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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Gemeente en Waterschap komen niet tot compromis
Toekomst strandtenten blijft onzeker
Castricum - Over de toekomst 
van de vier strandpaviljoens in 
Castricum aan Zee is nog steeds 
geen duidelijkheid. Gesprekken 
tussen de gemeente en het Het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) zijn 
vastgelopen, zo valt te lezen in 
een brief aan de raad. 

Recent is door beide partijen een 

vijftal scenario’s besloten, maar 
overeenstemming bleef uit. Het 
HHNK weigert een vergunning 
af te geven voor jaarrond-exploi-
tatie omdat op de huidige loca-
tie ‘geen aangroei van duin mo-
gelijk is’. 

In de brief staat dat dijkgraaf Luc 
Kohsiek zelf een beslissing zal ne-
men over de watervergunnin-

gen van de vier strandtenten. Het 
is aan het college om aan te ge-
ven waar en welke periodes de 
strandtenthouders mogen ex-
ploiteren: enkel de zomer of het 
hele jaar door. 

Het HHNK wil voor 15 maart dui-
delijkheid van de gemeente. Het 
college buigt zich aanstaande 
donderdag over de kwestie.

110 jaar!
Limmen - Een bijzondere gebeurtenis: op 2 maart viert mevrouw Rie 
Duijkersloot uit Limmen, wonende in de Cameren, haar 110e verjaar-
dag! Hoewel ze dit lichamelijk en geestelijk wel voelt (ze zit in een rol-
stoel en houdt erg van rust om zich heen) heeft ze nog een goede eet-
lust en gevoel voor humor. Daarom wordt haar verjaardag rustig en in 
besloten kring gevierd. (Foto: aangeleverd)

‘Kooiplein moet toegankelijk en 
toekomstbestendig worden’
Castricum - Een supermarkt, 
nieuwe winkels, binnentuin en 
appartementen: de eigenaar van 
Kooiplein 2 deelt veelbelovende 
plannen voor het plein. Cambi-
um (onderdeel van de Biesterbos 
Groep) wil dat het Kooiplein een 
‘levendige, sociale plek wordt’ en 
hoopt verloedering te voorko-
men.

Cambium heeft gekeken naar 
het geheel en ziet daar de mees-
te mogelijkheden tot verbete-

ring. ,,We kijken naar mogelijkhe-
den voor het levendiger maken 
van het Kooiplein. De bestaande 
winkelstrook en appartementen 
kunnen wellicht op een duurza-
me manier gerenoveerd worden.”

Cambium wil het plein aantrek-
kelijker maken door er een su-
permarkt te vestigen. De eige-
naar van Kooiplein stelt dat het 
aantal bezoekers door het ver-
trek van de Dekamarkt ‘aanzien-
lijk is teruggelopen’. ,,Een super-

markt is een publiekstrekker.” Ook 
wil Cambium woningen realise-
ren voor ‘starters, kleine huishou-
dens en ouderen’. 
De organisatie hoopt dat er meer 
ideeën komen. ,,Die moeten tech-
nisch en planologisch wel reali-
seerbaar zijn. Kijk naar de behoef-
ten van omwonenden en andere 
belanghebbenden en de locatie.” 
Volgens Cambium is dit de kans 
om het Kooiplein weer nieuw le-
ven in te blazen. (Beeld: Cambi-
um)

Dat is....... 350!
Castricum - Een feestje zondag 
op de velden van Vitesse ‘22. Club-
scheidsrechter Hein Poel � oot zijn 
350ste wedstrijd. Natuurlijk wa-
ren er bloemen, taart en bier voor 
deze sympathieke scheids. (Foto: 
Henk Hommes) 

Mishandeling 
conducteur
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag kwam er een 
melding binnen bij de politie dat 
er problemen waren bij het NS 
station van Castricum. Ter plaatse 
bleek dat een conducteur een rei-
ziger in de trein probeerde wak-
ker te maken en dat deze daarop 
meteen de conducteur begon te 
mishandelen. De betre� ende rei-
ziger is aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau te 
Alkmaar.

‘Dichterbij zijn we nog niet geweest’
Castricum lonkt naar nieuw zwembad
Castricum - Wethouder Ron de 
Haan (Sport) is op zoek naar € 
417.000. Met dat bedrag heeft 
Castricum eind 2022 een nieuw 
overdekt zwembad op sport-
park Noord-End en kan het huidi-
ge zwembad De Witte Brug dicht. 
De ruim 4 ton komt bovenop de € 
568.000 euro die de gemeente al 
jaarlijks op het zwembad bijlegt. 
Inclusief aanpassingen aan het 
sportpark en omgeving zijn de in-
vesteringskosten voor het nieuwe 
zwembad voor de gemeente be-
groot op € 14.950.000. 
Voor dat geld kan op sportpark 
Noord-End een duurzaam, all-
electric zwemaccommodatie ver-
rijzen, voorbestemd om uit te 
groeien tot een multifunctioneel 
(zwem)sportcomplex met in- en 
outdoorfaciliteiten. Het College 
van B en W heeft vorige week het 
dossier vrijgegeven. De gemeen-
teraad praat er volgende maand 
over.
,,Dichter bij een plek waar sport, 
gezondheid en onderwijs elkaar 
ontmoeten zijn we nog niet ge-
weest’’, meent de wethouder. 
Op Noord-End zijn twee locaties 
voorhanden: veld 2 of veld 5 van 

FC Castricum. Voor de zomer van 
2019 moet het geld gevonden 
zijn, want in juni geeft de raad 
richting aan de gemeentebegro-
ting voor 2020 en latere jaren. De 
wethouder wil met inwoners, ver-
enigingen en de lokale sport- en 
onderwijswereld ‘in gesprek’ over 
de mogelijkheden.

De Witte Brug - uit 1973 -  is ver-
ouderd. In 1988 werd het ge-
bouw door brand getro� en en 
vervolgens weer opgebouwd. 
Het bezoekersaantal schommelt 
tegenwoordig rond 120.000 per 
jaar. Een nieuw bad, iets groter 
dan het huidige en geschikt voor 
zwem- en waterpolowedstrijden, 
moet de bezoekers die De Witte 
Brug in de laatste jaren is kwijt-
geraakt zien terug te winnen. De 
sauna, gemiddeld bezocht door 

2000 bezoekers per jaar, keert in 
de nieuwe con� guratie niet terug.

De Haan roept hulp in om te ko-
men tot een gedegen keuze voor 
de de� nitieve locatie. In sport-
hal De Bloemen wordt een infor-
matiecentrum ingericht. Inwo-
ners, sportverenigingen, het Jac. 
P. Thijsse College en omwonen-
den van Noord-End kunnen zich 
de komende maanden uitspre-
ken over de locaties die zijn aan-
gedragen. 
,,Suggesties om het tekort te 
dichten zijn ook welkom’’, glim-
lacht de wethouder. Ook de initi-
atiefgroep Nieuw Zwembad, met 
onder meer de zwembadmana-
ger en bestuursleden van zwem-
bad De Witte Brug, wordt in de 
uitwerking betrokken. Het Plat-
form Sport is om advies gevraagd.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF
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GELDIG  1 en 2 MAART 2019 

Uitgezonderd  vast/laag + actie  

Bouwmarkt 
MEELGRO 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

 

Maatlat 9 1906BL Limmen  
072-5051788  

bouwmarkt@meelgro.nl 
 

 

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

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

LAMSBURGERS
4 HALEN 3 BETALEN

LASAGNE
PER 100 GRAM € 0,99

BIETENSTAMPPOT 
MET 2 CORDON BLEU 

EN JUS
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:
ZEEUWS SPEK
LEVERKAAS

BOTERHAMWORST
SAMEN € 5,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Nog geen wisseling van de wacht 
bij Welzijn Castricum
Castricum - Welzijn Castricum is 
voor veel verenigingen en vrijwil-
ligersorganisaties bekend door 
de vrijwilligersvacaturebank, 
waarop een beroep kan worden 
gedaan bij het zoeken naar vrij-
willigers voor diverse taken en 
functies. 
Inwoners van alle leeftijden met 
diverse achtergronden zijn in de 
loop van de jaren via de vrijwil-
ligersvacaturebank bij één van 
de vele organisaties of bij Wel-
zijn Castricum zelf als vrijwilliger 
aan het werk gegaan. Zij ervaren 
steeds weer dat het verrichten 
van vrijwilligerswerk zinvol is én 
voldoening geeft. 
Welzijn Castricum helpt niet al-
leen bij het aantrekken van vrij-
willigers, maar zorgt ook voor 
hun ondersteuning, coaching en 
begeleiding. 
Behalve in het vrijwilligerswerk 
is Welzijn Castricum in opdracht 
van de gemeente actief voor 
kwetsbare inwoners, in het jon-
gerenwerk en in het sociaal cultu-
reel werk/opbouwwerk. 
Welzijn Castricum is een organi-
satie met honderden vrijwilligers 
en betrokken medewerkers, sinds 
begin 2016 onder de bezielende 

leiding van interim directeur Flo-
rence Eijck. 
Eind vorig jaar heeft zij het be-
stuur van Stichting Welzijn Cas-
tricum laten weten dat ze in no-
vember 2019 de pensioenge-
rechtigde leeftijd hoopt te be-
reiken en dan haar werkzaamhe-
den voor Welzijn wil beëindigen. 
Het bestuur van de Stichting Wel-
zijn Castricum is nu al begonnen 

met het werven van een goede 
opvolger. 
Bestuursvoorzitter IJmte van Go-
sliga benadrukt dat Florence Eij-
ck tot aan de pensioendatum in 
november voluit aan het werk 
is en blijft als directeur van Wel-
zijn Castricum en geenszins aan 
het afbouwen is. Integendeel: ze 
heeft nog veel plannen om te ver-
wezenlijken! (Foto: aangeleverd)

45e expositie op 9 en 10 maart
Limmen Artistiek & Creatief
Limmen - Limmen Cultuur orga-
niseert op zaterdag 9 en zondag 
10 maart voor de 45e maal de ex-
positie Artistiek & Creatief. Veel 
kunstenaars uit de wijde omge-
ving hebben zich aangemeld en 
de animo onder de kunstenaars 
was enorm.

Het grootste gedeelte van de 
kunstenaars komt uit de gemeen-
te Castricum, Heiloo, Heerhugo-
waard. Het samenstellen van een 
expositie is nooit gemakkelijk, 
maar dit jaar is het extra moei-
lijk gemaakt, door de vele aan-
meldingen. De twee verdiepin-
gen van Cultureel Centrum Vre-
deburg, aan de Dusseldorperweg 
65 in Limmen, worden weer ge-
vuld met o.a. schilders, keramis-
ten, sieraden, haak textielkunst, 
metalen sculpturen, beelden en 
een sprookjesverhaler. 

Beide dagen is er ook een buiten-
activiteit. Vanaf 12.00 uur geven 
Monique Bakker en Renate Haan-
appel een raku-demonstratie. Om 
ca. 14.00 uur geeft Anita Kok een 
‘pur’ (een bepaalde verftechniek) 
demonstratie. De zondag vanaf 
14.00 tot 16.00 uur wordt muzi-
kaal opgeluisterd door twee stu-
denten van het Conservatorium 
te Amsterdam, Linus Eppinger 
op gitaar en Jose Soares op saxo-

foon. Zij spelen akoestisch, zodat 
zij zich gemakkelijk door het Cul-
tureel Centrum Vredeburg kun-
nen bewegen.

Ook dit jaar wordt weer aan de 
toekomst gedacht. Kinderen van 
de beide basisscholen in Lim-
men hebben de opdracht gekre-
gen om een tekening te maken 
met als thema ‘Milieu’. Zondag 10 
maart om 11.30 uur is de prijsuit-
reiking door de juryleden Tinie 

Hanck en Tineke Pijnappel. De te-
keningen zijn het hele weekend 
te bezichtigen en bewonderen in 
Cultureel Centrum Vredeburg. 

Nieuwsgierig geworden? Ga kij-
ken in het weekend van 9 en 10 
maart. De deuren zijn op bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gra-
tis. Het gehele programma staat 
op de site www.limmencultuur.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Matthäus Passion door Castricumse 
Oratorium Vereniging op 5 april
Castricum - Rond 1727 compo-
neerde Johan Sebastiaan Bach de 
Matthäus Passion, een oratorium 
over het lijdens- en sterfverhaal 
van Jezus, verteld door de evan-
gelist Mattheüs. Het is een tijd-
loos verhaal over vriendschap en 
verraad, eerzucht en opo�ering, 
angst en vertrouwen. In dit mo-
numentale werk herkent ieder-
een wel iets van zichzelf.
Het werk wordt traditiegetrouw 
uitgevoerd rondom Pasen en 
wordt gezien als de bekendste 
en allermooiste compositie van 
J.S. Bach. De Castricumse Orato-
rium Vereniging zal de dubbelko-
rige Matthäus Passion ten gehore 
brengen op vrijdag 5 april a.s., sa-
men met het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland en met me-
dewerking van kinderen van het 
Noord-Hollands Selectiekoor, al-
les onder leiding van dirigent Pie-
ter-Jan Olthof. De solisten zijn de 
tenor Jan Van Elsacker (evange-

list), de bas Bert van de Wetering 
(die de Christuspartij zal zingen), 
Heleen Koele (sopraan), Lien Hae-
geman (alt), Pieter Hendriks (bas), 
en Jan-Willem Schaafsma (tenor).
Het concert vindt plaats in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 

in Castricum om 19.30 uur. Kaar-
ten: 1e rang € 30,--, 2e  rang € 25,--
) zijn verkrijgbaar via de leden van 
de COV, via de website oratorium-
castricum.nl of via m.bakker.des-
met@planet.nl. (Foto: Gabriel Olt-
hof )

Edith gaat woningen 
bouwen in Malawi
Castricum - Plaatsgenote Edith 
Balke (26) gaat even iets heel an-
ders doen. In het dagelijks leven 
is de oud-scholiere van het Bon-
hoe�er College projectontwikke-
laar bij Dura Vermeer Bouw, maar 
nu gaat ze zelf haar handen vies 
maken. In april gaat ze met Ha-
bitat Nederland naar Malawi om 
daar huizen te bouwen voor de 
armste bevolking.
Malawi is één van de armste lan-
den ter wereld. De economische 
situatie is dramatisch en het land 
heeft weinig mogelijkheden daar 
iets aan te veranderen. Daarnaast 
heeft AIDS dusdanig huisgehou-
den in het Afrikaanse land dat 
een belangrijk deel van de econo-
misch productieve middengene-
ratie is weggevaagd. Met ande-
re woorden; er is bijna niemand 
meer om het land op te bouwen.

Eén van de gevolgen is dat veel 
mensen geen fatsoenlijk dak bo-
ven hun hoofd hebben. Habitat 
doet daar wat aan en Edith gaat 
daarbij helpen: ,,Met mijn werk 
zet ik in Nederland de meest 
prachtige woningen neer, maar 
ook in Malawi hebben ze het ba-
sisrecht van de mens, een goed 
en veilig thuis, heel hard nodig. 
Dus hoe tof is het dat ik daar zelf 
de handen uit de mouwen ga ste-
ken?” 
Wie Edith wil helpen zoveel mo-
gelijk van de armste mensen in 
Malawi een veilig onderdak te 
geven, kan via https://bouw-
mee.habitat.nl/actie/edith-balke 
een kleine bijdrage geven. Edith: 
,,Voor elke euro leg ik een steen 
neer in Malawi. Dat is nog eens 
makkelijk bijdragen aan een be-
tere wereld!’’ (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op 20 maart zijn 
de verkiezingen voor Provincia-
le Staten en de waterschappen. 
Met het oog hierop organiseert 
PvdA Noord-Holland op zondag 
3 maart een wandeling door het 
duingebied van PWN. Tijdens de 
wandeling zal de boswachter een 
en ander vertellen over het na-
tuurbeleid en duingebied van 
PWN, is er gelegenheid met de 
lijsttrekker, de kandidaten voor 
de staten en de waterschappen 
te praten over inzet van de PvdA 
bij de komende verkiezingen. 
Ook oud-partijleider Job Cohen 
wandelt mee.

Halverwege de wandeling op de 
Papenberg zal Adnan Tekin een 
korte toespraak houden over de 
plannen van de PvdA voor na-
tuur, landschap, water in de ko-
mende 4 jaar. Speci�ek aandacht 
voor de noodzakelijke realisa-
tie van het Natuur Netwerk Ne-
derland en het versterken van de 
biodiversiteit. 

De wandeling is van om 10.30 uur 
tot 12.00 uur. De start is bij Kijk Uit 
aan de Oude Schulpweg 4 in Cas-
tricum. Aanmelden is noodzake-
lijk voor 1 maart, dit kan per e-
mail naar info@nicosalm.nl.

Ook Job Cohen wandelt mee
Wandelen met lijsttrekker 
en boswachter

Vogels van Zuid-Spanje     
Castricum - Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland houdt za-
terdagmiddag 9 maart in samen-
werking met PWN een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Vogels 
van Zuid-Spanje’. 
De lezing wordt verzorgd door 
Hans Stapersma en vindt plaats 
in Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castri-
cum, aanvang: 14.00 uur. De le-
zing is gratis voor leden van de 
vogelwerkgroep, niet leden beta-
len drie euro. Er kunnen 114 men-
sen in de zaal. 
Hans Stapersma maakte vele ma-
len een reis naar Zuid-Spanje. Ta-
rifa in de uiterste zuidpunt van 
Spanje, de Coto Donana en Ca-
bo de Gata. Veel vogels die in 
Noordwest Europa broeden, ver-
blijven ‘s winters in Afrika. Er zijn 

voortdurend vogelbewegingen 
aan de gang in voor- en najaar. 
Die vogel-verplaatsingen ver-
schillen van soort tot soort en zijn 
op sommige plaatsen veel meer 
geconcentreerd en beter waar-
neembaar dan op andere plaat-
sen. De straat van Gibraltar is zo’n 
plaats waar in voor- en najaar veel 
zichtbare vogeltrek is, met name 
van dag-roofvogels en ooievaars. 
Deze lezing gaat over het land-
schap en de vogels van Zuid-
Spanje van de Coto Doñana aan 
de westkant tot Cabo de Gata bij 
Almería aan de oostkant. Hoofd-
thema in de presentatie is de 
zichtbare vogeltrek overdag over 
het 15 kilometer brede water dat 
Spanje van Marokko scheidt. Op 
de foto is een slangenarend te 
zien. (foto: Hans Stapersma)
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Huis-aan-huisbladen veel gelezen en 
gewaardeerd volgens NIPO

Compleet interieurontwerp!
Lifs interieuradvies & styling

Van Amsterdam Garantiemakelaars viert 60-jarig bestaan 
Deelname aan NVM Openhuizendag 
nu extra aantrekkelijk

Can you ever forgive me?
Can You Ever Forgive Me? is geba-
seerd op het waargebeurde ver-
haal van de succesvolle biograaf 
Lee Israel, aandoenlijk en geloof-
waardig gespeeld door Melissa 
McCarthy.
Zij verdiende begin jaren ‘70 en 
‘80 haar geld door als freelancer 
boeken te schrijven over klassie-
ke Hollywood �guren als Katha-
rine Hepburn. Als haar schrij-
verscarrière in het slob raakt en 
ze verslaafd raakt aan alcohol, 

vindt ze een nieuwe manier om 
snel geld te verdienen. Aange-
moedigd door haar loyale vriend 
Jack (Richard E. Grant) gebruikt ze 
haar schrijftalent om brieven van 
overleden auteurs te falsi�ceren 
en te verkopen.

Melissa McCarthy en Richard E. 
Grant hebben voor hun rollen in 
deze �lm een Golden Globe én 
Oscarnominatie op hun naam 
staan.

BlacKkKlansman
‘BlacKkKlansman’ volgt het waargebeurde verhaal van de Afro-Ame-
rikaanse agent Ron Stallworth die succesvol de Ku Klux Klan-afdeling 
van Colorado weet te in�ltreren. Hij krijgt hierbij hulp van zijn partner 
Flip Zimmerman en klimt op tot het hoofd van de divisie. Samen po-
gen ze te voorkomen dat de KKK de controle over de stad krijgt.

Regio - Het NIPO deed een on-
derzoek naar de ‘gratis huis-aan-
huisbladen, kwaliteit en bereik’. 
Het onderzoek vergeleek de kwa-
liteit en het bereik van de huis-
aan-huisbladen met andere me-
dia zoals de landelijke dagbla-
den, regionale nieuwsbladen, ra-
dio/televisiebladen en tijdschrif-
ten. Het NIPO-onderzoeksrapport 
met conclusies werd onlangs ge-
presenteerd. Er werd onder meer 
gekeken naar het lezerspro�el, de 
reclamebeleving, het bereik, het 
leesgedrag en de leesduur.

Sommige mensen noemen het 
huis-aan-huisblad in de volks-
mond het ‘Su�erdje’, dat eigen-
lijk een spotnaam is. Onterecht 
eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek 
blijkt juist dat een huis-aan-huis-
blad allesbehalve ‘suf’ is, maar 
zeer gewaardeerd wordt door 
de lezer en het een eigen vaste 
plaats in het Nederlandse medi-
alandschap heeft. Het huis-aan-

huisblad wordt niet ter vervan-
ging gelezen voor een dagblad, 
tijdschrift of radio/televisieblad.
Het pro�el van de lezer van huis-
aan-huisblad wijkt nauwelijks af 
van de gemiddelde Nederlan-
der, gezien leeftijd, sociale klas-
se, gezinsgrootte of opleidings-
niveau. Het bereikt hierdoor een 
grote groep die een goede afspie-
geling vormt van de Nederland-
se bevolking. Qua bereik doet het 
huis-aan-huisblad het uitstekend, 
dat vergelijkbaar is met het bereik 
van de betaalde en gratis dagbla-
den. 

Van de Nederlandse bevolking 
leest 76% een gratis huis-aan-
huisblad, een aanzienlijk bereik. 
Het huis-aan-huisblad biedt daar-
om een uitstekend podium voor 
reclame, waarmee dus veel men-
sen worden bereikt qua lezers-
pro�el, maar tevens qua aantal en 
spreiding (huis-aan-huis). 
Het is echter een misvatting, dat 

huis-aan-huisbladen alleen ge-
lezen worden voor de adverten-
ties. Het onderzoek concludeerde 
dat maar liefst 88% van de lezers 
naast de advertenties ook artike-
len leest en verwacht. Juist de-
ze combinatie zorgt daarom voor 
een gunstig reclame-e�ect. Teza-
men met het bereik is een huis-
aan-huisblad daarom voor afne-
mers een logische keuze om te 
adverteren. Het huis-aan-huis-
blad vormt hiermee een volwaar-
dige en laagdrempelige concur-
rent voor andere media en het 
wordt door afnemers vaker inge-
zet.
Gemiddeld worden 16 minuten 
aan het lezen van het huis-aan-
huisblad besteed. Een goede sco-
re ten opzichte van een dagblad, 
waaraan 33 minuten aan lees-
duur worden gespendeerd. Daar-
bij moet worden aangetekend 
dat een huis-aan-huisblad vaak 
dunner is dan een dagblad. (Bart 
Jonker) 

Castricum - Op zaterdag 30 
maart vindt tussen 11.00 en 15.00 
uur de jaarlijkse NVM Openhui-
zendag plaats.
Dit is dé gelegenheid om uw wo-
ning te verkopen. Tijdens de-
ze Openhuizendag kunnen kan-
didaat kopers vrijblijvend en op 
een laagdrempelige manier, zon-
der afspraken uw huis komen be-
kijken. Als u met deze Openhui-
zendag mee wilt doen kunt u vrij-
blijvend contact met Van Amster-
dam Garantiemakelaars opne-
men om de waarde van uw wo-
ning te bepalen en de verkoop-

strategie vast te stellen. Omdat 
hun kantoor dit jaar zestig jaar 

bestaat, hebben zij een mooie 
verrassing om uw woning optima 
forma te presenteren. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
acties in verband met het 60-jarig 
bestaan van Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars, volg hen dan op 
facebook, instagram of hun web-
site. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan de NVM Openhuizen-
dag of wilt u andere mogelijkhe-
den bespreken om uw woning te 
verkopen, neem dan contact met 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars (0251-650850 of info@va-
namsterdam.nl).

Heiloo - Vanuit een kantoor op 
de Holleweg in Heiloo adviseert 
het team van Lifs interieurad-
vies & styling bij het (her)inrich-
ten van een huis of bedrijf. Lifs 
kan helpen bij het maken van 
een nieuwe indeling, advies ge-
ven bij een verbouwing of het 
(re)stylen van een huis. Ook 
voor een 3D-tekening en een 
maatwerkontwerp is Lifs inte-
rieuradvies & styling het juiste 
adres.

Lifs bezoekt regelmatig beurzen 
en is op de hoogte van de laat-
ste ontwikkelingen op het ge-
bied van vloeren, meubels en sty-
ling. De projecten van Lifs staan 
in woonmagazines vermeld, zoals 
Stijlvol Wonen. Daarnaast worden 
de projecten vermeld op www.
thearto�iving.nl waarbij Lifs een 
van de interieurontwerpers is. 
Met meer dan 1 miljoen bezoe-
kers per maand wordt de Pinte-
restpagina van Lifs goed bekeken 
en op deze manier inspireren ze 
dagelijks een hoop mensen.
De opdrachtgevers van Lifs zijn 
heel divers, van jonge gezin-
nen tot bedrijven. De opdracht-
gevers wonen niet alleen in be-
staande huizen. Ook de inrichting 
bij nieuwbouw begeleidt Lifs. Een 
proces van soms wel twee jaar. 
,,Het leuke aan ons werk is om te 
kijken naar de persoonlijke wen-
sen van de klanten en ze dan op 
weg te helpen om van hun huis 

echt een ‘thuis’ te maken. Mensen 
lopen zelf vaak vast omdat er veel 
komt kijken bij het indelen van 
een huis. Het is �jn om een stap-
penplan te hebben. En het aller-
leukste is om het eindresultaat 
te bewonderen. Het blijft iedere 
keer weer fantastisch om een ont-
werp tot leven te zien komen!
Het eerste gesprek is altijd vrijblij-
vend. Mensen kunnen kiezen wat 
voor advies het beste bij ze past. 
Maar om een goed advies te kun-
nen geven gaan we altijd bij de 
opdrachtgevers langs om zo een 
idee te krijgen hoe het huis eruit-
ziet, wat de lichtinval is en alles 

wat bij een goed advies komt kij-
ken. Het maximale uit een ruimte 
halen, kijken naar zichtlijnen en 
vooral een goede tijdloze basis 
neerzetten, is waar we naar stre-
ven. Voor ontwerpen voor nieuw-
bouwwoningen spreken we ook 
vaak op het kantoor aan de Hol-
leweg af.’’
Ook benieuwd wat Lifs interieur-
advies & styling kan betekenen? 
Neem contact op voor een vrij-
blijvende afspraak. Bezoekadres 
(alleen op afspraak): Holleweg 44, 
1851 KH Heiloo; tel. 06-11741499; 
www.lifs.nl; e-mail stephanie@lifs.
nl. (Foto: aangeleverd)

Niels Kookt: gemak van afhaal, wel 
een gezonde maaltijd
Castricum - Werken met eten 
is zo lang hij zich kan herinne-
ren een passie. Niels (28), het ge-
zicht achter traiteursbedrijf Niels 
Kookt ontdekte jaren geleden dat 
de vraag naar goede, gezonde 
kant-en-klaarmaaltijden steeg. 
,,Minder zout en gerechten zon-
der toevoegde kleur- en smaak-
sto�en.” 

De ambitieuze twintiger vond 
een gat in de markt en toen er 
een pand vrij kwam op het Bak-
kerspleintje lag zijn bedrijfsplan 
al klaar. Het ondernemen is Niels 
niet vreemd, zijn vader heeft al-
tijd een eigen bedrijf gehad. Zijn 
moeder helpt hem regelmatig in 
de keuken, maar werkt sinds kort 
zelf ook in de horeca, net als Niels’ 
jongere broer. ,,Mijn passie voor 
eten komt bij Niels Kookt goed tot 
zijn recht. Ik werk veel met zelfge-
maakte producten. Hamburgers, 
stoofpotten, gehaktballen, ro-
de kool, nasi, bami en kipsaté. El-
ke dag vers bereid en een wisse-
lend assortiment. Dat vind ik heel 
belangrijk.” Niels houdt ook reke-
ning met het milieu en verkoopt 
zijn soepen in glazen potten met 
een statiegeldsysteem. 
Het enthousiasme van Niels 
werkt aanstekelijk. Zijn vaste 
klantenkring groeit en is positief 
over het werk van de jonge kok. 
,,Het leukste aan mijn werk? Van 
een simpel product een mooi ge-

recht maken. En dat klanten dan 
de dag erna langskomen om te 
vertellen hoe lekker het was. Dat 

enthousiasme is heel �jn.”
Vanaf heden is Niels Kookt op 
maandag gesloten.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur

Can you ever forgive me?
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

BlacKkKlansman
vrijdag 16.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur
Schapenheld

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 21.15 uur
A Star is Born

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur   zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Green Book
vrijdag 13.30 uur

The Favourite
vrijdag 16.15 uur

zaterdag & zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

Bohemian Rhapsody
zaterdag & zondag 13.30 uur 

De Lego Film 2
zondag 11.00 uur

woensdag 15.30 uur
Maya de Bij - De Honingspelen

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur

Corgi
zaterdag 16.00 uur

Hoe tem je een Draak 2D

Programma 28 februari t/m 6 maart

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

Geboortes
Akersloot: 18-02-2019 Teun 
Bloedjes, zoon van Joep Bloedjes 
en Maria A.G. Sinnige.
Castricum: 16-02-2019 Kesanet 
Solomon Sereke, dochter van So-
lomon Sereke Embaye en Hiwet 
Weldeslasie Tesfazgi; 05-02-2019 
Philippa Joanna Molenaar, doch-
ter van Krijn Molenaar en Jolien 
Bollemeijer; 11-02-2019 Tibbe Ay-
zo Vonk, zoon van Minne A. Boe-
lens en Claudia C.J. Vonk; 08-02-
2019 Boyd Zijlstra, zoon van Zen 
D. Zijlstra en Kim Popping.
Limmen: 06-02-2019 Femke Ma-
ria Cornelia van der Steen, doch-
ter van Anthonius N.J. van der 
Steen en Maria A.J. Glorie.

Overledenen
Castricum: 17-02-2019 Gré Uitentuis.
Limmen: 20-02-2019 Dirk Heijne, 
gehuwd met Agatha C.M. Winter; 
21-02-2019 Sophia M.Q. Meijer,  
weduwe van Johannes R. Stet.

Limmen  -  VRONE

balsponsor:  BLOEMEN EN PLANTEN EXPORT 
 NIJSSEN JUNIOR B.V.

pupil v.d. week: MIAH BULT (speler van Limmen JO13-3)

ZONDAG 3 MAART 
Aanvang 14.00 uur:

Zondag 3 maart 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Julian Geijssen

Vitesse’22
-

VV Bergen
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Demonstratie 
portretschilderen
Castricum - Zaterdag is Marion 
van der Moolen aanwezig bij de 
‘snoepwinkel voor kunstenaars’ 
Bij Bakker. Zij gaat werken aan 
een portret met olieverf. Marion 
werkt al jaren met olieverf, en niet 
op de traditionele manier met 
heel veel laagjes, maar met gro-
te streken. Haar grove toets zorgt 

voor een stoere stijl van schilde-
ren. Wil jij ook zo graag leren hoe 
dit moet? Ga dan kijken en laat je 
inspireren. 
Marion is aan het werk te zien op 
zaterdag 2 maart van 11.00 tot 
16.00 uur in de winkel van Bij Bak-
ker aan de Dorpsstraat 102 in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Bibliotheek biedt hulp 
bij belastingaangifte
Castricum - De jaarlijkse belas-
tingaangifte, veel mensen zien 
er tegen op om eraan te begin-
nen. Hoe zat het ook alweer? Tij-
dens een informatiebijeenkomst 
in de bibliotheek in Castricum 
op woensdag 13 maart worden 
bezoekers op een groot scherm 
meegenomen door de aangifte. 
Daarbij wordt extra aandacht be-
steed aan DigiD, waar vul je welk 
inkomen in en er wordt nader in-
gegaan op een aantal aftrekpos-
ten. Ook is er gelegenheid om 
vragen te stellen. De bijeenkomst 
wordt verzorgd door Stichting 
Welzijn Castricum en Socius. De 
bijeenkomst start om 10.00 uur. 
De toegang is gratis, maar aan-
melden is gewenst (bij de biblio-
theek in Castricum, Geesterduin-
weg 1).
Ziet u het na de bijeenkomst nog 
steeds niet zitten om uw aangif-
te zelf in te vullen? Dan is het, on-
der een aantal voorwaarden, mo-

gelijk hulp te krijgen bij Stichting 
Welzijn of Socius.
De samenwerking tussen de Be-
lastingdienst en Koninklijke Bibli-
otheek (KB) bestaat sinds 2016. 
Bijna alle bibliotheken in Neder-
land bieden dankzij die samen-
werking gratis digivaardigheids-
cursussen aan voor mensen die 
moeite hebben met de digita-
le overheid. Bovendien organise-
ren ze - in samenwerking met lo-
kale maatschappelijke organisa-
ties - hulp bij het invullen van de 
online belastingaangifte, bijvoor-
beeld via belastingspreekuren. 
De samenwerking is in januari 
2019 voor vier jaar verlengd. Dit 
maakt blijvend hulp bij belasting-
aangifte in bibliotheken mogelijk. 
Wilt u beter leren omgaan met de 
computer, internet en sites van 
de overheid? Volg dan de cursus 
Klik&Tik of Digisterker. Vraag naar 
de mogelijkheden bij de biblio-
theek. (Foto: aangeleverd)

Kan de Klussenbank 
iets voor u betekenen?
Castricum - De Klussenbank on-
dersteunt bij het verrichten van 
praktische klussen in huis en tuin 
in alle kernen van Castricum zo-
dat mensen zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen. 
Ouderen of mensen met een be-
perking die zelf de klus niet kun-
nen verrichten en daar in hun di-
recte omgeving geen andere op-
lossing voor hebben, kunnen 
hulp aanvragen voor tuinklussen 
en klusjes in huis. Per keer kan 
maximaal drie uur hulp gegeven 
worden en er staat een vaste ver-
goeding per uur tegenover. 
Te denken valt onder andere aan: 
een schilderij of lamp ophangen, 
timmerklusjes, simpele elektrici-
teits- en loodgietersklusjes, on-
kruid wieden, plantjes in de tuin 
zetten of verplaatsen en klein 
snoeiwerk. De vrijwilligers van de 
Klussenbank kunnen zich legiti-
meren. 
Meer weten over de Klussen-

bank? Bel dan naar Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-65 65 62 of mail 
naar klussenbank@welzijncastri-
cum.nl. (Foto: aangeleverd)

Stem, en spreek je uit voor water
Waterschapsverkiezingen op 20 maart
Castricum - Op woensdag 20 
maart mag iedereen van 18 jaar 
en ouder stemmen voor een 
nieuw waterschapsbestuur. De 21 
waterschappen zorgen voor dro-
ge voeten, schoon en voldoende 
water. En hoe ze dat doen, daar 
heb jij invloed op. Breng daarom 
op 20 maart jouw stem uit voor 
een nieuw waterschapsbestuur.
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) is het 
waterschap ten noorden van het 
Noordzeekanaal en op Texel, het 
Noorderkwartier. In dit gebied 
zorgt HHNK voor veilige dijken, 
schoon en voldoende water. Za-
ken die heel belangrijk zijn voor 
ons waterrijke, laaggelegen land. 

Vanwege dit belang he�en wa-
terschappen, dus ook HHNK, wa-
terschapsbelasting. Belasting 
die niet naar algemene uitgaven 
gaat, maar alleen bestemd is voor 
waterbeheer. Daarin is Nederland 
uniek in de wereld. In de wet is 
vastgelegd dat wie belasting be-
taalt, stemrecht moet hebben. 
Daarom zijn er eens in de vier jaar 
waterschapsverkiezingen, waar-
bij een nieuw algemeen bestuur 
wordt gekozen. Zo heb je invloed 
op de manier waarop HHNK jouw 
waterschapsbelasting besteedt. 
Hoe schoon moet het oppervlak-
tewater zijn, hoe voorkomen we 
overstromingen, wateroverlast 
en droogte nu het klimaat veran-

dert? Over dit soort zaken gaat 
het bestuur van het waterschap. 
Belangrijke vragen die jouw stem 
verdienen op 20 maart 2019. 

Iedereen die in het Noorderkwar-
tier woont en boven de 18 jaar is, 
mag stemmen voor een nieuw 
bestuur bij HHNK. Aan de verkie-
zingen doen dit jaar 9 partijen 
mee. Via waterschapsverkiezin-
gen.nl is meer informatie te vin-
den, zoals alle partijen en kandi-
datenlijsten. 
Weet je nog niet op wie je gaat 
stemmen? Ga dan naar de Stem-
hulp via hhnk.mijnstem.nl. Hier 
worden de verschillen tussen de 
partijen zichtbaar.

Hoe groter de storm, hoe harder de golven tegen onze dijken klotsen. De waterschappen beschermen het land 
tegen het water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op (foto: aangeleverd)

Via www.ggz-nhn.nl/zelfhulp
Online zelfhulpmodule 
‘Dankbaarheid’ gratis beschikbaar
Regio - Naast tien andere zelf-
hulpmodules kunnen inwo-
ners van de regio Noord-Holland 
Noord nu ook de zelfhulpmodu-
le ‘Dankbaarheid’ volgen. De mo-
dule is ontwikkeld voor mensen 
die zich meer willen focussen op 
wat er goed gaat in hun leven. Er 
is bewezen dat dit werkt!

Wetenschappelijk bewijs stapelt 
zich op: dankbaarheid werkt. Zo-
wel op de korte als de lange ter-
mijn heeft stilstaan bij waar je 
dankbaar voor bent een positieve 
invloed op je gemoedstoestand. 

Tijdens de korte module ‘Dank-
baarheid’ ga je zelf onderzoe-
ken waar je dankbaar voor bent 
en zorg je dat je dankbaar zijn in 
je routine verwerkt. De module 
gaat in op wat je aan dankbaar-
heid hebt en hoe het werkt. Daar-
na doe je een paar korte opdrach-
ten waarmee je dankbaarheids-
momenten beter kunt leren her-
kennen. 
De module dankbaarheid is een 
zelfhulpmodule en kan zonder 
begeleiding worden gevolgd. 
Mensen in alle vormen van zorg 
die behoefte hebben aan meer 

focus op positieve dingen in het 
leven kunnen de module zelf kie-
zen uit de zelfhulpcatalogus. De 
online zelfhulpmodules zijn te 
bekijken en te volgen via www.
ggz-nhn.nl/zelfhulp 
GGZ Noord-Holland-Noord biedt 
de zelfhulpmodules, samen met 
een aantal gemeenten in deze 
regio, kosteloos aan. De modu-
les zijn: Beter slapen, Blij alcohol 
vrij, Minder piekeren, Zelfbeeld, 
Pak je somberheid aan, Oefenen 
met ontspannen, Mindfulness, Je 
probleem in kaart, Fluitend naar 
je werk en Betrokken omgeving. 

‘Foute bingo’ 
in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 2 maart or-
ganiseert café De Vriendschap 
in Akersloot een ‘foute bingo’ 
voor iedereen die van een heer-
lijk avondje lol en vertier houdt. 
De in de regio Alkmaar en Ken-
nemerland bekende drag queen 
Cees WC staat garant voor een 
gezellige avond waarbij heren en 
dames door middel van bingo te 
gekke prijzen kunnen winnen. De 
entree deze avond is gratis en de-
ze avond, in het teken van erotic, 
begint om 20.30 uur.

Workshop 
Windows 10
Castricum - Op dinsdagochtend 
19 en 26 maart én 2 april kan men 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum deelnemen aan 
een workshop over Windows 10. 
Tijdens de workshop wordt stap 
voor stap uitgelegd hoe Windows 
10 werkt en van welke handige 
functies men gebruik kan maken. 
De workshop verloopt in een rus-
tig tempo met veel persoonlijke 
aandacht. 
Tijdens deze basisworkshop leert 
men de belangrijkste instellin-
gen, toepassingen en apps. Deel-
nemers moeten hun eigen laptop 
en Windows account meenemen. 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 
tot 12.00 uur. De toegang voor al-
le bijeenkomsten samen is € 15,-. 
Aanmelden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met met pin). 
(Foto: Pixabay)

Bewoner door 
raam naar 
binnen
Castricum - Zaterdagmiddag 
rond kwart over vier kwam er een 
melding van inbraak binnen in 
een woning op de Leo Toepoel-
straat. De melder had gezien dat 
er een manspersoon door een 
raam, op de eerste verdieping, 
klom aan de achterzijde van de 
woning.
Ter plaatse bleek dat het ging om 
een bewoner die geen sleutel bij 
zich had en op deze manier het 
huis was binnen gegaan.

Vernieling op 
camerabeeld te 
zien
Castricum - Vrijdagmiddag om-
streeks twee uur kwam er bij de 
politie een melding binnen van 
vernieling van een �ets bij de Vo-
mar. 
De assistent-bedrijfsleider van de 
Vomar zag op de camera dat bij 
de achterzijde van de Vomar zijn 
�ets werd vernield. Hij zag op de 
camerabeelden dat een jongen 
met opzet tot twee keer toe te-
gen zijn �ets aanreed met zijn ei-
gen �ets, waardoor de �ets van 
de man viel en schade opliep. 
Hierop is hij gelijk naar buiten ge-
lopen en heeft de desbetre�ende 
jongen meegenomen naar kan-
toor en de politie gebeld.
De politie heeft vervolgens de va-
der gebeld van de 14-jarige jon-
gen. Deze is ter plaatse gekomen 
en was overduidelijk niet blij met 
zijn zoon. Er is bemiddeld en de 
schade zal onderling vergoed 
worden.

Bijzondere vogels gespot
Limmen - Vogelaars zijn in op-
perste staat van opwinding, want 
de laatste tijd worden er met re-
gelmaat bijzondere vogels in de 
regio gespot. Zo blijkt zich in de 
omgeving van de Zuidkerkerlaan 
te Limmen een Oosterse tortel te 
hebben verschanst. ,,Ik woon en 
werk in Limmen en ik zie al twee 
weken tientallen vogelaars he-
le dagen turen naar deze vogel’’, 
laat bewoonster Judith Bosman-
Draai weten aan de redactie van 
deze krant.

De waarneming is heel bijzon-
der, want dit type vogel is afkom-
stig uit Azië en wordt zelden in 
West-Europa waargenomen. Ne-
gen jaar geleden werd, ook in 
de maanden januari en februa-
ri, een exemplaar aangetro�en 

in het Friese dorp Warga. Ook in 
Akersloot werd vorige week een 
bijzondere vogel gespot, name-
lijk de roerdomp. Deze broedvo-
gel stelt tamelijk hoge eisen aan 
zijn broedgebied en wordt maar 
weinig in ons land gezien. Ex-
tra lastig is het voor de vogelaars 
om deze vogel te spotten om-
dat het dier zeer goed gecamou-
�eerd is. Toch lukte het vogel-
liefhebber Martijn Struijf vorige 
week om de roerdomp op de fo-
to te zetten. Een aantal maanden 
geleden kreeg het eiland Texel 
te maken met een ware invasie 
van vogelaars, die met honder-
den per boot de oversteek maak-
ten om de roodoogvireo te aan-
schouwen. Dit Amerikaanse vo-
geltje was nooit eerder op het ei-
land gezien.

De Oosterse tortel (Foto: Ravi Vaidyanathan/Wikipedia)

Loze brand-
meldingen
Castricum - Donderdagavond 
om kwart over tien was er een lo-
ze brandmelding bij woonvoor-
ziening de Dorpsstraat. Zondag-
middag om even voor één uur 
was er ook een loze brandmel-
ding bij de Santmark.

GEEN KRANT?
0251-674433

Kop-staart-
botsing op 
Zeeweg
Castricum - Zondagmiddag om-
streeks één uur vond een kop-
staartbotsing plaats van drie 
voertuigen op de Zeeweg. Er zou 
alleen materiële schade zijn vol-
gens de melder. De ambulance 
kwam voor de zekerheid ook ter 
plaatse en bij controle bleek dat 
de inzittende van het middelste 
voertuig toch voor controle mee 
moest naar het ziekenhuis. Er zijn 
twee voertuigen afgesleept door 
het sleepbedrijf.
Dit keer geen mensen die aan het 
�lmen waren met hun mobieltjes, 
maar omstanders die het verkeer 
al aan het regelen waren. 
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Mini Matthäus terug 
in De Oude Keuken
Castricum - Op zondag 24 maart 
om 15.00 vindt in De Oude Keu-
ken een bijzonder concert plaats: 
de Mini Matthäus. Negen door 
de wol geverfde zangers van 
het Mini Matthäusensemble zin-
gen een intieme, solistische ver-
sie van Bach’s meesterwerk. Deze 
gestripte Matthäus is de helft kor-
ter, maar bevat wel alle donder en 
bliksem en tranen, en natuurlijk 
het Erbarme dich en het mooie 
slotkoor. Na a�oop kan men in De 
Oude Keuken aanschuiven voor 
een passievolle dagspecial. 
Muziek van het prille voorjaar, 
van de passietijd: overal in het 
land trekt de Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach volle 
zalen. Om deze krachtige prach-
tige muziek nog dichter bij de 
mensen te brengen is zes jaar 
geleden het Mini Matthäusen-
semble opgericht. Het ensemble 
zingt bij voorkeur in volle dorps-
cafés, kleine theaters en kerkjes.
Vorig jaar had De Oude Keu-

ken de primeur voor Castricum. 
En dat was een succes! Daarom 
brengen op zondag 24 maart de 
vocalisten van het Mini Matthäu-
sensemble voor de tweede keer 
hun eigen intieme versie van 
Bach’s Matthäus Passion ten ge-
hore in de grote zaal. Een sterk 
verkorte versie van anderhalf uur, 
waar toch geen van de beken-
de delen in ontbreekt en waar-
in de nadruk ligt op de harmonie 
tussen de stemmen en het aan-
grijpende verhaal. Dat daardoor 
dichterbij komt dan ooit. 

De Mini Matthäus is een aanrader 
voor kenners en liefhebbers. Maar 
ook voor iedereen die niet zo lang 
wil zitten of voor een vriendelijke 
prijs weleens wil kennismaken 
met Bach’s meesterwerk. Vanwe-
ge de verwachte drukte wordt 
aangeraden vooraf te reserveren.
Kijk voor meer informatie en re-
serveren op www.deoudekeu-
ken.net. (Foto: aangeleverd)

Uit Je Bier! Bierfestival
Castricum - Na het succes van Uit 
Je Bok bierfestival gaan de Bier-
hut en De Bakkerij weer samen-
werken! Uit Je Bier staat voor za-
terdag 9 maart op het program-
ma.
De avond wordt gevuld met live 
muziek van de band Seventy-
Seven (foto). Deze band bestaat 
nog niet zo lang, maar heeft wel 
zijn strepen inmiddels in de buurt 
verdiend als coverband van de 
betere 90’s grunge zoals Pearl 
Jam, Rage against the Machine, 
Live, Radiohead, Alice In Chains, 
Nirvana etc.

Daarnaast zijn er 11 unieke bier-
tjes te proeven van de Bierhut, 
waarvan er in de komende tijd 
ook biertjes worden voorgesteld 
op sociale media. Heb je geen so-
ciale media? Of maakt het je niet 
zoveel uit en hou je van een uniek 
en speciaal biertje? Laat je dan 
gewoon verrassen! 
De entree is 15 euro en daarvoor 
krijg je een glas, een consump-
tiemunt en verdere entree tot de 
band etc. De kaarten kunnen ge-
kocht worden bij de Bierhut aan 
de Burg. Mooijstraat 35 of via 
bierhut.com. (Foto: aangeleverd)

ReumaNederland zoekt 
collectanten in Bakkum
Castricum - In de week van 18 tot 
en met 23 maart is weer de jaar-
lijkse collecteweek van Reuma-
Nederland (voorheen het Reuma-
fonds). Ook dit jaar zetten duizen-
den vrijwilligers zich met hart en 
ziel in om door heel Nederland 
geld op te halen voor onderzoek 
naar reuma. 
ReumaNederland zoekt nog vrij-
willigers in de woonwijken op 
Duin en Bosch. Kunnen ze op uw 
steun rekenen? Door te collecte-
ren of de collecte bij u in de buurt 
te organiseren helpt u mee om 
geld voor reumaonderzoek op 
te halen. Want alle kleine beetjes 
helpen!
Meer dan twee miljoen Nederlan-
ders hebben reuma, waarbij ar-
trose het meest voorkomt. Daar-
mee is reuma helaas de meest 
voorkomende chronische ziek-
te in Nederland. Reuma beperkt 
je - thuis, op school, op het werk. 
Door ernstige pijn en vermoeid-

heid, beschadigde spieren en ge-
wrichten die moeilijk bewegen. 
Met de opbrengst van de collec-
te helpt u mee aan het doel dat 
ReumaNederland nastreeft: een 
betere kwaliteit van leven voor 
mensen met reuma. Nog meer 
wetenschappelijk onderzoek is 
nodig om dit doel te bereiken. 
Naast het �nancieren van weten-
schappelijk onderzoek geeft Reu-
maNederland ook voorlichting, 
ondersteunen ze patiënten-acti-
viteiten en komen ze op voor de 
belangen van mensen met reuma 
in de politiek en zorg.
Opgeven voor de collectie kan 
via reumanederland.nl/werving-
vrijwilligers. Bel voor meer infor-
matie met Rein van Stiphout in 
Bakkum op 06-36156795 of met 
ReumaNederland in Amsterdam 
op 020-5896471. Een mail sturen 
aan reinvanstiphout@zonnet.nl 
of aan vrijwilligers@Reumaneder-
land.nl kan ook. 

Plogging Castricum 
wandelt Akersloot schoon
Akersloot - Na een succesvolle 
opruimactie vorige week op Texel 
steken de deelnemers van Plog-
ging Castricum zondag 3 maart 
de handen weer uit de mouwen 
in eigen gemeente. Er wordt om 
14.00 uur verzameld op de par-
keerplaats van SV Meervogels op 
de Boschweg 17 in Akersloot.
Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om 
samen een uurtje te wandelen. 
Onderweg wordt het zwerfvuil 
opgeruimd. De organisatie kreeg 
veel tips. Afhankelijk van de op-

komst en wensen kunnen ze 
meer plekjes schoon wandelen. 
Kom je ook? Neem een vuilniszak 
mee. Handschoenen of een grijp-
stok zijn wel zo verstandig.
Meer informatie over deze en 
andere activiteiten van Plog-
ging Castricum is te vinden op 
de website www.ploggingcastri-
cum.nl en op Facebook: @plog-
gingcastricum. Belangstellenden 
kunnen zich ook melden voor 
de mailinglijst op ploggingcastri-
cum@gmail.com. (Foto: Susanne 
van Reenen) Brandweer assisteert

Akersloot - Donderdagochtend 
rond half tien heeft de brandweer 
van Akersloot samen met de col-
lega’s van brandweer Wormer-
veer geassisteerd bij het afhijsen 
van een bewoner aan de Lange 

Dresch. Hierbij werd een ladder-
wagen gebruikt. 
De persoon moest om medische 
redenen vervoerd worden naar 
het ziekenhuis. (Foto: Hans Peter 
Olivier)

Live op de radio
Huldiging sportkampioenen
Castricum - Zondag 3 maart 
worden de sportkampioenen en 
sportteams 2018 gehuldigd en 
wordt de sportfoto 2018 bekend 
gemaakt. Dit gaat plaatsvinden 
in het clubgebouw van de rug-
byclub Cas RC op Wouterland. 
Radio Castricum 105 SportLive 
doet verslag van de uitreiking tij-
dens de uitzending van 13.00 tot 
17.00 uur. Wethouder sport Ron 
de Haan zal hierbij aanwezig zijn 
en daarnaast is iedereen welkom. 
Het publiek kan ook een leuke 
prijs winnen met het spel “petje 
op petje af”.
Volgens woordvoerder Harry Poel 
is het in de diverse categorieën 
nog erg spannend. Het publiek 

heeft zijn stem kunnen uitbren-
gen en daarnaast hebben ook 
20 coaches hun stemmen uitge-
bracht. Op de dag zelf wordt nog 
gestemd door een aantal Cas-
tricumse coryfeeën. Deze stem-
men gaan ze ook in beeld bren-
gen vertaald naar percentages en 
zo komt de uiteindelijke winnaar 
naar boven.

Kortom een spannend geheel 
waarbij een ieder kan meegenie-
ten via de radio. Castricum 105 
SportLive is te beluistern in de 
ether via 105 FM. In Castricum en 
Bakkum via ziggo digitaal kanaal 
916. In Limmen, Akersloot en de 
Woude via ziggo digtaal 921.

Oer-IJ lezing over 
succes natuurherstel
Castricum - Nico Jonker, mede-
werker van de provincie Noord-
Holland, komt donderdag 7 
maart in Huis van Hilde een le-
zing geven over de hoopgeven-
de praktijkresultaten van natuur-
ontwikkeling in het Oer-IJ gebied.   
Nico Jonker vertelt deze avond 
over zijn ervaringen met zo’n 
tien herstelprojecten. ,,De afgelo-
pen decennia is in het Oer-IJ ge-
bied veel natuur verloren gegaan: 
door woningbouw, industrie, we-
genaanleg en veranderingen in 
de landbouw. Maar er zijn ook 
lichtpuntjes. In de duinen, bin-
nenduinrand, de polders bij Cas-
tricum, Heemskerk en Uitgeest 
en langs het Noordzeekanaal lig-
gen allerlei natuurherstelprojec-
ten. Vaak met verrassend positie-
ve resultaten. Als we al die erva-
ringen op een rij zetten kunnen 
we veel leren en zien hoe we be-
ter kunnen inspelen op de veran-
deringen die het klimaat nog in 
petto heeft.’’

Nico Jonker heeft een positief 
verhaal en is vooral optimistisch 
over de mogelijkheden die er zijn 
om de verschraalde biodiversi-
teit weer in oude luister te her-
stellen. Hij zet zich daar beroeps-
matig voor in als ‘medewerker na-
tuur’ bij de provincie Noord-Hol-
land, met name door het verbin-
den en tegengaan van verdere 
versnippering van natuurgebie-
den. In zijn vrije tijd houdt hij zich 
ook bezig met verschillende on-
derzoeken naar zoogdieren, vo-
gels, vissen en planten.  

De lezing is donderdag 7 maart 
van 20.00 tot 22.00 uur in Huis 
van Hilde. Kaarten kosten 10 eu-
ro, inclusief ko�e (vrienden van 
het Oer-IJ 10 procent korting). 
Reserveren via oerij.eu. Een kaart-
je kopen op de avond van de le-
zing aan de kassa bij Huis van Hil-
de kan ook. Voor meer informa-
tie bel 06-1445 1564. (Foto: aan-
geleverd)

De Doornduyn op tv
Castricum - Maandag 4 maart is 
landgoed De Doornduyn uit Cas-
tricum op televisie te zien bij het 
programma ‘Binnenste Buiten’ 
op NPO 2 om 18.45 uur. Binnen-
ste Buiten is een dagelijks lifestyle 

programma van de KRO-NCRV 
waarbij onderwerpen op gebied 
van huis en interieur, tuin en na-
tuur en eten en drinken aan bod 
komen.

Falkland Toneel speelt 
‘Het betoverde circus’
Regio - Falkland Toneel speelt za-
terdag 2 en zondag 3 maart in De 
Beun in Heiloo ‘Het betoverde cir-
cus’. Het beroemde, vrolijke, rond-
reizende circus Filiassi heeft een 
prachtige plek gevonden om de 
circustent neer te zetten. De di-
rectrice en alle circusartiesten 
beginnen enthousiast aan hun 
voorstelling, maar er gaat van al-
les mis. Het lijkt wel tovenarij. Wie 
speelt er een spelletje met hen?  
Wat ze niet weten, is dat de plek 
die ze hebben uitgezocht in het 
rijk van de plaaggeest Pip ligt. En 
Pip doet er alles, maar dan ook 
echt alles aan, om de artiesten te 
verdrijven. Maar de circusmensen 
zijn slim. Ze laten zich niet zo ge-
makkelijk wegsturen. Ze verzin-
nen een list, maar kunnen jouw 
hulp ook best gebruiken!
Op vertoon van je toegangskaart 
krijg je in het weekend van de 
voorstelling bij ijssalon Di Fioren-
tina in Heiloo het tweede bolletje 
ijs gratis.

De voorstellingen van “Het beto-

verde circus” van Jan Naaijkens, 
zijn op zaterdag 2 maart (15.00 
uur) en zondag 3 maart (13.30 en 
16.00 uur) in Theater De Beun in 
Heiloo. Entree: 6 euro. Kaartver-
koop bij Primera Het Hoekstuk en 
Boekhandel Bruna (’t Loo). Kaar-
ten zijn tevens vanaf één uur voor 
aanvang van de voorstelling ver-
krijgbaar aan de kassa van Thea-
ter De Beun. Voor reserveringen 
en informatie, zie www.falkland-
toneel.nl of bel Irene Schols via 
072 - 533 2163. (Foto: Peter Bij-
kerk/Edo Postma)

Mountainbike
Ben Visser klopt Hidde Buur
Akersloot - Ben Visser uit Heer-
hugowaard heeft donderdag-
avond in Akersloot de wekelijkse 
meeting om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup op zijn naam geschreven. 
Was het de laatste weken steeds 
hosanna voor thuisrijder Hidde 
Buur, nu moest hij laten zien of hij 
in een rechtstreeks duel ook op-
gewassen was tegen Ben Visser. 
Visser, die ook af en toe deelne-
mer was aan deze mountainbik-
ecup en goede resultaten neer-
zette, moest het nu opnemen te-
gen de sterk verbeterde Hidde 
Buur. Ben Visser toonde zich op 
Sportcomplex de Cloppenbergh 
meteen gretig en legde een straf 
tempo op met Hidde Buur in het 
wiel. Al vrij snel werd duidelijk 
dat laatstgenoemde zijn handen 
vol zou krijgen aan de Heerhu-

gowaarder. Het begon met een 
gaatje dat Buur moest laten, maar 
dat gaatje werd een gat, maar 
leek nog steeds overbrugbaar. 
Gaandeweg moest Hidde Buur 
zijn meerdere erkennen in de ook 
zeer technische, onder insiders 
bekend staande, ‘Benny Hill’.  Ben 
Visser kwam dan ook afgetekend 
en voldaan ruim voor de niet 
meer vol gaande Hidde Buur over 
de streep. De wekenlang wegens 
ziekte uit de roulatie geweest zij-
nde Alkmaarder Henk Louwe wist 
zich weer aardig te kunnen me-
ten met de rest en maakte de top 
5 compleet. 

Uitslag: 1. Ben Visser, Heerhugo-
waard; 2. Hidde Buur, Akersloot; 
3. Chris Kemp, Egmond aan den 
Hoef; 4. Piet Veldt, Akersloot; 5. 
Henk Louwe, Alkmaar.





Op het eiland wonen momenteel ongeveer 5500 Nederlanders. 
Zij hebben door hun opleiding over het algemeen een goede 
baan, sturen hun kinderen naar Nederlandse scholen, wonen in 
goede huizen, hebben airco en leiden er meestal een aangenaam 
leven. Wie echter in Curaçao geen werk heeft, heeft het zwaar. 
20% leeft onder de armoedegrens. Vooral alleenstaande moe-
ders met kinderen hebben het zwaar. Levensmiddelen zijn er niet 
goedkoop en zelfs nog iets duurder dan in Nederland. De mees-
te producten moeten worden geïmporteerd. In de mega super-
markten met een lange rij kassa’s zijn vooral de zuivelproducten 
duur. Een pakje roomboter kost 6.02 Antilliaanse gulden, 2,5 li-
ter melk 8 à 9 gulden. De Antilliaanse gulden is gekoppeld aan 
de dollar. Nederlanders rekenen gemakshalve voor één Antilliaan-
se gulden een halve euro.

HET DAGELIJKSE LEVEN
Bij gezinnen met kinderen gaat de wekker om 6.00 uur of eerder 
af. De kinderen van de Nederlandse basisschool moeten van 7.15 
uur tot 12.15 uur op school zijn, de middelbare scholieren begin-
nen om 7.30 uur en eindigen uiterlijk om 13.50 uur. Volwasse-
nen starten met hun werk om 7.30 uur. Wat direct opvalt in Cu-
raçao is dat je nergens op de wegen een fi ets ziet. Fietspaden zijn 
er niet met als gevolg  dat alle kinderen met de auto moeten wor-
den gehaald en gebracht. Het is heel normaal  dat ouders tussen 
de middag hun werk onderbreken om de kinderen van school te 
halen en naar huis of naar familie te brengen. De onderbroken 
tijd moet echter later op de dag wel weer worden ingehaald. Om-
dat alle ouders tegelijk de weg opgaan, zijn er vooral in en rond-
om de hoofdstad Willemstad constant fi les.

Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. Voor vele Neder-
landse kinderen is het frustrerend dat op de Nederlandse scholen 
niet alleen het Nederlands, maar ook de voertaal het Papiaments 
een belangrijk verplicht vak is. Ook het Engels en het Spaans zijn 
verplichte vakken. De schoolpleinen van de basisscholen zijn wa-
re ontmoetingsplekken waar tientallen vaders en moeders – een 
smeltkroes van diep zwarte-, donkere-, minder donkere en wit-
te mensen – wachten totdat hun kroost naar buiten komt. In de 
auto, met langs de weg in de bermen ontzettend veel cactus-
sen, vragen veel kinderen aan hun ouders even te stoppen als zij 
zwerfhonden zien. Op bepaalde plekken staan honden te wach-
ten totdat de kinderen eten uit het raampje gooien. Honden en 
katten worden vaak ziek, verwaarloosd en ongewenst eenvou-
digweg op straat gezet.

WERKGELEGENHEID
Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen opgehe-
ven. Curaçao werd een zelfstandig land binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden. Het eiland is dan zelf verantwoordelijk voor 
het fi nancieel-economisch beleid. Vanaf het moment dat Shell 
de raffi naderij Isla op Curaçao startte was er veel werkgelegen-
heid. In 1952 werkten er bijna 13.000 mensen voor Shell. Maar 
toen Shell begin 1980 verliezen leed werd er besloten te stoppen. 
Shell verkocht in 1985 de raffi naderij aan de Curaçaose overheid 
voor het symbolische bedrag van 1 Antilliaanse gulden. De over-
heid, die de  raffi naderij voor het eiland wilde behouden, ver-
huurde deze aan de Venezolaanse oliemaatschappij Petróleos de 
Venezuela. Daar Shell de raffi naderij vervuild heeft achtergelaten 
hoopte de overheid dat de nieuwe investeerder zich bezig zou 
gaan houden met modernisering en met het milieu. Maar daar 
is weinig van terecht gekomen. Over de gigantische luchtveront-
reiniging op een plek waar vooral arme gezinnen wonen en zelfs 
scholen gesloten zijn omdat de stank niet te harden was,  wordt 
momenteel schande gesproken. Het huurcontract met Petróleos 
de Venezuela loopt dit jaar af. Nu een paar nieuwe investeerders 
hebben afgehaakt, is de overheid naarstig op zoek naar nieuwe 
gegadigden, want de raffi naderij zorgt nog altijd voor werkgele-
genheid van 1000 vaste medewerkers en 2000 à 3000 indirec-
te arbeiders.

RECESSIE
Curaçao zit momenteel in een economische recessie net als voor-
gaande jaren. Al  jaren loopt de overheidsschuld op. De tiental-
len miljoenen belasting die de honderden fi nanciële offshore be-
drijven betalen is niet genoeg. Op 21 januari 2019 organiseerde 
de overheid een conferentie met de naam ‘Bon Bini for Business’ 
met de bedoeling om bedrijven en investeerders aan te trekken. 
Een Nederlandse handelsdelegatie van 40 bedrijven reisde mee 
met premier Mark Rutte om over investeringen te praten. Mis-
schien is het in de toekomst mogelijk dat Curaçao minder afhan-
kelijk wordt van import. Premier Rutte tekende samen met de 
premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath een samenwerkings-
convenant. De regering in Den Haag zal zich intensiever gaan be-
moeien met het bestuur op Curaçao en zal zo het eiland helpen 
zijn slechte fi nanciële situatie op orde te brengen. De Curaçao-
se overheid heeft ook om Nederlandse fi nanciële steun gevraagd 
voor de opvang van Venezolaanse  vluchtelingen. Op een tota-
le bevolking van plm.160.000 inwoners bevinden zich tussen de 
8000 en 10.000 Venezolanen, voornamelijk illegaal.

ARM EILAND
Er wonen momenteel behoorlijk wat arme mensen op het eiland. 
Lang niet iedereen heeft werk. Er zijn kort geleden nog vijf gro-
te hotels gesloten omdat men de salarissen niet meer kon beta-
len. De criminaliteit neemt toe. Er vinden de laatste tijd steeds 
meer overvallen plaats waar messen en pistolen niet worden ge-
schuwd. Niet voor niets zie je bij de snacks, waar de lokale be-
volking graag een hapje gaat eten, breed traliewerk vlak voor de 
plek waar de producten worden verkocht. De drugs zorgen even-
eens voor een groot probleem. Curaçao is voor drugs een be-
langrijke doorvoerhaven voor transport naar Europa en de Ver-
enigde Staten.

WANTROUWEN  
De bevolking telt 50 nationaliteiten. De meerderheid bestaat uit 
Curaçaose Afro-Caribische nazaten. Wie een tijdje op Curaçao 
vertoeft krijgt ongetwijfeld te maken met een soort wantrouwen. 
De bekende rijke Nederlandse zakenman Jacob Gelt Dekker kan 
er over meepraten. Hij knapte met eigen geld vele panden in de 
vervallen stadswijk Otrobanda op, naast de wijk Punda de be-
kendste wijk in Willemstad. Toen hij echter zelf puin stond te rui-
men, dachten de Curaçaoënaren: ‘Zo’n rijke man, die zelf zo hard 
meewerkt ten gunste van hen!’ Dat vertrouwen ze dan niet. Ve-
le Nederlanders ervaren een dergelijk soort wantrouwen. Zij wij-
ten het vaak aan een minderwaardigheidscomplex, dat nog da-
teert uit de slaventijd.

TOERISME    
Corruptie, drugs, criminaliteit: het moge duidelijk zijn dat Cura-
çao een eiland is waar  de tegenstellingen groot zijn. De reisbu-
reaus houden de toeristen verre van de gevaarlijke wijken. Zo zul-
len de toeristen er niet altijd veel van merken als zij ontspannen 
een hapje eten of een drankje drinken aan de sfeervolle Handels-
kade met die specifi eke kleurrijke huizen. Zij komen hoofdzakelijk 
voor het heerlijke klimaat. Een minpuntje zijn wel de mosquitos. 
Dit zijn kleine vliegjes, die jeuk veroorzaken. Zij komen voorname-
lijk voor in de regentijd (van september tot januari). Voor de eco-
nomie wordt het toerisme steeds belangrijker. Des te meer cruise-
boten er aanleggen, des te liever het de overheid is. Amerikaan-
se passagiers zijn meer dan welkom. Zij geven meestal veel geld 
uit als zij winkelen in de winkels met de dure merken bij het Rif-
fort. 40% van de toeristen komt uit Europa. Nederland is num-
mer één. Maar liefst 177.000 Nederlanders bezoeken jaarlijks Cu-
raçao. Anders dan de wat drukkende warme dagen in ons land is 
het in Curaçao bij 31 graden gemiddeld altijd aangenaam en er is 
altijd die frisse verkoelend passaatwind. (Marga Wiersma) 

CURAÇAO
Eiland met tegenstellingen

Als grootste eiland van de Antillen is Curaçao populair. 
Het is er bijna altijd mooi weer met een constante 
temperatuur van gemiddeld 31 graden Celsius. Het 
is een waar duikers- en snorkelparadijs. Vertoeven 
aan de stranden is een weldaad. Zonder veel golfslag 
kun je er dagelijks zwemmen in de lichtblauwe 
Caribische Zee. De tropische zonsondergangen zijn 
adembenemend mooi. Tegengesteld zijn er echter een 
aantal zaken die minder mooi zijn. Zo komt het eiland 
maar niet van de corruptie af. Belangrijke personen 
schuwen het niet steekpenningen aan te nemen voor 
bewezen diensten.

Kleine Knip

Daaibooi

Handelskade Willemstad



Kunstbeurs Brabant Art Fair 
De Grote Kerk in Breda is half maart voor de derde keer 
gastvrouw van de Brabant Art Fair en dan is ze heel even 
nóg mooier dan ze al is. Na de succesvolle eerste edities, ex-
poseren dit jaar 75 kunstenaars een selectie van hun mooi-
ste kunstwerken.
Op zaterdag 16 en zondag 17 maart (11.00 tot 17.30 uur) 
staat de Grote Kerk in hartje Breda weer vol met ruim 600 

kunstwerken van getalenteerde kunstenaars.
Tijdens de kunstbeurs exposeren 75 kunstenaars uit heel Ne-
derland (en deels uit België) een selectie van hun kunst. Er 
zijn, naast werken van keramiek, brons en hout ook schilde-
rijen in olie- en acrylverf en sieraden te zien en te koop. Voor 
elke bezoeker is er kunst die zal aanspreken.
Bezoekers maken kennis met de kunstenaars zelf, die graag 

meer vertellen over de werken die de bezoekers boeien. Bij-
komend voordeel zijn de prijzen van de kunstwerken: men 
betaalt in de regel veel minder dan in een galerie omdat de 
kunstenaars geen commissie hoeven af te dragen. De orga-
nisatie heeft als een van haar doelstellingen ‘Het leggen van 
contacten tussen (beeldend) kunstenaars en kunstliefheb-
bers, -kopers en -verzamelaars’. 

Met Arjan Ederveen, Erik Bosgraaf en Spinvis
Bijzonder concert ‘Vergeten’ van Nederlands 

Kamerkoor in Grote Kerk Alkmaar

Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Tido 
Visser, directeur van het Nederlands Kamerkoor, zag zijn vader - de be-
roemde operazanger Lieuwe Visser - steeds dieper wegzakken in Le-

wy Body Dementie: een vorm van dementie die niet alleen vergeet-
achtigheid veroorzaakt, maar ook hallucinaties en waanbeel-

den. Nu, vijf jaar na zijn dood, stelt het Nederlands Kamer-
koor zich met muziek de vraag: wat maakte hij door? Waar 
houdt de geest op en waar begint het universum? Het con-
cert ‘Vergeten’ is een reis door de uithoeken van de demen-

terende geest, op de golven van muziek. 
De tournee valt samen met de ‘Brain Awareness 

Week’, van 13 t/m 19 maart.

Voor dit multidisciplinaire con-
cert werkt het Nederlands Ka-

merkoor samen met diver-
se kunstenaars. De tek-
sten in ‘Vergeten’ wer-
den geschreven door Erik 
de Jong, ook bekend als 
Spinvis, die een nieuw 
nummer componeerde 

voor de voorstelling. Acteur Arjan Ederveen speelt de rol van een huis-
arts die bij zichzelf beginnende dementie constateert, maar kruipt ook 
in de huid van diens familie. De virtuoze blokfl uitist Erik Bosgraaf speelt 
en improviseert, en neemt livegeluidskunstenaar Jorrit Tamminga mee. 
Componist Matijs de Roo schreef in opdracht van het Nederlands Ka-
merkoor een driedelig werk voor blokfl uit en koor. 
 Bij het concert ‘Vergeten’ is een randprogramma ontwikkeld door zan-
geres en trainer Maartje de Lint, in samenwerking met het Alzheimer-
centrum Amsterdam. Door middel van een speciale training leren man-
telzorgers en zorgprofessionals hoe zang een rol kan spelen in de zorg 
voor mensen met dementie en in het activeren van het brein van ie-
mand met dementie. Na afl oop van de voorstelling is er een aftertalk, 
met professor Philip Scheltens van het VU Alzheimercentrum, Maartje 
de Lint, zangeres en trainer in de zorg bij dementie, en Tido Visser, di-
recteur van het Nederlands Kamerkoor.

Toegangskaarten
Het concert ‘Vergeten’ van het Nederlands Kamerkoor is op vrijdag 15 
maart in de Grote Kerk Alkmaar te zien en te beluisteren. Toegangskaar-
ten kosten � 26 en kunnen worden gereserveerd via www.taqatheater-
devest.nl of via de kassa, tel 072 - 548 99 99 (dagelijks tussen 12.00 en 
16.00 uur). (Foto: Roman Jans)

In maart reist het Nederlands Kamerkoor door het land met de bijzondere concertvoorstelling ‘Vergeten’: een muzikale reis door 
het hoofd van iemand met dementie. Aan de voorstelling werkt een keur aan artiesten mee: acteur Arjan Ederveen, blokfl uitist Erik 
Bosgraaf en zanger Spinvis, die teksten en muziek schreef. Het concert is op vrijdag 15 maart om 20.15 uur in de Grote Kerk Alk-
maar te beluisteren. Na afl oop kan het publiek een speciale aftertalk bijwonen. 

Haarlem is in de nacht van 15 op 16 juni voor het eerst het decor van de Nacht van de 
Vluchteling. Het is voor het derde jaar dat de nachtelijke looptocht van 40 kilometer 
in de hoofdstad van start gaat, maar voor het eerst dat wordt gefi nisht in Haarlem. 
Burgemeester Femke Halsema geeft om klokslag middernacht het startsein en steekt 
de deelnemers een hart onder de riem.

In Amsterdam begint de Nacht van de Vluchteling bij de Westergasfabriek. De lopers gaan in 
zuidwestelijke richting naar het Amsterdamse Bos. Via de ringvaart rondom de Haarlemmer-
meerpolder, de dorpen Badhoevedorp, Zwanenburg en Halfweg is de fi nish de volgende och-
tend bij stadsstrand De Oerkap in Haarlem. Voor wie wil meedoen maar geen 40 kilometer wil 
of kan lopen, zijn er die zaterdag in Amsterdam avondlopen van 10 en 20 kilometer. Ook die 
starten bij de Westergasfabriek.
Tegelijk met Amsterdam starten ook duizenden lopers in Rotterdam (naar Den Haag), Utrecht 
(naar Amersfoort) en Nijmegen (naar Arnhem). En dit jaar is een bijzondere en eenmalige 40 
km route opgenomen van Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Groningen. Hiermee 
besteedt Stichting Vluchteling aandacht aan de periode dat Westerbork een vluchtelingen-
kamp was, precies 80 jaar geleden in 2019.
De lopers in de Nacht van de Vluchteling, zamelen met de sponsorloop geld in voor noodhulp 
aan vluchtelingen over de hele wereld. Deze hulp bestaat uit schoon drinkwater, voedsel, me-
dische zorg en eerste levensbehoeften.
Vaste supporters Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra hebben opnieuw hun medewerking 
toegezegd. Vorig jaar werd 1,7 miljoen euro opgehaald door 5200 deelnemers. Uit die op-
brengst biedt Stichting Vluchteling hulp aan 100.000 vluchtelingen in onder andere Colombia, 
Myanmar en Ethiopië. Meer informatie op www.nachtvandevluchteling.nl   (Foto: aangeleverd)

Nacht van de Vluchteling:

nieuwe route van Amsterdam 
naar Haarlem

Testpersonen gezocht
Project resultaat-verbetering hoortoesteldragers

Doel:
Meetbare
resultaat 

verbetering
situaties



Met slim plan is particuliere zorgwoning binnen ieders bereik

‘Nu mijn moeder zo kwetsbaar 
is, moeten we dit doen...’
Wat zijn de beweegredenen van familie om voor particuliere zorg te kiezen? En voor wie 
is die particuliere zorg? Alleen voor de rijken? Maaike *, wier moeder in Aliantus Oud 
Seyst woont, vertelt over de afwegingen die zij met haar broer heeft gemaakt om hun 
demente moeder de zorg te geven die zij verlangt. Ook vertelt ze hoe zij naar de financi-
ele kant hebben gekeken. Al met al geeft haar verhaal een beeld van de beslissingen die 
zovele vijftigers met dementerende ouders moeten nemen.

De moeder van Maaike woonde in haar eigen huis. Gezien haar ziekteproces was het echter niet 
meer veilig voor haar om zelfstandig te blijven wonen. De kinderen, Maaike en haar broer, hebben 
gesprekken met professionals gehad over de mogelijkheden voor particuliere zorg. Deze gaven ech-
ter aan hier te weinig van te weten om een zinnig advies te geven. Toen zijn ze zelf gaan zoeken 
naar de meerwaarde van particuliere zorg ten opzichte van reguliere zorg en welke financiële ge-
volgen die keuze met zich mee zou brengen. 

De wensen
Hun moeder is geen vermogende dame. Zij heeft een klein pensioen, AOW en wat spaargeld. Me-
vrouw heeft wel een eigen koopwoning en deze, zo heeft zij altijd gezegd, is later als zij er niet 
meer is voor haar kinderen. Voor het wonen in een particulier huis hebben de kinderen een finan-
cieel overzicht gemaakt. Hierbij hebben zij niet alleen gekeken naar de huurkosten, maar naar alle 
voor- en nadelen, de sfeer, de zorg en het activiteitenaanbod van particuliere zorg. Dit alles in rela-
tie tot de levensverwachting van hun moeder gezien haar ziektebeeld. Kwaliteit van leven voor hun 
moeder staat voorop. Alles afwegende kozen de kinderen van mevrouw unaniem en definitief voor 
een particulier huis. Hun moeder woont nu in Aliantus Oud Seyst.

Een luxe particulier huis met goede dementiezorg, hoe kunnen de kinderen dat voor elkaar krijgen 
met het kleine pensioen en de AOW die moeder maandelijks ontvangt? Dochter Maaike weet het: 
,,Moeder is voor ons hét voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde geweest. Dit zit ook in ons. Nu wil-
len wij alles binnen onze mogelijkheden doen om vanuit deze onvoorwaardelijke liefde het beste 
voor moeder te regelen.’’ Zij vindt dat haar moeder daar ook recht op heeft. Om de beste zorg te 
regelen hebben de kinderen goed nagedacht, gezocht en een plan gemaakt. Het is een inspirerend 
plan dat in feite laat zien dat particuliere zorg toegankelijk kan zijn voor meer mensen met demen-
tie dan velen - ook verwijzers - vaak denken. Maaike: ,,Je hele leven maak je financiële afwegingen. 
Je kijkt naar wat je zou willen en of het kan. Je maakt wat kansberekeningen en neemt dan een be-
slissing. Zeker in deze laatste levensfase waarbij mijn moeder zo kwetsbaar is, moet we dit doen ...’’

Het plan
Maaike vertelt dat haar moeder een eigen koopwoning met overwaarde heeft. Deze woning wil 
moeder nalaten aan haar kinderen. De kinderen hebben ervoor gekozen de woning niet te verko-
pen maar te verhuren. Met de inkomsten van de huur, haar AOW en haar kleine pensioen heeft 
mevrouw voldoende inkomsten om de kosten van het wonen in een particulier huis te realiseren. 

Daarnaast vonden de kinderen het ook belangrijk om een PGB (PersoonsGebonden Budget) te ne-
men. Zo hebben zij zelf regie over de invulling van de zorg voor hun moeder. Op deze manier kan 
mevrouw nog steeds wekelijks haar persoonlijk begeleider ontvangen met wie zij leuke dingen on-
derneemt. Ook een voordeel is dat de eigen bijdrage aan het CAK laag is. Zij betaalt een bedrag 
van even boven de € 100,- in plaats van rond de € 1.650,- per maand, omdat bij particuliere woon-
zorgvoorzieningen wonen (huur en servicekosten) en zorg gescheiden is (in tegenstelling tot regu-
liere woonzorg).

Maaike geeft aan dat bij alle keuzes die zij en haar broer maken het altijd centraal staat dat hun 
moeder, nu zij zelf niet meer volledig de regie over haar leven heeft, zich veilig voelt en het fijn 
heeft. Dat nemen zij telkens weer als uitganspunt. Maaike: ,,Eigen regie, zelf zoeken naar de bes-
te oplossing, keuzes maken, beslissingen nemen is voor ons van groot belang. Dat past ook echt bij 
onze generatie. De professional denkt mee en geeft advies, maar wij bepalen zelf.’’ Ze vertelt dat 
haar moeder eerst in een andere zorginstelling heeft gewoond. Daar ging het niet goed met haar. 
Een andere woonplek was daarom nodig. Bij hun tweede zoektocht stond de kennis over demen-
tiezorg, sfeer en omgang vanuit de zorgprofessionals centraal. Dit moest goed zijn, want dat had 
hun moeder nodig. ,,Voor moeder moet het fijn zijn, zij moet zich goed en veilig voelen, dat is ons 
uitganspunt’’, vindt Maaike.

Eigen regie
Waarom zij over Aliantus Oud Seyst tevreden zijn? Maaike: ,,Er is ruimte voor eigen regie, niet al-
leen als het gaat over hoe laat en op welke wijze moeder wil ontbijten, maar ook over de da-
ginvulling. Er is tijd en aandacht voor haar. De vaste contactpersonen die verantwoordelijk zijn 
voor de zorg van moeder vormen een goede combinatie. Ze zijn warm, betrokken en con-
creet. Dat is volgens mij heel goed. Ik vind dat mijn moeder écht gezien wordt voor wie zij is.’’ 
Bij Aliantus is de juiste deskundigheid aanwezig en anders wordt die ingeschakeld. Zo is de zorg op-
timaal. Maaike: ,,Bij een veranderend gedragspatroon van mijn moeder wordt er snel en adequaat 
gereageerd. Als dochter word ik hierbij betrokken. Wanneer ik signalen afgeef voeren wij een ge-
lijkwaardig gesprek om samen tot de beste oplossing te komen. Behandelaren worden (snel) be-
trokken indien nodig. Zo is er al een paar maal een psycholoog geweest die meegedacht heeft over 
onrust bij onze moeder. Bovendien heeft moeder een goede daginvulling en ontvangt zij de zorg 
die zij nodig heeft, ook wanneer deze door haar dementie verandert. Dit alles maakt dat wij ons 
als kinderen geen zorgen hoeven te maken over de zorg die onze moeder krijgt. Dat geeft rust.’’

Betekent dit dat er niets beter kan? Maaike: ,,Natuurlijk zijn er altijd dingen die nog verder ontwik-
keld en verbeterd moeten worden, uiteraard ook hier. Het feit dat er over gesproken kan worden 
en dat wij samen naar oplossingen kunnen kijken, onze moeder het goed heeft en wij als kinderen 
ons welkom voelen, maakt dat wij zeer tevreden zijn.’’ (Foto: Pixabay)
(* Om privacy reden is gekozen voor een gefingeerde naam). 

Beeld en Geluid en 
SeniorWeb werken samen aan 
mediawijsheid ouderen
Beeld en Geluid en SeniorWeb slaan vanaf half januari officieel de handen ineen 
om de mediawijsheid van ouderen te stimuleren. Met een speciaal arrangement, 
waarbij senioren met elkaar in gesprek gaan over hun mediawijsheid, bieden Se-
niorWeb en Beeld en Geluid senioren een handvat om kritisch en doelmatig met 
media om te gaan.

Mediawijze senioren
In het huidige medialandschap zijn we omgeven door een constante stroom aan media. 
Krant, tv, social media, internet, mobiele telefoon - alle informatie die via deze platforms tot 
ons komt, heeft een grote invloed op wie we zijn, wat we vinden en hoe we naar de maat-
schappij kijken. Daarom is het belangrijk dat iedereen verantwoord en mediawijs in de sa-
menleving staat, zodat iedereen kan genieten van de wereld aan informatie, contacten en 
entertainment. Je bewust zijn van de schaduwzijde van die mediawereld, zoals desinforma-
tie, nep-nieuws, sociale uitsluiting van niet media-vaardige mensen en een mogelijke (ge-
neratie)kloof door eigen ‘mediabubbels’, is daarbij erg belangrijk.

Hoe gekleurd zijn de berichten die je leest of de beelden die je ziet? Hoe gaan de mediama-
kers te werk? Wat zijn de belangen van (nieuws)organisaties? Hoe herken je ‘fake news’ en 
welke nieuwe technologieën worden er ingezet om desinformatie te verspreiden? En wat 
zijn de do’s en don’ts bij het delen van informatie via social media? Door hierover met el-
kaar gesprek te gaan, krijgen de deelnemers van het mediawijsheid-arrangement meer in-
zicht over onze gemedialiseerde samenleving en suggesties om je hier goed in te bewegen.

Samenwerking SeniorWeb en Beeld en Geluid
Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld en Geluid) en Daniël de Levita (directeur Se-
niorWeb) ondertekenden 15 januari jl. de samenwerkingsovereenkomst voor het stimule-
ren van de mediawijsheid van ouderen tijdens een feestelijke ochtend bij Beeld en Geluid. 
Dertig senioren van Senver, Seniorenvereniging Hilversum, genoten van een gevarieerd pro-
gramma over de ontwikkeling en opkomst van nieuwe technologieën, de betekenis van 
nepnieuws en de gevolgen daarvan en het delen van persoonlijke informatie. Nostalgische 
fragmenten over het media-verleden uit het Beeld en Geluid archief mochten hierbij niet 
ontbreken. Na afloop van ieder programma is een vrijwilliger van SeniorWeb aanwezig om 
aanvullende vragen te beantwoorden en de bezoeker, indien gewenst, te informeren over 
opleidingscentra en cursusaanbod.

Het arrangement wordt tot en met oktober 2019 maandelijks aangeboden. Geïnteresseer-
de ouderen kunnen zich voor de volgende editie opgeven via www.beeldengeluid.nl/be-
zoek/agenda/wijs-met-media-voor-plussers. Deelname voor SeniorWeb-leden bedraagt 
€ 10,-. Deelname voor niet SeniorWeb-leden bedraagt € 14,50,-. (Foto: aangeleverd

Joseph en zijn broer van Christa 
Anbeek is Beste Spirituele Boek 2019
Voor Joseph en zijn broer van Christa 
Anbeek (Uitgeverij Ten Have) is de win-
naar van de publieksprijs Beste Spiritu-
ele Boek 2019. Dat is bekendgemaakt 
in het KRO-NCRV tv-programma Jacobi-
ne op NPO2. Anbeek is heel trots en blij 
dat ze gewonnen heeft: ,,Blij verrast 
ben ik ook, omdat mijn boek zo aards 
is en over het gewone leven gaat, over 
alles wat niet goed gaat: het kwetsba-
re. In het boek schrijf ik hoe je, te mid-
den van dat alles, je weg vindt naar 
hoop en liefde.’’

In Voor Joseph en zijn broer schrijft Anbeek 
over de zelfmoord van haar vader en broer, 
maar ook over de komst van haar klein-
zoon. ‘Hoe kom ik van treurigheid naar ver-
wondering?’ vraagt ze zichzelf in het boek 
af. Daarnaast filosofeert ze over het belang 
van spelen: zonder spelen kunnen individu-
ele levens stranden, maar kan ook een sa-
menleving ontwricht raken. Voor Joseph 
en zijn broer is een opvallende winnaar: 
de shortlist voor het Beste Spirituele Boek 
2019 werd gedomineerd door praktische 
spirituele handboeken voor onder ande-
re minimalistisch leven en meditatieve bos-
wandelingen, maar het overgrote deel van 

de stemmen ging naar Voor Joseph en zijn 
broer, een indringend persoonlijk verhaal.
Christa Anbeek is theologe en werkte jaren-
lang als spiritueel verzorger met psychiatri-
sche patiënten, die ze in Voor Joseph en zijn 
broer ook een stem geeft. Ze is bekend van 
Overlevingskunst (2010) en van de bestsel-
ler De berg van de ziel (2013), die ze sa-
men met Ada de Jong schreef. Belangrijke 
thema’s in haar boeken zijn de dood en de 
kunst van het leven. (Foto: aangeleverd)
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27 FEBRUARI
Pokerkampioenschap van Cas-
tricum om 19.30 uur in Café City, 
Dorpsstraat 22. Deelname 12,50. 
Inschrijven via www.onkpoker.nl.

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)

28 FEBRUARI

Theater Utrecht speelt Caligu-
la van Albert Camus in De Vest in 
Akmaar, 20.15 uur. (Foto: Roel van 
Berckelaer)

Nederlandse Bachvereniging 
speelt werken van Bach, Schütz 
en Mendelssohn in de Grote Kerk 
Alkmaar, 20.15 uur (inleiding 
19.30 uur)

Joke Bruijs ft. Musica Extrema 
(theaterconcert) in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

1 MAART
Herstelcafé Castricum, voor ie-
dereen met psychische klachten, 
van 11.00 tot 13.00 uur in het ca-
fé van Geesterhage in Castricum.

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

Ouderenmiddag van Blauw-
Zwart, de supportersvereniging 
van Vitesse ‘22. Aanvang 14.00 
uur in Vitesse-kantine ‘De Tref-
fer’. Kaarten afhalen bij Jos Kra-
mer, Wayenburg 5 tussen 10.00 
en 12.00 uur en na 17.30 uur. 

Marvellous (16+), ode aan het 
superheldengenre in De Vest in 

Alkmaar, 20.15 uur. Om 20.30 uur 
staat Sjors van der Panne in de 
kleine zaal, deze voorstelling is 
uitverkocht. (Foto: aangeleverd)

John West Live in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
William Rutten)

Spontaan theaterconcert van 
40-jaar Robert Jan Stips in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.30 
uur. (Foto: JW Bullee)

2 MAART
Carnaval bij speeltuinvereni-
ging Kindervreugd te Uitgeest. 
Programma vanaf 10.00 uur. Zie 
www.speeltuinuitgeest.nl.

Demonstratie portretschilde-
ren in de winkel Bij Bakker, Dorps-
straat 102 in Castricum. Van 11.00 
tot 16.00 uur is Marion van der 
Moolen aan het werk te zien. 

Falkland Toneel speelt ‘Het be-
toverde circus’ in De Beun in Hei-
loo, 15.00 uur. Ook zondag (13.30 
en 16.00 uur). (Foto: Peter Bijkerk/
Edo Postma)

Ouderwetse dansavond in 
buurtcentrum De Schuilhoek 
aan de Van Bronckhorststraat 1 in 
Heemskerk, 20.00-23.30 uur.

‘Foute bingo’ in café De Vrien-
schap in Akersloot om 20.30 uur. 
Entree gratis. 

De Waarheid van Florian Zeller 
met o.a. Huub Stapel in De Vest in 

▲

Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Anne-
mieke van der Togt)

Alex Roeka met theaterconcert 
‘En Toen Ineens’ om 20.15 uur in 
Cultuurkoepel Heiloo. Kaarten via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Pepijn Schoneveld met ‘Stante 
Pede’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (Foto: Casper Koster)

OLDENHERMANNS, Lize van Ol-
den en Anna Hermanns met ge-
stoorde sketches en absurde per-
sonage in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.30 uur. (Foto: Rick En-
gelgeer)

3 MAART

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)

Natuur- en cultuurhistorische 
wandeling rond Kasteel Mar-
quette in Heemskerk. Start om 
10.00 uur bij boerderij Heemshof, 
Oosterweg 2c. Aanmelden: ex-
cursieivnmk@gmailcom of www.
ivn.nl/mkl. (foto: aangeleverd)

Wandelen met lijsttrekker 
PvdA, boswachter en Job Co-
hen door duingebied van PWN 
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Start 
is bij Kijk Uit, Oude Schulpweg 4 
in Castricum. Aanmelden is nood-
zakelijk voor 1 maart, dit kan per 
e-mail naar info@nicosalm.nl.

Ko�econcert met Trio Taran-
tella, samen met sopraan Mar-
ja Schmitz, om 11.30 uur bij De 
Zwaan Cultureel in Uitgeest. Kaar-
ten via website De Zwaan Cultu-
reel of bij boekhandel Schuyt en 
indien voorradig aan zaal. 

Plogging Castricum wandelt 
Akersloot schoon. Verzamelen: 

14.00 uur op de parkeerplaats 
van SV Meervogels op de Bos-
chweg 17 in Akersloot. Meer info: 
www.ploggingcastricum.nl. (Fo-
to: Susanne van Reenen)

Meet & greet met populai-
re YouTuber Bibi bij ijsbaan De 
Meent in Alkmaar, 14.00-15.00 
uur. De meet & greet vormt een 
onderdeel van een speciaal inge-
laste editie van de ICE Games. De 
toegang tot de ijsbaan en deel-
name aan de ICE Games is tussen 
13.00 en 16.30 uur voor kinderen 
tot en met 12 jaar geheel gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Falkland Toneel zie zaterdag.

Jurassic Revenge, de specta-
culaire Dino-show in Kennemer 
Theater Beverwijk, 14.00 uur. Een 
avontuurlijke reis naar de oertijd 
voor jong en oud. (foto: Michel 
van ‘t Ende Producties)

Zin op Zondag in teken van 
‘Vriend en Vijand’ in De Vest in 
Alkmaar, 16.00 uur. Met Arnon 
Grunberg, Henk Haenen, Frank 
Meester, De Kift en verse soep! 
(Foto: Koos Breukel)

Landgoed De Doornduyn is om 
18.45 uur te zien bij Binnenste 
Buiten op NPO2.

Tango Salon Las Campanas in De 
Vest in Alkmaar, 19.00 uur.

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

Informatiebijeenkomst over 
nierfunctiestoornis in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis te Beverwijk 
van 19.00 tot 21.00 uur in het res-
taurant op de tweede etage. Toe-
gang gratis, aanmelden verplicht 
via www.rkz.nl.

5 MAART
Bijeenkomst van Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies 
van 13.30 tot 15.30 uur in het Tref-
punt in Heiloo. Thema: ‘Natuur’. 
Entree 5 euro.  Info: 072-5331297 
of info@trefpuntheiloo.nl .

Informatieve bijeenkomst over 
levenseinde door de Nederland-
se Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde in Fletcher Hotel-
Restaurant Heiloo van 13.30 tot 
18.00 uur. Toegang gratis. Aan-
melden: regiobijeenkomst@nvve.
nl of 020 - 620 06 90. Meer infor-
matie www.nvve.nl/agenda.

Workshop ‘Strategisch Netwer-
ken’ door Creatieve Universiteit 
Alkmaar van 09.00 uur tot 12.30 
uur in Bibliotheek Kennemer-
waard. Ga voor tickets en infor-
matie naar www.creatieveuniver-
siteitalkmaar.nl.

Sportkenniscafé voor sportbe-
stuurders uit Alkmaar en om-
geving in De Meent Bauerfeind, 
19.00 uur. Thema: jeugd bin-

den en behouden. Aanmelden: 
s.wunderink@alkmaarsport.nl.

Van Foreest Publiekslezing – 
Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse 
taal- en letterkunde in Grote Kerk 
Alkmaar, 20.00 uur.

6 MAART
Aan tafel met ….Karin de Kre-
mer in bibliotheek Limmen van 
15.00 tot 16.00 uur. Samen een 
geluksboekje maken. Deelname 
gratis.

Orkater met ‘237 redenen om 
door te gaan’ in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (19.30 uur voor-
spel in 300 seconden) (Foto: Lan-
geveen-Witte)

Vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte
Regio - GGD Hollands Noorden 
heeft vorige week, in samenwer-
king met het RIVM, een uitnodi-
ging voor de gratis vaccinatie te-
gen meningokokkenziekte ACWY 
naar 19.000 jongeren gestuurd in 
de regio Noord-Holland-Noord. 
Het gaat om jongeren die gebo-
ren zijn in 2001 en 2002, of in de 
periode tussen 1-1-2004 en 1-5-
2004. Jongeren geboren in 2003 
en 2005 ontvangen eind april de 
uitnodiging en vaccinatiekaart 
voor de tweede ronde die in mei/
juni plaatsvindt. Dan zullen nog 
eens 15.000 jongeren gevacci-
neerd worden.

De keuze om jongeren tussen 14-
18 jaar gratis te vaccineren is lan-
delijk bepaald. Dit heeft te ma-
ken met het feit dat zij relatief va-
ker drager zijn van de bacterie 
en er onder deze doelgroep veel 
onderling contact is. Zij hebben 
daarmee meer kans om de ziek-
te te krijgen en de bacterie te 
verspreiden. De verwachting is 
dat door het vaccineren van de-
ze jongeren dit leidt tot groeps-
bescherming en daarmee ziek-
te voorkomt in alle leeftijdsgroe-
pen.

Meningokokkenziekte is een 
ziekte die men krijgt van een bac-
terie, de meningokok. Van de-
ze bacterie bestaan meerdere ty-
pen. De typen A, B, C, W en Y zijn 
de bekendste. De meningokok-

bacterie kan onder andere lei-
den tot hersenvliesontsteking of 
bloedvergiftiging.
GGD Hollands Noorden voert in 
opdracht van de overheid het 
‘Rijksvaccinatieprogramma’ uit. 
De vaccinaties zijn er om de jon-
geren zelf te beschermen, maar 
ook de volksgezondheid in de re-
gio. Daarom is het belangrijk om 
samen te zorgen voor een hoge 
vaccinatiegraad: daarmee kan de 
verdere verspreiding van de ziek-
te worden voorkomen, en wordt 
de gezondheid in de regio op 
peil gehouden. Voor de jongeren 
zelf is één prik voldoende om ten 
minste vijf jaar beschermd te zijn 
tegen meningokokkenziekte.

Jongeren en hun ouders/ver-
zorgers kunnen voor informatie 
en vragen terecht op de websi-
tes van het RIVM (www.RIVM.nl), 
GGD Hollands Noorden (www.
ggdhn.nl/meningokokkenziekte) 
en www.deelditnietmetjevrien-
den.nl. Jongeren kunnen ook met 
hun vragen ook terecht op de 
website www.JouwGGD.nl. 

Mensen die niet in aanmerking 
komen voor de vaccinatie menin-
gokokken ACWY, maar wel gevac-
cineerd willen worden kunnen 
een afspraak maken met de af-
deling reizigersadvisering van de 
GGD via www.ggdhollandsnoor-
den.nl/reizen. Aan deze vaccina-
tie zijn kosten verbonden.

Jellie en kleindochter 
spelen in ‘Hallo Familie’
Regio - Op zaterdag 16 maart om 
19.30 uur is de laatste tournee-
voorstelling van ‘Hallo familie’ te 
zien in schouwburg Het Park in 
Hoorn. Regisseur Moniek Merkx 
mixt theater en dans tot een won-
derlijk warme voorstelling voor 
iedereen van 8 tot 108 jaar. Naast 
de zeven professionele perfor-
mers speelt er een echte oma en 
kind mee. In Het Park Hoorn is dat 
Jellie Hannah Wiersma uit Castri-
cum en haar echte kleindochter 
Kai Begeman uit Amsterdam.
Hallo familie is een wonderlijk 
warme voorstelling, een cartoo-
neske optocht met veel grappi-
ge en onverwachte gasten. Via de 
ogen van een kind zie je een fa-
milie die steeds vreemder en vro-
lijker wordt. Een dromerige dans- 
en theatermix van de makers van 
Liefde. 
Zaterdag 16 maart om 19.30 uur 
in Het Park, Westerdijk 4 in Hoorn. 
Reserveren: www.hetpark.nl / 
0229 291 000. (Foto: aangeleverd)
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Ajax komt opnieuw naar Castricum

FC Castricum wint - 
scheidsrechter ‘man of the match’
Castricum - De toeschouwers 
werden verwarmd door het zon-
netje dat uitbundig scheen za-
terdagmiddag, van het voetbal 
moesten ze het niet zozeer heb-
ben. Ook een wedstrijd die afge-
sloten leek te worden met een 
duidelijk overwinning voor de 
gasten maar die aan het einde 
zelfs gevaar liep.
De openingsfase is voor FC Cas-
tricum dat laat zien waarvoor het 
gekomen is, de  wedstrijd te win-
nen! Verder dan wat zwakke scho-
ten op de vijandelijke veste door 
voornamelijk Vrijburg en Zweet 
komt het echter niet.
Tegenstander De Dijk ontwor-
stelt zich langzamerhand aan de 
druk en krijgt allengs meer vat op 
de wedstrijd met scoringsmoge-
lijkheden, waarbij FC Castricum 
zich gelukkig mag prijzen dat die 
veelal rond  het strafschopge-
bied stranden. Het is De Dijk dat 
in de 18e minuut een strafschop 
krijgt toegewezen, Tom Worm-
houdy heeft het vizier echter niet 
op scherp staan en de bal belandt 
bijkans in het IJ.
Over en weer is er sprake van zeer 
matig voetbal met speldenprik-
ken aan weerszijden waarbij hal-
verwege de eerste helft Martijn 
van Duivenvoorde de geblesseer-
de Tom Heeling vervangt. Vlak 
daarna komt Castricum goed weg 
als een klutsbal net naast het doel 

van goalie Beukers rolt. Dan is het 
Ernst Buijnsters die in de 35e mi-
nuut doorbreekt op rechts, door 
de verdediging van De Dijk sla-
lomt en met een mooi schot de 
keeper het nakijken geeft, 0-1. De 
Dijk laat zich ook  niet onbetuigt 
waarbij het Wormhoudy is die ra-
kelings naast het doel  van de gas-
ten schiet. Even later is het weer 
Buijnsters die op rechts door-
breekt en de bal op de lat pegelt. 
Maar veel tijd om te treuren is er 
niet, opnieuw is het Buijnsters die 
op rechts zijn tegenstander de 
hielen laat zien en fraai 0-2 aan-
tekent. In de laatste minuut volgt 
nog een onderonsje tussen We-
ber en Zweet waarbij de laatste 
voor 0-3 zorgt en met comforta-
bele voorsprong gerust kan wor-
den.
De tweede helft is van hetzelfde 
laken en pak, veelal onsamenhan-
gend voetbal waarbij dan ook het 
middenveld veelal wordt overge-
slagen, met kansen over en weer 
en De Dijk zichzelf te kort doet 
en zeker niet de mindere is. Een 
vrije trap, zijdelings van het doel, 
door Laurens Kat wordt vakkun-
dig over de lat getikt door gele-
genheidskeeper Lars Beukers. Van 
Castricum zijde wordt Ward Haak 
voor Jeroen Bakker ingebracht.
Het is echter Castricum dat op-
nieuw weet te scoren, Weber en 
Zweet kunnen elkaar weer goed 

vinden en het is Zweet die be-
kwaam afrondt, 0-4. De wedstrijd 
lijkt dan gestreden maar niets 
blijkt minder waar te zijn. De Dijk  
speler Leijgraa� krijgt een dot van 
een kans die echter net naast het 
doel wordt gekopt. Daarna is het 
in de 85e  minuut gastheer spe-
ler Kat die wordt vrijgespeeld en 
voor een kansloze keeper Beukers 
verschijnt, 1-4. En dan gebeurt er 
van alles, door een kopbal van 
Wormhoudy wordt het zowaar 
2-4 en staat het Castricum pu-
bliek vol verbazing te kijken wat 
zich afspeelt voor hun ogen.
De Dijk ruikt bloed, er dient zich 
een opstootje aan met geel voor 
Menno Buijnsters, de organisatie 
bij Castricum is in deze fase volle-
dig zoek, de vanouds goed spe-
lende sluitpost Marcel Huisman 
heeft er de handen aan vol. De 
Dijk speler Schadrac pro�teert er 
voluit van en brengt dan de stand 
op 3-4 en dit hiermee ook de ein-
stand wordt. Een wedstrijd om 
snel te vergeten waarbij de pun-
ten wel naar Castricum worden 
meegenomen en de positie in de 
subtop onveranderd blijft. 

Ruimte voor verbetering, waar de 
komende tijd aan gewerkt kan 
worden want de eerstvolgende 
wedstrijd is op 9 maart uit tegen 
H.C.S.C in den Helder. (Foto: San-
dy Klaver)

Castricum - Op dinsdag 30 april 
is er een Ajax Clinic bij Vitesse’22. 
Jongens en meiden tussen de 6 
en 16 jaar trainen tijdens deze cli-
nic een dag als een echte Ajax-
speler.
Tijdens de clinic in de meivakan-

tie staat individuele techniektrai-
ning centraal. In het middagpro-
gramma passen de deelnemers 
de geleerde technische vaardig-
heden toe in verschillende par-
tijvormen. De trainingsvormen 
zijn gebaseerd op de trainings-

methode van de Ajax-jeugdoplei-
ding. De deelnemers worden in-
gedeeld in een team op basis van 
leeftijd en niveau, zodat iedereen 
zich kan verbeteren. Voor meer 
informatie en inschrijven: www.
ajaxclinics.nl. 

Castricum - Na een zeer succes-
vol NK junioren vorig weekend 
reisden acht TDR-atleten af naar 
Apeldoorn om te strijden voor 
de Nederlandse indoortitel. Na-
mens TDR werden er twee zilve-
ren medailles gewonnen en werd 
er een limiet gelopen voor het Eu-
ropees kampioenschap indoor in 
Glasgow van 1 tot en met 3 maart 
2019. 
Het hoogtepunt van het week-
end was de 3000 meter �nale. In 
een harde race wisten maar liefst 
drie atleten onder de limiet van 
7’56”00 voor Glasgow te duiken. 
Eén van deze atleten was Bram 
Anderiessen. Tegenstander Ben-
jamin de Haan had de week er-
voor de limiet net op een secon-
de gemist en was vastberaden 
zich dit weekend wel te kwali�-
ceren. ,,Ik was van plan om hoe 
dan ook mee te gaan met de kop-
groep totdat ik stuk zou gaan, 
maar na 2000 meter voelde ik mij 
nog erg relaxed en zag ik moge-
lijkheden. Ik raakte hierdoor echt 
in mijn element en ging mee met 
de versnellingen de laatste kilo-
meter om de laatste 400 meter 
voluit te gaan.’’ Anderiessen �-
nishte tot ieders verbazing in een 

tijd van 7’55”46 wat onder de li-
miet van de EK indoor is. Ande-
riessen mag hierdoor in Glasgow 
Nederland vertegenwoordigen 
op de 3000 meter. Anderiessen is 
met deze tijd ook de snelste TDR-
atleet ooit op de 3000 meter en 
bemachtigd de tiende plek op de 
Nederlandse allertijden ranglijst 
voor de senioren indoor.  
Een dag eerder was het Britt Um-
mels die als een van de favorieten 
aan de start stond van de 3000 
meter. De uiteindelijke winnares, 
Elsbeth Ciesluk, versnelde al na 
drie rondes waar Ummels goed 
op reageerde, maar uiteindelijk 
moest Ummels haar door het ho-
ge tempo halverwege laten gaan. 
Het werd een strijd om zilver, die 
Ummels won dankzij een harde 
laatste ronde. Ummels pakte hier-
door zilver in een tijd van 9’25”34. 
Voor TDR was het dit weekend 
een grote mijlpaal, Britt Ummels 
wist met haar zilveren medaille 
de 400ste NK medaille namens 
TDR binnen te halen.  
De 800 meter was dit jaar erg 
breed bezet met veel mannen 
onder de 1’51”00 als persoonlijk 
beste tijd. Een goede graadme-
ter voor de TDR-atleten om te la-

ten zien wat ze waard zijn. De eer-
ste TDRatleet die in actie kwam 
was Djoao Lobles, die in een hele 
sterke serie liep met de grote fa-
voriet Thijmen Kupers en Richard 
Douma. Na 400 meter was het vat 
leeg van de Nederlands junioren 
kampioen op de 400 meter waar-
door hij als vierde eindigde in een 
respectabele tijd van 1’51”49. 
Na Lobles was het de beurt aan 
Brian Versluis en Twan Pormes 
om een �naleplaats te bemach-
tigen. Pormes wist in de laatste 
200 meter weg te versnellen van 
zijn teamgenoot en werd ook 
vierde in zijn serie in een tijd van 
1’54”74. Versluis kwam daar kort 
achter en klokte 1’55”74. Timo 
Stegink was de vierde TDR-atleet 
op de 800 meter maar kon helaas 
geen potten breken en kwam als 
vierde van zijn serie over de �nish 
in een tijd van 1’58”40. 
Wegens de vele afmeldingen van 
atleten op de 1500 meter, werd 
op de dag zelf besloten om de 
series over te slaan en de atleten 
meteen de �nale te laten lopen. 
Slagter nam als 800 meter atleet 
een uitstapje naar de 1500 meter, 
maar wist zich helaas niet in de 
prijzen te lopen.

400e NK medaille voor TDR
Anderiessen verrast met EK-limiet

Vitesse terechte winnaar 
van povere CAL-derby: 2-1
Castricum - Mede door de nage-
noeg ideale weersomstandighe-
den was de publieke belangstel-
ling voor de topper tussen Vitesse 
en Limmen weer eens ouderwets 
groot. Limmen had sinds 21 ok-
tober 2018 niet meer verloren en 
stond met nog één duel tegoed 
op de vierde plaats met slechts 
één punt achterstand op Vites-
se. Zelfs koploper Kennemers had 
méér verliespunten en was dus 
een prooi voor Limmen. Kortom, 
alle ingrediënten voor een span-
nende derby waren aanwezig. 

Vooral Limmen kon echter in de-
ze derby de hoge klassering geen 
moment waar maken. Maar span-
nend bleef het tot het laatste mo-
ment. En die spanning vergoed-
de veel, want het niveau van de 
wedstrijd was allesbehalve goed 
te noemen. 
Lange tijd leek het uit te draaien 
op een bloedeloze 0-0, maar ook 
dit keer zat het venijn in de staart. 
Uiteindelijk ging de winst naar Vi-
tesse in de slotminuut van de ex-
tra tijd dankzij supersub Nick van 
de Ven.

Een van de weinige aanvallende 
acties van Limmen waren in het 
begin van de wedstrijd te zien. 
Dat leverde zelfs een doelpunt op 
dat echter door de goed leiden-
de scheidsrechter Van Schepen 
wegens duwen werd afgekeurd. 
Daarna nam Vitesse het initiatief 
in handen om dat daarna ook niet 
meer af te staan. Maar zoals ge-
zegd van goed voetbal was niet 
of nauwelijks sprake en dus viel er 
niet zoveel te genieten voor het 
talrijke publiek. In de 35e minuut 
leek Vitesse op voorsprong te ko-
men toen keeper Randy Scheer-
man zichzelf in de problemen 
bracht, de bal door Jort Kaandorp 
ontfutseld zag worden, die ver-
volgens simpel binnengetikt kon 
worden. Maar na enige bedenk-
tijd werd ook dat doelpunt afge-
keurd door de scheidsrechter. Zo-
doende bleef het 0-0 tot de rust. 

Na rust moest Limmen zich be-
perken tot verdedigen en trai-
ner Jurg Bosman had daarom een 
muur van verdedigers opgetrok-
ken voor de in tweede helft uit-
blinkende keeper Randy Scheer-

man. Al na een minuut of vijf wist 
hij zijn doel schoon te houden bij 
enkele gevaarlijke aanvallen van 
de thuisploeg waarbij de groot-
ste kans op een openingstre�er 
voor Rik Beentjes was. Maar en-
kele minuten later leidde een van 
de spaarzame counters tot grote 
kans voor Limmen die net geen 
goal opleverde. In de 60e mi-
nuut volgde een indrukwekken-
de solo van Robin Bakker. Vanaf 
de middenlijn passeerde hij di-
verse tegenstanders, slalomde 
het strafschopgebed binnen en 
leek ook de al liggende keeper te 
omspelen. Maar Randy Scheer-
man wist de bal met de toppen 
van zijn vingers nog net van zijn 
schoen te pakken. In een poging 
om alsnog de winst te forceren 
zorgde trainer Thijs Sluijter voor 
nieuw elan door het inbrengen 
van Nick van de Ven en Luuk ten 
Broek. Dat bleek een prima zet te 
zijn. Want in de 86e minuut ver-
lengde de lange Nick van de Ven 
met zijn hoofd een verre inworp 
van de weer goed spelende Rick 
Poel, waarna de bal precies voor 
de voeten kwam van aanvoerder 
Jort Kaandorp. En de topscoor-
der van Vitesse had daardoor de 
bal voor het inschieten: 1-0. Daar-
mee leek het pleit beslecht maar 
vanuit het niets kwam Limmen 
kort daarna toch weer op gelij-
ke hoogte. En verre voorzet van-
af links werd door de uitlopende 
keeper Michel van Kampen ver-
keerd ingeschat waarna Lasse Ka-
rels simpel kon scoren: 1-1. 

Ondanks de grote teleurstelling 
zette Vitesse in de verlenging nog 
eens alles op alles voor de winst. 
En dat leverde in de laatste mi-
nuut alsnog het beoogde en te-
rechte resultaat op toen spits 
Nick van de Ven zich vrijspeel-
de en hard uithaalde in de uiter-
ste rechterbenedenhoek. Die in-
zet was zelfs Randy Scheerman te 
machtig en leidde tot een enor-
me ontlading bij alle spelers en 
het thuispubliek. (Foto: aangele-
verd)

Titel dichtbij voor schakers Vredeburg
Limmen - Het eerste team van SV 
Vredeburg speelde vrijdagavond 
het belangrijke bondsduel tegen 
De Waagtoren 3 uit Alkmaar. Op 
dezelfde avond werkten de overi-
ge schakers ronde twintig van de 
interne competitie af.

In dit wonderbaarlijke schaaksei-
zoen staat Vredeburg 1 - op pa-
pier één van de zwakkere teams 
in de competitie - al vanaf de eer-
ste ronde bovenaan de ranglijst in 
de tweede klasse C. Alles zit mee 
en iedere keer is er wel weer een 
speler die zichzelf overtreft. In 
de voorlaatste ronde nam Vrede-
burg het in eigen huis op tegen 
het sterke De Waagtoren 3. Reeds 
na anderhalf uur stond Vrede-
burg 2-0 achter: Sandra Hollander 
en eerste bord speler Luc Janssen 
verloren tamelijk kansloos. Bob 
en Ed Stolp tekende vervolgens 
beiden voor een nette remise. In 
het geval van Ed Stolp was het 
zelfs een zogenaamde ‘plus-remi-
se’: hij stond beter, maar zijn te-

genstander ontsnapte met ‘eeu-
wig schaak’. Toen Harold Ebels 
laat op de avond, na zestig zetten 
een eindspel met een pion min-
der niet meer kon houden, pak-
ten donkere wolken zich samen 
boven de Limmer titelaspiraties: 
1-4.  Maar Niels Hageman schonk 
weer hoop: hij won zeer knap in 
de opperste tijdnood een eind-
spel met een loper tegen een pi-
on. Toen ook Hidde Ebels het vol-
le punt veroverde - zijn tegen-
stander moest een loper geven 
om een gepromoveerde pion 
onschadelijk te maken - was de 
spanning om te snijden en richt-
ten alle ogen zich op het bord van 
Bert Hollander. Groot was de op-
luchting toen Hollander, met nog 
maar een enkele minuut bedenk-
tijd, een remise-achtig eindspel 
door een kolossale fout van zijn 
opponent nog wist te winnen. 
Met de 4-4 blijft de kampioens-
droom volop in leven. Wanneer 
Vredeburg op 22 maart in de laat-
ste ronde niet verliest van Krom-

menie 2 - zeker geen eenvoudige 
opgave - dan is de titel een feit en 
promoveert Vredeburg voor het 
eerst in de 45-jarige clubgeschie-
denis naar de eerste klasse. 

In de interne competitie lever-
de Bert van Diermen een mooie 
stunt door te winnen van de 
sterker veronderstelde Dick Aaf-
jes. Nico Pepping beslechtte de 
twist met zijn jongere broer Chiel 
in zijn voordeel. Hans de Goe-
de probeerde het nog met een 
luchtig uitgesproken ‘zullen we 
er maar remise van maken?’, maar 
daar trapte Barry Blekemolen niet 
in en bouwde het stellingvoor-
deel keurig uit naar een fraaie ze-
ge. Harry Levering draait een uit-
stekend seizoen en won zowaar 
ook van de sterke Tars Wanders. 
Remi Aa�es versloeg Gertjan Haf-
kamp in een strategisch goed op-
gebouwde partij. 

Komende vrijdag wacht ronde 21 
van de interne competitie.

Biljartvereniging WIK:
Spannende strijd tussen 
Lute en Van Gennip
Castricum - Op de 21e speel-
avond van de wintercompeti-
tie Libre, was het de partij tus-
sen Gert en Ferry, die de meeste 
aandacht trok. Beide spelers lie-
ten zien dat zij hun mindere pe-
riode achter zich willen laten en 
streden met veel verve voor de 
overwinning. Gert was weer he-
lemaal in zijn element en produ-
ceerde mooie series van 27- 17 en 
16 caramboles en beëindigde de 
partij met een nipte winst, maar 
wel met een stijgingspercenta-
ge van 56%. Ferry kon de strijd 
lang volhouden maar door in de 
laatste vijf beurten niet te scoren, 
kon hij de scoringsdrift van Gert 

niet meer beantwoorden. Maar 
zijn opgebouwde aantal caram-
boles waren toch voldoende om 
de partij af te sluiten met een stij-
gingspercentage van 55%. 
Door weer een prima overwin-
ning op de stand-in van Hans 
Kooiman, met een stijgingsper-
centage van 50%, sluipt Ad Kem-
pers gestaag naar de top vijf po-
sitie op de ranglijst en kan de-
ze nog behouden, als zijn laatste 
twee wedstrijden gunstig verlo-
pen. 
Ook Daan van de Laarschot is aan 
een inhaalrace bezig en de kans 
om als eerste te eindigen van de 
competitie, wordt met de week 

groter. Zijn twee partijen die hij 
vorige week speelde, waren goed 
voor een totaal van  217 punten. 
Na een zwakke start van de eer-
ste partij tegen Cees Burgmeijer, 
kwam Daan niet verder dan 87 
punten, maar in zijn tweede partij 
tegen Frans Lute, kwam het her-
stel. Deze wedstrijd had een gril-
lig verloop met wisselde kansen 
voor de overwinning, die in het 
voordeel van Daan werd beslecht. 
Frans had wel wat positieve opris-
pingen met hoge series van 26 en 
16 caramboles, maar door te veel 
‘poedels’ kwam hij toch 10% te 
kort op zijn te maken caramboles. 
Door regelmatig zijn caramboles 
bij elkaar te tikken, kon Daan zijn 
keu op het eind van de partij uit 
elkaar schroeven en was de winst 
met een stijgingspercentage van 
30% zijn beloning. Stand: 1. Cor 
Stroet 2192, 2. Gert Lute 2119 
(nog twee wedstrijden in te ha-
len), 3. Wim van Duin 2109.  



 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Rotan in je interieur:

Wat is jouw favoriete 
woontrend?

warm en 
sfeervol

MAIL & WIN KAARTEN
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Repair Café in De Bakkerij op 9 maart

Agenda Raadsinformatieavond / 
commissie 28 februari 2019

 
Tijd Onderwerp 
 Commissies
19.30 – 20.45 Strandbebouwing Castricum

 aadsinformati ebijeenkomsten
19.30  20.45 nformati eve bijeenkomst over thema ondermijning 
 Pauze
21.00 - 22.30 Presentati e actualisati e grondbeleid

 aadswerkgroep
21.00  22.30 aadswerkgroep ociaal Domein

Verkiezingen 20 maart

1. ededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag 26-11-2018
3. elati e  met organisati e en bestuur
4. ededelingen voortgang monumentenzaken
 • ollerusstraat 1
 • Duin  Bosch (algemeen)
 • alomons Oordeel restaurati e s.v.z.
 • Protestantse erk Dorpsstraat
 • Tankval
5. ededelingen voortgang archeologie: 
 • Beleid algemeen
 • Akersloot aanpak plan West
 • Duin en Boschterrein locati e sportvelden
 • apport locati e Duijndoorn
6. ngediende subsidies
7. Beleid in de toekomst in relati e tot Omgevingswet
8. Wat verder ter tafel komt

AGENDA Monumentenraad 4 maart
2019 om 15.30 uur in vergaderzaal 

De Schulpvaart 

Wanneer krijg ik de stempassen  
og 21 dagen tot aan de verkiezingen  De stempassen voor de verkiezing van leden van Provin-

ciale taten en voor het bestuur van waterschap Hoogheemraadschap Hollands oorderkwarti -
er krijgt u uiterlijk volgende week, 6 maart, per post. 
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen  U kunt stemhulp krijgen op www.noord-holland.stem-
wijzer.nl en www.hhnk.mijnstem.nl

Waar kan in onze gemeente kan ik stemmen
Op uw stempas staat het stembureau dat dicht bij in de buurt is. aar u mag met uw stempas-
sen in elk van de 23 stembureaus in onze gemeente stemmen. 

Hoe laat kan ik stemmen  
U kunt stemmen vanaf 7.30 tot 21.00 uur. Bij het  tati on kunt u al van 0.00 tot 20.00 uur 
stemmen. We hebben ook een mobiel stembureau. Deze staat op verschillende locati es.

Castricum
1  emeentehuis, aadhuisplein 1
3   Basisschool uliana van tolbergstraat 3
4   De ern, Overtoom 15
5   Pastorie  kerk, Dorpsstraat 113
6   Basisschool Helmgras, Het orte and 3
7   De limop, ooseveltlaan 1
9   Visser ’t Hooft school, emphaan 17
10  Clusius College, Oranjelaan 2a
11  De antmark, De antmark 1
12  De Oude euken, Oude Parklaan 111 
13  A E E , Van Oldenbarneveldweg 25
 21  tati on (Bloemenkiosk) aangepast stembureau:   
 open van 00.00 uur tot 20.00 uur.
Akersloot
14  ’t ruispunt, ozartlaan 1a
15  Bibliotheek, embrandtsingel 1
16  De tore  Club, Wilhelminaplein 1
Limmen
17  Basisschool het leurenorkest, Hogeweg 55
18  Vredeburg, Dusseldorperweg 64
19  De Cameren, age Weide 3
Locati es mobiel stembureau:
09.00-10.30   De Boogaert, De Boogaert 37, Castricum
11.00-12.00   ervice  at ans ouci, ans ouci 113, Castricum
12.30-13.30   Bonhoe  er College, Pieter ieft straat 20, Castricum 
14.00-15.00   ac. P. Thijsse College, De Bloemen 63, Castricum
19.30-20.30   Dorpshuis De emphaan, Woude 8, de Woude

De stemlokalen met           zijn toegankelijk voor mindervaliden. 

 wilt in een andere gemeente stemmen  egel dan een Kiezerspas
et 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 heeft  u een kiezerspas nodig. 
• et een kiezerspas voor de Provinciale tatenverkiezing kunt u stemmen binnen de provincie 

oord-Holland.
• et een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied 

van waterschap Hoogheemraadschap Hollands oorderkwarti er. 
 kunt twee dingen doen:

•  Vul het aanvraagformulier in. Dat kan nu al. Het formulier kunt u a  alen ti jdens opening-
suren bij de recepti e van het gemeente f downloaden op de webpagina www.castricum.nl/
verkiezingen2019. org dat wij het formulier uiterlijk 15 maart hebben ontvangen. U kunt het 
ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen castricum.nl of per post sturen naar Bureau 
Verkiezingen, aadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

•  Of: u wacht tot u uw stempas in huis heeft  (begin maart). eem 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. Vergeet uw identi teitsbewijs niet

 wilt iemand anders voor u laten stemmen  of u wilt voor iemand anders stemmen  
egel dan een Volmacht
unt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen  aat 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 stemmen 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 volmachtgedeelte in op achterkant van de stempas en plaats uw handtekening. eef dan de 
stempas n een kopie van uw legiti mati ebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

•  chrift elijke volmacht
 U kunt een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door 

vakanti e uw stempas niet kunt omzett en in een onderhandse volmacht. 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 
uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. 

 De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u 
gaat stemmen. U hoeft  de andere kiezer geen kopie van uw legiti mati ebewijs mee te geven.

-  Voor de Provinciale tatenverkiezing kunt u alleen een schrift elijke volmacht geven aan een 
kiezer uit provincie oord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde 
in een gemeente binnen het grondgebied van waterschap oord Holland oorderkwarti er 
wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.

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

eer weten over de verkiezingen   leest er alles over op de speciale webpagina www. castri-
cum.nl/verkiezingen2019. 

(Voorlopige) Agenda Raadsplein 
14 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30  20.45 Tussenbesluit zwemvoorziening Castricum (mogelijk deels besloten) 
19.30  20.15 niti ati efvoorstel biodiversiteit in parken en bermen 
20.15  20.45 oti e B-vriendelijke gemeente
 Pauze 
21.00  22.30 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
21.00  21.45 Begroti ngswijziging fi nanciering Veilig

21.45 – 22.30  Commissie Algemene aken  
 Diversen 

22.45  aadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Uitgangspuntennoti ti e emeenschappelijke egelingen
 5 luiti ng  

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 

ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de gri   e via raadsgri   e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Op zaterdagmiddag 9 maart is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer 
een epair Caf . De openingsti jden van het epair Caf  zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De 
entree is grati s (gi  en zijn welkom).  betaalt alleen voor eventuele materialen. epareren 
en reparati es zijn uiteraard op eigen risico.

epair Caf  wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transiti on Town Castricum en De 
roene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. om langs met uw kapott e spullen en ga 

samen met onze vrijwilliger aan de slag om deze te repareren. eparati es zijn mogelijk aan 
kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook kunt u zich laten adviseren bij computer-
problemen en fi etsreparati es. Op 9 maart is er helaas geen hulp bij te ti elreparati e.  Op 9 
maart is er ook iemand van CA orie aanwezig, die u energie-adviezen kan geven.
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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 27 februari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. U 
kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 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 
140219 Maatlat 6 in Limmen 

het vergroten van de bedrijfsruimte (WABO1900277)
Anna Bijnsstraat 10 in Castricum 
het vergroten van de woning (WABO1900281)

150219 Amandellint (naast 16) (Acacia terrein)/Hogeweg (achter 156) in Limmen 
het nieuw bouwen van een woning (WABO1900282)

180219 Koningsweg 25 in Akersloot 
het bouwen van een berging (WABO1900299)
Prins Bernhardlaan 9 in Akersloot 
het plaatsen van een tuinhuisje (WABO1900300)

190219 Hogeduin 9 in Castricum 
het vergroten van de berging (WABO1900302)

200219 Heer Hugostraat 12 in Akersloot 
het vergroten van de woning d.m.v. een dubbele nokverhoging (WABO1900311)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
Vergunningsvrij: 

• Duindoornlaan 4 in Castricum
het doortrekken van het pannendak tussen twee bestaande schuren
(WABO1900213)

Buiten behandeling: 
• Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum

het bouwen van een bedrijfshal (WABO1801970)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
150219 Van Egmondstraat 7 in Castricum  

het omzett en van een prakti jkruimte naar een starterswoning (WABO1900130)

200219 Wielewaal 1 in Castricum
het vergroten van de woning en het plaatsen van een veranda (WABO1900087)

210219 Westerweg 6 in Akersloot 
het verbouwen van de woning (WABO1801899)
Dorpsstraat 19 in Castricum.
het plaatsen van een dakkapel (WABO00056)
Laandervaart/Kooibrug (E370) in Limmen
het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg van  
natuurlijke oevers/berm (WABO1900056)

220219 Albert Schweitzerlaan 8 (kavel 8) in Castricum 
het bouwen van een woning (WABO190004)
Albert Schweitzerlaan 10 (kavel 9) in Castricum 
het bouwen van een woning WABO1900003)

270219 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum 
het uitvoeren van een constructi eve wijziging (WABO1900162)
Van Speykkade 61 in Castricum 
het bouwen van een bijeenkomstgebouw (WABO1801842)

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 kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
2022019 Op het terrein Dijk & Duin in Castricum 

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Rootsmarket  
(APV1900063).
De markt is op 6 zondagen, te weten:14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus 
en 8 september 2019. De openingsti jden van de markten zijn van 11.00 uur tot  
17.00 uur.

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 kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 27 februari 2019.

Meet & greet met populaire 
YouTuber Bibi bij ijsbaan De Meent
Regio - Op zondag 3 maart komt 
de bekende YouTuber Bibi 
naar ijsbaan De Meent Bauer-
feind in Alkmaar voor een 
meet & greet. Van 14.00 tot 
15.00 uur kunnen kinderen op 
de foto met Bibi en een hand-
tekening van hun YouTube 
idool bemachtigen. De meet & 
greet vormt een onderdeel van 
een speciaal ingelaste editie 
van de ICE Games. De toegang 
tot de ijsbaan en deelname aan 
de ICE Games is tussen 13.00 en 
16.30 uur voor kinderen tot en 
met 12 jaar geheel gratis.

De ontmoeting met de 10-jarige 
Bibi is een initiatief van IJS-
TIJD!, het jeugdschaatsen pro-
gramma  van de nationale

schaatsbond KNSB. Op YouTube 
heeft Bibi ruim 440.000 abon-
nees. Haar ruim 150 video’s zijn 
inmiddels al meer dan 85 miljoen 
keer bekeken.

Deze zondag kunnen kinderen en 
hun ouders deelnemen aan een 
gevarieerd programma op het 
ijs. Naast schaatsen is er de 
mogelijkheid om deel te ne-
men aan ijshockey, ice biken, 
sjoel de puck of curling. De 
organisatie is in handen van 
enthousiaste en professionele 
begeleiders van Alkmaar Sport. 
Toegang tot de ijsbaan en 
deelname aan de ICE Games is 
tussen 13.00 en 16.30 uur 
voor kinderen tot en met 12 
jaar geheel gratis. Wie zelf geen

schaatsen heeft kan deze huren 
bij de in het pand gevestigde 
schaatsshop Fortysix Sports.
Het beweegprogramma ICE 
Games wordt gedurende het 
schaatsseizoen gratis aange-
boden aan basisschoolleer-
lingen aan de regio. De ICE 
Games zijn vorig schaatsjaar 
bezocht door 6.000 kinderen. 
Dit jaar groeit het aantal deel-
nemers met maar liefst 50% 
naar 9.000. Het programma 
wordt mogelijk gemaakt door 
maatschappelijk sponsor Rabo-
bank Alkmaar e.o. Stadswerk 
072 en Fortysix Sports zijn 
vrienden van de ICE Games.

(Foto: aangeleverd)

Regio - Hermine Deurloo  en 
Mike Boddé delen een muzikale 
voorkeur voor het lyrische 
Toots Thielemans repertoire, 
afgewisseld met filmmuziek 
en Braziliaanse liedjes. 
Natuurlijk ontbreekt een bij-
passende anekdote daarbij 
niet. Sinds 2015 treden zij 
samen op en zijn te zien ge-
weest bij Jinek en meermaals 
bij Podium Witteman.
Deurloo heeft de mond-
harmonica een swingend 
nieuw leven ingeblazen. Naast 
haar optredens met Boddé 
speelt ze met artiesten 
uiteenlopend van Trijntje 
Oosterhuis of Mathilde San-

ting tot het Jazz Orkest van 
het Concertgebouw en het 
Metropole Orkest. Mike Boddé 
is bekend van TV en theater 
als cabaretier, schrijver en 
presentator. Daarnaast is hij 
ook een begaafd pianist en 
componist. Zij worden 
muzikaal ondersteund door 
bassist Frans van der Hoeven, 
die vaak samenspeelde met 
Toots Thielemans en 
drummer Pim Dros. 

Zaterdag 16 maart in de 
Cultuurkoepel Heiloo. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
€ 20,-.
www.cultuurkoepelheiloo.nl. 

In Cultuurkoepel Heiloo
Hermine Deurloo en 
Mike Boddé




