 
geldt ook voor het terrein aan 
de Roemersdijk in Akersloot, 
dat al de bestemming wonen 
heeft. (Tekst en foto: Hans Boot)  

Het college wil op 10 en 11 fe-
bruari informatieavonden orga-
niseren voor betrokkenen en zij 
ontvangen spoedig daarvoor 
een uitnodiging.

Castricum/Akersloot - De gemeenteraad heeft donderdag de lo-
caties prijsgegeven voor de bouw van 80 prefab � exwoningen 
voor statushouders, jongeren, gescheiden ouders en andere 
spoedzoekers. Het betreft in Castricum een terrein bij de Castri-
cummer Werf en in Akersloot plekken aan de Hoogegeest/Hoorn-
selaan en aan de Roemersdijk.

Deze plek bij de Castricummer Werf is in beeld voor 40 � exwoningen. 

Tankmuur blijft toch in tact
Castricum - De Duitse tank-
muur aan de Oude Schulpweg 
wordt niet doorgebroken. Dat 
heeft de gemeente besloten. 
De zogenoemde poort naar de 
duinen krijgt nu op een andere 
manier vorm.

Wethouder Paul Slettenhaar licht 
toe: ,,We hebben goed geluis-

terd naar de tegenargumenten. 
De lengte van de muur is uniek 
en nergens zo goed te ervaren. 
Het is dadererfgoed maar moet 
toch onaangeroerd blijven.” 

Vorig jaar ontstond een hoop 
consternatie nadat het colle-
ge overwoog het monument 
in tweeën te breken om er een 

� etspad doorheen te laten lo-
pen. 
Deze zogenoemde poort naar de 
duinen zou tevens toegang ge-
ven aan de nog te bouwen wijk 
op de plek van Kapitein Kaas. 
De tankmuur werd in 1943 neer-
gezet door de Duitsers als deel 
van de Atlantic Wall. (Mardou 
van Kuilenburg)

Castricum - Op donderdag 30 ja-
nuari omstreeks 08.30 uur is op 
de Dorpsstraat, hoek Beverwij-
kerstraatweg een verkeerscon-
� ict geweest tussen een � etser en 
de bestuurder van een busje. Dit 
liep uit op een mishandeling door 
de bestuurder van het busje. De 
� etser heeft aangifte gedaan. De 
bestuurder van het busje is kor-
te tijd daarna in Beverwijk aange-
houden.

Verkeersconfl ict

Castricum - Op donderdag 30 ja-
nuari is van 14.00 uur tot 15.30 
uur door het Verkeers Handha-
ving Team (VHT) een algemene 
verkeerscontrole gehouden, in-
clusief rood licht controle bij de 
spoorwegovergang Dorpsstraat/
Beverwijkerstraatweg. Daarbij 
zijn de volgende bekeuringen 
uitgeschreven: eenmaal gordel, 
eenmaal mobiele telefoon, een-
maal verlichting, eenmaal losse 
lading en eenmaal rood licht. Er 
werden ook zeventien blaastes-
ten afgenomen, maar gelukkig 
had niemand te veel alcohol op.

Algemene 
verkeerscontrole

Oplossing Beverwijkerstraatweg nog ver weg

Tot nu toe staat in het raadspro-
gramma dat de gemeente alleen 
gelijkvloers op zoek moet naar 
verbeteringen, eventueel met 
een � etstunnel. Maar uit de pre-
sentatie op de raadsinformatie-
avond op 23 januari kwam naar 
voren dat alleen een � etstunnel 
tussen de Dorpsstraat en de Be-
verwijkerstraatweg geen oplos-
sing biedt. Ook het onderzoek 
naar mogelijke wegmaatregelen 

vanuit het LVO (Landelijk Verbe-
terprogramma Overwegen) leidt 
nog niet naar een voldoende ef-
fectieve oplossing. Ook wacht 
de gemeente nog steeds op het 
Prorail-onderzoek naar mogelijk 
slimmere maatregelen in het ka-
der van het hoogfrequent spoor-
programma PHS. Daarvan wordt 
ook niet verwacht dat die de knel-
punten gaan oplossen.

Presentatie
In de vergadering van de raads-
commissie mocht Hans van Bal-
gooi zijn burgerinitiatief toelich-
ten. Daarin worden twintig sug-
gesties gedaan om niet alleen 
naar de Beverwijkerstraatweg te 
kijken, maar verbetering van de 
mobiliteit in het hele dorp. Niet 
alleen voor � etsers, maar ook 
voor auto’s. Als meest opmerke-
lijke suggestie stelde hij voor om 
juist géén autotunnel aan te leg-
gen, maar wel drie � etstunnels. 
,,Door wegen te verleggen ont-
staan dan op vier plaatsen alter-
natieven voor auto’s om het dorp 
te bereiken. Nu kan dat alleen 
door die ene verkeersfuik op de 
Beverwijkerstraatweg. Voor het 

vierde alternatief wordt gebruik-
gemaakt van het huidige viaduct 
over de Zeeweg.”

Via een burgerinitiatief vraagt 
Van Balgooi aan de raad om niet 
langer alleen onderzoek te doen 
naar gelijkvloerse oplossingen 
(eventueel met een � etstunnel), 
maar om een integraal verkeers-
plan voor heel Castricum op stel-
len. ,,Dat bevat ook een niet-ge-
lijkvloerse spoorkruising voor au-
to’s.” Door dit toe te voegen aan 
het huidige raadsprogramma, 
krijgt het college mandaat om 
sneller met integrale oplossin-
gen te komen. (Hans Boot)  Lees 
het hele verhaal verderop in deze 
krant. (Foto: Bos Media Services)

Castricum -  ‘Er zijn sinds 1929 al plannen voor een tunnel bij het 
station, maar er is in die 90 jaar nog niets gebeurd’. Dat stelde 
Castricummer Hans van Balgooi, initiatiefnemer voor het oplos-
sen van de problematiek rond de Beverwijkerstraatweg, tijdens 
de raadscommissie. Omdat de tijd tekort was om alle fracties aan 
het woord te laten, is het voorstel aangehouden tot een vervolg-
behandeling op 13 februari.

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

Biologische slagerij

VLEESWARENTRIO:
BOTERHAMWORST 

SCHOUDERHAM 
VLEESSALADE

SAMEN € 5,99

HOLLANDSE ROERBAK 
KIPBURGER

VOOR 2 PERS. € 6,99

GEHAKTBALLEN
 KANT EN KLAAR 

4 HALEN 3 BETALEN
MINUTE STEAKS
25% KORTING

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

 OMGEVING: 
• Bachstraat/Chopinstraat/Oranjelaan, 

Castricum, 310 kranten

•  De Bloemen/Droogbloem/Pinkster-
bloem, Castricum, 280 kranten

•  De Hofstee/De Loper/De Vang,         
Limmen, 185 kranten

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

BOTERKOEK VAN DE WEEK

KANEEL AMANDEL 

4,95

BOTERKOEK WEKENBOTERKOEK WEKEN

BOTERKOEK
GEVULDE BOTERKOEK
APPEL
AMARENA/CRANBERRY
SALTED CARAMEL

PECANNOTEN HONING
KANEEL AMANDEL
KOKOS
FRAMBOOS
GEMBER

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 8 februari

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de 
Haas woord en communievie-
ring. Samenzang
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur in de Protestant-
se Kerk: Meditatieve herden-
kingsviering met jeugdkoor. 
Voorganger: Pastor J. Olling

Zondag 9 februari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. ds. F.C. van Dijke 
met Maaltijd van de Heer. Een 
gebarentolk aanwezig. Gelijk-
tijdig op radio Castricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, rector Jeroen de Wit 
m.m.v. Herenkoor
Evangeliegemeente Castri-
cum. Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3
10.00 uur, Albert van der Heide

Corneliuskerk Limmen
10.00 uur in de ‘Heeren van 
Limmen’: Woord- en Commu-
nieviering met spontaan koor. 
Voorganger: Pastor J.Olling
Protestantse gemeente Lim-
men: 
Aanvang 10.00 uur, ds. A. T. 
Kramer.

Maandag 10 februari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maan-
dag 8.00 uur en op feestdagen: 
Huisartsenpost Beverwijk in het 
Rode Kruis Ziekenhuis, alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u de-
ze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een on-
derlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel 
en Mohammadnia. Info via web-
sites, deurposter en telefoon-
bandjes.

HUISARTSEN

‘Evenement niet meer weg te denken in hartje Castricum’

Triatlon dit jaar twee 
weken eerder dan anders

Gert Stoppels, woordvoerder van 
de organisatie, noemt de reden: 
,,De zomervakantie voor de regio 
Noord gaat al op vrijdagmiddag 
3 juli in. Daarnaast vindt er op 28 
juni ook al een ander evenement 
(ringsteken) plaats in het dorp. 
Als optimistische voetballiefheb-
ber moet je er ook rekening mee 
houden dat Oranje mogelijk ver-
der komt op het EK-toernooi de-
ze zomer en die dag een wed-
strijd moet spelen. De organisa-
tiecommissie heeft met de ge-
meente Castricum en het zwem-
bad besloten om de datum van 
het evenement naar voren te ha-

len.” 

Inschrijven en aanmelden
Het tijdig melden van de ver-
vroegde datum is van belang 
voor de deelnemers en de vrijwil-
ligers. Deelnemers kunnen zich 
vanaf 14 februari (Valentijnsdag) 
aanmelden via de website. Hier 
is ook informatie te vinden over 
de voorwaarden voor deelname 
en het reglement. Stoppels: ,,De 
teller stopt bij 240 inschrijvingen. 
Het is dus zaak om er op tijd bij te 
zijn, want vorig jaar was dit aantal 
binnen tien dagen bereikt. Schrijf 
je ook in als het aantal van 240 

al bereikt is, want er vallen later 
plekken open omdat deelnemers 
niet komen opdagen. We zoeken 
ook nog zo’n 40 tot 50 enthousi-
aste vrijwilligers, die zich willen 
inzetten als parcoursmedewer-
ker voor die dag. Alle vrijwilligers 
worden in de maand juni uitge-
nodigd voor een voorlichtings-
avond”, aldus Stoppels. 

Naamgeving
Het evenement ondergaat dit 
jaar een naamsverandering en 
wordt omgedoopt tot ‘Full of 
Life Triatlon Castricum’. Stoppels: 
,,We hebben de komende drie 

jaar ‘Full of Life’ als hoofdsponsor 
aan het evenement kunnen ver-
binden. Hier zijn we erg blij mee.” 
Betekent dit dat de organisatie 
sportieve principes opgeeft voor 
commerciële belangen? ,,Abso-
luut niet”, zegt Stoppels resoluut. 
Het organisatorische en sportie-
ve element blijven bij ons voorop 
staan. Het feit dat we een hoofd-
sponsor hebben betekent niet 
dat we de andere sponsoren niet 
meer nodig hebben. Hier zijn we 
nog steeds dolblij mee. Zonder 
hen redden we het niet.” 

Geen wedstrijd
Voor nieuwe deelnemers bena-
drukt Stoppels nog eens dat het 
niet om een wedstrijd, maar om 
een recreatief evenement gaat. 
Het vindt plaats onder de au-
spiciën van de N.T.B. ,,Het is een 
prestatie die je puur voor jezelf 
levert. Er worden ook geen prij-
zen uitgereikt. De organisatie 
vindt dat iedereen die meedoet 
al een geweldige prestatie levert. 
Alle deelnemers ontvangen een-
zelfde medaille als herinnering.” 
Het is de vierde editie van dit eve-
nement. De organisatiecommis-
sie belooft er wederom een spor-
tief spektakel van te maken en 
rekent weer op veel deelnemers 
,,Het evenement is niet meer weg 
te denken in hartje Castricum”, 
zegt een enthousiaste Stoppels. 
(Henk de Reus)

Aanmelden kan vanaf 14 februari 
via www.traitlon-castricum.com. 
Vrijwilliger worden? Neem con-
tact op met Ramon van Velzen: 
06-16415153. (Foto: Mardou van 
Kuilenburg)

Castricum - De vierde editie van de Triatlon Castricum in 2020 vindt dit jaar plaats op 21 juni 2020. 
Dat is twee weken eerder dan gewoonlijk. 

Oplossing Beverwijkerstraatweg nog ver weg

Vervolg voorpagina

Insprekers
Na de presentatie kwam een 
aantal insprekers aan het woord. 
Wim Tromp, directeur van Tromp 
Medical en bewoner van Bak-
kum, vertelde dat hij vijf jaar ge-
leden in een klankbordgroep 
zat voor dit onderwerp, maar 
dat daar niets uitgekomen was. 
,,Waarom lukt het in omliggen-
de gemeenten wel? Ze mogen 
camera’s aan mijn huis bevesti-
gen om de intensiteit van het au-
toverkeer vast te leggen. Ik steun 

dit burgerinitiatief van harte, het 
wordt tijd dat de ge-meente de 
juiste besluiten gaat nemen.”
Makelaar Adri Hopman merkte 
op dat de gemeenteraad ‘de pro-
blematiek van het verkeer en ge-
lijkvloerse spoorwegkruisingen 
om de 10 jaar bespreekt en dat 
daar alleen adviesbureaus be-
ter van zijn geworden’. ,, Na vijf-
tig jaar wordt het tijd dat zowel 
het college als de raad de zaken 
ter hand nemen. Ik verzoek de 
raad om het college de opdracht 
te geven om een inte-graal plan 
van aanpak te maken en deze 

mogelijkheden te onderzoeken”, 
aldus Hopman.

Politieke reacties
Vanuit de raad kregen zes frac-
ties de tijd om te reageren. Som-
migen spraken hun waarde-
ring uit voor het werk van Hans 
van Balgooi en konden zich voor 
een groot deel vinden in de op-
dracht die door deze gedreven 
burger is geformuleerd. Verder 
hoorde men overwegend de-
zelfde uitspraken: ‘Er moet iets 
gebeuren voordat de woning-
bouw aan de Zanderij wordt ge-
realiseerd. Wat zijn de kosten? 
Betrek de bewoners bij de plan-
vorming en we weten alle con-
sequenties nog niet’. Voorzitter 

Harold Ebels moest het daarbij 
laten, want de vergadertijd was 
om. De resterende vijf fracties 
krijgen in de vervolgbijeenkomst 
op 13 februari de gelegenheid 
om het standpunt namens hun 
partijen te verwoorden.
Verantwoordelijk wethouder 
Paul Slettenhaar tot slot: ,,Het 
college wacht op het PHS-rap-
port van Prorail en dan komen 
we weer bij u terug voor het vra-
gen van mandaat. In ieder geval 
hoop ik dat we nog tijdens deze 
bestuursperiode tot besluitvor-
ming komen.”
Kortom, een oplossing voor de-
ze zich jarenlang voortslepende 
problematiek is voorlopig nog 
niet in zicht. (Tekst en foto: Hans 
Boot)  

Castricum - Aan de hand van dertig sheets kreeg Van Balgooi 
twintig minuten de tijd om zijn suggesties toe te lichten. Hij 
noemde de plannen die in de loop der tijd zijn gesneuveld en gaf 
aan wat er tussen 2010 en 2019 heeft gespeeld.  

Hans van Balgooi tijdens de commissievergadering

Akersloot - Op de Geesterweg is 
op zondagavond 26 januari tus-
sen 19.20 uur en 21.10 uur bin-
nen de bebouwde kom op de 
Geesterweg een Radarsnelheids-
controle  geweest. Aantal passan-
ten: 167, aantal overtredingen: 
44. Hoogst gemeten snelheid: 80. 
Controlerichting: beide. De over-
treders zullen spoedig de bekeu-
ring binnen krijgen.

Radarsnelheids-
controle

Limmen - Maandagochtend 27 
januari tussen  02.20 en 02.35 
uur is op de Visweg gepoogd in 
te breken in een bedrijfsbus, die 
voor de woning stond. Een oplet-
tende buurman heeft naar de in-
brekers geroepen, waarna ze di-
rect weg zijn gereden. Het betrof 
vermoedelijk drie mannen in een 
grijze Honda Civic personenau-
to. Alle eenheden in de buurt zijn 
gaan zoeken, maar konden geen 
verdacht voertuig signaleren. Uit 
de bus bleken gelukkig geen ge-
reedschappen te zijn weggeno-
men.

Poging tot 
inbraak in 
bedrijfsbus

GEEN KRANT?
0251-674433
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Agenda Raadsplein, 13 februari

  Commissies
19.30  21.00  Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi waarin aan de raad wordt 

voorgesteld om de opdracht voor het maken en uitvoeren van 
een integraal verkeersplan voor Castricum toe te voegen aan het 
raadsprogramma. Dit verkeersplan dient onder meer een ongeli-
jkvloerse kruising met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede 
gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke verbeterin-
gen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor 
het fi etsverkeer, met aandacht voor het milieu.

19.30  20.15  Eerste wijziging op de Verordening onroerend zaakbelasti ngen  
  2020 en de Verordening belasti ngen op roerende woon- en 
  bedrijfsruimten 2020

20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
  Pauze
21.15  22.30  Vervolgbehandeling Lening Sti chti ng Meergranen (mogelijk deels  
  besloten)  

21.15  22.30  Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Aangepast voorstel bij principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen
 B Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi met 20 suggesti es voor 
  integraal verkeersplan waarbij het knelpunt aan de Beverwijker- 
  straatweg in Castricum wordt opgelost 
 C Statutenwijziging ISOB 
 D Moti e dialoog over vuurwerk 
 E Zienswijze op de kadernota D Hollands Noorden 
 F Zienswijze op de kadernota Omgevingsdienst NHN
  Zienswijze op de kadernota Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar  
  en Omstreken (VVI) 
 H Zienswijze op de kadernota WNK Personeelsdiensten 
 I Zienswijze op de kadernota Werkorganisati e BUCH 
 J Zienswijze op de kadernota Veiligheidsregio NHN 
 K Zienswijze op de kadernota Cocensus 
 L Zienswijze op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 
  Alkmaar (RHCA) 
 M Zienswijze op de kadernota Recreati eschap Alkmaarder- en 
  Uitgeestermeer (RAUM) 
 N Eerste wijziging op de Verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
  2020 
 O  Eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op roerende  
  woon- en bedrijfsruimten 2020
 5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
119.30  20.45  Evenementenbeleid:
  huidige werkwijze en eerste gesprek over totstandkoming nieuw 
  beleidskader

  Commissie
19.30  20.45  Zienswijze op de kadernota’s diverse verbonden parti jen:
  - D Hollands Noorden
  - Omgevingsdienst NHN
  - Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar en Omstreken (VVI)
  - WNK Personeelsdiensten 
  Pauze
21.00  22.30  Zienswijze op de kadernota’s van diverse verbonden parti jen:
  - Werkorganisati e BUCH
  - Veiligheidsregio NHN
  - Cocensus 
  - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
  - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

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

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 24 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 

Ziet u iets in de openbare ruimte? Meld dit dan 
voortaan aan ons met Fixi. Met uw meldingen 
zorgen we samen voor een nog mooiere gemeente. 

Ziet u iets in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld:
• kapott e straatverlichti ng 
• overvolle prullenbakken
• te hoog onkruid
• kapott e speeltoestellen of speeltoestellen die 
eigenlijk veel beter ergens anders kunnen staan
• wegwerkzaamheden waar u vragen over heeft 

Of ziet u in uw buurt regelmati g:
• fout geparkeerde auto’s
• zwerfvuil
• te hoog water
• fi etswrakken

eef dit dan aan ons door. Doe dit met Fixi. Met Fixi:
• ziet u wat er nog meer in uw buurt bij ons gemeld is
• blijft  u op de hoogte van de status van uw melding
• voegt u via de app eenvoudig foto’s toe. Een foto  
   zegt vaak meer. En helpt ons om de melding sneller     
   op te lossen 

eef uw melding aan ons door via castricum.nl, fi xi.nl 
of download de Fixi app. 

Fixi

Het Pla  orm Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) is wegens vertrek van een van de 
vrijwilligers op zoek naar versterking van het team. Wij zoeken een enthousiast, acti ef 
en creati ef persoon (vanaf 18 jaar) die zich samen met de andere leden van het team wil 
inze  en voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Castricum. 

Het team zoekt iemand die
• oog heeft  voor de belangen van mensen met een beperking;
• het leuk vindt om op te komen voor de belangen van mensen met een beperking;
• bereid is een keer per maand (3 uur) deel te nemen aan de bijeenkomsten van het P BC, 
   in principe op vrijdagochtend;
• bereid is daarnaast andere acti viteiten te verrichten voor het P BC;
• woont in de gemeente Castricum.

Voorkeur gaat uit naar iemand die slechtziend, blind of volledig rolstoela  ankelijk is of een 
verstandelijke beperking heeft , of door ervaring weet welke problemen mensen met deze 
beperkingen ervaren in het dagelijks leven.

U maakt deel uit van een enthousiast team en draagt bij aan de verbetering van de positi e 
van mensen met een beperking. U krijgt een vrijwilligersvergoeding van de gemeente van 
€25 per vergadering waar u bij aanwezig bent.

Over het Pla  orm Gehandicaptenbeleid Castricum
Het P BC is een offi  cieel adviesorgaan van de gemeente, maar is verder ona  ankelijk. Het 
adviseert aan de gemeente over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor mensen 
met een beperking, vooral als het gaat over de inrichti ng van de openbare ruimte en de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen. Daarnaast worden andere acti viteiten verricht 
die van belang zijn voor mensen met een beperking. Adviezen, rapporten en verslagen van 
de vergaderingen van het P BC kun je vinden op de website van de gemeente Castricum, 
via deze link: www.castricum.nl/raad-en-college/pla  orm-gehandicaptenbeleid-castricum

Reageren en meer informati e
Meer weten? Of direct solliciteren? Stuur dan een mailtje naar info@pgbc.nl. U hebt nog de 
ti jd tot en met 28 februari 2020. 

Vacature Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum



ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 29januari
Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen 
Datum Adres 
240120 Amberlint (kavel 21) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000135)
270120 Woude 36d in de Woude 
 het ti jdelijk bewonen van een schuur (WABO2000147)
 Julianaweg 47 in Akersloot 
 het splitsen van een kavel (WABO2000150)
280120 Albert Schweitzerlaan 10 in Castricum 
 het wijzigen van een reeds afgegeven vergunning voor het bouwen van een 
 vrijstaande woning (WABO2000156)
 Molenbuurt in Akersloot 
 het kappen van 15 bomen (WABO2000163)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het wijzigen van een woning (boerderij) (WABO2000164)
 De Loet 282 in Castricum 
 het plaatsen van een overkapping (WABO2000167)
290120 Amberlint kavel 18, kadastraal perseel secti e A, nr.0 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000171)
 Bakkummerstraat 24a in Castricum 
 het ti jdelijk bewonen van een bijgebouw (WABO2000176)
300120 Poelven 54a en 56a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk (terras) op de bovenwoning (WABO2000183)

Vergunningsvrije aanvraag: wordt niet verder behandeld
 Plantraam 3 in Limmen 
 het kappen van een berkenboom (WABO2000126)

 Leo Toepoelstraat 8 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000101)

Ingetrokken aanvraag: wordt niet verder behandeld 
 Leo Toepoelstraat 8 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000101)

Verleende omgevingsvergunningen
270120 Brederodestraat 17 in Castricum 
 het renoveren en vergroten van een woning (WABO2000014)
 Schelgeest 27 in Castricum
 het vergroten van de woning (WABO2000024)
280120 Houtsnip 5 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak) (WABO2000003)
 Hazelnootlint 16 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000077)
310120 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 vergroten van de woning (WABO1901758)

APV-vergunning 

Verleende evenementenvergunning
270120 Oude Parklaan 117, terrein Dijk & Duin, in Castricum  
 Roots Market op zondag 12 april, 28 juni en 27 september 2020 (APV1900905)

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

INFOPAGINA

Burgemeester en wethouders van Castricum hebben besloten de omgevingsvergunning 
milieu d.d. 25 juli 1994 inclusief de ambtshalve wijziging van d.d. 16 september 2008 voor 
tankstati on Kooijman, gelegen aan Soomerwegh 3 in Castricum, ambtshalve te wijzigen/te 
actualiseren. 

De omgevingsvergunning milieu van 25 juli 1994 en de ambtshalve wijziging van 16 septem-
ber 2008 zijn niet meer actueel en voldoen niet meer aan de beste beschikbare technieken 
(BBT). Tevens zijn een aantal voorschrift en van rechtswege komen te vervallen.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage 
De aanvraag, beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 6 februari 2020 tot en 
met 19 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Castricum.

Beroep
Belanghebbenden die ti jdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, kunnen 
binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroepschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening. 

U kunt het beroepschrift  ook digitaal indienen bij de rechtbank via htt p://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.  

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift  is ver-
streken. Het indienen van een beroepschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u ti jdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter 
van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor de behandeling van dit 
verzoek en het beroep wordt griffi  erecht geheven. 

Informati e
Meer informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Publicatie besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunningen milieu, 
Soomerwegh 3 in Castricum

De gemeente Castricum doet mee met de pilot ‘Flexwonen’ van het ministerie Binnenlandse 
Zaken. Samen met het bedrijf Flexwonen NH gaat de gemeente Castricum ti jdelijke woon-
ruimte realiseren in Castricum en Akersloot. De woonunits zijn bestemd voor woningzoeken-
den die dringend op zoek zijn naar ti jdelijke woonruimte: starters, jongeren en spoedzoekers 
(uit eigen gemeente) en vergunninghouders. Er zijn drie locati es die hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Voor omwonenden organiseren we inloopavonden. 

In gesprek met inwoners  
Met de landelijke pilot ‘Flexwonen’ kan de gemeente met een korte planologische procedure 
voor maximaal 15 jaar afwijken van een bestemmingsplan. Het ministerie geeft  per gemeente 
€300.000,- subsidie. Wethouder Slett enhaar: “We zijn erg blij dat we met deze pilot vanuit het 

Extra tijdelijke woonruimte in Castricum en Akersloot

Afval wegbrengen naar de Schulpstet?
ANDERE OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT!

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

ministerie kunnen starten. Op deze manier kunnen we onze verantwoordelijkheid voor het 
woningtekort nemen door hier op in te spelen. Ik hecht in het hele proces wel veel belang aan 
het gesprek met de inwoners. We moeten het samen doen.”
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Twee nieuwe sterren in Theater Koningsduyn 
Bij Toonbeeld Concert op Zondag

Natasa Grujić is geboren in Bel-
grado en begon haar Bachelor 
op veertienjarige leeftijd aan de 
universiteit aldaar. Nadat zij haar 
master had afgerond kreeg Na-
tasa een jong Talent Beurs van 
de Servische overheid om haar 

tweede master te kunnen volgen 
bij Gordan Nikolić in Nederland 
aan de Codarts Hogeschool voor 
de Kunsten te Rotterdam.
 
Daan Treur studeerde aan de 
School voor Jong Talent aan het 

Conservatorium in Den Haag bij 
professor Marlies van Gent en 
Marcel Baudet. Vervolgde zijn 
studie aan het Conservatorium 
in Amsterdam bij professor Mikla 
Baslawskaja. Hij won prijzen op 
verschillende Nederlandse Con-
cours, waaronder SJMN Con-
cours, het Prinses Christina Con-
cours en het Steinway Concours. 
Daan is vaste pianist bij kamer-
muziekfestivals in Faro (Portugal) 
en Montevideo (Uruguay). Geeft 
pianoles in Haarlem en Nieuw 
Vennep. Hij is hoofdvakdocent 
aan Escola Professional de Arte 
de Mirandela en Conservató de 
Música e Danç de Bragança (Por-
tugal).
Daan en Natasa hebben als duo 
in de afgelopen acht jaar een di-
vers en uitgebreid repertoire op-
gebouwd en samen opgetreden 
in Nederland, Portugal, Kroatië, 
Servië en Uruguay. 

Toegangskaarten: de Readshop, 
Muziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en Vivant Rozing. Of 
via www.toonbeeld.tv en 0251-
659012. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De jonge en zeer talentvolle violiste Natasa Grujić en 
de pianist Daan Treur treden op zondag 16 februari om 15.00 uur 
op in de concertserie van Concert op Zondag, georganiseerd door 
Toonbeeld Geesterhage. Op het programma staan werken van 
onder andere Lj. Maric, R. Strauss, M. Ravel en G. Gershwin.

Striptekenen bij Toonbeeld Geesterhage

Jeugdcursus
De jeugdcursus gaat plaatsvinden 
op vijf zaterdagmiddagen van 
14.00 tot 16.00 uur. Het is een cur-
sus voor iedereen die poppetjes 
tekent tijdens de les, die fan is van 

zowel Spiderman als One Punch 
Man of die altijd al een stripver-
haal heeft willen maken. In vijf 
lessen van twee uur wordt inge-
gaan op de verschillende aspec-
ten van het striptekenen waaron-

der: het ontwerpen van je eigen 
strip�guur, hoe je een verhaal ver-
telt in drie of meer plaatjes en er 
wordt heel veel getekend. De cur-
sus start op zaterdag 7 maart.

Volwassenencursus
De tweede cursus is bestemd 
voor volwassenen en gaat plaats-
vinden op vijftien woensdag-
avonden van 20.00 tot 21.30 uur. 
Voor wie geïnteresseerd is in het 
maken van een beeldverhaal, zij 
het in de vorm van een strip van 
vier plaatjes, een comic, manga of 
een graphic novel. 

De cursus bestaat uit vijftien les-
sen van ieder anderhalf uur, waar-
in de volgende facetten van strip-
tekenen worden behandeld: 
- Karakters ontwerpen 
- Bewegende �guren tekenen 
- Geloofwaardige achtergronden 
maken 
- Hoe een verhaal te vertellen met 
beelden 
- De compositie van een strippa-
gina schetsen, tekenen en inkten 
- Het verschil tussen manga, co-
mics, strips en graphic novels. 

Aanmelden kan via www.toon-
beeld.tv of door het invullen van 
een aanmeldingskaartje bij de ad-
ministratie van Toonbeeld. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - In maart gaan bij Toonbeeld Geesterhage weer twee 
nieuwe cursussen striptekenen van start. Een cursus voor jeugdi-
gen van 12 tot 16 jaar en een cursus voor volwassenen.

Massagepraktijk Limmen
bestaat 7,5 jaar

Thijs Punt van Massagepraktijk 
Limmen: „Op korte termijn be-
reik je resultaat. Voor een lange-
re periode geef ik je tools, die je 
pijnvrij en onafhankelijk kunnen 
houden. Je ontvangt tijdens de 
massage persoonlijke aandacht. 
Geen injecties, pijnstillers of ein-
deloze oefeningen. Ben jij posi-

tief ingesteld en geloof je dat er 
meer mogelijk is dan wat de dok-
ter zegt? Blijf dan niet rondlopen 
met klachten en/of stress en re-
serveer vandaag nog een behan-
deling.”

Boek de massage online via de 
website www.massagepraktijk-

limmen.nl. Kies uit ontspannings-
massage, klachtgerichte- of een 
sportmassage. Thijs vervolgt: „Je 
bent in goede handen. Het mas-
sagespel en daarmee het samen 
opsporen en oplossen van licha-
melijke en/of geestelijke aan-
dachtspunten is het mooiste 
wat er is. Ik heb een sportthera-
peutische achtergrond als fana-
tiek sporter. Heb jarenlang erva-
ring als meditatie-, sport- en yo-
ga-instructeur.” Op zoek naar een 
goeie massage? Dan ben je bij 
Thijs Punt van Massagepraktijk 
Limmen aan het juiste adres. (Fo-
to: aangeleverd)

Limmen - In de knoop? Stijf? Pijn? Gespannen? Pak het bij de wor-
tel aan. Massagepraktijk Limmen bestaat 7,5 jaar. Van 10 tot en 
met 21 februari kunnen geïnteresseerden voor een laag tarief 
kennismaken (50% korting). Een massage kan naar aanleiding 
van een stijve spier(klacht), ter ondersteuning van verwerking, 
ter ontspanning of preventief. Iedere massage wordt op de klant 
aangepast.

Tafel van 2 stopt ermee

Stoppen
Maar helaas, er komt een einde 
aan de droom. Na jaren van opti-
maliseren en het aanpassen van 
het winkelconcept komt er nu 
toch echt een eind aan het be-
staan van de Tafel van 2. De om-
zet was redelijk en de klanten wa-
ren altijd enthousiast, maar de 
druk van internet zorgde ervoor 
dat er niet altijd meer kon worden 
genoten van het ondernemen. 
Als reden geeft de onderneem-
ster aan dat de klachten over de 
prijsverschillen met online aan-
bieders steeds vaker voorkwa-
men en dat de winkel meer werd 
gebruikt als etalage. ,,Daarnaast 
moesten wij ook een besluit ne-
men over het verlengen van ons 
huurcontract, met alle onzeker-
heid was dit een te groot risico 
voor ons’’, geeft Eline aan.
Sharon voegt nog toe: ,,Het doet 
ons ontzettend veel pijn en wij 

hebben de nodige tranen gela-
ten – maar uiteindelijk blijft het 
ondernemen een zwaar beroep 
waar wel de juiste compensatie 
tegenover moet staan. Stoppen 
was zakelijk gezien het beste.’’

Ophe�ngsuitverkoop
Vanaf 6 februari zal Tafel van 2 
starten met de ophe�ngsuitver-
koop en per medio juni zal de 
winkel echt haar deuren sluiten. 
Cadeaubonnen zijn uiteraard ge-
woon nog in te leveren tot het 
moment van sluiten.

,,Wij willen iedereen ontzettend 
bedanken voor alle mooie jaren 
en hopen vele van jullie te zien 
tijdens onze Sale!’’ (Foto: aange-
leverd)

Castricum - In mei 2010 opende Tafel van 2 haar deuren op het 
vernieuwde Bakkerspleintje! Bij Tafel van 2 draait het al jaren om 
de gezelligheid in en rondom de keuken(tafel). ,,Met een uitge-
breid assortiment topmerken, een vaste klantenkring en een re-
cente verhuizing naar Bakkerspleintje 81A was onze winkel toch 
wel een bekende naam geworden in Castricum’’, vertelt Eline 
Brouwenstijn. 

Verdien tijd met snelcursus blind typen
Castricum - In februari start Type-
tijd weer in samenwerking met 
Dompvloet Opleidingen met de 
snelcursus blind typen:
- op donderdag om 19.00 uur in 
Geesterhage (open cursus)
- op dinsdag om 15.30 uur in Jac. 

P. Thijsse College (uitsluitend voor 
JPT leerlingen)

In slechts tien lessen leert men 
met tien vingers blind typen. Een 
mooie investering in tijdwinst. De 
cursus is geschikt voor zowel vol-

wassenen als studenten (vanaf 13 
jaar). 
Opgeven kan door de gegevens 
via de mail te sturen naar: info@
typetijd.nl. De deelnamekosten 
bedragen € 125,- (software en 
lessen). 

Beeldenroute als toeristische trekpleister

Zeven gemeenten in de kop van 
Noord-Holland hebben met elkaar 
gekeken op welke manier toeristen 
vanuit de hoofdstad naar de regio 
gelokt kunnen worden. De Haan: 
,,Dit gebied kent veel uniek waar-
den: dijken, de polder, een mix van 

zoet en zout water. Wat bindt ons? 
Daar hebben we lang over nage-
dacht. De keuze is gevallen op kunst 
in het landschap. Dit najaar hopen 
we een beeldenroute te kunnen 
realiseren met vijftig beelden van 
internationale kunstenaars. Beel-

den die kapot gaan door de weer-
sinvloeden.” De beeldenroute loopt 
van Huis van Hilde tot aan de Hoep.
De gemeente wil het project mee�-
nancieren vanuit de cultuurnota. 
Die moet nog worden vastgesteld. 
,,Binnen de gemeente is er voldoen-
de geld voor”, stelt De Haan. ,,Ik zou 
het fantastisch vinden als de ge-
meente Noord-Holland ook een bij-
drage levert. Dat is een mooie te-
genhanger op het circuit van Zand-
voort.” (Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Als het aan wethouder Ron de Haan ligt, staan er dit 
najaar vijftig organische beelden in de Castricumse duinen. Een 
ode aan het landschap en een potentiële toeristische trekpleis-
ter. ,,We willen toeristen en recreanten meer keuzemogelijkhe-
den geven in dit gebied.”

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Doornroosje - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 20.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur

Little Women
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur
Honeyland

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur 
 dinsdag  20.30 uur

Onze jongens in Miami
zaterdag 16.00 uur

Parasite
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur
Hors Normes
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.00 uur  zondag 16.00 uur
1917

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 uur

woensdag 20.00 uur
April May en June

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur
Kruimeltje en de strijd 

om de Goudmijn
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
De Grote Slijmfilm

zondag  13.30 uur 
Dolittle (NL)

Programma 6 februari  t/m 12 februari 

Little Woman
Genomineerd voor zes Oscars, 
waaronder beste �lm, beste scena-
rio en beste �lmmuziek.

Little Women is geregisseerd 
door Greta Gerwig (Lady Bird) en 
gebaseerd op het beroemde ge-
lijknamige boek van Louisa May 

Alcott. Het tijdloze en nog altijd 
actuele verhaal van Little Women 
gaat over het leven van de zussen 
March. 
Deze vier jonge vrouwen zijn al-
len vastberaden om hun leven op 
hun eigen manier te leven en hun 
dromen na te streven. 

The Sleeping Beauty 
(Doornroosje) - The Royal Ballet 
Met dit klassieke Russische bal-
let vestigde/debuteerde The Roy-
al Ballet zich na de Tweede We-
reldoorlog in het nieuwe onder-
komen in Covent Garden (1946) 
en verwierf het faam als gezel-
schap van wereldklasse: Doorn-
roosje werd favoriet bij het pu-
bliek. Zestig jaar later, in 2006, 
werd de oorspronkelijke ensce-
nering een nieuw leven ingebla-
zen en verschenen de prachtige 
ontwerpen en fonkelende kos-

tuums van Oliver Messel weer op 
het podium.
De betoverende partituur van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en de oor-
spronkelijke choreogra�e van 
Marius Petipa vormen een schit-
terende combinatie met de toe-
voegingen die Frederick Ashton, 
Anthony Dowell en Christopher 
Wheeldon voor The Royal Ballet 
creëerden. Dit ballet weet gega-
randeerd elke toeschouwer te be-
toveren.
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Clusius leerlingen winnen 
eerste prijs Tuinaanleg
Castricum - Het Clusius College 
Castricum deed met drie teams 
mee aan de provinciale Skills Ta-
lent wedstrijden. Er worden pro-
vinciale voorrondes gehouden 
op de Clusiusvestigingen Alk-
maar (bloemwerk) en Castricum 
(tuinaanleg). 
Skills Talent zijn de teamvakwed-
strijden voor het vmbo. Skills Ta-
lent bestaat uit een voorronde, 
een provinciaal kampioenschap 
en de nationale �nale. De deel-
nemers kunnen de beste wor-
den in hun vakgebied. Ook kun-
nen ze de beste worden als pro-
vincieteam. 
Het team Bloemwerk heeft op 28 
januari een mooie derde prijs be-
haald. De groep Tuinaanleg heeft 
op 30 januari de eerste prijs ge-
wonnen bij de Provinciale Skills 
Talent wedstrijd. Kevin Hollen-
berg, Diego van Gennip en Sven 
van Zon hebben een geweldi-
ge presentatie geleverd en gaan 
door naar de landelijke �nale in 
Leeuwarden. Team ondernemen 
ging op 4 februari de strijd aan. 
(Foto: aangeleverd)

Bomen over bomen 
in Transitie Café
Castricum - Bij Transitie Castricum 
is een Bomengroep gestart. Op vrij-
dag 7 februari willen ze meer be-
wustzijn en kennis bijbrengen over 
het belang van bomen voor het mi-
lieu, voor ons welzijn en voor de bio-
diversiteit. Zodat wij intelligent met 
ons bomenkapitaal kunnen om-
gaan.
Deze kennis willen ze ook graag de-
len met de gemeente, zodat er een 
gezond bomenbeleidsplan uit kan 
ontstaan en zodat het kapbeleid 
genuanceerd uitgevoerd kan wor-
den. Ze gaan samen bomen over 
bomen. Dat ze verschil van mening 
zullen tegenkomen is te verwachten 
en iedereen heeft recht op zijn/ haar 
mening, dat willen ze graag meene-
men. Het gaat ze over de zorg over 
het milieu in de breedste zin van het 
woord en daar is heel veel zinnig 
materiaal over te vinden en willen 
ze graag delen. Wethouder Binnen-

dijk heeft toegezegd aanwezig te 
zijn, het bomenbeleid in Castricum 
valt binnen zijn portefeuille.

Soep Café
Voorafgaand aan het Transitie-ca-
fé is er om 18.00 uur Soep Café, de 
soep is gratis met dank aan Bra-
kenho�, Beentjes, Ekoplaza en Taim 
Market (op het kooiplein). Een team 
vrijwilligers van Transitie Castricum 
geeft een positieve draai aan verspil-
ling van voedsel. Groente en brood 
wordt opgehaald bij Castricumse 
ondernemingen en eten dat anders 
weggegooid zou worden, wordt 
omgetoverd in heerlijke gratis soep. 
Er wordt een bijdrage in de huurprijs 
en de drankjes gevraagd. Iedereen is 
welkom.
Inloop voor de soepmaaltijd is op 
vrijdag 7 februari vanaf 18.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel, Tran-
sitie Café start om 19.30 uur.

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze nieuwe rubriek komen de poli-
tici in willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: 
Ralph Castricum, fractievoorzitter van Forza! ,,Ik heb 
wel de ambitie om wethouder te worden.”

Mardou van Kuilenburg

Ralph Castricum is er een van een tweeling en groeit op 
in Castricum. Hij volgt een opleiding aan de Middelbare 
Hotelschool in Amsterdam en maakt carrière in de ho-
reca. Jarenlang werkt Castricum als bedrijfsleider voor 
o.a. grand cafe Mezza Luna. Hij is oprichter van Forza! 
Castricum, een uitvloeisel van Lijst Pim Fortuyn (LPF). 

Waarom koos u voor de politiek?
,,De politiek koos mij. In 2010 werd ik door CKenG ge-
vraagd om me bij de jongerenafdeling aan te sluiten. Op 
mijn veertiende raakte ik geïnspireerd door Pim Fortuyn. 
Ik noem hem altijd de beste premier die Nederland nooit 
heeft gehad. Zijn komst was een eyeopener. Het maakt 
niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of wat je ge-
aardheid is: als de wil er maar is, slaag je. In 2014 kreeg 
ik een plaats op de lijst bij CKenG en werd het tijd voor 
grotemensenpolitiek.”

Wanneer kwam Forza! in beeld?
,,Na de bestuurscrisis in Castricum, toen CKenG de groot-
ste partij was, ontstond er een coalitie volledig over links. 
Dat was voor mij een brug te ver: ik kon mezelf niet recht 
in de spiegel aankijken als ik daarmee akkoord zou gaan. 
Forza! was destijds al heel actief in Haarlemmermeer en 
Velsen. De partij borduurt voort op het gedachtegoed 
van mijn inspirator. Toen heb ik, met hulp van een aantal 
anderen, Forza! Castricum opgericht. In 2018 kwam ik 
daarmee in de raad.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk. Ik ben een jongen van het dorp en ga 
graag het gesprek aan met inwoners. Volgens mij ben ik 
heel benaderbaar. Misschien komt dat ook door mijn leef-
tijd. Middenin de Castricumse samenleving staan vind 
ik het mooiste wat er is. Ik ben nog lang niet klaar met 
deze gemeente en heb de ambitie om ooit wethouder 
te worden.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Horeca- en strandgerelateerde onderwerpen gaan me 
aan het hart. De veiligheid rond het uitgaansgebied houd 
ik ook scherp in de gaten. Er zijn goede maatregelen ge-
troffen en ik ben blij met het cameratoezicht. Dat is iets 
wat Forza! heeft weten bereiken door een motie in te 
dienen. Ik sta aan het hoofd van een kleine fractie en we 
zijn aardig verwend met de onderwerpen die we hebben 
gerealiseerd. Dat betekent niet dat we achterover kunnen 
leunen: het klimaatdebat staat ook voor de deur.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Er is al een hoop gelukt: de hondenbelasting is afge-
schaft, de statushouders krijgen geen voorrang meer, er is 
aandacht voor eenzaamheid en de vlag hangt in de raad-
zaal. Tijdens de vorige verkiezingen was het klimaat nog 
niet zo’n ding, nu is dat het wel. Het is een onderwerp waar 
je wat van moet vinden. Forza! gooit het debat niet op slot, 
maar we blijven wel realistisch. Wij zijn geen voorstanders 
van buitengebied vol zonnepanelen bijvoorbeeld.”  

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Dan zeg ik een actueel onderwerp, de Beverwijkerstraat-
weg. Er moet snel een ingrijpende maatregel komen voor 
er dadelijk echt ongelukken gebeuren.”

(Foto: Heleen Vink NHD) 

Boterkoekenmaand én 
Valentijnsacties bij Roset

,,Vorig jaar hebben we deze actie 
ook gehad, alleen waren er toen 
minder smaken. Ik geloof dat we 
toen zeven variaties verkochten”, 
zegt Martin Langeveld van de Ro-
set. ,,Dit jaar hebben we boter-
koeken met de smaken amare-
nen cranberry, appel, kaneel en 
amandel, pecannoten met ho-
ning, amandelspijs, salted cara-
mel, kokos, framboos, gember en 
uiteraard de traditionele boter-
koek. Je kunt er met het hele ge-
zin van eten.” 

Ook voor Valentijnsdag heeft de 
Roset �ink uitgepakt. ,,We heb-
ben vijf soorten Valentijnstaart 
aan het assortiment toegevoegd. 

Denk aan een hart van chocola-
demousse, een frambozenhart 
met een kern van vanille-passie, 
een brownietaart, een dripcake, 
een hartentaart van cheesecake 
met rood fruit… Geen liefhebber 
van taart? Dan zijn er natuurlijk 
nog de bonbons. We hebben al-
les in huis om je geliefde te ver-
rassen.”

De hele maand februari heeft de 
Roset elke week een boterkoek 
van de week voor €4,95. ,,Daar 
kun je gemakkelijk zes tot acht 
punten uit halen.” 
Deze week is de boterkoek met 
kaneel en amandel in de aanbie-
ding. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Boterkoeken met framboos, kokos, gember of salted 
caramel: de Roset pakt deze maand uit met speciale edities van 
de boterkoek. De Castricumse banketbakkerij bedacht tien ver-
schillende smaken voor de Oud-Hollandse koek en heeft weke-
lijks een variant in de aanbieding.

BOTERKOEKBOTERKOEK

met frambozen
Neem een voorproefje op het voorjaar 
met deze heerlijke verwennerij!
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Vrijwilligers gezocht om 
padden te beschermen
Castricum - Elk jaar trekken 
veel padden, kikkers en sa-
lamanders uit de bossen en 
duinen naar sloot en plas om 
zich voort te planten. Er wor-
den helaas nog steeds veel 
amfibieën doodgereden. Ook 
in Castricum zijn ze op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die 
willen helpen de padden te 
beschermen.

Start van de trek vroeg dit 
jaar?
De amfibieëntrek vindt ’s 
avonds in de schemering plaats 
en duurt tot in april. Het is elk 
jaar weer spannend wanneer 
de trek gaat beginnen. De tem-
peratuur moet ‘s nachts boven 
de zes graden zijn en ook de 
luchtvochtigheid moet hoog 
zijn. Een beetje regen vinden 
ze ideaal. Meestal ligt de start 
van het paddenseizoen tussen 
15 februari en begin maart. De 

trek zou bij deze zachte winter 
weleens eerder kunnen begin-
nen. De eerste dieren zijn al ge-
signaleerd.

Gaaswerk herstellen en em-
mers legen
Begin februari beginnen de 
meeste paddenwerkgroepen 
met hun werk. Eerst is dat het 
ingraven van gaas en emmers 
langs wegen. Dit is nodig om 
de dieren op te vangen zodat 
ze niet de weg oversteken. Dit 
kost één tot twee en een half 
uur. Dan is het afwachten tot 
de amfibieëntrek begint. De 
emmers worden dan ’s avonds 
en ‘s morgens geleegd. Daar-
voor zijn mensen nodig die dit 
eenmaal per week willen doen. 
Aanmelden kan bij de coördi-
nator in de buurt. 
Meer informatie op www.pad-
den.nu en www.landschap-
noordholland.nl/padden. (Foto: 
Jelle Harder)

Sportklasleerlingen
PCC Heiloo op 
Snowcamp in Oostenrijk

Sophie (12 jaar, Alkmaar) stond tij-
dens de clinic bij Il Primo in Ber-
gen voor het eerst op de lange lat-
ten: „Snowboarden deed ik al eens 
met mijn vader, maar skiën gaat 
veel sneller!”. Fitz (13 jaar, Alkmaar) 
kan niet wachten totdat hij in de 
bus kan stappen: „Het Snowcamp 
was voor mij misschien wel de be-
langrijkste reden om voor de Sport-
klas te kiezen.” Hij kijkt vooral uit 
ook naar de gezelligheid van de ski-
week: „Het is de eerste keer zonder 
mijn ouders, maar we mogen geluk-
kig wel videobellen met thuis.”

Rob Baltus, directeur PCC Heiloo: 
„Een sportieve levensstijl hoort 

bij ons als ‘gezonde school’. In on-
ze Sportklas laten we onze leerlin-
gen kennismaken met een keur aan 
mooie sporten. Ze leren ook vaar-
digheden aan zoals leidinggeven, 
presenteren en ‘fair play’. Daar heb-
ben ze later in hun leven veel pro-
�jt van.”
De leerlingen die niet meegaan met 
het Snowcamp wacht een bijzonde-
re projectweek met een cursus pro-
grammeren, een ‘Get Fit Bootcamp’ 
en creatieve workshops. Ook leuk, 
maar Sophie kan niet wachten tot-
dat de touringcar vertrekt: „Ik heb 
er zo’n zin in, lekker keihard van de 
berg af, dat is echt fantastisch!” (Fo-
to: aangeleverd)

Heiloo - Voor 75 sportklasleerlingen van PCC Heiloo breekt be-
gin februari misschien wel het allerbelangrijkste moment van het 
schooljaar aan. Ze gaan op Snowcamp naar Oostenrijk. Voor het 
eerst zonder ouders naar het buitenland, dat is spannend!
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Helga Jaburg pluist de oorlogsgeschiedenis van haar vader uit

,,Hij deed datgene, waarvan hij vond dat hij dat moest doen”

Wim Jaburg wordt tijdens W.O II 
opgepakt, zes weken in hechte-
nis genomen en vervolgens afge-
voerd naar kamp Amersfoort en la-
ter naar kamp Vught. In totaal heeft 

hij 22 maanden gevangen geze-
ten. Jaburg wordt in juni 1944 vrij-
gelaten en keert terug naar zijn ge-
zin in Amsterdam. Veel joodse fami-
lieleden zijn dan al in Sobibor ver-

moord. Castricumse Helga Jaburg 
(70) is een dochter uit het tweede 
huwelijk van haar vader. Toen het 
ouderlijk huis in 1995 door neef Hil-
bert Kamphuysen werd gehuurd, 

trof deze onder de vloer corres-
pondentie aan die haar vader van-
uit de interneringskampen naar 
zijn vrouw had gestuurd. Dit was 
het startpunt voor Helga om on-
derzoek te doen naar het complete 
familieverhaal en haar vader uit de 
anonimiteit te trekken. Zij schreef 
hierover een boek. De eerste druk 
hiervan verscheen vorig jaar.

In haar knusse woning aan de Hen-
ri Schuijtstraat toont Helga een van 
de laatste foto’s van haar vader. De-
ze overleed in 1979 op 73 jarige 
leeftijd.
Helga zit op haar praatstoel als ze 
over haar vader vertelt. ,,Hij bracht, 
samen met z’n broertje, een groot 
deel van z’n jeugd door in een 
weeshuis. Op latere leeftijd trof hij 
een weldoener aan in de persoon 
van de notaris, bij wie hij op dat 
moment als loopjongen werkte. 
De notaris stelde hem in staat om 
een studie als makelaar te volgen. 
Na zijn examen opende m’n vader 
een makelaarskantoor in de Rivie-
renbuurt in Amsterdam. Het bedrijf 
draaide succesvol. Inmiddels ont-
moette hij de joodse vrouw Sophie. 
Hiermee trouwde hij in 1931. Sa-
men kregen zij twee kinderen.” 

Opgepakt
Dan breekt de Tweede Wereldoor-
log uit. Sophie wordt vrijgesteld 
van deportatie vanwege het ge-
mengde huwelijk, maar moet wel 
een Davidsster dragen. Helga: ,,M’n 
vader hielp joodse klanten om 
waardevolle documenten en spul-
len in bewaring te nemen. Hij werd 
verraden en in oktober 1942 gear-
resteerd op verdenking van hulp 
aan Joden. Hij vond zichzelf geen 

held of verzetsstrijder, maar deed 
datgene waarvan hij vond dat hij 
dat moest doen. Hij werd opge-
pakt, zes weken in hechtenis ge-
houden en  als politiek gevangene 
afgevoerd naar Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort. Van hier-
uit werd hij in januari 1943 overge-
plaatst naar het SS Konzentration-
slager Herzogenbusch, bekend als 
Kamp Vught.”

Correspondentie
Over de oorlogsperiode heeft Hel-
ga haar vader nooit gehoord. Ze 
toont de brieven die Sophie, al dan 
niet langs illegale weg, bereikten. 
Ze zijn in keurig handschrift ge-
schreven, doch inmiddels bruin van 
kleur en broos. Hoewel ze de tand 
des tijds net hebben doorstaan. 
is de kwaliteit van het papier aan-
zienlijk aangetast. Helga: ,,Tijdens 
zijn verblijf in Vught maakte m’n va-
der alle verschrikkingen in dit kamp 
mee en schreef hierover aan zijn 
vrouw Sophie.” Ze toont een passa-
ge in een van de brieven die hier-
op duidt en leest deze voor. ,,Ik heb 
hier in het kamp hartverscheuren-
de tonelen meegemaakt als er Jo-
dentransporten waren en een deel 
van de familie werd weggevoerd, 
terwijl een ander deel achterbleef. 
Waarschijnlijk in het vooruitzicht 
dat zij elkander nooit meer zouden 
zien. Moeders, die van kleine kinde-
ren misschien voor eeuwig afscheid 
namen, mannen en vrouwen die 
veel van elkaar hielden en van el-
kaar afgescheurd werden, enz. en 
dat is nog niet het ergste geweest”.
In een andere passage laat Jaburg 
weten dat hij Sophie mist en pro-
beert hij haar en zichzelf moed in 
te spreken. ,,Ik word wel zwaar be-
proefd, doch ik moet net als jij �ink 
blijven en moed houden totdat het 
uur slaat dat ik weer bij je mag ko-
men. En uit jouw brief heb ik be-
grepen dat je heel �ink en moedig 

bent, nu je met zoveel moeilijkhe-
den te kampen hebt”. 

Angst
Inderdaad heeft Sophie met veel 
moeilijkheden te maken. Vanwe-
ge de Davidsster durft ze de deur 
niet uit. Ze heeft gezien dat ieder-
een om haar heen is opgepakt. Ze 
leeft in grote angst. 
Na D-Day, in juni 1944, wordt Ja-
burg plotseling vrijgelaten. De 
Duitsers zijn bang voor meer inva-
sies via zee. Vanuit het hoofdkwar-
tier van de SD krijgt de kamplei-

ding de opdracht alle verzetsstrij-
ders die in het Oranjehotel in Sche-
veningen zijn opgesloten, zo spoe-
dig mogelijk in het kamp op te ne-
men. Daarvoor moest plaats wor-
den gemaakt. Jaburg is een van 
de gelukkigen die wordt vrijgela-
ten. Hij keert direct terug naar huis. 
Zijn zoontje herkent hem niet meer 
en zijn vrouw is, door het leven in 
angst en het verlies van haar fami-
lie, veranderd in een stille, depres-
sieve vrouw. Jaburg moet zich di-
rect melden voor de Arbeitseinsatz 
in Duitsland. De notaris waar hij 
eerder werkte, regelt een Ausweis, 
waardoor hij hieraan ontkomt.
Tijdens de Hongerwinter raakt Sop-
hie in verwachting en bevalt, na 7 
maanden zwangerschap, op 5 mei 
1945 van dochter Carry. Het kind-
je blijft leven, maar Sophie overlijdt 
op 8 mei 1945 terwijl de Canadezen 
Amsterdam binnenrijden. 

Begin 1946 ontmoet Jaburg z’n 
tweede vrouw, tevens Helga’s moe-
der. Hierover zegt Helga: ,,Hij ken-
de haar als voormalig buurmeis-
je. Ze was toen een kind, maar nu 
een mooie vrouw. Ze kregen drie 
kinderen, waarvan ik de middelste 
ben. M’n vader overleed plotseling 
in 1979, m’n moeder is in 1995 over-
leden.”

Na haar pensionering doet Helga er 
4 jaar over om de oorlogsgeschie-
denis van haar vader uit te plui-
zen. Het is dikwijls een emotione-
le zoektocht, waarbij ze veel aan de 
weet komt over zijn leven vóórdat 
zij geboren werd. Helga: ,,Hierover 
heeft hij heel weinig met mij ge-
sproken. Hij keek altijd vooruit, was 
vrolijk, had humor, was oplossings-
gericht en niet rancuneus. Ik hoop 
dat ik op hem lijk.” Ze prijst haar 
moeder, die een jaar na de oorlog 
als tweede vrouw in het gezin te-
recht kwam met een baby en twee 

getraumatiseerde kinderen. 

Helga heeft het oorlogsverhaal van 
haar vader op prachtige en vaak 
ontroerende wijze opgetekend in 
het boek ‘Houd goede moed’. Ze 
heeft het opgedragen aan haar 
twee dochters, Noor en Maartje. 
De eerste werd in 1980 geboren op 
de sterfdag van vader Wim, precies 
een jaar later. Hoe bijzonder is dat? 

Het boek is binnenkort in herdruk. 
(Tekst, foto boven: Henk de Reus, 
repro’s: aangeleverd)

Castricum - Op 5 mei a.s. viert Nederland dat het 75 jaar terug bevrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 herdacht. In de 
aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord.

Helga Jaburg heeft, na het uitpluizen van de oorlogsgeschiedenis van haar vader, veel redenen om trots op hem te zijn.

Met deze ‘Ausweis’ werd voorkomen dat Wim Jaburg na zijn vrijlating tewerk zou worden gesteld in Duitsland.

Wim en Sophie Jaburg op hun trouwdag in 1931.
Een bankbiljet uit doorgangskamp Westerbork. Helga heeft niet kunnen achterhalen hoe haar vader hieraan 
kwam.

Wim Jaburg, enkele jaren voor zijn overlijden.



Laatste genomineerde Sportfotoverkiezing
‘Dansen op de golven door 
onstuimig herfstweer’
Castricum - In aanloop naar de 
Sportverkiezingen en Sportfotover-
kiezingen 2020 die op 12 februari 
plaatsvinden, plaatst De Castricum-
mer de komende periode wekelijks 
een genomineerde foto.
Deze foto is gemaakt bij het Castri-
cumse strand door Bert Westendorp. 

Op de foto is te zien dat kitesurfers 
de golven bedwingen tijdens on-
stuimig herfstweer. ‘Het stormachti-
ge weer in oktober zorgde voor pri-
ma omstandigheden voor de kite-
surfers. De ‘dansers op de golven’ ko-
men met harde wind uit alle winstre-
ken naar de kust’. 

Stemmen tot 9 februari
Stemmen op je favoriete Sportfoto 
van 2019 kan nog tot en met 9 fe-
bruari via de website: www.sportver-
kiezingcal.nl. 
In de categorie ‘Sporters met een be-
perking’ kunnen sporters nog steeds 
worden aangemeld. 

FNV belastingservice Castricum 
verwacht grote toeloop
Castricum - Vanaf deze week is 
het voor FNV-leden mogelijk om 
zich aan te melden voor het gratis 
invullen van hun belastingaangif-
te. In Castricum is een team van 
tien mensen actief in de maan-
den maart en april.
De specialisten van de afdeling 
Castricum volgen momenteel 
een cursus om van de laatste wij-
zigingen op de hoogte te raken. 
In grote lijnen is er veel hetzelf-
de, maar met name bij de oude-
renkorting en de toeslagen zijn er 
wel veranderingen.
FNV-leden kunnen zich aanmel-
den voor deze gratis service. Dat 
kan digitaal via de website van 
het FNV belastingservice, waar 
gekozen kan worden uit de daar 
beschikbare plaatsen en data. 
Ook telefonische aanmelding is 

mogelijk via een centraal tele-
foonnummer 088 – 3680368.  Op-
geven kan daar met ingang van 3 
februari van maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 17:30 uur. Daarbij 
kan men als voorkeurplaats Cas-
tricum aangeven, alsmede het 

tijdstip waarop men geholpen 
wil worden. Hou wel uw lidmaat-
schap gegevens bij de hand. Het 
invullen vindt dan plaats in de 
maanden maart en april in dorps-
huis De Kern in Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Praktijk de Bouwsteen: opvoed-
ondersteuning en traumatherapie

Uitgangspunt zijn mogelijkhe-
den en kwaliteiten van het kind. 
De praktijk onderzoekt wat een 
kind nodig heeft of wat hij pro-
beert duidelijk te maken met zijn 
gedrag. 
De begeleiding wordt daarop af-
gestemd. De methodiek ‘Een taal 
erbij’ zal veel worden toegepast 
in de praktijk omdat deze me-
thodiek visualiseert en snel in-
zicht geeft in het vraagstuk. De 
methodiek kan gebruikt worden 
voor alle leeftijden en uiteenlo-
pende problemen.

EMDR is een therapie voor men-
sen die last blijven houden van 

de gevolgen van traumatische 
ervaringen. Maar ook voor an-
dere ervaringen die veel invloed 
hebben gehad op de ontwikke-
ling van iemands leven.

Niki: ,,De praktijk biedt onder-
steuning bij problemen als boos-
heid, woede, faalangst, verdriet 
of piekeren, slaapproblemen, 
moeite met autoriteit, hoogge-
voeligheid, moeite met emoties 
uiten, eenzaamheid, scheiding, 
verlies van een dierbare, per-
fectionisme, pestgedrag en on-
zekerheid.” Niki is al jaren werk-
zaam binnen de jeugdhulpverle-
ning en is zeer ervaren. 
,,Het meedenken, begeleiden en 
coachen doe ik met veel passie 
en plezier.” In de maanden febru-
ari en maart is het intakegesprek 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.praktijkdebouwsteen.
nl. (Foto: aangeleverd)

Limmen - Een praktische en laagdrempelige vorm van hulp bie-
den, dat doet Praktijk de Bouwsteen. Op 1 januari opende Niki 
Wals de deuren van haar praktijk en richt zich onder andere op 
opvoedondersteuning, gedrag van het kind en ouderbegelei-
ding. Vanaf maart zal de praktijk ook traumatherapie aanbieden 
(EMDR)

Au Plat Pays
Joost Spijkers zingt prachtige 
chansons in Cultuurkoepel
Heiloo - Met het programma ‘Au 
Plat Pays’ zingt de getalenteerde 
ambachtelijke theatermaker Joost 
Spijkers door middel van prach-
tige liederen zijn verhaal. Samen 
met drie geweldige muzikanten, 
Stanislav Mitrovic op basklarinet, 
Ro Krauss op altviool en Emile Vis-
ser op cello, onderzoekt hij het re-
pertoire dat hem zo na aan het hart 
ligt, het chanson. In een intieme 
setting zal repertoire van Brel zo-
als ‘Jojo’ en ‘Vesoul’ voorbijkomen, 
maar is er vooral veel ruimte voor 
spiksplinternieuw Spijkers-reper-
toire. Met ‘Spijkers II’ won Joost Spij-
kers in 2018 de Poeli�nario caba-
retprijs in de categorie kleinkunst. 
Volgens de jury stak Spijkers II met 
kop en schouders boven de andere 
voorstellingen uit. Met zijn muzika-
le soloavontuur laat Joost Spijkers 
zien dat hij nog meer kan dan wat 
hij doet met de Ashton Brothers.
Zaterdag 15 februari 2020 om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel Heiloo. 
Kaarten: € 15 via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl of bij het VVV-kantoor 
op Landgoed Willibrordus te Hei-
loo. (Foto: Robert van den Broek)

Ze begon op jonge leeftijd met wer-
ken, ging backpacken en specialiseer-
de zich in het coachen en begeleiden 
van mensen. Nu is Jacqueline al een 
aantal jaar studiekeuzecoach en helpt 
ze jongeren meer zelfi nzicht te krijgen 
waarmee zij een passende studiekeu-
ze kunnen maken. ,,Kinderen krijgen 
meer zelfvertrouwen als ze inzien wel-
ke mooie eigenschappen ze hebben en 
wat er bij hen past.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Jacqueline Naaborg
van

Studiekeuze Top3

,,Kinderen krĳ gen meer zelfvertrouwen als ze i� ien welke mooie eigenschappen ze hebben”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Jacqueline NaaborgJacqueline NaaborgJacqueline Naaborg

Jacqueline heeft 
een achtergrond in 
de psychologie en 
is een ervaren per-
soneelsadviseur en 
loopbaancoach. ,,In 
de tijd dat ik drie jaar 
in Spanje woonde 
voor het werk van 
mijn man, ontstond 
het idee om online te 

gaan werken. Op die manier kon ik mijn 
werk vanuit het buitenland voortzetten.” 

Jacqueline kwam steeds vaker in contact 
met jongeren die moeite hebben met 
het bepalen van hun carrièrepad. ,,Er zijn 
veel jongeren die ergens mee beginnen 
en vastlopen, omdat de richting niet vol-
doende bij hen blijkt te passen. Uit er-
varing weet ik hoe moeilijk het is om te 
kiezen.” 

Het online werken sluit goed aan bij haar 
doelgroep. Voor ouders is het soms nog 
wennen. ,,Maar zij krijgen al gauw door 
dat het prettig is om videogesprekken 
te voeren vanuit de veilige haven van 
het kind. Thuis.” Vanuit Spanje bouwt 
Jacqueline aan haar onderneming en bij 
terugkomst in Nederland richt ze zich vol-
ledig op studiekeuzebegeleiding. 

,,Kinderen moeten zichzelf eerst beter le-
ren kennen om te ontdekken wat ze willen 
en wat bij hen past. Studiekeuzebegelei-
ding is een investering in je toekomst. Bij 
ieder volgend keuzemoment sta je weer 
even stil bij de basis: Wie ben ik? Wat 
wil ik? en Wat kan ik? Een keuze die bij 
je past vanuit persoonlijkheid, waarden 
en interesses draagt bij aan de motivatie 
en dat heeft een positieve invloed op de 
prestatie.”

Na een kennismakingsgesprek start Jac-
queline met een persoonlijke gedrags-
analyse. ,,Dat geeft meer zelfi nzicht en 
laat zien waar  je talenten liggen. Deze 
analyse wordt gekoppeld aan de studie-
richtingen. Elk traject is maatwerk.” Door 
haar achtergrond en studie Toegepaste 
Psychologie, kan Jacqueline op meerdere 
vlakken ondersteunen. ,,Soms pik ik ook 
hele andere problemen op die bij kunnen 
dragen aan de twijfel voor een opleiding. 
Daarin kan ik bemiddelen of kinderen 
doorverwijzen naar een andere hulpver-
lener.” 

Jacqueline coacht vooral online. ,,Dat 
is met name een uitkomst voor de Ne-
derlandse expat kinderen die in het bui-
tenland wonen en terugkomen voor de 
studie.” Jacqueline heeft een hoop eer 

van haar werk. ,,Het is fi jn om te zien dat 
bij kinderen alles op zijn plek valt als ze 
met zichzelf aan de slag gaan. Je ziet ze 
groeien.” In haar werk benadrukt Jacque-
line dat een studiekeuze niet voor het le-
ven is. Dat maakt de druk minder groot. 
,,We ontwikkelen door de ervaringen die 
we opdoen en daarmee veranderen ook 
je interesses. Het is goed mogelijk dat 
je later een andere richting opgaat. Dat 
is prima, zolang je weer even teruggaat 
naar die basis: jijzelf. Als je kiest op basis 
van wie je bent en wat je leuk vindt dan 
kies je niet verkeerd. Plezier in je studie 
en werk is zo belangrijk.”

De weekenden bewaart Jacqueline zo 
veel mogelijk voor haar gezin. Tijdens 
één van haar reizen ontmoette Jacque-
line haar man Carlos. De vonk sloeg over 
en in 2006 kwam hij in Nederland wonen. 
Samen kregen ze twee kinderen. Na de 
verhuizing van Spanje naar Nederland 
moesten ze even wennen, maar dat gaat 
inmiddels goed. ,,Al wil de jongste toch 
wel weer graag terug.” Jacqueline zou zo 
weer voor studiekeuzebegeleiding kiezen 
als ze het over mocht doen. ,,Dan zou ik 
het wel eerder gedaan hebben. Hoewel, 
door al mijn ervaring valt alles nu op z´n 
plek en ben ik nog meer gepassioneerd.”
Meer info op www.studiekeuzetop3.nl
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6 FEBRUARI

Canadese metalcore band Coun-
terparts in Podium Victorie in Alk-
maar, 19.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

Een �etssafari door Oeganda - 
presentatie Jan Veldt in Biblio-
theek Kennemerwaard locatie 
Akersloot, Rembrandtsingel 1 
van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmel-
den: www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe voorstelling ‘Verte’ van 
Sara Kroos in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Theatercollege vol complotthe-
orieën door George van Houts 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Mark Kohn)

7 FEBRUARI

‘Akersloot draait samenvoeging 
terug’. Jubileumvoorstelling van 
de 100-jarige toneelvereniging 
St. Willibrordus uit Akersloot in de  
Jacobuskerk aan de Julianaweg 
in Akersloot. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij Fa. Melker, Julianaweg 85 
à €8,-. Ook op zaterdag 8 februari. 
(Foto: aangeleverd)

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

Soepcafé (18.00) en Transitiecafé 
(19.30) in Tuin van Kapitein Rom-
mel.

Hielander Whisky Festival 2020 - 
10e editie in Grote Kerk Alkmaar, 
19.00 uur. Ook zaterdag en zon-
dag.

The Lion King in Filmhuis De 
Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest. 
20.15 uur. Kaarten: www.de-
zwaancultureel.nl of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal. (Foto: 
aangeleverd)

Javier Guzman – Guzmán in de 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Chloé Leenheer)

Gerard van Maasakkers – ‘Ik loop’ 
in de Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Tristan in Victorie in Alkmaar. 
www.podiumvictorie.nl.

8 FEBRUARI
Open studiedag Kleinkoor Cas-
tricum in de Parochiezaal van de 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
te Castricum. Van 10.00 tot 12.30 
uur actief meedoen en van 13.30 
tot 16.00 uur passief aanwezig 
zijn.

▲

Demodag Bij Bakker. Portret/ka-
rakter design. Met pen, potlo-
den en aquarelverf. Door Hanna 
Looye, 11.00 - 16.00 uur.  Toegang 
is gratis. Voor meer info www.de-
snoepwinkelvoorkunstenaars.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Lezing ‘Roofvogels van Neder-
land’ in Bezoekerscentrum De 
Hoep, Johannisweg 2, Castricum, 
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

‘Akersloot draait samenvoeging 
terug’. Zie vrijdag. 

Pepijn Gunneweg – The Great 
Wonder in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Geheel nieuwe cast Jeans zingt 
en danst Heartbeat in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Vanessa Wessels)

Thijs Boontjes dans- en showor-
kest in Victorie in Alkmaar. www.
podiumvictorie.nl. (Foto: aange-
leverd)

9 FEBRUARI

Wandeling in de duinen bij de 
Schaapskooi Bergen. De start is 
om 10.15 bij de PWN duinkaar-
ten-automaat bij de parkeer-
plaats Uilenvangerweg en het 

einde is tegen 12.00 uur bij de 
Schaapskooi. (Foto: Jos Bos)

Plogging in Limmen, verzame-
len voor ‘Heeren van Limmen’, 
Dusseldorperweg 103, Limmen. 
14.00 uur. Informatie: www.plog-
gingcastricum.nl. (Foto: Esther 
Parigger)

Oude stijl jazz en Par Six, foyer de 
Heerlykhyd, Geesterhage, Gees-
terduinweg 3, Castricum. 14.00 
uur. Toegang gratis. (Foto: aange-
leverd)

De Toneelmakerij – Eet je bord 
leeg (4-8 jr) in de Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. (Foto: Sanne Peper)

Dark Rosie bij De Zwaan Cultu-
reel, Middelweg 5, Uitgeest. 14.30 
uur. Kaarten: www.dezwaancul-
tureel.nl of, indien nog beschik-
baar, aan de zaal. (Foto: Erna 
Faust)

The Story Of Billy Joël - A Life in 
Songs, 15.00 uur in Cultuurkoe-
pel Heiloo. (Foto: aangeleverd)

HangFolk in De Oude Keuken op 
het terrein  van Dijk en Duin, via 
de ingang aan de Zeeweg. Vanaf 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Victorie Sunday Sessions met Sa-
rah-Jane in Victorie in Alkmaar. 
www.podiumvictorie.nl.

10 FEBRUARI
Geen agendapunten

11 FEBRUARI
Themamiddag ‘Gezond genieten’, 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 

Limmen. 13.30 - 16.00 uur. Toe-
gang gratis.

The Bluebettes – Best of the Six-
ties (Dinsdag Matinee) in de Vest 
in Alkmaar, 14.00 uur. (Foto: J. 
Kraayvanger)

Auticafé Kennemerland Thema-
avond - Autisme en rouw om de 
diagnose, OBS Juliana van Stol-
bergschool, Juliana van Stolberg-
straat 3, Castricum. 20.00 uur. (Fo-
to: E. Posno) 

Lezing Tuin van Kapitein Rommel 
over de Stichting de Hooge Wei-
de door Cees de Vries, bestuurs-
lid van de stichting. In de Tuin 
van Kapitein Rommel, Castricum. 
20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Og3ne – Sweet Harmony Tour in 
de Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Steef de Jong met Sisi Boy in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. (Foto: Tom Stet)

12 FEBRUARI

Wandelen op woensdag van-
af De Hoep om 10.00 uur. Weke-
lijks keuze uit 3/5 of 7/10 km. Info: 
0251-650742. (Foto: aangeleverd)

Creatief Atelier (in de ochtend) 
voor mensen die geraakt zijn 
door kanker in ’t Praethuys, Wes-
terweg 50 in Alkmaar. Deelname 
kost 5 euro. Aanmelden en in-
fo:  info@praethuys.nl of 072 511 
36 44. 

Workshop Origami! - Vind jouw 
creatieve �ow en ga naar huis 
met een prachtige kraanvogel-
mobiel! De Knutselfee – Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7, Cas-
tricum. 13.00 – 16.00 uur. t/m 
12 jaar 22,50 / va. 13 jaar/ volw. 
27,50* Aanmelden graag via: hal-
lo@knutselfee.nl, www.knutsel-
fee.nl.  *geschikt vanaf 8 jaar. Incl. 
materiaalgebruik, drankje en wat 
lekkers. (Foto: aangeleverd)

Informatieavond over huidver-
betering door gebruik van Skin-
boosters en EASY TCA Peelings 
bij Centrum Oosterwal, Come-
niusstraat 3 in Alkmaar, 19.00-
20.30 uur. Toegang gratis, aan-
melden via 072-515 77 44 of in-
fo@centrum-oostewal.nl. 

Frederique Spigt en gitariste Cor-
rie van Binsbergen presenteren 
in de Toneelschuur in Haarlem: 
‘Stukjes’. In sappige, autobiogra�-
sche verhalen en anekdotes schil-
dert Spigt haar leven. 

13 FEBRUARI

Oud-huisarts en amateurhisto-
ricus Paul Buitenhuis verzorgt in 
Huis van Hilde een Oer-IJ lezing 
over de geschiedenis van de ab-
dij van Egmond en haar invloed 
op de ontwikkeling van het land-
schap in het Oer-IJ gebied. Re-
serveren via email: info@oerij.eu. 
(Foto: Paul Buitenhuis)

Herleef de tijd van de Rock ’n Roll 
in het theater: Sun Records – The 
Concert in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Sun Re-
cords) 

Max van den Burg in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Dy-
namisch, muzikaal, maar bovenal 
hilarisch. (Foto: Jaap Reedijk) 

Yori – Riding On The Wind in de 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. De 
voorstelling om 20.15 uur van het 
Scapino Ballet is uitverkocht.
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Samenwerking Kennemer Theater
en Theater Koningsduyn
Castricum - Het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk en Theater Konings-
duyn in Castricum zijn onlangs een 
samenwerking aangegaan. 
Dat blijkt een handige zet te zijn ge-
weest, want vanwege plannings-
technische problemen moest de 
voorstelling van Marc de Hond, die 
op zaterdag 29 februari in het Kenne-
mer Theater stond geprogrammeerd 

worden verplaatst. Theater Konings-
duyn was beschikbaar en daardoor is 
de samenwerking direct een feit. De 
voorstelling ‘Voortschrijdend Inzicht’ 
van Marc de Hond is verplaatst naar 
vrijdag 28 februari om 20.30 uur in 
Theater Koningsduyn, Geesterduin-
weg 3 te Castricum.
Directeur Rob Spannemaker van het 
Kennemer Theater en theaterpro-

grammeurs Anita Mooiweer en Ma-
rijke de Zee van het Koningsduyn 
zijn verheugd deze samenwerking 
direct in de praktijk te kunnen bren-
gen.
Kaarten voor vrijdag 28 februari om 
20.30 uur in Theater Koningsduyn 
zijn te reserveren via www.kenne-
mertheater.nl of via de theaterkassa 
(0251) 221453.

Een uur inzet per week gevraagd

De werkzaamheden zijn overzich-
telijk en bestaan uit een half uur 
toezicht houden op de zwem-
mende deelnemers en een half 

uur in het zwembad helpen: van 
een oefening doen tot een praat-
je maken.
Peter Jonker, vrijwilliger CIS, over 

de zwemactiviteit: „Bijzonder om 
te zien hoe de circa veertig deel-
nemers genieten in het bad, maar 
zeker ook van de gezelligheid en 
de saamhorigheid. Dat geeft al-
tijd weer een warm gevoel!”
Aan de zwemactiviteit nemen 
mensen deel met een lichte tot 
een zwaardere beperking. Het 
kan gaan om hartklachten, reu-
ma, longproblemen of om het 
herstellen na een herseninfarct. 
Maar ook doen slechtziende en 
slechthorende mensen mee en 
deelnemers met spierspasmen of 
het syndroom van Down.
Informatie en aanmelden
De zwemvereniging kijkt uit naar 
vrijwilligers die graag behulp-
zaam zijn en open staan voor de 
doelgroep. Flexibiliteit in inzet is 
mogelijk. Een training van twee 
uur, waarin vrijwilligers instruc-
ties ontvangen, wordt aangebo-
den.
Voor meer informatie of aanmel-
den kan contact opgenomen 
worden met Gerard Spil, telefoon: 
06 57643200, mail: info@zwem-
vereniging-cis.nl. (Foto: Nico Lu-
te)

Castricum - De zwemorganisatie Castricumse Invaliden Sportclub 
(CIS) zet zich in om inwoners met een beperking een uur per week 
een sportieve activiteit in Zwembad De Witte Brug te bezorgen. 
Het enthousiaste team, van tien vrijwilligers, is op zoek naar nieu-
we collega’s, die afhankelijk van hun agenda, eens in de week of 
in de twee weken willen helpen. In de schoolvakanties wordt niet 
gezwommen.

G-Disco in teken van Valentijnsdag
Castricum - Over anderhalve week 
gaat het feest los bij de G-Disco 
voor mensen met een beperking in 
Jongerencentrum Discovery. Vrij-
dag 14 februari staat de avond na-
tuurlijk in het teken van Valentijns-
dag. Dj’s Dylan en MytreM draaien 
van 20.00 tot 22.00 uur de hits van 
toen en nu. Jongerencentrum Dis-
covery bevindt zich tegenover het 
station op Dorpsstraat 2a in Castri-
cum. (Foto: Dylan Schiphorst)

Gasbrand aan de Gasstraat
Castricum - Donderdagmiddag 
werden de brandweerlieden om 
13.02 uur met spoed opgeroepen 
voor een melding van een gas-
brand aan de Gasstraat.
De brandweer was zeer snel ter 
plaatse en heeft de omgeving af-
gezet en de gebouwen ernaast 
ontruimd. Ook hebben ze de 
muur nat gehouden van het ge-
bouw ernaast met een straal ho-
gedruk en het vuur onder contro-
le gehouden. Toen de brandweer 
ter plaatse kwam werd dit ook al 
gedaan door de werknemers die 
een gasleiding kapot hadden ge-
trokken tijdens graafwerkzaam-
heden, het is niet bekend hoe de 
brand ontstaan is.
De brandweer heeft het vuur be-
wust laten branden, zodat er min-
der gevaar was voor de omge-
ving en het treinverkeer. Het gas-
bedrijf wat ter plaatse is geko-
men heeft de leiding gedicht. 

Hierna konden de brandweerlie-
den retour en kon de Gasstraat 

weer open voor het verkeer. (Fo-
to: Hans Peter Olivier)

Abdij had veel invloed op landschap
Oer-IJ lezing door oud-huisarts Paul 
Buitenhuis in Huis van Hilde

Aan het begin van de tiende 
eeuw werd de Abdij van Egmond 
gesticht door graaf Dirk I. Een van 
de belangrijkste geschiedenis-
boeken van de Middeleeuwen, 
de Egmondse annalen, werd hier 
rond 1100 te Egmond samenge-
steld. In deze annalen wordt ver-
meld dat op initiatief van de mon-
niken dijken en dammen werden 
aangelegd om de vele abdijgron-
den te beschermen tegen het wa-
ter. Ten noorden van Bakkum is 
dat de Zanddijk, met in het ver-
lengde de Limmerdam en ten 
zuiden van Akersloot de Startin-
gerdijk. De abdij werd in 1573 
om strategische redenen door de 

troepen van Geuzen leider Sonoy 
vernietigd. In de 20ste eeuw werd 
het klooster herbouwd en nu is 
het wederom in gebruik door de 
Benedictijner kloostergemeen-
schap.
Paul Buitenhuis is werkzaam ge-
weest als huisarts tot 2016 en 
sindsdien actief als medisch 
coach. Als amateurhistoricus 
heeft hij speciale interesse in vor-
ming van het graafschap Holland 
en de rol daarin van de abdij van 
Egmond.
Reserveren via email: info@oerij.
eu. Betalen op de avond van de 
lezing is alleen met contant geld 
mogelijk. De lezing begint om 

20.00 uur. Meer informatie: 06-
14451564, of www.oerij.eu. (Foto: 
Paul Buitenhuis)

Castricum - Oud-huisarts en amateurhistoricus Paul Buitenhuis 
verzorgt op donderdagavond 13 februari in Huis van Hilde een 
Oer-IJ lezing over de geschiedenis van de abdij van Egmond en 
haar invloed op de ontwikkeling van het landschap in het Oer-IJ 
gebied.

Oude stijl jazz en Par Six in Geesterhage
Castricum - Na een korte winter-
stop vervolgt het evenement ‘At 
the jazzband ball’ oude stijl jazz 
in Geesterhage haar maandelijk-
se cyclus op zondagmiddag 9 fe-
bruari in foyer de Heerlykhyd in 
Castricum. 
Vanaf 14.00 uur kan men genie-
ten van een concert van de be-

kende Castricumse formatie Par 
Six. Onder leiding van Mister 
Saxofoon Rien Brus storten ze 
zich op een repertoire wat precies 
het midden houdt tussen main-
stream en oude stijl jazz.
Na het concert staan de aanwe-
zige muzikanten te trappelen 
om te gaan jammen in oude stijl 

jazz. Master of the jam Frank Dam 
zorgt dat er om de drie nummers 
een andere formatie op het podi-
um staat. Muzikanten worden uit-
genodigd om mee te doen en ie-
dereen komt aan de beurt. Deze 
middag is gratis te bezoeken en 
is uniek in Noord-Holland. (Foto: 
aangeleverd)

Plogging Castricum zondag
in Limmen van start

Limmen - Plogging Castricum is 
weer van start met een nieuw sei-
zoen aan wandelingen. Plogging 

Castricum nodigt elke maand al-
le inwoners van de gemeente uit 
om samen een uurtje te wande-

len. Onderweg wordt zwerfafval 
opgeruimd. Elke keer wordt een 
andere locatie gekozen. Zo wor-
den de mooiste plekjes aange-
daan die de gemeente Castricum 
rijk is. 
Zondag 9 februari is Limmen aan 
de beurt. Er wordt om 14:00 uur 
verzameld voor restaurant De 
Heeren van Limmen aan de Dus-
seldorperweg.
Aanmelden vooraf hoeft niet. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Warme, regen- en vlekbestendige 
kleding, een vuilniszak en hand-
schoenen zijn wel zo verstan-
dig. De organisatie neemt een 
bescheiden voorraad aan hand-
schoenen en prikstokken mee.
Meer informatie en contact: 
www.facebook.com/plogging-
castricum, www.ploggingcastri-
cum.nl of ploggingcastricum@
gmail.com. (Foto: Esther Parigger)

ClubMariz presteert goed 
op eerste wedstrijd van het seizoen
Castricum - Zondag 2 februari was 
de eerste wedstrijd van het sei-
zoen voor de nieuwe wedstrijddan-
sers. Tien dansers waren ingeschre-
ven voor een Hip Hop wedstrijd in 
Badhoevedorp van Dutch Dance 
Sports. De dansers, onder begelei-
ding van hun lerares Cheyenne, na-
men deel aan drie verschillende ca-
tegorieën; duo’s, formations en so-
lo’s.

Omdat het de eerste wedstrijd van 
het seizoen was, was het in het be-
gin aftasten en wennen. Er staan 
immers drie juryleden kritisch te be-
oordelen. Dat was voor twee duo’s 
bij de junioren van clubMariz geen 
enkele probleem. Isabeau Meijer 
& Giulia Sassu hadden slechts een 
punt tekort om kampioen te wor-
den, dus verdienden een terechte 
tweede plaats. Voor Denise Boo & 
Indy Braas was er een vierde plaats.
Bij de formations kon het team 
‘Whazzup?!’ hun geluk niet op toen 
ze kampioen werden in de all-age 
categorie. Bij de solo’s sloegen de 
zenuwen weer toe, maar na vier 
rondes bleek bij de junioren de ge-

hele �nale te bestaan uit dansers 
van clubMariz. De eerste tot en met 
vierde plaats kwam toe aan Isabeau 
Meijer, Giulia Sassu, Denise Boom 
en Rosanna Plantenga.
Zondag 8 maart (Alkmaar) en 29 

maart (Castricum) gaan de dan-
sers nogmaals de strijd aan. Aan-
staand weekend is het de beurt aan 
de nationale dansers die met team 
MISBHV in Zwolle gaan strijden. (Fo-
to: aangeleverd)
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FC Castricum houdt 
aansluiting na 
overwinning in derby
Castricum - FC Castricum wist za-
terdagmiddag 1 februari de aan-
sluiting met de top van het klas-
sement te behouden door een 
overwinning op ADO’20 met 2-0 
en steeg van de zesde naar de 
vierde plek in het klassement.
ADO’20 besloot een ander strijd-
plan te hanteren dan in de eer-
ste wedstrijd die ze speelden te-
gen FCC. Meteen druk zetten 
en de linies kort op elkaar hou-
den, waardoor FCC er moeilijk 
uit kon komen. De eerste echte 
kans was voor FCC in de 22e mi-
nuut, Menno Buijnsters had zich-
zelf vrijgespeeld en ging alleen 
op het doel af, vanuit een moei-
lijke hoek belandde zijn schot 
in het zijnet. Drie minuten later 
was het ADO’20 die gevaarlijk 
voor het doel kwam van FCC, het 
schot van Thomas Duyn beland-

de eveneens in het zijnet. Rust-
stand 0-0.
Vanuit de kleedkamer ging 
FCC energieker van start en de 
Heemskerkers werden steeds 
meer teruggedrongen naar eigen 
helft. Verschillende kansen waren 
er om te scoren voor FCC maar 
helaas ging de bal er niet in. Het 
was uiteindelijk in de 73e minuut 
wel raak, een goed genomen cor-
ner door Carlo Vrijburg die hard 
werd ingekopt door Stephen 
Zeilstra. In de 80e minuut kreeg 
ADO’20 de de�nitieve klap te ver-
werken. De goed oplettende Lars 
Beukers zag dat Max Lodewijks 
scherp stond in de spits, door de 
bal feilloos naar hem te schie-
ten was er voor de keeper van 
ADO’20 geen houden meer aan, 
de bal werd prachtig afgewerkt, 
2-0. (Foto: Sandy Klaver)

Caïssa is Vredeburg
niet goedgezind
Limmen - Het tweede schaak-
team van SV Vredeburg ontving 
31 januari het op papier sterke-
re Caïssa 2, vernoemd naar de 
schaakgodin. Ze bracht voorna-
melijk de Horinezen geluk. Re-
mi Aa�es maakte nog knap re-
mise. En Barry Blekemolen had 
vermoedelijk een konijnenpoot-
je op zak, getuige het helpmat 
waarmee hij won. Hidde Ebels 
verzorgde zelfs de stunt van de 
avond door op bord één al snel 
met een kwaliteitso�er, gevolgd 
door een dame-o�er, ondek-
baar mat te geven. Maar bij Robin 
Rommel, Hans de Goede, Gert-
jan Hafkamp, Dick Aa�es en Aart 
van den Brink werd steeds het 
krachtsverschil duidelijk en blijft 
Vredeburg 2 dankzij de 2,5-5,5 
uitslag opnieuw met lege handen 
achter. Om niet te degraderen zal 
iedereen de komende wedstrij-
den boven zichzelf uit moeten 
stijgen. 
De rest van de club was met com-
petitieronde zestien bezig. Luc 
Janssen behoudt zijn riante voor-
sprong op de ranglijst door een 
evenwichtige remise te spelen 
met achtervolger Bob Stolp. Ook 
Nico Pepping speelde zo gelijk-
waardig als Jan Brantjes, waar-
door er geen winnaar was. Bij 
Bert Hollander en Jos Admiraal 
was dat evenwicht er niet. Ad-

miraal won een gezonde pion en 
zat klaar om op techniek het punt 
binnen te halen, maar blunder-
de plots �ink zodat het punt on-
verwachts naar Hollander ging. 
Ed Stolp won ook snel een pi-
on en gaf Ferry Haan geen kans 
meer om terug in de partij te ko-
men. Jaap Limmen leek dan wel 
weer een klavertje vier bij zich 
te hebben: tegenstander Je-
roen van Vliet stond prima, maar 
zag zijn voordeel evenredig met 
zijn concentratieniveau verdwij-
nen waarna remise werd afge-
sproken. Gijs Pouw pakte relatief 
eenvoudig de winst, want Mar-
cel Wester kreeg dezelfde focus-
problemen en gaf zomaar een 
toren weg. Voor de tweede keer 
dit seizoen vond een damesduel 
plaats. Opnieuw won Sandra Hol-
lander – met een “gemeen truc-
je” – van Marlies Sturk. Jan Leve-
ring stond snel voordelig en wist 
na veel schuiven dat ook te verzil-
veren tegen Chiel Pepping. Toen 
waren enkel Adri Beentjes en In-
driaas Booij nog bezig. Beentjes 
deed dat de hele avond met een 
stuk meer. Echter stond Booij niet 
alleen met de rug tegen de muur, 
maar blijkbaar ook met een hoef-
ijzer boven de deur. Na meerde-
re blunders sloeg de balans nog 
helemaal om en was het Booij die 
het volle punt kon noteren.

Mountainbike
Wout Bakker pakt
drie op een rij
Akersloot - Wout Bakker uit 
Heiloo heeft weer de bloemen 
mee naar huis genomen door 
de winst te veroveren in de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. 

De succesvolle Wout Bakker 
stond vol zelfvertrouwen aan de 
start op Sportcomplex de Clop-
penburgh. Dat ook niemand in 
zijn buurt kon blijven of zelfs ko-
men werd al snel duidelijk. Alleen 
Pleun Lodewijks uit Akersloot 
voelde zich geroepen om het 
Bakker zo mogelijk moeilijk te 
kunnen gaan maken. Maar Wout 
Bakker was al gevlogen. Nadat 
Chris Kemp uit Egmond aan den 
Hoef halfkoers de pijp aan Maar-
ten gaf, moest het duo Vincent 

Tiebie/Bob Scholten, beiden uit 
Akersloot, uit gaan maken wie 
nummer drie en vier zouden wor-
den. Vlak voor het ingaan van 
de laatste omloop, met het lui-
den van de bel voor leider Wout 
Bakker, reden Vincent Tiebie en 
Bob Scholten nog vlak voor late-
re winnaar Bakker, die hen ver-
volgens voorbij reed. Het ge-
volg hiervan was dat bij de laat-
ste doorkomst Bakker afgevlagd 
werd als winnaar en het duo Tie-
bie/Scholten geen bel meer 
kreeg, maar ook klaar was, net als 
iedereen daarna. De gemoederen 
konden na de uitleg van de jury 
worden gesust. 
Uitslag: 1. Wout Bakker (Heiloo 
2), Pleun Lodewijks (Akersloot 3), 
Bob Scholten (Akersloot), 4. Vin-
cent Tiebie (Akersloot) en 5. Jelte 
Buur (Akersloot).

Spectaculaire partijen 
voor Lute en Lute bij WIK
Castricum - Gert en Frans Lute 
lieten de afgelopen weken al zien 
dat zij in goede vorm zijn, maar 
op de veertiende speelavond van 
de wintercompetitie Libre excel-
leerde beide spelers. 
Frans ging van acquit af goed van 
start tegen Rolf Greshof, maar in 
de zestiende beurt kwam hij pas 
goed op dreef en scoorde in die 
beurt 37 caramboles bij elkaar. 
Deze score was de basis voor een 
uitstekende uitslag van 130 wed-
strijdpunten voor Frans.
Ook Gert Lute was wederom in 
topvorm in zijn partij tegen Wim 
van Duin. Gert stuntte met twee 
series van twaalf caramboles, 
maar zijn spectaculaire serie van 
48 caramboles in de 20ste beurt 
was niet alleen de hoogste serie 
van de avond, maar ook die van 
competitie. 
In de schaduw van deze giganten 
sprong ook de uitslag van Ferry 

van Gennip tegen Cor Stroet er 
positief uit. Met een bliksemstart 
werd Cor direct onder druk ge-
zet door Ferry, die gestaag door-
ging met scoren, terwijl Cor maar 
niet in zijn spel kon komen. Be-
halve een mooie serie van ne-
gen caramboles in de negentien-
de beurt. Na de 25e beurt was de 
winst voor Ferry met 151 winst-
punten. 
Terwijl er verder matig gespeeld 
werd, kwam ook Jörgen Bolten 
tot een prima resultaat tegen Jan 
Kamp, vooral door twee series 
van tien caramboles te produce-
ren. 
Na deze resultaten blijft Frans Lu-
te koploper met 1576 punten, 
maar hij voelt de hete adem van 
Gert Lute die van plaats vier naar 
plaats twee sprong met 1519 
punten. Hierdoor zakte Jaap de 
Boer naar plaats vier met 1505 
punten.

Redelijke eerste helft 
genoeg voor Meervogels ’31
Akersloot - Meervogels 2 blijft ver-
bazen, want onder aanvoering van 
uitblinker Niels Lamberts werd kop-
loper Fortuna W. 2 aan de zegekar 
gebonden met 2-0. Nog maar één 
punt te gaan tot de kop: waar stopt 
het?
Meervogels 1 gebruikte een rede-
lijke eerste helft om de Rijp op on-
overkomelijke afstand te zetten. Na 
20 minuten was het 2-0 door twee 
goede goals van topscorer Tom 
Adrichem met dito voorbereiding 
vanaf rechts. De Rijp was vooral ge-
vaarlijk vanuit de omschakeling en 
kon zo ook via Mikey Ho�s de 2-1 
aantekenen. De twee goals mar-
ge waren snel hersteld via een ra-
ke kopgoal van Niek van der Eng en 
even later mocht Jelle van der Eng 
aanleggen vanaf elf meter na een 
handsbal: 4-1. Het was slordig dat 
Meervogels toch vlak voor rust een 
tweede tegentre�er incasseerde na 

opnieuw matig verdedigend werk. 
Rust: 4-2. Na rust was het niveau eni-
ge tijd onder de maat. Meervogels 
hinkte op twee gedachten en De 
Rijp kon het niet. Zeker nadat beide 
handenbinders Mikey Ho�s en Nick 
Visser geblesseerd het speelveld 
hadden verlaten, was de koek op bij 
de Walvisvaarders. Meervogels was 
daarna oppermachtig en had de 
stand naar een zeer voordelige mar-
ge kunnen uitbouwen. Dat gebeur-
de nu nauwelijks. Alleen de goed in-
vallende Lex Broertjes zag een ge-
kraakt schot nog binnenvallen in de 
verste kruising. Eindstand: 5-2.
Volgende week staan Geel Wit’20 2 
tegen Meervogels’31 2 (11.30 uur) 
en Beemster 1 tegen Meervogels’31 
1 (14.00 uur) op het programma. 

Foto: Stijn Beentjes en Niek van der 
Eng bezweren deze Rijper aanval (Fo-
to: Lynn Adrichem)

Weer geen punten 
voor Vitesse’22
tegen Spirit’30
Castricum - Voor het vierde on-
derlinge duel met Spirit moest 
Vitesse aantreden in Hoogkar-
spel. De ploeg van Thijs Sluijter 
moest dus aan de bak om ‘4 op 
n rij’ te voorkomen. Ondanks 
het gemis door ziekte van di-
verse spelers waren er zeker 
kansen op een punt of zelfs 
meer. Maar door slap verde-
digen en persoonlijke fouten 
trok de thuisploeg opnieuw 
aan het kortste eind.

Het was Vitesse echter dat in 
de elfde minuut aan de leiding 
kwam. Een vrije trap net buiten 
het strafschopgebied werd door 
Jort Kaandorp hard en zuiver in 
de kruising geschoten: 0-1. Tien 
Minuten later kon Spirits club-
topscoorder Luc Waardenburg 
pro�teren van de hem gebo-
den ruimte en passeerde doel-
man Tom Laan kansloos. Vijf mi-

nuten later kon hij opnieuw jui-
chen: 2-1.
De gelijkmaker viel snel na de 
pauze. Yannick Wishaupt werd in 
het strafschopgebied onderuit-
gehaald met een penalty als ge-
volg. En ook nu faalde Jort Kaan-
dorp niet: 2-2. Daarna had Vitesse 
een tijdlang een licht overwicht 
en leek er ook meer in te zitten. 
Maar halverwege die tweede 
helft trok de thuisploeg het initi-
atief weer wat meer naar zich toe.
Spirit kreeg ook het geluk aan 
hun zijde toen na een corner de 
bal vanuit een mêlee van spe-
lers werd ingeschoten en via de 
onderkant van de lat en de lijn 
alsnog in het net stuiterde: 3-2. 
Daarmee was de strijd eigenlijk 
al beslist, al kreeg Luc Waarden-
burg van Vitessekant ook nog 
eens alle gelegenheid om zijn 
hattrick te voltooien: 4-2. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - De genomineerden voor de sportverkiezing 2019 zijn 
bekend gemaakt. De Sportverkiezingen 2019 worden dit jaar ge-
houden in restaurant Johanna’s Hof in Castricum op woensdag 12 
februari om 19.00 uur.

Sportverkiezing 2019: 
Sportman/Sportvrouw

Dan gaat letterlijk en �guurlijk de 
rode loper uit om de sporters van 
de CAL te eren. Wethouder sport 
Ron de Haan maakt de winnaars 
bekend en oud judoka Edith 
Bosch geeft een inspiratie sessie.

De organisatie, PlatformSport, 
wil deze week de laatste genomi-
neerden voorstellen:

Sportvrouw:
• Bo Ummels (atletiek) Neder-
lands Kampioen marathon in 
2.32.34 en persoonlijk record 
dam tot damloop 56.29
• Lisanne de Witte (atletiek) brons 
400 meter EK indoor. Goud 400 
meter NK outdoor en goud 200 
meter NK indoor 
• Serena Stel (zwemmen) Neder-
lands kampioen 1500 vrij en zil-

ver op 800 vrij
• Lisanne Schoonebeek (atletiek) 
goud Nederlands Kampioen-
schap hoogspringen junioren en 
zilver meerkamp junioren

Sportman:
• Lorenzo van Riet (autosport) 
tweede plaats super sport 1 klas-
se
• Bram Anderiessen (atletiek) EK 
limiet en zilver 3000 meter In-
door. EK limiet 1500 meter, per-
soonlijk record 10 Engelse mijl en 
persoonlijk record 5 km
• Owen Westerhout (atletiek) 
goud 400 meter Nederlands Stu-
denten kampioenschap Indoor

Stemmen kan tot en met zondag 
9 februari op https://sportverkie-
zingcal.nl/. (Foto: aangeleverd)

Verdachte situatie 
bij de Santmark
Castricum - Op dinsdag 28 janua-
ri was er sprake van een verdachte 
situatie bij de Santmark. Hier klopte 
rond 18.30 uur een jongen op het 
raam bij een van de bewoners en 
vertelde dat hij de spulletjes in de 
tuin weer keurig rechtop had gezet.
Toen de bewoonster vroeg of hij 
misschien haar kleinzoon was be-
vestigde de jongen dat. Bewoon-
ster vertrouwde het echter toch 

niet en heeft de deur niet open ge-
daan. Later heeft ze hierover con-
tact gezocht met haar kleinzoon en 
hij vertelde dat hij niet bij haar aan 
de deur was geweest. Later bleek 
dat er in Heemskerk een soortge-
lijke melding was geweest. De jon-
gen had een pet op en een jas aan, 
donker gekleed en hij stapte in een 
kleine zwarte auto. Helaas was het 
kenteken niet te lezen.

Zondag 9 februari 2020
aanvang 14.00 uur

Vitesse’22
-

SV Spartanen
Pupil van de Week:  Mees Verkaart






