
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 13 februari 2019

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Meester Wouter met pensioen
Akersloot - Vorige week nam meester Wouter, na ruim 20 jaar, afscheid van basisschool De Brug in 
Akersloot. Hij gaat met pensioen. Alle kinderen in de groepen hadden een optreden voor hem verzorgd. 
Groep 8 maakte ook nog een spandoek. Aan het einde van de middag werd door alle kinderen van de 
school een erehaag gevormd en zwaaiden ze hem uit. Meester Wouter werd op een ludieke wijze opge-
haald en thuis gebracht. De leerlingen wensen hem een � jn pensioen. (Foto: aangeleverd)

‘Boeit onze toekomst je iets?’
Castricum - Vwo-leerlingen van het Jac. P. Thijsse college vertrokken donderdag naar Den Haag om aan-
dacht te vragen voor het klimaatprobleem. Bewapend met zelfgemaakte borden lieten ze, net als 30.000 
anderen, hun stem horen op het Malieveld. Van links naar rechts Merel, Famke, Esmée, Juliëtte, Iris, Kyra en 
Sophie uit 4 vwo. (Foto: aangeleverd)

Emergo in actie voor de opa van Lale
Castricum - Lale (12) speelt saxo-
foon in het opleidingsorkest van 
Emergo. Lale en haar familie wo-
nen in Castricum, ze zit in de 
brugklas op het Jac. P. College. 
Op 5 januari was ze te zien in een 
item van het ‘Jeugdjournaal’. Ze 

vertelde, samen met haar broer 
Umud (14), over haar opa die ge-
vangen zit in China. De laatste 
keer dat Lale haar opa en oma 
heeft gezien was in 2016. Hun fa-
milie behoort tot de Oeigoeren, 
een bevolkingsgroep in China. 

Voorheen hadden ze hun eigen 
land (Oost Turkestan) en dat is nu 
de autonome regio Xinjiang. Ze 
hebben hun eigen godsdienst (Is-
lam) en hun eigen taal. Dit wordt 
niet toegestaan door de Chine-
se regering. Ze worden gediscri-
mineerd en bedreigd. Ze worden 
opgepakt en in kampen onderge-
bracht om Chinese regels en taal 
te leren. Opa zit inmiddels ander-
half jaar in zo’n kamp.
Maaike Pannekeet en Pauline 
van Schagen van Emergo zagen 
het item bij het jeugdjournaal en 
vonden dat ze iets moesten doen. 
Pauline: ,,Vooral natuurlijk, om-
dat het Lale is, die we goed ken-
nen van het orkest en van zomer-
kamp. We willen vooral op een 
positieve manier aandacht ge-
ven.’’ Ze vertellen dat er door leef-
tijdsgenoten van Lale een mu-
ziekstuk wordt gemaakt. ,,Dit stuk 
zou dan eventueel kunnen wor-
den bewerkt door de ‘oudere’ le-

den. Dan gaan we � ink oefenen 
en kunnen we dit tijdens een be-
ne� etconcert spelen’’. Ze hebben 
nog geen vastomlijnde plannen, 
maar er wordt gedacht aan een 
datum in de loop van dit jaar op 
een locatie waar ze vaker optre-
den, bijvoorbeeld het Jac. P. Thijs-
se College of het Clusius College. 
,,Ook willen we dan traditionele 
stukken spelen. Oeigoerse mu-
ziek dus, door Emergo of door de 
groep muzikanten, waar Lale’s va-
der deel van uitmaakt.’’
Verder denken ze aan een vei-
ling, hapjes en andere acties die 
er voor gaan zorgen dat er straks 
een mooie cheque kan worden 
overhandigd aan het goede doel 
van hun gezamenlijke keuze: Hu-
man Rights Watch.
Mochten lezers nog ideeën heb-
ben om Emergo hierbij te helpen, 
dan kan men mailen naar: info@
emergo.org. (Tekst: Erika Dekker-
de Groot en Monique de Jager)

Van links naar rechts de moeder van Lale, Lale, Maaike Pannekeet en Pau-
line van Schagen (foto: Erika Dekker-de Groot)

Ongeval op 
Rijksweg
Limmen - Woensdagochtend 6 
februari om kwart voor negen 
vond op de Rijksweg, ter hoogte 
van de Uitgeesterweg, een onge-
val plaats. Een bestuurder van een 
personenauto, die vanaf Castri-
cum rechtsaf de Uitgeesterweg op 
wilde gaan, zag een brom� etsster, 
die in de richting Castricum reed, 
over het hoofd. De brom� etsster is 
door personeel van de ambulan-
cedienst nagekeken maar hoefde 
niet naar het ziekenhuis vervoerd 
te worden. Beide voertuigen wa-
ren wel beschadigd.

Autodiefstal
Akersloot - In de nacht van zon-
dag 3 op maandag 4 februa-
ri is vanaf de Hoocamp een per-
sonenauto gestolen. Het betreft 
een Mercedes-Benz, type A180, 
grijs van kleur, voorzien van het 
kenteken 47XZD6

Woninginbraak
Akersloot - Tussen maandagmid-
dag 4 en dinsdagmiddag 5 febru-
ari  is er ingebroken bij een wo-
ning gelegen aan de Julianaweg 
te Akersloot. Men heeft een raam 
bij de keuken opengebroken. De 
woning is doorzocht.

Stiltewandeling op 
maandagochtend
Castricum - Maandag 18 februari 
gaat er weer een stiltewandeling 
van start door het mooie duin-
gebied. Er wordt verzameld om 
09.30 uur op de parkeerplaats bij 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg in Bakkum. Na a� oop 

is gelegenheid om voor eigen re-
kening een kop ko�  e of thee te 
drinken bij Johanna’s Hof. Deel-
name is gratis, een geldige duin-
kaart is wel noodzakelijk.
Voor verdere informatie: 0251- 
654064.

FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

DEZE WEEK

APPEL BOTERKOEK

APPEL
AMARENA KERSEN/CRANBERRY 
NOTENKOEK
PECANNOTEN HONING

GEVULDE BOTERKOEK
GEMBER
CITROEN
BUTTERSCOTCH

4,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN
FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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STOOFVLEES
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HUTSPOT MET 
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SAMEN € 6,99
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LEVERWORST
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RUNDERSALAMI
SAMEN € 5,99

SAUCIJZENBROODJES
PER STUK € 0,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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‘We hebben moeten vechten voor ons kind’
Bonnie en Huub zamelen geld in voor 
zoon (2) met ernstig syndroom

Regio - Enerzijds was er opluch-
ting, toen eindelijk duidelijk werd 
wat peuter Kees mankeerde. Hij 
kwam ter wereld na 42 weken 
zwangerschap ,,met allerlei toe-
ters en bellen”, vertelt moeder 
Bonnie. ,,Het was zwaar, hij wil-
de liever blijven zitten.” Na de ge-
boorte was er euforie. ,,Kees was 
zó mooi, we waren zó trots. Zijn 
Apgarscore was direct goed.” 
In de maanden die volgen ont-
staan problemen. Kees is con-
stant verkouden en ontevreden. 
Hij spuugt veel, drinkt slecht en 
heeft een lage spierspanning. 
Ook zijn groei blijft achter. ,,We 
kregen veel goedbedoelde advie-
zen destijds, de klachten waren 
ook vrij algemeen”, zegt Bonnie. 
,,Kees wilde niet drinken, en wat 
hij dronk hield hij niet binnen. Op 
een gegeven moment voedden 
we hem bij de gootsteen, zodat 
hij daarin direct kon overgeven.” 

De nieuwbakken ouders hebben 
er geen goed gevoel bij en scha-
kelen meerdere keren medische 
hulp in. Kees wordt zelfs opge-
nomen in het ziekenhuis en on-
derzocht, maar er wordt niks ge-
vonden. ,,De artsen zeiden alle-
maal dat er niks met Kees aan de 
hand was. Ik heb zo aan mezelf 
getwijfeld, voel ik het niet goed 
aan? Maar mijn gevoel bleef.” Als 
Kees elf maanden oud is gaan 
ze naar het consultatiebureau. 
,,Daar hebben we het over zijn 
ontwikkeling gehad en ik heb 
gevraagd of ik me zorgen moest 
maken. Daar kreeg ik geen duide-
lijk antwoord op. Toen Kees een 
jaar werd was ik het zat en ben ik 
weer naar de huisarts gegaan. Ik 
heb gevraagd om een doorver-
wijzing - en die kreeg ik. Eindelijk. 
We werden doorgestuurd naar 

het AMC.” Bonnie raakt geëmoti-
oneerd. ,,Je voelt je zo onbegre-
pen. We hadden zo veel zorgen. 
We hebben echt moeten vechten 
voor ons kind.”

In het jaar dat volgt zijn Kees en 
zijn ouders veelvuldig in het AMC 
in te vinden. ,,Ik denk dat we er 
wel vijftig keer zijn geweest”, 
schetst Bonnie. ,,Kees werd vol-
ledig onderzocht, tot zijn orga-
nen aan toe. Wij waren al lang 
blij dat er serieus met zijn klach-
ten werd omgesprongen. Maar 
ze hadden geen idee wat er mis 
was.” De tijd verstrijkt en dankzij 
medicatie gaat het een stuk be-
ter met Kees. ,,Hij kreeg medicij-
nen om zijn maag leeg te maken 
- de goede kant op. Spugen deed 
hij veel minder en hij kreeg einde-
lijk wat vet op zijn lichaam. En bil-
len.” In die periode leert Kees ook 
kruipen. ,,Eigenlijk ging het best 
goed.”

Na verschillende DNA-onderzoe-
ken komt er in januari 2018 ein-
delijk duidelijkheid. ,,Althans, 
voor 95 procent”, zegt Bonnie. ,,Ze 
kunnen het niet met volle zeker-
heid zeggen.” Als Huub en Bon-
nie de lijst met symptomen on-
der ogen krijgen weten ze het 
zeker. ,,Dit is Kees.” Het jonge-
tje blijkt het FOXG1 syndroom te 
hebben, een zeer zeldzame neu-
rologische afwijking. Slechts tien 
kinderen in Nederland zijn ermee 
gediagnosticeerd, wereldwijd 
zijn dit er circa vierhonderd. Een 
van de kenmerken is constant het 
gevoel hebben dat je maag ge-
vuld is. ,,Logisch dat hij niks bin-
nenhield”, legt Bonnie uit. ,,Na die 
diagnose werd er zoveel duide-
lijk.” Erfelijk is de ziekte niet, er zit 
een foutje in een gen. ,,Daar kun 

je als ouders helemaal niks aan 
doen.” Bonnie ontdekt een Face-
bookgroep waar ze ouders uit al-
lerlei windstreken leert kennen. 
,,Ik wilde dolgraag weten wat het 
perspectief was. Maar daar ont-
dekte ik al gauw dat het ziekte-
beeld breed is, de meeste patiën-
ten hebben een andere mutatie. 
Je kunt het dus eigenlijk niet met 
elkaar vergelijken.” Nadat de di-
agnose wordt gesteld, openen el-
ders deuren voor het duo. Ze krij-
gen hulp van de gemeente en be-
geleiding van Heliomare. Kees 
gaat drie ochtenden per week 
naar Heemskerk om daar, samen 
met vijf andere kinderen, spelthe-
rapie te volgen. Lopen kan hij in-
middels steeds beter, na inten-
sieve fysiotherapie en héél veel 
oefenen, praten nog niet. Huub 
en Bonnie hebben een boek ge-
maakt waar foto’s in zitten, zodat 
Kees kan aanwijzen wat hij nodig 
heeft. ,,We vinden het heel be-
langrijk dat Kees zich kan uiten, 
zodat hij niet gefrustreerd hoeft 
te raken. De meeste kinderen met 
dit syndroom kunnen niet praten, 
maar wij zijn hoopvol dat Kees 
het wel zal leren. Hij heeft al la-
ten zien over veel doorzettings-
vermogen te beschikken.” Negen-
tig procent van de kinderen met 
FOXG1 ontwikkelen - soms le-
vensbedreigende - epilepsie. Dit 
heeft Kees nog niet, maar het is 
wel een grote zorg voor Huub en 
Bonnie.

Hoe Kees zich in de toekomst 
gaat ontwikkelen, weten Bon-
nie en Huub niet. ,,We staan aan 
de vooravond van gentherapie 
- en dat zou betekenen dat er in 
de nabije toekomst behandeling 
mogelijk zou kunnen zijn”, legt 
Bonnie uit. ,,Wel is het zo dat de 
groep patienten met FOXG1 syn-
droom zo klein is dat er geen 
geld voor wetenschappelijk on-
derzoek vrijgemaakt wordt. We-
tenschappers hebben recentelijk 
ontdekt dat behandeling van dit 
syndroom ook zou kunnen hel-
pen voor het vinden van een be-
handeling voor andere hersen-
aandoeningen als alzheimer, au-
tisme en schizofrenie. Dat geeft 
hoop. Het zou de levens van ve-
le mensen met een hersenaan-
doening enorm kunnen verbe-
teren. Voor het wetenschappe-
lijk onderzoek is veel geld no-
dig, daarom zijn Huub en Bon-
nie een inzamelingsactie gestart 
voor de FOXG1 research founda-
tion. De teller staat inmiddels op 
tienduizend euro. ,,Hartverwar-
mend”, vindt Bonnie. ,,We zijn er 
nog lang niet, maar elke donatie 
geeft ons een enorme steun in de 
rug.” (Mardou van Kuilenburg, fo-
to’s: aangeleverd)
Bonnie en Huub hebben een video 
gemaakt over de afgelopen twee 
jaar met Kees. Deze is te vinden op 
de website van de Castricummer. 
Wilt u doneren? Dat kan op www.
foxg1research.org of via Facebook: 
FOXG1 research fundraiser.

Castricum - Een jaar geleden kregen Huub de Ruiter en Bonnie 
Snoek te horen dat zoon Kees (nu 2) een zeldzame, neurologi-
sche afwijking heeft: het FOXG1 syndroom. Volgens zijn artsen 
zou Kees waarschijnlijk nooit kunnen lopen of praten. Hun we-
reld stortte in, maar Huub en Bonnie grijpen alles aan om Kees 
te ondersteunen. Een behandeling voor FOXG1 zou ook voor veel 
andere hersenziekten soelaas bieden. Daarom zamelt het duo nu 
geld in.

Ongeval met bus
Castricum - Maandagavond 4 fe-
bruari rond half zeven vond een 
verkeersongeval plaats op de 
kruising Walstro/Soomerwegh. 
Een bus van Connexion reed over 
de Soomerwegh en maakte ter 
hoogte van Walstro een draai de 
Soomerwegh op in de richting 
van Castricum. De buschau�eur 
gaf aan dat hij de tegemoetko-
mende auto die uit het Schubert-
plantsoen kwam niet had gezien.  
Voor zover bekend raakte nie-
mand gewond.

GEEN KRANT?
0251-674433

‘Inwoners Met Elkaar’
Een nieuw burgerinitiatief
Castricum - Sinds 1 februari is 
een nieuw  burgerinitiatief van 
start gegaan in Castricum: 
’lnwoners Met Elkaar’, met als 
doel; buurtbewoners meer met 
elkaar te verbinden. 

‘Inwoners Met Elkaar’ biedt daar-
voor een eigentijdse invulling 
van het aloude maar zeker niet 
minder gewenste ‘nabuurschap’. 
Meer aandacht en respect voor 
elkaar, elkaar helpen en onder-
steunen waar mogelijk en ge-
wenst (b.v. met kleine klusjes, 
boodschappen doen, spullen le-
nen, enz.), maar ook elkaars talen-
ten benutten, meer gezelligheid 
en saamhorigheid in de straat of 
buurt creëren.
Met vrijwilligers als Buurtverbin-
ders in combinatie met een digi-
taal Dorpsplein. 
Een digitaal Dorpsplein dient als 
platform om vraag en aanbod op 
straat-, buurt- of zelfs ‘dorps’-ni-
veau bij elkaar te brengen. Daar-
bij gaan Buurtverbinders actief 
de buurten in om dit te onder-
steunen en het onderlinge con-
tact te bevorderen.
Buurtverbinders zijn vrijwilligers 

die worden voorbereid op hun 
rol. Zij krijgen een opleiding hier-
voor via ‘Mijn Buurtje’, een organi-
satie die al in diverse gemeenten 
in Nederland succesvol draait op 
deze manier (zie website www.
mijnbuurtje.nl ). 
‘Mijn Buurtje’ ondersteunt dit 
burgerinitiatief bij het opzet-
ten en uitrollen van ‘Inwoners 
Met Elkaar’ in Castricum, inclu-
sief de kernen Bakkum, Limmen, 
Akersloot en De Woude . 
Dankzij een substantiële start-
subsidie van het Oranjefonds en 
Rabobank Castricum wordt ‘In-
woners Met Elkaar’ �nancieel ge-
steund.

Binnenkort organiseert ‘Inwoners 
Met Elkaar’ enkele buurtbijeen-
komsten waar uitgebreid wordt 
toegelicht wat de bedoeling is en 
hoe de initiatiefnemers het willen 
organiseren. 
Man kan zich dan ook opgeven 
om Buurtverbinder te worden. 
Plaats en data worden via deze 
krant bekendgemaakt. Nadere in-
formatie kan worden opgevraagd 
door een mail te sturen naar: in-
wonersmetelkaar@gmail.com.

Klachten over openbaar vervoer
SP biedt Gedeputeerde 
Post zwartboek aan
Castricum - De SP heeft in okto-
ber vorig jaar een meldpunt ge-
opend voor gedupeerde busreizi-
gers met klachten over het OV, zo-
dat iedereen zijn klachten daarop 
kwijt kon. Inmiddels zijn de vele 
klachten die binnenkwamen ver-
zameld in een zwartboek.
Dit zwartboek is op maandag 11 
februari door een afvaardiging 
van de SP aangeboden bij het 
Provinciehuis aan Gedeputeer-
de mevrouw Post. Het is een lijvig 
boekwerk geworden met daar-
in gebundeld, alle ingezonden 
klachten over de twaalf (geheel of 
gedeeltelijk) vervallen buslijnen.
Naast de vele klachten geeft 
dit boek in een aantal tre�ende 
voorbeelden weer, welke mensen 
het meest te lijden hebben gehad 
sinds het vervallen van de buslij-
nen in juli van het afgelopen jaar.
Verschillende plaatsen waar hele-
maal geen bussen meer naartoe 
rijden, zijn volledig afgesloten 
van openbaar vervoer. Voor men-
sen die slecht ter been zijn is het 
niet meer mogelijk om met de 
bus naar, bijvoorbeeld hun huis-
arts of een winkelcentrum, een 
aantal kilometers verderop, te rei-
zen. 
Het zwartboek staat op de SP-
website https://castricum.sp.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Wie helpt hen op weg?
chte ingen e en fietsen

Castricum - Fietsen geeft plezier. 
Met de �ets word je wereld gro-
ter. Fietsen betekent ook zelfstan-
digheid, zelf kinderen naar school 
brengen, zelf boodschappen 
doen en makkelijk naar school 
of werk kunnen �etsen. Maar wat 
nu als je uit een ander land komt 
waar �etsen niet zo gewoon is? 
Dan heb je andere Nederlan-
ders nodig die je daarbij willen 
helpen. Om aan de hulpvraag te 

kunnen voldoen, is Welzijn op 
zoek naar personen die individu-
eel of groepsgewijs �etsles willen 
geven. Kracht is niet echt nood-
zakelijk; de �etscursisten blijven 
aanvankelijk met beide benen op 
de grond en leren ‘stap-voor-stap’ 
�etsen.
Interesse? Neem contact op met 
Welzijn Castricum, per telefoon 
0251-656562 of e-mail vcc@wel-
zijncastricum.nl. (Foto: Nico Lute)
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Werk ohne Autor (Engels: Never 
Look Away) is een Duitse drama-
�lm uit 2018, geschreven en ge-
regisseerd door Florian Henckel 
von Donnersmarck. De �lm is ge-
baseerd op het leven van de Duit-
se kunstenaar Gerhard Richter die 
in 1961 van de DDR naar West-
Duitsland vluchtte.
De kunststudent Kurt Barnert in 

het naoorlogse Oost-Duitsland 
wordt verliefd op zijn studiege-
noot Ellie Seeband, maar haar va-
der, professor Carl Seeband, ver-
zet zich tegen hun relatie. 

De relatie wordt steeds gecompli-
ceerder naarmate Carl’s rol in het 
Nazi-eugenetica-programma be-
kender wordt.

De Lego Film 2
De Lego® Film 2 herenigt de hel-
den van Steenstad in een gloed-
nieuw actie-avontuur om hun ge-
liefde stad te redden. Het is vijf 
jaar geleden dat alles echt su-
per was. De inwoners worden nu 
geconfronteerd met een grote, 
nieuwe dreiging: Lego Duplo®-
indringers uit de ruimte die al-
les nog sneller kapotmaken dan 

dat zij weer kunnen herbou-
wen. De strijd om de indringers 
te verslaan en zo de harmonie in 
het Lego®-universum te herstel-
len, zal Emmet, Lucy, Batman en 
hun vrienden brengen naar ver-
re, onbekende werelden, waar-
onder een vreemd sterrenstelsel 
waarin alles een musical is. Dit zal 
hun moed, creativiteit en Mees-
ter Bouwer-vaardigheden op de 
proef stellen en onthullen hoe 
bijzonder ze echt zijn.

Limmen - Frans Ruiter van de 
Bierverbinding komt zondag 17 
februari in het Proe�okaal van 
Brouwerij Dampegheest om bier 
te stachelen. Bier stachelen komt 
over uit Duitsland (stacheln = ste-
ken) en houdt in dat je bier ‘steekt’ 
met een gloeiend hete staaf. 

Een staaf wordt verhit in een 
open vlam. Na drie minuten ver-
hitting bereikt de staaf een gloei-
temperatuur van ongeveer 600°C 
en wordt in het bier gestoken. De 
kortstondige hitteschok die het 
bier hierdoor krijgt, zorgt ervoor 
dat de restsuikers in het bier ka-
ramelliseren, wat tot gevolg heeft 
dat er een smaakintensivering 
wordt geproefd bij het drinken. 
Het bier wordt rijker, sterker van 
smaak. Een ander e�ect is dat het 
kooldioxide in het bier groten-

deels ontsnapt en het behandel-
de bier daardoor zachter wordt. 
Ook wordt de schuimkraag �jner 
en homogener. De temperatuur 
van het bier zelf wordt maar met 
ongeveer 1 tot maximaal 2°C ver-
hoogd. Het drinkplezier ligt in het 
feit dat je het koude bier door het 
warme schuim drinkt. Een totaal 

bijzondere bierbeleving dus! 
Zondag 17 februari komt Frans 
Ruiter van de Bierverbinding in 
het Proe�okaal van Brouwerij 
Dampegheest aan de Achterweg 
22 om je bier te stachelen. Mis dit 
niet! 
Het Proe�okaal is open van 15.00 
tot 20.00 uur. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 20.30 uur   zondag 16.00 uur
Werk ohne Autor

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 16.00 uur

At Eternity’s Gate
donderdag 20.00 uur  vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 11.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Green Book

vrijdag 16.15 uur  zaterdag 18.45 uur
maandag 20.00 uur
The Favourite

vrijdag 16.15 uur
Mary Queen of the Scots

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 20.00 uur
dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur 

dinsdag 11.00 & 16.00 uur
woensdag 16.00 uur
De Lego Film 2
zaterdag 13.30 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 
Maya de Bij - De Honingspelen

zaterdag & zondag 13.30 uur
maandag 11.00 & 13.30 uur

dinsdag 13.30 uur
woensdag 11.00 & 13.30 uur

Corgi
maandag 16.00 uur

Vals
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur

Hoe tem je een Draak 3 - 2D

Programma 14 februari t/m 20 februari

Inschrijven voor Timmerdorp op 16 maart
Castricum - Op zaterdag 16 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelname 
aan Timmerdorp Castricum 2019. 
Dit timmerdorp vindt op maan-
dag 19 tot en met vrijdag 23 au-
gustus plaats. Inschrijvingen kun-
nen alleen door een volwassene 
worden gedaan. 

De voorbereidingsdagen voor 
het verdienen van stempels start 
op 15 augustus. Kinderen die tij-
dens de Timmerdorpweek tus-
sen de zes en vijftien jaar oud zijn 
kunnen meedoen. Een volwasse-
ne kan maximaal vier kinderen 
inschrijven. De inschrijving vindt 

plaats in de Visser ‘t Hooft school, 
Kemphaan 17. 

Meedoen kost 25 euro per per-
soon en per gezin dient een vol-
wassene twee stempels te halen. 
Een stempel kan verkregen wor-
den door een aantal uur een bij-
drage te leveren aan de totstand-
koming van het Timmerdorp. Vol-
wassenen kiezen de activiteiten 
voor het verkrijgen van de stem-
pels tijdens het inschrijven. Voor 
het inschrijven voor de stem-
pelactiviteit EHBO is een EHBO-
diploma vereist, dus een ko-
pie van het diploma meenemen. 
Voor vragen zie www.timmer-
dorpcastricum.nl. (Foto: archief )

Bloeiende bloemenweides in parken en bermen
sin tie n  et i  
 een ing st ic

Castricum - Donderdag was het 
thema van de raadsinformatie-
avond ‘biodivers groenbeleid in 
Castricum’, met in het bijzonder 
aandacht voor de bij. De raad in-
formeerde zich grondig en er 
werd geluisterd naar burgers met 
deskundigheid over de aanpak. 
Natuurlijk was werkgroep Bijzz-
zaak voltallig aanwezig en de bij-
eenkomst stemde optimistisch.
Het streven werd uitgesproken 
om de volop aanwezige groen-
stroken op te waarderen en zo de 
leefomgeving aantrekkelijker en 
gezonder te maken. Dit kan ge-
beuren door ze (gedeeltelijk) om 
te vormen naar bloemenweides, 
wat zal zorgen voor een vergro-
ting van de biodiversiteit met een 
toename van bijen en vlinders als 
gevolg. Daarnaast zullen ook vo-
gels en andere dieren kunnen 
pro�teren, door een stijging van 
het voedselaanbod. En wie vindt 
het nu niet �jn om op een mooie 
zomerdag een kleurrijke weide te 
zien met daarboven het gezoem 
en ge�adder van bijen en vlin-
ders, en vogels die vrolijk kwinke-
leren?
Behalve meer bloemen valt ook 
te denken aan het verrijken van 
plantsoenen en parken met 
bloembollen, bessenstruiken en 
fruitbomen. Dit leidt niet alleen 
tot een grotere natuurlijke rijk-
dom, maar biedt ook meer varia-
tie. Natuurlijk worden speelplek-
ken voor kinderen in stand ge-

houden en wordt rekening ge-
houden met de wensen van hon-
denbezitters en andere gebrui-
kers van het openbaar groen. Ook 
de (verkeers-)veiligheid blijft een 
belangrijk aspect.
Hoe kan dit nu worden bereikt? 
Alleen al door minder te maaien 
kunnen bloemen de kans krijgen 
zich te ontwikkelen en te bloeien, 
om zo een prachtig boeket te vor-
men. En met wat inspanning is er 
nog veel meer mogelijk. Zo heeft 
Bijzzzaak het over het creëren van 
zogenaamde ‘parels’ in ons dorp 
waar een strook groen kan wor-
den veranderd in een prachtig 
stuk natuur. Zo is ‘De Mient bloeit!’ 
een van de eerste projecten in dit 
kader en uit de reacties is geble-
ken dat dit soort initiatieven door 
bewoners uit de buurt wordt ge-
wenst en gedragen. Uit de raads-
informatieavond kwam dit ook 
duidelijk naar voren: we moeten 
het samen doen! 

Op eerdere oproepen van Bijzz-
zaak in de krant is door veel Cas-
tricummers gereageerd en op ba-
sis van hun tips is een overzicht 
van ‘wensplekken’ in kaart ge-
bracht, zogenaamde kansrijke 
groenstroken. Hiermee zal bin-
nenkort aan de slag worden ge-
gaan. Er is dus duidelijk draagvlak 
en dat is ook nodig om deze plan-
nen te realiseren. 
Bijzzzaak heeft vertrouwen in de-
ze veelbelovende aanpak. Wil je 
je ook actief inzetten om meer te 
doen voor de bijen of heb je een 
stuk groen op het oog dat je bij-
vriendelijker zou willen maken, 
dan kun je op www.bijzzzaak.nl 
vinden wat je kunt doen. En als je 
gewoon interesse hebt, kunt je je 
altijd inschrijven voor de nieuws-
brief om op de hoogte te worden 
gehouden van projecten en acti-
viteiten. Bee a heroe en draag ook 
bij aan een buzzzing Castricum! 
(Foto: aangeleverd)

Ge eenten in egi   
e g e en e t  sten eeg e s

Regio - Er is goed nieuws voor ge-
zinnen die pleegkinderen opvan-
gen in de regio Alkmaar. Tot en 
met 2018 bestond er een Pleeg-
zorgfonds. Hier konden pleegge-
zinnen terecht om een aanvraag 
te doen voor kosten voor de op-
vang van hun pleegkind waar 
geen vergoeding voor was. Dit 
fonds hield per 2019 op te be-
staan. De gemeenten in de regio 
Alkmaar - bestaande uit de ge-
meenten Alkmaar, Bergen, Cas-
tricum, Heerhugowaard, Hei-
loo, Langedijk en Uitgeest - stel-
den een regeling vast zodat ook 

in 2019 pleegouders gebruik kun-
nen maken van een vergoeding 
van kosten die zij nergens anders 
van kunnen betalen. 

Middels de nieuwe vastgestel-
de regeling kan bijvoorbeeld een 
bril vergoed worden die niet (vol-
ledig) door de zorgverzekering of 
een andere regeling wordt ver-
goed. Of bijvoorbeeld een deel 
van de reiskosten die pleeggezin-
nen maken voor een bezoekrege-
ling aan het gezin van herkomst 
van het pleegkind. Er zijn regels 
opgesteld voor wat wel en niet 

binnen de mogelijkheden past. 
De gemeenten vinden de pleeg-
gezinnen in de regio heel waar-
devol en willen met deze regeling 
de gezinnen, die een plek bieden 
aan kinderen die (tijdelijk) niet 
thuis kunnen wonen, zoveel mo-
gelijk tot steun zijn.

Pleegouders in de regio Alk-
maar kunnen zich melden bij 
hun pleegzorgmedewerker om 
te kijken of zij in aanmerking ko-
men voor een vergoeding van 
kosten die zij maken voor hun 
pleegkind(eren).

nc ti s ie t ig i e  
et een e cht

Castricum - Toneelvereniging 
Pancratius viert dit jaar haar 
80-jarig bestaan en laat dit niet 
stilletjes voorbijgaan. Op 22, 23 
en 24 februari speelt zij Hotel op 
Stelten, een hilarisch stuk waar la-
chen verzekerd is.
Hans en Jantien de Boer zijn zo-
juist getrouwd en hebben een 
kamer geboekt in het hotel. 
Daar aangekomen krijgen ze de 
bruidssuite toegewezen door de 
sikkeneurige conciërge. Wanneer 
een dokter en zijn assistente in 
het hotel aankomen en zich voor-
doen als meneer en mevrouw De 
Boer om incognito een weekend 
samen te kunnen doorbrengen, 
worden zij door de – naar parfum 
stinkende – manager van het ho-
tel naar de bruidssuite geleid. En 
als ook nog eens de vrouw van 
de dokter op komt dagen, even-
als een waldhoorn-spelende gast 
met zijn alcoholistische vrouw, is 
de chaos compleet en verloopt 
de nacht heel anders dan ieder 
had gepland. Zullen Hans en Jan-
tien de Boer de kans krijgen hun 

huwelijksnacht samen door te 
brengen?
De voorstellingen vinden plaats 
op 22 en 23 februari om 20.15 
uur en op 24 februari om 14.15 
uur in Theater Nieuw Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3 te Castri-
cum. Een kaartje kost € 12,50 in-

clusief consumptie. Op zondag-
middag geldt voor 65+ een spe-
ciaal tarief van € 6,00. Voorver-
koopadressen voor kaartjes: The 
Readshop Geesterduin, Boekhan-
del Laan, pancratius@ziggo.nl of 
bel Rene Claassens 06-21262942. 
(Foto: aangeleverd)

Stella en de Starlights bij 
 Sessi n  e e g

Limmen - Stella en de Starlights 
is een vijfkoppige jazzband die 
sinds 2016 optreedt met zange-
res Stella Brüggen. De naam van 
de band is vernoemd naar de zan-
geres, natuurlijk met een knipoog 
naar de jazzstandard ‘Stella by 
Starlight’ van Victor Young.
Stella en de Starlights heeft een 
repertoire van jazz standards met 
hier en daar een ‘verjazzde’ pop-
song, zoals ‘Happy’ van Pharrell 
Williams. 

Het concert op 17 februari in Cul-
tureel Centrum Vredeburg is he-
laas het laatste concert van de 
band in deze samenstelling. Zan-
geres Stella gaat de band verla-
ten om een fulltime opleiding tot 
operazangers te gaan volgen aan 
het conservatorium te Rotterdam. 
Dit wordt dus haar afscheidscon-
cert. De band zal onder een an-

dere naam verder gaan, met een 
nieuwe zangeres. Ongetwijfeld 
zal de band in vernieuwde sa-
menstelling in de toekomst weer 
gaan optreden in Limmen.
Stella en de Starlights treden zon-
dag 17 februari vanaf 16.00 uur 
op bij Jazz Session Club Vrede-

burg. De toegang is vrij, maar be-
zoekers kunnen de club steunen 
door lid te worden voor € 7,- per 
persoon voor het gehele jaar. In-
lichtingen: Fred Timmer, tel/fax: 
072-5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl (Foto: aangele-
verd)
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Volop genieten van 
Baakman en Baakman
Akersloot - Toneelvereniging 
Willibrordus speelde op 1 en 2 fe-
bruari in De Lelie in Akersloot het 
blijspel Baakman en Baakman.
Na het openen van de gordijnen 
waande je je werkelijk in de oude 
schuur van de vrijgezelle broers 
Harm en Leo Baakman. De stro-
balen, het oude gereedschap, 
de pruttelende pan op de ka-
chel met de duidelijke prei-geur 
maakten het levensecht. Met de-
corbouwer Piet van der Molen 
heeft Willibrordus een creatieve 
vakman in huis gehaald.
De zuinige en luie Harm (mooie 
natuurlijke rol van Henk Krom) 
draagt de tweedehands onder-
broeken van een dorpsgenoot 
en doet het huishouden. Niet erg 
naar de zin van broer Leo (Sjors 

Veldt) die buiten de deur werkt. 
Huisvriend Job is meer van deze 
tijd en probeert zijn vrienden bij 
de huidige wereld te betrekken. 
Niek Verduin is zijn beginners-
schroom volledig kwijt en speel-
de Job met souplesse. Alice Bra-
kenho� is de buurvrouw die zich 
overal mee bemoeit en onge-
vraagd advies geeft. Nichtje Ka-
rin is de tegenpool van de broers: 
jong, avontuurlijk en verkwis-
tend. Linda Betjes zet haar over-
tuigend neer. Door plotselinge 
zwangerschap komt zij in de pro-
blemen, maar de gebroeders van-
gen haar op.
Een komisch duo, Olga en Oscar 
(Karin Zegers met debutant Piet 
Eriks), slijten hun ge-erfde waar-
deloze inboedel aan de gebroe-

Vanaf de Boogaertsdijk de Pancratiuskerk met daarvoor de Augustinusschool.
Uit: Beeldbank Oud-Castricum, collectie Stuifbergen.

De � de dijken van Cas� icum in de s� ijd tegen wat� 
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Castricum terug in de tijd

Onderstaand stukje is een hele korte, gepopulariseerde weergave voor een breder pu-
bliek van het artikel ‘De strijd tegen het water’ van F. Baars uit jaarboek 9 (1986) van 
Oud-Castricum. Het complete artikel is te lezen via www.oudcastricum.com. Ga naar 
de website en klik in de menubalk Collecties aan. Vervolgens Jaarboeken. En dan bij de 
inhoud jaarboeken onder S: Strijd tegen het water. Veel plezier met lezen.

Wateroverlast
In onze tijd speelt het klimaat een grote rol. Er valt meer regen, hevig en in korte tijd. 
Waterafvoer is belangrijk, want met zoveel regen lopen de putten soms over en staan 
de straten blank. Maar is dat alleen kenmerkend voor de tijd waarin wij leven?

In Castricum speelde de wateroverlast in de middeleeuwen ook een grote rol. De 
Banne (gemeente) had toen vijf kleine wijken: de buurtschappen Heemstede, Ooster-
buurt, Noorteinde, Kerkbuurt en Kleibroek. Dat zijn nu nog bekende namen; denk aan 
de Heemstederweg, het gebied rond de dorpskerk... en de Oosterbuurt, Noordeinde en 
Kleibroek kennen we nog steeds.

De mensen woonden toen op strandwallen, dat zijn natuurlijke verhogingen in het 
landschap. Zo konden ze ‘droge voeten’ houden, want er kwam veel water van de grote 
rivier de Die. Die naam is een samentrekking van d’IJe, het IJ. Nu ken je het IJ nog van 
IJsselmeer, maar toen was het de monding van allerlei rivieren, die uiteindelijk in de 
zee uitstroomden.

De Die kwam bij de zee door eb en vloed grote zandbanken tegen. De zee bracht ook 
zout water de rivier in bij vloed. Dan steeg het rivierwater. Bij eb kon het zoete water 
van de Die weer de zee instromen. Maar zo kwam het land rond de Die ook regelmatig 
onder water te liggen en kreeg je weer natte voeten.

Dijken
Om dat tegen te gaan, lieten de monniken van Egmond dijken bouwen. Denk aan de 
Zanddijk, die nu nog zo ongeveer ten noorden van Castricum en Bakkum ligt. Die dijk 
hield het water tegen voor de mensen in Egmond. Maar in Castricum zorgde dezelfde 
dijk voor meer wateroverlast: het stijgende water kon immers niet weg, omdat de dijk 
er lag. Je begrijpt wel, dat de Castricummers van toen dat niet prettig vonden. Er is 
zelfs gewapende opstand geweest tegen de Egmonders om de Zanddijk.

Afi jn, ook het Middeleeuwse Castricum bouwde uiteindelijk dijken en dan moet je den-
ken aan een soort van lage kades. Die eerste dijken noemden ze Zeerijdtsdijkje en 
Zuiddijkje. Die lagen waar nu de Achterweg en de Bleumerweg lopen. Verder waren 
er de Boogaardsdijk, de Kerkedijk en de Korendijk. Ja, de naam Boogaert bestaat nog 
steeds... De Boogaardsdijk werd ook wel Molendijk genoemd. De Boogaardsdijk liep 
heel ver door, bijvoorbeeld langs de Schulpstet en de Soomerweg, de oude verbin-
ding met Limmen. Dan naar de Asjeshoeve en langs Kronenburg en daar had je de 
Heemstederdijk.

Ten zuiden van het middeleeuwse Castricum heeft een bos gelegen, als grens tussen 
Heemskerk en Castricum. Daar werd de Maerdijk, die ook wel Korendijk heet, aange-
legd tegen de wateroverlast tussen Heemskerk en Castricum. Die Maerdijk is ook nog 
door gebroken. Er kwam te veel water van de zuidelijke kant van de dijk. Daarom is die 
dijk toen verzwaard. Namen van vroeger die aan de doorbraak herinneren waren Dron-
kenkamp en Kromweel. Dat betekent zoveel als verdronken kamp en kromme wiel. Je 
zal er maar gewoond hebben. Droge voeten hield je niet bij een doorbraak. Om van 
erger nog maar te zwijgen. Ja, natuurlijk waren er nog meer dijken, dan de hierboven 
genoemde...
Van de Boogaardsdijk is het leuk om te weten, dat die naam verwijst naar een toenma-
lige boomgaard bij de Asjeshoeve. En dat de Boogaardsdijk ook Molendijk heet, komt 
omdat die langs een meel-molen lag. Dat weten we uit een brief van 1607. Die molen is 
overigens in 1812 afgebroken.

De dijken zorgden ook voor overloop gebieden buiten Castricum. Net zoals er nu wa-
terplassen aangelegd worden om het regenwater op te kunnen vangen als dat met 
bakken uit de lucht valt. Maar bij extreem weer, zoals westerstorm en stormvloed hiel-
pen die lage dijkjes nauwelijks. Dan werd het zeuren en liep je huis onder water.

Castricum terug in de tijd?
Van deze oude dijken is bijna niets meer over gebleven. De Boogaardsdijk? Een klein 
stukje achter de Asjeshoeve, als je het tenminste herkent. De Kerkedijk? Een deel bij de 
boerderij, die aan de Heemstederweg ligt, bij de spoorlijn Castricum-Uitgeest. De Ko-
rendijk is er nog. Werkgroep Oud-Castricum heeft een fi jne wandeling over de Maerdijk 
of Korendijk als boekje beschikbaar. De Heemstederdijk? Bijna niet meer herkenbaar. 
Alleen de meest gespecialiseerde Oud-Castricummers weten die nog te ontdekken. De 
Brakersdijk? Nog een klein stukje bij tennishal de Bloemenbaan. Zo zie je maar, alles 
verandert. Maar de wateroverlast blijft !

Ted Telleman

ders. De slijmerige omgang met 
elkaar, afgewisseld met woe-
deuitbarstingen werkte goed op 
de lachspieren van het publiek.
Toch blijkt er nog iets waarde-
vols tussen de inboedel te zitten, 
maar wat en waar? Zwager Gerrit 
weet dit raadsel op te lossen. Een 
mooie rol van Erwin Tiebie, mees-
ter in het neerzetten van type-
tjes. In dit geval een omhoogge-
vallen, bekakte druiloor die ook 
nog eens naast de pot piest. Dit 
kost hem de knopen van z’n over-
hemd, afgeknipt door zijn vrouw 
Ans die wel eens wil zien of zijn 
vriendin goed kan naaien…. Ma-
ry Bakker speelt de echtgenote 
die van een volgzame vrouw ver-
anderd in een furie. Hoewel An-
gelique den Dunnen een korda-
te politieagente neerzet, waar 
niet mee te spotten valt, valt deze 
Loes toch voor de overweldigen-
de verliefdheid van Leo.
Zoals dat hoort loopt het uitein-
delijk dus goed af met een kus-
sende Loes en Leo met de benen 
in de lucht. 
Samen met de nieuwe regisseur 
Cor de Leur hebben de amateur-
spelers een soepele professionele 
voorstelling neergezet. Prima ge-
luid zonder kraakjes en goed be-
lichting. Twee avonden volle bak 
met prachtig dorpstoneel mag 
de Akersloters weer trots op hun 
dorp maken.
Volgend jaar bij het 100-jarige ju-
bileum van Willibrordus zal er ze-
ker weer alles uit de kast gehaald 
worden om dit met een mooie 
voorstelling te vieren. (Foto: aan-
geleverd)

Introductiecursus 
striptekenen
Castricum - Toonbeeld start op 
6 maart een nieuwe cursus Strip-
tekenen. Vier woensdagavonden, 
onder leiding van docent Hanna 
Looye, leren deelnemers de be-
ginselen van het striptekenen. 
Natuurlijk zal er bij voldoende be-
langstelling een vervolg-/verdie-
pingscursus worden aangebo-
den. 

Eén afbeelding kan een heel ver-
haal vertellen. Maar wil je een 
verhaal vertellen waarin tijd ver-
strijkt en meerdere dingen ge-
beuren dan kan je dit het beste 
doen met een reeks van afbeel-
dingen. In deze introductiecursus 
leer je hoe je met één of meer af-
beeldingen een mop kan vertel-
len, een ervaring kan beschrijven 
of een verhaal kan laten zien. Tij-

dens de cursus ontwerp je een ei-
gen strip�guur, verzin je een we-
reld en de avonturen die jouw 
strip�guur hierin beleeft en teken 
je meerdere korte stripverhalen.   
Er wordt ingegaan hoe je een 
stripkarakter ontwerpt, hoe je 
hem laat bewegen en verschil-
lende emoties geeft. De achter-
grond in de strip waarbij gekeken 
wordt naar verschillende manie-
ren waarop je de scène kan laten 
zien. Kaders en de hoeveelheid 
plaatjes die je nodig hebt om een 
verhaal te vertellen. En ten slotte 
de manier waarop jij jouw verhaal 
uitbeeld in tekst en afbeelding.
De cursus bestaat uit vier lessen 
van anderhalf uur en de kosten 
bedragen € 74,50. Aanmelden 
kan via www.toonbeeld.tv (Foto: 
aangeleverd)

Workshop iPad
Castricum - Op dinsdagochtend 
26 februari en 5 maart is in de bi-
bliotheek in Castricum, aan de 
Geesterduinweg, een workshop 
over de iPad. De workshop be-
staat uit twee dagdelen en is op 
beide ochtenden van 10.00 tot 
12.00 uur. Deelnemers krijgen uit-
leg over de bediening, belang-
rijkste instellingen, toepassingen 
en apps.  Tijdens deze basiswork-
shop (in twee delen) leert men 
stap voor stap de iPad te bedie-
nen. De belangrijkste instellingen, 
toepassingen en apps komen aan 
de orde. Neem een eigen iPad en 
Apple ID mee. Ook mensen met 
een iPhone zijn van harte wel-
kom. De toegang voor beide bij-
eenkomsten samen is € 15,-. Aan-
melden op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl. (Foto: Pixabay)

De Witte zet 
sterke lijn door
Castricum - In het Poolse Torun 
werd vorige week woensdag-
avond de Copernicus Cup, onder-
deel van de World Indoor Tour at-
letiek, gehouden. De Castricum-
se Lisanne de Witte kwam daar in 
actie op de voor haar zo beken-
de 400 meter. In een veld dat niet 
zou misstaan in de komende EK-
�nale, werd De Witte vierde.
De eindtijd van de AV Trias atleet 
was 52.68, een tijd die ruim vol-
doende was voor plaatsing voor 
het EK dat in maart in Glasgow 
gehouden wordt. Echter had ze 
deze limiet al in januari gelopen. 

Herdenking Februaristaking 1941
Regio - De Castricumse Chaja 
Kause-van Bergen is lid van Co-
mité Herdenking Februaristaking 
1941.  Zij roept namens het comi-
té plaatsgenoten op om deel te 
nemen aan de herdenking in Am-
sterdam op maandag 25 februari. 
Ze vertelt: ,,Het was de enige poli-

tieke staking tegen de anti-Jood-
se maatregelen van de nazi’s in 
bezet gebied. Als blijk van erken-
ning en waardering verleende 
koningin Wilhelmina de gemeen-
te Amsterdam in 1946 het devies 
‘Heldhaftig,vastberaden, barm-
hartig’. Dit devies is sindsdien toe-

gevoegd aan het stadswapen.’’
De oproep is om maandag 25 fe-
bruari 2019 naar het Jonas Daniël 
Meijerplein te komen in Amster-
dam en deel te nemen aan het 
de�lé langs de Dokwerker. Het 
programma begint om 16.45. Het 
de�lé begint om 17.00 uur.
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Derdeklassers Clusius 
College lopen stage
Castricum - Ze waren overal in 
de regio te vinden afgelopen 
week, alle derdeklassers van het 
Clusius College Castricum liepen 
een week stage in diverse bedrij-
ven en in veel sectoren. Organi-
saties als zorgcentra- en GGZ-in-
stellingen, ziekenhuizen, aller-
lei soorten winkels en bedrijven, 
van kappers, hoveniers, koks tot 
onderhoudsmonteurs, planners, 
banketbakkers, horecamedewer-
kers tot peuterspeelzalen, scho-
len, etc.
Zoveel bedrijven en instellingen 
lieten de leerlingen een week 
lang hartelijk en goed begeleid 

meelopen en meedoen. Het is 
geweldig dat de leerlingen van 
het Clusius College Castricum 
bij zoveel welwillende bedrijven 
en mensen terecht kunnen om 
te kijken wat werken inhoudt en 
of de gekozen sector of beroep 
iets voor hen is, of juist niet. Dat 
schept ook helderheid in hun 
keuze voor een vervolgopleiding.
Volgende week zitten de leerlin-
gen weer in de schoolbanken, die 
overgang valt niet mee. Maar na 
een geslaagde stage weten ze 
weer waarom een diploma zo be-
langrijk is als je een leuk beroep 
wilt uitoefenen. 

Hospice Groep Beverwijk 
zoekt vrijwilligers
Regio - Bij de Stichting Hospice 
Groep Midden-Kennemerland is 
plaats voor gemotiveerde vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers onder-
steunen mensen die in de laatste 
fase van hun leven zijn.
Veel mensen sterven liever thuis 
dan in een ziekenhuis of ver-
pleeghuis en hebben dan vaak 
intensieve verzorging nodig. Voor 
familie en vrienden is deze zorg 
soms moeilijk vol te houden. De  
vrijwilligers kunnen dan de hel-
pende hand bieden bij de men-
sen thuis of in de Hospice.
Het werkgebied bestaat uit Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest en Wijk aan Zee. Naast 
hulp thuis biedt men in de Hos-
pice aan de Zeestraat 92 in Be-
verwijk zorg aan vier gastbewo-
ners. Ieder mens een thuis bieden 
en zoveel mogelijk de zorg geven 

die zij willen hebben. Vrijwilligers 
zijn er voor deze mensen samen 
met de professionele zorgverle-
ners.
Het bestuur komt graag in con-
tact met mannen en vrouwen, die 
willen kijken of het bij hen past 
om deze zieke mensen te onder-
steunen. Om dit werk te kunnen 
doen hoef je geen speci�eke op-
leiding te hebben. Je volgt trai-
ning en krijgt begeleiding van de 
coördinator en een hecht team 
van collega’s. Wekelijkse beschik-
baarheid van een tot twee dag-
delen is wel een vereiste.
Op de website vindt men meer 
informatie en foto’s van het huis: 
www.hospice-beverwijk.nl. Men 
kan ook contact opnemen met 
Jet Flesseman, coördinator, be-
reikbaar tijdens kantooruren, op 
telefoon 06-51174089.

Leerling Joey Lutte aan het werk in restaurant De Kroon op het Rem-
brandtplein in Amsterdam. Joey wil kok worden (foto: aangeleverd)

Wildlife van Marina 
Pronk in gemeentehuis
Castricum - Van 21 februari tot 
en met 7 mei exposeert Mari-
na Pronk haar fotoserie ‘Wildlife’ 
en installatie ‘Leeuwendeel’ van 
CAKtwo in de tentoonstellings-
ruimte van gemeentehuis Castri-
cum.
Marina Pronk woont en werkt op 
een prachtige locatie in Bakkum. 
Haar beelden en foto’s zijn door 
hun uitvergroting heel expres-
sief en hebben een subtiel rauw 
randje. Een typering die ook past 
bij de installaties die ze met kun-
stenaarscollectief CAKtwo maakt. 
Haar zeer diverse werk is perma-
nent in exposities te vinden en el-
ke vrijdag te zien tijdens de Open 
Atelierdagen die zij samen met 
schilderes Sabrina Tacci in Bak-
kum organiseert.
De fotoserie ‘Wildlife’ heeft Mari-
na in Afrika gemaakt. In Tanzania 
en Kenia was ze getuige van ‘the 
great migration’ en in Zuid-Afri-
ka beleefde ze veel intieme mo-
menten met ‘wildlife’. Anderhalf 

miljoen gnoes en zo’n 300.000 ze-
bra’s in galop op weg naar gras. 
Een nest dartelende wilde hon-
den, enorme olifantenfamilies en 
luierende cheeta’s en leeuwen. Ze 
was in ‘Afrika’s Big Five’ van the 
National Geographic, maar dan 
mét het trillen van de aarde, de 
geur en het stof.
Deze ervaring vormde ook de in-
spiratie voor de installatie ‘Leeu-
wendeel’ die CAKtwo maakte. Dit 
woeste beeld van Berend Wijers, 
Peter Rijke en Marina Pronk werd 
gekozen voor ZomerExpo 2015 
waarna het onderdeel was van de 
expositie bij gemeentemuseum 
Den Haag. 
De tentoonstelling zal donder-
dag 21 februari geopend worden 
om 19.30 uur door klankkunste-
naar Eva Boon en Marina’s jong-
ste zoon Odin die lij�ijk aanwe-
zig was bij ieder fotomoment van 
deze expositie. Belangstellenden 
zijn van harte welkom! (Foto: aan-
geleverd)

Castricummers schitteren 
bij HOV in Heiloo
Castricum - Maar liefst zes Castri-
cummers droegen hun steentje 
bij aan de succesvolle uitvoering 
van de Franse opéra-comique De 
dragonders van Villars door de 
Heilooër Operette Vereniging af-
gelopen weekend in Theater De 
Beun. Een indrukwekkend decor 
van maar liefst drie verdiepingen 
hoog, professionele belichting en 
prachtige muziek zorgden voor 
drie uur dramatische spanning, 
humor én ontroering. Met het 

Verdiaans aandoende vluchtelin-
genkoor maakte het HOV-koor 
diepe indruk! De inventief ge-
ensceneerde voorstelling stond 
onder leiding van dirigent Wim 
Noteboom en regisseur Ben Ep-
pinga. Voor aanstaand weekend 
zijn nog enkele kaarten beschik-
baar. Theater De Beun: 16 februa-
ri (20.15 uur) en 17 februari (14.00 
uur). Kaarten via www.hov-hei-
loo.nl of 072-5153070. (Foto: aan-
geleverd)

‘Poes Pip verdwaalt’ op 
De Brug en Het Bruggetje
Akersloot - Vorige week woens-
dag werden de voorleesdagen op 
basisschool De Brug en peuter-
speelzaal Het Bruggetje afgeslo-
ten met een voorstelling van Het 
Zoldertheater. Zij speelden de 
voorstelling ‘Poes Pip verdwaalt’ 
voor de peuters en kleuters. Een 
voorstelling geïnspireerd op het 
prentenboek ‘Een huis voor Har-
ry’. Het prentenboek van Leo Tim-
mer is verkozen tot Prentenboek 
van het jaar 2019 en stond dit 
jaar centraal tijdens De Nationale 
Voorleesdagen. 
Het doel van De Nationale Voor-
leesdagen is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen. Van-
af woensdag 23 januari stonden 

prentenboeken en voorlezen 
vanwege De Nationale Voorlees-
dagen centraal bij De Brug en Het 
Bruggetje.  
Door de consulente van De Bibli-
otheek op School is het prenten-
boek geïntroduceerd aan de hand 
van een vertelkastje en twee we-
ken lang werd er niet alleen voor-
gelezen door de leerkrachten, 
maar kwamen ook opa’s en oma’s 
en andere bekenden voorlezen. 
De voorstelling was een mooie 
afsluiting van De Nationale Voor-
leesdagen. De peuters en kleu-
ters hebben genoten van een 
vrolijk en ontroerende voorstel-
ling met toneel, poppenspel en 
liedjes in een prachtig decor. (Fo-
to: aangeleverd)

FNV belastingservice 
ook in 2019 weer actief
Castricum - Het Castricumse 
team van belastinginvullers van 
de FNV krijgt het dit jaar weer 
erg druk. Het is landelijk een roe-
rig jaar geweest binnen de FNV-
belastingservice. Een aantal afde-
lingen in de omgeving zijn opge-
heven of veel kleiner geworden. 
Zo is de capaciteit in de IJmond 
meer dan gehalveerd. Het is dus 
niet verwonderlijk dat een �ink 
aantal van de leden dan naar Cas-
tricum komen. Gelukkig is het 
team in gemeente Castricum nog 
op volle sterkte, hoewel de kans 
bestaat dat een deel van de men-
sen door moet gaan stromen 
naar Alkmaar. 
Veel mensen zullen weer een 
zucht slaken als de blauwe enve-
lop van de belastingdienst weer 
in de brievenbus valt. Het invul-
len daarvan bezorgt menigeen 
weer hoofdbrekens. Ook al heeft 
de belastingdienst al veel vooraf 
ingevuld, is het maar de vraag of 
dat allemaal klopt en of er geen 
aftrekposten blijven liggen. De 
FNV heeft daarom voor haar le-
den een belastingservice in het 
leven geroepen, waarbij de leden 
hun aangifte gratis door een des-
kundige kunnen laten invullen. 
Deze invullers volgen momenteel 
weer een cursus om van de laat-
ste wijzigingen op de hoogte te 
raken. Dat deze service een groot 
succes is blijkt wel uit het feit dat 
meer dan 300 leden in Castricum 
hier gebruik van maken.
Er is landelijk weer een centraal 

aanmeldpunt. Men heeft daar de 
beschikking over de data wan-
neer in Castricum wordt inge-
vuld. Voordeel is dat men zich op 
alle werkdagen aan kan melden. 
Degenen die ook vorig jaar door 
de FNV zijn geholpen krijgen een 
brief van de belastingdienst met 
weer een speciale machtigings-
code. Die code moet bij het invul-
len worden meegenomen. Wie 
zo’n machtigingscode niet heeft 
ontvangen moet die alsnog voor-
af aanvragen bij de belasting-
dienst.
FNV-leden kunnen zich weer aan-
melden voor deze gratis service. 
Dat kan digitaal via de website 
van het FNV of telefonisch via een 
centraal telefoonnummer 088 - 
3680368. Opgeven kan daar met 
ingang van 7 februari van maan-
dag t/m vrijdag van 08.30 tot 
17.30 uur. Daarbij kan men als 
voorkeurplaats Castricum aange-
ven, alsmede het tijdstip waarop 
men geholpen wil worden. Hou 
wel lidmaatschapgegevens bij de 
hand. Deelnemers krijgen na op-
gave een brief thuis over wat ze 
mee moeten nemen. 
Men kan ook digitaal een af-
spraak maken op de FNV-site, 
waar gekozen kan worden uit de 
daar beschikbare data. Het invul-
len vindt plaats in de maanden 
maart en april in dorpshuis De 
Kern. Op de aangeleverde foto 
het FNV belastingteam in Castri-
cum (één persoon ontbreekt, fo-
to: aangeleverd). 

Wie kweekt de hoogste zonnebloem?
Knutselen met wedstrijd 
in Tuin Kapitein Rommel
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie, op woensdagmiddag 20 
februari, kunnen kinderen van de 
basisschool in de Tuin van Kapi-
tein Rommel een, met gipsband 
bekleed, vaasje beschilderen. Het 
knutselen is van 13.30 tot 15.30 
uur. 
Het vaasje vullen de kinderen met 
aarde en een zonnebloempit. Als 
deze pit thuis goed is ontkiemd, 
kan het plantje in de tuin worden 
geplant als de vorst weg is. Ver-
zorg het goed en doe je best om 
de hoogste zonnebloem te kwe-
ken. Bij het zaadje ontvangen de 
kinderen een formulier met infor-
matie over de verzorging en hoe 
de wedstrijd werkt. De drie deel-
nemers met de hoogste zonne-
bloem, verdienen een prijsje. 
De entree voor de knutselmiddag 
is 3 euro inclusief materiaal en 
iets te drinken. Er kunnen maxi-
maal 16 kinderen deelnemen. 
Opgeven is daardoor noodzake-
lijk en kan via www.tuinvankapi-
teinrommel.nl of via e-mail info@

tuinvankapiteinrommel.nl. Opge-
ven kan tot uiterlijk maandag 18 
februari. Als de knutselmiddag 
vol is, kunnen kinderen nog wel 
meedoen aan de wedstrijd. Ga 
dan op vrijdagmiddag 22 februa-
ri, met een eigen bloempotje, een 
formulier en zonnebloempit op-
halen. De kosten zijn dan € 0,50. 
(Foto: aangeleverd)

Bij Open Dagen Clusius College
e  int e ige t t 

voor haar hele klas
Limmen - Sindy Heine, docent 
Pro�el Groen op het Clusius Col-
lege Castricum, bezocht afgelo-
pen donderdag basisschool De 
Kerkuil in Limmen. Daar werd 
leerling Fleur, haar klasgenoten 
en juf Saskia van groep 8b door 
haar verrast met een heerlijke en 
FLEURige taart. Waarom?

Fleur heeft de taart gewonnen 
omdat ze tijdens de Open Dagen 
van het Clusius College Castricum 
alle bloemen van de bloemen-
quiz goed geraden en foutloos 
opgeschreven heeft. Fleur, de 
klas en juf Saskia waren blij ver-
rast en hebben genoten van de 
mooie taart. (Foto: aangeleverd)
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Voorjaarsinspectie van start
Hoogheemraadschap inspecteert 
dijken en duinen

Gebiedsbeheerder Bob Wals inspecteert de Oostzanerdijk nabij Tuindorp 
Oostzaan (foto: aangeleverd)

Regio - In januari zijn de gebieds-
beheerders van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier (HHNK) alvast gestart met de 
jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van 
alle primaire en regionale water-
keringen, inclusief de inliggen-
de waterkerende kunstwerken, 
brengen ze vóór 1 mei de onder-
houdstoestand in kaart. Het wa-
terschap doet de inspectie vanuit 
zijn zorg voor dijken en duinen, 
die een groot deel van de Noord-
Hollandse bevolking beschermen 
tegen overstromingen.

Het beheergebied van HHNK om-
vat circa 270 kilometer primai-
re keringen (waarvan 90 kilome-
ter duinen), bijna 1.100 km regio-
nale keringen en ruim 220 water-
kerende kunstwerken zoals slui-
zen en coupures. Via de inspec-
tie inventariseert het waterschap 
welke schades of afwijkingen zijn 
ontstaan aan de waterkeringen. 
Daarbij is extra aandacht voor 
de droogteschades van afgelo-
pen zomer. Op basis hiervan ne-
men ze de benodigde maatrege-
len zoals onderhoud, monitoring 
of onderzoek om de waterkerin-
gen weer in orde te maken. Zodat 
we hier veilig kunnen leven onder 
zeeniveau.
De inspectie gebeurt in duo’s van

wege het vierogenprincipe. Ge-

biedsbeheerders controleren, vi-
sueel en met de prikstok, of de 
sterkte van de waterkering in ge-
vaar is. Zij doen dit door alle ke-
ringen lopend te bekijken en te 
beproeven. Daarbij letten ze on-
der andere op schade aan bekle-
ding, natte plekken, opbollingen 
en verzakkingen. Ook beoorde-
len ze de onderhoudstoestand 
van de inliggende waterkerende 
kunstwerken.
Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier is de waterbe-
heerder in het gebied ten noor-
den van het Noordzeekanaal en 
het IJ (inclusief Texel). Naast de 
zorg voor veilige dijken en dui-
nen, werkt het waterschap aan 
schoon en gezond oppervlakte-
water, aan het beperken van wa-
teroverlast en watertekort en aan 
veilige (vaar)wegen. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.hhnk.nl.

Erik Glim werd opgeleid tot metaal-
technicus, maar na zijn opleiding 
maakte hij keukens voor vliegtui-
gen en werkte hij in een parket-
zaak. De wens om voor zichzelf te 
beginnen heeft hij naar eigen zeg-
gen altijd al gehad. ,,Werken met 
hout is mijn grote passie, hier kan 
ik mijn creativiteit in kwijt.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Glim Houten 
Vloeren

In 2006 besluit Erik zijn droom na 
te jagen. Hij begint een zaak vanuit 
huis, Glim Houten Vloeren. ,,Klein-
schalig, maar erg leuk.” Erik krijgt 
hulp van zijn vrouw Jessica, die dan 
nog de administratie van een tech-
nische groothandel verzorgt. In die 
periode worden ook zoons Danny 
(nu 9) Tom (7) geboren. Het bedrijf 
doet goede zaken en in september 
2015 verhuist het bedrijf naar het 
Kooiplein. Jessica: ,,Ik stopte met 
mijn baan en ging volledig meewer-
ken in het bedrijf”. Ze verzorgt het 
klantencontact en regelt de admini-
stratie. Ook de planning komt voor 
haar rekening, want Erik wil weleens 
iets vergeten. Het duo blijkt ook op 
de werkvloer een goed team te zijn. 
,,Het was best een grote stap”, zegt 
Jessica. ,,Maar we zijn heel trots 
op wat we samen hebben opge-
bouwd.” Persoonlijk contact staat 
bij Jessica en Erik hoog in het vaan-
del. ,,Meedenken vinden we heel 
belangrijk en een goed advies ge-
ven ook”, zegt Jessica. Erik: ,,We zijn 
blij met de zaak die we nu hebben, 

groter groeien hoeft van ons niet.” 
Het duo doet alles zelf: oppas heb-
ben ze niet en er staan geen werk-
nemers op de loonlijst. Het mooiste 
aan zijn werk vindt Erik de variatie. 
,,Bij elke klant is het anders en je le-
vert altijd iets moois af. Of het nu 
een nieuwe of bestaande vloer is.” 
Offertes en huisbezoeken zijn vrij-
blijvend. Jessica: ,,Dat is voor ons 
heel normaal.” Op zondagen wordt 
er niet gewerkt: dan ligt de focus 
op het gezin. ,,We gaan graag naar 
het strand of bos. Of lekker relaxen 
thuis, met de jongens”, schetst Jes-
sica. 

Als het duo het mocht overdoen 
kozen ze hetzelfde pad. ,,Eerst er-
varing opdoen bij een werkgever 
en dan voor onszelf beginnen. Het 
is heel fi jn om het werk naar eigen 
inzicht in te delen, zonder stress van 
een werkgever.” Erik: ,,Rijk zullen 
we niet worden van dit werk, maar 
we zijn wel gelukkig. Zolang we er 
maar normaal van kunnen leven is 
het prima zo.”

,,Werken met hout is mĳ n grote passie”
Ondernemer Erik Glim:

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Glim Houten Glim Houten Glim Houten 

Petra Berger in De Vest 
met Italiaanse muziek
Regio - Na de succesvolle tour-
nee waarin Petra Berger een ode 
bracht aan Barbara Streisand, 
komt de zangeres nu met ‘Passi-
one Italiana’, een avondvullende 
voorstelling met een unieke mix 
van befaamde Italiaanse aria’s, 
pophits, �lmmuziek en eigen re-
pertoire. Op zaterdag 23 februari 
komt Petra Berger naar TAQA The-
ater De Vest in Alkmaar.  
,,De Italiaanse taal heeft zoveel 
mooie klanken, klinkers en zeg-
gingskracht’’, aldus Petra. ,,En het 
heeft, maar dat zit in de hele Ita-
liaanse cultuur, een hart en een 
ziel. Ik voel me enorm verbon-

den met die hartstochtelijke ex-
pressie.’’
Tijdens de voorstelling wordt Pe-
tra begeleid door een liveband, 
waarin veelzijdige Italiaanse mu-
sici zitten, onder wie de getalen-
teerde zanger en pianist Ales-
sandro Neri. 
De voorstelling ‘Passione Italiana’ 
van Petra Berger is op zaterdag 
23 februari om 20.15 uur in TAQA 
Theaer De Vest te zien. Toegangs-
kaarten kosten € 24,- en kunnen 
worden gereserveerd via de kas-
sa, tel 072- 548 99 99 of via www.
taqatheaterdevest.nl (Foto: Otto 
van den Toorn). 

Nu al 2.000 inschrijvingen voor Plus Wandel4daagse Alkmaar
Regio - Nog een paar maanden 
en dan wordt het startsein gege-
ven voor de dertiende editie van 
de Plus Wandel4daagse Alkmaar, 
die wordt gehouden van 19 t/m 
22 juni 2019. Voor deze gezellige 
vierdaagse, waarbij gekozen kan 
worden uit vijf afstanden, ontving 
organisator Le Champion vorige 
week de 2.000e inschrijving van 
Ria Maas uit Kaatsheuvel.

Voor de 61-jarige Maas wordt het 
de eerste deelname in Alkmaar, 
waar ze heeft gekozen voor vier 
dagen 25 kilometer. ,,Mijn man 
en ik zijn echte wandelaars, we 
hebben al aan meerdere wande-

levenementen van Le Champion 
deelgenomen. Dit wordt de eer-
ste keer in Alkmaar.’’ 

De Plus Wandel4daagse Alkmaar 
staat internationaal ook goed op 
de wandelkalender, inmiddels 
zijn er al acht verschillende na-
tionaliteiten ingeschreven. Van-
uit Nederland komt het gros, met 
65 procent, uit Noord-Holland en 
schrijven de meeste deelnemers 
zich in voor de 25 km per dag, op 
de voet gevolgd door de 20 km 
afstand. Maar met vijf afstanden 
is er bij de Plus Wandel4daagse 
Alkmaar voor iedereen een rou-
te, van beginnende tot geoefen-

de wandelaar. Inschrijven kan na-
melijk voor de 8,5 - 15 - 20 - 25 
of 40 km per dag en er kan ge-
kozen worden tussen 2 of 4 da-
gen. Wegens het succes van vo-
rig jaar is het wederom mogelijk 
een groepsinschrijving te realise-
ren. Zo kan men in één keer alle 
collega’s of wandelvrienden in-
schrijven. 

Naast het aanbod van korte en 
lange afstanden, wordt er iede-
re dag gestart vanaf een andere 
locatie zodat de deelnemers tel-
kens weer een afwisselende rou-
te wandelen. Zo wandelt men 
door de prachtige Staatsbossen 

bij Schoorl, het Noordhollands 
Duinreservaat, over het strand en 
dwars dóór historische gebou-
wen en locaties zoals de Broeker-
Veiling in Langedijk, Landgoed 
Willibrordus in Heiloo en de Ru-
inekerk in Bergen. Het hoogte-
punt op de vierde dag is de fees-
telijke intocht over de Stadswal-
len naar het Waagplein, midden 
in het centrum van Alkmaar. Uit-
eindelijk worden ongeveer 6.000 
wandelaars verwacht in Alkmaar.

Inschrijven voor de 13e editie kan 
t/m 5 juni op www.pluswandel-
4daagsealkmaar.nl. (Foto: aange-
leverd)

Regio - Theater De Beun in Heiloo 
verheugt zich in de komst van ca-
baretière Katinka Polderman. Zij 
heeft in de loop der jaren bewe-
zen tot de cabarettop van Neder-
land te behoren en onderstreept 
dit met de voorstelling ‘Polder-
man draagt een steentje bij‘.

Polderman behandelt de hypo-
crisie en apathie van de mens te-
genover dier en natuur. Het is een 
actueel onderwerp dat andere 
cabaretiers nogal eens laten lig-
gen of slechts even aanstippen. 
Het thema over de bedreiging 
van de wereld en de manier waar-
op er door de mensen wordt ge-
reageerd wordt door Polderman 
besproken met sarcasme, slimme 
woordspellingen en ontroerende 
teksten in sterke liedjes, die tot 
nadenken aanzetten. Maar: aan 
lachsalvo’s geen gebrek. 

Het optreden is op 7 maart, 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
kaartverkoop@vriendenvande-
beun.nl. (Foto: Krijn van Noord-
wijk)

Katinka 
Polderman 
in De Beun
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13 FEBRUARI
Open huis PCC Heiloo, 19.00-
21.00 uur. www.pcc.nu.

Informatiebijeenkomst over 
obesitas van 19.00 tot 20.00 uur 
in Pieter van Foreestzaal (015) 
van de Noordwest Ziekenhuis-
groep locatie Alkmaar. Toegang 
gratis. Aanmelden via www.rkz.
nl/aanmelden_obesitas.

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

Girls Night in Maritiem College 
IJmuiden en Technisch Colle-
ge Velsen aan de Briniostraat in 
IJmuiden, 18.30-20.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Lakshmi in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: KB-Fotogra�e)

14 FEBRUARI

Kusjesdag Bij Bakker, Dorps-
straat 102, Castricum. Van 14.00 
tot 17.00 uur demonstreert Man-
dy Groot Luminance kleurpotlo-
den. Mini-workshop, kosten 7,50 
euro. Opgeven van tevoren. (Fo-
to: aangeleverd)

Infomatieavond over Reset-
YourMind-mediaties door Ger-

rit Bruil om 20.00 uur in Cultu-
reel Centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Gra-
tis toegang. Meer informatie op 
www.resetyourmind.nl.

The Bach Choir & Orchestra of 
the Netherlands met Requiem 
& Krönungsmesse in Grote Kerk 
Alkmaar, 19.30 uur.

The Simon & Garfunkel Story 
(reprise) in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: aangele-
verd)

Alex Ploeg (lid Comedytrain) met 
Ultimatum in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

15 FEBRUARI
Dansmeditatie van 9.45 tot 
11.45 uur in Cultureel Centrum 
Geesterhage, Castricum (Croo-
nenburghzaal). Aanmelden niet 
nodig, www.dansengeniet.nl.

Tassenatelier/ leerlokaal POOK-
POOK Castricum: intro-work-
shop ‘Tassen van leer’  voor be-
ginners en ervaren makers, och-
tend: 9.30-12.30 uur of middag: 
13.30-16.30 uur. Voor info en aan-
melding: www.pookpook.nl. Ook 
zaterdag.

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

Gratis �theidstest voor 60-plus-
sers die willen proberen welke be-
weegactiviteit het beste bij hen 
past, in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Castricum. Meer 
informatie: buurtsportcoach Cas-
tricum, Joyce van Tunen via jvan-
tunen@teamsportservice.nl of 06 
112 71205/0251-254740.

Speel mee met Schatgravers 
(kaartspel) in bibliotheek Castri-
cum, Geesterduinweg 1 van 15.30 
tot 17.00 uur. Leeftijd 6-12 jaar. 
Toegang gratis. Aanmelden ge-
wenst via agenda op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Emeritus-hoogleraar Herman 
Pleij komt vertellen over de Ne-
derlandse identiteit en mentali-
teit en vooral over de noodzaak 
van de regionale identiteiten om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 
Limmen. Meer info op www.lim-
mencultuur.nl. (Foto: aangele-
verd)

Film ‘Den Skyldige’ draait om 
20.15 uur in Filmhuis De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest. Kaarten 
in voorverkoop bij Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-

▲

geest, of aan de zaal, indien nog 
beschikbaar. (Foto: aangeleverd)

Bitterzoete komedie ‘Genoeg 
nu over jou!’ met Ingeborg El-
zevier, Annick Boer en Peter Tuin-
man in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (Foto: Ben van Duin)

Joris Linssen & Caramba (thea-
terconcert) in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Cor-
bino)

Alink&Plukaard (toneel) in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.30 
uur. (Foto: Maxime Faassen)

Agrupación Señor Serrano met 
Birdie in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: Ariane Cuminale)

16 FEBRUARI
POOKPOOK Castricum, zie 15 
februari.

Demodag van 11.00 tot 16.00 uur 
Bij Bakker, Dorpsstraat 102 in Cas-
tricum. Mariannne Eugster is in 
de winkel aan het werk aan een 
schilderij, mixed media technie-
ken met acrylverf.

Lezing: ‘Klachten vanuit de 
darm’ door Frank Jonkers bij Bo-
dyswitch, Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk, 14.00-16.00 uur. 
Deelname gratis, wel aanmelden: 
via: www.bodyswitch.nl, e-mail: 
heemskerk@bodyswitch.nl of te-
lefonisch: 0251-234000. (Foto: 
aangeleverd)

Vesper met liedmiddag in de 
Dorpskerk aan de Kerkweg 1 in 
Castricum. Aanvang 17.00 uur.

Popweekend in De Viendschap 
in Akersloot: Def Americans 
Johnny Cash Tribute en Old Tur-
key live in café De Vriendschap, 
Kerklaan 18, in Akersloot. Zaal 
open 20.00 uur, aanvang mu-
ziek 21.00 uur. Entree 12,50 eu-

ro. Kaarten via: ikbenaanwezig.nl 
of 0251-312866 of WhatsApp 06-
51387333. (Foto: Gijs Spierings)

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest vanaf 20.30 uur. 
Toegang gratis. Met onder ande-
re Sholeh Rezazadeh. www.de-
zwaancultureel.nl. (Foto: aange-
leverd)

Heilooër Operette Vereniging 
speelt ‘De Dragonders’ in Thea-
ter De Beun in Heiloo, 20.00 uur. 
Ook 17 februari. Kaarten:  www.
heilooeroperettevereniging.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Katinka Polderman in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Krijn 
van Noordwijk)

Jack Wouterse in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

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

IVN-natuurwandeling. Start om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Opgave vooraf niet nodig. (Foto: 
Paul ten Have)

Postzegel(ruil)beurs van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 

Kern, Overtoom 15, Castricum. 
Toegang gratis.

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

Kerk Krommeniedijk is open 
voor bezichtiging van 13.00 tot 
16.00 uur.

De Kleine Cowboy (4+) in De 
Vest in Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: 
Gregor Ramaekers)

Bier stacheln in het Proe�okaal 
van Brouwerij Dampe-gheest, 
Achterweg 22 in Limmen. Proef-
lokaal is open van 15.00 tot 20.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Popweekend in De Viendschap 
in Akersloot: The Boogie Dogs, 
rock ’n roll formatie, om 15.00 uur. 
Entree 5 euro.

Muzikale goochelshow door 
Quintus van Amstel in Theater 
Koningsduyn in Castricum, 15.00 
uur. Kaarten: www.toonbeeld.tv, 
0251-659012 of aan de zaal. (Fo-
to: aangeleverd)

Stella en de Starlights (af-
scheidsconcert) vanaf 16.00 uur 
bij Jazz Session Club Vredeburg in 
Limmen. Toegang vrij. (Foto: aan-
geleverd)

Familie Flöz met Hotel Paradiso 
(12+) in De Vest in Alkmaar, 16.00 
uur. (Foto: Marianne Menke)

18 FEBRUARI
Volleybalinstuif Croonen-
burg voor jong en oud in Sport-
hal De Bloemen in Castricum, 
10.00 uur – 11.00 uur: Funvolley, 
10.00 12.00 uur: Smashbal met 
spelinstuif, 11.00 uur -12.00 uur: 
Fitvolley.

Stiltewandeling door duinge-
bied. Verzamelen 09.30 uur bij 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg. Deelname gratis, 
wel duinkaart nodig.  Info: 0251- 
654064.

ICE-games voor kinderen in 
voorjaarsvakantie van 12.00 tot 
15.00 uur in ijshal De Meent Bau-
erfeind te Alkmaar. Met curling, 
ICE �etsen, ijshockey en sjoel de 
puck.

Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 
voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�e@castricum.nl.

19 FEBRUARI
Tassenatelier/leerlokaal POOK-
POOK Castricum: kringloop-
workshop ‘Oud leer’, 9.00 - 13.00 
uur. Voor info en aanmelding: 
www.pookpook.nl. Ook donder-
dag 21 februari.

Ronald Borstlap van de Muziek-
handel vertelt bij Verhalengroep 
Oud-Castricum om 10.00 uur in 
gebouw Werkgroep Oud-Castri-
cum, Geversweg 1b. (Foto: aan-
geleverd)

ICE-games zie maandag.

20 FEBRUARI
Tassenatelier/ leerlokaal POOK-
POOK Castricum: intro-work-
shop ‘Tassen van leer’  voor begin-
ners en ervaren makers, ochtend: 
9.30-12.30 uur of avond: 18.30-
21.30 uur. Voor info en aanmel-
ding: www.pookpook.nl.

ICE-games zie maandag.

Knutselen met wedstrijd in Tuin 
van Kapitein Rommel in Castri-
cum van 13.30 tot 15.30 uur. Vaas-
je beschilderen en daarna zonne-
bloempit planten voor de zon-
nebloemwedstrijd. Entree 3 eu-
ro. Opgeven via www.tuinvan-
kapiteinrommel.nl of info@tuin-
vankapiteinrommel.nl. Alleen aan 
de wedstrijd meedoen? Haal dan 
met eigen bloempotje een for-
mulier en zonnebloempot op vrij-
dagmiddag 22 februari. Kosten 
zijn dan € 0,50.

De Kleine Zeemeermin De Mu-
sical (4+) in Kennemer Theater 
Beverwijk, 14.00 uur.

Lezing over vergeten fruitras-
sen bij NIVON Beverwijk in zaal 
Tropica aan de Constantijn Huy-
gensstraat 99 in Heemskerk, 
20.00 uur. www.nivonbever-
wijknl.

Folkband Unicorn in Witte Kerk 
Heiloo om 20.00 uur. Toegang 
12,50 euro. Reserveren via kaart-
verkoop@kunstgetij.nl of 06-
38149037. www.kunstgetij.nl. 
(Foto: aangeleverd)
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,,Ik heb mijn hoofd leren buigen voor het leven”
Journalist schrijft boek over haar 
leven met epilepsie

Regio - Bij de boekpresentatie 
in Noordwijk afgelopen zater-
dag wordt de auteur aangespro-
ken door een vrouw met dezelf-
de hersenaandoening. ,,Ze droeg 
een zonnebril en had een hulp-
hond bij zich. De vrouw zei: je 
geeft woorden aan iets waar ik 
geen woorden voor heb. Dat ont-
roerde. Vooraf had ik tegen mijn 
uitgever gezegd dat het boek zou 
slagen als ik zo’n reactie zou krij-
gen.” Na de diagnose, zo’n twee-
enhalf jaar geleden, verruilt Do-
minique het stadse leven voor 
een plek in de natuur. Ze vindt 
haar nieuwe stek op De Woude, 
waar ze uitkijkt over de weilan-
den en de mooiste zonsonder-
gang kan aanschouwen. ,,Mijn 
horizon is hier letterlijk breder ge-
worden.”

In Amsterdam leidt ze jaren ge-
leden een ‘maakbaar’ leven. ,,Ik 

werkte hard om mezelf te bewij-
zen, het goed te doen. Je moet in-
teressant zijn, goed eten, naar yo-
ga, je moeder bellen… Je moet 
van alles. Steeds vaker dacht ik: 
waar gaat dit nu eigenlijk over?” 
Dominique is dol op zelfhulpboe-
ken, werkt voor uiteenlopende 
opdrachtgevers, heeft veel alge-
mene kennis en schrijft zelf boe-
ken over de maakbaarheid van 
het leven en leiderschap. ,,Ik was 
altijd erg van de wilskracht. Als 
iets niet lukt is het je eigen schuld. 
Schouders eronder en doorgaan.”

Als ze in 2016 met haar zus in 
Duitsland is om een pand te be-
zichtigen, wordt ze overval-
len door een epileptische aan-
val. ,,Dat voel je niet aankomen”, 
schetst de auteur. ,,Ik ben twee 
uur buiten westen geweest.” 
De diagnose epilepsie valt haar 
zwaar. ,,In die periode werd ik 

enorm geconfronteerd met me-
zelf. Ik was constant bezig met af-
leiding en kon slecht omgaan met 
tegenslag. Geduldig ben ik niet, ik 
had er grote moeite mee dat ik 
een patiënt was. Dat ik hulp no-
dig had.” Haar vrijgevochten be-
staan is in een klap van de kaart 
geveegd. Autorijden mag niet 
meer en op haar vierjarige neef-
je passen is enkel toegestaan on-
der begeleiding. ,,Ik wist me daar 
geen raad mee en voelde me ge-
lijktijdig schuldig tegenover pa-
tiënten die het slechter hadden 
dan ik. Eigenlijk was er ik redelijk 
goed vanaf gekomen.” 

Hulp vragen is moeilijk voor Do-
minique. ,,Men zei tegen mij: als 
je hulp nodig hebt, dan bel je 
wel hé? Dat deed ik dus niet. Ik 
had geen �auw idee wat ik nodig 
had.” Gevoelens van eenzaam-
heid domineren. ,,Je weet niet 
goed wat er met je aan de hand 
is, waar je behoefte aan hebt. Dan 
kun je dat ook niet met anderen 
delen.” Dominique gaat schrijven. 
Vanuit haar gevoel - open en eer-
lijk. ,,Ik zat lang in de ontkenning, 
als je met anderen praat wordt 
het zo echt. Het schrijven helpt 
haar, maar de stap tot publicatie 
is groot. ,,Dan heb je toch het ge-
voel dat je jezelf als patiënt neer-
zet. Uiteindelijk is het wél wat mij 
is overkomen. Dat verhaal wil ik 
delen in de hoop dat anderen 
zich erin kunnen herkennen. ,,Ik 
heb mijn hoofd leren buigen voor 
het leven. Dan realiseer je je in-
eens dat je helemaal niet bijzon-
der bent. Ik heb mijn leven aan-
gepast - met enige weerzin - en 
ben milder geworden. Naar bui-
ten treden met mijn verhaal is een 
overwinning. Ik héb wel epilep-
sie, maar ben veel meer dan een 
patiënt. Eigenlijk heb ik dit boek 
voor mezelf geschreven. Hoe per-
soonlijker, hoe universeler.”

Het boek van Dominique Haijtema 
- Nooit meer een zelfhulpboek. Raw 
food for the mind is verkrijgbaar bij 
verschillende boekhandels. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Dominique Haijtema (45) woont jarenlang in Amster-
dam en reist als freelance journalist de wereld rond. Ze voelt zich 
onafhankelijk en vrij - zonder koophuis, zonder relatie. Steeds 
maar druk en altijd haast. Tot ze tweeënhalf jaar geleden wordt 
gediagnosticeerd met epilepsie. Schrijven werkt therapeutisch. 
In haar boek ‘Nooit meer een zelfhulpboek. Raw food for the 
mind’ tekent ze haar verhaal op. ,,Dit is het boek dat ik zelf had 
willen lezen.”

Indrukwekkende show 
van Maurits Hazeleger
Castricum - Het cabarettalent 
van Castricumse bodem heeft za-
terdagavond zijn belofte als vol-
wassen cabaretier waargemaakt. 
In de première van zijn show “Het 
kan altijd erger” heeft de 18-jari-
ge cabaretier Maurits Hazeleger 
bewezen het niveau van school-
cabaret allang te zijn ontstegen 
maar ook dat je niet al jaren op 
de planken hoeft te staan om 
een uitverkocht ‘Geesterhage’ an-
derhalf uur lang te boeien. Een 

niet onbeduidende rol was deze 
avond weggelegd voor zangeres 
Emma La Croix(16). De niet min-
der talentvolle vriendin van Mau-
rits bracht een medley van be-
kende soulzangers uit de jaren 
80/90. 
De opkomst had er veel weg van 
alsof illusionist Hans Klok zijn en-
tree maakte. De lichtshow en illu-
sionistenact waren al even mee-
slepend als de wijze waarop Mau-
rits zijn publiek meenam langs 

zijn dagelijkse ervaringen als pu-
ber. De vakantieliefdes (“op één 
hand te tellen, sterker nog: het 
is die ene hand”), familieperike-
len, gebrek aan ouderlijke liefde 
vanwege een broer die het alle-
maal beter kan, maar ook echte 
vriendschap kwamen als thema’s 
aan bod. Hazeleger staat er vol-
gens eigen zeggen niet voor zich-
zelf: ,,Iedereen die op deze avond 
van zijn minderwaardigheids-
complex af wil komen, is hier aan 
het goede adres”. Ondanks de 
dosis aan enorme zelfspot krijg 
je als toeschouwer toch niet het 
idee dat de cabaretier erg onder 
zijn vermeende ellende lijdt; hu-
mor is de beste vorm van thera-
pie en als toeschouwer verlaat je 
de zaal met het idee dat het met 
de eigen ellende inderdaad al-
lemaal erger kan. Dit stuk houdt 
de mensen een spiegel voor: ie-
dereen die zelf kinderen heeft (of 
zelf nog kind is), herkent zichzelf 
in menige situaties. 
Je moet het als 18-jarige maar 
durven om je als onzekere en 
enigszins mislukte slungel te pre-
senteren. Medelijden hoeven we 
met de Castricummer naar ei-
gen zeggen niet te hebben: ,,Dit 
was de beste avond van mijn HE-
LE leven en bovendien mag ik na 
deze voorstelling voor het eerst 
inkomstenbelasting betalen’’. 
(Tekst: een grote fan, foto: aange-
leverd)

Toneelvoorstelling Turks Fruit 
in Theater Koningsduyn

Regio - Dat het boek Turks Fruit 
in 1969 �ink wat losmaakte, staat 
buiten kijf. Het is dit jaar 50 gele-
den dat het boek Turks Fruit van 
Jan Wolkers verscheen. De roman 
was een bestseller, de �lm een hit, 
en dan is er nu de mag-je-niet-
missen toneelbewerking van het 
ultieme liefdesverhaal uit de Ne-
derlandse literatuur: Turks Fruit! 

De voorstelling speelt vanaf fe-
bruari in alle grote theaters in Ne-
derland, en zaterdag 16 maart 

ook in Castricum in Theater Ko-
ningsduyn.
De autobiogra�sche roman van 
Jan Wolkers heeft na bijna vijf-
tig jaar nog niets aan universele 
kracht en ontroering ingeboet en 
staat nog altijd hoog genoteerd 
op de boekenlijst van middelbare 
scholieren. Paul Verhoevens ver-
�lming, die van Monique van de 
Ven en Rutger Hauer op slag �lm-
sterren van internationale allure 
maakte, is met 3,6 miljoen bezoe-
kers nog steeds de best bezochte 

Nederlandse �lm ooit. Voor deze 
toneelvoorstelling zijn ook top-
acteurs gevonden, zo wordt de 
hoofdrol gespeeld door niemand 
minder dan Chris Peters, die To-
nio speelde in de gelijknamige 
Nederlandse �lm.
Turks fruit gaat over de heftige 
liefde tussen een beeldhouwer 
Erik en een liftster, Olga, die zijn 
muze werd. Ondanks allerlei te-
genwerkingen beleven ze samen 
een fantastische, romantische zo-
mer. Hun ongekend passionele 
relatie krijgt echter een dramati-
sche wending als de jonge vrouw 
ernstig ziek wordt. 

De toneelvoorstelling is een sen-
suele én ontroerende homma-
ge aan dit prachtige boek uit de 
jaren ’70. Beleef het mee, op za-
terdagavond 16 maart in Thea-
ter Koningsduyn (Geesterhage) 
in Castricum. Kaarten: 27,50 euro 
incl. gratis pauzedrankje, online 
te koop via: www.geesterhage.nl 
(Foto: Hummelinck Stuurman)

Muziekmiddag Zonnebloem 
in de ‘Heeren van Limmen’
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt haar gasten uit voor 
een middag vol muziek en gezel-
ligheid met Jaap van Saarloos uit 
Abbekerk. Jaap van Saarloos is 
al vele jaren actief in de muziek 
in Noord-Holland en bekend als 
zanger, entertainer en musical-
speler. Hij heeft een  liedjespro-
gramma samengesteld met ‘lied-
jes van toen en nu’, nostalgische 
en vrolijke liedjes, met bekende 
maar misschien ook enkele min-
der bekende melodieën. Elk lied-
je vertelt een verhaal of roept 
een beeld op; tussendoor vertelt 
hij een verhaal of brengt een ge-

dichtje naar voren van bijvoor-
beeld Toon Hermans of een West-
fries versje, afgewisseld met een 
persoonlijke vertelling of een 
sketch. Hij zingt zijn liedjes met 
behulp van begeleidingsban-
den en eigen installatie. Bij al zijn 
zangactiviteiten heeft hij als uit-
gangspunt een blij en positief op-
treden te verzorgen om  ieder-
een met een glimlach weer huis-
waarts te laten gaan.
De muziekmiddag is woensdag 
27 februari in Heeren van Lim-
men; aanvang 14.00 uur. Ver-
voer nodig? Bel Ria Hooijboer, tel. 
5052235. (Foto: aangeleverd)

Creatief bij Bakker
Castricum - Mandy Groot is don-
derdag 14 februari van 14.00 tot 
17.00 uur aanwezig in de snoep-
winkel voor kunstenaars, Bij Bak-
ker, om de Luminance kleurpot-
loden van Caran d’Ache te de-
monsteren. Het is kusjesdag. Zij 
leert hoe je de mooiste resulta-
ten krijgt met kleurpotloden in 
een mini-workshop, kosten € 7.50 
p.p. Geef je van tevoren op, er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Voor en 
na de workshop is Mandy aan het 

werk te zien kan iedereen vragen 
stellen en de potloden uitprobe-
ren. 
Zaterdag 16 februari is Marianne 
Eugster van 11.00 tot 16.00 uur in 
de winkel aan het werk aan een 
schilderij, mixed media technie-
ken met acrylverf. Ze werkt met 
behang/papier/mediums en ver-
dikkingsmiddelen en laat zien 
hoe je dat mooi kunt verwerken 
in een schilderij. Ga langs en laat 
je inspireren. De demonstraties 

zijn in de winkel en zijn gratis te 
bezoeken. 
Bij Bakker is te vinden aan de 
Dorpsstraat 102 in Castricum. 
Meer informatie op www.de-
snoepwinkelvoorkunstenaars.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Akersloot: 26-01-2019: Mad-
dy-Mae Smit, dochter van Merel 
Smit.
Castricum: 11-01-2019: Tycho 
Raaf Christiaans, zoon van Bas 
Christiaans en Ruth Kahmann. 14-
01-2019: E�an Tuersunayi, zoon 
van Maimati Tuersunayi. 03-02-
2019: Doutzen Spil, dochter van 
Tom M. Spil en Renske Smit.
Limmen: 20-01-2019: Bram Marti-
nus Nicolaas Admiraal, zoon van 
Eduardus T.F. Admiraal en Corne-
lia M. Commandeur. 

Overledenen
Castricum: 24-01-2019: Petronel-
la H. Twisk, weduwe van Nicolaas 
Zonneveld. 26-01-2019: Maria G. 
de Jong. 31-01-2019: Marcus W. 
van der Klooster, gehuwd met 
Maria W. Bosman. 04-02-2019 Pe-
trus Nieuwenburg, weduwnaar 
van Maria de Boer.
Limmen: 27-01-2019: Klasina A. 
Haaker, weduwe van Petrus C. 
Weijers. 04-02-2019: Afra G. de 
Winter, weduwe van Joseph A. 
van der Steen. 
Elders: 06-02-1931: Elisabeth C. 
Koemans, weduwe van Johannes 
P. Schouten.

GEEN KRANT?
0251-674433

Bij Verhalengroep Oud-Castricum:
Ronald Borstlap 
doet zijn verhaal
Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricum heeft dinsdag 19 
februari Ronald Borstlap, eige-
naar van de Muziekhandel op de 
Bakkummerstraat 13, uitgeno-
digd om zijn verhaal te doen.
Samen met zijn echtgenote Ans 
Borstlap is de muziekwinkel, ont-
staan in 1984, uitgegroeid tot een 
begrip in de regio. Alles op mu-
ziekgebied is te verkrijgen zo-
als bladmuziek, snaren voor di-
verse instrumenten, lessenaars, 
standaards, gitaren, blok�uiten, 
mondharmonica’s enz. 
Er zal een veelheid aan onderwer-
pen ter sprake komen en natuur-
lijk in de eerste plaats hoe het be-
drijf ontstaan is, namelijk door 
het stemmen en repareren van 
piano’s. En nog steeds is de win-
kel niet los te zien van het am-

bachtelijke gedeelte, het restau-
reren van piano’s en vleugels en 
dat al sinds 1976 en ook het re-
viseren/afstellen van alle soorten 
gitaren.
Interessant zal natuurlijk zijn een 
uitgebreide schets van de ont-
staansgeschiedenis van de piano 
en alle problemen die zich voor-
doen bij onderhoud en restaura-
tie. Daarbij zal het een en ander 
getoond worden zoals modellen, 
materiaal en onderdelen. Ronald 
Borstlap hoopt op veel vragen uit 
het publiek.

Geïnteresseerden zijn welkom op 
dinsdag 19 februari om 10.00 uur 
in het gebouw van We0rkgroep 
Oud-Castricum aan de Gevers-
weg 1b. Entree 3 euro. (Foto: aan-
geleverd)
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Twee keer brons voor TIOS
Limmen - Zaterdag deed de se-
lectieploeg van TIOS uit Lim-
men mee met de tweede com-
petitiewedstrijd van dit seizoen. 
De turnsters konden zich tevens 
plaatsen voor de doorstroom-
wedstrijd waar ze tegen turn-
sters uit een ander rayon moeten 
uitkomen. Dit lukte bij vier TIOS- 
turnsters.

Hannah van der Tol wist beslag 
te leggen op een medaille voor 
de vierde plaats. Haar beste on-
derdelen waren sprong (10.00) 
en brug (9.75). Hannah mag zich 
nogmaals bewijzen in de door-

stroomwedstrijd.
Wie we daar ook gaan zien zijn 
Bonna Mooij en Jorieke Visser. Zij 
wisten zaterdag helaas geen me-
dailles binnen te halen maar ein-
digden wel hoog genoeg om zich 
te plaatsen voor de �nale Zuid.

Als laatste wist seniorturnster Su-
zanne de Jong beslag te leggen 
op het brons. Met de hoogste 
score voor sprong (11.70) en een 
mooie brugoefening (10.75) turn-
de zij zich naar de derde positie. 
Zij mag net als Hannah wederom 
strijden op 7 april in Amsterdam. 
(Foto: aangeleverd)

Prijzen voor Dos-turnsters
Castricum - Afgelopen week-
end werden de tweede competi-
tiewedstrijden gehouden van de 
Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie voor rayon Ken-
nemerland. Na a�oop van deze 
wedstrijd werden ook de rayon-
kampioenen benoemd en werd 
ook duidelijk welke turnster door 
is naar de volgende ronde. 
Op zaterdag stonden voor de eer-
ste wedstrijd Fien van den Boog-
aard, Feline van Graas, Eva Agter-
berg, Marinka Jonker en Michelle 
Grogniet van Dos klaar. De turn-
sters hebben prachtig geturnd en 
dit werd beloond met een derde 
en vierde plek voor Fien en Feline 
in de categorie instap D2. Michel-
le kreeg een bronzen medaille 
voor plaats vijf en Marinka mocht 
met goud naar huis en de rayon-
beker. De vier medaillewinnares-
sen gaan ook door naar de �nale.
In de tweede wedstrijd moch-
ten Hanna de Ruiter, Janna Lou-
wen en Anna van Egmond (juni-
or divisie 5) en Ilse Straver en Féli-
ne Denneman (pupil I D2) aan de 
gang. Zij vielen helaas net buiten 
het podium. Janna, Anna en Féli-
ne zijn wel door naar de volgende 
ronde. In de derde wedstrijd was 
de beurt aan junioren divisie 4. 
Sophie Denneman, Quinty Brand, 

Imke Lute en Jet Dreijer turnden 
een stabiele wedstrijd. Het deel-
nemersveld was sterk. Jet Dreijer 
mocht zowel de zilveren medaille 
als de rayonbeker mee naar huis 
nemen. Tevens is zij door naar de 
�nale. Aan de andere kant van 
de zaal turnde Sanne Spil (pu-
pil II D2). Helaas had zij een val 
van balk, waardoor ze een zeven-
de plek behaalde. Tot slot kwa-
men de Dos-pupillen II D1 in ac-
tie. Roos Grimminck en Eline Kor-
thouwer hadden er veel zin in en 
dat was te zien! Roos werd eerste 
en Eline tweede. Roos werd ook 
rayonkampioen en beiden zijn 
door naar de volgende ronde. 
Op zondag lieten Tessa Scher-
mer, Eva Wahlia en Lola Lauritsen  
mooi turnwerk zien. Zij eindigden 
respectievelijk op een vierde, vijf-
de en achtste plaats en mogen 
alle drie door naar de volgende 
ronde.
Stijne de Winter behaalde bij de 
senioren vierde divisie het brons 
en kreeg ook de rayonbeker. Ook 
zij mag naar de �nale.
De laatste twee Dos-turnsters wa-
ren Anna Borst (jeugd 2 divisie 4) 
en Iris Spil. Helaas had Anna een 
val op brug. Iris behaalde een 
bronzen medaille in haar catego-
rie pre-instap. (Foto: aangeleverd)

Podiumplaatsen op het 
NK-atletiek voor junioren
Castricum - Het afgelopen week-
end presteerden de junioren van 
Team Distance Runners tijdens 
het Nederlands Kampioenschap 
Indoor atletiek in Apeldoorn uit-
stekend op de sprint en middel-
lange afstand.

Djoao Lobles behaalde met rui-
me voorsprong op de nummer 
twee het goud op de 400 meter 
bij de jongens junioren A, waar-
bij hij zijn persoonlijke record fors 
verbeterde naar een toptijd van 
48.06. Op dezelfde afstand wisten 
Hidde Zeestraten en Febora Rid-
der, ondanks verbeteringen van 
hun persoonlijke record, niet tot 
de �nale door te dringen bij de 
junioren A.

Een grote groep atleten plaatste 
zich voor de �nale van de 800 me-
ter. Femke Been, hersteld na een 
slepende blessure, liep als eerste 
de �nale bij de meisjes junioren A. 
In een spannende strijd bemach-
tigde Been met nog 50 meter te 
gaan de koppositie om in 2.17.43 
als winnares over de �nish te stor-
men. Vervolgens liepen Noah Bal-
tus en Jesse Scheltema de �nale 
bij de jongens junioren B, waar-
in Baltus de gouden medaille be-
machtigde in een tijd van 1.57.81 
en Scheltema - als NK-debutant - 
het zilver in een tijd van 1.59.00. 
Djoao Lobles, Timo Stegink en 
Joep Welsch traden aan in de �-
nale van de 800 meter jongens 
junioren A. Lobles behaalde op 
zijn favoriete afstand wederom 
eremetaal door na een krachtige 
race op de tweede plaats te ein-
digen in een tijd van 1.51.54. Ste-
gink viel met een vierde plaats 
net naast het podium en Welsch 
moest genoegen nemen met een 

verdienstelijke zesde plaats.

Noah Baltus plaatste zich voor de 
�nale van de 1500 meter bij de 
jongens junioren B. Baltus won 
de �nale afgetekend in een schit-
terende tijd van 4.14.36, hetgeen 
hem zijn tweede gouden medail-
le opleverde. Koen Grandiek en 
Kick Castricum plaatsten zich bei-
den voor de �nale van de 1500 
meter bij de jongens junioren A, 
waarin Grandiek het brons be-
machtigde in een tijd van 4.06.82. 
Castricum eindigde op een eer-
volle zevende plaats.

Volgende week zal het NK-atle-
tiek voor senioren in Apeldoorn 
plaatsvinden, waarbij wederom 
veel TDR-atleten en leden van AV 
Castricum, te bewonderen zullen 
zijn.

Femke Been - Nederlands Kampi-
oene 800 meter meisjes junioren A 
(foto: Evert Woutersen)

Volleybalinstuif in de 
voorjaarsvakantie
Castricum - Deze voorjaarsva-
kantie organiseert volleybalver-
eniging Croonenburg samen met 
Sportservice Kennemerland op 
maandag 18 februari weer een 
sportinstuif in sporthal De Bloe-
men. En nu niet alleen voor kin-
deren van 2 tot en met 12 jaar, 
maar ook voor hun ouders en an-
dere belangstellenden. Een be-
weeglijke ochtend voor jong en 
oud.
Allereerst start van 10.00 uur tot 
11.00 uur het Funvolley voor kids 
van 2 tot 6 jaar. Onder de noemer 
Funvolley leren de kinderen op 
een toegankelijke en speelse ma-
nier alle basisbeginselen van be-
wegen. Het plezier in bewegen 
staat voorop. 
Naast het Funvolley start dan ook 
het Smashbal voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar, het logische 

vervolg op Funvolley. De deelne-
mers aan de Smashbalclinic leren 
meteen de bal hard te smashen. 
Jongens, maar ook meisjes, vin-
den dat toch het meest specta-
culaire ding van het volleybal. De 
clinic speelt daar op in. Daarnaast 
wordt er veel bewogen en plezier 
gemaakt. Het Smashbal wordt af-
gewisseld met een spelinstuif en 
duurt tot 12.00 uur. 
Maar ook aan de ouders (en alle 
andere belangstellenden) is ge-
dacht: van 11.00 uur tot 12.00 
uur wordt het Fitvolley geïntro-
duceerd. Een gedeelte van de tijd 
wordt besteed aan �tnessoefe-
ningen, vervolgens meer op het 
volleybal gerichte oefeningen en 
er wordt afgesloten met een par-
tijtje. 
Zie ook www.croonenburg.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Hattricks bij tafeltennis-
vereniging Castricum
Castricum - De tafeltennisvoor-
jaarscompetitie is alweer twee 
weken van start, en afgelopen 
vrijdag zijn de eerste thuiswed-
strijden op de thuisbasis aan de 
Gobatstraat gespeeld. Kees Hou-
baer, Hans Nieuwenhuijs en Le-
yad Salame vormden het drietal 
van team 1. Leyad had met drie 
winstpartijen in zijn eerste uit-
wedstrijd al laten zien dat hij een 
goede aanwinst voor de tafelten-
nisclub uit Castricum is. Deze hat-
trick kon hij wederom behalen. 
Met aanvallend spel waarbij zo-
wel zijn fore- als backhandslagen 
snoeihard zijn wordt het lastig 
voor de tegenstander om te kun-
nen winnen wat Amsterdam 78 
dit aan den lijve ondervond. Met 
de 2 punten erbij, die Hans en 

Kees maakten en het gewonnen 
dubbel was de einduitslag 6-4. 

Team 2, dat gepromoveerd is 
naar de 3e klasse kon niet opbok-
sen tegen de materiaalspelers 
van TSTZ uit Haarlem. Met slechts 
winstpartijen van Wout Goos en 
Renny Hup werd het derhalve 2-8. 
Na vorige week met winst van 
10-0 kon team 3 met 8-2 hun ze-
gereeks voortzetten. Wendy van 
Zilt- Wokke en Tijmen van der 
Horst staan beiden nog met 100% 
bovenaan in de top. 
Team 4 had een einduitslag van 
4-6 tegen VDO uit Uithoorn, en 
ondanks de hattrick van Ghiath 
Miari verloor team 5 met 3-7 te-
gen het Spaarne uit Haarlem. (Fo-
to: aangeleverd)

Hans Nieuwenhuijs, (links) en Ieyad Salame speelden de dubbel (foto: 
aangeleverd)

Verjaardagsfeestje op 
Jeu de Boules-club
Castricum - Je maakt het niet ie-
dere dag mee. Een actief lid van 
een sportvereniging viert haar 
85ste verjaardag. Daarom be-
sloot het bestuur van de Bakkum-
se vereniging de Setters de jarige 
maar eens extra in het zonnetje te 
zetten. 
Toos Maalman, voor velen een 
bekend gezicht omdat ze jaren-
lang bij Apotheek Van Ouwerkerk 
werkte, was in haar nopjes met 
de bloemen en de spandoek die 
men voor haar maakte. Het lever-
de haar extra energie op, want ze 
werd tweede op de wedstrijd die 
op haar verjaardag werd gehou-
den. (Kees Zonneveld, foto: aan-
geleverd)

Voor meer informatie over de ver-
eniging: www.stetters.nl.

Daan van de Laarschot 
nadert top ranglijst WIK
Castricum - Met wederom een 
spectaculaire overwinning, nu 
op Peter Vos, met een stijgings-
percentage van 70%, wat goed 
is voor 170 punten, stijgt Daan 
met stip naar de kop van de rang-
lijst bij biljartvereniging WIK. Ter-
wijl de nummers één en twee van 
de ranglijst, nog maar twee wed-
strijden voor de boeg hebben, 
staan er voor Daan nog zes par-
tijen op het programma. Maar de 
voorsprong van de koploper Cor 
Stroet is maar 200 punten, die in 
principe door Daan te overbrug-
gen zijn. De huidige stand van de 
ranglijst kan de aankomende we-
ken drastisch wijzigen, aangezien 
de nummers één tot en met acht, 
kansen hebben op een top drie 
klassering. 

Frans Lute is één van de achter-
volgers, die weer een prima par-
tij op het nieuwe groene laken 
etaleerde tegen Cees Burgme-
ijer. Met een imponerende serie 
van 38 caramboles en nog 2 se-
ries van 13 caramboles, was de 
winst voor Frans en kon er 146 
punten worden bijgeschreven op 
zijn conto, waardoor hij zijn huidi-

ge positie op de ranglijst kon be-
houden. 
Buiten dit geweld waren er nog 
twee partijen die de aandacht 
trokken en wel die tussen Gert 
Lute en Jaap de Boer en die van 
Ad Kempers tegen Rolf Greshof. 
Voor Jaap was het weer zijn eer-
ste partij na zijn handblessu-
re, maar dit belette hem niet om 
een prima resultaat te behalen, 
met een stijgingspercentage van 
46%. Gert startte de partij slecht, 
met vijf ‘poedels’ in de eerste vijf 
beurten, maar met een serie van 
elf caramboles, in de zesde beurt, 
kwam het herstel en kon ook hij 
�nishen met een positief stij-
gingspercentage van 17%. In de 
partij waar het venijn in de staart 
zat, was het Rolf Greshof die een 
mooie overwinning boekte te-
gen de ook goed spelende Ad 
Kempers. Maar de eindsprint van 
Rolf was hem net iets te mach-
tig, want voor Rolf kon er een stij-
gingspercentage van 28% geno-
teerd worden tegen 10% van Ad. 
Stand: 1. Cor Stroet met 1971 
punten; 2. Wim van Duin met 
1866 punten; 3. Jörgen Bolten 
met 1855 punten.  

Beginnen met hardlopen
Castricum - AV Castricum no-
digt plaatsgenoten uit om te le-
ren hardlopen. Het Yakult Start 
to Run programma is voor ieder-
een. Mannen en vrouwen, jong 
en oud, beginners of al een klein 
beetje getraind. In zeven weken 
leer jij 25 minuten aaneengeslo-
ten hardlopen op eigen tempo.
Professionele trainers van AV Cas-
tricum begeleiden en coachen de 
deelnemers hierbij. Deelnemers 

leren de juiste loophouding en 
-techniek. En men traint altijd in 
een groep, wel zo gezellig en vei-
lig. 
De trainingen starten op zater-
dag 9 maart om 9.30 uur vanaf 
het clubhuis van AV Castricum. 
Je traint vanaf daar in de dui-
nen, wat de trainingen afwisse-
lend maakt. Aanmelden kan via 
via www.yakultstarttorun.nl. (Fo-
to: aangeleverd)



Vitesse laat Hercules Zaandam 
opnieuw ontsnappen: 2-2
Castricum - Het eerste competi-
tieduel dit seizoen vergat Vitesse 
al vóór rust afstand te nemen van 
Hercules Zaandam. In de blessu-
retijd pakte de Zaankanters toen 
onverdiend de winst met 2-1 
door in de blessuretijd uit een 
onvoldoende weggewerkte vrije 
trap te scoren. Nadat de Zaanse 
formatie ditmaal kort voor rust 
hun keeper kwijtraakte met rood 
en de toegekend penalty werd 
benut, leek Vitesse in een zetel te 
zijn gekomen. Maar de overtalsi-
tuatie werd na rust slecht uitge-
buit, waarna Hercules op hun be-
kende wijze, dus in de laatste 10 
minuten, en mede dankzij een 
keepersfout, met 10 man de op-
gelopen 2-1 achterstand alsnog 
wist weg te werken. Uiteindelijk 
eindigde Hercules zelfs nog met 9 
man omdat een invaller ook nog 
wegens natrappen rood kreeg. 
Maar dit keer ontbeerde Vites-
se de klasse om én de 2-1 voor-
sprong vast te houden én de 
overtalsituatie uit te buiten.
Al in de tweede minuut kwam 
Hercules op heel fortuinlijke wij-
ze op voorsprong. Bij een voor-
zet vanaf de achterlijn aan de 
rechterkant verdween de bal via 
het been via één van de verdedi-
gers met een grote boog over de 
kansloze keeper Michel van Kam-
pen in het doel. Eén van de wei-
nige acties van Vitesse voor rust 
volgde zo’n 5 minuten later toen 
Robin Bakker zich vrijspeelde, 

maar zijn inzet rakelings over zag 
gaan. De gevaarlijkste actie voor 
rust kwam opnieuw van de Zaan-
se kant, toen in de 13e minuut 
Desmond de Waard zijn keeper te 
hulp moest schieten om een gro-
tere achterstand te voorkomen. 
Vlak voor rust werd echter Mats 
Laan in de diepte aangespeeld. 
Hij leek de keeper te gaan om-
spelen maar werd daarbij aange-
tikt en kwam daardoor ten val. De 
scheidsrechter bestrafte dit zowel 
met rood voor de keeper als met 
een penalty. Die werd genomen 
door Jort Kaandorp en hoewel 
de pas ingevallen keeper de bal 
nog toucheerde kon hij de gelijk-
maker niet voorkomen. Daardoor 
ging de rust in met een 1-1 stand 
op het scorebord.

Na rust leek het erop dat Hercules 
genoegen nam met die 1-1 stand. 
Die werd met man en macht ver-
dedigd, maar in de 55e minuut 
werd de achterstand toch een 
feit. Menno Frankfort wist zich op 
zo’n 25 meter voor het doel vrij 
te spelen en passte de bal per-
fect met een steekballetje op de 
diepgaande Jort Kaandorp. Die 
was een fractie sneller dan zo-
wel de verdedigers als de uitge-
lopen keeper en scoorde van de 
punt van zijn schoen: 2-1. Hercu-
les leek verslagen en rijp voor een 
grote nederlaag. Toch was het 5 
minuten later al bijna weer gelijk 
toen Vitesse er verdedigend weer 

allesbehalve goed uitzag. Het ge-
luk lachte de thuisploeg toen nog 
toe want de uit een ogenschijnlijk 
ongevaarlijke aanval gescoorde 
gelijkmaker werd terecht wegens 
buitenspel afgekeurd. Ook daar-
na was van het ongeslagen thuis-
record van Vitesse dit keer niet zo-
veel meer te merken. In plaats van 
de numerieke meerderheid met 
tempo en spel over de vleugels 
uit te buiten volharde Vitesse met 
fantasieloos spel en veel balver-
lies. Toch had Luuk ten Broek het 
duel in het slot kunnen gooien 
toen hij onverwacht dwars door 
het midden vrij voor de keeper 
verscheen, hem rechts passeerde 
maar zijn inzet net naast het doel 
zag gaan. In de 83e minuut viel 
vanuit het niets de gelijkmaker. 
Een wanhoopschot van zo’n 25 à 
30 meter na een goede actie van 
een invaller leek eenvoudig in de 
handen te komen van Michel van 
Kampen maar, tot afgrijzen van al-
les wat Vitesse was, caramboleer-
de de bal via zijn handen alsnog in 
het doel: 2-2. Niet veel later kreeg 
diezelfde invaller rood toen hij 
na opnieuw een goede actie zich 
niet kon beheersen en natrapte 
toen hij de bal verspeelde. Maar 
Vitesse had het deze middag niet 
en daardoor was de grootste kans 
op winst zelfs nog voor het met 
9 man spelende Hercules. Uitein-
delijk eindigde het merkwaardige 
en allesbehalve goede duel in een 
2-2 gelijkspel. (Foto: aangeleverd)

Belg Bashir Abdi verbreekt parcoursrecord
Michel Butter en Susan Krumins 
winnen NK 10 km in Schoorl
Regio - Een regenachtig Schoorl 
was zondag het decor voor het 
Nederlands Kampioenschap 10 
km. Het was de tiende keer dat 
het NK gehouden werd tijdens de 
Groet uit Schoorl Run. Bij de man-
nen ging de nationale titel naar 
Castricummer Michel Butter (zie 
foto). Hij klokte een tijd van 28.54 
en schreef daarmee het kampi-
oenschap voor de vijfde keer op 
zijn naam. Overall werd de 10 
km wedstrijd gewonnen door de 
Belg Bashir Abdi. Zijn zeer snelle 
tijd van 28.07 was goed voor een 
nieuw parcoursrecord. De Neder-
landse titel bij de vrouwen ging 
naar Susan Krumins. Ze won met 
overmacht in een persoonlijk re-
cord van 31.11. Krumins �nish-
te vlak achter de Zweedse Meraf 
Bartha, die de dameswedstrijd 
overall op haar naam schreef in 
31.09.

Het snelle en bosrijke parcours 
van de Groet uit Schoorl Run is 
erg geliefd onder de Nederlandse 
atleten. Voor de heren klonk om 
exact 14.30 uur het startschot, de 
vrouwen volgden 5 minuten later. 
De Belg Bashir Abdi liep al na 1 
km solo op kop en heeft de wed-
strijd tot aan de �nish alleen uit-
gelopen. Zijn goede vorm resul-
teerde in een verbetering van het 
parcoursrecord met bijna een hal-
ve minuut, van 28.35 (2004) naar 
28.07. Achter Abdi werd de strijd 
om het Nederlands Kampioen-
schap uitgevochten. Michel But-

ter liep de eerste kilometers sa-
men met de Belg Koen Naart weg 
bij de rest van de heren. Na 5 km 
moest Butter Naart laten gaan, hij 
sloot zich vervolgens aan bij Bart 
van Nunen en Beverwijker Stan 
Niesten. Op 1 km voor de �nish 
weet de ervaren Butter nog één 
keer te versnellen, Van Nunen en 
Niesten konden niet volgen en 
dus was de winst voor Butter een 
feit (28.54). Van Nunen kwam bin-
nen na 28.57 en Niesten noteerde 
een tijd van 29.03.
Eerder op de dag vonden de Mi-
zuno 21,1 en Run2Day 30 km 
plaats. De Mizuno 21,1 km werd 
gewonnen door de Belg Michael 
Brandenbourg in 1.07.02. De 
winst bij de vrouwen ging naar 
de Zweedse Caroline Almkwist, 
zij noteerde een tijd van 1.17.45. 

Ook bij de Run2Day 30 km wed-
strijd ging naar de winst naar 
een Belg. Justin Mahieu won in 
1.40.20. De snelste vrouw op de 
langste afstand was Ingrid Ver-
steegh in 1.56.14. 
Ook bij de junioren en masters 
werd het NK 10 km gehouden. De 
volledige uitslag staat op www.
groetuitschoorl.nl.

Dit jaar was er een nieuw goed 
doel verbonden aan het evene-
ment: Staatsbosbeheer. Deelne-
mers konden bij inschrijving een 
vrijwillige bijdrage doen met als 
resultaat een totale opbrengst 
van € 10.650,-. Staatsbosbeheer 
is verantwoordelijk voor het be-
schermen en benutten van de 
Schoorlse duinen. (Foto: aange-
leverd)

FC Castricum vergeet 
de kansen te benutten
Castricum - Zaterdag was de top-
per Purmersteijn - FC Castricum. 
Helaas ging FC Castricum onder-
uit in Purmerend met 2-0, waar-
door ze afzakten naar de vierde 
plek en een kans op de tweede 
periode verloren.
Door afwezigheid van Stef Zeil-
stra en Bart Kornblum had de 
trainer enigszins een verrassende 
opstelling achterin, Thom Heling 
en Marcel Huisman centraal, hier-
door waren Maarten en Martijn 
van Duivenvoorde doorgescho-
ven naar het middenveld.
De eerste kans van de wedstrijd 
was voor Purmersteijn al na twee 
minuten, Achraf Nazik schoot 
net over. In de twintigste minuut 
kreeg FC Castricum een vrije trap 
ongeveer twintig meter van het 
doel, Carlo Vrijburg schoot deze 
binnenkant lat. De scheidsrechter 
oordeelde geen doelpunt, helaas 
kreeg men later na de wedstrijd 
te horen van toeschouwers/spe-
lers dat de bal weldegelijk over 
de lijn was geweest.

Nog geen zeven minuten later 
was het Purmersteijn die een vrije 
trap kreeg net buiten de zestien. 
Deze werd snel genomen en in-
getikt door Lorenzo Rijmers, waar 
FC Castricum al voor was gewaar-
schuwd gebeurde toch, een mo-
mentje onoplettenheid, 1-0 Pur-
mersteijn. Voor FC Castricum wa-
ren in de eerste helft nog meer-
dere kansen maar helaas zonder 
resultaat. 

De eerste kans in de tweede helft 
was voor FC Castricum in de 52ste 
minuut, Elario Zweet schoot net 
naast. Vijf minuten later was het 
Donny Gerver van Purmersteijn 
(spelend in zondag 1) die de 
voorsprong op 2-0 bracht.
FC Castricum kreeg verschillende 
kansen maar kon het niet afma-
ken, waardoor de eindstand 2-0 
voor Purmersteijn bleef.

Het is belangrijk dat FC Castricum 
aankomende zaterdag weer pun-
ten gaat pakken om de aanslui-
ting met de top niet te verliezen. 
(Joop Bakker, foto: aangeleverd) 

Handbalshow Meervogels ‘60
Akersloot - Op 9 maart organi-
seert Handbalvereniging Meer-
vogels ’60 uit Akersloot een 
avond vol handbal en andere ac-
tiviteiten voor jong en oud. (Oud) 
leden, familie en overige geïnte-
resseerden zijn van harte welkom 
om bij de diverse wedstrijden te 
komen aanmoedigen.

Om 18.00 uur bijt het C1 team, ge-

nomineerd voor jeugdsportteam 
van de gemeente Castricum, de 
spits af. Daarna spelen de beide 
damesteams voor eigen publiek. 
Voorafgaand aan de wedstrijden 
is er om 16.30 uur een sportieve 
uitdaging waar een ieder (jeugd 
vanaf 4 jaar en volwassenen) aan 
mee kan doen. 
Tijdens een loterij zijn er mooie 
prijzen te winnen en een hapje 

en drankje is verkrijgbaar in de 
kantine. 
De handbalshow is op zaterdag 9 
maart in sporthal De Lelie, Rem-
brandtsingel 3 in Akersloot. Van 
16.30 tot 17.30 uur: sportieve ac-
tiviteiten en techniektraining; 
18.00 - 19.00 uur: wedstrijd C1; 
19.00 - 20.00 uur: wedstrijd Da-
mes 2; 20.10 - 21.10 uur: wedstrijd 
Dames 1. 

Verdiende winst voor CASRC dames 1
Castricum - Met het grote verlies 
tegen Waterland van twee weken 
geleden nog in het achterhoofd 
en met de wetenschap dat de All 
Blues uit Hilversum al verschillen-
de keren Nederlands kampioen 
zijn geweest, reisden de speelster 
van CASRC af naar hun geduchte 
tegenstander. Toch was het een 
en al Castricum wat de klok sloeg.
Trainers Marcker en Peirera had-
den erop gehamerd dat de tegen-
stander geen grasspriet terrein-
winst mocht krijgen en bij bal-
winst meteen de aanval gezocht 
moest worden. Zo was het van 
meet af aan een zeer boeiende 
wedstrijd waarbij Castricum een 
indrukwekkende serie aan fasen 
werk opzette. Elke keer werd er 
met de voorwaartsen de tegen-
stander opgezocht en zodra er 
een gat geslagen was in de verde-
diging werd de driekwartlijn aan 
het werk gezet. Zo was het Hiske 
Blom die na zo’n strategisch uit-
gelezen situatie de bal, achter de 
try-line kon drukken. 0-5. Daar-

na was het Linde v.d. Velden die 
doorbrak en in de tackle de bal op 
tijd kon afspelen aan Anouk Veer-
kamp, die de aanval afrondde 
met een score. Toen Miriam v.d. 
Veen de bal nog tussen de palen 
kickte was de stand al 0-12. Daar-
na maakte Kim Dekker vele me-
ters met haar break, echter werd 
in de lijn de bal voorwaarts ge-
passed. Scrum tegen. Echter deze 
scrum werd toch gewonnen door 
Castricum waarna de geel-zwar-
ten uit het Duindorp doorden-
derden naar de try-line. Nu werd 
er hard aan de noodrem getrok-
ken door Hilversum met als ge-
volg een vrije trap voor CASRC. 
Hieruit kwam net geen score door 
Sophie Touber echter was het Lin-
de v.d. Velden die de bal goed 
oppikte en alsnog een try druk-
te. 0-17. Toen werd er gewisseld 
en Martine Mooij  kwam, na lan-
ge tijd blessureleed, het veld in. 
Uit een vrije trap werd door haar 
een mooie schijnbeweging met 
de voorwaartsen ingezet, waar-

na de driekwartlijn aangespeeld 
werd en Hiske Blom kon scoren. 
Helaas was er voorwaarts gecon-
stateerd en de try afgekeurd. Na 
de rust was het meteen Linde v.d. 
Velden die de score opende. Tot 
nu toe was er nog niks te beken-
nen van druk van de tegenstan-
der. En als die gevaarlijk werd dan 
was het Debby Reurts die de aan-
vallende ideeën van Hilversum 
om zeep bracht. Na weer een suc-
cesvolle aanval van Linde, Anouk 
en Kim was het 0-29. De conver-
sie belandde op de paal. Pas nu 
kwam de tegenstander opzet-
ten met een o�ensief. 7-12. Daar-
na was het veel verdedigen voor 
CASRC. Daarbij werd er twee keer 
de bal van de Hilversummers ver-
overd door Anouk Veerkamp en 
door Bowien van der Sluijs. Daar 
maakte Lynn Koelman gebruik 
van en scoorde de 7-34. 

Een prima overwinning, zeer ver-
diend door een hard werkend en 
goed samenspelend team.

Kim Dekker breekt door de verdediging van de All Blues (foto: Lydia van Amersfoort)

Diefstal 
fietsen

Castricum - Er zijn de afgelopen 
week drie brom�etsen gestolen 
vanaf de Dorpsstraat en de Stati-
onsweg in Castricum. 

Het betreft drie brom�etsen van 
het merk Piaggio. De brom�etsen 
hebben de volgende kentekens: 
D967TP, DKB03R en F169FV.

Limmen  -  De KENNEMERS

balsponsor:  ALUMINIUM LASBEDRIJF 
 VAN DER VELDEN B.V

pupil v.d. week: VINCE BEENTJES (speler van Limmen JO13-1)
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Ook Vredeburg 2 ligt 
op titelkoers
Limmen - Vredeburg 2 speelde 
donderdag 7 februari de belang-
rijke bondswedstrijd bij Purme-
rend 2. Een dag later ging Vrede-
burg 4 op bezoek bij Volendam 3 
en speelden de overige schakers 
ronde zeventien van de interne 
competitie.
Zo verrassend voorspoedig als de 
bondscompetitie in de tweede 
klasse C verloopt voor vlaggen-
schip Vredeburg 1, zo crescen-
do gaat het ook met Vredeburg 2 
in de derde klasse E. Met een be-
nauwde 3,5-2,5 winst bij het ster-
ke Purmerend 2 werd de titel-
koers knap vervolgd. Het twee-
de team van Vredeburg heeft uit 
de laatste twee duels nog drie 
matchpunten nodig voor een 
sensationeel kampioenschap. 
Het onderaan bungelende Pur-
merend 5 mag geen problemen 
opleveren. Alles zal dan aanko-
men op de burenruzie met Oppo-
sitie 2 uit Heiloo, welke in de laat-
ste ronde - eind maart - plaats-
vindt. 
Vredeburg 4 bezocht Volendam 3 
en werd door de jeugdige tegen-
standers getrakteerd op een 3-1 
nederlaag. Vredeburg 4 bevindt 
zich nu op de tweede plaats in 
de vierde klasse C, maar de ach-
terstand op koploper Caïssa uit 
Hoorn is reeds onoverbrugbaar. 
In de interne competitie ver-
grootte koploper Luc Janssen 
wederom zijn voorsprong op de 
ranglijst: hij won zijn partij - Remi 
Aa�es werd in twintig zetten ver-
slagen - terwijl de overige spelers 
uit de top van de ranglijst bele-
ven steken op remise. 

In de partij van Bert Hollander 
tegen Bob Stolp werd het even-
wicht niet doorbroken. Jos Admi-
raal verkreeg onvoldoende voor-
deel tegen de Franse verdedi-
ging van Harold Ebels en stelde in 
het vroege middenspel voor de 
strijdbijl te begraven. Ebels stem-
de in met de vlotte remise.
Hans de Goede kwam in het eind-
spel alsnog op knappe wijze tot 
winst tegen Jaap Limmen. Hidde 
Ebels mocht in z’n handen knij-
pen dat Samer Alrayes het pion-
neneindspel niet optimaal afwik-
kelde en in remise liet verzan-
den. De c-pion van Yvonne Schol 
maakte het verschil in haar partij 
tegen de sterk spelende Paul de 
Ruijter. Deze dappere onderdaan 
van de witte koning bereikte, na 
een lange en barre strijd, win-
nend de overzijde. Barry Bleke-
molen speelde op de top van zijn 
kunnen en boekte een fraaie zege 
op Niels Hageman. De eindspel-
voering van Blekemolen was van 
grote klasse. Ook Ed Stolp ver-
keerde in bloedvorm: met zorg-
vuldige manoeuvres kraakte hij 
Gertjan Hafkamp. Gijs Pouw zorg-
de voor een daverende verrassing 
door Robin Rommel te verslaan. 
Ook de zege van Theo Al op Dick 
Aa�es was verrassend. Adri Been-
tjes, tenslotte, won in een keurige 
partij van Jan Levering.

Komende week is er een bonds-
wedstrijd voor Vredeburg 3 dat 
op bezoek gaat bij Bergen 3 een 
staat ronde achttien van de inter-
ne competitie op het program-
ma. 

Train mee met Handbike 
Team Noord-Holland
Regio - MTB, race�ets of hand-
bike? Kom meetrainen met Hand-
bikeTeam Noord-Holland op zon-
dag 24 februari.
Handbike Team Noord Holland 
bestaat uit ex-revalidanten van 
Heliomare en samen met de bud-
dies (persoonlijke coaches) gaan 
zij op 13 juni een enorme uitda-
ging aan; de HandbikeBattle! Dit 
is een sportieve wedstrijd voor 
handbikers die plaatsvindt in 
Oostenrijk. Ze beklimmen met 
de handbike de Kaunertalerglet-
scherstrasse en rijden 20 kilome-
ter bergop naar de Ochsenalm op 
2150 meter hoogte. Een prachti-
ge klim van bijna 900 hoogteme-
ters! Een enorme uitdaging voor 
een ieder die meedoet.
Om deze strijd te kunnen leve-
ren hebben ze sponsors nodig. 
Om deze te bereiken organise-
ren ze op zondag 24 februari een 

gezamenlijke training van bikers 
samen met de handbikers van 
HandbikeTeam Noord Holland. 

Wil je het team steunen en vind 
je het leuk om gezamenlijk te trai-
nen, meld je dan snel aan! Het is 
een unieke ervaring. Het vindt 
plaats bij Stayokay Egmond. 
Deelname aan de training kost € 
15 p.p. Dit is inclusief ko�e/thee 
en lunch. De training start om 
10.00 en zal zo’n anderhalf uur 
duren. Je kunt deelnemen met 
een MTB of met een race�ets. Ze 
gaan een intervaltraining doen 
zodat een ieder op zijn eigen ni-
veau kan meedoen. Daarna gaan 
de deelnemers met zijn allen lun-
chen. Niet �etsen? Dan kun je het 
team steunen door alleen te ko-
men lunchen. Aanmelden kan 
bij: tamara@trentinosport.nl/06 
13758496. (Foto: aangeleverd)

Levensboom, kabbala en 
de taal van het lichaam
Castricum - Gerrit Koning is as-
troloog, handlezer, kruidenken-
ner, tarotist, numeroloog en kun-
stenaar. Hij verzorgt op donder-
dag 28 februari van 19.30 tot 
22.00 uur een spirituele avond 
over de levensboom in de biblio-
theek in Castricum aan de Gees-
terduinweg.

Gerrit geeft in deze lezing een an-
dere kijk op ziekte, kwalen en psy-
chische problematiek. Er zijn 10 
vaste punten en 21 verbindings-
lijnen in het lichaam. De verbin-
dingslijnen zijn ontwikkelings- 
en transformatiegebieden tus-
sen de vaste punten. De getallen 
van 0 tot 21 zijn dan ook erg be-
langrijk. De levensboom, ook wel 
boom des levens genoemd, heeft 
een sterke overeenkomst met ta-
rot en astrologie. 
Kan de levensboom echt ‘gepro-
jecteerd’ worden op ons mense-
lijk lichaam? Aan het eind van de 
lezing is meer duidelijk over ei-
genschappen en kwalen in het ei-

gen lijf. De levensboom kan veel 
inzicht geven. 
De lezing is onderdeel van de 
spirituele avonden, die iedere 
maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard. Aanmelden voor de lezing 
kan via dejarigejob@gmail.com 
of via 06 - 515 99 293. De toegang 
is 11 euro inclusief ko�e of thee.
 (Foto: aangeleverd)

Stichting SIG fietst
3800 euro bij elkaar
Regio - Medewerkers, vrijwilli-
gers, cliënten en familie van stich-
ting SIG hebben zich zaterdag-
nacht massaal in het zweet ge-
�etst. Tijdens een 17-uur duren-
de �etsmarathon haalde de orga-
nisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking 3800 
euro cash sponsorgeld binnen. 

De opbrengst is bestemd voor de 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank, het goede doel, waar de 
SIG zich op weg naar haar 50-ja-
rig bestaan –  dit jaar – voor inzet. 

De sponsopbrengsten via het 
speciale bankrekeningnummer 
zijn nog niet meegeteld.

Voorjaarsvakantie
Volop activiteiten in 
De Meent Bauerfeind
Regio - De Meent Bauerfeind 
pakt in de voorjaarsvakantie uit 
met een aantal speciale activitei-
ten. Zo is er een live DJ aanwezig 
op de 400-meterbaan, komt er op 
zondag een onesie disco in de ijs-
hal en kunnen kinderen deelne-
men aan supergave ICE Games. 
Daarnaast is het mogelijk om een 
combikaart te kopen voor de ijs-
baan van De Meent Bauerfeind 
en het zwembad van de Hoorn-
se Vaart. 
Op zondag 24 februari wordt er 
van 13.00 uur tot 17.00 uur een 
heuse onesie disco middag geor-
ganiseerd in de ijshal. Daarnaast 
is er op zaterdag 23 februari en 
live DJ aanwezig die de leukste 
plaatjes draait. Naast de populair-
ste hits, zullen ook verzoeknum-
mers van schaatsers uit de spea-
kers knallen. Neem je onesie mee 
en dans over het ijs!

Van maandag tot vrijdag staan er 
van 12.00 tot 15.00 uur spectacu-
laire ICE Games op het program-
ma. Onder enthousiaste begelei-
ding kunnen kinderen zich ver-
maken met curling, ICE �etsen, 
ijshockey en sjoel de puck! Voor 
zowel de onesie disco als voor 
de ICE Games betaal je geen ex-
tra kosten. Een regulier toegangs-
kaartje voor De Meent Bauer-
feind is voldoende. 

Het is tijdens de voorjaarsvakan-
tie mogelijk om een combikaart 
te kopen. Met de combikaart heb 
je toegang tot de ijsbaan van 
De Meent Bauerfeind en tot het 
zwembad van de Hoornse Vaart. 
De ideale combinatie voor een 
heerlijk dagje uit. De combikaart 
bedraagt € 6,50,- voor de jeugd 
en € 9,- voor volwassenen. (Foto: 
aangeleverd)

De Andersons en Erik van 
Muiswinkel naar Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 23 febru-
ari is ‘Hier Dooft Niets’ te zien in 
Dorpshuis de Zwaan in Uitgeest. 
De Andersons zullen tijdens de 
voorstelling een bijzondere gast 
ontvangen, deze avond is dat ca-
baretier, acteur, zanger en (televi-
sie)presentator Erik van Muiswin-
kel.
Deze voorstelling doet de groot-
ste pessimist weer geloven in 
het leven. De Andersons brui-
sen, verstillen, ontroeren, passio-
neren en laten je niet meer los. In 
hun sprankelende theaterconcert 
‘Hier Dooft Niets’ gaat het over 
verwondering. Een begrip dat ze 
opnieuw ontdekten toen ze een 
nieuwe huisgenote kregen: de 
jongste non van Nederland.
De Andersons nemen je mee in 
een hartstochtelijk en humoris-
tisch theaterconcert over op-
nieuw beginnen en de luiken 
openen. Met liederen en verha-
len vol levenslust, liefdeslust en 
troost trekken ze ten strijde te-

gen de onverschilligheid. En dat 
doen ze niet alleen: deze avond 
hebben zij cabaretier, acteur, zan-
ger en (televisie)presentator Erik 
van Muiswinkel uitgenodigd. Hij 
verwierf grote bekendheid door 
zijn bijdrage aan de programma’s 
‘Ook dat nog!’, ‘Kopspijkers’ en 
‘Studio Spaan’. In 2014 won Erik 
de nationale cabaretprijs ‘De Poe-
li�nario’ voor zijn epos ‘Schettino!’ 
Als onderdeel van dit theatercon-
cert zal deze charmante en tali-
ge vakman vertellen, voordragen 
en zingen over wat hem verwon-
dert, inspireert en beweegt.

De voorstelling begint om 20.15 
uur. De toegangsprijs is € 15,-
, vrienden van de Zwaan Cultu-
reel krijgen € 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog beschik-
baar), of via de online kaart-
verkoop. Voor meer informatie: 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
Femke Linders)

Noordwest start met 
pindapoli voor baby’s
Regio - Heeft een baby ernstig 
eczeem of komt er een ernsti-
ge voedselallergie voor in de fa-
milie? Dan is er een grotere kans 
dat het kind zelf ook een voed-
selallergie ontwikkelt. Nieuw on-
derzoek laat zien dat het beter is 
om een kind vroeg te laten ken-
nismaken met allergenen als pin-
da. Noordwest Ziekenhuisgroep 
is daarom gestart met een speci-
ale ‘pindapoli’ op locatie Alkmaar.

Kinderen met ernstig eczeem 
hebben een verhoogde kans om 
een pinda-allergie te krijgen, om-
dat pindaresten via de kapotte 
huid het lichaam in kunnen ko-
men. 
Diëtist Olga Benjamin: ,,De huid 
is niet de goede plek om voor 
het eerst in aanraking te komen 
met pinda’s. Dit zet namelijk vaak 
een allergische reactie in gang. 
Als pinda op tijd en via de goe-
de weg (de darmen) het lichaam 
binnenkomt, is de kans om een 
voedselallergie te krijgen veel 
kleiner. Studies hebben laten zien 
dat 80% van de pinda-allergieën 
bij kinderen met eczeem voorko-
men kan worden. Hiervoor moet 
al vroeg gestart worden met het 
toevoegen van verwerkte pinda 
(pindakaas) aan de voeding. In te-
genstelling tot wat vroeger gead-
viseerd werd, is het daarom voor 
alle kinderen belangrijk om op 
tijd te starten met het geven van 
verwerkte pinda om een allergie 
te voorkomen.’’ 
Op de pindapoli wordt eerst door 

middel van een huidtest geke-
ken of het veilig is om het kind op 
jonge leeftijd pindakaas te laten 
eten. Als de huidtest geen reactie 
geeft wordt snel gestart met het 
toevoegen van kleine hoeveelhe-
den pindakaas aan een groente- 
of fruithapje. Deze hoeveelheden 
worden volgens een vast proto-
col stapsgewijs opgebouwd. Al-
leen kinderen tussen de 4 en 12 
maanden en met een verhoogd 
risico op voedselallergie komen 
hiervoor in aanmerking. Kinde-
ren komen terecht op de pinda-
poli via een doorverwijzing van 
de huisarts, kinderarts of derma-
toloog. (Foto: aangeleverd)

Nog inschrijven voor Kunstparade Heiloo
Regio - In Heiloo vindt op 28, 29 
en 30 juni opnieuw de Kunstpara-
de plaats op een groot aantal lo-
caties. Sinds de inschrijving op 1 
december geopend is, hebben 
zich al tientallen kunstenaars in-
geschreven. Het Gemeentehuis, 
de Cultuurkoepel en de Biblio-
theek zijn al helemaal vol, en op 
het Kunstplein in het PCC is nog 

maar een zeer beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 

Maar er zijn nog meer mooie lo-
caties in het kunstlievende Hei-
loo. Zo hoopt de organisatie dat 
weer veel kunstenaars hun atelier 
of tuin willen openstellen. Zij zijn 
nog op zoek naar een kunstenaar 
die het aandurft om buiten bij De 

Beun te exposeren, en de nieuwe 
Keukenstudio Heiloo op het plein 
bij het gemeentehuis doet voor 
het eerst mee met de Kunstpara-
de. Op deze locatie, maar ook in 
het Gemeentehuis, de Ter Coul-
sterkerk en in De Trog, is ook nog 
ruimte voor een aantal korte con-
certen tijdens de Kunstparade. 
Beeldend kunstenaars en muzi-

kanten van allerlei pluimage wor-
den dan ook opgeroepen zich 
aan te melden via de website: 
https://www.kunstparadeheiloo.
nl/kunstparades/2019.

De organisatie stelt alles in het 
werk om het overweldigende 
succes van de Kunstparade 2018 
dit jaar op z’n minst te evenaren. 
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Agenda Raadsplein 14 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 20.15 Vervolgbehandeling huisvesti ng Horizon*
19.30 – 20.15 Amendement bij zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen   
  
20:15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
 Pauze 
21.15 – 22.15 Ruimtelijk kader voor Dusseldorperweg 20-22a te Limmen 
21.15 – 22.15 inanciële uitgangspunten emeenschappelijke Regelingen 2019
22.30 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen      
 4 Besluitvorming
 A Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woning                                           
  bouw inclusief amendementen en moti es
 B Eventuele besluitvorming inzake Huisvesti ng Horizon
 C ienswijze op kadernota 2020 van de D
                                    D ienswijze op kadernota 2020 van het Regionaal
                                        Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 E ienswijze op kadernota 2020 van de
  Veiligheidsregio oord-Holland oord
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  werkorganisati e BUCH incl. amendement
  ienswijze op kadernota 2020 van W K
  Personeelsdiensten
 H ienswijze op kadernota 2020 van de Regionale
  Uitvoeringsdienst oord-Holland oord (RUD)
 I ienswijze op kadernota 2020 van de
  Vuilverbrandingsinstallati e (VVI)
 J Brief aan Recreati eschap Alkmaarder- en
  Uitgeestermeer (RAUM) inzake kadernota 2020
 5 Sluiti ng  
  
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 
  
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Op 20 maart kunt u uw stem uitbrengen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en van het algemeen bestuur van het 
waterschap. U leest er alles over op de 
speciale webpagina www.castricum.nl/
Verkiezingen2019. 

Wat doen Provinciale Staten en het     
waterschap? 
•  Wat doet de provincie oord-Holland? 

Lees het op www.noord-holland.nl/
 Wat doet het waterschap, 
Hoogheemraadschap Hollands 

oorderkwarti er? 
 Lees het op www.hhnk.nl/
 Op beide websites vindt u ook een hulp bij het kiezen: de Stemhulp of Kieswijzer. 

Mag ik stemmen?  
U mag kiezen voor Provinciale Staten als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• op 4 februari 2019 in de gemeente Castricum stond ingeschreven;
• de ederlandse nati onaliteit hebt.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• Op 4 februari 2019 in de gemeente Castricum stond ingeschreven;
• De ederlandse nati onaliteit hebt, of
• De nati onaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, of
• De nati onaliteit van een land buiten de EU en een geldige verblijfsti tel.

Ik wil in een andere gemeente stemmen - 
Regel dan een Kiezerspas 
U krijgt begin maart een stempas thuisgestuurd. 
Daarmee kunt u in een stembureau naar keuze in onze 
gemeente stemmen. 

ilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een 
kiezerspas nodig.
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing 

kunt u stemmen binnen de provincie oord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt 

u stemmen binnen het grondgebied van waterschap 
Hoogheemraadschap Hollands oorderkwarti er. 

U vult het aanvraagformulier in. Dat kan nu al. Het formulier 
kunt u a  alen ti jdens openingsuren bij de recepti e van het 
gemeente f downloaden op de webpagina www.castricum.
nl/Verkiezingen2019. org dat wij het formulier uiterlijk 
15 maart hebben ontvangen. U kunt het ingevulde formulier 
e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen 
naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum

Vanaf het moment dat u uw stempas in huis heeft  (begin maart), kunt u met de stempas ti jdens 
openingsti jden langskomen bij de recepti e van het gemeentehuis om uw stempas om te ruilen 
voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur.

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen; of ik wil voor iemand anders stemmen - 
Regel dan een Volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Hieronder leest u hoe u dat kunt regelen.

 Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas
 Voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als de Waterschapsverkiezing kunt u een 

iemand voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente woont én kiesgerechti gd is. 
Dat heet onderhands machti gen. Daarvoor vult u het volmachtgedeelte in op achterkant 
van uw stempas en plaatst uw handtekening. eef dan de stempas én een kopie van uw 
legiti mati ebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

 chrift elijke volmacht
 Een schrift elijke volmacht vraagt u vooraf aan bij de recepti e van de gemeente. U kunt het 

ook downloaden. Met de schrift elijke volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente 
voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door vakanti e uw stempas niet kunt omzett en in een 
onderhandse volmacht.

U vult samen het formulier in en u levert het in bij de gemeente. Het formulier moeten wij 
uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en 
stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft  de andere kiezer geen kopie van 
uw legiti mati ebewijs mee te geven.

Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schrift elijke volmacht geven aan een 
kiezer uit provincie oord-Holland.

Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde in een gemeente binnen het grondgebied 
van waterschap oord Holland oorderkwarti er wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke 
gemeenten hieronder vallen.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. 
Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkerti jd met zijn eigen stem uitbrengen.
 

20 maart: twee verkiezingen op één dag

Van 21 februari tot en 
met 7 mei 2019 exposeert 
Marina Pronk haar fotoserie 

D  en installati e 
LEEUWENDEEL van CAKtwo 
in de tentoonstellingsruimte 
van gemeentehuis 
Castricum.
De tentoonstelling wordt 
donderdag 21 februari om 
19.30 uur geopend door 
klankkunstenaar Eva Boon 
en Marina’s jongste zoon 
Odin, die lij  ijk aanwezig 
was bij ieder fotomoment 
van deze e positi e.

Beelden en foto’s: ver  jnd met een rauw randje
Marina Pronk woont en werkt op een prachti ge locati e in Bakkum. Haar beelden en foto’s zijn 
expressief via uitvergroti ng, verfi jnd met een rauw randje. Een t pering, die ook past bij de 
installati es die ze met kunstenaarscollecti ef CAKtwo maakt. Haar zeer diverse werk is permanent 
in expositi es te vinden en elke vrijdag te zien ti jdens de Open Atelierdagen die zij samen met 
schilderes Sabrina Tacci in Bakkum organiseert.

Fotoserie Afrika
De fotoserie WILDLI E heeft  Marina in Afrika gemaakt. In Tanzania en Kenia was ze getuige 
van ‘the great migrati on’ en in uid-Afrika beleefde ze veel inti eme momenten met ‘wildlife’. 
Anderhalf miljoen gnoes en zo’n 300.000 zebra’s in galop op weg naar gras. Een nest dartelende 
wilde honden, enorme olifantenfamilies en luierende cheeta’s en leeuwen. e was in ‘Afrika’s Big 

ive’ van the ati onal eographic, maar dan mét het trillen van de aarde, de geur en het stof.

nspirati e voor eeuwendeel
Deze ervaring vormde ook de inspirati e voor de installati e LEEUWE DEEL die CAKtwo maakte. 
Dit woeste beeld van Berend Wijers, Peter Rijke en Marina Pronk werd gekozen voor omerExpo 
2015 waarna het onderdeel was van de expositi e bij gemeentemuseum Den Haag. 
 
Belangstellenden zijn van harte welkom

WILDLIFE van Marina Pronk 
in het gemeentehuis van Castricum
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.

info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 13 februari 2019 
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
030219 Visweg C 59 in Limmen 
 Het  plaatsen van een ti jdelijk woonunit  (maximaal 1 jaar) (WABO1900196)
040219 Walingstuin 26 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900199)
050219 Duindoornlaan 4 in Castricum 
 Het doortrekken van het pannendak tussen  twee  bestaande schuren ten behoeve  
 van een zorgaanbouw (WABO1900213)
 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)
060219 Geelvinckstraat 88 in Castricum 
 Het vervangen van het dak (WABO1900226)
070219 Kerkpad 1 in Castricum  
 Het vergroten van de entree van het bijgebouw van de protestantse kerk   
 (WABO1900231)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
Vergunningsvrij: 
 • Dag Hammarskjöldlaan 123  in Castricum 
    Het realiseren van een aanbouw (WABO1900133)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
070219 De Hooge Belte (kavel 3) 
 Het bouwen van een woning (WABO1802050)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
040219 Zeeweg 8 en 8b in Castricum 
 Het bouwen van een fi etsenstalling en een opslagloods(WABO1802022)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
050219 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900032)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
070219 Dorpsplein in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Koningsdag Castricum 2019 op zaterdag 27 april  
 2019 van 15.00 uur tot 24.00, verzenddatum besluit 7 februari 2019 (APV1801153)
080219 Op het parkeerterrein bij VV Limmen aan de Achterweg in Limmen 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Kermis Limmen 2019 op vrijdag  
 6 september 2019 en zaterdag 7 september 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur en  
 zondag 8 september 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur, verzenddatum besluit 
 8 februari 2019 (APV1900048)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 13 februari 2019.

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

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

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Bestuursvergaderingen 
Hoogheemraadschap via internet 
live te volgen
Vanaf 13 februari aanstaande kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er live online te volgen. Op die datum 
vergaderen de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen en de commissie Water onder 
het toeziend oog van webcamera’s. De live-videoregistrati e blijft  bewaard en kan ook op een 
later moment worden teruggekeken.

Hoe?
De vergaderingen zijn live te volgen via: 
www.hhnk.nl/portaal/livestream-bestuursvergaderingen_43763/. 
Alle beeld- en geluidsopnamen blijven bewaard, zodat het ook mogelijk is deze op een later 
moment nog eens terug te zien. In de opgeslagen registrati e worden ‘knips’ gemaakt, zodat 
makkelijk per agendaonderwerp te zoeken is.

Op www.hhnk.nl/portaal/vergaderkalender_41354/ is het vergaderschema voor 2019 zichtbaar. 
Voor de stukken klikt men in de kalender op de betreff ende vergadering.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? We zijn ook 
bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.




