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IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
• PECAN/HONING
• KOKOS
• AMARENA/CRANBERRY
• TRIPLE CHOCOLATE
• FRAMBOOS

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

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

BOTERKOEK VAN DE WEEK

FRAMBOOS

BOTERKOEK WEKEN

6,75

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

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
OMGEVING LIMMEN: 
• Vredeburglaan/Achterweg

gemiddeld €55,- p.mnd

  

Castricum - Het Bonhoe�ercollege beschikt sinds 2015 over een eigen Business Class, een aparte klas waar leerlingen 
zich op vrijwillige basis voor inschrijven. Elke woensdagmiddag werken ze aan de ontwikkeling van hun zakelijke 
talenten, door praktijkopdrachten uit te voeren. Zo werd in voorgaande jaren al een app ontwikkeld voor de Rabobank 
en werkte de klas aan een project voor kabelbedrijf UPC. Dit jaar telt de Business Class negen leerlingen. Zeven van hen 
waren vorige week woensdag in de raadszaal van de gemeente Castricum om met ondernemers van gedachten te 
wisselen over de toekomst van het dorp. Lees het hele verhaal elders in deze krant

Brainstormen met ondernemers 
over toekomst dorpskern

In kleine groepjes werd over de toekomst van de Castricumse dorpskern gediscussieerd.

Door Ans Pelzer

Het is letterlijk een koude douche 
voor sporthallen en scholen in de 
gemeente. Ook de temperatuur in de 
gymzaal is minder hoog dan voor-
heen. Dit gebeurde na overleg met 
de gemeente. De energiecrisis is ook 
bij de exploitant hard aangekomen. 
In de maand januari werden al meer 
kosten gemaakt voor het energiever-
bruik dan in het hele jaar 2022. Dat 
levert voor de exploitant dermate 
hoge kosten op dat sluiting van 
gymzalen en sporthallen onvermij-
delijk is als niet wordt ingegrepen. 
Die optie is voor de gemeente niet 
aan de orde, daarvoor vindt zij 
sporten bij scholen te belangrijk.

Verduurzaming nodig
Wethouder Beems: ,,Het is vervelend, 
maar hier moeten we met ons allen 
even doorheen. Het gaat nog om de 
maanden februari, maart en mogelijk 
april. Daarna breekt de zomer aan. 
Die warmte is dan niet meer zo hard 
nodig. We gaan heel hard aan het 
werk om die locaties te verduur-
zamen. Ik hoop nog in het tweede 
kwartaal met een voorstel tot 
verduurzaming bij de gemeenteraad 
te komen. Daarna kan snel overge-
gaan worden tot uitvoering van de 
maatregelen.’’

Geen �nanciële steun
In Limmen gaat het om sporthal De 
Enterij en in Akersloot om sporthal 
De Lelie. In Castricum gaat het om de 

gymzalen Rooseveltlaan, Eerste 
Groenlaan, Juliana van Stolbergs-
traat, Walingstuin, Vondelstraat, 
Mozartlaan en de Hogeweg. 
Zwembad de Witte Brug liet eerder 
weten vooralsnog nog goed te zitten 
met de energieprijzen vanwege een 
langlopend contract. Wethouder 
Beems zegt geen �nanciële onder-
steuning te kunnen bieden. ,,Ik zou 
echt niet weten waar we zo snel geld 
vandaan moeten halen. Ik vind het 
vooral belangrijk dat iedereen in de 
gelegenheid blijft te kunnen blijven 
sporten. Leuk is anders, maar we 
moeten het er even meedoen.’’

Vragen
De PvdA heeft vragen gesteld aan 
het college en stelt: (…) ‘een teken 
van ontstellende publieke armoede 
door als lokale overheid met genoeg 
geld in kas, om zo’n drastische bezui-
niging op te leggen die doet denken 
aan de zuinige jaren vijftig vorige 
eeuw?’ (...)

Castricum - Scholieren staan sinds begin deze maand onder een koude 
douche na de gymles. In zeker negen gymzalen in de gemeente komt 
geen warm water meer uit de kraan. Ook de temperatuur in de zaal is 
teruggeschroefd door de hoge energieprijzen. Volgens wethouder Roel 
Beems ‘moeten we er even doorheen’.

Koude douche na gymles 
door de hoge energieprijzen
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DONDERDAG 9 FEBRUARI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 10 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

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

ZATERDAG 11 FEBRUARI
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur meditatieve viering 
met zanggroep en voorganger K. 
Kroone.

ZONDAG 12 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur rector Jeroen de Wit 
m.m.v. herenkoor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen (Maaltijd van de Heer) 
te volgen via Omroep Castricum 
en de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Elsa 
Waljaard via www.egcastricum.
nl/go/livestream.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur familieviering met 
Y. van Stiphout en kinderkoor

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. J.T. Zwart.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met dameskoor en voor-
ganger K. Kroone.

MAANDAG 13 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 14 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Castricum - Vorige week is in de 
nacht van maandag op dinsdag inge-
broken in een personenauto die 
geparkeerd stond aan de Kemphaan. 
Uit het voertuig werden een multi-
mediasysteem, airbags en stuur 
gestolen. Het is onduidelijk hoe men 
de auto is ingekomen. Ook in de 
nacht van vorige week dinsdag op 
woensdag was het dievengilde actief. 
Aan de Albert Schweitzerlaan 
werden toen diverse elektrische 
apparaten gestolen uit een bestel-
auto. Vermoedelijk hebben de 
dader(s) zich via het achterportier 
toegang verschaft tot het voertuig.

Twee auto-inbraken

Vervolg voorpaginaverhaal

Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Deze bekende kreet 
mocht vorige week wel zeer letterlijk 
genomen worden. Want hoe moet de 
dorpskern van Castricum er over 
pakweg een kwart eeuw uitzien? De 
scholieren van nu zijn dan wellicht 
de ondernemers die het dorp een 
gezicht geven, terwijl de huidige 
generatie ondernemers tegen die tijd 
grotendeels gepensioneerd heeft. 
Voor ondernemers van nu is het dus 
belangrijk om zich te kunnen 
verplaatsen in de ideeën van de 
volgende generatie. Vanuit die 
gedachte namen de bedrijfsecono-
miedocenten Mechteld Hennekens 
en Herald Kornblum de zeven leer-
lingen vorige week mee naar het 
gemeentehuis voor een brainstorm-
sessie. Ze werden hartelijk 
ontvangen door burgemeester Toon 
Mans, die een korte uitleg gaf over 
het werk van de gemeenteraad. Juist 
een project als dit, waarbij ambte-
naren, ondernemers en inwoners 
zich samen buigen over de inrichting 
van een gebied, is volgens hem een 
mooi voorbeeld van wat in de 
gemeenteraad zoal aan bod komt.

Drie groepjes
De zetels in de raadszaal werden 
echter deze middag niet bezet door 
raadsleden, maar onder meer door 
de ondernemers Sander Weel, Paul 
Versteeg en Stefan Weijman. Zij 
wilden graag van de jongeren horen 
wat hun ideeën over het Castricum 
van nu en de toekomst zijn. Minstens 
zo benieuwd naar die ideeën waren 
gebiedsregisseurs Mirjam van der 
Horst Jansen-Sikkens en Viviènne 
Sanders. Zij schoven ook aan in het 
overleg, evenals wethouder Roel 
Beems (economische zaken). In drie 
groepjes werden ideeën en 
gedachten op papier gezet. Per 

groepje nam één vertegenwoordiger 
van de gemeente Castricum deel, 
één ondernemer en twee of drie leer-
lingen. Na a�oop volgde een korte 
presentatie door woordvoerders van 
de drie groepjes. De centrale vraag 
was steeds in hoeverre het winkelge-
bied van Castricum op dit moment 
aantrekkelijk is voor jongeren en 
welke ideeën er leven om het winkel-
gebied ook in de toekomst te kunnen 
laten �oreren. Voor de beleidsmakers 
een goede kans om nieuwe invals-
hoeken te ontdekken, door mensen 
die niet beïnvloed worden door 
eerdere discussies en barrières.

Kernthema’s
Na een uurtje brainstormen konden 
vier kernthema’s worden genoteerd. 
De jongeren van nu blijken zich 
vooral te richten op entertainment, 
samenzijn, mobiliteit en zelfstandig-
heid. Met dat laatst werd bedoeld dat 
je ook in een relatief kleine winkel-
kern als die van Castricum goed in 
staat moet zijn om te kunnen doen 
wat je doen wilt. Eén van de leer-
lingen merkte op: ,,Ik woon zelf in 
Heiloo en daar kun je bijvoorbeeld 
nergens bij een bank geld storten. 
Daarvoor moet ik naar Alkmaar.’’ 
Grote evenementen mogen van de 
jongeren best wat vaker georgani-
seerd worden. Ook het winkelen zelf 
blijkt een bezigheid te zijn die men 
het liefst samen met iemand anders 
onderneemt. De nadruk moet dus 
liggen op het samen tijd ergens door 
kunnen brengen. Het veel besproken 
mobiliteitsvraagstuk van de 
gemeente Castricum baart ook de 
jongeren zorgen, zo blijkt uit de 
discussie. ,,Het is wel erg druk met al 
die auto’s in het dorp’’, concludeerde 
één van de leerlingen.

Winkelaanbod en horeca
Over het winkelaanbod in Castricum 
verschillen de meningen. ,,Het 

aanbod in bijvoorbeeld merkkleding 
is onvoldoende’’, vond de één. 
,,Jongeren denken groot, dus ze gaan 
niet naar iets kleins toe voor kleding. 
Daar hoeft Castricum zich niet in te 
verbeteren’’, meende de ander. De 
weekmarkt blijkt in elk geval voor 
veel scholieren een populaire 
bestemming te zijn. Ook willen de 
jongeren graag wat meer speci�ek 
op hen gerichte horeca: ,,Er is geen 
betaalbare eetplek voor scholieren 
waar je iets voedzaams kunt krijgen.’’

Vervolg
Alle reacties worden in de komende 
tijd verder uitgewerkt tot een eind-
presentatie, die vermoedelijk medio 
april zal gaan plaatsvinden. De 
gekozen aanpak voor behandeling 
van de thema’s in de Business Class 
spreekt de leerlingen zeer aan. Loïs 
(16) uit havo 4 zegt: ,,Je bent er op 
deze manier echt mee bezig. De 
impact van het werken op locatie is 
groter.’’ Haar klasgenoot Sem beves-
tigt: ,,Dit is een heel andere ervaring 
dan in de schoolbanken zitten. Dat is 
echt de meerwaarde van dit project. 
Ik vind het heel interessant.’’ Ook 
wethouder Roel Beems is in zijn 
nopjes met deze vorm van onderwijs 
en met het gezamenlijke project. 
,,Jongerenparticipatie is sowieso top, 
maar dit is ook heel inspirerend 
omdat de jongeren niet belast zijn 
door discussies uit het verleden.’’ 
Beems verwijst naar het coalitieak-
koord, waarin staat beschreven dat 
men de vitaliteit van de dorpskern 
wil verbeteren. 
Tijdens de evaluatie van de brain-
stormsessie opperde de wethouder 
de suggestie om de scholieren te 
laten nadenken over een app, die alle 
winkels in de dorpskern met elkaar 
verbindt en waar de bezoeker 
middels een zoekopdracht direct de 
winkel(s) kan vinden waar de 
gezochte producten te koop zijn.

Deze kernthema’s vinden jongeren 
meest belangrijk voor Castricum

CDA’er Derk Boswijk is woord-
voerder Defensie en Landbouw. 
Willemien Koning-Hoeve is de 
nummer 2 van het CDA Noord-
Holland. Als boerin uit Langedijk 
heeft zij veel ervaring, zowel in 
Nederland als bij hulpprojecten 
van ontwikkelingsorganisatie 
Agriterra. 

Niek Wijmenga uit Heiloo is de 
klimaatspecialist van het provin-
ciale CDA en staat op plek 7 bij de 
Provinciale Statenverkiezingen. Als 
ingenieur richt hij zich vooral op de 
technische kant van de 
energietransitie.

Op 15 maart zijn de Provinciale 
Statenverkiezingen waarbij stikstof 
en klimaat belangrijke thema’s zijn. 
Heeft u een mening over onze 
voedselvoorziening of verduurza-
ming en wilt u hierover 
meedenken? 
Dan nodigt het CDA u uit op 
woensdag 15 februari vanaf 20.00 
uur in de Heeren van Limmen aan 
de Dusseldorperweg 103.

Limmen - Op 15 februari gaat Tweede Kamerlid Derk Boswijk in de 
Heeren van Limmen onder leiding van voormalig burgemeester van 
Heiloo Hans Romeyn in gesprek met Willemien Koning en Niek Wijmenga, 
woordvoerders landbouw en klimaat van het CDA Noord-Holland. Na een 
korte inleiding kunt u – onder leiding van Hans Romeyn – met hen in 
gesprek.

Een klimaat- of stikstof-
probleem in Noord-Holland?

Derk Boswijk is woordvoerder Defensie en Landbouw van het CDA Noord-Holland. 
Foto: aangeleverd
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 16 februari 2023  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Auditcommissie 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 22.00 Training sociaal domein (interne bijeenkomst)

Omleidingen en vervangend 
OV in Castricum van 11-13 februari

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

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden 
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. anmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voor-
afgaand aan het spreekuur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 13 
februari 2023.

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

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Van zaterdag 11 februari 01:00 uur tot 
maandag 13 februari 05:00 uur is de 
spoorwegovergang bij de Eerste 
Groenelaan in Castricum/Bakkum 
afgesloten voor verkeer. ProRail legt 
nieuwe rails aan en vernieuwt de 
rijplaten van de overgang. 

Geen doorgaand verkeer 
Het verkeer kan niet over de overweg, maar 
kan omrijden via de spoorwegovergangen 

Vinkenbaan en Oranjelaan/Van Haerlemlaan. 

Geen treinverkeer Uitgeest-Alkmaar
Er rijden in dat weekend geen treinen van 
en naar Castricum. NS zet vervangende 
bussen in tussen Uitgeest en Alkmaar. U 
kunt uw (alternatieve) route plannen op de 
websites en apps van NS en 9292. 

Heeft u vragen? Vult u dan het contactfor-
mulier in via www.prorail.nl/contact.

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 februari 2023  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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

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

financieel erstelplan  ollands oorden m.b.t. i dossier
Commissies Trouwzaal

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

affier 
- Veiligheidsregio NHN 
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

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

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

 Dampegheest
2A.   Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023
2B.   Lijst brieven aan de raad 9 februari 2023
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 9 februari 2023
2D.   Mededelingen van het college
2E.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
B Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie 
       Dampegheest
5 Sluiting 

• Het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto op het parkeerterrein 
op de Brink te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E4 en 
een onderbord met de tekst “Deelauto CALorie”, als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst 
van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl.

Verkeersbesluit: reserveren van parkeerplaats voor deelauto

Pro ail werkt dit weekend aan het spoor  

Oud textiel inleveren
In maart is er weer een ophaalmoment 
voor oud textiel. U kunt uw oude textiel 
plaatsen op de ophaalplek bij u in de 
straat. Van tevoren ontvangt u inlever-
zakken waar de instructie op staat. 

iet alleen kleding, maar ook knu els, oe-
den, riemen, beddengoed en handdoeken 
kunt u inleveren bij het textiel. Dat scheelt 
afval in uw container voor restafval, en dus in 
uw afvalkosten. 

Het opgehaalde textiel wordt in sorteercen-
tra gescheiden op wat bruikbaar en niet 
bruikbaar is. Goede kleding gaat naar twee-
dehandswinkels toe, of naar andere landen. 
Het overige textiel wordt verwerkt tot nieuwe 
producten. Dat zorgt voor meer duurzaam-
heid in de textielindustrie.

Zo levert u het beste aan
Een week voor de inzamelactie ontvangen 
alle inwoners een speciale inzamelzak met 
informatie over de actie. Stop het textiel in 
een afgesloten plastic zak. Bindt schoenen 
met de veters aan elkaar. Zo zorgen we er 
samen voor dat het ingeleverde textiel nog 
een volgende ronde mee kan!

Deze keer haalt Fonds Gehandicaptensport 
het textiel op. Dit doen zij op donderdag 
16 maart. 

Kleed je goed
Op een leuke én duurzame manier omgaan 
met textiel, daarover is een interessante 
expo in het Huis van Hilde. De ‘Kleed je 
goed’-belevenisroute bestaat uit originele 
opdrachten met leuke weetjes over kleding 
en textiel. De expositie is nog te bezoeken 
tot 5 maart.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Absalon 18 in Limmen, het vervangen van de garage deur, datum ontvangst 
29 januari 2023 (Z23 110774)
Bosakker 18 in Castricum, het realiseren van een in- en uitrit, datum ontvangst 
27 januari 2023 (Z23 110627)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 3 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 30 januari 2023 (Z23 111068)
Lindenlaan 117n Castricum, het verhogen van het dak van de garage, datum 
ontvangst 1 februari 2023 (Z23 111578)
Lijsterbeslaan 12 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
30 januari 2023 (Z23 110873)
Schulpstet 9 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
30 januari 2023 (Z23 111009)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 1 februari 2023 
(Z22 097467)
Soomerwegh 1 in Castricum, het tijdelijk vestigen van een trimsalon, verzenddatum 
31 januari 2023 (Z23 109462)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

De verkiezingen komen eraan! 

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd 
bent – uw stem uitbrengen. Dit keer is dat 
voor het kiezen van:  
• leden voor Provinciale Staten van Noord-

Holland (provincienoordholland.nl).
• het bestuur van het waterschap – in onze 

regio is dat Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (hhnk.nl).

Wat doen ze? 
1. De Provinciale Statenverkiezingen vinden 
één keer in de vier jaar plaats. De leden 
van Provinciale Staten kiezen op hun beurt 
de leden van de Eerste Kamer. Provinciale 
Staten zijn de volksvertegenwoordigers van 
de provincie. Zij bepalen o.a. het beleid van 
de provincie op de belangrijkste punten. De 
provincie bepaalt zo zaken zoals bijvoor-
beeld:
• Of en waar steden en dorpen kunnen uit-

breiden. 
• Waar mogen bedrijventerreinen worden 

aangelegd. 
• Waar mogen spoorwegen, natuurgebie-

den, boerenbedrijven komen. 
• Zorgt voor het aanleggen en onderhou-

den van provinciale wegen, fietspaden en 
bruggen.

• Controleert of milieuwetten worden nage-
leefd.

• Gaat milieuverontreiniging tegen.

2. De waterschapsverkiezingen worden elke 
vier jaar gehouden. Het waterschap is vooral 
belangrijk omdat:
• Het werkt aan de bescherming van het 

land tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen waterover-

last en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond oppervlak-

tewater en
• Voor veilige (vaar)wegen.

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen 
als u:
•  18 jaar of ouder bent op de 
     verkiezingsdag.
•  De Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de 

verkiezingsdag.
• De Nederlandse nationaliteit hebt.
• De nationaliteit van een lidstaat van de 

Europese Unie hebt of
• De nationaliteit van een land buiten de EU 

plus een geldige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente (een of twee) 
stempassen als u hier op 30 januari 2023 
stond ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Verhuist u na 30 januari 
naar onze gemeente? Dan krijgt u uw 
stempassen van uw vorige gemeente. 
U kan dan niet in onze gemeente 
stemmen.

Op wie kan ik stemmen? 
In de loop van februari worden de partij- 
en kandidatenlijsten bekend. Er komen 
dan ook online stemwijzers van zowel de 
provincie als het waterschap. Door keuzes 
te maken in de stellingen, krijgt u inzicht in 
welke partij het best bij uw ideeën en 
meningen past. 

Hoe moet ik stemmen? 
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de twee stem-
passen in de brievenbus. De passen neemt 
u mee naar een van de stembureaus in de 
gemeente, samen met uw identiteitsbewijs 
(ID). Uw ID mag niet langer dan 5 jaar zijn 
verlopen. 

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentepagina, of ga naar 
www.castricum.nl/verkiezingen/ of ga naar 
elkestemtelt.nl #elkestemtelt. 

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap
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Jaap biedt een blik achter de 
schermen van het programma en 
vertelt hoe gebruik is gemaakt van 
replica’s van vondsten uit het archeo-
logiedepot van museum Huis van 
Hilde. Om de gedramatiseerde scènes 
geloofwaardig over te laten komen is 
het team bijgestaan door verschil-
lende specialisten. Jaap Hogendoorn 
van Springlevend Verleden is zo’n 
specialist. Als historisch producent en 
re-enactment advisor zorgde hij 
ervoor dat vele authentieke details 
verstopt zitten in deze serie. De lezing 
start om 20. 00 (inloop vanaf 19.15 
uur) en duurt tot ongeveer 21.45 uur. 
Toegangsprijs bedraagt 10 euro incl. 
bezoek aan archeologiemuseum Huis 
van Hilde. Museumjaarkaarthouders 
krijgen 5 euro korting. Aanmelden via 
www.huisvanhilde.nl/2022/12/
oer-ij-lezingen-2023.

Castricum - In het kader van de serie Oer-IJ-lezingen in Huis van Hilde 
komt op 16 februari Jaap Hoogendoorn naar Castricum. Hij was met zijn 
re-enactment-bedrijf Springlevend Verleden betrokken bij de productie 
van Het Verhaal van Nederland, de tv-documentaireserie over de 
geschiedenis van Nederland, waarvan elke a�evering door ruim twee 
miljoen mensen werd bekeken.

Kijkje in de keuken van 
Het Verhaal van Nederland

Jaap Hoogendoorn. Foto: aangeleverd

Castricum - Met ingang van seizoen 
2023-2024 is Wouter Blokdijk de assis-
tent-hoofdtrainer van het eerste elftal 
van Vitesse ’22. Wouter is nu nog 
hoofdtrainer bij Meervogels ’31, uitko-
mend in de derde klasse zondag. Hij 
begon in 2015 als hoofdtrainer bij SV 
Koedijk. Blokdijk ziet het in het kader 
van zijn persoonlijke ontwikkeling als 
een mooie kans om verder te groeien 
als voetbaltrainer bij Vitesse ‘22.

Wouter Blokdijk nieuwe 
assistent-hoofdtrainer 
Vitesse ’22

Wouter Blokdijk. Foto: aangeleverd

Castricum - Van zaterdag 11 februari 
01.00 uur tot maandag 13 februari 
05.00 uur is de spoorwegovergang bij 
de Eerste Groenelaan afgesloten voor 
verkeer. ProRail legt nieuwe rails aan 
en vernieuwt de rijplaten van de 
overgang. Het verkeer kan niet over 
de overweg, maar kan omrijden via 
de spoorwegovergangen Vinkenbaan 
en Oranjelaan / Van Haerlemlaan.
Er rijden in dat weekend geen treinen 
van en naar Castricum. NS zet vervan-
gende bussen in tussen Uitgeest en 
Alkmaar. Reizigers kunnen hun (alter-
natieve) route plannen op de 
websites of in de apps van NS en 
9292.
Door het werk kan er hinder van 
geluid of licht ontstaan. Dat kan over-
last geven voor mensen die dicht in 
de buurt wonen. Zij hebben daarom 
apart informatie gekregen van 
ProRail in een brief.

Omleidingen
en vervangend 
openbaar vervoer
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Heiloo - Op vrijdag 17 februari komt 
Stefano Keizers met zijn show ‘Hans 
Teeuwen, maar zonder Hans 
Teeuwen’ naar de Cultuurkoepel in 

Heiloo. Ook deze derde voorstelling 
van Stefano Keizers is lovend 
ontvangen door de pers. Zijn voor-
stellingen zijn wel omschreven als 

middelvingers die recht in je gezicht 
worden opgestoken en waarin het 
cabaretgenre van alle kanten wordt 
bevraagd en bespot. Op tv werd 
Stefano Keizers de publiekslieveling 
van de kijkcijferhit Het Perfecte 
Plaatje. Maar mogelijk kent u hem 
ook van zijn satirische columns in het 
radioprogramma Spijkers met 
Koppen. Niemand kan meer om 
Stefano heen. En dat komt goed uit. 
Want hij komt met zijn derde voor-
stelling ‘Hans Teeuwen, maar zonder 
Hans Teeuwen’ in de Koepel. Kom 
genieten van de afsluiting van een 
gedurfd drieluik over kunstenaar-
schap en identiteit, waarbij de laatste 
stuiptrekking van een zorgvuldig 
opgebouwd personage wordt 
getoond: Stefano Keizers. Vrijdag 17 
februari om 20.15 uur, kaarten à € 17 
zijn verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur.

Cultuurkoepel presenteert 3e 
voorstelling Stefano Keizers

Stefano Keizers. Foto: Julie Hrudova

Waarom kwamen de eerste nummer 
1-hits van Johnny Cash, Elvis en Carl 
Perkins uit de Sun Studio in 
Memphis? Waarom schreven U2 en 
Bob Dylan samen songs in deze 
legendarische studio? Wat maakt 
Nashville (Music City) zo bijzonder, 
de stad waar countrygrootheden als 
Merle Haggard, Willie Nelson en Chet 
Atkins de dienst uitmaakten? Welke 
rol speelde de gospel? Hans Laduc 
reisde vier keer naar Memphis en 

Nashville om een antwoord op al 
deze vragen te vinden.
Laat je zondag 19 februari om 15.15 
uur met songs en verhalen 
meevoeren, terug naar de tijd dat de 
muziek nog draaide om passie en 
avontuur. Een programma vol prach-
tige songs van Hans en de beste 
singer-songwriters uit de USA. 
Kaarten à € 15 zijn verkrijgbaar via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de zaal.

Muziek van Laduc & The Memphis 
3 in Cultuurkoepel Heiloo
Heiloo - Na het grote succes van Memphis & Nashville komen Laduc & The 
Memphis 3 met een mooi vervolg, waarbij Memphis voor rock-’n-roll en 
Nashville voor country staat. Wereldsterren scoorden hit na hit, maar wat 
is daar nu zo speciaal aan en hoe veroverden ze vandaar uit de hele 
wereld?

Hans Laduc. Foto: aangeleverd

De amateurkunstsector is een 
belangrijk onderdeel van de cultu-
rele omgeving van mensen. Zo’n 
veertig procent van de Nederlandse 
bevolking beoefent regelmatig een 
kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 6,4 
miljoen amateurkunstenaars. Door 
de afbrokkeling van een regionaal 
netwerk en door andere uitda-
gingen zoals COVID-19, zijn 
amateurkunstgroepen er door de 
jaren heen steeds meer alleen voor 
komen te staan.

Onderzoek
Uit het onderzoek ‘Revitalisering van 
de amateurkunst’, dat in september 
2021 is verricht door BMC,
blijkt dat er een grote behoefte is 
aan structurele ondersteuning van 
deze sector. Aandachtspunten
zijn onder andere: gebrek aan zicht-
baarheid, �nanciële armslag en de 
werving van nieuwe
(bestuurs)leden en vrijwilligers. Om 
erachter te komen hoe deze partijen 
het beste ondersteund kunnen 
worden, organiseert Plein C bijeen-
komsten waarin alle wensen en 
ideeën worden geïnventariseerd. Op 

9 februari vindt van 19.00 tot 21.00 
uur zo’n bijeenkomst plaats in Café 
Geesterhage. Samen bekijken de 
aanwezigen wat nodig is, zoals trai-
ningen, kennisuitwisseling of andere 
activiteiten om de zichtbaarheid van 
amateurkunst in de regio te 
vergroten.

Over Plein C
Plein C is het netwerk- en expertise-
centrum op het gebied van cultuur-
educatie in Noord-Holland. Het
is hun missie om alle kinderen en 
jongeren in contact te brengen met 
kunst en cultuur. De organisatie 
ondersteunt professionals en 
bestuurders die werkzaam zijn 
binnen cultuureducatie door
te verbinden, versterken en 
verrijken. Dit doet men door het 
bieden van trainingen en oplei-
dingen, door te adviseren of 
coachen, door het delen van kennis 
en het verbinden van partijen door 
netwerkbijeenkomsten te 
organiseren. 

Kijk op www.pleinc.nl/amateurkunst 
voor meer informatie.

Bijeenkomst: extra steun voor 
revitalisering amateurkunst
Regio - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt 
ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar voor herstelsteun aan de 
amateurkunstsector. Plein C gebruikt een deel van deze gelden om de 
komende jaren (�nanciële) hulp en expertise te bieden die bijdraagt aan 
het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de 
amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)
docenten, kunstaanbieders, gemeenten en vele andere partijen.

Castricum - Voor ervaringen als 
verlangen, troost, hoop, verdriet, 
ongeloof, verwondering, geloof en 
teleurstelling schieten woorden te 
kort. Gelukkig is er muziek om 
uiting te geven aan het onzegbare 
dat in die ervaringen ligt. 

Gelukkig is er de speelse taal van 
poëzie om dichter bij dat onuitspre-
kelijke te komen. ‘Als daar muziek 
voor is’ zou het motto kunnen zijn 

voor de meer dan veertig jaar dat 
de leden van Achterom met zijn 
vieren spelen. Uit de vele liedjes, 
muziekjes en teksten die in die 
jaren voorbijkwamen stelden ze 
hun nieuwe programma samen. 

Henk Engel (zang en gitaar), Hans 
van der Laan (�uit, klarinet en 
zang), Henk van Meegen (piano) en 
Jan Tulp (zang en accordeon) 
spelen op zondag 19 februari 

(verplaatst wegens ziekte in 
november) om 14.00 uur in de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1. 
Entreekaarten kosten 10 euro en 
zijn via info@rvkcastricum.nl te 
reserveren. 
Bij voorkeur de bijdrage in de 
onkosten storten op bankrekening 
NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad 
van Kerken Castricum, onder 
vermelding van naam en ‘Optreden 
Achterom’.

‘Als daar muziek voor is’: mooie 
poëzie en muziek met Achterom

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Klem
zaterdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur
L’Innocent

vrijdag 15.00 uur
woensdag 20.00 uur

Broker
vrijdag 15.00 uur 

Living
dinsdag 19.30 uur

Operation Fortune: 
Ruse de Guerre

vrijdag 19.30 uur
zondag 13.30 uur  maandag 19.30 uur

De Acht Bergen
donderdag 19.30 uur

zondag 13.30 uur 
Triangle of Sadness

zondag 11.00 uur
De Gelaarsde Kat 2: 

De Laatste Wens

Programma 9 februari t/m 15 februari

Marius en Kitty wonen alweer enige 
tijd in Italië, waar ze de hand hebben 
weten te leggen op een wijngaard in 
Toscane. Marius heeft zijn leven 
gebeterd, dus vertrekt Hugo vol 
goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus voor een langver-
wachte reünie bij hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt 
een luchtje te kleven aan de aankoop 
van de wijngaard. Hugo is nog niet 

aangekomen of alles escaleert; voor 
hij het weet vliegt zijn auto in brand 
en begint een strijd op leven en 
dood. 
Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land 
waar de georganiseerde misdaad 
geen Nederlandse indringers wenst 
en niet terugschrikt voor moord en 
ontvoering.

Klem

De modellen Carl en Yaya worden 
uitgenodigd voor een luxe cruise met 
aan boord een bont gezelschap aan 
rijke passagiers, waaronder een 
Russische oligarch, Britse wapenhan-
delaars en een eigenzinnige, alcoho-
lische, Marx-citerende kapitein. In 
eerste instantie oogt alles als de 

perfecte Instagram-post, maar er is 
een hevige storm op komst. De 
cruise eindigt catastrofaal en het 
koppel strandt met een groep miljar-
dairs en een schoonmaakster op een 
onbewoond eiland. In een strijd om 
te overleven wordt de hiërarchie 
volledig op zijn kop gezet.

Triangle of Sadness
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32 15 23 62  28 52  5 42

34 49 66 60  39 18  

56 2 19 45 7  44 12 31  

5 68  54 27 39 37 3 33 70 65

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 Koninklijke Nederlandse Automobielclub  4 
jonge militair  7 catastrofe  10 snuiftabak  12 putemmer  14 
deel v.e. motor  16 loterijbriefje  18 slot  20 woud  21 Japanse 
papiervouwkunst  24 gewicht  25 in orde  27 dopheide  29 
assistent-econoom (afk.)  30 grandioos  34 mengelmoes  36 
vrucht  38 onder andere  39 tafel  40 Ned. omroep  41 fami-
lielid  42 binnenkomst  45 pl. in Gelderland  48 beroep  51 
trekdier  53 eens  54 Greenwichtijd  55 in opdracht van  57 
botterik  59 inhoudsmaat  60 indruk  62 tennisterm  63 wel-
penleidster  65 lof bewijzen  67 levenslucht  68 echtgenoot  69 
klimaatregelaar  70 klank.

Verticaal: 1 trekdier  2 dokter  3 arbeidsovereenkomst (afk.)  
4 cerium  5 beroep  6 blijkens de akten  7 koordans  8 riv. in 
Italië  9 aanwezig  11 voor  13 steen  15 eveneens  16 vreemde 
munt  17 diplomatie  19 erfelijk materiaal  22 soort hond  23 
minnares  26 met andere woorden  28 in combinatie met  30 
nuk  31 dichterbij  32 ras  33 gereedschap  35 elektrisch gela-
den deeltje  37 paling  42 zelfzucht  43 mannelijk dier  44 lie-
ver  46 maand  47 onthutst  49 liefdesgod  50 oevergewas  52 
zeepwater  54 vrijgevig  56 naad  57 voor  58 stapel  59 korte 
notitie  61 bid (Latijn)  64 paardje  66 achter  67 als onder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-
fohnen t.w.v. €36,50 bij:
www.paolaskapsalon.nl  
Burgemeester Mooijstraat 24c 
Castricum
Tel.0251 730469
Mail de oplossing voor
maandag 13 februari naar 
puzzel@castricummer.nl

Limmen - Maria is door de eeuwen 
heen altijd een bron van inspiratie 
geweest voor veel kunstenaars, schil-
ders, componisten en tekstdichters. 
Vanuit dit gegeven heeft men een 
mooi en afwisselend programma 
samengesteld waarin alle facetten 

over Maria voor het voetlicht komen. 

Kom op vrijdag 17 februari naar de 
Corneliuskerk aan de Dusseldor-
perweg 74 voor dit bijzondere 
programma met medewerking van 
Lianne Pirovano (sopraan), Jan 

Melkert (schilderkunst), Carla Bakker 
(gedichten), Peter Rijs (orgel/piano) 
en Ans Pirovano (bloemdecoratie). 
Het programma start om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage na a�oop wordt op prijs 
gesteld.

Maria in woord, klank en beeld

Live muziek
Op zondag 12 februari wanen we 
ons even in Zuid-Frankrijk bij de 
chansons van Edouard, de geboren 
fransman van Nederlandse komaf. 
Hij begon zijn carrière in een 
popband maar al snel realiseerde 
hij zich dat zijn passie ligt bij het 
schrijven en zingen van chansons. 
Waarom? Edouard: ,,Het begon alle-
maal met naar buiten kijken… 
buiten mezelf. Iemand anders 
willen zijn, mezelf met anderen 
vergelijken. Daarna kwam het 
contact met de muziek, met iets 
wat in mij vibreert. Zingen, spelen, 
contact met mezelf zoeken, mezelf 
leren bewonen in mijn eigen 
lichaam en in de buiten wereld. 
Mijn intimiteit is niet van mij alleen, 
het is universeel. Ik zing omdat het 
kind in mij vertelt dat ik het moet 
doen.’’

Handige informatie
Naast eigen repertoire brengt 
Edouard bekende Franse chansons, 
maar ook liedjes van onder meer 
David Bowie en Leonard Cohen. Het 
optreden is verdeeld over twee sets, 
waarvan de eerste op zondag om 
15.30 uur en de tweede om 16.30 
uur start. Atelier Marina & Sabrina 
aan de Van Oldenbarneveldweg 32 
is elke vrijdag en het tweede week-
einde van de maand van 13.00 tot 
18.00 uur open met op zondag live 
muziek. De toegang, een natje en 
een droogje zijn gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage voor de muziek wordt 
bijzonder gewaardeerd. Kijk op 
www.marinafotogra�e.nl voor meer 
informatie.

Bakkum - In het komende weekeinde is de expositie ‘Inside Out’ te zien. 
Geïnspireerd door zanger-liedjesschrijver Edouard diept kunstenaarsduo 
Marina & Sabrina het thema ‘What if…’ hiermee verder uit. Wat gebeurt er 
als we ons mooie hart of juist de donkere plekken van onze ziel bloot-
geven of luisteren naar onze innerlijke stem? In lijn met het thema laat 
schilderes Sabrina Tacci onder meer een aantal portretten van haar serie 
‘Dark portraits’ zien en Marina Pronk toont voor de eerste keer haar serie 
beelden met, niet toevallig, de titel ‘Inside Out’.

Binnenstebuiten met live muziek 
bij Atelier Marina & Sabrina

Chansonnier Edouard. Foto: Marina Pronk

Zanger Lo van Gorp: ,,In mijn jeugd 
heb ik Sting grijsgedraaid. Na zijn 
vertrek bij The Police ging hij samen-
werken met de beste jazzmuzikanten 
en dat leverde iconische nummers op 
van het allerhoogste muzikale niveau. 
De muziek van Sting is prachtig en 
uitdagend voor ons om te spelen. Pop 
en jazz versmelten, soms met klassiek 
en wereldmuziek; dat maakt het voor 
ons een genot om te spelen. Daar-
naast is hij vaak maatschappijkritisch 

in zijn teksten, dus de liedjes gaan 
ook nog ergens over.’’ Luister bijvoor-
beeld naar het lied ‘Russians’: deze 
song verscheen al tijdens de Koude 
Oorlog, maar door de huidige situatie 
in Oekraïne is het weer pijnlijk actueel 
en heeft het een nieuwe lading 
gekregen. Dit lied kan in dit theater-
concert dan ook niet ontbreken. De 
voorstelling in Theater Koningsduyn 
start om 20.00 uur. Kijk op www.gees-
terhage.nl voor kaarten en info.

Lo sings Sting: eerbetoon 
op het hoogste niveau
Castricum - Tributeband The Royal Dutch Scam wordt al jaren beschouwd 
als het sterkste eerbetoon aan Steely Dan wereldwijd. Deze band wordt 
door kenners ook wel de beste tributeband van Nederland genoemd. Een 
waanzinnig muzikaal team! Dit theaterseizoen richten zanger Lo van 
Gorp en zijn sterrenteam hun pijlen eenmalig op de muziek van Sting. 
Bezield en natuurgetrouw brengen zij de vele songs van deze grootheid 
op zaterdag 11 februari naar Theater Koningsduyn.

Lo van Gorp laat zich begeleiden door The Royal Dutch Scam. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

(Dit is een reactie op de bijdrage van Margot Prinsen in onze editie van 1 
februari)

Hallo Margot,

Er zal wel een yup of wethouder geweest zijn die vriendjes op het 
gemeentehuis heeft. Schande.

Cor Kuiper, Castricum

Geversweg 2a



•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

SINDS
2012

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met mijn team sta ik klaar 
om u persoonlijk te begeleiden
na het overlijden van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door tijd en aandacht.

Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds 2010

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

Met warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

Praten over je afscheid in Castricum
Kom naar ons inloopspreekuur in Castricum en laat je 
vrijblijvend informeren over de uitvaart(verzekering) op 
9 februari van 10.00 tot 12.00 uur in restaurant Fase Fier.
Kijk voor meer informatie en alle data op onze website: 
www.charon.nu/inloopspreekuur
24/7 bereikbaar op 072 507 0477

Restaurant Fase Fier: 
Van Oldenbarneveldweg 25, 1901 KA, Castricum

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl
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Ton & Mieke Groot

Regio - Iedereen kan iets doen! Van 9 tot en 
met 15 april vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats. Om deze week tot 
een succes te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar zoveel mogelijk collectanten. 
Tijdens de collecteweek komen zij in bewe-
ging voor een betere hartgezondheid voor 
iedereen.
Whaheeda (48) collecteert al vijf jaar voor de 
Hartstichting: ,,Een bijdrage leveren aan een 
goed doel vind ik belangrijk. Ik vind het ook 
�jn dat ik kan collecteren in mijn eigen buurt, 
zo ben ik ook nog eens in contact met veel 
buurtgenoten.’’ Als we niets doen, groeit het 
aantal hart- en vaatpatiënten binnen acht jaar 
met bijna een miljoen. Om dit tegen te gaan 
moeten we de hartgezondheid van Nederland 
verbeteren. Allereerst wil de Hartstichting 
ervoor zorgen dat mensen geen hart- of vaat-
ziekte krijgen. Door te zorgen voor een 
gezondere leefomgeving en het tijdig 
opsporen van risicofactoren zoals hoge bloed-
druk. Tegelijk is de organisatie er voor mensen 
met een hart- of vaatziekte die hen nú nodig 
hebben. Door te blijven inzetten op weten-

schappelijk onderzoek om hart- en ziekten 
eerder op te sporen en beter te behandelen.
Meedoen is makkelijk! Je loopt in je eigen wijk 
en het collecteren duurt ongeveer twee 
uurtjes. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via Paul Kok (pauluskok@gmail.
com / 06 53153214) of via www.hartstichting.
nl/wordcollectant of bel met 070 3155695.

Hartstichting zoekt collectanten
in Castricum, Bakkum en Akersloot

Whaheeda (48) collecteert al vijf jaar voor de 
Hartstichting. Foto: Hartstichting

Ouders die een kind hebben verloren kunnen 
een boom aanvragen en die samen met 
andere families op de boomplantdag planten. 
Er zijn zeven boomsoorten om uit te kiezen: 
de iep, de linde, de berk, de els, de wilg, de 
haagbeuk en de zoete kers. Elke boomsoort 
heeft andere eigenschappen en een eigen 
symboliek. Het planten van een herdenkings-
boom wordt als heel troostrijk ervaren en het 
bos kan een �jne plek zijn om te bezoeken in 
alle jaargetijden.
Het kiezen van een boom is een heel persoon-
lijk iets. Karen vertelt waarom zij en haar man 
voor hun zoon Jake voor de eik gekozen 
hebben: ,,Ieder jaar gingen wij op zomerva-
kantie naar mijn ouders in Engeland. Eén jaar, 
toen wij op het punt stonden om terug te 
keren naar Nederland, raapte Jake een 
gevallen eikel van de grond op en gaf die aan 

mijn moeder (zijn oma) met de woorden: 
‘Oma, als je mij mist, pak dan deze eikel en 
denk aan me.’ Toen wij een boom voor hem 
wilden planten was de keuze dus snel 
gemaakt, een eik voor Jake. De boom leeft 
voort, net als onze liefde voor Jake in ons 
voort leeft. En natuurlijk heeft mijn moeder 
die oorspronkelijke eikel nog steeds. Ze 
bewaart hem zorgvuldig en pakt hem nog 
regelmatig.’’

Alle bomen samen vormen een levend en 
groeiend monument voor de kinderen. De eik 
staat overigens niet in de lijst met beschikbare 
boomsoorten, omdat is gebleken dat veel van 
de geplante eiken niet goed aanslaan. Ga naar 
www.bosderomarming.nl voor het aanvragen 
van een boom. Nadere inlichtingen zijn via 
info@hetbosderomarming.nl verkrijgbaar. 

Boomplantdag: herdenkingsbos 
voor overleden kinderen
Regio - Op 11 maart organiseert het Bos der Omarming de derde boomplantdag op 
Natuurpark Geestmerloo. Deze dag is bedoeld voor ouders, familie en vrienden van een 
overleden kind. Wie wil deelnemen moet snel zijn: de uiterste datum voor het aanvragen 
van een boom is 12 februari.

Jake’s ouders, broer en zus planten samen een eik voor hem. Foto: aangeleverd
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F I E T S E N D D E L E N T E I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC en Cortina hebben wij altijd

de fiets die bij u past.
Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum.
Tel: 0251-652 658 Mail: info@zijlstratweewielers.nl.

Door Hans Boot

Op 21 september 2020 diende de 
VVD met ondertekening van zeven 
andere partijen een motie in, waarin 
het college wordt opgeroepen met 
een voorstel te komen voor herinrich-
ting van het Raadhuisplein. Gecon-

stateerd was namelijk dat het plein 
na verplaatsing van de hoofdingang 
van het gemeentehuis haar functie 
had verloren, de aanwezige fontein al 
jaren niet meer werkte en er onge-
wenst werd geparkeerd door leveran-
ciers. Daarnaast gaven de bewoners 
van de aangrenzende woningen aan 

een groene omgeving te missen en 
pleitten zij voor het verwijderen van 
onnodige bestrating.

Strammerzoom
Nadat de raad instemde met 
genoemde motie, is de gevraagde 
herinrichting opgenomen op de lijst 

van moties en toezeggingen van het 
college. Daarin staat vermeld dat ‘een 
groot deel van het versteende plein 
wordt omgevormd tot een groene en 
klimaatadaptieve ontmoetingsplek’.

Ook belooft het college dat er onder-
zoek wordt gedaan naar het 
verplaatsen en in werking krijgen van 
het kunstwerk (fontein), wat ook de 
wens zou zijn van de kunstenaar. 
Volgens de lijst van het college zou 
daarvoor een nieuwe plek bij de 
vijver van verzorgingshuis Strammer-
zoom in Akersloot in beeld zijn.

Kadernota
Tot slot vermeldt de lijst dat bewo-

ners en belanghebbenden begin 
2023 bij het ontwerp worden 
betrokken, de uitvoering gepland is 
na de zomer van dit jaar en dat in de 
kadernota kosten zijn opgenomen ter 
grootte van € 40.000,- en € 315.000,- 
voor respectievelijk voorbereiding en 
uitvoering.

Een mooi bericht dus voor zowel de 
bestaande omwonenden als de 
kopers van het in aanbouw zijnde 
Eerste Kwartier. 
De oplevering van dit appartemen-
tencomplex is ook gepland in het 
najaar, zodat ook de bewoners 
hiervan straks uitkijken op een fraai 
herboren Raadhuisplein.

Castricum - Het is alweer bijna tweeënhalf jaar geleden dat de gemeenteraad akkoord ging met het vergroenen 
van het Raadhuisplein, waarvoor een voorlopig ontwerp werd gemaakt. Verwacht wordt dat de werkzaam-
heden komend najaar starten in aansluiting op de oplevering van het woningbouwproject ‘Eerste Kwartier’.

Herinrichting Raadhuisplein staat op de rol

De locatie bij verzorgingshuis Strammerzoom die in aanmerking komt voor 
herplaatsing van de fontein. Foto: Hans Boot

De huidige situatie van het sterk verouderde Raadhuisplein. Foto: Hans Boot
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AGENDA
DONDERDAG 9 FEBRUARI

Bijeenkomst over wensen en 
ideeën in de culturele sector door 
Plein C van 19.00 tot 21.00 uur in 
het Cultuurcafé in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Info op 
www.pleinc.nl/amateurkunst.

VRIJDAG 10 FEBRUARI
Spreekuur door gemeenteraadslid 
Aart Waterman en commissielid 
Frits Puhl van GroenLinks van 11.00 
tot 12.00 uur op de weekmarkt ter 
hoogte van het Bakkerspleintje in 
Castricum. Iedereen met vragen 
over plaatselijke politieke kwesties 
is welkom.

Popquiz van 20.30 tot 23.00 uur bij 
EetBarLekker aan de Dusseldor-
perweg 56 in Limmen. Minimaal 
twee en maximaal zes personen 
per team. Deelname kost 4,50 euro 
per persoon. Aanmelden via caro-
line@eetbarlekker.nl.

ZATERDAG 11 FEBRUARI
Open huis van 10.00 tot 13.00 uur 
bij het Bonhoe�ercollege aan de 
Pieter Kieftstraat 20 in Castricum. 
Info via www.bonhoe�er.nl.

Workshop handlettering van 10.00 
tot 12.00 uur in het Crea Café van 
Stichting Welzijn Castricum aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Eigen 
bijdrage in materiaalkosten maxi-
maal 5 euro. Info via creacafe1901@
gmail.com. Foto: Lydia Ter Maten

Concert door fanfareorkest Emergo 
om 20.00 uur in dorpshuis De 
Schulp aan de Visweg 45 in 
Egmond-Binnen met gastoptre-
dens van Thomas Heikoop en een 
combo. Kaarten à 15 euro via www.
emergo.org en aan de zaal. Foto: 
aangeleverd

Lo van Gorp zingt muziek van 
Sting, begeleid door The Royal 
Dutch Scam om 20.00 uur in 
Theater Koningsduyn aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Kaarten 
en info via www.geesterhage.nl. 
Foto: aangeleverd

ZONDAG 12 FEBRUARI
NatureWorks natuurbelevingsdag 
van 10.00 tot 16.30 uur in het 
Castricumse bos- en duingebied. 
Deelname kost 125 euro inclusief 
materialen en een wilde lunch. Info 
op www.natureworks.nl, 
aanmelden via info@mireille-
schermer.nl.

Postzegelbeurs door Postzegelver-
eniging Castricum van 10.00 tot 
16.00 uur in dorpshuis De Kern aan 

de Overtoom 15 in Castricum. 
Toegang gratis.

Voorstelling ‘Prins van Oranje’ (6+) 
door Dieuwertje Blok en Jeroen 
Kramer om 11.30 uur in Theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Info en 
kaartverkoop via www.geester-
hage.nl. Foto: aangeleverd

Optreden chansonnier Edouard om 
15.30 en 16.30 uur bij Atelier 
Marina & Sabrina aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bakkum. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 
voor de muziek wordt gewaar-
deerd. Info op www.marinafoto-
gra�e.nl. 

Optreden zanger-gitarist Srdjan 
Kekanovic om 15.00 uur in restau-
rant De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. Toegang 
gratis. Info op www.deoudekeuken.
net. 

Theaterlezing om 15.15 uur door 
Maarten van Rossem in de Cultuur-
koepel aan de Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Kaarten à 22 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de deur. Foto: Juliette Polak en 
Fleur Koning

MAANDAG 13 FEBRUARI
Stiltewandeling vijf à zes kilometer 
door het duingebied om 09.45 uur 
(verzamelen 09.30 uur) vanaf de 
parkeerplaats bij bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannisweg 
2 in Bakkum. Deelname is gratis, 
een geldige duinkaart is noodzake-
lijk. Info via 0251 654064.

DINSDAG 14 FEBRUARI
Gratis training voor vrijwilligers 
over maatje zijn door Hans van der 
Wielen van 10.00 tot 12.30 uur in 
cultureel centrum Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden via www.vrijwilligers-
academiebuch.nl is noodzakelijk.

Lezing door Dook Vlugt over de 
boomkruiper om 20.00 uur in 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum.

WOENSDAG 15 FEBRUARI
Workshop fruitbomen snoeien 
door Nico Brantjes van 10.00 tot 
13.00 uur bij Groei & Bloei in activi-

teitencentrum GGZ aan de Bullaan 
2 in Heiloo. Deelname kost 15 euro 
(10 euro voor leden). Aanmelden 
bij Mercedes Docter (benzdocter@
icloud.com).

Lezing door gedeputeerde Esther 
Rommel over behoud van het 
natuurlandschap om 19.30 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel aan 
de Stationsweg (schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. 
Entreeprijs 3,50 euro (inclusief 
ko�e/thee). Reserveren via www.
tuinvankapiteinrommel.nl is nood-
zakelijk. Foto: aangeleverd

Themadiscussie over klimaat- en 
stikstofproblematiek door CDA 
Noord-Holland om 20.00 uur in 
Heeren van Limmen aan de Dussel-
dorperweg 103 in Limmen. 
Toegang gratis.

EXPOSITIES
Brugklasleerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College exposeren gedu-
rende de maand februari hun 
kunstwerken in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum.

Marion de Jonge exposeert tot en 
met 15 maart tekeningen van Rien 
Poortvliet en winterfoto’s bij 
kapsalon Jeunesse aan het Kooi-
plein 24a in Castricum. Beeld-
houwer Maarten Geerdes expo-
seert ‘De IJskoningin’.

Hetty Spaanderman-Sonnemans 
uit Uitgeest exposeert tot eind 
maart haar schilderijen in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin 
tegenover het NS-station van 
Castricum. De tuin is geopend van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur. Info op www.
tuinvankapiteinrommel.nl.

In restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum 
zijn tot en met 3 april schilderijen, 
etsen en foto’s uit de ‘schatkamer’ 
van Dijk en Duin te zien. De expo-
sitie is dagelijks tussen 09.00 en 
17.00 uur te bezoeken.

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

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

Castricum - Een professionele pedi-
cure die thuis komt om de voeten 
weldadig te verzorgen: dat is een 
dienst die Leonie Kuijer aanbiedt. Zij 
zorgt ervoor dat de voeten er weer 
piek�jn uitzien en verwijdert 
likdoorns of eelt op deskundige 
wijze. Haar werkgebied is de gehele 
gemeente Castricum, Heemskerk en 
Uitgeest. ,,Een standaardbehandeling 
bestaat uit het knippen van de 
nagels en frezen, waardoor de nagels 
mooi glad worden. Ik verwijder eelt 
en likdoorns.’’

Leonie is bovendien �exibel inzet-
baar: ,,Voor mensen die overdag 
geen tijd hebben, maak ik graag een 
uitzondering en kom ’s avonds langs. 
Natuurlijk kunnen ook bewoners van 
zorgcentra of instellingen gebruik-
maken van mijn diensten.’’ Onder-
tussen houdt Leonie alle ontwikke-
lingen in haar vakgebied scherp in de 
gaten: ,,Ik blijf cursussen volgen en 

dat doe ik graag. Het is mooi dat ik 
mensen van pijn af kan helpen of blij 
kan maken met aantrekkelijke, 
verzorgde voeten.’’ Bel 06 18997702 
of 0251 651258 of stuur een e-mail 
naar leoniekuijervoetverzorging@
hotmail.com voor het maken van een 
afspraak. Leonie is aangesloten bij 
Provoet.

Pedicure komt aan huis

Leonie Kuijer. Foto: aangeleverd

Castricum - Een goed �guur en een 
stralende jonge huid? Wie dat wil 
bereiken, begint het beste bij de 
basis. Gezond huidweefsel is een 
eerste vereiste en de kwaliteit van de 
huid verbeter je daarom het beste 
van binnenuit. A+ Clinic aan de 
Burgemeester Mooijstraat 27a is 
LPG® concept-store en biedt een 
uniek concept van natuurlijke 
schoonheidsbehandelingen aan. Met 
behulp van LPG® Endermologie 
wordt het bindweefsel gemasseerd, 
waardoor de huid zichtbaar verbe-
tert, zelfs al na de eerste sessie. De 
behandeling is honderd procent 
natuurlijk, non-chirurgisch en werkt 
als �tness voor de huid. Inmiddels 
bestaat A+ Clinic al drie jaar en velen 
hebben er inmiddels goede resul-
taten geboekt. Dankzij de bindweef-

selmassage vermindert plaatselijke 
vetophoping (lipoedeem) en cellu-
lite. De huid wordt minder slap en de 
behandeling werkt tevens vocht-
afdrijvend. Een prettige bijkomstig-
heid is dat je er ook centimeters 
lichaamsomvang mee kunt verliezen. 
Meer weten? Kijk op https://aplus-
clinic.nl voor uitgebreide informatie.

Een fitnessbehandeling 
voor je huid bij A+ Clinic

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

OVERLEDENEN
Akersloot: 19-12-2022 Cornelis Joseph Kerssens, gehuwd met Afra C. 
Seignette. 02-01-2023 Nicolaas Ofridus Smit, weduwnaar van Geertruida 
E.M. van Rijckevorsel. 19-01-2023Adrianus Johannes Westenbrink, 
gehuwd met Wilhelmina H. Duijker. Castricum: 16-12-2022 Reina Boon-
stra, weduwe van Cornelis J. Baart. 17-12-2022 Simon Weeda, gehuwd 
met Maria B.G. Verver. 21-12-2022 Jeannette Pauline Komen, weduwe van 
Rudolf van den Brand. 22-12-2022 Maria Johanna Kaandorp, gehuwd met 
Gerardus B. van Velzen. 24-12-2022 Tiny Abdoerachim, weduwe van 
Cornelis Stet. 27-12-2022 Johanna Caesarine van der Schilden, gehuwd 
met Antonius J. Karels. 29-12-2022 Egon Voos, weduwnaar van Maria A. 
Oudho�. 04-01-2023 Johannes Fredericus Maria Kamphuijs, weduwnaar 
van Maria C. Sche�er. 11-01-2023 Anna Clazina Maria Brugemann, 
gehuwd met Jacobus Hoek. 17-01-2023 Bertha Bernarda Remerink, 
weduwe van Cornelis J. Kokkelkoren. 20-01-2023 Tineke Mol, gehuwd met 
Johan H. Koelman. 21-01-2023 Petrus Andreas van der Horst, gehuwd met 
Catharina M. Mulckhuijse. 25-01-2023 Hermina Catharina Admiraal, 
weduwe van Theodorus J. Duinmeijer. Limmen: 19-12-2022 Frans Lief-
broer, weduwnaar van Johanna Houtgraaf. 25-01-2023 Klaas van der Wijk, 
gehuwd met Adriana L.H.M. Perey. 

GEBOORTES
Akersloot: 20-12-2022 Jane Joanne Kaandorp, dochter van Bram S.H. 
Kaandorp en Josephine E. van der Eng. Castricum: 15-01-2023 Noud 
Heintzberger, zoon van Henk Heintzberger en Tessa Tetteroo. Elders: 
10-01-2023 Arnau Rafaël van Noort, zoon van Christiaan van Noort en 
Lubov J. Sarkisova. 13-01-2023 Moos Jona Piet Vermeulen, zoon van 
Johannes A. Vermeulen en Sophie van Diest. 

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Castricum: 25-01-2023 Awet Mahari Hagos en Etmet Emam Araya.

Foto: aangeleverd



Help Noord-Holland energiezuinig te maken!!!

Isototaal BV is een isolatiebedrijf gevestigd in Limmen dat gespecialiseerd is in 
het na-isoleren van woningen gebouwd tussen 1928 en 1975. Het uitgangspunt 
van Isototaal is dat de klant geen omkijken heeft tijdens de werkzaamheden en 
dat alles binnen één dag gerealiseerd wordt. Dit alles met de zekerheid van de 
hoogst denkbare service én onze bekende topkwaliteit.
Voor ons groeiende bedrijf zijn wij per direct op zoek naar:

Administratief Medewerk(st)er
Fulltime (38 uur) of parttime (dagen en uren zijn bespreekbaar)

Inhoud van de functie:
Assisteren bij het verwerken van de aanvragen per mail en/of telefonisch.
Afspraken inplannen en alle overige taken die zich voordoen op de
administratie.

Wij bieden:
• Een goed salaris (via bouw-cao)
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf

Wij vragen:
• Minimaal een afgeronde relevante mbo-opleiding (schoolverlater)
• Enige kennis van MS O�ce
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je werkt gestructureerd en zorgvuldig, bent oplossingsgericht

Uw schriftelijke reactie voorzien van cv kunt u binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie richten aan:

Isototaal BV
t.a.v. mevrouw Admiraal.
Maatlat 25a, 1906 BL LIMMEN,
info@isototaal.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar 
de website www.isototaal.nl
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met
mevrouw Admiraal via 072-3033448.

.

KOM JIJ ONS TEAM IN 
LIMMEN VERSTERKEN?

HEB JIJ EEN GEZELLIGE, 
ENTHOUSIASTE, ZELFSTANDIGE 

EN KLANTGERICHTE 
WERKHOUDING?

IS OP ZONDAG WERKEN 
GEEN PROBLEEM?

STUUR DAN JE SOLLICITATIEBRIEF MET 
CV NAAR RICHARD.BOOMS@HETNET.NL 

T.A.V. RICHARD.

LEEFTIJD VANAF 21 JAAR.
PARTTIME 8-24 UUR

 PER WEEK.

Vuurbaak 7 Limmen
072 5054880
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Een voorbeeld van handlettering. Foto: Lydia Ter Maten

Castricum - Sinds september wordt 
iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur in het Crea Café aan de Dorps-
straat 30 een creatieve activiteit 
aangeboden. Het Crea Café is een 
plek waar iedereen welkom is, die het 
leuk vindt om onder het genot van 
een kopje ko�e of thee creatief 
bezig te zijn. Ook als je (nog) niet 
creatief bent, maar je vindt het 
gewoon gezellig om langs te komen 
voor een babbeltje en wat lekkers, 
dan ben je van harte welkom. Het 
Crea Café is een samenwerking 
tussen Stichting Welzijn Castricum en 
de Evangeliegemeente Castricum. 
Gedurende deze twee uurtjes is er 
veel gezelligheid en creativiteit. Hier 
kun je onder meer haken en breien, 
porselein beschilderen en tekenen.

Zaterdag 11 februari is er een work-
shop handlettering. Dat is eigenlijk 
niets meer dan letters op een crea-
tieve manier tekenen. Dit kan in 
allerlei vormen en maten. Van heel 
sierlijk tot heel strak, van eenvoudig 
tot allerlei stijlen door elkaar. 
Producten met een handlettering-
design zijn leuk om als cadeautje te 
geven of om je huis mee te deco-
reren. In deze workshop leer je de 
basis van handlettering en hoe je 
vanuit daar mooie designs kunt 
maken. Je gaat naar huis met een 
eigengemaakte decoratie. 
Afhankelijk van wat je maakt, betaal 
je een kleine bijdrage (1 tot 5 euro). 
Stuur een bericht naar 
creacafe1901@gmail.com voor 
nadere inlichtingen.

Handlettering bij het Crea Café

Sprekers zijn onder meer Tweede 
Kamerlid Hülya Kat en Europarlemen-
tariër Samira Rafaela. Hülya Kat is voor 
D66 lid van de Tweede Kamer. Ze 
maakt zich sterk voor alle mensen die 
niet zo makkelijk mee kunnen komen. 
Ze is woordvoerder toeslagena�aire, 
armoede & schulden en lid van de 
parlementaire commissie aardgaswin-
ning Groningen. Samira Rafaela zet 
zich in het Europees parlement in 
voor en sterk, sociaal en veilig Europa. 
Thema’s waar ze zich mee bezighoudt 
zijn onder meer vrouwenrechten en 

werkgelegenheid. In Castricum zal ze 
met name in gaan op de positie van 
jongeren. Uiteraard komen op de 
avond zelf ook de jongeren aan het 
woord, onder meer de Alkmaarse 
organisatie Wij Zijn Broer werkt aan 
de avond mee. De bijeenkomst is voor 
iedereen toegankelijk, u kunt zich via 
secretariaat@d66buch.nl aanmelden. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) en rond 22.00 
uur sluit men de discussie af. Dan kan 
onder het genot van een drankje nog 
worden nagepraat. 

D-Café in Huis van Hilde:
Heeft de jeugd de toekomst?
Castricum - Op woensdag 22 februari wordt in archeologiemuseum Huis 
van Hilde onder leiding van René Oud (wethouder in Uitgeest) gediscus-
sieerd over armoedebeleid en jongeren. In de regio Uitgeest, Castricum, 
Heiloo, Alkmaar en Bergen wonen ongeveer 22.000 jongeren tussen de 
15 en 25 jaar(bron: CBS). Een aantal van hen worstelt met tijdsbesteding, 
het afronden van een studie of het vinden van een eigen stek. 4.500 
jongeren ontvangen jeugdzorg, dat is één op de vijf (bron: CBS).

Castricum - Zondagmiddag hebben 
twee jongens iemand een Gucci-pet 
afhandig gemaakt ter hoogte van het 
NS-station. De eigenaar wilde de pet 
verkopen en had hiervoor via Insta-
gram een koper gevonden. De plaats 
van overdracht zou bij het station 
zijn. De pet zat in een groene doos en 
was voorzien van een serienummer. 
Twee jongens kwamen op een rode 
scooter naar de afgesproken plek, 
bekeken de pet en reden er vervol-
gens snel met de doos vandoor. Het 

slachto�er probeerde het tweetal 
nog tegen te houden door het stuur 
van de scooter vast te pakken, maar 
werd toen bedreigd. Hij belde vervol-
gens snel de politie en gaf het signa-
lement van de daders door. De politie 
trof de scooter aan op de Beverwij-
kerstraatweg, rijdend in de richting 
van Heemskerk. De doos met de pet 
was in hun bezit. De jongens, 15 en 
16 jaar oud, zijn aangehouden en 
overgebracht naar het politiebureau 
in Alkmaar.

Diefstal en bedreiging bij NS-station

Castricum - Elk jaar belanden 
105.000 mensen van 65 jaar of 
ouder op de spoedeisende hulp, in 
veel gevallen naar aanleiding van 
valpartijen. Voor 1,1 miljoen 
ouderen geldt dat er sprake is van 
een verhoogd valrisico. In 2020 was 
1 miljard euro aan medische zorg-
kosten te relateren aan valpartijen 
(bron: veiligheid.nl). Uit deze cijfers 
blijkt de ernst van het vallen door 
ouderen. Wynzen Pauzenga van 
Fruns Pré-Fysiotherapie, praktijk 
voor preventieve fysiotherapie, 
vertelt op uitnodiging van Stichting 
Welzijn Castricum hoe 65-plussers 
worden geactiveerd door te werken 
aan hun stabiliteit, waardoor het 
vallen wordt belemmerd. Maar ook 
hoe de dagelijkse activiteiten 
aangepast kunnen worden, zodat 
het risico om te vallen wordt 
verkleind. Ook het deelnemen aan 
danstrainingen is preventief voor 
met name het vallen en hersendis-
functioneren. Tijdens zijn lezing zal 
Wynzen alle vragen beantwoorden 
wat te doen om vallen te voor-
komen in de toekomst, zodat u niet 
één van de velen bent die op de 
spoedeisende hulp terecht komt. 
Dit is een lunchlezing op vrijdag 24 
februari om 12.00 uur in gebouw De 
Landbouw aan de Dorpsstraat 30. 
Deelname kost 5 euro inclusief 
lunch en deelnemers moeten zich 
vóór 20 februari aanmelden (info@
welzijncastricum.nl / 0251 656562) 
onder vermelding van ‘Lezing 
valpreventie’.

Lezing: Valpreventie
voor 65-plussers
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LIMMEN -  PURMEREND

Pupil van de week: YFKE DEKKER SPEELSTER LIMMEN JO13-2
Balsponsors:  Heinis Beheer vastgoedmanagement KRK

ZONDAG 12 FEBRUARI
Aanvang 14.00 uur

Door Willem Koot, voetbalvereniging 
Limmen

Voor de laatste keer tegen Zeevogels 
onder die naam. Als ik aan Zeevogels 
denk, dan herinner ik mij de namen 
Menno Mors en Erik Bout en de 
gebroeders Clijbroek en De Waard. 
Limmen had toen de familienamen 
Koot en Dekker. Mooie tijden met 
onderling mooie wedstrijden en 
uiteindelijk de conclusie dat we aan 
elkaar gewaagd waren. Zeevogels 
haalde in de jaren 90 zelfs de 1e 
klasse terwijl Limmen het niet verder 
schopte dan de 2e. Dan nu deze 
wedstrijd. Voor de rust was het over 
en weer slecht. Geen noemenswaar-
dige kansen. Pal na de rust was het 
gelijk al raak. Een mooie uittrap van 
keeper Jesse Glorie kwam net buiten 
het strafschopgebied van Zeevogels 

terecht. De keeper schatte de bal 
verkeerd in, die met een hoge stuit 
over hem heen belandde. De attente 
Jacco de Jong hoefde hem alleen 
maar het laatste zetje te geven. 
Mooie kansen ook voor Zeevogels. 
Hun spits kwam nog oog in oog te 
staan met Jesse, maar hij greep op 
mooie wijze de bal van zijn voet. 
Zelfs in de laatste minuut moest hij 
nog languit na een vrije trap van een 
Zeevogel. Zo pakte Glorie drie 
punten voor Limmen omdat de voor-
hoede verzuimde om de voorsprong 
uit te bouwen. Mooie kansen van De 
Jong, Donker en De Boer werden om 
zeep geholpen. 
Slechte wedstrijden moet je ook 
winnen. Is gedaan: 0-1. Waarvan akte. 
We gaan gewoon ons weer opladen 
voor de thuiswedstrijd tegen 
Purmerend.

Keeper Jesse Glorie uitblinker 
bij Zeevogels - Limmen
Limmen - Wat deed voetbalvereniging Limmen in de winterstop? Nou, 
eerst even met de selectie een weekend weg. Daarna een oefenpotje 
tegen HSV (3-1 verlies) om vervolgens vorige week dinsdag Vitesse ‘22 
met 1-3 te verslaan in een goede wedstrijd. Vertrouwen genoeg om de 
tweede helft van de competitie in te gaan.

Boris de Boer in duel met een Zeevogel. Foto Harm Bongers

Castricum - Na winst van 2-8 bij de 
uitwedstrijd tegen Het Spaarne in 
Haarlem won team 1 van Tafeltennis-
vereniging nu met 7-3 thuis tegen 
Nieuw Vennep. Frank Walrave, Kees 
van der Meulen en Sandra Staring 
wonnen er ieder twee en hadden 
alleen een zware dobber aan Eric 
Wiesener, die een maatje te groot 
was voor de Castricummers. De 
dubbel was een zeer spannende 
wedstrijd, waar Frank  op de stand 
van 8-8 twee onhoudbare netballen 
maakte. Het matchpoint was daarna 

snel gemaakt tegen de gedesillusio-
neerde Nieuw-Vennepers. Team 2, 
met Kay Tan, Bart Klomp en Wout 
Slokker verdeelde de punten met 
Rijsenhout: 5-5. Kay en Wout 
behaalden ieder twee punten en met 
het winstpunt van Bart maakt dat  
voor team 2 vijf punten. Duo 1 met 
Marijn Verkuijlen en Jos Stet trad aan 
tegen het op papier sterke The 
Victory uit Weesp. Het  eindresultaat 
was, ondanks mooie rally’s en bijbe-
horende punten die Jos en Marijn 
maakten, voor The Victory: 0-5.

Flitsende start voorjaarscompetitie 
Tafeltennisvereniging Castricum

Wout Slokker speelt tegen een tegenstander van Rijsenhout. Foto: aangeleverd

Door PR-commissie FC Castricum

In de kleedkamer van FC Castricum 
kwam de aangeslagen Ralph Blom 
woorden tekort om zijn selectie 
regelrecht de hemel in te prijzen. FC 
Castricum lag wekenlang aan het 
infuus. De ene na de andere 
wedstrijd werd meestal knullig uit 
handen gegeven. Dat knaagt aan een 
selectie en aan de coach. SDOB leek 
daarom de ideale tegenstander om 
het dal te verlaten. In Broek in Water-
land was de ploeg van Jeroen Kroes 
niet sterker, maar kreeg het de drie 
punten in de schoot geworpen. Bijna 
een half jaar verder waren de verhou-
dingen meer in evenwicht. SDOB de 
bal en FCC in de wachtstand. Die 
kwam na 22 minuten. Een inworp 
van Sebastiaan Weber belandde bij 
Joris Peijs die Elario Zweet voor een 
leeg doel parkeerde: 1-0. Nog vlak 
voor rust nam Afriyie Opare Ayensu 
de gelijkmaker voor zijn rekening en 
kon FC Castricum weer opnieuw 
beginnen. Nadat doelman Lars 
Beukers met een weergaloze re�ex 
een tweede tegendoelpunt voor-
kwam, was FC Castricum weer aan de 
beurt. Na de zoveelste blessure was 
Menno Buijnsters na drie weken weer 
van de partij. De ‘Man of the Match’: 
,,Ik kreeg de bal van Rens (Ithurbure, 
red.) en kon ‘m een keer laten stui-
teren voordat ik hem laag in de 
benedenhoek schoot. Lekker man.’’

Castricum - Emotionele woorden van coach Ralph Blom na a�oop van de 
wedstrijd die FC Castricum speelde tegen SDOB: ,,Mannen, dit is 
geweldig. Ik heb van jullie genoten. Het voetbal moet nog beter, maar 
jullie hebben karakter getoond. En vechtlust. Mijn hart sloeg vier keer 
over de kop. De spanning was bijna te groot. Maar we hebben gewonnen. 
Na alle tegenslag van de afgelopen weken hebben wij eindelijk de drie 
punten gepakt. Dit was onvergetelijk, bedankt, bedankt, bedankt.’’

FCC op karakter langs SDOB

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Castricum - Met nog één inhaalduel 
thuis tegen IVV te goed was LSVV 
weer de eerste tegenstander bij de 
start van de tweede competitiehelft. 
Uit eindigde het openingsduel in 
1-1 en daarmee had Vitesse zichzelf 
eigenlijk tekort gedaan. Gezien de 
stand op de ranglijst waar Vitesse 
zelfs met een duel minder 7 punten 
méér heeft vergaard dan de ploeg 
uit Zuid-Scharwoude was dit keer 
een zege voor de hand liggend. En 
dat gebeurde dan ook al bleef het 
toch spannend tot het einde aan 
toe. De marge met de 10e plaats op 
de ranglijst, die door de versterkte 
degradatieregeling “nacompetitie” 
betekent, is daardoor opgelopen 
naar 10 punten. Maar gezien de 
prima resultaten tot nu toe kan 
Vitesse inmiddels ook omhoog 
kijken want het heeft óók zicht op 
aansluiting bij de top van het 
klassement!

De eerste helft was LSVV met de 
harde wind in de rug veelvuldig op 
de helft van de thuisploeg te 
vinden. Maar aanvallend was men 
nauwelijks in staat om het de verde-
diging van Vitesse echt lastig te 
maken. Het eerste gevaarlijke 
moment kwam dan ook uit een vrije 
trap die door Tom Laan ternauwer-
nood tot corner kon worden 
verwerkt. Vijf minuten later was Ron 
Sche�er aan de andere kant dicht 
bij de openingstre�er maar ook zijn 
schot werd gekeerd en leverde 
slechts een corner op. 
In de 24e minuut wist LSVV het 
windvoordeel toch een keer uit te 
buiten toen vanaf rechts een corner 
van Kick van den Berg ineens in het 
net viel zonder dat iemand de bal 
wist te raken: 0-1. Vanaf dat 
moment leek Vitesse wakker te zijn 
geschud en zocht het de aanval. De 
gelijkmaker liet niet lang op zich 
wachten, want vier minuten later 
kwam spits Max Lodewijks aan de 

rechterkant van het strafschopge-
bied in vrije schietpositie en tegen 
zijn harde uithaal had Job Rouw-
korst geen verweer: 1-1. Vlak voor 
rust leek hij Vitesse al op voor-
sprong te zetten, maar zijn kopbal 
ging net naast.

Tweede helft
Meteen na rust ging Vitesse alsnog 
op zoek naar die voorsprong en 
drukte geholpen door de wind LSVV 
ver naar achteren. Na zes minuten 
spelen was het raak. Met een 
subtiele voorzet/boogbal vanaf 
links bereikte Joey van Esveld de 
naar de binnen getrokken Rik Been-
tjes. Hij controleerde de bal, kapte 
zijn directe tegenstander met een 
korte draai naar links uit en scoorde 
heel beheerst met de punt van zijn 
schoen in de linkerbenedenhoek: 
2-1. Het wachten was daarna op een 
beslissende goal om het duel op 
slot te gooien. Martijn Kuijs 
probeerde dat van afstand maar zag 
zijn schot voorlangs gaan. Niet veel 
later werd Rik Beentjes in de diepte 
aangespeeld en leek vrij voor de 
keeper te komen. Maar hij had iets 
te veel tijd nodig en kon zich dit 
keer tussen twee verdedigers net 
niet in scoringspositie kappen. 
Daarna viel het echte o�ensief van 
Vitesse wat stil en omdat LSVV er 
aanvallend nauwelijks aan te pas 
kwam, werd het spelbeeld nogal 
rommelig.
 Goedlopende aanvallen werden 
schaars en echte kansen werden er 
niet of nauwelijks meer gecreëerd. 
Zo leek het duel te gaan eindigen in 
een kleine zege voor Vitesse, maar 
in de blessuretijd moest Tom Laan 
nog wel gestrekt naar de linkerbe-
nedenhoek om puntverlies te voor-
komen na een onverwacht schot 
van de verder onzichtbare LSVV-
spits Toine Merk.

Vitesse thuis wél boven LSVV: 2-1

De kopbal van Rick Poel gaat net over het doel van de tegenstander. 
Foto: aangeleverd

Buijnsters (no. 8) wordt na de tweede goal belaagd door Haak, Peijs en Zweet. 
Foto: Sandy Klaver
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Meezingen in moderne 
Passie
Castricum - Op Goede Vrijdag 7 
april zal het Liturgiekoor uit 
Castricum onder leiding van 
Jelle Jan Klinkert het Paasorato-
rium ‘Het lam dat ons doet leven’ 
van Dirk Zwart uitvoeren. Het is 
een prachtig muziekstuk voor 
piano, orgel, trompet en vier-
stemmig koor dat op ontroe-
rende wijze het verhaal van 
Jezus’ passie bezingt. Wil je 
meezingen? Dat kan en je bent 
van harte welkom op de repeti-
ties, die plaatsvinden elke 
zaterdag om 10.00 uur in de 
Schakel, het gebouwtje achter 
de dorpskerk in Castricum. De 
eerste repetitie is op zaterdag 18 
februari. Deelname is gratis en je 
krijgt de muziek op de eerste 
repetitie aangereikt. Graag 
vooraf via jellejan@jjklinkert.nl 
aanmelden.

Postzegelbeurs in De Kern
Castricum - Op zondag 12 
februari vindt in dorpshuis De 
Kern aan de Overtoom 15 de 
jaarlijkse beurs van Postzegel-
vereniging Castricum plaats. Van 
10.00 tot 16.00 uur komen eigen 
leden, handelaren en verzame-
laars uit alle delen van het land 
bijeen. Ze bieden een grote 
verscheidenheid aan kwalitatief 
goed � latelistisch materiaal aan. 
Ook zijn de nodige dubbeltjes-
boeken aanwezig. De toegang is 
gratis.

Spreek je raadslid
Castricum - Gemeenteraadslid 
Aart Waterman en commissielid 
Frits Puhl van GroenLinks zijn 
vrijdag tussen 11.00 en 12.00 
uur op de weekmarkt aanwezig 
ter hoogte van het Bakkers-
pleintje. Ze houden spreekuur 
voor iedereen met vragen heeft 
over plaatselijke politieke kwes-
ties. Het is de vierde editie van 
‘Spreek je raadslid’, een initiatief 
van GroenLinks om de band 
tussen politiek en burgers te 
versterken.

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 13 
februari gaat weer een stilte-
wandeling van start. De deelne-
mers wandelen ongeveer ander-
half uur over een afstand van vijf 
à zes kilometer door het duinge-
bied. Wie mee wil wandelen, kan 
om 09.30 uur aansluiten bij de 
groep op de parkeerplaats bij 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 in Bakkum. De 
wandeling start om 09.45 uur. 
Deelname is gratis, maar een 
geldige duinkaart is wel noodza-
kelijk. Bel 0251 654064 voor 
nadere inlichtingen.

Bakkum - Op zondag 12 februari 
kunt u bij restaurant De Oude 
Keuken genieten van zanger-gitarist 

Srdjan Kekanovic. Hij kwam in de 
jaren 90 als vluchteling uit voormalig 
Joegoslavië, waar hij een professio-
nele zangcarrière had. Bij zijn komst 
naar ons land was hij al nieuwsgierig 
hoe liedjes zouden aanslaan als die 
door een vreemdeling in het Neder-
lands worden gezongen. Met veel 
succes heeft Srdjan meegedaan aan 
festivals en een Annie M.G Schmidt-
prijs behaald. Met zijn nieuwe 
programma ‘Nederlandse ballades 
met Balkan touch’ en zijn warme 
stem sleept hij ons mee naar het 
oergevoel van liefde en passie. Het 
optreden begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Wel kunt u een 
bijdrage voor deze muzikant achter-
laten als u van de muziek heeft 
genoten. 
U vindt De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117. Kijk op www.
deoudekeuken.net voor meer 
informatie.

Ballades met balkan-touch

Srdjan Kekanovic. Foto: aangeleverd De Zanderij in Castricum, geschilderd door Hetty Spaanderman-Sonnemans. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Van 5 februari tot eind 
maart exposeert Hetty Spaan-
derman-Sonnemans uit Uitgeest 
haar schilderijen in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Afgelopen zomer heeft 
Hetty veel buiten in de natuur en in 
eigen omgeving geschilderd. Hetty 
vindt schilderen een fantastische 
bezigheid: ,,Het tilt je op, neemt je 
mee en je waant je in een andere 
wereld.’’ Te zien zijn onder meer een 
schilderij van de Zanderij in 
Castricum, molen de Dog in Uitgeest 
en een schilderij van een duiningang 
met schaapjes in Castricum. Het is 
bijzonder dat deze schilderijen op 
een zo korte afstand van het onder-
werp te zien zijn.

Dit jaar startte Hetty met schilderen 
in de voetsporen van de Amster-
damse schilder en fotograaf H.G. 

Breitner. Hij schilderde met sobere 
kleuren en met een losse toets. Het 
schilderij dat te zien is in deze expo-
sitie is geschilderd naar een foto van 
de Oudezijds Achterburgwal anno 
1895. Hetty illustreerde ook het 
boekje ‘Mestkever maakt muziek’, 
geschreven door Janet Kleiberg, voor 
kinderen rond 5 jaar. Er is een leuke 
vertelkist bij gemaakt met gehaakte 
dieren. Hetty leest voor uit het 
boekje en neemt natuurlijk de vertel-
kist mee! Ook is er een kleurplaat van 
‘Mestkever’ om in te kleuren. Het 
voorlezen is op 15 februari, 27 
februari, 8 maart en 22 maart tussen 
15.00 en 16.00 uur. De toegang is vrij.

De tuin is geopend van maandag tot 
en met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 
uur. Meer informatie is op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl te vinden.

Expositie schilderijen in de
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op 1 februari heeft burgemeester Toon Mans de expositie ‘JPTUIT-
DEKUNST’ geopend in cultureel centrum Geesterhage. Er hangen kunstwerken 
van brugklassers die zijn  gemaakt onder leiding van tekendocent Mariek van 
Nierop. De leerlingen hebben een bekend kunstwerk van een beroemde 
kunstenaar gekozen. Daaromheen hebben zij beeldaspecten verwerkt in zelf-
bedachte vormen. Er zijn variaties van de werken van kunstenaars als Van 
Gogh, Monet, Liechtenstein, De Lempicka en Keith Haring te bewonderen. De 
reacties op de resultaten zijn overweldigend. Deze unieke expositie is de 
gehele maand februari te bezichtigen. Foto: aangeleverd

Expositie JPT UIT DE KUNST

Veel Castricummers zullen niet weten 
dat deze verborgen plek bestaat, 
maar na een speurtocht langs 
spanten, spinnenwebben, steile 
trappen en de klokkentoren van Dijk 
en Duin, kom je terecht op een 
enorme zolder boven één van de 
gebouwen. Helemaal achterin staan 
onder meer schilderijen, etsen en 
zeefdrukken weggestopt. De schilde-
rijen en het gra� ek van verschillende 
bekende kunstenaars, zoals kleurig 
werk in Cobrastijl, minimalistisch 
werk van de Bergense kunstenaar 
Nico van Stralen en verschillende 
sfeervolle etsen.
Speciaal zijn verder de foto’s van 
Toon Roest. Hij was een internatio-
naal bekend fotograaf, van wie een 
selectie ook in de collectie van Art 

Unlimited in Amsterdam is opge-
nomen. Daarnaast verzorgde hij illus-
traties voor de Volkskrant. Op de 
exposite zie je onder meer een serie 
foto’s van bijzondere � etszadels, die 
de fotograaf in Amsterdam vast-
legde. Het is een onderwerp dat je 
normaal misschien niet opvalt, maar 
waar Roest juist wel zijn camera op 
richtte. De zadels, omwikkeld met 
plastic zakken of kleurige doeken 
tegen de regen, blijken een bijzonder 
onderwerp te zijn.

De expositie is dagelijks van 09.00 tot 
17.00 uur te bekijken in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor uitgebreide 
informatie.

Schatkamer van Dijk en Duin
Bakkum - Tot en met 3 april toont restaurant De Oude Keuken een serie 
kunstwerken die jarenlang verborgen is geweest. Diep weggestopt op 
een zolder van Dijk en Duin, de ‘schatkamer’. Het werd tijd om het werk 
tevoorschijn te halen en een selectie met onder meer schilderijen, etsen 
en foto’s is nu te zien.

Een deel van de collectie in de ‘schatkamer’ van Dijk en Duin. Foto: aangeleverd
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Deze week in de nieuwsbrief:
Aquarius speelt musical ‘Judas en 

Jezus’ over het lijdensverhaal






