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Inschrijving 1/8 triatlon
Castricum - Vorige week, op Va-
lentijnsdag, is de inschrijving ge-
start voor de 1/8 triatlon Castri-
cum die dit jaar op zondag 7 ju-
li zal plaatsvinden. Op de eer-
ste twee dagen leverde dat al 
meer dan 150 inschrijvingen op. 
De eerste 240 inschrijvingen zijn 

gegarandeerd van een startplek, 
daarna is er een wachtlijst. Wees 
er dus snel bij! Inschrijven kan via 
www.triatlon-castricum.com. 

Aanmelden als vrijwilliger, om 
een handje te helpen op de dag 
zelf, kan ook via deze site. 

Castricum - Hij wilde zijn vrien-
din dolgraag op een originele 
manier ten huwelijk vragen en 
meldde zich aan voor de Valen-
tijnsactie van de wegenwacht op 
Radio 538. Sergio Felter werd uit-
gekozen en smeedde samen met 
het radiostation een plan om zijn 
vriendin te verrassen. Donderdag 
vroeg hij Inge, onder toeziend 
oog van dj Wietze de Jager en si-
dekick Chris Bergström, ten hu-
welijk. 

Sergio en Inge reden op Valen-
tijnsdag in de buurt van het ge-
meentehuis toen de auto begon 
te ‘haperen’. ,,Inge vond het wel 

vreemd”, schetst Sergio. ,,Ze zei 
nog: wat doe je nou raar, gisteren 
was er niks aan de hand.” Met de 
auto was ook niks mis, maar Ser-
gio had in de buurt van het ge-
meentehuis met het team van 
538 afgesproken. Hij belde ‘de 
ANWB’ voor hulp en voor het duo 
het in de gaten had stond er een 
cameraploeg voor hun neus. Voor 
Wietze het doorhad, ging Sergio 
op zijn knieën. 
,,Inge en ik hadden al een gere-
gistreerd partnerschap, maar dat 
was meer uit noodzaak voor de 
aankoop van ons huis. Nu wilde ik 
haar ‘voor het echie’ vragen.” Inge 
zei volmondig ja.

Sergio heeft een hoop leuke reac-
ties gekregen op zijn actie. ,,Men-
sen vinden het romantisch - daar 
sta je eigenlijk helemaal niet bij 
stil. Ik heb het echt uit liefde ge-
daan.” Inge was blij verrast en 
vond het heel speciaal. ,,We zijn al 
druk bezig met de plannen voor 
ons huwelijk”, zegt Sergio. ,,We 
willen graag voor de kerk trou-
wen en daarna onze vrienden uit-
nodigen. Bij de gemeente moet 
er ook nog het een en ander ge-
regeld worden.” Hij vervolgt: ,,Er 
verandert niet veel aan de status, 
maar een huwelijk is wat meer 
waard, geloof ik.” (Mardou van 
Kuilenburg)

Sergio doet huwelijksaanzoek 
in live-uitzending van Radio 538

Castricum - Het bushokje aan de 
Dorcamp ligt zondagochtend be-
zaaid met tienduizenden stukjes 
glas. Niet alleen op de hoek Riet-
camp/Cieweg, maar ook elders in 
de gemeente hebben vandalen 
huisgehouden. 

Op de Facebookpagina Je Bent 
Castricummer als… worden 
meerdere locaties gedeeld. Dick 
van der Kolk vraagt zich af waar-
om er geen platen van transpa-
rant kunststof in de hokjes wor-
den geplaatst. ‘Dit kost toch elke 
keer klauwen met geld?’ Foto: Pe-
ter Savenije

Verschillende
bushokjes aan
gruzelementen

Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag is er een in-
braak geweest bij een woning op 
de Grutto, in de wijk Noord-End. 
De bewoners waren afwezig. Een 
raam aan de voorzijde van de wo-
ning bleek geforceerd. De gehele 
beneden- en de twee bovenver-
diepingen waren overhoop ge-
haald. Er is nog niet bekend wat 
er is weggenomen.

Woninginbraak

‘Alternatief moet betaalbaar zijn’
Gemeente maakt zich op 
voor energietransitie
Castricum - Biogas, geothermie, 
waterstof: over vier jaar moet dui-
delijk zijn hoe de gemeente van 
het gas af gaat. Wethouder Fal-
gun Binnendijk (CDA) wil een 
‘wildgroei aan spannende initia-
tieven’ voorkomen en heeft een 
regiegroep samengesteld. ,,Be-
taalbaarheid is het uitgangspunt.”

In de regiegroep nemen HVC, de 
provincie Noord-Holland, CALo-
rie, netbeheerder Liander en Ken-
nemer Wonen (eigenaar van zo’n 
1700 huizen) plaats. Daarnaast 
krijgen ook partijen als PWN en 
de OVC een agenda. ,,Waterstof 
is momenteel een soort heilige 
graal”, zegt Binnendijk. ,,Maar in 
de nabije toekomst niet geschikt 
voor het verwarmen van huizen. 
Wat is een goed alternatief? Dat 
gaan we samen uitzoeken.” 

Naast waterstof wordt gerept 
over biogas of geothermie (aard-
warmte). Volgens Binnendijk is 
het ‘wellicht mogelijk’ om nieu-
were gasstelsels in de grond op-
nieuw te gebruiken voor het 
warmtenet. ,,Daar stroomt dan 
warm water doorheen dat de hui-

zen bereikt. Een warmtenet in 
het buitengebied is geen optie, 
daar kunnen we kiezen voor een 
warmtepomp. De eerste stap is 
nu in kaart te brengen waar we 
gaan beginnen.”

Binnendijk hoopt binnen een 
maand een warmte-atlas aan 
de raad te kunnen presenteren, 
waar op gemeente en wijkni-
veau wordt gekeken naar de ja-
ren 2030 en 2050. De omschake-
ling is er een van � inke propor-
ties: niet alleen moeten wonin-
gen worden aangepast, ook stra-
ten zullen opengebroken worden 
voor aanleg van het warmtenet. 
,,Bouwjaar, woningtype, isolatie-
graad… het is allemaal van in-
vloed.” 

Welk bedrag de Castricummer 
aan de energietransitie mag mee-
betalen weet Binnendijk nog niet. 
,,Ik vind het belangrijk dat voor-
al de lage- en middeninkomens 
het kunnen opbrengen. Ik kan 
een warmtenet laten aanleggen, 
maar als geen huishouden zich 
daarbij wil aansluiten hebben we 
geen sluitende business case.”

Zestigplussers naar gemeentehuis voor fi theidstest
‘Mijn steunkousen wegen ruim een ons’
Castricum - De raadzaal van het 
Castricumse stadhuis was vrijdag 
omgetoverd tot kleinschalig test- 
en meetcentrum. Tientallen zes-
tig plussers lieten zich wegen en 
adviseren. ,,Moeten mijn steun-
kousen uit? Dat scheelt ruim een 
ons.”

Bea (69) en haar partner zijn net 
klaar bij het ‘squatten’ - een oe-
fening waarbij ze binnen een 
bepaalde tijd zo vaak moge-
lijk door de knieën moeten bui-
gen. Bij het honk van Lisa, stagi-
aire bij De Voedingstuin, mogen 
ze op de weegschaal. ,,Als je ou-
der wordt dan gaat je spiermassa 
naar beneden en je vetpercenta-
ge omhoog”, legt ze uit. ,,Een ge-
zond gewicht is belangrijk voor 
het herstel na ziekte. Een te laag 
gewicht kan dat belemmeren.” 
Vooralsnog is Lisa tevreden over 
de ouderen die ze treft. ,,De men-
sen die ik vanochtend heb gezien 
zijn tot nu toe best gezond.” Voor 
Bea en haar partner geldt hetzelf-
de: het BMI is goed en het percen-
tage visceraal vet, dat zich rond 
de organen ophoopt, valt bin-
nen de gezonde marges. Bea laat 
zich meten omdat ze nieuwsgie-
rig is. ,,Ik ging altijd naar de sport-
school, maar wordt nu knettergek 
van de muziek.”
Ook Gerard (65) stapt op de 
weegschaal. ’s Ochtends had hij 
vertwijfeld voor de spiegel ge-
staan. ,,Wat moet ik nou aan met 
die buik”, grapt hij. Gerard blijkt 
al goed bezig met bewuster le-
ven, maar is ook dol op een latte 
macchiato. Elke dag. ,,Daar moet 
u echt mee minderen hoor”, zegt 
Lisa. ,,Daar zitten een hoop ver-
borgen suikers in.” Gerard zwemt 
wekelijks en sloot tot voor kort 

af met bier en een kroket. ,,Die 
kroket neem ik niet meer”, grin-
nikt hij. ,,Anders heb ik voor niks 
gezwommen.” Lisa: ,,Hoeveel 
bier drinkt u?” Gerard lust ze 
wel, zegt hij. ,,Maar ik heb op de 
etiketten gelezen dat alcohol-
vrij bier veel minder calorieën 
bevat.” Lisa knikt instemmend. 
,,Als het om de smaak gaat en 
niet om de alcohol, kunt u beter 
daarvoor kiezen.” 

Het meet- en weegmoment 
maakt deel uit van het program-
ma Fit & Vitaal 60+ dat bestaat 
uit een beweegprogramma en 
� theidstest. ,,Ouderen kunnen 
proberen welke beweegactivi-
teit het beste bij hen past”, legt 

buurtsportcoach Joyce van Tunen 
uit. ,,Vitaal ouder worden zorgt er-
voor dat je langer kunt blijven 
doen wat je graag wilt. Sport en be-
wegen houdt je � t.” Vanaf 28 febru-
ari wordt gestart met het beweeg-
programma, waar het merendeel 
van de ouderen zich voor heeft op-
gegeven. Joyce: ,,Sommige men-
sen hebben een actieve leefstijl en 
anderen niet of minder. Daar wil ik 
graag op inspelen. In het beweeg-
programma wordt een keer per 
week bij Full of Life gesport en ken-
nisgemaakt met andere activitei-
ten.” In het najaar volgt een nieuwe 
Fit & Vitaal 60+. Buurtsportcoach 
Joyce van Tunen is bereikbaar op: 
06 112 712 05. (Mardou van Kuilen-
burg)

FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

DEZE WEEK

AMARENA KERSEN/CRANBERRY

APPEL
AMARENA KERSEN/CRANBERRY 
NOTENKOEK
PECANNOTEN HONING

GEVULDE BOTERKOEK
GEMBER
CITROEN
BUTTERSCOTCH

4,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN
FEBRUARI BOTERKOEKENMAAND

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

HOOGLANDER 
STOOFVLEES

4 STUKS € 6,39

SNIJBONEN 
STAMPPOT MET 2 

HAMBURGERS EN JUS
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:

SCHOUDERHAM
GEBR. GEHAKT
GRILLWORST

SAMEN € 5,99
TORTILLA’S

2 VOOR € 5,99
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Castricum - Op 4 februari heeft 
de slotbijeenkomst van het twee-
de Speaking Minds project plaats 
gevonden in de raadszaal van de 
gemeente Castricum. Tijdens de-
ze bijeenkomst hebben jongeren 
van het Horizon College Alkmaar 
een presentatie en hún advie-
zen gegeven over sport en bewe-
gen. De toehoorders waren wet-
houders van het domein Samen-
Leven in Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo, de burgemeester 
van Uitgeest en anderen geno-
digden. Na a�oop ontvingen de 
trotse studenten een certi�caat, 
waarmee zij deze opdracht af-
rondden.

De Speaking Minds methode 
leent zich voor allerlei beleids-
vraagstukken. In november 2018 
is een tweede traject gestart met 
de vraag “Waarom stoppen jon-
geren als ze veertien jaar zijn met 
sporten of bewegen? Wat moet 
er gedaan worden om te zorgen 
dat bewegen/sporten mogelijk is 
of blijft?”. 

Leerlingen hebben jongeren ge-
interviewd om antwoord te kun-
nen geven op deze vragen. De-
ze uitkomsten zijn vertaald in ad-
viezen. 
In deze adviezen vragen jonge-
ren aandacht voor veiligheid en 
openbare orde rond sporten en 
bewegen, het bevorderen van so-
ciale contacten, geldgebrek om 
te sporten en aandacht voor het 
motiveren van jongeren om meer 
te bewegen. Een ander belang-
rijk advies is, buurtsportcoaches 
informatie en voorlichting te la-
ten geven op het Mbo-onder-
wijs over sporten, bewegen, ver-
enigingen in de omgeving en ge-
zondheid in het algemeen. Die-
zelfde buurtsportcoaches kun-
nen een rol spelen bij het uitrol-
len van challenges binnen of tus-
sen scholen om hiermee jonge-
ren uit te dagen mee te doen en 
meer sporten te proberen. 
Bij het gebruik van social media 
adviseren de jongeren vooral rol-
modellen van henzelf in te zetten; 
bijvoorbeeld een bekende vlog-

ger die zich bezighoudt met ge-
zondheid. 

‘Speaking Minds’ brengt jonge-
ren en beleidmakers samen en 
slaat zo een brug tussen jonge-
ren en gemeenten. De ‘jongeren-
denktank’ buigt zich over concre-
te vraagstukken. Speaking Minds 
geeft jongeren daarmee een 
stem. Zij denken, doen en beslis-
sen mee over het gemeentelijk 
beleid. En geven aan hoe zij ge-
informeerd willen worden over 
sporten en bewegen. De advie-
zen van de ‘denktank’ en de in-
zichten van de jongeren geven 
gemeenten de kans beleid te ma-
ken dat beter aansluit bij de doel-
groep. De jongeren zijn uitgeno-
digd door één van de wethou-
ders in Uitgeest om een keer ge-
zamenlijk met de leden van de 
Jeugd en Jongerenraad de wijk 
in te gaan. In een vervolggesprek 
wordt verder gekeken hoe de ge-
geven adviezen kunnen worden 
vertaald in beleid en/of acties. 
(Foto: aangeleverd)

‘Speaking Minds’

Jongeren adviseren over 
sport en bewegen

Vijf seizoenmarkten
Castricum - Het Ondernemers-
fonds kan niet ontzegd worden 
dat het niet in de toekomst kijkt. 
Het maakt zich al op voor het 
voorjaar en zelfs de zomer. Dit 
met de aankondiging van de da-
ta en thema’s van de vijf seizoen-
markten 2019. Om te noteren in 
agenda of kalender.
De eerste vindt plaats op zon-
dag 19 mei met als thema ‘oldti-
mers’, die de hele Torenstraat zul-
len vullen aan twee zijden. Uiter-
aard met aanvulling van de ge-
bruikelijke waar en kinderattrac-
ties. Dan vervolgens zondag 8 ju-
ni de volgende, waarbij op het 
Bakkerspleintje wederom een ap-
peltaartbakwedstrijd wordt ge-
houden met opbrengst voor het 
goede doel. Het thema is deze 
keer ‘kunst’.
Dan als klapper in de zomer 
op zondag 7 juli een seizoen-

markt met als thema ‘sport’, waar-
bij de markt hoofdzakelijk in 
de Torenstraat en Burgemees-
ter Mooijstraat wordt gehouden. 
Dit door het samenvallen met de 
derde Castricumse Triatlon, waar-
bij het dorp op z’n kop staat.
De vierde seizoenmarkt midden 
in de zomer heeft als thema, hoe 
kan het ook anders, ‘zomer’ op 
zondag 18 augustus. Daaraan ge-
koppeld een kleedjesmarkt op 
het Bakkerspleintje voor kinde-
ren. Die kunnen daar op kleedjes 
hun waar aanbieden en iets bij-
verdienen.
Laatste in de reeks is de najaars-
markt op zondag 22 septem-
ber, waar het vooral de horeca is 
die zich presenteert met eten en 
drinken, dus een ‘culinaire sei-
zoenmarkt’ ter afsluiting van het 
seizoen. Het zal een feest worden! 
(Foto: aangeleverd)

Eerste Groenelaan
Start bouw 15 energie- 
neutrale woningen
Castricum - Deze week begin-
nen de voorbereidingen voor de 
bouw van vijftien energieneutra-
le woningen aan de Eerste Groe-
nelaan in Castricum. Tot eind 
maart wordt het terrein bouw-
rijp gemaakt en worden leidin-
gen aangelegd. Begin april start 
de bouw. ,,De woningen worden 
gasloos en energieneutraal opge-
leverd. Goed voor het milieu en 
dit zorgt voor lagere energielas-
ten voor de huurders’’, aldus Dick 
Tromp, directeur-bestuurder van 
Kennemer Wonen.
Op het braakliggende terrein 
aan de Eerste Groenelaan komen 
vijftien duurzame sociale huur-
woningen. Bouwgroep Dijkstra 

Draisma heeft het project uitge-
werkt en bouwt de woningen. 
De woningen worden niet gefun-
deerd op palen maar op beton-
balken, dus er wordt niet geheid 
of geboord. Het worden grond-
gebonden woningen voor een- 
en tweepersoonshuishoudens. 
De huurprijs voor deze woningen 
wordt maximaal € 607 per maand 
(prijspeil 2019).
De verwachting is dat de wo-
ningen in de loop van augustus 
wind- en waterdicht zijn. In de 
herfst vindt de inpandige afbouw 
plaats. De woningen worden als 
alles voorspoedig verloopt eind 
2019 opgeleverd. (Foto: aangele-
verd)

Paddenwerkgroep zoekt 
‘vrijwilliger coördinator’ 

Geboortes
Castricum - 26-01-2019: Toto Las-
se Limmen, zoon van Bart Lim-
men en Anna E. Braak. 02-02-
2019: Kobus Nicolaas van der 
Maat, zoon van Charlotte C. Been-
tjes en Maaike van der Maat. 
Limmen - 23-01-2019: Fedde Niek 
Petrus van Haaster, zoon van Pa-
trick T. J. G. van Haaster en Anne-
mieke L. Kok. 13-02-2019: Beau 
Maria Anna Tol, dochter van 
Christiaan S. P. Tol en Renske M.D. 
Groot. 

Overledenen
Castricum - 08-02-2019: Martina 
C. A. Sprenkeling, gehuwd met 
Antonius M. Nanne. 09-02-2019: 
Cornelia Lute, weduwe van An-
thonius de Ruijter. 09-02-2019: 
Yuanyou Li, gehuwd met Shao-
mei Li. 09-02-2019: Warner Groe-
neveld, gehuwd met Monica M. 
Stuifbergen. 12-02-2019: Johan-
nes A.C. Lange, weduwnaar van 
Kersbergen, Elizabeth en Maria 
W. Borst; 13-02-2019: Nicolaas  J. 
Duin. 

Burgerlijke StandCastricum - De politie zag op 
woensdagavond 13 februari 
omstreeks kwart voor acht een 
brommer op de Geesterduin-
weg rijden. Een jongedame reed 
en een jongeman zat achterop. 
Beiden werden herkend door de 
collega’s, want ruim een jaar te-
rug werd de jongen nog bekeurd 
voor het rijden zonder rijbewijs 
en toen zat zijn vriendin, dezelfde 
dame, achterop.
Bij staande houding bleek dat de 
jongeman wel een rijbewijs had 
gehaald, maar de jongedame 
niet. Zij heeft een bekeuring ge-
kregen voor het rijden zonder rij-
bewijs.

Rijden zonder 
rijbewijs

Castricum - Na overwintering 
trekken am�bieën zoals padden, 
kikkers en salamanders vanuit het 
duinterrein naar wateren waar de 
eitjes worden afgezet. Deze trek 
vindt plaats tussen half februa-
ri en half april tijdens de donkere 
uren. Hierbij moeten de dieren de 
drukke weg tussen het duin en de 
polder oversteken. 

Daarom zijn er al decennialang 
passages (tunnels) onder de weg 
door aangelegd en zijn er scher-
men geplaatst om de dieren naar 
de passages te geleiden. Niet 
overal staan adequate voorzie-
ningen en weten ook dieren de 
voorzieningen te omzeilen om 
alsnog kruipend en springend de 
drukke weg over te steken. Daar-
om zetten ruim 250 vrijwilligers 

zich in om deze dieren veilig over 
te zetten. Jaarlijks worden zo’n 
20.000 - 25.000 handmatig over 
gezet.

In Castricum - Bakkum is al decen-
nialang een paddenwerkgroep 
actief op de Heereweg in Bakkum 
en op de Zeeweg naar Castricum 
aan Zee. De huidige coördinator 
heeft door persoonlijke omstan-
digheden haar activiteiten moe-
ten staken. De paddenwerkgroep 
zit daarom dringend verlegen om 
een nieuwe coördinator. 

Op beide locaties gaat het om le-
gen van emmers ’s ochtends en 
op de Heerenweg gaat het daar-
naast ook om het coördineren 
van het “padden rapen”. Hier-
bij worden de am�bieën die de 

voorzieningen weten te omzeilen 
van het �etspad langs de Heere-
weg geraapt voordat deze op de 
rijweg belanden. Dit gebeurt na 
het invallen van de schemering 
bij gunstige omstandigheden. Bij 
een temperatuur boven de 6 gra-
den en bij vochtige omstandig-
heden kan er al trek plaats vin-
den. Tijdens zwoele avonden kan 
de trek massaal zijn.

Paddenwerkgroepen zijn zelf-
standige werkgroepen. Alle werk-
zaamheden worden door vrijwil-
ligers uitgevoerd. Door PWN en 
LNH worden deze paddenwerk-
groepen ondersteund.

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen via: jan.van.mou-
rik@pwn.nl 
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PMU Studio 26 is jarig en geeft korting

Doe mee met de 
proefles rock ‘n roll 
Akersloot - Mensen die van 
rock ’n roll-muziek houden en al-
tijd al eens een keer hebben wil-
len proberen om op deze vrolij-
ke en swingende muziek te dan-
sen, hebben nu geluk. Zij kun-
nen op donderdag 14 maart, van 
19.30 tot 20.30 uur, meedoen aan 
de proe�es rock ’n roll voor begin-
ners in sporthal De Lelie aan de 
Rembrandtsingel 3 in Akersloot. 
Daar kan iedereen die dat wil aan 
deelnemen. Met en zonder erva-
ring en ook zonder partner is men 
welkom.
Rock ’n roll is niet alleen dansen, 
maar ook een manier om nieuwe 
mensen te leren kennen. Jong en 
oud, beginners en vergevorder-
den kunnen zich thuis voelen in 

de handen van ervaren instruc-
teurs.
Elma Kerklingh, eigenaresse van 
Dansschool Fabulous Fifties, ver-
telt: ,,Als wij aan het dansen zijn, 
zien we elk jaar mensen aan de 
kant staan met die blik in hun 
ogen van ‘dat wil ik ook!’ En vaak 
komen die mensen naar ons toe 
om te vragen waar zij dit kunnen 
leren.”
Dus als je niet aan de kant wilt 
staan tijdens Rock ’n Roll Street 
Akersloot, ga dan naar de proef-
les en kijk of het iets voor je is.
Voor aanmelding en/of infor-
matie, bel Elma: 06 20 23 91 19, 
mail naar infofab50s@gmail.com 
of kijk op www.dansschoolfabu-
lous�fties.nl (foto: aangeleverd)

Loris in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 24 februari 
treedt Loris op in De Oude Keu-
ken. Loris is een duo uit Castri-
cum, gevormd door Lonneke en 
Eline, vriendinnen sinds de brug-
klas en met spelen begonnen 
toen ze bij muziek een liedje op-
voerden voor de klas. Het was de 
eerste keer voor zo’n grote groep 
en ze waren dan ook erg zenuw-
achtig. De reacties waren enthou-
siast, ze deden aan de talenten-
jacht van de school mee en daar-
op besloten ze om ook buiten de 
schoolmuren op te treden. Eerst 
op muziekscholen en braderie-

en, maar uiteindelijk stonden ze 
steeds vaker in kroegen en op 
kleine festivals. Vier jaar later be-
valt het spelen ze nog steeds. 
Ze hebben een uitgebreid reper-
toire aan oude klassiekers, soul-
nummers en nieuwere muziek. 
Lonneke zingt en Eline bege-
leidt op gitaar. Ze zijn elkaar nog 
steeds niet zat en ze hopen alleen 
nog maar vaker op te treden. Van 
straat tot podium, het maakt ze 
niet uit.
Zondag 24 februari treedt Loris 
op in De Oude Keuken om 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Nieuw bij Yoga2go:
Training Mindful zwanger
Castricum - Yogaschool Yoga2go 
breidt haar lessenaanbod uit met 
een achtweekse training voor 
zwangeren. De doorlopende les-
senreeks is geschikt voor vrou-
wen die meer willen genieten van 
hun zwangerschap, handiger om 
willen gaan met stress en minder 
willen piekeren over de beval-
ling. Met mindfulness, praktische 
oefeningen voor stressreductie, 
dans om de eerste weeën op te 
kunnen vangen, do-in yoga, mas-
sage en een partnerles. De trai-
ner is aangesloten bij de beroeps-
vereniging voor mindfulnesstrai-
ners. Deelneemsters kunnen in-
formeren bij hun zorgverzekeraar 
of vergoeding mogelijk is. Opge-
ven en meer informatie via Bea@
yoga2go.nl, 06 – 37193240. Zie 
ook www.yoga2go.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Tweede serie ‘luisteren 
naar klassieke muziek’
Castricum - Wegens het enthou-
siasme waarmee de eerste se-
rie ochtenden werd begroet in 
Toonbeeld Geesterhage, komt er 
een tweede serie van vijf bijeen-
komsten, waar men naar klassie-
ke muziek met uitleg kan luiste-
ren en kijken. Vanaf woensdag 
27 februari zal Gert Floor (voor-
heen muziekbibliothecaris in Hei-
loo) op vijf woensdagochtenden 
van 10.00 tot 12.00 uur (met uit-
loop) presentaties verzorgen over 
de volgende composities: Bártòk: 
Concert voor Orkest, Verdi: Re-
quiem, Beethoven: Strijkkwartet 
op. 95, Mozart: Serenade voor 12 
blazers en contrabas KV 361, J.S. 
Bach: Matthäus - Passion.
Aan de hand van deze pracht-
stukken door de eeuwen heen 
gaat men ontwikkelingen in de 
muziekgeschiedenis beluisteren 
en bespreken. Wie dat wil, kan 
ook ‘los’ een ochtend bijwonen, 
maar er wordt wél verwezen naar 
eerder besproken muziek of be-
grippen. De presentaties vinden 
plaats bij Toonbeeld Geesterhage 

in de Carel Barbierszaal. Aanmel-
den kan via www.toonbeeld.tv of 
bij Toonbeeld Geesterhage bij de 
administratie ter plaatse. Passe 
partout van de hele serie: € 37,50. 
Losse kaarten € 7,50 per ochtend. 

Deze lezingen zijn een samen-
werking tussen Toonbeeld Gees-
terhage en de Bibliotheek Ken-
nemerwaard. (Foto: aangeleverd)

Home-Start gaat voor 
Appeltje van Oranje!
Regio - Home-Start is genomi-
neerd voor het Appeltje van Oran-
je voor vrijwilligerswerk. Dit jaar 
zet het Oranje Fonds de schijn-
werpers op vrijwilligerswerk, om-
dat vrijwilligers erin slagen de 
verbinding te leggen met men-
sen die tijdelijk wat extra onder-
steuning nodig hebben. Al meer 
dan 25 jaar bieden vrijwilligers 
van Home-Start ouders met vra-
gen over de opvoeding van hun 
opgroeiende kinderen, een luis-
terend oor en een steuntje in de 
rug. Eenzaamheid en sociaal iso-
lement binnen gezinnen worden 
ermee doorbroken. Een Appeltje 

van Oranje zou een kroon zijn op 
hun werk. Home-Start is heel blij 
als het de prijs wint, want met dit 
geld kunnen nog meer gezinnen 
ondersteund worden bij de op-
voeding van hun kinderen. 

Belangstelling om vrijwilliger te 
worden bij Home-Start? Home-
Start Noord-Kennemerland is on-
derdeel van Humanitas en is ac-
tief in Alkmaar, Heerhugowaard, 
Langedijk, Heiloo, Castricum en 
Uitgeest. In maart gaat de trai-
ning van start. Voor informatie: 
072-540 1800 of home-start.nkl@
humanitas.nl (Foto: aangeleverd)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 20.00 uur
Roma 

éénmalig in Corso Bioscoop
dinsdag 20.00 uur

Vice - voorpremière
zondag 16.00 uur

Don Quixote - The Royal Ballet
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.15 uur

A Star is Born
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Werk ohne Autor
dinsdag 14.00 uur

At Eternity’s Gate
donderdag 20.00 uur

vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag, maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur

Green Book
zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur  maandag 20.00 uur
The Favourite

donderdag 20.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
donderdag 16.00 uur

Vals
donderdag 11.00 & 16.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur
De Lego Film 2

donderdag & vrijdag 11.00 uur
zaterdag 13.30 uur  zondag  11.00 uur

Maya de Bij - De Honingspelen
donderdag 13.30 uur  vrijdag 11.00 & 13.30 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

Corgi
donderdag & vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur

Hoe tem je een Draak 3 - 2D

Programma 21 februari t/m 27 februari

Oscarweek bij Corso
Deze week is het Oscarweek. 
Corso Bioscoop heeft acht �lms 
draaien die kans maken op meer-
dere Oscars. De titels hiervan zijn:  
Roma (éénmalig in Corso Bios-
coop), Vice (voorpremière), A Star 

is Born (terug van weggeweest), 
Werk ohne Autor, Green Book (zie 
foto), The Favourite, Bohemian 
Rhapsody en At Eternity’s Gate. 
Stuk voor stuk prachtige �lms die 
je gezien moet hebben.  

Liefde en vriendschap triomferen 
in Carlos Acosta’s bruisende pro-
ductie van dit duizelingwekken-
de ballet. 
Het verhaal van Cervantes over 
de klunzige ridder Don Quixote 
heeft talloze choreografen, mu-
sici en beeldend kunstenaars ge-
inspireerd. In 1869 creëerde Mari-
us Petipa zijn sprankelende bal-
let over de wederwaardighe-
den van de Man van La Mancha 
en zijn trouwe schildknaap San-
cho Panza. Centraal staat het vir-
tuoos dansende liefdespaar Basi-
lio en Kitri. 

Don Quixote 
The Royal Ballet 

Carlos Acosta koos deze vrolijke 
klassieker als zijn eerste produc-
tie voor The Royal Ballet. In zijn 
bruisende adaptatie �gureert het 
complete dansgezelschap in de 
rol van uitgelaten dorpelingen, 
hartstochtelijke zigeuners en 
zelfs fantasiebloemen. Het ver-
haal volgt Don Quichot op zijn 
dwaze onderneming om goede 
daden te verrichten ter ere van 
zijn imaginaire geliefde Dulcinea. 

Zonnig, charmant, grappig en 
aandoenlijk – Don Quixote is een 
ballet dat net zo overloopt van 
positieve energie als van verba-
zingwekkende dansante hoog-
standjes. De �lm draait zondag 
om 16.00 uur

Castricum - Een lashlift, perma-
nente make-up, wenkbrauwsty-
ling: het is een greep uit de be-
handelingen van PMU Studio 26. 

Door middel van masterclasses 
te volgen blijft eigenaresse Kris-
ta zich steeds ontwikkelen op het 
gebied van permanente make up. 
Dit voorjaar rondt zij haar master-
class af voor het kleuren van lip-
pen. Ook eyeliner boven en/of 
onder het oog is mogelijk en per-
manente make-up voor wenk-
brauwen. ,,De eyeliner is in ver-
schillende kleuren, diktes, met of 
zonder schaduw.” ,,In dit vak raak 
je nooit uitgeleerd”, vertelt Krista. 
,,Ik doe het nog steeds met veel 
plezier.” Ze verft of waxt wenk-
brauwen, want ‘een wenkbrauw 
is een sieraad voor elk gezicht’. ,,Ik 
werk ook met henna. Dit zit wat 
langer op de huid.’’ De Lashlift is 
een behandeling waar steeds 
meer vraag naar is. ,,De wimpers 
worden via een speciale techniek 
gekruld”, legt Krista uit. ,,Daar-
door lijken de wimpers langer. 
Om het e�ect te versterker kun-
nen de wimpers ook geverfd wor-
den.” Het resultaat blijft zes tot 
acht weken zichtbaar.

Om het tweejarig bestaan van 
haar bedrijf te vieren, bedacht ze 
een kortingsactie. 
Op 26 februari bestaat PMU Stu-
dio 26 twee jaar. Wie op 27 febru-
ari tussen 10.00 en 17.00 uur belt 

om een afspraak te maken, krijgt 
20 procent korting op een behan-
deling naar keuze. Meer info: 06-
10825046. Adres: Verlegde Over-
toom 26 in Castricum. Website: 
www.pmustudio26.com

Uitgeest - Bij speeltuinvereni-
ging Kindervreugd in Uitgeest is 
het zaterdag 2 maart weer carna-
val. Ga verkleed in je gekste uit-

Carnaval bij speeltuin Uitgeest
dossing. Het programma: 09.30 
uur zaal open; 10.00-12.00 uur 
carnaval; 12.00-12.30 uur bin-
go;12.30-13.30 uur lunch; 13.30-

14.30 uur workshop. Hier kan een 
droomvanger gemaakt worden. 

Inschrijven voor deze dag kan van 
21 februari tot en met 28 februa-
ri. Meer informatie is te vinden op 
www.speeltuinuitgeest.nl.

IJzerlooij Ensemble in 
kerkje Krommeniedijk
Regio - In het sfeervolle kerkje 
van Krommeniedijk speelt op 24 
februari het IJzerlooij ensemble. 
Het ensemble bestaat uit drie 
broers IJzerlooij; Christoph, 
Ephraim en Immanuel geven 
sinds een aantal jaar concerten 
op verschillende locaties in Ne-
derland en nu in Krommeniedijk.
Het concert begint om 15.00 uur, 
de deuren zijn open vanaf 14.30 
uur. Het concert is gratis, wel is 
er een collecte voor de gemaak-
te onkosten en voor het behoud 
van dit mooie kerkje.

Christoph van Ijzerlooij (1989) be-
gon op jonge leeftijd met viool-
spelen. Naast diverse zomercur-
sussen heeft hij les gehad bij het 
Conservatorium in Utrecht met 
als hoofdvak viool. Het hoofdvak 
altviool heeft hij gevolgd in Den 
Haag. De ervaring op het gebied 
van kamermuziek is heel breed. 
Hij speelt veel samen met zijn 

broers en zus in het ensemble.
Immanuel (1986) kreeg zijn eer-
ste muzieklessen op vij�arige 
leeftijd, zijn eerste cello lessen 
toen hij acht was. Hij werd toege-
laten tot de Jong Talent klas van 
het Utrechts Conservatorium. Hij 
werd uitgenodigd voor een mas-
terclass met Yo-Yo Ma in het Con-
certgebouw in Amsterdam. Tij-
dens zijn studie heeft hij al diver-
se prijzen gewonnen en veel op-
treden in binnen- en buitenland. 
In 2010 sloot hij zijn studie cum 
laude af aan het Conservatorium 
van Amsterdam.
Ephraim (1983) is een all-round 
cellist. Zijn eindexamen Master of 
music is 2009 werd gewaardeerd 
met een 9, met onderscheiding 
voor de poëzie in zijn spel. Hij is 
een toegewijd kamermusicus. Hij 
geeft concerten met zijn vaste pi-
anist Maurice van Schoonhoven. 
En speelt ook in het Triple Ber-
ry trio. 
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Speel-o-theek ook voor 
verkleedkleding kinderen
Castricum - Wat is het toch heer-
lijk als kinderen lekker kunnen 
spelen. Daarmee wordt de fanta-
sie goed ontwikkeld. Verkleden 
hoort hier zeker bij, wie wil er nou 
niet eens een spiderman, ridder, 
draak, indiaan, lieveheersbeest-
je of Frozen meisje zijn? Al deze 
verkleedkleding is leuk voor een 
keertje, dus om dit te lenen is een 
goed voorbeeld van duurzaam-
heid. 
Bij speel-o-theek Castricum is ver-
kleedkleding te leen en veel keu-
ze, voor elk kind is er wel wat 
leuks te vinden. Om het nieu-
we jaar goed te beginnen heeft 
speel-o-theek Castricum een 
mooie verkleedkleding-actie. Al-
le huidige leden mogen één stuk 
verkleedkleding gratis komen le-
nen en alle nieuwe leden mogen 
twee stuks gratis meenemen. Een 
lidmaatschap kost vijf euro per 
kwartaal, dit kan ook kosteloos 
als men vrijwilliger wordt en eens 
per maand komt helpen. 
In het weekend van 2 en 3 maart 
is het carnaval, dan is het hele-
maal leuk als kinderen zich ver-
kleden. De speel-o-theek helpt 
graag een kind zijn of haar fanta-
sie verder ontwikkelen. 

Elke woensdag is de speel-o-
theek open van 14.30 uur tot 
16.00 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur. De speel-o-
theek is te vinden in Nieuw Gees-
terhage, Geesterduinweg 5, in 
Castricum. Meer informatie is ook 
te vinden op de website www.
sotcastricum.nl of de Facebook 
en Instagram pagina. (Foto: aan-
geleverd)

Waar word jij blij van?
Aan tafel met ....
Karin de Kremer
Limmen - Karin de Kremer, vi-
taliteitscoach, is op woensdag 6 
maart gast aan tafel in de biblio-
theek in Limmen. Vitaliteit heeft 
alles te maken met doen waar je 
blij van wordt. Dat gaat Karin de-
ze middag samen met bezoekers 
visueel maken in een geluksboek-
je. Meer weten? Schuif aan!
In het geluksboekje kun je alles 
plakken waar jij vrolijk, enthou-
siast of blij van wordt. Denk aan 
mooie quotes, leuke plaatjes, lie-
ve woorden, grappige stickers of 
�jne herinneringen. Zo’n geluks-
boekje kun je altijd bij je dragen 
en tevoorschijn halen op momen-
ten waarop je je wat minder vro-
lijk voelt. Voor de eerste 10 geïn-
teresseerden ligt een leeg boekje 
klaar. Als je even niet weet hoe je 
moet beginnen, helpt Karin je op 
weg met een aantal vragen.

De presentatie van Karin vindt 
plaats op woensdag 6 maart van 
15.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Limmen, 
Lage Weide 2a.  Deelname is gra-
tis en aanmelden is niet nodig.
Aan tafel met… in de bibliotheek 
geeft mensen uit het dorp de ge-
legenheid om hun verhaal of ken-
nis te delen met anderen. Dit kan 
een interessant beroep zijn, een 
leuke hobby, een onderwerp dat 
je na aan het hart ligt of iets in-
teressants dat je hebt (mee)ge-
maakt. De leestafel in de biblio-
theek biedt zo een podium voor 
interessante workshops, verras-
sende presentaties en boeiende 
verhalen. Wie ook eens een “Aan 
tafel met…” wil verzorgen kan 
zich aanmelden bij de medewer-
kers in de bibliotheek. (Foto: aan-
geleverd)

Bestaan lastige kinderen?
Castricum - Loop jij wel eens te-
gen gedrag aan van je kind wat 
je lastig vindt? Wil jouw kind bij-
voorbeeld niet meer eten, niet 
met andere vriendjes spelen en 
alleen maar bij jou zijn of heeft 
het een sterke eigen wil en gaat 
het overal tegen in? Er wordt dan 
al snel gesproken over een kind 
dat lastig is of doet. Op donder-
dagavond 7 maart verzorgt ge-
zins- en kindercoach Lisette de 
Graaf een workshop die een an-
der inzicht geeft.  
Bestaan lastige kinderen ook 
werkelijk? Of willen deze kinde-
ren jou als ouder wat laten zien? 
In deze workshop ga je aan de 
slag met hoe je signalen van je 

kind kan herkennen en oppak-
ken. En wat het voor jou als ouder 
maakt dat jij bepaald gedrag van 
een kind als lastig ervaart. Liset-
te gaat in op speci�eke behoeftes 
die een kind van jou nodig heeft. 
Deze workshop is bedoeld voor 
ouders/verzorgers van kinderen 
van 0 tot 12 jaar.
De workshop is op donderdag 
7 maart van 20.00 tot 22.00 uur 
in de bibliotheek in Castricum, 
Geesterduinweg 1. De toegang is 
€ 10,-. Aanmelden kan via de ac-
tiviteitenagenda op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betaling met pin). (Foto: aange-
leverd)

Muzikale bloemlezing
Limmen - Een muzikale bloemle-
zing door Peter Rijs over liederen 
van het Nieuw LiedFonds rond 
het thema: ‘leven in verbonden-
heid’. Een titel die uitnodigt en 
nieuwsgierig maakt, want je kunt 
je afvragen waar het over gaat. 
Het Liturgisch koor van de Cor-
neliuskerk zingt al een twaalftal 
jaren uit het repertoire van het 
‘Nieuw LiedFonds’ van de Domi-
nicusparochie uit Amsterdam. 
Vaak prachtige liederen met 
mooie teksten. Elk lied heeft zijn 
eigen thema en dat maakt het zo 
bijzonder, want dit materiaal is 
steeds gecomponeerd vanuit een 
gedicht met een diepere laag en 
dat maakt nieuwsgierig.
De muzikale bloemlezing gaat 
over de diepere betekenis van 
de tekst in combinatie met mu-

ziek. Dit jaar zijn er liederen uit-
gekozen die aansluiten bij het 
jaarthema ‘leven in verbonden-
heid’. Bij elk muziekstuk kan men 
zich afvragen waarom de compo-
nist het op zijn manier heeft op-
geschreven. Wat zou hij bedoelen 
met een bepaalde samenklank 
en hoe bereikt hij de meest mu-
zikaal expressieve mogelijkheden 
t.o.v. de tekst? Het Liturgisch koor 
laat iedereen genieten van deze 
bijzondere liederen, met mede-
werking van Peter Rijs (dirigent 
en verteller), Lianne Pirovano (so-
praan) en Claudia Rijs (piano).

De muzikale bloemlezing is op 
maandag 25 februari in de Pro-
testantse kerk aan de Zuiderker-
kenlaan 25 te Limmen. Aanvang 
20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Online shoppen
Castricum - We kopen steeds va-
ker en meer online. Wie doet het 
eigenlijk niet? Meestal verloopt 
het vlekkeloos, maar soms ook 
niet. Eva Calvelo, jurist bij het Eu-
ropees Consumenten Centrum, 
verzorgt op donderdag 7 maart 
een presentatie in de bibliotheek 
in Castricum over de Europese re-
gels die beschermen bij het doen 
van een online aankoop.
Wat kunt u bijvoorbeeld doen als 
een aankoop niet wordt geleverd 
of als het product totaal niet over-
eenkomt met de foto’s die u on-
line hebt gezien? Stel voor dat 
het om een buitenlandse web-
shop gaat en de ondernemer een 

klacht niet serieus neemt. Weet 
u wat uw rechten zijn en wat u 
in deze gevallen kunt doen? Eva 
Calvelo vertelt in haar presenta-
tie welke gevaren er op de loer 
liggen en hoe je jezelf hiertegen 
kunt beschermen. 
Meer weten? Deelnemers zijn 
van harte welkom op donder-
dag 7 maart. De presentatie start 
om 10.00 uur in de bibliotheek 
in Castricum, Geesterduinweg 
1. De toegang is € 5,-. Aanmel-
den kan via de activiteitenagen-
da op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek. Betalen 
met pin. 

Luisteren en meezingen 
bij koor Connection
Castricum - Koor Connection 
uit Castricum houdt op zon-
dagavond 24 februari een open 
avond voor belangstellenden. 
De aanvang is om 19.15 uur. Ie-
dereen is van harte welkom in de 
Maranathakerk om tijdens deze 
repetitieavond te komen kijken 
en luisteren. Meezingen kan na-
tuurlijk ook. En wellicht wil je lid 
worden, want Connection kan 
nog enthousiaste zangers en zan-
geressen gebruiken. 
Het koor Connection bestaat 33 
jaar. Deze hechte groep mensen 
kan met ontzettend veel plezier 
terugkijken op een zeer afwisse-
lend muzikaal verleden. Maar het 
koor is nog steeds niet uitgeleerd 
en werkt nog met net zo veel pas-
sie als ‘een derde eeuw’ geleden 
aan het verbeteren van de kwa-
liteit.
Het repertoire bestaat uit gos-
pelsongs, spirituals en natuur-
lijk liederen rond Pasen en Kerst. 
Maar ook musicals zijn het koor 
niet vreemd; verschillende keren 
werden Jesus Christ Superstar en 

Godspell uitgevoerd en in 2005 
werd het twintigjarig bestaan ge-
vierd met een zelf geschreven en 
geproduceerde musical: From a 
Distance.
Al sinds de oprichting is dirigen-
te Rolien Eikelenboom de steun-
pilaar van Connection. Vers van 
het conservatorium werd zij ge-
vraagd het nieuwe koor te diri-
geren en nu zijn Connection en 
Rolien niet meer los van elkaar 
te denken. Daarnaast wordt het 
koor al jaren ondersteund door 
een fantastisch combo. 
Dit jaar staat in mei de Night of 
Music in Velserbroek op het pro-
gramma. Hier zal samen met 
Shirma Rouse, Carel Kraaijenhof, 
Alderliefste, DJ DNS, Timothy Dra-
ke en Cor Bakker een heerlijke 
muziekavond op het toneel ge-
zet worden. 
Zin om een keer te komen luiste-
ren en mee te zingen? Ga dan 24 
februari langs. Voor meer infor-
matie over het koor zie www.con-
nection-hetkoor.nl. (Foto: aange-
leverd)

Castricum - Muziekvereniging 
Emergo uit Castricum staat be-
kend om zijn goede orkesten. 
Ook de organisatie van de vereni-
ging staat als een huis. Sinds kort 
heeft Emergo het initiatief geno-
men voor het oprichten van een 
Dagorkest. 
Precies zoals de naam zegt, is het 
de bedoeling om overdag te re-
peteren en later ook overdag op 
te treden. Het is niet de ambitie 
om aan concoursen deel te ne-
men; wel om geheel in de Emer-
go-traditie in goede onderlinge 

Oprichting Dag-
orkest Emergo

sfeer zo goed mogelijk muziek te 
maken met elkaar. En die muziek 
zal bestaan uit publieksvriende-
lijk repertoire.
Deelname staat open voor muzi-
kanten van alle leeftijden, die een 
instrument bespelen uit de har-
monie-, fanfare- of brassband-
bezetting, of bespeeld hebben 
en dit weer willen oppakken. Het 
is zeker niet de bedoeling dat de 
huidige vereniging  beconcur-
reerd wordt door het Dagorkest. 
Het kan er gewoon naast.

Wie belangstelling heeft voor het 
Dagorkest, of iemand weet die 
belangstelling zou kunnen heb-
ben, kan contact opnemen met 
Peter Verbeek 06-53991322 of 
petver80@hotmail.com

Dagboottocht met de 
Zonnebloem
Regio - Op woensdag 3 april or-
ganiseert de Zonnebloem voor 
ouderen een geheel verzorgde 
bootreis vanuit de haven aan de 
Noorderkade in Beverwijk.
Om 9.00 uur gaat iedereen aan 
boord en rond 16.30 uur is men 
weer terug. Tijdens de vaart kan 
men genieten met elkaar van de 

mooie uitzichten en al het lekkers 
dat wordt aangeboden. Tevens is 
er nog een verloting. De kosten 
bedragen 32 euro p.p. Zo nodig 
kan tegen een kleine vergoeding 
voor vervoer van en naar de boot 
gezorgd worden. Voor vragen en 
aanmelding: secretaris Marion 
van Himst, tel. 0251-650057. 

Rookgassen in woning
Regio - Vrijdagochtend om 11.20 
uur werd de brandweer van Lim-
men opgeroepen om naar een 
woning te gaan aan de Cruijs-
camplaan in Heiloo. In de woning 
ging een Co-melder af. De brand-
weer heeft binnen diverse metin-
gen verricht en kwam achter de 

oorzaak. Het afvoerkanaal van de 
cv-ketel bleek los te zitten waar-
door de rookgassen in de woning 
terecht kwamen. Het advies werd 
gegeven om een erkend bedrijf 
het goed op te laten lossen, de 
brandweer heeft het provisorisch 
verholpen. (Foto: Evelien Olivier)

‘Duifje’ in Protestantse 
kerk Limmen
Limmen- Op zondag 24 febru-
ari is er in de Protestantse kerk 
van Limmen om 16.00 uur weer 
een Dui�e: een bijeenkomst waar 
men bezig gaat met zingevings-
vragen en gezamenlijk eten. Dit 
keer is het thema:  Heb lef!
Vijf vrouwen uit Castricum wa-
ren dit najaar bij het inspiratie-
weekend van de PKN op Terschel-
ling. ‘Heb lef’ was een terugke-
rend thema op het eiland en dat 

hebben ze in veel verschillende 
activiteiten vorm zien krijgen. Zij 
raakten erdoor geïnspireerd en 
willen dit enthousiasme graag 
delen. Zij hebben dit thema daar-
om verwerkt in dit Dui�e.
Na a�oop is er een gemeen-
schappelijke maaltijd. Voor soep 
en drinken wordt gezorgd. Wat 
iedereen van thuis meebrengt, 
wordt gedeeld als afsluiting van 
dit Dui�e. 
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Workshop ‘God in de 
supermarkt’ 
Castricum - De afgelopen eeuw 
is de wereldbevolking enorm toe-
genomen tot de huidige 7.3 mil-
jard. Bovendien is de welvaart 
voor veel mensen gestegen. De 
huidige intensieve manier van 
voedsel produceren heeft gevol-
gen voor mens, dier, producent 
en milieu. 

De supermarkt wordt meer en 
meer de plek waar je gedrag be-
invloed wordt door wat je weet. 
Je staat in de supermarkt en je 
vraagt je af: ‘Wat eten we van-
avond?’ Bij elk schap moeten 
duurzame keuzes gemaakt wor-
den, en het is geen gemakkelij-
ke afweging tussen lekker, goed-
koop, gezond, milieuvriendelijk, 

diervriendelijk en eerlijk voor de 
producent. 
De workshop ‘God in de super-
markt’ verkent de keuzes die we 
maken, helpt argumenten te be-
grijpen en verbindt deze met een 
helder ethisch kader. De bijeen-
komsten zijn actief, sociaal, infor-
matief en gaan in een hoog tem-
po een serieuze maar niet te zwa-
re dialoog aan. Er worden veel 
materiaal gebruikt uit actuele do-
cumentaires en websites. 
De workshop wordt gegeven op 
vrijdag 22 februari om 19.30 uur 
in het Parochiecentrum. Kosten: 5 
euro (inclusief ko�e/thee). Aan-
melden kan bij Martin Tromp: tel. 
06 - 10041048 of rvkcastricum@
ziggo.nl 

Stichting Eritrea Hagez 
komt bij De Groene Ezel
Regio - Stichting Eritrea Hagez 
komt zich zaterdag 23 februari 
presenteren in Kringloopwinkel 
De Groene Ezel in Heemskerk tij-
dens de openingstijden van 10.00 
tot 14.00 uur. Zij vertellen bezoe-
kers graag meer over de stich-
ting en staan klaar om eventue-
le vragen te beantwoorden. De-
ze stichting zamelt geld in om kli-
nieken en een weeshuis in Eritrea 
te ondersteunen. Ook andere ac-
tiviteiten voor de meest kwetsba-
ren kunnen rekenen op hun hulp.
In het plaatsje Hebo runt een 
groep zusters een weeshuis waar 
ongeveer veertig baby’s worden 
opgevangen van wie de moeder 
tijdens de bevalling is overleden. 
De traditie wil dat het eerste kind 

wordt geboren in het huis van de 
moeder. Als alles goed gaat is dat 
een mooie traditie. Vaak gaat het 
echter helaas mis door de vaak 
gebrekkige hygiënische situatie 
in de dorpen.  
Met de zusters wordt overlegd 
waar het meest behoefte aan is. 
Er wordt geen geld gegeven; de 
benodigde spullen worden door 
de stichting aangeschaft in het 
land zelf, zodat niets aan de strijk-
stok blijft hangen. 

Meer informatie over deze stich-
ting is te vinden op www.eri-
treahagez.nl Kringloopwinkel De 
Groene Ezel is gevestigd aan de 
Lijnbaan 12-14 in Heemskerk. 
(Foto: aangeleverd)

Klaverjasdrive
Akersloot - In café De Vrienschap 
wordt zaterdag 23 februari de 
zesde klaverjasdrive van dit sei-
zoen gehouden. De drive begint 
om 20.00 uur. Opgeven kan via 
0251-312866 of mail naar info@
vriendschapakersloot.nl
In De Vriendschap staat deze 
avond een mooie prijzentafel ge-
reed voor de winnaars. En wie 
geen geluk heeft met kaarten, die 
kan het proberen bij de superlo-
terij, want daar zijn ook mooie 
prijzen te winnen. 

Peter Vonk lijsttrekker 
van de AWP
Regio - Peter Vonk (62) is op-
nieuw gekozen tot lijsttrekker 
van de Algemene Waterschaps-
partij (AWP) voor de verkiezingen 
voor het algemeen bestuur van 
Hoogheemraadschap Hollands-
Noorderkwartier (HHNK). De ver-
kiezingen worden op 20 maart 
gehouden, gelijk met de verkie-
zingen voor Provinciale Staten. 
De 19 kandidaten op de kieslijst 
hebben er zin in. In Castricum en 
Kennemerland is dat 14 Corrie de 
Geeter. Met dit team denkt Peter 
Vonk dat hij kans maakt op 3 ze-
tels in het algemeen bestuur van 
HHNK. De AWP zit nu in 22 van 

de 23 waterschappen, en dat kan 
nog beter.
De kieslijst voor de AWP bestaat 
uit 19 kandidaten uit alle delen 
van het waterschapsgebied, van 
Opmeer tot Castricum, van Am-
sterdam-Noord tot de Beemster. 
De AWP staat daarmee dichtbij 
de mensen om goed te horen wat 
zij willen. Want droogte en water-
overlast houdt mensen bezig. Het 
Waterschap kan daar veel aan 
doen. De AWP wil dat het Water-
schap goed luistert en rekening 
met de mening van de mensen 
houdt. Dat heeft de AWP hoog in 
het vaandel staan.

Eerste hulp bij DigiD
Castricum - De overheid doet 
steeds meer via het internet en 
je kunt daar gebruik van maken. 
Of het nu gaat om het aanvragen 
van huurtoeslag, om werk zoeken 
of om het doorgeven van een ver-
huizing. Veel mensen weten dat 
niet of vinden het nog wat moei-
lijk. Daarom is er de speciale be-
ginnerscursus van vijf dagdelen: 
‘Eerste hulp bij DigD, werken met 
de digitale overheid’. Een cursus 
voor iedereen die graag zo lang 
mogelijk zelfstandig de zaken wil 
regelen. De cursus start op don-
derdagochtend 7 maart in de bi-
bliotheek in Castricum.
 
Deelnemers leren hoe ze handi-
ge informatie kunnen vinden en 
hoe ze iets moeten aanvragen, 
bijvoorbeeld via de website van 
de gemeente of de Berichtenbox 
van de overheid.
Ook krijgen ze te zien wat de 
overheid allemaal al over je weet, 
zoals de opbouw van AOW. 
De overheid vraagt steeds vaker 
naar de DigiD: de digitale sleu-
tel voor de overheid. In de cur-
sus leert men hoe de DigiD aan te 
vragen en hoe te gebruiken. 

Met een kleine groep deelnemers 
maakt men gebruik van compu-
ters van de bibliotheek. De cursus 
wordt gegeven door getrainde 
begeleiders en zij garanderen dat 
de privacy tijdens de cursus ge-
waarborgd is. De cursus is voor ie-
dereen die al een beetje bekend 
is met het gebruik van internet en 
een e-mail adres heeft. 

De cursusbijeenkomsten zijn vijf 
donderdagochtenden van 09.30 
tot 11.00 uur en men kan even-
tueel tussendoor thuis, met be-
hulp van het werkboek, oefenen. 
De eerste bijeenkomst is op don-
derdag 7 maart. De volgende cur-
susdagen zijn 14, 21, 28 maart en 
4 april. Deelname is gratis maar 
het benodigde werkboek kost 10 
euro (bij inschrijving te voldoen). 
De cursus wordt gegeven in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1.
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de balie in de bibliotheek. Er 
kunnen maximaal acht mensen 
meedoen, daarom is vooraf aan-
melden noodzakelijk.

Brand in afvalton
Castricum- Maandagavond even 
na zes uur werden de brandweer-
lieden weer eens opgeroepen om 
de afvalton aan de Gerbrandsven 

af te blussen. De ton was weer in 
brand gestoken en onbeheerd 
achter gelaten. (foto: Hans Peter 
Olivier)

Maranathakerk
In memoriam
De Maranatha is nu een gebouw
niet meer open voor rouw en trouw
onvermijdelijk was het besluit
de deur is dicht de kerk is uit
de microfoon die staat op o�
het orgel vergaart zijn eerste stof
de koster kijkt meewarig rond
en denkt heel stilletjes
misschien dat er nog eens een oor-
log komt

Dick Groot

Wandelen op vrijdag:
voorproefje lente
Castricum - Wie heerlijk een 
voorproe�e op de lente wil ne-
men is van harte uitgenodigd 
mee te wandelen met Welzijn 
Castricum op vrijdagen van 13.00 
tot 14.00 uur. Vertrekpunt is bij de 
entree (voorzijde) van het NS sta-
tion in Castricum. De door vrij-
willigers begeleide, korte wan-
deltochten richten zich op vrou-
wen die graag willen bewegen 
en die het leuk vinden een praat-
je met elkaar te maken. Ook wor-
den voor de tochten nieuwe Ne-
derlandse vrouwen uitgenodigd. 
Het contact met Nederlandse 

vrouwen en de Nederlandse taal 
nog beter leren spreken, is prettig 
voor deze groep vrouwen. 

Aan de wandelactiviteit zijn geen 
kosten verbonden en zonder op-
gave kan deelgenomen worden. 
Een duinkaart is gewenst. Wie 
geen duinkaart heeft kan toch 
deelnemen, de organisatie voor-
ziet hier in. Voor informatie kan 
op werkdagen (tussen 9.00 en 
12.30 uur) gebeld worden met 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Het e-mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

Expositie Ans Duin bij 
Galerie Streetscape
Castricum - Ans Duin (Almere) 
toont t/m 13 maart haar kleuri-
ge schilderijen die met liefde en 
passie zijn geschilderd in Galerie 
Streetscape aan de Dorpsstraat 7 
in Castricum. 
Creativiteit heeft altijd een grote 
rol gespeeld in haar werkzame le-
ven. Na de verkoop van haar suc-
cesvolle modellen- en casting-
bureau in Amsterdam, dat ze 21 
jaar lang runde, is Ans Duin na 
een sabbatical haar creativiteit 
als kunstenares gaan benutten. 
Vele exposities volgden in zowel 
binnen- als buitenland. Ans: ,,Ik 
schilder in een kleurrijke stijl met 
kwast, penseel maar ook vaak ab-
stracter met het mes. De zijkan-
ten zijn mee beschilderd, zodat 
een omlijsting niet nodig is en al-
tijd “ready to hang”. In mijn schil-
derijen schilder ik mijn verlan-
gen naar kleur, naar bloemen, 
naar geur, naar een lie�ijke we-

reld. Even wegdromen in het 
landschap en weg van de dage-
lijkse werkelijkheid. Als ik schilder 
zoekt mijn scheppingsdrang een 
uitweg op het doek. Het schilde-
ren is bij mij minstens zo belang-
rijk als het uiteindelijke resultaat.’’

In galerie Streetscape is tevens 
een expositie kunst van particu-
lieren (o.a. Picasso, Corneille, Her-
manus) te zien, schilderijen van 
Sam Politon, Andres Cimas, sie-
raden van Michelle Gerlofsma, 
keramiek van Annelie Toorians, 
brons van Tineke Kramer-Pijnap-
pel, tassen van Carry Bakker en 
foto’s van Saskia Steenbakkers. 
Openingstijden: vrijdag t/m zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur en tij-
dens inloopateliers van Mieke Ro-
zing (vanaf maart om de week op 
dinsdag en iedere woensdag van 
9.30 tot 2.00 uur) Zie www.street-
scape.nl (Foto: aangeleverd)

Lezing in Akersloot:
De vroegste bewoning 
van het kustgebied
Akersloot - Amateurarcheoloog 
Ron Duindam verzorgt een lezing 
over de eerste bewoners van het 
kustgebied op woensdagavond 
13 maart in de bibliotheek in 
Akersloot. Hij vertelt over die eer-
ste bewoners van het kustgebied 
en waar zij vandaan kwamen.

Door de ontdekking van klokbe-
ker aardewerk uit de Late Steen-
tijd op de strandwal van Akersloot 
bij Klein Dorregeest (2000 voor 
Christus) werd een zoektocht in-
gezet naar sporen uit deze vroe-
ge periode in de kuststreek, met 
name op de strandwal van Lim-
men-Heiloo. Deze zoektocht le-
verde een aantal verrassende 
ontdekkingen op en opende de 
weg voor een verdere ontrafe-
ling van de vroege bewonings-
puzzel. Want in welke verhouding 
staan deze steentijdsporen tot de 
vroegste culturen in Nederland?
 
In de afgelopen 70 jaar heeft de 
ontwikkeling van archeologie 

een grote vlucht genomen, ont-
dekkingen en interpretaties die-
nen steeds te worden bijgesteld. 
Door de kennis van nu is de vi-
sie op de vroegste geschiedenis 
drastisch veranderd, maar met de 
kennis van morgen zullen steeds 
weer aanpassingen noodzake-
lijk zijn en dat hoort bij de weten-
schap.
Ron Duindam is amateurarcheo-
loog bij Stichting Oud Limmen. 
De lezing is een samenwerking 
van de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot en Bibliotheek 
Kennemerwaard.
 
Geïnteresseerden zijn welkom op 
woensdag 13 maart om 20.00 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Akersloot, Rembrandt-
singel 1. De toegang bedraagt 
€ 3,50. Aanmelden voor deze le-
zing kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin). (Fo-
to: Huis van Hilde) Expositie in vernieuwde 

tuin Kapitein Rommel
Castricum - In de kerstvakantie 
is hard gewerkt in de tuin van Ka-
pitein Rommel. In deze periode 
is een mooie nieuwe keuken ge-
plaatst. Met hulp van vele vrijwil-
ligers en een schilder en stylist 
is de ontmoetingsruimte geheel 
opnieuw vorm gegeven.
Karin van Balgooy is de eerste 
artiest die in deze mooie nieu-
we ruimte haar kunst mag verto-

nen. Dat doet zij met landschap-
pen die kleurrijk zijn en soms ab-
stract. Zelf zegt zij over haar werk: 
,,Ik haal het meeste uit iedere 
dag (iedere lijn) en elke ervaring 
(kleur). Ik toon liefde en geluk via 
mijn lach en verf.’’
De tuin is op werkdagen ge-
opend van 9.30 tot 16.30 uur. De 
expositie is te zien tot 4 april. (Fo-
to: aangeleverd)





10 20 februari 2019

20 FEBRUARI
Lezing over vergeten fruitras-
sen bij NIVON Beverwijk in zaal 
Tropica aan de Const. Huygens-
straat 99 in Heemskerk, 20.00 uur. 
www.nivonbeverwijknl.

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)

Komedie ‘Laten we eerlijk zijn’ 
om 20.15 uur in De Vest in Alk-
maar.

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

Koekjes bakken van 13.30 tot 
15.00 uur bij Huis van Hilde. Deel-
name 2,50 euro na entree. 

Opening expositie Wildlife van 
Marina Pronk in gemeentehuis 
Castricum om 19.30 uur. Exposi-
tie loopt tot en met 7 mei. (Foto: 
aangeleverd)

Het Zuidelijk Toneel & BOG spe-
len ‘Iemand die slaapt’ in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur.

22 FEBRUARI
Duindag met thema sneeuw-
klokje van 10.00 tot 16.00 uur bij 
natuurtuin ‘De Doornduyn’, Duin-
weg 2 in Castricum. Info op www.
doornduyn.nl. Aanmelden via in-
fo@doornduyn.nl.

Wandelen op vrijdag voor vrou-
wen tussen de 20 en 50 jaar start 
13.00 uur NS-station Castricum, 
wekelijkse activiteit Welzijn Cas-
tricum. Aanmelden niet nodig. 
Info: 0251-656562.

Meet & Greet met Hilde om 
14.00 uur bij Huis van Hilde te 
Castricum. 

Aladdin (6+) door Theater Terra 
in De Vest in Alkmaar, 14.30 uur.

Fonkelstad Alkmaar vanaf 17.00 
uur op het Waagplein in Alkmaar. 
(Foto: aangeleverd)

Workshop ‘God in de supermarkt’ 
om 19.30 uur in parochiecentrum 
Castricum. Bijdrage 5 euro (inclu-
sief ko�e/thee). Aanmelden bij 
Martin Trop, tel. 06-10041048 of 
rvkcastricum@ziggo.nl

Toneelvereniging Pancratius 
viert 80-jarig jubileum met dol-
dwaze klucht ‘Hotel op stelten’ 
in Theater Nieuw Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 te Castricum, 
20.15 uur. Ook zaterdag 20.15 uur 
en zondag 14.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Lezing: Extreem weer vroeger 
en nu bij de Alkmaarse Weer- en 
Sterrenkundige Vereniging “Meti-
us” door Jacob Kuiper, luchtvaart-
meteoroloog bij KNMI, om 20.00 
uur in wijkcentrum ‘Thuis in Over-
die’, Van Maerlantstraat 8-10 in 
Alkmaar.

Een swingend eerbetoon aan 
George Michael door Jordan Roy 
& band in het kennemer Theater 
in Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Nat-
scha Verheij)

Maaike Ouboter in de Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur.

23 FEBRUARI
Koekjes bakken van 13.30 tot 
15.00 uur bij Huis van Hilde. Deel-
name 2,50 euro na entree. 

Concert ‘Rondom Bach’ in Grote 
Kerk van Alkmaar met Sweelinck 
Barokorkest en stadsorganist Pie-
ter van Dijk om 16.30 uur. Entree 
is gratis, donatie welkom. (Foto: 
aangeleverd)

Fonkelstad Alkmaar vanaf 17.00 
uur op het Waagplein in Alkmaar.

Livestream Mahler 8 vanuit 
Concertgebouw live op groot 
scherm in Grote Kerk Alkmaar. 
Kaarten à 2,50 euro via www.
taqatheaterdevest.nl en aan deur 
verkrijgbaar. Kerk open om 19.30 

▲

uur. Ook zondag. (Foto: Ronald 
Knapp)

Klaverjasdrive om 20.00 uur in 
café De Vriendschap in Akersloot. 
Opgeven: 0251-312866 of info@
vriendschapakersloot.nl

Toneelvereniging Pancratius 
zie vrijdag.

Voorstelling van De Ander-
sons en Erik van Muiswinkel in 
Dorpshuis de Zwaan in Uitgeest 
om 20.15 uur. (Foto: Femke Lin-
ders)

Robert van Beckhoven0

Petra Berger & Amici met Passi-
one Italianain De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Albert den Ise-
ger)

Cabaretier Alex Ploeg in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Diederick Bulstra)

Blind Date: George & Eran pro-
ducties in de Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

24 FEBRUARI
StressLess ochtend: Basisver-
trouwen bij Yoga2go.nl Meer in-
formatie: www.yoga2go.nl

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)

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

Ko�econcert Cello & Piano: An-
dreas Schmalhofer speelt celloso-

nates in De Vest in Alkmaar, 12.00 
uur.

Onesie disco van 13.00 tot 17.00 
uur in ijshal De Meent Bauerfeind 
te Alkmaar.

Buzz 5 – Kigotte (8+) (première) 
op het Canadaplein in Alkmaar in 
het kader van de jeugd Theater-
week in De Vest, 13.30 en 15.30 
uur.

Toneelvereniging Pancratius 
zie vrijdag.

Dansmiddag voor jong en oud 
van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Strandwal in Heiloo. Entree 7,50. 
Meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297.

Vocaal ensemble The Gents met 
liederen om 14.30 uur in Cultuur-
koepel Heiloo. Kaarten via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of in de 
Verhalenkamer op Landgoed Wil-
librordus. (Foto: aangeleverd)

Loris (duo) treedt op in de Ou-
de Keuken in Castricum. Aanvang 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

IJzerlooij Ensemble treedt op in 
kerkje Krommeniedijk om 15.00 
uur. Toegang gratis. (Foto: aange-
leverd)

Try-Out Café in De Vest in Alk-
maar, 16.00 uur. Maak kennis met 
aanstormend talent.

Dui�e, bijeenkomst in Protes-
tantse kerk Limmen. Thema dit 
keer: Heb lef! Aanvang 16.00 uur. 
Na a�oop gemeenschappelijke 
maaltijd. Voor soep en drinken 
wordt gezorgd. 

Marquette Kasteelconcert met 
van Aristakes Jessayan. Aanvang 
16.00 uur. Kaarten via events@
hotel-marquette.com of tel. 
0251-257025. 

Woezel & Pip en de Tijdmachine 
(2+) in de Vest in Alkmaar (Jeugd 
Theaterweek), 16.00 uur.

Open repetitieavond van koor 
Connection om 19.15 uur in 
Maranathakerk in Castricum. 
Meer informatie: www.connec-
tion-hetkoor.nl (Foto: aangele-
verd)

Livestream Mahler 8 zie zater-
dag 23 februari.

25 FEBRUARI
Herdenking Februaristaking 
1941 op het Jonas Daniël Meijer-
plein in Amsterdag vanaf 16.45 

uur.

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

Muzikale bloemlezing om 20.00 
uur in de Protestantse kerk, Zui-
derkerkenlaan 25 te Limmen. 
Thema: leven in verbondenheid. 
Met Liturgisch koor, Peter Rijs (di-
rigent en verteller), Lianne Pirova-
no (sopraan) en Claudia Rijs (pia-
no).

Jazz Café in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

26 FEBRUARI
Het Osiris Trio in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Literaire ontmoeting met Alex 
Boogers in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

27 FEBRUARI

Muziekmiddag Zonnebloem 
Limmen om 14.00 uur met zan-
ger, entertainer Jaap van Saar-
loos in ‘Heeren van Limmen’. (Fo-
to: aangeleverd)

Informatiemiddag voor toe-
komstige brugklassers die gein-
teresseerd zijn in tweetalig on-
derwijs op het Jac. P, Thijsse Colle-
ge, 13.45-15.30 uur. Aanmelden: 
bit.ly/�rstdatejpt

Fietsdebat in aanloop naar Pro-
vinciale Statenverkiezingen. The-
ma: Het verbeteren van het �ets-
klimaat in Noord-Holland. Aan-
vang 20.00 uur in gemeentehuis 
Castricum, Raadhuisplein 1.

Via Berlin en Cello Octet Am-
sterdam met Instant Love in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. In de 
grote zaal is Neerlands Hoop te 
zien, deze voorstelling is uitver-
kocht. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 23.45 uur zagen poli-
tieagenten op de Pastinaak een 
personenauto rijden. Bij contro-
le bleek de bestuurder onder in-
vloed te zijn van alcohol. Tegen 
hem wordt proces-verbaal op ge-
maakt
Enkele uren later, op zaterdag om-
streeks 03.05 uur, zagen de colle-
ga’s op de Stationsweg in Castri-
cum een auto wat slingerend rij-
den. Daarbij werd ook een trot-
toirband licht geraakt. Bij staande 
houding bleek de bestuurster wel 
onder invloed te zijn van alcohol 
maar niet in het bezit van een rij-
bewijs B.
Tegen haar wordt twee keer pro-
ces-verbaal opgemaakt en haar 
rijbewijs AM (brom�ets) is inge-
vorderd vanwege het hoge pro-
millage. De beide mannelijke in-
zittenden, die nog veel meer on-
der invloed van alcohol waren, 
hadden haar overgehaald om te 
gaan rijden.

Rijden onder 
invloed

Castricum - Onlangs zijn er een 
aantal kazuifels ingebracht bij 
Muttathara. Een kazuifel is een 
mouwloos opperkleed dat gedra-
gen wordt door de priester als hij 
de mis opdraagt. 
Doordat Muttathara inmiddels 
een groot netwerk heeft van 
mensen die projecten ondersteu-
nen in ontwikkelingslanden kon-
den ze de kazuifels meegeven 
met een van hun contacten. Ze 
zijn in ko�ers meegenomen en 
aan de priesters overhandigd die 
ze dankbaar in ontvangst hebben 
genomen.

Bijzondere 
inbreng bij 
Muttathara

Castricum - Bij een woning aan 
de Orchideelaan in Castricum is 
maandag 11 februari tussen 17.15 
en 22.15 uur ingebroken. In eer-
ste instantie heeft men gepoogd 
om de schuifpui open te breken. 
Toen dat niet lukte heeft men een 
gat in het raam gemaakt.
Onbekend is of er goederen zijn 
weggenomen.

Woninginbraak

Castricum - Twijfel je of weet 
je niet welke vervolgopleiding 
je wilt kiezen na de middelbare 
school? Of weet je kind niet wel-
ke keuze hij of zij moet maken na 
het voortgezet onderwijs? In de 
workshop ‘Help! Er moet een be-
roeps studiekeuze worden ge-
maakt!’ op donderdag 14 maart 
wil Ninco van Sligtenhorst leer-
lingen triggeren om na te denken 
over wat zij echt belangrijk vin-
den. Hij inspireert en moedigt ze 
aan om nu te gaan doen wat hen 
werkelijk blij maakt, zodat zij een 
studiekeuze kunnen maken waar 
zij volledig achter staan. 
Tijdens de workshop komt de 
communicatie tussen ouders/
verzorgers en hun kind aan bod, 
er wordt ingegaan op verschil-
lende intrinsieke motivaties en 
er wordt bepaald wat leerlingen 
nodig hebben om een juiste be-
roeps studiekeuze te maken, van-
uit passie. De actieve workshop is 
voor alle leerlingen (en hun ou-
ders/verzorgers) die nog niet we-
ten welke vervolgopleiding ze na 
het voortgezet onderwijs willen 
gaan doen. Voor 1 mei moet de 
de�nitieve keuze zijn gemaakt.

De workshop is in Bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1 van 
19.30 tot 21.30 uur. Reserveren 
kan via de activiteitenagenda op 
de website van de bibliotheek of 
bij de klantenservice in één van 
de vestigingen. 

Studiekeuze 
maken
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Vrijdag 1 maart:

Vijftigste ouderenmiddag van 
supportersvereniging Blauw-Zwart
Castricum - In februari 1970 werd 
door het bestuur van Blauw-
Zwart, de supportersvereniging 
van Vitesse’22, besloten een spe-
ciaal evenement voor de ouderen 
van Castricum en omgeving te or-
ganiseren. Omdat klaverjassen al 
veel langer één van de kernacti-
viteiten was, werd gekozen voor 
een kaartmiddag op basis van 
een min of meer gratis all-inclu-
sive arrangement. Dat leidde tot 
een run op de 150 beschikbare 
kaarten en voor alle aanwezigen 
werd het een daverend succes! 

Gezien het enorme enthousiasme 
gedurende die dag werd al snel 
besloten daar een jaarlijkse tradi-
tie van te maken. En elk jaar weer 
werd een enorm prijzenpakket 
geregeld, veelal gratis beschik-
baar gesteld door de plaatselij-
ke middenstand. Maar ook veel 
deelnemers genoten zo van zo’n 
kaartmiddag dat zij zelf spontaan 
�essen wijn, bonbons etc. mee-
namen als prijs voor het kaarten, 
dan wel voor de gebruikelijke ver-
loting. Het maximum aantal kaar-
ten zakte na zo’n 15 jaar naar 140 

en daalde later nog verder naar 
120. Toen al werd duidelijk dat de 
belangstelling voor de “ouderen-
middag” langzaam minder zou 
worden, omdat tegenover de da-
ling van het aantal echte “oudjes” 
door o.a. overlijden, onvoldoen-
de aanwas kwam vanuit de groep 
“nieuwe ouderen”. En die tendens 
heeft zich daarna voortgezet. 

De ouderenmiddag werd ook ja-
renlang traditioneel bezocht 
door de burgemeester en/of een 
van de wethouders, die dan in 
een toespraak o.a. wezen op het 
grote belang van zo’n mooi eve-
nement voor de ouderen in de sa-
menleving. Eén van hen was de 
helaas inmiddels overleden D’66 
wethouder, de heer Künst. On-
danks het afkalvende aantal deel-
nemers sprak hij de wens en het 
vertrouwen uit dat het aantal van 
vijftig ouderenmiddagen wél ge-
haald zou gaan worden. Het be-
stuur van Blauw-Zwart reageerde 
daar direct op met de toezegging 
dat er niet gestopt zou gaan wor-
den alvorens die magische grens 
van 50 bereikt zou zijn.

Vrijdag 1 maart a.s. is het dan zo-
ver! Dan vindt de vijftigste editie 
van ouderenmiddag plaats. En 
omdat het een bijzonder jubile-
umversie betreft zal het bestuur 
dit keer voor een extra feestelijk 
tintje zorgen. Traditioneel kun-
nen de “ouderen” van Castricum, 
al dan niet met een Vitessever-
leden, onder het genot van een 
hapje en een drankje gezellig kla-
verjassen in de Vitesse-kantine. 
Bovendien zijn er wederom �ink 
wat prijzen te winnen, zowel voor 
de hoogst als laagst geklasseer-
de deelnemers. En voor de niet-
prijswinnaars is er weer de verlo-
ting zodat ook zij kans maken op 
een prijsje. 

De aanvang is om 14.00 uur in de 
Vitesse-kantine “De Tre�er” en de 
kantine gaat open om 13.00 uur. 
Voor deze ouderenmiddag zijn 
inmiddels nog zo’n 50 gratis kaar-
ten beschikbaar. 
De kaarten zijn vanaf heden af 
te halen bij Jos Kramer, Wayen-
burg 5 tussen 10.00 en 12.00 
uur ’s morgens of na 17.30 uur ’s 
avonds.

Nieuwe accommodaties 
op Camping Bakkum

‘Betrekken bij Groen Fonds’

Geld voor goede ideeën 
Regio - Er is dit jaar weer € 45.000 
beschikbaar voor Noord-Holland-
se groene vrijwilligersprojecten. 
Het geld van het fonds ‘Betrekken 
bij Groen’ is afkomstig van de pro-
vincie Noord-Holland en de Ter-
reinbeherende Organisaties in 
Noord-Holland verdelen het. Van 
vrijdag 15 februari tot en met zon-
dag 17 maart 2019 kunnen orga-
nisaties en vrijwilligers(groepen) 
een aanvraag indienen. Vooral 
projecten rond jongvolwassenen 
in het groen, verhoging van de 
biodiversiteit en de verbetering 
van de samenwerking en orga-
nisatie van het vrijwilligerswerk 
maken kans op een bijdrage.
 
Het fonds wil een stimulans zijn 
voor breed gedragen vrijwilli-
gerswerk. Projecten die de natuur 
verbeteren en zorgen voor meer 
planten en dieren, maken vooral 
kans als dit gecombineerd wordt 
door nieuwe samenwerkings-
vormen. Denk daarbij aan de sa-

menwerking tussen een bedrij-
venterrein en een beheergroep. 
Ook projecten die jongvolwasse-
nen (18-35 jaar) betrekken bij het 
groen maken meer kans op een 
bijdrage. Projecten rond de in-
stroom van nieuwe vrijwilligers of 
de �exibilisering van het vrijwilli-
gerswerk maken meer kans.
 
De jury bestaat uit medewerkers 
van de Terreinbeherende Orga-
nisaties in Noord-Holland. Deze 
voeren het programma ‘Betrek-
ken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amster-
damse Bos, Goois Natuurreser-
vaat, IVN Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, Natuur en 
Milieufederatie, Natuurmonu-
menten, PWN, Recreatieschap 
Noord-Holland, Staatsbosbeheer 
en Waternet.
Vorig jaar werden 17 groepen in 
Noord-Holland blij gemaakt met 
een bijdrage. Enkele voorbeelden 
zijn het evenement ‘Hoera voor 
de Hollandse appel’ met aan-

dacht voor oude Noord-Holland-
se fruitrassen in de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum. De 
vrijwilligersgroep van het kloos-
ter van de karmalietessen ‘Ca-
sa Carmeli’ kon met een bijdrage 
uit het fonds een natuurlijk on-
dergroei aanplanten in het bos 
in Heemstede. Vrijwilligersgroep 
Nardinclant en Goois Natuurre-
servaat organiseerden een pro-
jectweek rond natuurtechnisch 
bosbeheer in het Spanderswoud. 
Er was veel belangstelling van be-
roepskrachten en vrijwilligers om 
samen te leren. In de Zijpe wer-
den meer gezinnen betrokken bij 
herstel en onderhoud van de bij-
zondere houtwallen langs de Kor-
te Ruigeweg op de ‘Historische 
Houtwaldag’.
 
Meer informatie over het ‘Be-
trekken bij Groen Fonds’? Kijk op 
www.betrekkenbijgroen.nl voor 
alle informatie en een inschrij�or-
mulier. (Foto: Aico Lind)

Castricum - Vanaf april 2019 
staan er twee nieuwe type ac-
commodaties op Camping Bak-
kum; Duinroos en Duinzicht. Ei-
gentijdse accommodaties met 
moderne uitstraling waarbij zo-
wel het uiterlijk als het interieur 
volledig afgestemd is op de om-
geving. Binnen zijn de accommo-
daties voorzien van alle comfort 
en buiten van al het moois dat de 
natuur te bieden heeft. 

Camping Bakkum ligt centraal 
in het Noordhollands Duinre-
servaat. Aan de kust en ingeslo-
ten door duinen en bos. De na-
tuur speelt hier een belangrijke 
rol. Dit was ook het uitgangspunt 
voor het ontwerp van deze nieu-
we accommodaties. Het kleur- en 
materiaalgebruik is zo uitgekozen 
dat deze past bij de omgeving en 
in de natuur. Voor de bouw wordt 
gebruik gemaakt van hoogwaar-
dige, duurzame materialen.

Ook in het interieur van de ac-
commodaties is het thema ‘Bos 
en Duin’ doorgevoerd. Dank-
zij de grote ramen is er veel in-
val van daglicht en bieden ze te-
gelijkertijd optimaal zicht op de 
prachtige omgeving. Het is een 
plek waar binnen en buiten met 
elkaar versmelten en het land-
schap wordt omlijst. Bijzonder is 
de slaapkamer die gebouwd is 
op een knusse slaap-vide, waar-
bij grote ramen boven het bed 

uitzicht bieden op de sterrenhe-
mel. De binnenruimte wordt ver-
groot dankzij de veranda welke 
overdekt is met stretchtent, waar-
mee tegelijkertijd ook een knip-
oog naar het kamperen wordt ge-
maakt.
Duinroos is een vierpersoons ac-
commodatie met alle voorzienin-
gen voor een fantastische vakan-
tie. De accommodatie is goed ge-
isoleerd en voorzien van klimaat-
regeling, waardoor gasten het 
hele seizoen door een aange-
naam verblijf ervaren. Deze ac-
commodatie is uitgevoerd in het 
thema ‘Duin’. 
Duinzicht is een zespersoons ac-

commodatie met een eigenwij-
ze en natuurlijke uitstraling. Het 
warme interieur met thema ‘bos’ 
zorgt voor een sfeervolle ruimte 
om samen met het hele gezin he-
lemaal tot rust te komen. Ook de-
ze accommodatie is goed geïso-
leerd en voorzien van klimaatre-
geling voor een comfortabel ver-
blijf gedurende het hele seizoen.

Met de komst van deze nieu-
we accommodaties blijft Cam-
ping Bakkum haar gasten dag en 
nacht verrassen. Beide accommo-
daties zijn vanaf nu te boeken via 
www.campingbakkum.nl/loge-
ren.

Als vrijwilliger iets betekenen 
voor ODC De Vijfhoek?
Heiloo - ODC de Vijfhoek in Hei-
loo biedt plek, zorg, activitei-
ten en ontwikkeling aan kinde-
ren met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.
De kinderen zijn tussen de 0-18 
jaar en komen vaak met speciaal 
vervoer vanuit de hele regio Alk-
maar. Voor hen is het prettig als er 

een busbegeleider meerijdt die 
tijdens de rit even gerust kan stel-
len of helpen.
Ook zijn er vrijwilligers nodig 
voor support in de groepen of om 
te assisteren bij het wandelen en 
zwemmen. En handige mensen 
zijn welkom voor de klusjes aan 
het pand en de tuin.

Bij De Vijfhoek maken vele han-
den licht werk. Heeft u belang-
stelling in vrijwilligerswerk en is 
De Vijfhoek iets voor u? Mail met 
Angelique Besseling (teamleider 
ODC De Vijfhoek) en laat het we-
ten: abesseling@dewaerden.nl. 
Zie ook de website www.vrien-
denvandevijfhoek.nl

Regio - Brijder Jeugd organiseert 
iedere tweede maandag van de 
maand een oudersupport-avond 
voor ouders van kinderen die 
problematisch gamen, gokken of 
alcohol of drugs gebruiken. Op 
de avonden is een preventiedes-
kundige van Brijder Jeugd aan-
wezig. 
Het doel van de avond is ouders 
met elkaar in contact brengen zo-

dat zij ervaringen kunnen uit-wis-
selen. De preventiedeskundige 
opent de avond waarna de ou-
ders zelf voor een groot deel de 
inhoud bepalen.
De avonden zijn bedoeld voor 
ouders uit de regio Kop van 
Noord-Holland en Noord-Kenne-
merland. De eerstvolgende bij-
eenkomst vindt  plaats op maan-
dag 11 maart 2019 en daarna ie-

Gratis voor ouders van verslaafde kinderen

Oudersupportavonden
dere tweede maandag van de 
maand van 19.30 tot 21.00 uur op 
de Kees Boekestraat nr. 20 te Alk-
maar.  

Meer informatie is te krijgen bij 
Olga Kruize, tel. 06 10 71 76 17  of 
Margriet Katoen, tel. 06 30 2152 
79. Inschrijven kan via Brijder Pre-
ventie/Jeugd Alkmaar: preven-
tie@brijder.nl of 088-3582260. 



Slaapproblemen bij kinderen
Workshop ‘Een goed 
slaappatroon ontwikkelen
Regio - Op vrijdag 8 maart vindt 
de gratis workshop ‘Een goed 
slaappatroon ontwikkelen’ plaats. 
Tijdens deze workshop krijgen 
ouders/opvoeders tips hoe hun 
kind stap voor stap een goed 
slaappatroon kan ontwikkelen 
en hoe zij om kunnen gaan met 
slaapproblemen. De workshop 
wordt gehouden in CJG Alkmaar 
Oost.

Sommige kinderen vallen in een 
diepe en lange slaap zodra hun 
hoofd het kussen raakt, maar bij 
anderen levert het naar bed gaan 
elke avond problemen op. Pro-
blemen met slapen kunnen een 
uitputtingsslag zijn voor het he-
le gezin. Een paar kleine verande-
ringen kunnen een groot verschil 
maken, zodat het hele gezin be-
ter zal slapen. 

Wat komt er allemaal aan bod tij-
dens de workshop?
Veel voorkomende slaapproble-
men. Waarom ontstaan slaap-
problemen? Hoe kan men slaap-
problemen voorkomen? Hoe kan 
men omgaan met de strijd rond 
het slapen? Hoe kan men een 
kind leren om rustig in bed te blij-
ven?

Ouders/opvoeders krijgen DVD-
beelden te zien die vervolgens 
in de groep worden besproken. 
Daarnaast is er voldoende ruim-
te om met andere ouders/opvoe-
ders ervaringen en ideeën over 
opvoeden uit te wisselen. 

De workshop wordt vrijdag 8 
maart gehouden van 09.00 tot 
11.00 uur in CJG Alkmaar Oost, 
Merwedestraat 4 te Alkmaar. De 
gemeente Alkmaar biedt deze 
workshop gratis aan.
Naast deze bijeenkomst/cursus 
organiseert GGD Hollands Noor-
den nog veel meer bijeenkom-
sten en cursussen. Ouders/op-
voeders kunnen op de website 
van de het cursusbureau (www.
ggdhn.nl/cursussen) een up-to-
date overzicht vinden van het 
aanbod in de regio. 

Ouders/opvoeders kunnen zich 
aanmelden bij GGD Hollands 
Noorden via het inschrij�ormu-
lier zie www.ggdhn.nl/cursussen. 
Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@ggdhn.nl 
of 088-01 00 557 (bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 
tot 16.30 uur). 

Met tenor Christoph Prégardien
Nederlandse Bach-
vereniging in Alkmaar
Regio - De Nederlandse Bachver-
eniging voert op donderdag-
avond 28 februari in de Gro-
te Kerk Alkmaar een geheel vo-
caal programma uit o.l.v. tenor 
Christoph Prégardien. Hij leidt 
niet alleen het ensemble, maar 
zingt ook mee. Het belooft een 
bijzonder concert te worden met 
werken van Bach, Schütz en ex-
pressieve koorwerken van Men-
delssohn.

Voor zijn eerste project bij de 
Bachvereniging stelde dirigent en 
liedzanger Christoph Prégardien 
een kleurrijk a capella-program-
ma samen, recht uit het hart, met 
motetten van Bach en Mendels-
sohn, en de Johannes-Passion 
van Heinrich Schütz. Hij koos voor 
een relatief uitgebreide bezetting 
van 24 zangers.  
Prégardien leidt het programma, 
maar soleert ook. Zoals in som-
mige van de Bach-passies de af-
gelopen jaren, zal Prégardien in 
Schütz zelf de evangelistenrol op 
zich nemen: ,,Twee rollen in een 
concert, dat is heel speciaal: de 
dirigent in mij focust op alles, de 
zanger vooral op zichzelf. Dat zijn 
twee manieren van concentreren. 
Zingend wil ik het publiek omar-
men, activeren, deel maken van 

de ervaring. Maar als ik dirigeer, 
verdwijnt de zaal en ben ik met 
mijn compagnons muziek aan 
het maken.’’

De Nederlandse Bachvereniging 
is met ‘Motetten en passiemuziek’ 
te zien en te horen op donder-
dag 28 februari om 20.15 uur in 
de Grote Kerk Alkmaar. Toegangs-
kaarten reserveren kan via www.
taqatheaterdevest.nl of de kassa, 
tel 072- 548 99 99 (dagelijks tus-
sen 12.00 en 16.00 uur). (Foto: 
aangeleverd)

Help, mijn kind kan niet 
zonder beeldscherm
Regio - Brijder Jeugd organiseert 
een cursus voor ouders en opvoe-
ders waarvan de kinderen over-
matig gebruik maken van een 
beeldscherm. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten en vindt plaats op twee 
locaties, namelijk Alkmaar (maan-
dag 4, 11, 18, 25 maart en 15 april 
van 17.15-19.15 uur) of Amstel-
veen (donderdag 21, 28 maart, 4, 
11 april en 9 mei van 19.30-21.30 
uur). 

Ouders van beeldscherm gebrui-
kende kinderen (o.a. gamen, tele-
foongebruik, social media, chat-
ten of vloggen) voelen zich soms 
niet in staat het gedrag van hun 
kind bij te sturen. De kinderen lij-
ken de gezinssituatie te domine-
ren. Vaak krijgen zij het advies 
met harde hand op te treden of 
juist het gedrag te laten voor wat 
het is, maar voor veel ouders is dit 
niet wenselijk of mogelijk. Op al-
le mogelijke manieren proberen 
ze hun kind te bereiken en af-
spraken te maken om het beeld-

schermgebruik te matigen. Dit 
vergt veel energie, kost slapeloze 
nachten en lijkt nauwelijks iets op 
te leveren. Een gevoel van mach-
teloosheid is meestal het gevolg 
en het gehele gezin komt onder 
druk te staan. 

De cursus is kort, krachtig en 
praktisch. Ouders krijgen hand-
vatten aangereikt waardoor zij 
zich minder machteloos voelen 
en de regie weer in handen krij-
gen. Het programma richt zich 
met name op de communicatie 
in het gezin en biedt mogelijkhe-
den om anders met het kind om 
te gaan. De ouders gaan met de 
aangeboden leerstof aan de slag 
en met elkaar in gesprek.

Voordat de cursus van start gaat, 
heeft de ouder/opvoeder een te-
lefonisch gesprek met de cursus-
leiding.  Groepsgrootte ongeveer 
10 deelnemers. Aanmelden:088 - 
358 22 60 of preventie@brijder.nl. 
Meer informatie op www.brijder-
jeugd.nl 

Nieuwe kunstexpositie 
in Alkmaars ziekenhuis
Regio - De kunstcommissie Kunst 
als Medicijn (KAM) organiseert 
kunstexposities in Noordwest 
Ziekenhuisgroep, locatie Alk-
maar. Voor de maanden februa-
ri en maart is de KAM er weder-
om in geslaagd een interessan-
te, nieuwe expositie te organise-
ren met veel schilderijen en kera-
miek.
In de gang bij 040 hangen de 
kleurrijke en abstracte schilderij-
en van Renee van Duin. De schil-
derijen zijn opgezet in meerdere 
lagen, soms gecombineerd met 
een medium, zand of papier. Het 
gebruik van foto’s uit de natuur, 
landschappen van bovenaf zijn 
favoriet. Jaap van der Dussen ex-
poseert met zijn schilderijen aan 
de wanden bij de Rode Trap. Hij 
werkt momenteel alleen nog met 
acryl, omdat dit materiaal zich bij 
uitstek leent voor zijn impulsieve, 
uitbundige manier van werken. 
Vaak is er nog wel iets herken-
baars aanwezig, soms is het werk 
geheel abstract. 
Jan Bekker schildert voorname-
lijk stillevens in olieverf, op doek 
of paneel. De voorwerpen die hij 
daarbij gebruikt zijn over het al-
gemeen oud en alledaags. Door 
de compositie, de belichting en 
het kleurgebruik probeert hij een 
verstilde sfeer te creëren. Zijn 
werk hangt aan de wanden aan 
de Metiusgracht zijde en de tus-
senhal. 

In de gang bij 130 hangt werk 
van Claudia Schmit. Haar schilde-
rijen zijn in verschillende stijlen 
geschilderd, altijd kleurrijk, niet 
te precies en een beetje mysteri-
eus. Zij haalt haar inspiratie overal 
vandaan: soms uit een foto in een 
tijdschrift, dan weer uit iets dat zij 
heeft gezien tijdens één van haar 
reizen of gewoon fantasie. Gerda 
Schoehuijs exposeert in het Stil-
tecentrum. Gerda laat zich leiden 
door haar ervaringen, haar stem-
ming op het moment en de daar-
bij behorende emoties. Gaan-
deweg maakt zij haar keuzes. Zo 
ontstaat een weergave van dat-
gene dat haar onbewust bezig 
houdt en waarvan ze zich na de 
voltooiing pas bewust is.

In de vitrines bij de Rode trap 
keramiek van Tewis Elzinga. Hij 
geeft zijn emoties weer in brons, 
steen, hout en andere materia-
len. Zijn beeldtaal is karakteris-
tiek, met een accent op lijnvoe-
ring en beweging. Willy Vijn ex-
poseert met werk in de vitrines 
bij de hoofdingang en tegenover 
035. Haar beelden zijn voorname-
lijk �guren met vrouwen en die-
ren. Zij gebruikt unica - raku - met 
glas, metaal en glazuren. In de vi-
trines bij de ingang Metiusgracht 
tot slot staan beelden en kera-
miek uit de eigen collectie van de 
KAM. (Op de aangeleverde foto 
werk van Claudia Schmit)

Sloop bibliotheek 
Uitgeest vordert
Uitgeest  - De sloop van de voor-
malige bibliotheek aan de dr. 
Brugmanstraat in Uitgeest vor-
dert. Wethouder Jelle Brouwer 
was donderdag 14 februari bij 
de sloop aanwezig en hielp een 
handje.
De van de sloop afkomstige ma-
terialen worden deels herge-
bruikt. Het gaat dan voornamelijk 
om stalen en houten balken. Het 
sloophout wordt gebruikt als bio-
massa, het puin is bruikbaar als 
puingranulaat onder wegen.
Het kunstwerk met de handjes 
naast de oude entree van de bi-
bliotheek blijft voorlopig nog 
staan. Het leeslokaal blijft ook in-

tact. De wanden van het gedeel-
te dat blijft staan, worden na de 
sloop wind- en waterdicht ge-
maakt.
De sloop wordt uitgevoerd door 
C.A. de Groot Sloop- en Demonta-
getechniek BV. Het gebouw staat 
al enige jaren leeg en heeft geen 
nieuwe bestemming. De huidige 
leeszaal blijft behouden. De plan-
ning is dat de werkzaamheden 1 
maart klaar zijn. Het terrein wordt 
dan ingezaaid met graszaad.
Het is nog onbekend wat er in de 
toekomst op deze locatie komt. 
Dat is afhankelijk van de ont-wik-
kelingen in het Centrumgebied. 
(Foto: aangeleverd)

Over liefde, lust en ontrouw
Huub Stapel in komedie 
‘De Waarheid’
Regio - Na het bejubelde stuk 
‘De Vader’ kan de theaterliefheb-
ber dit seizoen opnieuw genie-
ten van een toneelstuk van Flori-
an Zeller. In ‘De Waarheid’, te zien 
op zaterdag 2 maart aanstaan-
de om 20.15 uur in TAQA Theater 
De Vest, geeft de bekroonde jon-
ge Franse schrijver een nieuwe 
blik op het begrip waarheid. De 
voorstelling wordt gespeeld door 
Huub Stapel, Johanna ter Steege, 
Nanette Edens en Ruurt De Maes-
schalck.

Michel heeft een a�aire met Alice, 
de vrouw van zijn beste vriend. 
Alice wordt verteerd door twijfel 
en schuldgevoel en wil alles op-
biechten, maar Michel kan heel 
goed leven met grote leugens. 
Tijdens hun stiekeme weekend 

in Bordeaux komt de grote, hilari-
sche maar ook pijnlijke confronta-
tie: moeten ze nu de rest van hun 
leven liegen tegen hun partners, 
kiezen ze voor elkaar of krabbe-
len ze terug? ‘De Waarheid’ is een 
originele komedie over twee on-
trouwe stellen. Een vermakelijke, 
verontrustende, must-see voor-
stelling die je laat nadenken over 
het begrip waarheid: brengt de-
ze verlichting of niet? Als je denkt 
dat je weet wat er speelt, begint 
het pas echt… 

Toegangskaarten kunnen wor-
den gereserveerd via  www.taqa-
theaterdevest.nl of via de kas-
sa van Theater De Vest (dagelijks 
tussen 12.00 en 16.00 uur, tel 072- 
548 99 99). (Foto: Annemieke van 
der Togt)

Regio - Op 3 maart a.s. om 16.30 
uur is de uitzending bij RTL4 van 
de eerste a�evering van het pro-

DSS handbal in 
de hoofdrol

Exposanten en muzikanten gezocht
Kunst- en Muziekfestival 
in Heemskerkerduin
Regio - Op 26 mei wordt er door 
d’Evelaer een groot festival ge-
houden in het Heemskerker-
duin. Kunstenaars kunnen hun 
werk exposeren en muzikanten 
hun muziek ten gehore brengen 
op verschillende locaties in dit 
mooie landelijke gebied. Ieder-
een kan op de �ets een bezoek 
brengen aan de vele kunstenaars 
die daar hun diverse werk expo-
seren en luisteren naar prach-
tige muziek. En voor de kinde-
ren is er een speurtocht uitgezet 
waarmee leuke prijzen te winnen 
zijn. In d’Evelaer wordt ‘s morgens 
voorafgaand aan de kunstrou-

te nog een sportieve mountain-
bike bootcamp georganiseerd. In 
de middag zijn er in d’Evelaer kin-
derworkshops te doen, naast lek-
ker eten en drinken onder het ge-
not van live muziek. Bovendien 
vinden er schilderworkshops en 
-demonstraties plaats.

Voor dit festival is de organisa-
tie nog op zoek naar kunstenaars 
die hun werk willen exposeren en 
muzikanten/bands die het leuk 
vinden om hun muziek ten geho-
re te brengen. Geïnteresseerden 
kunnen hiervoor contact op ne-
men met Denise@evelaer.nl. 

Kunstenares Anita Kok toont onder andere haar serie “Tulips from Heems-
kerk” en geeft die middag ook een demonstratie Acryl-Pouring. 

gramma Clubliefde met Jochem 
van Gelder en DSS Handbal.
Eind oktober is het programma 
ClubLiefde afgereisd naar DSS 
Handbal Heemskerk om samen 
met de meiden van de C-selec-
tie de handen uit de mouwen te 
steken!
Livvia, Hiske en Indy hadden de 
vereniging aangemeld omdat zij 
willen helpen met het realiseren 
van het beachhandbalveld. Een 
grote wens van de jeugd van DSS.
In het televisieprogramma Clu-
bliefde staat de Nederlandse 
amateursport centraal. Ze kijken 
naar wat sporten bij de vereni-
ging voor de jeugd betekent. In 
het programma wordt samen een 
nieuw begin gemaakt. 

De herhaling is zaterdag 16 maart 
om 09.00 uur. (Foto: aangeleverd)
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Biljartvereniging WIK
Spanning stijgt in 
slotfase libre competitie
Castricum - Met meer dan een 
uitstekende overwinning van 
Wim van Duin op Siem Bakkum, 
wat hem 159 punten oplever-
de, verstevigde Wim zijn tweede 
plaats op de ranglijst met verve. 
Vooral door een productieve start 
van de partij, met geen enkele 
poedel in de eerste 11 beurten, 
had Wim een mooie voorsprong 
opgebouwd, die door Siem niet 
meer achter-haald kon worden. 
Koploper Cor Stroet pareerde 
gedeeltelijk de aanval van Wim, 
door een prima overwinning op 
Peter Vos, met een stijgingsper-
centage van 30%, wat goed was 
voor 130 punten. Na weken van 
sukkelen kon Ferry van Gennip 
eindelijk tevreden zijn na de par-
tij tegen Peter Vos. De overwin-
ning met een stijgingspercentage 
van 43%, was de beloning en Fer-
ry kon zich handhaven in de top 
10. In een leuke gelijk opgaande 
partij tussen Cees Burgmeijer en 

Kees Baars, was het Kees die aan 
het langste eind trok. Leek het na 
productieve eerste helft van de 
partij, op een monsterscore uit 
te lopen, moest Kees iets gas te-
rugnemen. Maar in de laatste 5 
beurten, haalde Kees weer eens 
uit en besloot de partij met een 
stijgingspercentage van 31%, wat 
goed was voor 131 punten. Ook 
in de partij tussen Rien Emmerik 
en Rolf Greshof, zat het venijn in 
de staart. Terwijl Rien zijn achter-
stand in de laatste 5 beurten, net 
niet goed kon maken, bouwde 
Rolf zijn achterstand om tot een 
mooie voorsprong, en besloot de 
partij met een stijgingspercenta-
ge van 21% terwijl er voor Rien 
5% stijgingspercentage geno-
teerd kon worden. 

Stand: 1. Cor Stroet, 2101 punten; 
2. Wim van Duin, 2025 punten; 3. 
Kees Baars met 1983 punten (met 
één wedstrijd nog in te halen).

Mountainbiker Hidde 
Buur slaat toch weer toe
Akersloot - Hidde Buur uit 
Akersloot heeft, ondanks de over-
winningen van de afgelopen we-
ken, toch verrassend deze weke-
lijkse donderdagavondwedstrijd 
in zijn Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup gewonnen. Ditmaal 
kijkend naar de deelnemerslijst 
leek het voor de hand liggend, 
met de naam van Alwin Hes uit 
Bakkum erop, dat het deze keer 
niet zou gaan lukken. Niets ten 
nadele van de kwaliteiten van 
Buur, maar de naam van Hes is 
van een andere orde, dacht men. 
Maar de praktijk wees anders uit: 
de jonge honden Wout Bakker 
uit Heiloo en Hidde Buur blaften 
niet, maar gingen als jonge hon-
den te keer. Zij gingen er wellicht 
vanuit, dat de eerste klap een 

daalder waard is, hoewel zij niet 
weten wat een daalder was. Goed 
samenwerkend bouwden zij di-
rect een voorsprong op, die dan 
eventueel in het verdere vervolg 
van de koers door Alwin Hes ge-
dicht moest worden. Ruim voor 
tijd was duidelijk dat dit niet ging 
gebeuren en dat zij onderling 
moesten gaan uitmaken wie de 
sterkte en snelste benen zou heb-
ben. De sterkste of snelste benen 
brachten niet de oplossing, want 
die waren in evenwicht, maar een 
brutale en gedurfde actie brach-
ten in de laatste meters de winst 
voor Hidde Buur. 

Uitslag: 1. Hidde Buur, Akersloot 
2. Wout Bakker 3. Alwin Hes, Bak-
kum 4. Dirk Dekker, Egmond aan 
Zee 5. Robin van Halem, Heiloo.

FC Castricum doet wat 
werd verwacht
Castricum - Aangetreden werd 
tegen het laag geklasseerde PSZ 
waarvan in de uitwedstrijd met 
grote cijfers werd gewonnen. 
Achteraf gezien werd het een niet 
al te moeilijke middag, maar ge-
makkelijk ging het in een groot 
deel van de wedstrijd toch ook 
weer niet. Niet onvermeld mag 
blijven dat maar liefst vier basis-
spelers ontbraken.
Het grootste gedeelte van de eer-
ste helft viel nog niet veel daden-
drang te bespeuren, beide ploe-
gen waren redelijk aan elkaar ge-
waagd, FC Castricum maakte het 
zichzelf lastig door het rommeli-
ge en veel te gehaaste veldspel.
De eerste kans voor FC Castricum 
diende zich aan in de 14e minuut 
toen Carlo Vrijburg de keeper ver-
schalkte door over hem heen te 
schieten, zijn schot werd echter 
onschadelijk gemaakt door een  
PSZ verdediger. Over en weer 
probeerden de ploegen aanval-
len op te zetten die bij de thuis-
ploeg veelal strandden door on-
nauwkeurig passes en voortijdig 
balverlies. Het was Sebastiaan 
Weber die in de 20e minuut een 
niet te missen kans kreeg om op 
voorsprong te komen, vrij voor 
de keeper werd de bal echter ver 
over het doel geschoten.
In de 33e minuut was het dan ein-
delijk raak, het was Carlo Vrijburg 
die Menno Buijnsters vrij speel-
de en de laatste de bal loepzuiver 
in de rechterbovenhoek van het 
doel plaatste, 1-0. In het restant 
van de eerste helft was FC Castri-
cum de bovenliggende partij met 
nog wel wat kansen voor Elario 
Zweet die in de 36e minuut een 
poeier op het doel gaf maar door 
de keeper werd geblokkeerd 
en Menno Buijnsters die een in-
zet door een verdediger geblok-

keerd zag worden die beter had 
verdiend.
De tweede helft was het Castri-
cum dat het spel dicteerde maar 
vooralsnog zich tevreden moest 
stellen met kansen die het cre-
eerde zonder dat dit doelpun-
ten opleverde. Vrijburg, en We-
ber uit de rebound,  kregen in de 
53e minuut na elkaar mogelijkhe-
den om de voorsprong uit te bou-
wen, maar het vizier stond niet op 
scherp. PSZ kwam niet verder dan 
een paar speldenprikken die niet 
tot verontrusting konden leiden.
Het was weer Carlo Vrijburg die 
een paar minuten later de keeper 
verschalkte door een mooi schot 
in de rechterbovenhoek en Cas-
tricum op 2-0 voorsprong zette. 
De druk nam toe, aanval na aan-
val golfde op het PSZ bastion die 
werden gepareerd door verdedi-
gers en de keeper die gestrekt in 
de hoek een schot van Vrijburg 
wist te stoppen. In de 66e mi-
nuut was het Ernst Buijnsters die 
na een actie over links wist te sco-
ren en de thuisploeg op 3-0 voor-
sprong zette. Daarna was het 
weer Vrijburg die een niet te mis-
sen kans kreeg maar dit keer faal-
de de voorsprong verder uit te 
bouwen.
De wedstrijd leek gespeeld, in 
een van de spaarzame uitvallen 
van PSZ belandde de bal in het 
strafschopgebied op de hand 
van een verdediger waarna de 
scheidsrechter resoluut naar de 
penaltystip wees en PSZ-er Wal-
raven de stand op 3-1 bracht.

Volgende week wacht een te-
genstander van ander formaat, 
een lastige uitwedstrijd bij v.v. De 
Dijk, waar gewonnen zal moeten 
worden om de aansluiting te be-
houden. (Foto: Sandy Klaver)

Vitesse hard onderuit in 
Volendam: 4-1
Castricum - Op eigen terrein wist 
Vitesse begin dit seizoen met 7-2 
overtuigend te winnen van Vo-
lendam. Maar in Volendam liep 
het allemaal heel anders. Nadat 
Vitesse kort na rust naliet om de 
stand gelijk te trekken en Volen-
dam daarna de voorsprong ver-
dubbelde was het gebeurd met 
de dadendrang van de ploeg van 
Thijs Sluijter. Hij wisselde nog wel 
enkele spelers, maar wilde gezien 
de opgelopen achterstand waar-
schijnlijk geen enkel risico meer 
lopen met de wel weer op de 
bank aanwezige Jasper Rutgers. 
Uiteindelijk ging de winst dik ver-
diend naar de thuisploeg. 

Onder een heerlijk zonnetje ging 
het duel in het eerste kwartier re-
delijk gelijk op zonder dat er ge-
vaarlijke situaties voor de bei-
de doelen ontstonden. Vanuit 
het niets kwam de thuisploeg 
op voorsprong. Gino Steur kreeg 
in de 18e minuut op zo’n 20 à 25 
meter voor het doel alle gele-
genheid om aan te leggen. Waar-
schijnlijk zag hij dat keeper Mi-
chel van Kamper ver voor zijn 
doel stond en knalde de bal dia-
gonaal buiten bereik van de in de 
zon kijkende keeper heel fraai in 
de verre kruising: 1-0. Daarna was 
Vitesse het geruime tijd kwijt. Na-
dat eerst nog een vrije trap van 
Robin Baker net naast was ge-
gaan, knokte de ploeg zich in 
het laatste kwartier weer terug in 
de wedstrijd. Daarbij kwam het 
meeste gevaar van de snelle Rik 
Beentjes vanaf de rechter�ank. 
Maar de laatste beslissende pas-
ses bleken net niet scherp ge-
noeg zodat de verdediging er tel-
kens nog net een voetje tussen 
wist te krijgen.
Meteen na rust ging Vitesse op 
zoek naar de gelijkmaker. Bin-
nen 3 minuten had die al moe-
ten vallen toen Robin Bakker na 

een corner de bal kort terugleg-
de op de meegekomen en vrij-
staande Joris Veldt. Die kon vol-
uit uithalen maar raakte de bal 
niet goed, waardoor die niet in, 
maar ver naast het doel over de 
achterlijn ging. Een tweetal minu-
ten later was de beurt aan Mats 
Laan die op links een vrije schiet-
kans kreeg maar zijn inzet in het 
zijnet zag belanden. Daarna le-
ken de o�ensieve krachten gelei-
delijk aan weg te ebben en nam 
Volendam langzaam maar ze-
ker het initiatief weer over. He-
lemaal toen de thuisploeg rond 
de 60e minuut plotsklaps op 
2-0 kwam. Na een verre voor-
zet vanaf de rechterkant voorbij 
de tweede paal klom Jaap Mole-
naar, de kleinste Volendammer, 
op de rug van een van de ver-
dedigers en zag zijn kopballetje 
met een boog over de verbou-
wereerd toekijkende Michel van 
Kampen niet op, maar in het net 
vallen. Trainer Thijs Sluijter pro-
beerde met de inbreng van spits 
Nick van de Ven het tij nog wel te 
keren, maar o�erde daar wel Rik 
Beentjes voor op, die eigenlijk 
de gevaarlijkste aanvaller van Vi-
tesse was. Omdat een tegengoal 
er niet of nauwelijks meer inzat, 
speelde Volendam vanaf dat mo-
ment een gewonnen wedstrijd. 
De voorsprong werd daarna nog 
uitgebouwd naar 4-0, waarna Jort 
Kaandorp nog iets terug deed 
en zijn doelpunt meepakte. Dat 
bracht de eindstand op 4-1. 

Door deze nederlaag zakt Vitesse 
naar de derde plaats op de rang-
lijst, met slechts één punt en ook 
één wedstrijd méér dan de num-
mer vier Limmen. Komende zon-
dag tre�en beide ploegen elkaar 
op de Puikman, dus niet alleen 
dé CAL-derby maar óók een strijd 
om de koppositie. (Foto: aangele-
verd)

Vredeburg schaken
Flitsende Van Vliet 
verslaag Voorwalt
Limmen - Vredeburg 3 speel-
de donderdag 14 februari een 
bondswedstrijd bij Bergen 2. Een 
dag later speelden de schakers 
ronde negentien van de interne 
competitie.

Vredeburg 3, dat uitkomt in de 
vierde klasse A, speelde 2-2: niet 
goed en niet slecht. De score 
kwam tot stand door een fraaie 
overwinning van Tars Wanders, 
remises van Hans de Goede en 
Jaap Limmen en een - onnodige - 
nederlaag van teamcaptain Yvon-
ne Schol. Zij gaf in een gelijkwaar-
dige stelling zomaar een dame 
cadeau aan haar tegenstander. 
Vredeburg 3 blijft door het gelijk-
spelletje hangen in de midden-
moot van de ranglijst. 

In de interne competitie nam 
koploper Luc Janssen wraak op 
Barry Blekemolen die hem eer-
der dit seizoen nog een half punt 
afhandig had gemaakt. Ditmaal 
maakte Blekemolen geen kans: 
hij verloor twee pionnen in het 
middenspel en werd vervolgens 
snel gekraakt. Harold Ebels ging 
strijdend ten onder tegen runner 
up Bob Stolp. In een Siciliaanse 
partij bezorgde Stolp zijn oppo-
nent op kundige wijze een geïso-
leerde c-pion. Deze zwakke broe-
der werd vervolgens het mikpunt 
van de winnende aanval. 

Bert Hollander had een zware 
kluif aan de sterk spelende Re-
mi Aa�es. Maar in het diepe eind-
spel maakte de ratingfavoriet 
dan toch het verschil. In �itsen-

de stijl versloeg Jeroen van Vliet 
Marc Voorwalt. De zwarte dame 
van Voorwalt werd achter de ei-
gen linies gedrongen en via een 
aanval met dubbele torens open-
de Van Vliet winnend de konings-
stelling. Nico Pepping en Indriaas 
Booij zijn behoorlijk aan elkaar 
gewaagd. Eerder dit seizoen won 
Pepping, maar ditmaal trok Booij 
aan het langste eind. Gertjan Haf-
kamp was weer eens ouderwets 
op dreef en maakte knap gebruik 
van het feit dat Jaap Limmen te 
lang wachtte met rokeren. Een 
aanval van dame en toren over 
de g-lijn was Limmen te machtig. 
Sandra Hollander bleef goed kij-
ken en nadenken tegen de snel 
spelende Samer Alrayes en won 
de partij door haar stukken tel-
kens op de betere velden te po-
sitioneren. 
Dick Aa�es won in het midden-
spel van zijn partij tegen Jan Le-
vering een kwaliteit en bouwde 
het voordeel keurig uit tot een 
nette overwinning. Tars Wanders 
haalde Theo Al van de roze wolk. 
Al die vorige week nog zo sterk 
speelde, had weinig kans tegen 
de schaatsende schaker. Zuch-
tend legde Gijs Pouw zijn ko-
ning om. Door een kleine onop-
lettendheid had hij zelf de deur 
opengezet voor de winnende 
aanval van Hans de Goede.  

Komende vrijdag speelt Vrede-
burg 1 een cruciaal duel tegen 
De Waagtoren. Dan zal blijken of 
het vlaggenschip van de vereni-
ging op kampioenskoers blijft in 
de tweede klasse C.

Schoonebeek vijfde op 
3000m bij NK Indoor
Castricum - Castricummer Sven 
Schoonebeek liep afgelopen 
weekend naar een vijfde plaats 
tijdens de NK indoor in Apel-
doorn. Op de 3000m liep hij bijna 
de hele race solo. De evenaring 
van zijn PR (8.13.85) was daarom 
iets om tevreden over te zijn, hoe-
wel een verbetering ervan vooraf 
zeker tot de mogelijkheden be-
hoorde.  

Al bij de start raakte de atleet (22) 
van AV Zaanland de nauwe aan-
sluiting met de kopgroep kwijt. 
De overige deelnemers bleven 
al snel ver achter hem. Hij bleef 
tot drie ronden voor de �nish op 
30-40 meter afstand van de kop-
groep. Daardoor moest hij het 
grootste deel van de race zelf het 
tempo maken en vasthouden. 
De evenaring van zijn persoonlij-
ke besttijd was daarom zeker iets 
om tevreden over te zijn. ,,Als je in 
een groepje loopt, word je meer 
gestimuleerd om in een tempo 
mee te gaan en kun je meestal 
makkelijker in tempowisselingen 

mee. Dat voordeel had ik nu niet’’, 
vertelt hij na a�oop. ,,Jammer dat 
de kopgroep de eerste twee ron-
des relatief snel startte, anders 
had ik aangehaakt en was de race 
anders gelopen. Maar ik ben te-
vreden met deze tijd. Ik weet in 
ieder geval dat er nog meer in zit.’’
In dezelfde race werd Bram Ande-
riessen (TDR) tweede. (Foto: aan-
geleverd)

Training Fondsenwerving 
vrijwilligersorganisaties
Castricum - Op donderdag 21 
maart organiseert het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn Cas-
tricum een training Fondsenwer-
ving voor vrijwilligersorganisaties 
en verenigingen van 19.30 tot 
22.00 uur in Geesterhage in Cas-
tricum. 
De workshop wordt verzorgd 
door Willemijn van den Bos, fond-
senwerver bij Stichting Vrien-
den van Nieuw Unicum. Vrijwil-
ligersorganisaties gaan de laat-
ste jaren vaker op zoek naar al-
ternatieve geldbronnen om (ex-
tra) geld voor hun organisatie 
te werven. Het kan onder meer 
gaan om nieuwe projecten. Een 
van de mogelijkheden is een be-
roep doen op vermogensfond-

sen. De workshop Fondsenwer-
ving gaat in op welke manieren 
er zijn om aan geld te komen en 
welke daarvan het beste passen 
bij de eigen organisatie of vereni-
ging. Daarnaast wordt besproken 
hoe een aanvraag kan worden in-
gediend bij fondsen en aan welke 
eisen zo’n aanvraag dient te vol-
doen. Ook wordt ingezoomd op 
vragen vanuit de eigen organi-
satie van de deelnemers en wel-
ke alternatieve mogelijkheden er 
zijn om geld te werven. 
Voor aanmelden: www.vrijwilli-
gersacademieBUCH.nl : training
Fondsenwerving. Voor meer in-
formatie: Welzijn Castricum, 
0251-656562, info@welzijncastri-
cum.nl. 

Zondag 24 februari 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Julian Gijssen

Vitesse’22
-

VV Limmen
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Agenda Raadsinformatieavond / 
commissie 28 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp
 Commissie
19.30 – 20.45 Strandbebouwing Castricum

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Informati eve bijeenkomst over thema ondermijning 
 Pauze
21.00 - 22.30 Presentati e grondbeleid

 Raadswerkgroep
21.00 – 22.30 Raadswerkgroep Sociaal Domein

Verkiezingen 20 maart

‘Speaking Minds’ jongeren adviseren 
gemeenten over sport en bewegen

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

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

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Op 4 februari hee   
de slotbijeenkomst 
van het tweede 
Speaking Minds 
project plaats 
gevonden in de 
Raadszaal van 
de gemeente 
Castricum. Tijdens 
deze bijeenkomst 
hebben jongeren 
van het Horizon 
College Alkmaar 
een presentati e 
en h n adviezen 
gegeven over 
sport en bewegen. 
De toehoorders 
waren wethouders 

van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de burgemeester van 
Uitgeest en anderen genodigden. a a  oop ontvingen de trotse studenten een certi  caat, 
waarmee zij deze opdracht afrondden.

Adviezen uit slotbijeenkomst over sport en bewegen
De Speaking Minds methode leent zich voor allerlei beleidsvraagstukken. In november 2018 
is een 2e traject gestart met de vraag Waarom stoppen jongeren als ze veerti en jaar zijn met 
sporten of bewegen? Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat bewegen/sporten mogelijk 
is of blijft ? . Leerlingen hebben jongeren geïnterviewd om antwoord te kunnen geven op deze 
vragen. Deze uitkomsten zijn vertaald in adviezen. 

In deze adviezen vragen jongeren aandacht voor veiligheid en openbare orde rond sporten 
en bewegen, het bevorderen van sociale contacten, geldgebrek om te sporten en aandacht 
voor het moti veren van jongeren om meer te bewegen. Een ander belangrijk advies is, 
buurtsportcoaches informati e en voorlichti ng te laten geven op het Mbo-onderwijs over 
sporten, bewegen, verenigingen in de omgeving en gezondheid in het algemeen. Diezelfde 
buurtsportcoaches kunnen een rol spelen bij het uitrollen van challenges binnen of tussen 
scholen om hiermee jongeren uit te dagen mee te doen en meer sporten te proberen. 
Bij het gebruik van social media adviseren de jongeren vooral rolmodellen van henzelf in te 
zett en; bijvoorbeeld een bekende vlogger die zich bezighoudt met gezondheid. 

ongerendenktank voor input gemeentelijk beleid
Speaking Minds’ brengt jongeren en beleidmakers samen en slaat zo een brug tussen jongeren 

en gemeenten. De jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken. Speaking Minds 
geeft  jongeren daarmee een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk 
beleid. En geven aan hoe zij geïnformeerd willen worden over sporten en bewegen. De adviezen 
van de denktank’ en de inzichten van de jongeren geven gemeenten de kans beleid te maken 
dat beter aansluit bij de doelgroep. De jongeren zijn uitgenodigd door n van de wethouders 
in Uitgeest om een keer om gezamenlijk met de leden van de Jeugd en Jongerenraad de wijk in 
te gaan. In een vervolggesprek wordt verder gekeken hoe de gegeven adviezen kunnen worden 
vertaald in beleid en/of acti es.

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 Nederlandse 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 Nederlandse 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.

Begin maart ontvangt iedereen die kiesgerechti gd is twee stempassen: n om een stem uit te 
brengen op de leden van de Provinciale Staten en n voor het kiezen van het algemeen bestuur 
van het waterschap. 

Op wie gaat u stemmen? 
- Weet u nog niet op wie u uw stem wilt uitbrengen? De Stemwijzers kunnen u helpen  
 Voor Provinciale Staten: www.noord-holland.stemwijzer.nl
 Voor waterschap: www.hhnk.nl/portaal/stemmen-op-wie 44015

Kunt u niet zelf stemmen? 
A. Ik wil in een andere gemeente stemmen  Regel dan een Kiezerspas 
Met de stempas (die u begin maart ontvangt) kunt u in een stembureau naar keuze in onze ge-

meente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan hebt u een kiezerspas nodig. 
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u stemmen binnen de provincie 

Noord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied 

van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er. 

U kunt twee dingen doen:
Vul het aanvraagformulier in. Dat kan nu al. 
Het formulier kunt u a  alen ti jdens open-
ingsuren bij de recepti e van het gemeente 

f downloaden op de webpagina www.
castricum.nl/Verkiezingen2019. Zorg dat 
wij het formulier uiterlijk 15 maart hebben 
ontvangen. U kunt het ingevulde formulier 
e-mailen naar verkiezingen@castricum.
nlof per post sturen naar Bureau Verkiezin-
gen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Of: u wacht tot u uw stempas in huis hebt 
(begin maart). Neem de pas mee  naar de 
recepti e van het gemeentehuis. Daar kunt 
u die omruilen voor een kiezerspas. Dat 
kan tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur. Ver-
geet uw identi teitsbewijs niet

B. 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.

Onderhandse volmacht: 
invullen op uw stempas
U kunt iemand anders voor u laten stem-
men die in uw eigen gemeente woont n 
kiesgerechti gd is. Dat heet onderhands 
machti gen. Wacht tot u uw stempas in 
huis heeft  (begin maart). Vul het vol-
machtgedeelte in op achterkant van de 
stempas en plaats uw handtekening. Geef 
dan de stempas n een kopie van uw legiti -
mati ebewijs mee aan de kiezer die voor u 
gaat stemmen.

Schrift elijke volmacht
U kunt een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door va-
kanti e uw stempas niet kunt omzett en in een onderhandse volmacht. Dat heet dan een schrift -
elijke volmacht. U kunt dat nu al regelen: u kunt het aanvragen bij de recepti e van de gemeente. 
U kunt het ook downloaden op www.castricum.nl/Verkiezingen2019.
U vult samen het formulier in en u levert het in bij de gemeente. Het formulier moeten wij uiter-
lijk 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 Noord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde in een 
gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwarti 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.

Meer weten over de verkiezingen? 
U leest er alles over op de speciale webpagina www. castricum.nl/Verkiezingen2019. 
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 20 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 omgevingsvergun-
ning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
080219 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum 
 het veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)
110219 Tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum 
 het uitvoeren van ontwerpwijzigingen voor het project Natuurontwikkeling Zanderij  
 Castricum (WABO1900251)
120219 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 het starten van een lunchroom/snackbar (WABO1900260)
 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 het bouwen van een mantelzorgwoning met 
 recreati eruimte/camping recepti e (WABO1900263)
 Geesterduin 8 in Castricum 
 het ti jdelijk verplaatsen van een bloemenkiosk (WABO1900262)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
110219 Hollaan 2 in Castricum 
 Het vergroten van de bedrijfswoning (WABO1802067)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
060219 Ostara 1 in Limmen  
 het aanleggen van een in-uitrit (WABO1900048)
110219 Middenweg 51 in Limmen 
 het vergroten van de woning (WABO1802091)

120219 Hoogegeest 53a in Akersloot
 het realiseren van een Bed & Breakfast (WABO1801788)
130219 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot 
 Het plaatsen van een kapschuur (WABO1801832)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgev-
ing. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

In heroverweging verleende vergunning 
Datum Adres 
010219 Van Uytrechtlaan 1 in Castricum 
 Het verbreden van de bestaande in- en uitrit (WABO1801342)

Met de beslissing op bezwaar op 1 februari 2019 is de geweigerde omgevingsvergunning voor 
het verbreden van de bestaande in- en uitrit op de Van Uytrechtlaan 1 in Castricum herroepen 
en is de omgevingsvergunning in heroverweging alsnog verleend. Dit betekent dat met deze 
omgevingsvergunning op het adres Van Uytrechtlaan 1 is toegestaan dat de bestaande in- en 
uitrit wordt verbreed. 

Beroep
De omgevingsvergunning is verleend bij de beslissing op het bezwaar. Daarom staat tegen dit 
besluit geen bezwaar, maar beroep open bij de rechtbank. Bent u het niet eens met dit beslu-
it? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een beroep-
schrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland. Voor de behandeling van een beroepschrift  
moet u griffi  erecht betalen.

Voorlopige voorziening
Naast het beroepschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dat kunt u doen als u 
nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsperiode van uw beroep-
schrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.

Een beroep- en/of verzoekschrift  kunt u indienen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursre-
cht; hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij 
de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Castricum, 20 februari 2019.

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.

De hele voorjaarsvakanti e is er 
in Huis van Hilde van alles te 
doen. Kinderen kunnen koekjes 
bakken, knutselen en kennis 
maken met Hilde. Ook zijn er 
grati s rondleidingen en kan 
groot en klein als archeoloog 
aan de slag in de ArcheoHotspot. 
Het acti viteitenprogramma is 
geïnspireerd op de tentoonstelling 
´Vijand in het Zand´, die nog t/m 
31 maart 2019 te zien is. 

Meer weten over het programma, 
de ti jden etc.?
Ga naar de website van het Huis van Hilde:
htt ps://huisvanhilde.nl/acti viteit/de-voorjaarsvakanti e-is-feestweek/

Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum. Geopend: ma 10-17 uur; di t/m vrij 9-17 uur; 
za en zo 11-17 uur.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Opti mum in week werkzaamheden uit op 
diverse rijkswegen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van verlichti ng. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren om de hinder voor 
het verkeer zo veel als mogelijk te beperken. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen 
uitvoeren, worden naast wegafzetti  ngen ook ti jdelijke omleidingen ingesteld. 

• Op 20 en 21 februari wordt van omstreeks 20.00/23.00 uur – 05.00 uur gewerkt bij de 
   toe- en afritt en 10 en 11, Akersloot en Uitgeest. 

Het verkeer wordt omgeleid. Houdt u rekening met een langere reisti jd.

Wegafzettingen A9 Activiteiten voorjaarsvakantie 
‘Huis van Hilde’ Castricum

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.




