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Idylle
In de bloemenweide getooid met

kleuren en geuren zwermen
zoemende bijen in het voorbije,

bij een rijke weelderige groenplek 
omgeven door leven van vlinders,
hondeneigenaars, wandelaars en 

spelende kinders nabij knopjes van lente 
inluidende sneeuwklokjes,

sierlijke struiken en planten met
aan weerskanten wuivende bomen,

die iedereen verwelkomen.
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Castricummers ‘nuchter volk’, maar

Desinfecterende handgel 
ook hier niet aan te slepen
Mardou van Kuilenburg

Ard van G&W Gezondheids-
drogist Aker in Limmen wacht-
te maandag op een nieuwe le-
vering. ,,Bestellen lukt nog wel, 
maar mondjesmaat. Er zit een 
limiet aan. Nu heb ik een � rma 
gevonden die er dertig kon op-
sturen. Daar houdt het op. Door 
de andere partijen was ik hele-
maal heen.” Ook bij drogisterij 
Visser in Castricum is de voor-
raad op. ,,Alles is uitverkocht 
sinds afgelopen weekend. We 
merken dat er veel meer vraag 
naar is.” 

Hamsteren
Ook voor advies over hoe te 
handelen bij corona, worden 
de drogisten benaderd. Ard: 
,,Mensen willen weten wat ze 
zelf kunnen doen of wat ze juist 
moeten laten. Ik merk zeker dat 
het leeft onder Castricummers, 
ja. De afgelopen twee, drie da-
gen was het hier een gekken-
huis.” Bij drogisterij Visser ho-
pen ze ‘binnenkort’ op een nieu-
we levering. ,,We hebben alleen 
geen idee wanneer dat is.” 
Handgels worden volgens de 
drogisterijen het hele jaar door 
wel verkocht, met een kleine 
piek in de winter. De heisa rond-
om het coronavirus zorgt ervoor 
dat mensen de antibacteriële 
substantie nu gaan inslaan. De 

drogisterijen begrijpen de reac-
ties wel. ,,Mensen worden ook 
een beetje bang gemaakt.” 

‘Te nuchter’
Castricummers in en rondom 
winkelcentrum Geesterduin lij-
ken de komst van het virus niet 
zo te vrezen. 
,,Aan de griep gaan elk jaar men-

sen dood en daar hoor je nooit 
iemand over”, zegt iemand. En: 
,,Castricummers zijn veel te 
nuchter voor die onzin.” Ook ge-
hoord: ,,Desinfecterende hand-
gel? Wat is er mis met alleen wa-
ter en zeep?” In de supermarkt 
gooit een enkeling voor de ze-
kerheid twee extra pakken rijst 
in haar boodschappenkarretje. 
,,Het zal wel loslopen, maar ik 
vind het een � jn idee om wat ex-
tra’s in huis te hebben. Je weet 
maar nooit.”

Castricum - Drogisterijen in Castricum en omgeving merken een 
run op desinfecterende handgels. Vrijwel overal zijn de � esjes uit-
verkocht. ,,Het was hier de afgelopen dagen een gekkenhuis.”

Raadsleden en wethouder uitgenodigd voor overleg

og eel ragen o er fl e woningen

Hans Boot

Radio Noord-Holland verspreid-
de afgelopen weekend een be-
richt over de meest besproken 
locatie in Akersloot door te stel-
len dat de containerwoningen 
aan de Roemersdijk van de baan 
lijken. Dit naar aanleiding van de 
bekendmaking via een brief van 
de gemeente dat het traditione-

le timmerdorp op het bestaan-
de speelveld haar plek zou be-
houden.  
Woordvoerder Jan Niemeijer van 
de Belangengroep Flexwonen 
Akersloot legt uit hoe het pre-
cies zit: ,,Wij weten nog helemaal 
niet waar we aan toe zijn, omdat 
de gebruikte bewoording de op-
tie van plaatsing volledig open 
houdt. We hebben het gevoel dat 

ons zand in de ogen wordt ge-
strooid en dat de gemeente uit-
eindelijk een spoor kiest dat haar 
het beste uitkomt. Wij zijn blij dat 
het timmerdorp op de Roemers-
dijk zou kunnen blijven, als dat 
tenminste zo is. Daarnaast vin-
den wij de bezwaren van de be-
woners ook heel belangrijk, waar 
de gemeente naar moet luis-
teren. Ook de locaties aan de 
Hoogegeest/Hoornselaan zijn 
ongelukkige keuzes, waar nie-
mand blij mee is. Bovendien be-
tre� en beide voorgenomen loca-
ties agrarische grond in het bui-
tengebied, die zo kenmerkend 
zijn voor ons dorp en waarover 
de gemeente Castricum zelf in 
haar visiestukken zegt deze open 
te willen houden.”

Meedenken
De belangengroep heeft het ini-
tiatief genomen om voor de bij-
eenkomsten van deze en volgen-
de week enkele raadsleden en de 
verantwoordelijk wethouder se-
paraat uit te nodigen. Niemeijer: 
,,Wij hebben het idee dat het col-
lege de raadsleden onvoldoende 
informeert over wat zich achter 
de schermen afspeelt. Zij moeten 
zich ook niets laten wijsmaken en 
hebben er recht op om te weten 
hoe de vork in de steel zit. Ove-
rigens willen de bewoners best 
meedenken over alternatieve lo-
caties voor deze woningen. Het 
is zelfs zo dat er vanuit de groep 
grondeigenaren bereid zijn om 
een stukje van hun grond tijdelijk 
voor het project af te staan. Ver-
der blijven wij scherp en laten re-

Akersloot/Castricum –  Na de zeer rumoerige inloopavond op 11 
februari over de locaties die de gemeente heeft voorgesteld voor 
de bouw van � exwoningen in Akersloot, zijn de bewoners nog al-
lerminst gerust op een goede a� oop en voelen zich te weinig ge-
hoord. Zijn willen deze en komende week in gesprek met raads-
leden en wethouder Slettenhaar. Inmiddels hebben de partijen 
CKenG, VVD, GDB en CDA schriftelijke vragen aan het college ge-
steld over het totale project.

Een artists impression van Flexwonen NH van de locatie aan de Roemers-
dijk. (Foto: Hans Boot)

gelmatig in de media van ons ho-
ren.”
 
Vragen 
Naast de onduidelijkheden die 
door de bewoners uit Akersloot 
zijn gelanceerd, heeft de plaat-
selijke politieke partij CKenG on-
langs acht vragen aan burge-
meester en wethouders gesteld 
over met name participatie en 
de locaties. De partij wil onder 
andere weten wat de Castricum-
se opgave is voor het huisvesten 
van asielzoekers/statushouders, 
op basis van welke criteria geko-
zen is voor de locaties, waarom er 
eerst geheimhouding is toege-
past en of het college geschrok-
ken is van de reacties van de in-
woners.
Ook de partijen VVD, GDB en CDA 
hebben op 21 februari schriftelij-
ke vragen aan het college ge-
steld, waarvan de beantwoor-
ding tot heden nog niet bekend 
is.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
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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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 7 maart

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering. 
M.m.v. Inzinggroep
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur in de Protestantse kerk: 
Meditatieve viering met samen-
zang. Voorganger: Kees Kroone

Zondag 8 maart

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. mw. ds. S. Ossewaarde 
met Maaltijd van de Heer. M.m.v. 
Liturgiekoor. 2e zondag van de 40 
dagen tijd. Gelijktijdig op radio 
Castricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastoor Kaleab m.m.v. 
Herenkoor. 2e zondag van de Vas-
ten
Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Piet van Walsem
Corneliuskerk Limmen
10.00 uur in ‘De Heeren van Lim-
men’: Woord- en Communievie-
ring met Liturgisch koor.  Voor-
ganger: Pastor J. Olling
Protestantse gemeente Limmen:
10.00 uur d.s Beitler  

Maandag 9 maart

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzekerings-
gegevens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, v.d. Maarel en Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

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

Overledenen
Castricum: 12-02-2020 Petronella 
van den Berg, gehuwd met Anto-
nius F.G. Tromp. 14-02-2020 Corne-
lia Margaretha de Nijs. 16-02-2020 
Hermien Jansen. 17-02-2020 Dirk 
Wessels, gehuwd met Maria Veldt. 
19-02-2020 Maria Hendrika Elisa-
beth Hagelen, gehuwd met Corne-
lis ten Broek. 21-02-2020 Maria Di-
vera Ruijter

Geboortes
Akersloot: 08-02-2020 Julian Erwin 
Doesburg, zoon van Rowell E. Does-
burg en Lenny J. Ros. Castricum: 15-
02-2020 Jule Loobuyck, dochter van 
Robert S. Loobuyck en Kristel H.M. 
Blankendaal. 17-02-2020 Kya Loom-
an, dochter van Thomas D. Looman 
en Marije Noort. 20-02-2020 Suus 
Jenthe Marie Bennink, dochter van 
Rick M. Bennink en Sophie E.A. Ad-
miraal. 23-02-2020 Lux Joe Boots, 
zoon van Martijn Boots en Lynn R. 
Hiddleston. Elders: 24-01-2020 Jo-
elle Anna Wiersma, dochter van Ro-
bert M. Wiersma en Mi O. Thoes. 03-
02-2020 Catherina Elisabetta Mat-
tilda Roman, dochter van Elena Ro-
man en Miriam E. Hopman.

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Castricum: 02-02-2020 Huwelijk 
Mark van Groningen en Petronella 
J.C.C. Hes.

De Bloemen flink op de schop

Aart Tóth

Vanuit de gemeente waren wijk-
beheerder Arnold Kuijs en verant-
woordelijk wethouder Paul Slet-
tenhaar aanwezig. Als de plan-
nen worden doorgevoerd, wordt 
de rijbaan van De Bloemen twee 

meter smaller gemaakt: van ne-
gen naar zeven meter. De �ets-
strook krijgt er een halve meter 
bij en wordt straks twee meter 
breed. Kruispunten worden ver-
hoogd. Allemaal maatregelen om 
hardrijders snelheid te laten min-
deren. Er worden ruim tachtig bo-

men gekapt. Daar komen bijna 
honderd bomen voor terug. ,,De 
Bloemen zal eruit gaan zien als 
de Laan van Albers Hoeve. Na de 
herinrichting krijgt de straat 1200 
vierkante meter meer groen.” 

Opmerkingen van de bewoners 
worden meegenomen in de de-
�nitieve plannen, daarna worden 
de laatste schetsen gereedge-
maakt. Naar verwachting gaat De 
Bloemen dit najaar op de schop.

Castricum - Meer verkeersveiligheid creëren, dat is het uitgangs-
punt van de herinrichting van De Bloemen in Castricum. Op de 
laatste informatiebijeenkomst in het gemeentehuis waren veer-
tig omwonenden afgekomen. 

Reünie 
Brandweer 
Castricum
Castricum - Op zondag 17 mei 
bestaat de Brandweer van Castri-
cum 100 jaar. Dit gaat uiteraard 
niet onopgemerkt voorbij. De he-
le dag is er vermaak voor groot en 
klein in en rond de brandweerka-
zerne van Castricum. Rond 18.00 
uur wordt er een reünie georga-
niseerd met een barbecue en een 
drankje voor actieve en oud-leden 
van Brandweer Castricum. Het zou 
erg leuk zijn om zoveel mogelijk 
oud-brandweerlieden bij elkaar te 
krijgen. Zij worden bij deze opge-
roepen om 17 mei naar de reünie 
te komen. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar brwcastricum-
reunie@gmail.com. Na opgave zal 
er een o�ciële uitnodiging vol-
gen. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Zondagmiddag 1 
maart om 12.03 uur zijn de brand-
weerlieden uitgerukt voor een 
melding van stormschade aan 
de Dorpsstraat. Hierbij werd ook 
de ladderwagen van brandweer 
Heemskerk gealarmeerd. Er bleek 
op twee hoog een banner/recla-
mebord los te hangen aan de ge-
vel. De brandweer kon deze ver-
wijderen met behulp van een lad-
der die op hun eigen wagen zit. 
De klus was dus snel geklaard en 
de ladderwagen van Heemskerk 
hoefde niet ter plaatse te komen. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Stormschade

Grote 
duinbrand- 
oefening
Schoorl - Zaterdag 29 februa-
ri werd een grote brandweeroe-
fening gehouden in de duinen 
van Schoorl. In de ochtend de-
den hier de volgende brandweer-
korpsen aan mee: Castricum, Cal-
lantsoog, Egmond en Juliana-
dorp. Ook Staatsbosbeheer was 
van de partij.  ‘s Middags deden 
de brandweerkorpsen van Be-
verwijk, Bergen, Schoorl en Den 
Burg mee aan de oefening. Op 
een parkeerplaats bij Camper-
duin werden diverse containers 
opgesteld en van daaruit werd ie-
dereen aangestuurd. Er stond een 
waterwagen klaar om de tankau-
tospuiten weer te vullen met wa-
ter als ze leeg waren na hun inzet, 
zodat ze opnieuw ingezet kon-
den worden. Het doel van de oe-
fening was om bij een grote duin-
brand snel in actie te kunnen ko-
men, de weg te kunnen vinden 
in het duingebied, kaart te lezen 
en het watertransport vlot op 
gang te kunnen brengen met be-
hulp van waterwagens. Het was 
een zeer geslaagde dag voor de 
brandweer met toch weer wat 
leerpunten die ze mee kunnen 
nemen in de praktijk. De brand-
weerkorpsen die gespecialiseerd 
zijn in duinbrandbestrijding kij-
ken terug op twee zeer geslaag-
de zaterdagen, zowel de oefening 
in Castricum als die in Schoorl. 

Kennismakingsdag 
deelnemers Skills Talent-finale
Castricum - Afgelopen woens-
dag was er de teambuildingsdag 
van Skills talent team Noord-Hol-
land Knights. Alle leerlingen uit 
Noord-Holland die meedoen aan 
de landelijke Skills Talent-�nale in 
Leeuwarden, de grote landelijke 
wedstrijd waar VMBO- en MBO-
leerlingen hun ‘skills’ laten zien, 
hebben samen een dag doorge-

bracht om elkaar te leren kennen.
In deze �nale strijden provincies 
tegen elkaar en het is dus van be-
lang dat de teamleden, die van 
verschillende scholen afkomstig 
zijn, goed samenwerken. Daarom 
is er een kennismakingsdag. Dit 
jaar werd er door de Noord-Hol-
landse deelnemers samen een 
lunch gemaakt. Plannen, samen-

werken, overleggen, organise-
ren....allemaal skills die ze straks 
in de �nale ook moeten inzetten 
voor een mooi resultaat.

Voor het Clusius College Castri-
cum doen Katie van Teylingen, 
Rens Louwe en Jason Prins uit 4 
Kader mee met team Media. (Fo-
to’s: Clusius College Castricum)

...Handelen in lijn met je eigen afspraken
Dus moet je niet eerst in mooie visies neerschrijven dat 
het essentieel is de open landelijke omgeving in stand te 
houden en vervolgens toch “tijdelijk” flexwoningen zomaar 
in het weiland zetten.

Besturen van een gemeente is



De afgelopen weken heeft  u ongetwijfeld het een en ander over het Coronavirus gelezen of 
gezien in de media. Indien u meer informati e wilt over het Coronavirus, dan kunt u terecht bij 
het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Vragen over het Coronavirus?

INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 10 • 4 maart

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

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 maart
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vragen over aanslagbiljet van Cocensus?

Inloopochtend gemeentelijke belastingen

Agenda Raadsplein
5 maart 2020

  Commissies
19.30 – 21.00  Auditcommissie 
19.30 – 20:15   Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen
20:15 – 21:00   Moti es & amendementen bij ruimtelijke ontwikkeling Zanderij  
  Zuid, deelgebied 3 (voormalig bedrijfsterrein Kaptein Kaas en  
  twaalf aangrenzende percelen)
  Pauze
21.15 – 22.30  Actualisati e Masterplan Inbreidingen 
21.15 – 21.45  Vervolgbehandeling statutenwijziging ISOB  
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken
 1A Controleprotocol inclusief normenkader 2019
 1B Fracti everantwoordingen 2019
 1C Verlenging contracten raadsinformati esysteem
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Controleprotocol inclusief normenkader 2019 (o.v.b. commissie)
 B Fracti everantwoordingen 2019 (o.v.b. commissie)
 C Verlenging contracten raadsinformati esysteem (o.v.b. commissie)
 D Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen (o.v.b. commissie)
 E Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)  
  incl. moti es en amendementen (o.v.b. commissie) 
 F Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissie)
 5 Sluiti ng

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

U gaat verbouwen, renoveren en/
of slopen. Wist u dat er in
bepaalde gevallen een 
sloopmelding nodig is? Het 
Bouwbesluit 2012 geeft  aan in 
welke gevallen een sloopmelding 
nodig is. 

In de volgende twee situati es 
heeft  u in ieder geval een 
sloopmelding nodig:
1. Bij het verwijderen van asbest;
2. Slopen waarbij meer dan    
     10 m3  sloopafval vrijkomt.

Sloopmelding indienen
aat u een van de bovenstaande acti es uitvoeren? U kunt een sloopmelding indienen via 

www.omgevingsloket.nl. Het kan zijn dat er e tra documenten nodig zijn voor het indienen van 
de melding. Denk aan een asbesti nventarisati erapport, een slooptekening of een veiligheidsplan.
Voor meer informati e over asbest en het verwijderen ervan verwijzen wij u graag naar 
www.infomil.nl. 

Denkt u er om dat uw sloopmelding 4 weken v r de geplande start van de werkzaamheden 
ingediend moet zijn. Het indienen van een sloopmelding is grati s.

Heeft  u meer vragen over verbouwen, renoveren, slopen en asbest? Via onze website kunt u 
makkelijk met behulp van een digitaal formulier uw vraag stellen. Natuurlijk kunt u ons ook alti jd 
even bellen.

Sloopmelding nodig?

Agenda raadsinformatieavond 12 maart
  aadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 21.00  Presentati e voortgangsrapportage Duin en Bosch  
  Pauze
21.15 – 22.30   Presentati e ruimtelijk kader Starti ngerweg woonfase 2 te 
  Akersloot

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belasti ngen. Voortaan ontvangt u het aanslagbiljet niet van de 
gemeente, maar van Cocensus. Dit is een gemeenschappelijke regeling die inmiddels voor 14 
gemeenten de belasti ngen int. Kijk voor meer informati e op castricum.cocensus.nl 
Heeft  u vragen over hoe wij de WOZ-waarde van uw huis berekenen? Of andere vragen over 
de gemeentelijke belasti ngen? Neem dan vooral contact op met Cocensus of kom naar de 
inloopochtend in het gemeentehuis op zaterdag 7 maart van 9.00 tot 13.00 uur.   

De leukste sportdag van het jaar heet 2Be2gether  ongeren met n zonder beperking van 
de basisschool en het speciaal onderwijs strijden in mixed teams tegen elkaar in verschillende 
uitdagende en leuke sporten. Kies uit rolstoelbasketbal, Nerf-sports, rolstoeldans, klimmen, 
judo, badminton, boogschieten en vergeet het creati eve onderdeel niet: je naam in graffi  ti  
schrijven  

Dit sportspektakel zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart 2020 om 14.00 uur in de Europahal in 
Bergen. Alle jongeren uit groep 5 tot en met 8 uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen 
grati s meedoen. Het programma duurt tot ongeveer 17.15 uur, gevolgd door een eindspel.

u inschrijven
Meedoen? Stuur een mail naar Mireille Bot-Ott o van het Jongerenwerk Bergen: 
m.ott o@welzijnbergen.nl o.v.v. naam kind, telefoonnummer, school, groep en wel/geen 
beperking. Hebt u vragen, bel dan met 06-39754138. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Dus meld uw kind(eren) snel aan zodat ze verzekerd zijn van een plekje. Vrijwilligers om te 
helpen zijn ook alti jd welkom  raag tot ziens op deze bijzondere sportdag

‘2be2gether’ wordt  georganiseerd door het Jongerenwerk Bergen (Sti chti ng Welzijn Bergen) in 
samenwerking met leraren van Mytylschool De Ruimte, Sport-Z en het fanati eke jeugdbestuur, 
bestaande uit oud-deelnemers.

28 maart: grati s sportspektakel voor jongeren van groep 5 t/m 8

Nu registreren voor de sportdag van het jaar

Stati on Castricum krijgt een nieuwe look

Kom naar de inloopbijeenkomst op 11 maart
Stati on Castricum wordt vernieuwd. Het stati on wordt ruimer, lichter en met de aanleg van lif-
ten ook beter toegankelijk. In 2019 werkten we aan de duinzijde van het stati on. ot half april 
2020 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de volgende fase die op 
13 april van start gaat: de bouw van de lift kuip aan de dorpszijde.

Inloopbijeenkomst
We geven graag tekst en uitleg over de werkzaamheden van de volgende fase aan de dorpszijde 
ti jdens een inloopavond op 11 maart. Kom naar het gemeentehuis van Castricum tussen 19.30 
en 21.00 uur; er is geen vast programma. Meer informati e vindt u op 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/stati onsgebied-metamorfose

Goed om te noteren: 76 uur geen treinen
rootschalige werkzaamheden voeren we in een lang weekend uit: van vrijdag 8 mei (01.00 uur) 

t/m maandag 11 mei (05.00 uur). Dan rijden er 76 uur geen treinen. 

Wees welkom op 9 maart om 15.00 uur in vergaderzaal de ‘’Bollenschuur’’ op het raadhuis van 
Castricum. Aanmelden voor deze openbare vergadering: Anita van Breugel, 088 909 7349.
 
Behalve de gebruikelijke onderwerpen, staat het volgende op de agenda:
 

Vergadering Monumentenraad

1. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Voorbereidingen Open Monumentendagen 
gestart, Cultuurhistorisch onderzoek van 
Oldenbarneveldweg 39 en Zeeweg 23, 
Restaurant Visweg, Boerderij Uitgeesterweg 
31, Maranathakerk
 

2. Mededelingen voortgang 
monumentenzaken: Sti erop 5, Rollerusstraat 

1, Perronoverkapping NS-stati on, Duin & 
Bosch (watertoren), Salomons Oordeel s.v.z., 
Omgeving Protestantse Kerk Dorpsstraat / 
Dorpsstraat 63, Tankval, Cronenburg
 
3. Ingediende subsidies
Alkmaarderstraatweg 150

4. Beleidsontwikkeling
Nota Erfgoed, stand van zaken



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 4 maart

Aangevraagde vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen
Datum Adres 
190220 Schoutenbosch 2 in Castricum 
 het aanpassen van de brandcomparti mentering (WABO2000370)
200220 Bakkummerstraat 107 in Castricum 
 het schilderen van een monument (WABO2000353)
210220 Poelven 44a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk op de bovenwoning (WABO2000355)
 Oude Parklaan naast 64 in Castricum  
 het ti jdelijk plaatsen van een zendmast (WABO2000359)
240220 Geelvinckstraat 38 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak) (WABO2000369)
250220 Sifriedstraat 15 in Castricum 
 het realiseren van een B&B (WABO2000379)
 Poelven 43 in Castricum  
 het veranderen van de woning (WABO2000380)
 Sportlaan 1 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000383)
 Starti ngerweg 6 in Akersloot 
 het restaureren van een gemeentelijk monument en het aanbrengen van een  
 dakvenster (WABO2000388)
 Prins Hendrikstraat 64 in Castricum  
 het plaatsen van 2 dakkapellen (WABO2000384)
 ‘t Kieft enland 48 in Limmen 
 het verbouwen van de woning (WABO2000398)
 Duinenboschweg 9 in Castricum  
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000400)
 Duinenboschweg 11 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000402)
 Duinenboschweg 15 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000405)

260220 Duinenboschweg 7 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000401)
 Duinenboschweg 11 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000404)
270220 Zeeweg 60 in Castricum  
 het ti jdelijk plaatsen EHBO reddingspost strand (WABO2000412)
 Eerste Groenelaan 61 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000410)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
 Breedeweg 28a in Castricum 
 het renoveren en gedeeltelijke herbouw van de bestaande woning   
 (WABO2000270)
 
Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
240220 Zeeweg 70 in Castricum  
 het vervangen van het dak (WABO2000004)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Omgevingsvergunning verleend
250220 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000321)
260220 Zoutmanlaan 2 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000317)
270220 Koningsweg 76 in Akersloot
 het splitsen van een stolpboerderij naar twee woningen (WABO2000292)

Omgevingsvergunning niet verleend
250220 Duinmeiershof 17 in Castricum  
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)

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

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 25 februari 2020 een anterieure overeenkomst ex 
arti kel 6.24, lid 1, Wro hebben gesloten voor de Locati e Dusseldorperweg 20 – 22a te Limmen, 
kadastraal bekend gemeente Limmen secti e A nummers 5072, 4177 en 3925, gezamenlijk ter 
groott e van 1.906 m²; en het perceel  kadastraal bekend gemeente Limmen secti e A nummer 
4522 ter groott e van 1.805 m².

De anterieure overeenkomst is gesloten met de eigenaren van genoemde percelen en heeft  
betrekking op de bouw het realiseren van vijf woningen met buitenruimte en openbare ruimte 
en de herbouw van de woning aan de Dusseldorperweg nummer 20 overeenkomsti g het nieuw 
vast te stellen bestemmingsplan ‘Dusseldorperweg 20-22a’. Het ontwerp van dit bestemming-
splan zal op de korte termijn worden voorgelegd aan het college en worden gepubliceerd en ter 
inzage gelegd.

Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft  de gemeente voldaan aan haar verpli-
chti ng om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van arti kel 6.12 
Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locati e mogelijk te maken is de gemeente bereid 
planologische medewerking te verlenen.

Data en locati e inzage
Met ingang van 5 maart 2020  ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in bij de recepti e van het ge-
meentehuis Castricum.

Informati e
Meer informati e is verkrijgbaar bij mevrouw A.M. Moerbeek,  jurist bij Team Beleid & Vastgoed, 
telefoon 088-909 7887.

Publicatie anterieure overeenkomst
In de Staatscourant van 28 2 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Koningin Julianastraat 7 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 
en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na de 
verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per 
email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder geval staan:

-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om 
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati onale 
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de 
Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als u 
nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw bezwaar-

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

schrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel een 
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
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Workshops ‘kippen maken’, 
schilderen en van keramiek
Castricum - Kippen zijn fantas-
tische dieren om vorm te geven 
op doek maar ook met klei. Mie-
ke Rozing geeft regelmatig schil-
derworkshops en inloopateliers 
bij het nieuwe Buurt & Biljartcen-
trum Castricum (BBC). 
Op zaterdag 21 maart van 9.30 tot 
12.30 uur geeft Mieke een ‘Kip-
pen’ schilderworkshop. In duide-
lijke stappen leert Mieke deelne-
mers, hoe ze een kip ontwerpen 
en op het doek schetsten. Met 
acrylverf en mixed media tech-
nieken wordt de kip uitgewerkt 
tot een prachtig schilderij. Erva-
ring is niet nodig. Deze workshop 
kost € 39.50, inclusief alle materi-
alen, ko�e, thee en wat lekkers.
Samen met de keramiste Moni-

que Mulder geeft Mieke de kera-
miek workshop, deze is op zater-
dag 9 mei. In een ochtend leert 
men van klei een grappige kip op 
te bouwen. Over deze workshop 
volgt later meer informatie.
Adres: Buurt en Biljartcentrum 
Castricum, Van Speykkade 61 in 
Castricum. Op zaterdag 7 maart 
is daar een open dag en Mieke is 
dan aanwezig is van 11.00 – 13.00 
uur. 
Voor inschrijven of meer infor-
matie: info@miekerozing.nl, 06-
105668987 of loop gewoon een 
keer binnen tijdens de inloopa-
teliers daar op woensdag en don-
derdagochtend of kijk op haar si-
te: www.miekerozing.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Petra Berger brengt eerbetoon aan 
Barbra Streisand in Cultuurkoepel
Heiloo - Petra Berger vertelt het 
boeiende verhaal van de levende 
legende Barbra Streisand. Hoe zij 
ondanks haar moeilijke jeugd de 
absolute top wist te bereiken. Over 
haar drijfveren, ambities, perfec-
tionisme en angsten. De muziek 
van Streisand is wereldwijd nog al-
tijd toonaangevend, maar helaas 
nog zelden live te horen. 

Petra Berger doet het. Met haar 
band brengt ze prachtige vertol-
kingen van klassiekers als Don’t 
Rain On My Parade, People, The 
Way We Were en Evergreen. Maar 
ook pophits als Woman In Love en 
Guilty en natuurlijk nummers uit 
de vele �lms en musicals waarin 
Barbra Streisand straalde, ontbre-
ken niet.
Beleef een unieke middag Streis-
and met Petra Berger en band in 
de Koepel. Zondag 15 maart om 

14.30 uur in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Kaarten: € 19,50 via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl, bij het VVV-

kantoor op Landgoed Willibror-
dus te Heiloo of aan de deur. (Fo-
to: aangeleverd)

Nacht van het Dagboek
Laatste culturele avond in De Bakkerij

Het idee voor de Nacht van het 
Dagboek ontstond na een ver-
gelijkbare avond in 2018 met 
sprookjes van Bomans. Aleid: “We 
zijn een vrolijk groepje creatieve 
muzikanten. Veel ideeën, weinig 
tijd. Nacht van het Dagboek klonk 
wel mooi. We wisten zelf nog niet 
wat het was.” Jeltje: “Een mini-fes-
tival?” Chris: “Eigen dagboeken 
opduikelen?” Maarten: “Uitein-
delijk iets wat vrij simpel uitvoer-
baar is.”

De nacht
In november stond de Nacht van 
het Dagboek al op het podium in 

De Bakkerij. Sander: “Dagboek-
fragmenten van verschillende be-
kende schrijvers vormen samen 
met de liedjes een nieuw verhaal. 
We nemen het publiek mee: van 
emoties overdag door de donker-
te van de nacht naar een nieuwe 
morgen.” Aleid: “En met een paar 
nieuwe fragmenten past de sfeer 
bij de lengende dagen.”

Spontaan
Spontaan ontstond een voorpro-
gramma: een sneak preview van 
‘Aangespoeld’, de nieuwe verha-
lenbundel van het schrijverscol-
lectief ‘500 Magazine aan zee’. 

Nieuwe plannen?
Ideeën genoeg: een Ode aan de 
Aarde, toeren met een busje mu-
zikanten of een project met brie-
ven. Aleid: “Wat dacht je van de 
BrievenBus? Geen idee. Misschien 
zomaar net zo mooi als de Nacht 
van het Dagboek.”

Zaterdag 7 maart, De Bakkerij, 
Dorpsstraat 30, Castricum. Aan-
vang: 20.30 uur. Sneak preview: 
20.00 uur. Entree: € 2,-. Reserve-
ren via: vriendenvandebakkerij.nl.

(Foto: podiumkunstenaars: van 
links naar rechtMaarten Nijman, 
Chris Groot, Aleid Bos, Sander 
Steggink, Jeltje Feenstra en Wou-
ter van Weers – foto aangeleverd)

Castricum - Zaterdag 7 maart is ‘de Nacht van het Dagboek’; een 
avond vol prachtige taal en muziek in De Bakkerij.

Bijzonder muziekweekend in Heiloo
Heiloo - Op zaterdag 14 maart van-
af 19.15 uur, treedt het  Poolse koor 
‘Danticus ex Tempore’ op in de Be-
devaartkapel van O.L. Vrouw ter 
Nood. Het koor wordt geleid door 
de beroemde componist en mu-
sicoloog Marcel Pérèz en ter ge-
legenheid van de 675e verjaar-
dag van het ‘Mirakel van Amster-
dam’ worden het Missa Pange Lin-
gua van Josquin Desprez en ande-
re stukken uit de Amsterdamse Oc-
co Codex ten gehore gebracht.
Op zondag 15 maart wordt van-
af 14.00 uur één van de meest in-

drukwekkende muziekstukken uit 
de religieuze klassieke muziek, het 
Stabat Mater van Pergolesi, uitge-
voerd door Linda Kroon (sopraan), 
Maria Delver (alt-mezzo), Jan Pieter 
van Coolwijk en Florian van Gilst 
(viool), Ilse Berghmans (altviool), 
Gadze Heeres (cello) en Pieter Ryn-
ja (klavecimbel). Het concert begint 
met vier korte werken van Vivaldi, 
gevolgd door het Stabat Mater. 
Locatie: Bedevaartkapel, Hooge-
weg 65, Heiloo. Toegang is gratis 
voor beide evenementen, een vrij-
willige bijdrage wordt zeer op prijs 

gesteld. Info: zie agenda www.ol-
vternood.nl  of 072-5051288.
Met het nieuwe programma 2020 
ontstaat een nieuw elan op het 
park en zullen ook andere evene-
menten plaatsen vinden om een 
breder publiek te interesseren voor 
een bezoek aan deze bijzondere 
plaats. Zo zullen er in maart, april 
en mei een boekpresentatie en 
verschillende muziekvoorstellin-
gen plaatsvinden. 

Meer informatie te zijner tijd op 
www.olvternood.nl.

Dichtwedstrijd middelbare 
scholieren met thema 75 jaar vrijheid
Castricum - Dit jaar organiseert de 
Raad van Kerken Castricum een 
dichtwedstrijd voor Castricumse 
middelbare scholieren, met als the-
ma 75 jaar bevrijding.
Een deskundige jury leest en beoor-
deelt de ingezonden gedichten. Be-
langrijke punten voor het gedicht 
zijn: 
• 75 jaar vrijheid speelt een rol
• maximaal 25 regels lang
• passend taalgebruik
• geschikt om voor te dragen voor 
een groot publiek tijdens de 4 mei-
herdenking in de Dorpskerk, bij het 
Joodse monument en bij het oor-
logsmonument. 

Haal bij het schrijven inspiratie uit 

verzetsstrijders, omgekomen Joden 
uit Castricum, geallieerden. Enkele 
straten in Castricum dragen namen 
van Castricumse verzetsstrijders, 
zoals Dokter Leenaers, Huibert van 
Ginhoven, Jan Hoberg en Leo Toe-
poel. De graven van Dokter Leen-
aers, Jan Hoberg en Leo Toepoel be-
vinden zich op de R.K. begraafplaats 
bij de Sint Pancratiuskerk. Voor meer 
informatie: Werkgroep Oud-Castri-
cum http://www.oud-castricum.nl 
(jaarboeken Castricum in oorlogs-
tijd). 
In het laatste oorlogsjaar zijn gealli-
eerde vliegtuigen in de lucht getrof-
fen. De bemanning vond veelal op 
zee de dood en op het strand spoel-
den slachto�ers aan. Op het kerk-

hof bij de Dorpskerk bevinden zich 
36 oorlogsgraven van met name En-
gelsen en Canadezen. 
Er is vanaf 2013 een monument 
voor de 31 Joden uit Castricum die 
omkwamen in 1940-1945. Voor 
meer informatie: ‘De in Castricum in-
geschreven Joden die omkwamen 
in 1940-1945’ door Ton de Groot. 
Op 9 april is het 75 jaar geleden 
dat de Duitse verzetsstrijder tegen 
het nazisme Dietrich Bonhoe�er, 
naar wie het Bonhoe�ercollege ver-
noemd is, omgebracht werd. Ook 
aan hem mag een gedicht worden 
gewijd. 
Uiterlijke inleverdatum 20 maart bij 
rvkcastricum@ziggo.nl of bij de do-
cent Nederlands. 

Sopranen gezocht voor 
maatschappijkritisch koor 
Castricum - Maatschappijkritisch 
koor ‘De Straatklinker’ zoekt één 
á twee sopranen, die graag zin-
gen en bij een gezellig koor wil-
len aansluiten. Een tenor is even-
tueel ook welkom. 
Twee maanden op proef voor bei-
de partijen. Het koor repeteert el-
ke eerste en derde donderdag-
avond van de maand in de Tuin 

van Kapitein Rommel, waar de 
ko�e en (kruiden-)thee vanaf 
20.00 uur klaar staan. 
Om 22.30 uur wordt afgesloten 
met een hapje en drankje, waar 
de leden om beurten voor zor-
gen. Veel van de liedjes zijn zelf-
gemaakt en gaan over onder an-
dere natuur-, milieu- en socia-
le problematiek, zorg, (mis)toe-

standen in de wereld en vluchte-
lingen en zijn soms geestig maar 
ook gevoelig. Tevens hebben ze 
diverse Afrikaanse liederen en 
enkele Jiddische liederen op het 
programma staan. 
Aanmelden kan via telefoon-
nummer (0251)654349 of 06-
17156588 of per mail: mlcjddh@
hotmail.com.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur  

zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Richard Jewell

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur

Mijn Rembrandt
zondag 16.00 uur
A Hidden Life

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Emma

vrijdag 13.30 uur 
La Cordillera de los suenos

vrijdag 13.30 uur & 20.30 uur 
zaterdag 13.30 uur & 20.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 15.00  uur
De Beentjes van Sint Hildegard

zaterdag 16.00 uur
Little Women
zaterdag 16.00 uur

Parasite
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur 
Onward (NL)
zondag 13.30 uur

De Grote Slijmfilm

Programma 5 maart t/m 11 maart

In haar nieuwe documentaire 
duikt Oeke Hoogendijk (Het Nieu-
we Rijksmuseum) in de wereld 
van de oude meesters. Mijn Rem-
brandt is naar eigen zeggen ‘an 
epic art-thriller’ geworden, waar-
in de �lmmaakster een fascine-

Mijn Rembrandt

Richard Jewell
Richard Jewell, geregisseerd door 
Clint Eastwood, is gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal en laat 
zien wat er gebeurt als de waar-
heid het slachto�er wordt van 
wat als feit wordt gepresenteerd. 
„Er ligt een bom in Centennial 
Park. Jullie hebben dertig minu-
ten.” Richard Jewell wordt wereld-
wijd bekend als de beveiliger die 
bij de bomaanslag in Atlanta in 

1996 het explosief vindt. Dankzij 
zijn snelle handelen worden tal-
loze levens gered. Maar binnen 
een paar dagen wordt de man die 
zo graag politieagent was gewor-
den de belangrijkste verdachte 
van de FBI. 
Hij wordt door zowel pers als 
publiek aan de schandpaal ge-
nageld en zijn leven wordt ver-
woest.

rend inzicht geeft in wat het werk 
van de Nederlandse meester zo 
bijzonder maakt en waarom zijn 
kunst mensen zo diep raakt. In 
een �lmische mozaïek van aan-
grijpende verhalen leidt de gren-
zeloze passie voor Rembrandts 
schilderijen tot dramatische ont-
wikkelingen en verrassende plot-
wendingen.

Besturen van een gemeente is
…bij beslissingen maatschappelijke belangen zwaar 
laten meewegen.
Dus moet je niet zeggen je hard te maken voor de 
recreatieve en agrarische waarden van het landelijk gebied, 
voor zowel mens, dier en natuur, om daarna toch “tijdelijk” 
flexwoningen zomaar in het weiland te zetten.
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Appen met het RKZ
Digitaal overleggen op 
steeds meer afdelingen

Met de uitbreiding biedt het RKZ 
BeterDichtbij nu aan op elf af-
delingen (Interne Geneeskun-
de, Longgeneeskunde, Gynaeco-
logie/Fertiliteitspoli, Apotheek, 
Gipskamer, Rookstoppoli, Baria-
trie, de diabetesverpleegkundi-
gen en de drie eerder genoemde 
afdelingen). De komende maan-
den sluiten nog meer afdelingen 
aan. Artsen en zorgverleners no-
digen patiënten uit om de app te 
gebruiken. Degenen die de app 
al gebruiken zijn enthousiast over 
de laagdrempelige manier om 
een vraag te kunnen stellen.
Longarts Erik Kapteijns maakt al 
enkele maanden gebruik van de 

app: „Met Beter Dichtbij heeft de 
patiënt zijn of haar behandelaar 
altijd bij de hand. Dat is makke-
lijk voor het stellen van een vraag. 
Het is ook mogelijk om bijvoor-
beeld een foto mee te sturen om 
de vraag te verduidelijken.”
 
Het RKZ vindt het belangrijk om 
de zorg aan patiënten  zo goed 
mogelijk te organiseren. Voor 
veel mensen is het bijvoorbeeld 
niet nodig om voor elk consult 
naar het ziekenhuis te komen. 
Met digitale toepassingen (eHe-
alth) is het mogelijk om, ook op 
afstand, vinger aan de pols hou-
den.

Beverwijk - Op maandag 2 maart starten de afdeling Verloskun-
de, de Pijnpoli en de Dagbehandeling Oncologie in het Rode Kruis 
Ziekenhuis (RKZ) met de app BeterDichtbij. Via BeterDichtbij kun-
nen patiënten eenvoudig en veilig (door beveiliging met een pin-
code) korte berichten sturen naar hun eigen arts of andere zorg-
verlener in het ziekenhuis. Het werkt net als Whatsappen naar bij-
voorbeeld vrienden of familie. De arts antwoordt vervolgens ook 
via de app. BeterDichtbij is bedoeld voor niet-spoedeisende vra-
gen.

Mixed-Media demodag
Castricum - Zaterdag 7 maart 
geeft Marloes Bloedjes van 
www.toverzicht.nl een demon-
stratie Bij Bakker, in de snoep-
winkel voor kunstenaars. 

Ze gaat aan het werk met acryl-
verf en Copic en Posca markers. 
Het thema is plantjes/bloemen. 
Marloes gebruikt graag meerdere 

materialen bij elkaar, en vind het 
het leukst om van alles te combi-
neren. 

De demodag is gratis toeganke-
lijk, en doorlopend van 11.00 – 
13.00 uur en 13.30 – 16.00 uur. 
Voor meer informatie: Bij Bakker - 
www.desnoepwinkelvoorkunste-
naars.nl. (Foto: aangeleverd)

Temblores in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 6 maart pre-
senteert De Zwaan Cultureel 
de �lm Temblores in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest. Regis-
seur en scenarioschrijver Jayro 
Bustamante laat zien hoe een fa-
milieman heen en weer wordt ge-
slingerd tussen de liefde voor fa-
milie, de grenzen van religie en 
de vrijheid om te kiezen van wie 
je houdt.

Wanneer veertiger Pablo (Ju-
an Pablo Olyslager) terugkeert 
naar zijn huis buiten Guatema-
la Stad, wacht een verslagen fa-
milie hem gespannen op. Ieder-
een is in shock: Pablo is verliefd 
geworden op een andere man 
en dat gaat tegen alle religieu-
ze waarden van de familie in. Ze 
geven hem een ultimatum: of hij 
laat zich ‘genezen’ door de kerk, of 
hij zal voorgoed verbannen wor-
den. Pablo komt voor een duivels 
dilemma te staan; kiest hij voor 
de man van wie hij houdt, of voor 
zijn familie? De aardbevingen uit 
de titel (‘temblores’) slaan op het 
risico dat heel je leven verwoest 
zal worden als je het bouwt op 
de sociale breuklijn die onder de 

oppervlakte van de behouden-
de Guatemalteekse samenleving 
ligt. Temblores valt niet alleen op 
door zijn moed maar ook door de 
uitstekende fotogra�e, die de �lm 
in duistere tinten hult.
De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de �lm begint om 20.15 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop al-
leen online (www.dezwaancultu-
reel.nl) te bestellen, of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal. Adres: 
Middelweg 5, Uitgeest. (Foto: 
aangeleverd)

Alkmaar Light Festival
Nieuw lichtkunstfestival 
in Victoriepark Alkmaar

IJkgebouw komt tot leven
Het verleden en heden van het 
IJkgebouw in het park komt tot 
leven door een speciale video-
mapping op het monument. En 
er is een bijzonder en groots 
Chinees lichtkunstwerk te zien 
van GLOW Eindhoven – de 
lichthoofdstad van Nederland. 
Nog meer verrassende licht-
kunst, drankjes rondom een 
immense vuurkachel en muziek 
en performances zorgen teza-
men voor een bijzondere bele-
ving van het Victoriepark.

Winterbarbecue
Bewonersvereniging ‘Hart van 
Alkmaar’ bestaat 50 jaar en dat 
wordt gevierd! Met dit festival, 
de officiële doop van de speci-
aal gekweekte narcis (Narcissus 
‘Hart van Alkmaar’) én op zater-
dag om 17.00 uur een winterse 
binnenstadsbarbecue (BYO) in 

het festival.

Live video-mapping op het 
IJkgebouw 
Op 26 maart kun je vanaf 19.00 
uur meemaken hoe de video-
mapping op het IJkgebouw 
ontstaat.
Het festival is vrij toeganke-
lijk en is een co-creatie van Ka-
ravaan, Lions Alkmaar en ‘Hart 
van Alkmaar’, in samenwer-
king met het IJkgebouw en met 
werk van onder andere GLOW 
Eindhoven.
Alkmaar Light Festival wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
het Victoriefonds, Alkmaar 
Maakt het! en MTS Audiovisu-
eel. Alkmaar Light Festival is 
op vrijdag 27 en zaterdag 28 
maart van 19.00 - 22.30 uur en 
is vrij toegankelijk. Meer infor-
matie op www.alkmaarlightfes-
tival.nl. 

Alkmaar - Er komt een buitengewoon lichtkunstfestival in het Vic-
toriepark: Alkmaar Light Festival. Op 27 en 28 maart kan publiek 
door het hele park genieten van lichtsculpturen, videokunst en 
performances. Op Alkmaar Light Festival word je getrakteerd op 
vette videokunst, verwonderende lichtobjecten, muziekperfor-
mances, gezellige vuurtjes en warme drankjes

Yucatan, Land van 
Maya’s en vogels
Castricum - Op donderdagavond 
5 maart  houdt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland in 
samenwerking met PWN een le-
zing met beelden onder de titel: 
‘Yucatan, land van Maya’s en vo-
gels’. De lezing wordt verzorgd 
door Harm Niesen en vindt plaats 
in Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castri-
cum, aanvang: 20.00 uur. 
Harm Niesen vertelt over dit gro-
te schiereiland aan de noordoost-
kant van Mexico. Beroemd om-
dat daar 65 miljoen jaar geleden 
de inslag plaats vond, waardoor 
de dinosauriërs zijn uitgestorven. 
Zeer populair bij zon en zee zoe-
kende toeristen. Maar ook een 
gebied, waar het wemelt van 

de prachtige (sub) tropische vo-
gelsoorten en overwinterende 
Noord-Amerikaanse vogelsoor-
ten. 
Een legendarische soort als de 
Black and White Warbler is in Yu-
catan gemakkelijker te zien dan 
in de USA. 
Het loont zeer om de tempelcom-
plexen te bezoeken: op zichzelf 
al zeer indrukwekkend, maar ook 
een paradijs voor vogelaars; daar 
wordt gesproeid en in dit dorsti-
ge land komen daar ontelbare 
vogelsoorten op af. Het overgro-
te deel van de kust bestaat uit on-
aangetaste lagunes en mangro-
vebossen, met hun eigen specta-
culaire vogelsoorten. (Foto: aan-
geleverd)

Boeken bestellen via Libris.nl. Geen bezorgkosten voor boekbestellingen 
vanaf € 15,00. Kijk voor een Libris- of Blz.-boekhandel in de buurt op Libris.nl

vanvan
BoekenweekBoekenweekBoekenweekBoekenweekBoekenweek

vol

Pascal Mercier   
Het gewicht van de woorden
De zestiger Simon Leyland heeft te 
horen gekregen dat hij nog maar kort 
te leven heeft. Hij verkoopt de 
uitgeverij in Triëst die hij na de dood 
van zijn vrouw heeft geleid, en vertrekt 
terug naar Londen. Hij neemt de tijd 
om de brieven te herlezen die hij 
het afgelopen decennium aan zijn 
overleden vrouw heeft geschreven 
om te ontdekken wie hij geworden is.

Paperback 24,99

Ook als ebook 

Laurent Binet   
Beschavingen
In zijn nieuwe roman schetst Laurent 
Binet een alternatieve 
wereldgeschiedenis. De laatste Inca 
Atahualpa sterft niet door toedoen 
van de Spanjaarden maar zet voet 
aan land in het Europa van keizer 
Karel V. Welke rol spelen intrige en 
toeval in wat wij doorgaans als 
vaststaand en beschaafd 
beschouwen?

Gebonden 24,99

Ook als ebook 

Esther Verhoef   
Labyrint – de verhalen
In Labyrint – de verhalen komt alles 
van Nederlands succesvolste 
schrijfster Esther Verhoef samen. In 
dertien spannende, verrassende en 
meeslepende verhalen laat zij de 
lezer alle hoeken van het 
thrillergenre zien. Esther Verhoef 
weet op meesterlijke wijze de lezer 
met weinig woorden te raken. 
Spanning van het hoogste niveau.

Paperback 20,99

Ook als dwarsligger®

Charlie Mackesy   
De jongen, de mol, de vos 
en het paard
‘Wat is jouw beste ontdekking?’ 
vroeg de mol. ‘Dat wie ik ben, 
genoeg is,’ zei de jongen.
Het verhaal van een vriendschap 
tussen de jongen en de dieren is 
ontroerend en verrijkend. Met 
prachtige illustraties en poëtisch 
vertaald door Arthur Japin. Een 
wonderschoon verhaal vol levens-
wijsheden waar je stil van wordt.

Gebonden 20,00

7,99
Nu bij Libris 
Gebonden   

OP=OP
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Terwijl ik bij de kassa aan het afrekenen was, 
kwam een medewerkster van DEEN Castri-
cum, met een prachtig boeket, voor mij be-
doeld. Ik zei haar dat het waarschijnlijk voor 
iemand anders was. „Nee hoor,” zei ze, „het is 
echt voor u.” Ik vroeg mij af waaraan ik dit ver-
diend had. Ik was zo overdonderd, dat ik ver-
geten ben haar te bedanken. Daarom dit be-

richtje. Bij thuiskomst las ik pas het bijgevoeg-
de kaartje. De bloemen en het kaartje hebben 
mijn dag ‘een gouden randje’ gegeven. De 
bloemen hebben een mooi plekje gekregen. 
Deze medewerkster heeft verstand van men-
sen! Daar moeten we zuinig op zijn!

Een vriendelijke groet, Petra Fillet

LEZERSPOST
Mensenkennis

De Castricummer van 19 februari opende 
groot met ‘Geen windmolens in buitengebied 
Castricum’, een citaat van wethouder duur-
zaamheid Falgun Binnendijk. De wethouder 
meent te weten dat Castricummers massaal 
tegen zijn. Maar is dat wel zo? Nee dus. Ik was 
aanwezig bij één van de drie informatieavon-
den die de gemeente organiseerde over sce-
nario’s voor de Regionale Energie Strategie 
(op 30 januari in Akersloot). Daar klonken an-
dere geluiden. 

Ik kreeg de verslagen van de gemeente van 
de drie avonden. Uit die verslagen blijkt dat 
de aanwezigen genuanceerder waren dan de 
wethouder: in totaal plakten zij 133 rode stic-
kers tegen windmolens en in totaal 57 groene 
stickers voor. Oftewel: 70 procent tegen en 30 
procent voor. 

De inwoners van Castricum denken veel ge-
nuanceerder over windmolens dan Binnen-
dijk doet voorkomen. Het is nu de taak van de 
wethouder om met constructieve voorstel-
len te komen aan de gemeenteraad voor het 
opwekken van duurzame energie binnen on-

ze gemeentegrenzen, in plaats van nu al ‘nee’ 
tegen windmolens te roepen. En de raad be-
paalt uiteindelijk welke inbreng de gemeente 
Castricum gaat hebben in de Regionale Ener-
gie Strategie.  

Kennelijk doet deze wethouder aan wensden-
ken, 70 procent is wel een duidelijke meerder-
heid, maar 30 procent is geen onbeduiden-
de minderheid. Geen sprake dus van ‘massa-
le weerstand’. Dat komt doordat intussen ook 
veel mensen begrijpen dat het nu de hoog-
ste tijd is om onze energievoorziening te ver-
duurzamen willen wij nog iets doen tegen 
de klimaatverandering die al lijkt te zijn be-
gonnen. Daarvoor zijn alle mogelijke bron-
nen, dus ook windenergie, heel hard nodig. 
Wie mensen alleen maar laat kiezen met groe-
ne en rode stickertjes voor of tegen één type 
windmolen lijkt zowel de uitdaging van ver-
duurzaming als het bewustzijn van de inwo-
ners van Castricum te onderschatten.

Guus Wattel
Lid CALorie
Lid Noord-Hollands Landschap

LEZERSPOST

Reactie op ‘massale weerstand tegen windmolens’

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Heleen de Vos en Frits Dikhoff
nemen afscheid

Aart Tóth

Natuurlijk worden ook weer oude 
anekdotes opgehaald, wat na wat 
nattigheid geen probleem zal 
blijken. “Belangrijkste is dat wij al 
onze klanten  graag willen bedan-
ken voor hun jarenlange binding 
en aandacht. Intussen al meerde-
re generaties, het is een prachtig 
iets dit mee te maken”, zegt Frits 
Dikho� . Heleen de Vos dikt dit 
nog een beetje aan met, “Vooral 
de emotionele bindingen, zeker 
in het goudsmeden, is van grote 
betekenis zowel voor de klant en 
ook voor mijzelf. Dat zal ik nog ja-
ren met mij meedragen, niet als 
last, maar als prachtige herinne-
ring”, volgens Heleen.
Zaterdag 14 maart kunt u als ge-
regelde klant op ludieke wijze af-
scheid nemen van goudsmid Hel-
een de Vos en goudsmid Frits Dik-
ho� , op het Bakkerspleintje 79 
met wat versnaperingen en bij-
passende drankjes.  Trouwens, u 
kunt zelfs op deze laatste dag sie-
raden kopen tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen, een ‘Final Sale’ dus. 
Aangeprezen door twee oud me-
dewerksters. Tot dan! (Foto Den-
nis A-Tjak)

Castricum - Nog een paar dagen en goudsmid Heleen de Vos en 
goudsmid Frits Dikho�  gaan feestelijk en emotioneel afscheid ne-
men van hun klanten van de afgelopen jaren. Zaterdag 14 maart 
willen Heleen & Frits hun klanten nog eens persoonlijk bedanken 
voor de jarenlange support. Die dag zal het atelier daar speciaal 
voor ingericht zijn, met ruimte voor veel herinnering. “Lekker ou-
de verhalen ophalen onder het genot van een hapje, drankje en 
natuurlijk veel lachen”, volgens Frits Dikho� .

 In memoriam Gerrit de Heer 1927-2020 

De keeper die niet naar Ajax mocht
Vorige week woensdag overleed onze plaatsgenoot Gerrit de Heer op 92-jarige leeftijd. De oudere Cas-
tricummers hebben hem vooral gekend als de betrouwbare en stijlvolle doelman van het eerste elftal 
van de vroegere voetbalclub CSV in de jaren ’40 en ’50. Hij viel ook 
op door zijn kromme benen, over- gehouden aan de Engelse ziekte 
in zijn jeugd.
Gerrit behaalde op het fraaie sportcomplex aan de Zeeweg ve-
le successen en vormde samen met achterhoedespeler Cor Boot 
een gouden koppel.
De capaciteiten van de Castri- cumse goalie bereikten ook Am-
sterdam, want Gerrit werd rond 1950 gepolst om bij Ajax te ko-
men spelen. Dat feest ging ech- ter niet door. In de eerste plaats 
werkte Gerrit als boekhouder op het PWN-kantoor aan de Zeeweg, 
waarvan CSV-voorzitter Duinker het hoofd was. Die stelde Gerrit 
voor het blok: ,,óf je blijft bij CSV, óf je bent je baan kwijt.” Gerrit 
koos eieren voor zijn geld en bleef zijn cluppie trouw. Bovendien 
zou hij bij Ajax tweede keeper worden achter Frans de Munck en 
daar voelde hij weinig voor. 
Toen Gerrit al tegen de senioren- leeftijd aan zat, maakte hij de 
overstap naar de hoofdmacht van eersteklasser Alkmaarsche Boys, 
waar men nog een aantal jaren dankbaar gebruik van hem maak-
te.
Later werd Gerrit trainer en was actief voor St. Adelbert uit Eg-
mond-binnen en CSV. Ook kreeg hij interesse in de tennissport en 
speelde tot op hoge leeftijd bij TVC. Altijd uiterst sportief en de 
vriendelijkheid zelve. Daarnaast ontdekte hij bridgen, waar hij ook 
veel plezier aan beleefde.
Tot vorige jaar september woonde Gerrit met zijn echtgenote Connie nog zelfstandig. Van de verhuizing 
naar De Santmark hebben ze samen maar kort kunnen genieten. 
Op 26 februari 2020 werd Gerrit de Heer voor de laatste keer in zijn leven gepasseerd. Niet door een bal, 
maar door de dood die niemand kan tegenhouden.

Hans Boot Acties bij Expert aan de Torenstraat 
tijdens en na verbouwing

Doordat er meer vraag is naar in-
bouwapparatuur en mensen wil-
len overstappen van gas naar elek-
trisch, krijgt deze apparatuur meer 

aandacht. Van inbouwovens, koel-
kasten, vriezers tot aan inductie 
kookplaten, u vindt ze straks bij Ex-
pert de Graaf na de verbouwing in 

ruime keuze. Uiteraard met des-
kundige uitleg en scherp geprijsd, 
waar ook de bekende service 
boekdelen spreekt. Over ongeveer 
zes weken is de verbouwing klaar. 
Ook voor de heropening heeft Ex-
pert een aantal deals klaarstaan. 
Meer informatie op www.expert.
nl/castricum of telefonisch: 0251 
651 441. (Tekst en foto Aart Tóth)

Castricum - Expert aan de Torenstraat gaat verbouwen en dat 
blijft ook voor klanten niet onopgemerkt. ,,In onze winkel heb-
ben we straks ruimer zicht in de winkel. Speciaal voor onze klan-
ten hebben we een aantal mooie verbouwingsaanbiedingen. Ver-
koop en service gaan gewoon door.” 

Twintig procent kassakorting 
op 7 maart bij Multimate Castricum

„Het is begin maart en, ondanks 
dat we geen echte winter ach-
ter de rug hebben, kijkt ieder-
een snakkend uit naar het voor-
jaar. Nog twee weken en het is 
lente en over drie weken gaat de 
zomertijd weer in. Over ruim een 
week verwachten we extra druk-
te in onze bouwmarkt door de 
start van de opbouwperiode op 
de campings en het strand. Het 
voorjaarsassortiment is dan ook 
helemaal op orde gebracht én er 
staan weer � eurige plantjes voor 
de deur”, vertelt John Res. 
„Nu de zon weer gaat schijnen 
komen ook de zonneschermen 
weer in beeld. Bekend en het 
meest toegepast zijn de knik-
armschermen met hand- of elek-
trische bediening, eventueel ge-
combineerd met afstandsbedie-
ning. Model Ibiza is het meest 
verkochte model, het heeft een 
interessante prijs/kwaliteitsver-

houding en zorgt voor jarenlang 
schaduwplezier. De zonnescher-
men zijn verkrijgbaar vanaf 300 
cm tot maximaal 600 cm voor het 
model Marbella. Uiteraard zijn er 
voor ieder type voldoende doek-
soorten beschikbaar. Kom naar 

de winkel en vraag om een vrij-
blijvend adviesgesprek met onze 
zonneschermspecialisten Ron en 
Michel. Wij komen gratis bij u in-
meten en kunnen ook de monta-
ge verzorgen.”

Super Saturday Morning met 
twintig procent korting op zater-
dag 7 maart van 9.00 tot 12.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Aanstaande zaterdag 7 maart is het Super Saturday 
Morning bij Multimate. Van 9 tot 12 uur ontvangen klanten twin-
tig procent korting aan de kassa.

Besturen van een gemeente is
…nieuwe bewoners met verschillende achtergronden 
een ‘thuis’ kunnen bieden.
Dus moet je niet alle bevindingen negeren en de mix van 
nieuwe bewoners bij elkaar zetten in een buitengebied 
zonder voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer door 
“tijdelijke” flexwoningen zomaar in het weiland te zetten.
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Rondleiding langs oorlogsmonumenten laat diepe indruk achter

,,Duitsers die het woord ‘Scheveningen’
niet goed uitspraken vielen door de mand”
Henk de Reus

Veertien leerlingen van de hoog-
ste groepen van basisschool 
Helmgras kwamen afgelopen 
dinsdag heel veel aan de weet 
over Castricum in oorlogstijd. On-
der begeleiding van John Heide-
man werd een aantal plaatsen 
aangedaan die voor Castricum 
van historische betekenis zijn als 
het om de Tweede Wereldoorlog 
gaat. De rondleiding maakte deel 
uit van het project ’Oorlog in de 
duinen’ van Stichting Kist, dat via 
een reeks activiteiten leerlingen 
van het basisonderwijs op spelen-
derwijs wil leren dat de vrijheden 
die we nu hebben niet vanzelf-
sprekend zijn en dat we hiermee 
zuinig moeten omgaan. 

Begraafplaats
De rondleiding start bij de oor-
logsgraven bij de Hervormde 
Kerk. Heideman vertelt hoe de 23 
jarige Britse piloot Thomas.D. Lit-
tle in 1940 boven het kanaal crash-
te, met zijn vliegtuig in zee stortte 
en uiteindelijk in Castricum dood 
aanspoelde. Joseph Arthur Boyd 
kwam op 16 mei 1945, vlak na 
de bevrijding, ongelukkigerwijze 
door verdrinking om het leven. Hij 
was 21 jaar. ,,Ik heb altijd een spe-

ciale band met hem gehad, hoe-
wel ik hem nooit ontmoet heb”, 
zegt Heideman. Hij vertelt hoe 
hij in contact kwam met de buur-
vrouw van Boyd en leest een in-
drukwekkende brief voor die zij 
hem toestuurde. De ontstane stil-
te wordt slechts verstoord door 
een groep overvliegende kraaien.
Heideman vertelt dat er op som-
mige dagen wel 500 tot 600 hon-
derd geallieerde vliegtuigen over 
trokken. ,,Meestal kozen de pilo-
ten voor Castricum of Egmond 
omdat het afweergeschut van de 
Duitsers in IJmuiden en Den Hel-
der veel te gevaarlijk was. Castri-
cum en Egmond waren redelijk 
veilig. Het gebied werd ook wel 
‘The Gap’ (gat in de verdediging) 
genoemd. ,,Waarom vlogen ze 
niet om Nederland heen?”, vraagt 
Tobias. Heideman: ,,Dit was niet al-
tijd veilig omdat je boven zee vaak 
te maken had met jagers. Boven-
dien werd het noorden van Duits-
land altijd zwaar verdedigd.” Ver-
volgens legt hij het begrip ‘Enge-
landvaarder’ uit. Een van de leer-
lingen vraagt of er destijds Duit-
sers waren die probeerden te in-
�ltreren in het Nederlandse le-
ger. Matthijs weet het antwoord: 
,,Ze vroegen altijd aan nieuwko-
mers om het woord ‘Schevenin-
gen’ uit te spreken. Omdat Duit-
sers dit niet kunnen vielen ze met-
een door de mand”, aldus Matthijs.
Het bezoek aan de begraafplaats 
wordt afgesloten bij het graf van 
ds. J.N. Seulijn. Hij was het eerste 
burgeroorlogsslachto�er in Cas-
tricum.

Radarpost
Hierna rijdt de karavaan richting 
de Geversweg. Heideman wijst 
de plek aan waar in de oorlog een 
radarpost stond. ,,Deze was om-
geven door bunkers en werd be-
waakt door de Duitse Kriegsmari-
ne. Bernhard Scholz maakte hier-
van deel uit.” Hij legt de functie 
van een radarpost uit, toont een 
foto uit 1943 van Scholz, en vertelt 
dat deze in de oorlog verkering 
kreeg met Nel Heere uit Bakkum. 
,,Na de oorlog zijn ze met elkaar 

getrouwd,” zegt Heideman. Ook 
nu hangen de leerlingen weer aan 
z’n lippen. Hij wijst naar de woning 
waar Scholz destijds met de ande-
re soldaten verbleef. Deze bevindt 
zich nog steeds op dezelfde plek. 
Heideman vertelt dat de Duitsers 
ook wel eens wilde feesten binnen 
vierden. Vervolgens haalt hij een 
bruin voorwerp te voorschijn en 
zegt dat dit een 2 cm stalen Flak 
Huls is van Duits luchtdoelgeschut 
van toen. Omdat Matthijs zo geïn-
teresseerd is in de oorlog, krijgt hij 
de huls. Beretrots natuurlijk. 

Papenberg
De volgende stopplaats is bij de 
Papenberg. Heideman legt uit dat 
de muur aan de voet van de berg 
deel uitmaakte van de Atlantik-
wall. ,,Met noemt het ook wel een 
Panzermauer. Dit gebied was een 
belangrijke strategische plek voor 
de Duitsers. Om die reden werden 
mensen in de buurt geëvacueerd 
en hun woningen gevorderd. Op 
de plaats van het Vitesseterrein 
werd een groot aantal woningen 
afgebroken. Ook elders in Castri-
cum. Totaal gaat het om 350 wo-
ningen. De overgebleven wonin-
gen werden van binnen door de 
Duitsers gesloopt. Het hout werd 
gebruikt voor de bouw van bun-
kers. Uiteindelijk verdwenen er 
door het vorderen van woningen 
7000 mensen uit Castricum. Er 
bleven 900 inwoners over. De in-
woners die hun biezen moesten 
pakken, moesten maar elders on-
derdak zien te vinden.” Hierna legt 
Heideman uit wat de Atlantikwall 
inhield, wat een Stützpunktgrup-
pe, Tankmuren, Tankgrachten en 
Widerstandsnesten waren en wat 
de functie hiervan was. 

Widerstandsnest nr. 43
Iets verderop, aan de rand van de 
Beverwijkerstraatweg, wordt de 
�ets opnieuw aan de kant gezet. 
,,Hier bevindt zich onder de grond 
nog een Widerstandsnest”, vertelt 
Heideman. ,,De ligging ervan was 
destijds cruciaal omdat de Duit-
sers zo in de gaten konden hou-
den welk verkeer er langs kwam. 

Het was een soort controlepost. 
Je had een pasje nodig om door 
te mogen gaan.” Anouk vertelt dat 
ze laatst iets verderop met haar 
vriendinnetje aan het wandelen 
was en, een stukje van het pad af, 
resten van een bunker was tegen-
gekomen. Dat was best spannend.
,,Hoe wist je destijds waar de in-
gang van de bunker was?”, vraagt 
Tobias. Heideman legt uit dat de-
ze zich nooit aan de zijde bevond 
waar de Duitsers konden worden 
aangevallen. De ingang van bun-
kers aan zee bevond zich daar-
om aan de landzijde en die op het 
land aan de zeezijde. Aan de hand 
van foto’s legt hij uit wat Kantel-
blokken (Walzkörpersperre), ver-
sperringsmuren (Panzermauer) - 
zoals die nog bij Onderlangs en 
bij de Papenberg te zien zijn - en 
Drakentanden (Höckerhindernis-
se) waren en wat de functie hier-
van was. 

Bunker 
De laatste stop is bij de boerde-
rij van mevrouw Dam aan de Oos-
terbuurt. Hier bevinden zich en-

kele bunkers met de naam ‘Wi-
derstandsnest 45’. Guus weet 
waarom de bunker hier geplaatst 
is. ,,Je kunt vanuit deze plaats alles 
goed overzien vanwege het open 
land.”
Heideman legt uit dat het ook hier 
om strategische plek gaat. ,,Het 
ligt op een kruispunt en je hebt 
controle op alles wat hierheen 
komt, of voorbij gaat.” Hij vertelt 
dat hier veel beschietingen plaats-
vonden, ook omdat het spoor in 
de buurt ligt. 
,,De bewoners die hier toen woon-
den hebben veel beschietingen 
meegemaakt, waarbij het letter-
lijk kogels regende, zegt Heide-
man.” Toeval of niet, maar terwijl 
hij dit zegt regent het hagelste-
nen. Het gaat om een niet op dit 
tijdstip door Buienradar voorspeld 
winters buitje. 

Het bezoek wordt afgesloten met 
een kijkje in een van de bunkers. 
Dat is altijd spannend.
Heideman wijst naar de ingang 
en vraagt waarom deze schuin af-
loopt. Luuk: ,,Anders konden de 

Duitsers meteen beschoten wor-
den als ze er uit kwamen.” Bingo!
Een van de leerlingen vindt tussen 
de troep in de bunker enkele lege 
bier�esjes en herinnert zich de zin 
van Heideman over de wilde fees-
ten die de Duitsers wel eens vier-
den.
,,Zullen de Duitsers hier toen bier 
hebben gedronken en zijn de �es-
jes al die tijd blijven liggen?” Hij 
denkt een historische vondst te 
hebben gedaan, maar wordt snel 
uit de droom geholpen als Heide-
man vertelt dat de huidige bewo-
ners de bunker gebruiken als een 
soort opbergplaats.

Boodschap
De boodschap aan het eind van 
de rondleiding is duidelijk: ,,Dit 
mag nooit meer gebeuren!” en 
,,We moeten zuinig zijn op onze 
vrijheid.”

Dimitri vertelt na a�oop dat hij 
de rondleiding reuzeleuk vond en 
dat hij er erg veel van heeft ge-
leerd. Dit is precies wat Stichting 
Kist met de rondleiding beoogde.

Castricum - Op 5 mei a.s. viert Nederland dat het 75 jaar terug bevrijd werd. In de aanloop naar Be-
vrijdingsdag besteedt deze krant regelmatig aandacht aan dit thema. In deze editie gaat het over 
de wijze waarop het thema onder de aandacht wordt gebracht bij leerlingen van de basisschool.

John Heideman legt de leerlingen uit waar de radarpost destijds stond en waar Bernhard Scholz tijdens de oorlog verbleef.

Matthijs toont trots de huls die hij 
zojuist heeft gekregen.

Het is altijd spannend om een bunker van binnen te zien.





16 4 maart 2020

Oude stijl jazz in Geesterhage
Castricum - Op zondagmiddag 
8 maart is er weer een nieuwe 
editie van het evenement ‘At the 
jazzband ball’ met een concert en 
een jamsessie in oude stijl jazz. 
Foyer de Heerlykhyd van Geester-
hage is weer een middagje een 
jazzclub.
Het concert wordt verzorgt door 

oude stijl jazzorkest Dixiefun uit 
Castricum. Zij hebben, speciaal 
voor dit concert, repertoire uitge-
kozen wat niet zoveel gespeeld 
wordt, maar wel prettig in het ge-
hoor ligt. Na het concert gaan ze 
jammen met de aanwezige muzi-
kanten. Iedere drie nummers wis-
selen ze van samenstelling zodat 

iedereen aan de beurt komt om 
te spelen. Ze putten uit Cjam, het 
New Orleans songbook.
Deze middag is dankzij de sa-
menwerking met de medewer-
kers van Geesterhage gratis te 
bezoeken. Het concert start om 
14.00 uur en iedereen is welkom. 
(Foto: aangeleverd)

Plogging Castricum
Aan de slag in Willem de Rijkepark
Castricum - Plogging Castricum 
houdt zondag voorjaarsschoon-
maak in het Willem de Rijkepark. 
Er wordt om 14.00 uur verzameld 
op het pleintje bij de fontein/vij-
ver aan de Soomerwegh tegen-
over de parkeerplaats van winkel-
centrum Geesterduin.
Eens per maand organiseert 
Plogging Castricum een wande-
ling waarbij inwoners, jong en 
oud samen het zwerfafval te lijf 
gaan. Aanmelden vooraf hoeft 
niet. Nodig: een vuilniszak, hand-
schoenen en je opgeruimde zelf. 
Kosten: niets, op een eventueel 
drankje na a�oop na en vervoer 
naar de locatie.
Meer informatie en contact: 
www.ploggingcastricum.nl, 06-
25072169 (Susanne) of plog-
gingcastricum@gmail.com. (Foto: 
Susanne van Reenen)

The Two Imaginary DJ’s in De Bakkerij
Nog één keer dansen op de 
alternatieve jaren ‘80-hits
Castricum - In juni 2018 organi-
seerde het Castricumse DJ-duo 
The Two Imaginary DJ’s hun eer-
ste dansavond in De Bakkerij in 
Castricum. Een kleine twee jaar 
later, op zaterdag 14 maart om 
precies te zijn, staat de vijfde edi-
tie alweer voor de deur. Het is te-
vens de laatste editie in De Bakke-
rij voordat deze moet sluiten. „Wij 
zijn allebei enorme liefhebbers 
van de meer alternatieve, dans-
bare muziek uit de jaren ‘80 én fa-
natiek verzamelaars van vinyl. 
Wat is er dan leuker om juist die 
platen te kunnen draaien voor 
een ieder die een avondje los wil 
gaan op de dansvloer? 
Er komen niet alleen 40-plussers 
op af, een jongere generatie gaat 
ook uit hun bol bij de hits van 
Madness, The Smiths, Depeche 
Mode, U2, The Cure of New Or-
der”, aldus Richard Heideman en 

Sander Steggink.
De alternatieve jaren ‘80 dans-
nacht met de Two Imaginary DJ’s 
is op zaterdag 14 maart in Cultu-
reel Podium De Bakkerij, Dorps-

straat 30 in Castricum. De zaal 
is open om 21.00 uur. Meer in-
formatie over The Two Imagina-
ry DJ’s: twoimaginarydjs@gmail.
com. (Foto: Aleid Bos)

Julia wint quiz Clusius College
Castricum - Tijdens de open 
dag van het Clusius College Cas-
tricum werd een groente- en 
fruitquiz gehouden. Er was een 
heerlijke taart te winnen. Clusi-
usdocent Groen, Ivor Kreuger, 
ging onlangs op bezoek bij ba-
sisschool de Zuidwester in Hei-
loo om de taart te overhandi-
gen aan de klas van Julia, een 
groep 8-leerling van die school. 
Julia heeft deze taart gewon-
nen door de groente- en fruit-
quiz helemaal goed te hebben. 
Er zaten moeilijke soorten bij 
zoals kweepeer en koolrabi. Ju-
lia kreeg van de gehele klas een 
daverend applaus. (Foto: aange-
leverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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 !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Als kind droomde Jeroen al van een 
baan in de reclamewereld. Het vak in-
trigeerde hem. Op jonge leeftijd sol-
liciteerde hij bij een reclamebureau 
en werd aangenomen. ,,Op die plek 
leerde ik de basisbeginselen van het 
vak. Dat was een mooi uitgangspunt 
om voor mezelf te beginnen.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Reclame aan 
de Kust

‘Reclame is een investering, geen k� tenp� t’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Jarenlang timmert Jeroen met zijn team 
aan de weg voor Reclame aan de Kust 
als hij in contact komt met een andere 
reclameman: Stefan Weijman, art direc-
tor en vormgever. De twee hebben een 
klik en delen de ambitie voor een creatief 
reclamebureau in de regio. Stefan wordt 
partner in Reclame aan de Kust en vanaf 
dat moment werken ze intensief samen. 
De klanten van Stefan verhuizen met hem 
mee en zo groeit ook de klantenkring van 
Reclame aan de Kust. ,,Vanaf dat moment 

zijn we langzaam aan gaan uitbreiden.” 
Dat is inmiddels tien jaar geleden.
Reclame aan de Kust huisde in die perio-
de in Bakkum “ we hebben altijd de wens 
gehad om tussen onze opdrachtgevers te 
zitten. In de zomer van 2018 kwam er een 
leuk pand vrij en zijn we verhuisd naar de 
Torenstraat. Mooier kan het niet.” Veel 
Castricumse ondernemers laten zich ad-
viseren door het team van Reclame aan 
de Kust. ,,Nu we op deze plek zitten kun-
nen klanten veel makkelijker even binnen-
lopen, of omgekeerd. Dat is een groot 
voordeel.”
In het gezellige kantoor in de Torenstraat 
kan elke ondernemer terecht voor re-
clame in de breedste zin van het woord. 
Van bierviltje tot website. Van logo tot 
online-campagne. En altijd voorzien van 
een goed advies. ,,We werken ook voor 
diverse gemeenten, waarvoor we cam-
pagnes maken om recreatie en toerisme 
te stimuleren.”
Ze hebben voor scholen een rapportsy-
steem ontwikkeld dat de naam Divari 
kreeg. ,,Daarin kunnen de rapporten van 
kinderen digitaal ingevuld worden. Heel 
gebruiksvriendelijk, het wordt in heel Ne-
derland gebruikt.”

Het doel van Reclame aan de Kust is om 
grote en kleine bedrijven te adviseren. 
,,We denken mee met de klant, bespre-
ken hun wensen en adviseren welke tools 
ze daarvoor kunnen gebruiken. Onze 
benadering is altijd positief: het is mooi 
om iets van jezelf in andermans bedrijf te 
kunnen stoppen.”
Creativiteit staat hoog in het vaandel bij 
het duo. ,,We werken hard voor elke klus, 
samen met vaste krachten Joey Smit en 
Ilse Glorie. Elke klant moet zo goed mo-
gelijk geholpen worden.” Reclame is een 
investering, geen kostenpost. Doordat 
Jeroen en Stefan bij zoveel verschillende 
bedrijven komen, is hun eigen kennis ook 
uitgebreid. ,,Die variatie maakt dit vak zo 
interessant.” 
Wat de meest bekende reclame is van het 
bureau? ,,Waarschijnlijk die van snackbar 
De Toren: ‘Donderdag Krokettendag’. 
Dat weet elke Castricummer inmiddels 
wel.” Zowel Jeroen als Stefan zou, als ze 
het over mochten doen, zo weer de keuze 
voor het reclamevak maken. ,,Het is ge-
woon ‘n ontzettend leuk en afwisselend 
vak.”
Meer info? Kijk dan eens op:
 reclameaandekust.nl
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5 MAART

Luisterlezing: Dat tedere gevoel, 
een ode aan Herman Veen. Bibli-
otheek Kennemerwaard locatie 
Castricum, 10.00 - 12.00 uur. Aan-
melden via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de Klanten-
service. (Foto: aangeleverd) 

Belastingspreekuren in de bibli-
otheek. Bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 5. Wekelijks op 
donderdag van 14.00 -15.00 uur.

Club CHILL OUT. Conquista, Lim-
men. 19.00 - 22.00 uur. Voor jon-
geren van 14 jaar en ouder.

Lezing: 100 jaar brandweer Cas-
tricum. Historisch Informatie 
Centrum De Duynkant, Gevers-
weg 1b, Castricum. 20.00 uur. 
Aanmelden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. (Fo-
to: garage Nieveltweg - Oud Cas-
tricum)

Yucatan, Land van Maya’s en Vo-
gels. Lezing Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in sa-
menwerking met PWN. Bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 in Castricum. Aan-
vang: 20.00 uur. (Foto: aangele-
verd) 

Mondiavisueel live multime-
dia theatershow: Manaslu² door 
bergbeklimmer Katja Staartjes, 
de eerste Nederlandse vrouw die 
op de Mount Everest stond. In De 
Vest in Alkmaar, 20.00 uur.

Sara Kroos met ‘Verte’ in De Vest 
in Akmaar, 20.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Huub Stapel met Het Huwelijk in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Mark En-
gelen)

6 MAART
Italiaanse maaltijd voor Alpe 
d’HuZes. Heeren van Limmen, 
Limmen inloop vanaf 17.00 uur. 
Aanmelden via burries@quick-
net.nl of 072-5055220 of 06-
45506002. 

Pancratius Toneel op herhaling. 
Theater Koningsduyn, Geester-
hage, Castricum. Ook zaterdag 
(20.15) en zondag (14.15 uur. Re-
serveren: pancratius@ziggo.nl of 
telefonisch: 06-21262942 of via de 
website www,pancratiustoneel.
nl. (Foto: aangeleverd)

‘Haal het doek maar op - van Ap-
pelscha tot Zierikzee’ met Ma-
riska van Kolck, Tony Neef e.a. in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. De 
voorstelling van Kasper van der 
Laan om 20.30 uur is uitverkocht.

Je�rey Spalburg als soul-preacher 
in opzwepende en intense show 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Anoek 
van Nunen)

Steven Brunswijk met ‘Van Slaaf 
tot Meester’, een gewaagd co-
medy-experiment over slavernij 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (Foto: Jimmy 
James)

Temblores in Filmhuis De Zwaan, 
Middelweg 5, Uitgeest. 20.15 uur. 
Kaarten: www.dezwaancultureel.
nl, of, indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. (Foto: aangeleverd)

▲

7 MAART
De 85e Boekenweek (7 tot en met 
15 maart). Het complete over-
zicht met locaties, activiteiten, 
data, tijden en toegangsprijzen 
is te vinden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. In de biblio-
theek ligt ook een folder met het 
complete Boekenweekprogram-
ma. 

Bijzzzaak plant wilgenkatjes voor 
bijen en hommels. In de grote 
groenstrook langs de Henri Du-
nantsingel. Vanaf 9.45 uur hoek 
Molenweide/Henri Dunantsingel. 
Info/aanmelden: p.mol@land-
schapnoordholland.nl of www.
bijzzzaak.nl. (Foto: aangeleverd)

Cappella Amsterdam met ‘Dro-
men en Passie’ in Grote Kerk Alk-
maar, 20.15 uur. 

Mixed-Media demodag. Bij Bak-
ker, in de snoepwinkel voor kun-
stenaars. Doorlopend van 11.00 - 
13.00 uur en 13.30 - 16.00 uur. In-
fo: www.desnoepwinkelvoorkun-
stenaars.nl. 

Stetters stoere mannen toernooi - 
jeu de boules, Sportpark Wouter-
land, Van Haerlemlaan 31B, Cas-
tricum. 11.00 - 17.00 uur. Gratis 
toegang voor toeschouwers.

46e Limmen Artistiek & Creatief - 
7 en 8 maart, Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen. 11.00 - 17.00 uur. Toe-
gang gratis. (Foto: aangeleverd)

Finale Noordwest Nederland 
jeugdcrosscompetitie 2019-2020. 
Kennemer Duincamping Bakkum. 
11.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Falkland Toneel - ‘Sneeuwwit-
je’ van Jules Deelder, Theater de 
Beun, Willibrordusweg 2, Hei-
loo. Op 7 maart 15.00 uur, op 8 
maart 13.30 en 16.00 uur. Infor: 
www.falklandtoneel.nl of 072 - 
533 2163. (Foto: Peter Bijkerk/Edo 
Postma)

Theatercollege F*ck die Onzeker-
heid, De Zwaan Cultureel, Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest. 20.15 uur. Kaarten: www.

dezwaancultureel.nl, of, indien 
nog beschikbaar, aan de zaal. (Fo-
to: Anke van der Meer)

The Blue Grass Boogiemen en 
Cor Sanne met ‘Grand Old Coun-
try’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (Foto: Tim Knol). De voorstel-
lingen Repelsteeltje en de blinde 
prinses (8+) door Theater Rotter-
dam om 19.00 uur en zondag om 
14.30 uur zijn  uitverkocht. 

Ali B in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Ri-
chard Terborg)

Nacht van het Dagboek. De Bak-
kerij, Dorpsstraat 30, Castricum. 
Aanvang: 20.30 uur. Reserveren 
via: vriendenvandebakkerij.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Jodymoon presenteert 6e album 
A Love Brand New in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur. (Foto: Perry Schijvers)

8 MAART

Vogelkijkdag bij Fort K’IJK, Fort 
bij Krommeniedijk, Lagendijk 22, 
Uitgeest. Tussen 10.00 en 16.00 
uur. Info: www.landschapnoord-
holland.nl. (Foto: Ilse Miedema)

Voorjaarswandeling Schaaps-
kooi, Start bij PWN duinkaarten-
automaat bij parkeerplaats Uilen-
vangerweg, Bergen. 10.15 - 12.00 
uur. Duinkaart verplicht. Informa-
tie: ivnnoordkennemerland op 
Facebook. 

WomanLink Festival/Internatio-
nale Vrouwendag. Het Nieuwe 
Warenhuis (Oude V&D pand) aan 
de Laat in Alkmaar. Van 13.00-
19.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op: https://www.woman-
link.nl.

Schilderen samen met je klein-
kind, Perspectief, van Oldenbar-
neveldweg 37, Castricum. 13.30 - 
16.00 uur. Informatie en aanmel-
den: www.perspectiefcastricum.
nl of bij Froukje Docter: froukje-
docter@gmail.com. 

Vaarexcursie - Terugkeer van de 
grutto, Bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106, Wor-
mer. 13.30 uur. Reserveren: 075-
6219100 of bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl. 

Plogging Castricum, Willem de 
Rijkepark, Castricum. 14.00 uur. 
Opgave niet nodig. 

Castricums schrijverscollectief pre-
senteert verhalenbundel ‘Aange-
spoeld’. Boekhandel Laan, Castri-
cum. 14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Oude stijl jazz in Geesterhage - 
Dixiefun, Foyer de Heerlykhyd, 
Geesterduinweg 3, Castricum. 
14.00 uur. Toegang gratis. (Foto: 
aangeleverd)

Jubileumconcert Kleinkoor Cas-
tricum. Dorpskerk aan het Kerk-
pad 1 in Castricum. Aanvang 
15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 
uur. 

Ditiswatutis in De Oude Keuken. 
De Oude Keuken, Oude Parklaan 
117 in Bakkum. 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Huiskamerconcert a capella 
groep ‘Anyway’. ‘Muziek op 18’, 
Stetweg 18, Bakkum. 15.00 uur. 
Reserveren kan via han.heevel@
casema.nl. (Foto: aangeleverd)

Stichting Barokconcerten Neder-
land met de Matthäus Passion in 
Grote Kerk Alkmaar, 15.00 uur.

Zydeco La Louisiane, Museum-
hoeve Overslot, Slotweg 42, Eg-
mond aan den Hoef. 16.00 uur, 
zaal open 14.00 uur. 

9 MAART
Geen agendapunten

10 MAART
Cursus Klik & Tik – Het Internet op. 
10, 17, 24, 31 maart en 7 april. Bi-
bliotheek Castricum, 9.30 - 10.30 
uur. Gratis. Aanmelden: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl.

Van Foreest Publiekslezing: His-
toricus Geerten Waling in Grote 
Kerk Alkmaar, 20.00 uur.

Urban Myth met ‘De Laatste Dich-

ters’ in de Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Met Rikke kookt! na a�oop. 
(Foto: aangeleverd)

11 MAART
De schoonheid en de werking 
van edelstenen. Dorpshuis De 
Schulp, Visweg 45, Egmond-Bin-
nen. 10.30 uur tot 12.00 uur. Kof-
�e/thee/bijdrage zaalhuur: 2 eu-
ro; de workshop is gratis.

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

Dominic Seldis met ‘Music, Maes-
tro!’ in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. De voorstelling van Rayen 
Panday om 20.30 is uitverkocht.

Rebellen, revolutionairen en 
kunst. Lezing door kunsthistori-
cus Martijn Pieters. Bibliotheek, 
Geesterduinweg 1, Castricum. 
20.00 uur. Aanmelden: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice. 

Hilde-lezing door Thijs Pennink 
van Ontwikkelbedrijf Noord-Hol-
land. Huis van Hilde, Castricum. 
20.00 uur. Reserveren: info@oe-
rij.eu. Info: 06-14451564 of www.
oerij.eu. 

12 MAART
Belastingspreekuren in de bibli-
otheek. Bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 5. Wekelijks op 
donderdag van 14.00 -15.00 uur. 

Informatiemiddag vrijwilligers-
werk hospice Beverwijk, Zeestraat 
92. 14.00 - 17.00 uur. Informatie: 
www.hospice-beverwijk.nl. 

Samen-eten-tafel, Bij Riet en Rob 
thuis. 18.00 uur. Aanmelden bij 
Welzijn Castricum 0251-65 65 62 
of info@welzijncastricum.nl o.v.v 
naam en telefoonnummer. 

Lezing PTSS - Michel Faessen, in 
het leslokaal van EHBO Vereni-
ging Castricum, Cultureel Cen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 3. 19.30 - 21.30 uur. Toegang 
gratis, aanmelden noodzakelijk: 
info@ehbocastricum.nl of 0251-
651060 (tussen 19.00 en 21.00 
uur). (Foto: Michel Faessen)

Extinction Rebellion Castricum in 
Bibliotheek. Bibliotheek, Geester-
duinweg 1, Castricum. 19.30 uur. 
(Foto: Lyander Schmitz) 

Twee voorstellingen door Thea-
ter Bonhoe�er special. Theater 
Koningsduin, Geesterduinweg 3 
in Castricum. Kaartverkoop is aan 
de deur vanaf 19.00 uur. Aanvang 
voorstelling om 19.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)
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Theatercollege F*ck die Onzekerheid 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Welke vrouw heeft 
het niet? Last van onzeker-
heid terwijl je eigenlijk best 
weet dat je het wèl kunt. Vré-
neli Stadelmaier weet er al-
les van, en ook hoe je daar-
van af komt. In het humoris-
tische theatercollege F*ck 
die Onzekerheid, op 7 maart 
bij De Zwaan Cultureel, com-
bineert Stadelmaier de theo-
rie met aansprekende prak-
tijkvoorbeelden.

Drs. Vréneli Stadelmaier is be-
drijfskundige, auteur, professi-
oneel spreker, feministe, moe-
der en loopbaancoach. 
Zij schreef de bekende best-
seller ‘F*ck die Onzekerheid’ en 
onlangs verscheen haar twee-
de boek, ‘Yes She’s Smart, Een 

Slimme meid is op haar toe-
komst voorbereid’. Stadelmai-
er treedt regelmatig met haar 
theatercolleges op in het he-
le land en is een actief vlog-
ger. Voor haar werk won ze in 
2015 de regeringsprijs voor 
vrouwenemancipatie, de Joke 
Smit-prijs. Dus een prima voor-
stelling om internationale 
vrouwendag luister bij te zet-
ten. 

De voorstelling op zaterdag 7 
maart begint om 20.15 uur, de 
zaal is open vanaf 19.45 uur. 
Kaarten zijn online te koop op 
www.dezwaancultureel.nl of, 
indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. Locatie: Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest. 
(Foto: Anke van der Meer)

Blue World en ZinQ
maken er een feest van

Naast de modellen liepen ook 
verschillende vertegenwoordi-
gers mee van diverse modem-
erken. Ze werden voorzien van 
prachtig haar en visagie door 
kapper Samen en Lois Martens. 
Na het daverend slot applaus be-
wogen de gasten zich weer naar 
de feestzaal die was omgebouwd 
tot modebeurs. Op deze mode-
beurs waren naast lokale onder-

nemers ook verschillende kle-
dingmerken vertegenwoordigd 
waar de gasten de mogelijkheid 
hadden om de mensen achter de 
merken te ontmoeten.

Onder het genot van een hap-
je en een drankje en de beats 
van DJ Steven Timothy werden 
de nieuwste collecties gepresen-
teerd. Daarnaast was er de mo-

gelijkheid om de nagels te laten 
lakken, oorbellen te schieten, een 
bindweefselmassage aan te voe-
len en als aandenken een leuke 
foto te schieten in de populaire 
photobooth. Als laatste werden 
de gasten getrakteerd op een 
leuk gevulde goodiebag.

De nieuwste collecties hangen 
nu in de winkels van Blue World 
en ZinQ mode in winkelcentrum 
Geesterduin te Castricum. 

Foto’s en video’s van dit mode 
evenement en de nieuwste col-
lecties staan op Facebook en In-
stagram van Blue World en ZinQ. 
(Foto: Cheryl Zomerdijk)

Castricum - Na een gigantische voorbereiding was het zaterdag 
29 februari zover, Blue World en ZinQ mode uit Castricum orga-
niseerde in samenwerking met het Ruiterhuys een Fashion Show 
& Fair. Vanaf 19.00 uur was de zaal geopend en werden de gas-
ten getrakteerd op een welkomstdrankje waarna om 19.45 een 
spetterende modeshow plaatsvond in de oude paardenbak (te-
genwoordig trouwlocatie).

Extinction Rebellion in bibliotheek

Extinction Rebellion wil door 
middel van geweldloze, crea-
tieve en disruptieve acties de 
overheid bewegen om in te 
grijpen in de klimaatcrisis. Ex-
tinction Rebellion heeft drie ei-
sen aan de overheid. De eerste 
eis is dat de overheid de waar-
heid vertelt over de klimaatcri-

sis en de ecologische crisis. De 
tweede eis is dat de uitstoot 
van broeikasgassen naar netto 
nul gaat in 2025, zodat de scha-
de nog zoveel mogelijk wordt 
beperkt. De derde eis is dat bur-
gers mogen beslissen over een 
rechtvaardige transitie via een 
burgerberaad dat een leidende 

rol speelt in de besluitvorming. 

De Castricumse rebellen zul-
len op 12 maart na een presen-
tatie over het klimaat en de vi-
sie van Extinction Rebellion, de 
artistieke kant van de bewe-
ging belichten met behulp van 
kledingstukken, films en foto’s. 
„Rebelleren is niet alleen hard 
nodig, het kan ook leuk zijn. We 
nodigen iedereen uit om de re-
bel in zichzelf te ontdekken op 
deze avond,” zegt Lucas Win-
nips, woordvoerder van Extinc-
tion Rebellion Castricum. 
Een Avond met Extinction Re-
bellion vindt plaats in biblio-
theek Castricum, Geesterduin-
weg 1, Castricum. Inloop vanaf 
19.30 uur. 
De lezing duurt van 20.00 uur 
tot circa 22.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de Face-
bookpagina of mail naar XRCas-
tricum@gmail.com. 

(Foto: De Red Rebels, een street 
performance art groep die on-
derdeel is van Extinction Rebel-
lion, tijdens het Protestival op 
Schiphol op 14 december 2019 
- credits: Lyander Schmitz)

Castricum - De vreedzame burgerbeweging Extinction Rebellion 
organiseert op donderdag 12 maart een avondprogramma in de 
bibliotheek van Castricum. De avond sluit aan bij de Boekenweek, 
die dit jaar als thema ‘Rebellen en dwarsdenkers’ heeft.

Castricum - Hulp nodig bij het di-
gitaal invullen van de belasting-
aangifte? Dat kan.
Vrijwilligers van Welzijn Castri-
cum zijn met ingang van donder-
dag 5 maart wekelijks op donder-

dag aanwezig in de bibliotheek in 
Castricum van 14.00 -15.00 uur. 
De bibliotheek is gevestigd in 
Geesterhage op de Geesterduin-
weg 5. Afspraak maken is niet no-
dig. 

Boven de inkomensgrens van € 
23.000,- leert men hoe het digi-
taal aanvragen in zijn werk gaat, 
beneden deze inkomensgrens 
wordt ook inhoudelijke onder-
steuning geboden. 

Belastingspreekuren in bibliotheek

Stetters ‘stoere’ mannen
jeu de boules toernooi
Castricum - Zaterdag is het ‘stoe-
re’ mannen jeu de boules toer-
nooi op Sportpark Wouterland. 
Een toernooi waar meerdere ster-
ke koppels uit het land aan deel-

nemen. Het wordt gespeeld van 
11.00 tot ongeveer 17.00 uur. 
Toeschouwers zijn van harte wel-
kom om gratis te komen kijken. 
Op andere speeldagen is het 

mogelijk om het spel gratis uit 
te proberen en uitleg te krijgen. 
Spelmateriaal is aanwezig. Kijk 
voor openingstijden op www.
stetters.nl. 

Ontwerpbesluit Provinciale milieuverordening N-H 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een 
ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening 
Noord-Holland grondwaterbeschermingsgebied ter inzage 
heeft gelegd. 

Het verzoek om de ontheffing betreft het voornemen tot het 
aanleggen van een beregeningsbron in het aangewezen grond- 
waterbeschermingsgebied Noord-Kennemerland. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland zijn van plan dit verzoek te weigeren. 

Aanvrager: 
Locatie: 
Zaaknummer: 9204024

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage 
op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak,

via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);
- gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum;
- gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren 
op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet 
openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u 
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, 
Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. 
Heeft u een vraag over deze procedure of wilt u mondelinge 
zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij 
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over 
de ontwerpbeschikking.
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Frans Lute verstevigt 
koppositie bij WIK
Castricum - In een gelijk opgaan-
de partij wist Frans Lute zijn tegen-
stander Joop van de Wijst een nipte 
nederlaag toe te brengen door een 
explosie van 20 caramboles in de 
laatste vier beurten. 
Ferry van Gennip speelde zijn 
slechte partij van vorige week weg 
met een mooie overwinning op 
Jan Kamp. Door lichamelijke onge-
makken heeft Jan weken niet kun-
nen laten zien waartoe hij in staat 
is, maar nu was er herstel voor hem. 
Hij kon echter de strijdlust van Fer-
ry niet geheel volgen, maar was wel 
tevreden met zijn eindscore. 
In een leuke partij tussen Rien Em-
merik en Charles van de Klis kwam 
Rien wederom tot een mooie pres-
tatie door de winst te pakken, ter-
wijl ook Charles zijn te maken ca-
ramboles bij elkaar had getikt. 

De partij tussen Peter Vos en Hans 
Kooiman leek tot de achttiende 
beurt op een grote nederlaag af 
te steven voor Peter, maar zijn eer-
zucht om toch een goed prestatie 
neer te leggen op het groene laken, 
was voldoende om precies zijn be-
nodigde caramboles te vergaren 
in de laatste beurten. In zijn spoor 
volgde Hans en besloot de partij als 
winnaar. 
In de eerste wedstrijd tussen Jan 
Kamp en Peter Ent was tot aan de 
laatste twee beurten ongewis wie 
de strijd zou winnen, maar door 
een kleine positieve oprisping kon 
Peter de wedstrijd winnend afslui-
ten. 
Stand: 1. Frans Lute met 1960 pun-
ten. 2. Ferry van Gennip met 1951 
punten. 3. Gert Lute met 1863 pun-
ten.

Vredeburg 2 verliest derby
Limmen - Vrijdag ontving Vre-
deburg 2 de buren van Oppo-
sitie 1 uit Heiloo, speelde Vre-
deburg 3 tegen het jeugdtalen-
tenteam Volendam 3 en werk-
ten de overige schakers ronde 
20 van de interne competitie af.

De schaakverenigingen Vrede-
burg uit Limmen en Oppositie uit 
Heiloo staan op goede voet, maar 
de onderlinge duels hebben niet-
temin het karakter van een bela-
den derby. Vredeburg 2 verloor 
deze a�evering van ‘mot met de 
buren’ met 5-3. 
Gertjan Hafkamp was de enige 
Vredeburgspeler die goed was 
voor een vol punt. Hidde Ebels, 
Tars Wanders, Remi Aa�es en 
Robin Rommel scoorden een half 
punt. Kopman Barry Blekemo-
len, Hans de Goede en teamlei-
der Dick Aa�es gingen tamelijk 
kansloos onderuit. Vredeburg 2 is 
door de nederlaag zo goed als ze-

ker gedegradeerd uit de sterk be-
zette tweede klasse B. 
De tegenstanders van Samer Al-
rayes, Jaap Limmen, Marlies Sturk 
en Adri Beentjes – de spelers van 
Vredeburg 3 – waren nog nat ach-
ter de oren. De jeugdige talen-
tjes van Volendam lieten even-
wel zien al heel aardig te kun-
nen schaken. Alrayes, Limmen en 
Beentjes moesten genoegen ne-
men met een half punt, terwijl 
Sturk een nederlaag incasseerde. 
Eindstand: 1,5-2,5 in het voordeel 
van de bewoners van het vissers-
dorp. Vredeburg 3 blijft steken op 
de tweede plaats op de ranglijst 
van de vierde klasse C. 
Komende vrijdag wordt er niet 
geschaakt. Vanwege het evene-
ment Limmen Artistiek en Crea-
tief is de speelzaal niet beschik-
baar. Op 13 maart staan bonds-
duels voor Vredeburg 1 en 4, als-
mede ronde 21 van de interne 
competitie, op de rol.

Jaarlijkse ouderen-
middag Blauw-Zwart
Castricum - Vrijdag 13 maart 
wordt door Blauw-Zwart, de sup-
portersvereniging van Vitesse’22, 
voor de 51e keer de jaarlijkse ou-
derenmiddag georganiseerd. 
Onder het genot van een hap-
je en een drankje kunnen de ou-
deren van Castricum, al dan niet 
met een Vitesseverleden, weer 
gezellig klaverjassen in de Vites-
se-kantine. 
Traditioneel zijn er veel prijzen 
te winnen, zowel voor de grote 
groep `toppers` als voor de deel-

nemers onderin de eindrang-
schikking. En de ‘middenmoters’ 
maken middels een verloting 
kans op een prijsje. De aanvang is 
om 14.00 uur in de Vitesse-kanti-
ne ‘De Tre�er’ en de kantine gaat 
open om 13.00 uur.
Voor deze ouderenmiddag wor-
den maximaal 80 gratis kaarten 
uitgegeven. De kaarten zijn vanaf 
maandag 9 maart af te halen bij 
Jos Kramer, Wayenburg 5. Wees er 
snel bij, want op is op. (Foto: aan-
geleverd)

TIOS Limmen Dansdemo
Limmen - Op zondag 15 maart 
houdt TIOS haar jaarlijkse Dans-
demo met de groepen Break-
dance en Dancehall. Elke groep 
laat weer zien wat ze het afgelo-
pen hal�aar hebben geleerd. De 
Show begint om 14.30 uur en 

duurt tot 15.30 uur in Sporthal de 
Hogeweg in Limmen. Iedereen 
is welkom en de entree is gratis. 
In verband met de beperkte par-
keergelegenheid wordt geadvi-
seerd lopend of met de �ets te 
komen. (Foto: aangeleverd)

Topmiddag voor 
Meervogels’31
Akersloot - Meervogels’31 1 en 2 
speelden zondagmiddag om 14.00 
uur gelijktijdig. Zaak was om het rit-
me van enige weken geleden weer 
te hervinden na weken van slagre-
gens en storm. 
Het tweede mocht in Haarlem aan-
treden tegen hekkensluiter Geel-
wit’30 2 en keerde met een 0-1 over-
winning huiswaarts en vindt zichzelf 
met de minste verliespunten boven-
aan in de reserve eerste klasse. Een 
prestatie van formaat en een span-
nende laatste fase in deze poule 
lijkt te naderen. Ook Meervogels’31 
1 trof de rode lantaarndrager in de 
vorm van Beemster. Deze ploeg 
was vandaag een karikatuur van 
een derdeklasser, alhoewel gezegd 
moet worden dat Meervogels vanaf 
het begin een goede spelbedoeling 
liet zien. In de eerste helft gebeurde 
dat voor de wind en het duurde tot 
de 25e minuut voordat de geelzwar-
ten het net lieten bollen, maar daar-

na waren ze ook goed los. Beem-
ster kreeg tot die tijd één kans, maar 
goalie Cas Hoogland wist te pareren. 
Rust: 0-4. Na rust was het weer even 
wennen tegen de wind in, maar liep 
uiteindelijk de score gestaag op. Bij 
0-7 een slippertje, maar daarna weer 
snel door naar de orde van de dag: 
goals maken. Pas bij 1-11 was het 
over en werd Beemster uit zijn lij-
den verlost. Ondertussen mag ver-
meld worden dat de zeventienjarige 
Tijmen Smit zijn debuut opluisterde 
met een assist. 
Doelpuntenmakers Meervogels: 
Tom Adrichem (4x), Jens Verduijn 
(2x), Erwin Krom, Niek van der Eng, 
Koen Lamberts, Bram Kaandorp en 
Sem Tiebie. 
Volgende week zijn er twee lasti-
ge uitwedstrijden: ZAP 2 – Meer-
vogels’31 2 (11.00 uur) en FC Pur-
merend 1 – Meervogels’31 1 (14.00 
uur). Beide ploegen rekenen op 
steun van hun supporters.

Jelle van der Eng laat Beemster hielen zien (Foto: Lynn Adrichem)

Limmen met veel 
moeite langs Ilpendam
Limmen - Na weken zonder voet-
bal stond er op zondag 1 maart 
eindelijk weer een wedstrijd op 
het programma. Een stevige kou-
de wind en een winterzonnetje 
zorgden voor een aangenaam 
begin van de wedstrijd. 
Limmen speelde een goede eer-
ste helft en was hierin ook sterker 
als Ilpendam. Aanvallen werden 
opgezet en zorgden voor gevaar 
in het strafschopgebied maar als 
zo vaak werd het net niet gevon-
den. Tot vlak voor tijd Joeri Admi-
raal de 0-1 in de kruising kopte. 
Limmen ging met een verdiende 
voorsprong de rust in. 
Na de rust een heel ander wed-
strijdbeeld. Ilpendam gooide de 
beuk erin en creëerde een veld-
overwicht waar Limmen niet on-
deruit wist te voetballen. De pas-
ses waren niet zuiver of te ge-

haast. Er ontstond wat irritatie bij 
de tegenstander, omdat het bij 
hen ook niet echt wilde lukken, 
met als gevolg dat er een �ink 
aantal gele kaarten werden ge-
trokken. 
Een aanvaller van Ilpendam wist, 
heel knap, de bal voor een leeg 
doel in het zijnet te schieten. Er 
werd nog een goal afgekeurd,  
voor vermeend aanvallen van de 
keeper, hier kwam Limmen ook 
goed weg. Uiteindelijk mocht 
Limmen niet mopperen dat de 
drie punten mee naar huis ge-
nomen werden. Eigenlijk klopt 
dit wel een beetje met het beeld 
van het seizoen. Limmen staat in 
de derde klasse B momenteel na-
melijk bovenaan de ranglijst als 
alleen de uitwedstrijden meege-
teld worden. (Tekst en foto: Nico 
Hollenberg)

Vitesse oppermachtig 
tegen Spartanen
Castricum - Na vier nederlagen 
op rij, had Vitesse zondag 1 maart 
de wind weer eens mee. Sparta-
nen werd met een 3-0 nederlaag 
naar Wognum teruggestuurd en 
hier mochten de Spartanen blij 
mee zijn, want Vitesse verzuimde 
hun goede spel uit te drukken in 
meer doelpunten. 

Vitesse drukte het veldoverwicht 
na een half uur spelen uit in een 
voorsprong toen Jort Kaandorp 
door Yannick Wishaupt aan de zij-
kant de diepte in gestuurd werd. 
Jort liet vervolgens zijn klasse 
zien door zijn tegenstander uit te 
spelen en vanaf de rand van het 
strafschopgebied de bal strak bij 
de tweede paal in het net te laten 
plo�en: 1-0. 
Vitesse hield onder aanvoering 
van Jasper Rutgers de gelede-
ren achterin gesloten en, omdat 

Spartanen weinig creatief was, 
leek dit ook de ruststand te wor-
den. Vlak voor rust kreeg Sparta-
nen echter de kans om de stand 
weer gelijk te trekken. Een tackle 
op de bal van Joris Veldt werd tot 
ieders verbazing bestraft met een 
penalty. Deze was echter niet aan 
Spartanen besteed en verdween 
naast het doel. 
Na de rust speelde Vitesse te-
gen de wind in en dit leverde be-
ter voetbal op. Vitesse bleef fel 
en Spartanen kwam er niet aan 
te pas. Keeper Tom Laan hoefde 
slechts één keer zijn handen te 
gebruiken bij een vrije trap. 
Vlak na rust kon Vitesse werd Yan-
nick Wishaupt door Jort Kaan-
dorp in stelling gebracht en liet 
gedecideerd 2-0 aantekenen. Het 
slotakkoord deze dag was voor 
Desmond de Waard die het 3-0 
maakte. (Foto: Joop Hollenberg)

Parnassia Groep Cross 
Mooie samenwerking 
tussen Parnassia Groep 
en AV Castricum
Castricum - Op zondag 1 maart 
vond de vierde editie van de Par-
nassia Groep cross op landgoed 
Duin en Bosch plaats. De samen-
werking tussen AV Castricum en 
de Parnassia Groep betreft een 
maatschappelijk doel, zoals parti-
cipatie en het bevorderen van ge-
zondheid. Er deden cliënten, be-
geleiders en medewerkers mee 
van de Parnassia Groep en veel 
atleten van AV Castricum. In to-
taal bijna 200 deelnemers.

Pupillen 2,5 kilometer
Jongens pupillen C en mini: 1. Jo-
ris Kaandorp (12.46), 2. Niels Ter-
mes en 3. Manuel Berroa Matteo 
van AVC. 
Meisjes pupillen C en mini: 1. Eva 
van Weenen van AVC (15.48), 2. 
Isa van Wolferen en 3. Fleur Bek-
ker.
Jongens pupillen AB: 1. Sten Out 
(12.21), 2. Noah Beentjes van AVC 
en 3. Wout Wieringa. 
Meisjes pupillen AB: 1. Yfke Ho�-
schult van AVC (13.17), 2. Fien 
Boogaard en 3. Inge Termes.

Junioren CD 2,5 kilometer
Jongens: Joppe van der Eyden 

van AVC (16.33). Meisjes: Iris Kle-
verlaan van AVC/TDR.

Junioren tot 16 jaar 4,1 kilome-
ter
Jongens: Rowan Dekker van AVC 
(17.00). Meisjes: Anouk Maks 
(26,41).

Mannen en vrouwen recrean-
ten 2,5 kilometer
Guido Kaandorp en zijn zoon Jo-
ris (12.46). Ruth Spijker van AVC/
TDR Jeugd (10.03). 

Mannen en vrouwen recrean-
ten 4,1 kilometer
Quinten van Delft van AV Hollan-
dia/TDR Jeugd (16.07). Marianne 
Klanker van Phanos. 

10 km mannen
1. Oscar Wokke van AV Hylas 
(37.48), 2. Richard Dijkhuizen van 
AVC en 3. Alex Schermer.

10 km vrouwen
1. Cheryl Konijn van AVC en trai-
nend bij TDR Jeugd (45.23), 2. 
Lindsay van der Meer van AVC 
en 3. Eileen Groenland. (Foto: Ni-
co Lute)

Zondag 8 maart 2020
aanvang 14.00 uur
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Easyslim.nu al 2 jaar een begrip in Limmen

Begin op tijd voor de vakantie
De studio’s van Easyslim.nu wer-
ken met een geavanceerd appa-
raat dat werkt met ultrasound 
en elektrostimulatie. De ul-
trasound techniek zorgt ervoor 
dat vet uit de vetcel gaat. Tege-
lijkertijd worden, met elektro-
stimulatie, de spieren getraind. 
Dit gebeurt terwijl de klant ont-
spannen en comfortabel op een 
behandeltafel ligt. Een behan-
deling duurt ongeveer een uur-
tje en is geheel pijnloos en vei-
lig. 
Kom voor een intake en proef-
behandeling, deze is nu van 
69,00 voor 39,00 euro. Tel: 06-
85852603, of mail naar lim-
men@easyslim.nu, Het Palet 1a 
in Limmen. Ook kunt u via www.
easyslim.nu online een afspraak 
voor een intake en proefbehan-
deling inboeken. (Foto: aange-
leverd)

Limmen - Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet 
mee in het drukke leven van alledag. Veel afslankmethodes bie-
den vaak maar een zeer tijdelijke oplossing en houden het jojo-
e�ect in stand. Dat het anders kan, bewijzen de afslankstudio’s 
van Easyslim.nu, Al meer dan vijf jaar een begrip in Nederland, en 
al ruim twee jaar in Limmen.

‘Gedronken op succesvolle toekomst’
Nieuwe eigenaren Bierhut van start

Reden tot een ‘bierfeestje’ was 
er zeker aan de Burgemeester 
Mooijstraat 35 te Castricum. De 
nieuwe eigena-ren wilden proos-
ten op een succesvolle toekomst 
van het bedrijf. ,,Dat was makke-
lijk met tweehonderd soor-ten 
speciaalbieren op voorraad. Dan 
hebben we het nog niet eens 
over de wijnen gehad, die hier 
ondanks de naam Bierhut, ook 

verkrijgbaar zijn”, aldus Remco.

Remco en John zijn geen onbe-
kenden in de drankenwereld. 
Remco is afkomstig uit de bier-
sector met veel kennis over het 
brouwen daarvan en ingrediën-
ten van de speciaalbieren. John 
weet alles te vertellen over de ve-
le soorten wijn: of dit nu witte, ro-
sé of rode wijn is. Kortom: vak-

manschap en goede informatie 
bij de hand. Dat vakmanschap 
hebben de heren meegenomen 
uit de Haarlemmermeer, waar 
hun roots liggen. ,,We willen nu 
ook in Noord-Kennemerland on-
ze kennis overdragen en produc-
ten aan de man brengen. Het duo 
is ook in Uithoorn actief. Nieuws-
gierig geworden? Kijk dan op 
www.drinkhut.nl of bel 0297 769 
018. De Bierhut is geo-pend van 
dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 
19.00 en op zaterdag van 10.00 
tot 18.00 uur.  (Tekst en foto: Aart 
Tóth)

Castricum - Ze zijn eigenaar geworden van de Bierhut en dat was 
zaterdag reden voor een feestje. John Erardt en Remco van Sta-
veren stonden trots bij de deur om hun nieuwe gasten en klan-
ten te ontvangen.

Van links naar rechts John Erardt, shopmanager Andy Robb en Remco van Staveren.

Luxe kamperen op Camping Geversduin

Castricum - Kamperen in stijl op 
een intieme plaats midden in het 
bos. Vanaf dit seizoen nieuw op 
Camping Geversduin: De Duin 
Boet. Een compleet ingerichte tent 
met eigen sanitair. De tent is op-

gebouwd uit een houten frame 
wat de Duin Boet een stoer uiter-
lijk geeft. 
Bij binnenkomst valt de smaakvol-
le inrichting direct op. Een heerlijke 
drie-zitsbank met fauteuil en ge-

zellige eettafel zorgen ervoor dat 
ook binnen een �jne plek is om te 
verblijven. De compleet ingerichte 
keuken maakt het maken van een 
uitgebreid ontbijt of een lekker di-
ner makkelijk. Wakker worden met 
een verfrissende douche en ver-
volgens genieten van een heerlijk 
kopje Nespresso. De elektrische ka-
chel zorgt ervoor dat het ook tij-
dens koudere dagen �jn verblij-
ven is in de Duin Boet. Er zijn twee 
slaapvertrekken die ruimte bieden 
aan vier personen, de slaapbank in 
de woonkamer biedt ruimte aan 
een vijfde persoon. Bij aankomst 
zijn de bedden opgemaakt en lig-
gen er handdoeken klaar.
Via de openslaande deuren is de 
overdekte houten veranda te be-
reiken. Deze nodigt uit om extra 
lang van het buitenleven te ge-
nieten. Lekker chillen in de hang-
mat of gezellig een spelletje doen 
aan de eettafel. De Duin Boet is ge-
legen in een autovrij gedeelte van 
de camping. Vanaf de camping 
wandelt of �etst men zo het duin-
gebied in of naar het vier kilometer 
verderop gelegen strand. 
De Duin Boet is te reserveren via 
www.campinggeversduin.nl/Duin-
Boet. (Foto: aangeleverd)

Ditiswatutis in De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 8 maart 
speelt ‘Ditiswatutis’ in De Oude 
Keuken. 
De groep komt uit Alkmaar en be-
staat uit Johan Dekker (zang), Ge-
rald van Rijsewijk (contrabas) en 
Willem Bulens (gitaar). Ze spe-

len eigenzinnige ‘Nederpop’, met 
zang, contrabas en gitaar. Muzi-
kale helden, de natuur en voor-
al literatuur inspireren dit trio tot 
mooie Nederlandstalige liedjes in 
allerlei muzikale stijlen met een 
eigen geluid en hier en daar een 

cover (De Dijk, Acda en De Mun-
nik). 
Het optreden begint om 15.00 
uur. De Oude Keuken, Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. In de 
wijk is bewegwijzering naar deze 
locatie. (Foto: aangeleverd)

Bijzzzaak plant wilgenkatjes 
voor bijen en hommels
Castricum - Bijzzzaak organiseert 
op zaterdag 7 maart een katjes 
plant dag. Bijen, hommels en vlin-
ders moeten in maart, als ze uit 
hun winterschuilplaatsen komen, 
veel stuifmeel hebben. Daarvoor 
hebben ze vooral katjes van wil-
genstruiken nodig. Dat zijn de 
stuifmeelsupermarkten in maart 
en begin april, als er verder maar 
weinig planten bloeien. Zonder 
katjes echter geen nieuwe gene-
ratie bijen, hommels en tal van 
vlinders. En dat blijkt nu het ge-
val te zijn in Castricum. Het groen 
blijkt heel arm aan deze voor in-
secten zo noodzakelijke planten 

te zijn, waardoor bijen en hom-
mels verdwijnen. 
Daarom organiseert Bijzzzaak 
op zaterdag 7 maart in de grote 
groenstrook langs de Henri Du-
nantsingel, die onderdeel uit-
maakt van de doorlopende groe-
ne linten door Castricum, een kat-
jes plant dag. Behalve wilgen-
struiken zullen er aanvullend ook 
meidoorn, sporkehout en Gel-
derse roos aangeplant worden, 
die later in het voorjaar belang-
rijk zijn voor bijen, hommels en 
vlinders. Ook vogels zullen trou-
wens sterk van deze struiken pro-
�teren. 

Geïnteresseerden, die iets willen 
doen tegen het uitsterven van in-
secten als bijen, hommels en vlin-
ders kunnen meedoen met het 
aanplanten van wilgjes. Vanaf 
9.45 uur wordt verzameld bij de 
hoek Molenweide/Henri Dunant-
singel. De werkzaamheden star-
ten om 10.00 uur. Rond 13.00 uur 
verwacht de organisatie klaar te 
zijn. Vergeet niet om werkhand-
schoenen, een steekschop en/of 
een takkenschaar mee te nemen. 
Informatie inwinnen of opgeven 
kan via email: p.mol@landschap-
noordholland.nl of de website 
van bijzzaak: www.bijzzzaak.nl. 

Huiskamerconcert a capella groep 
‘Anyway’ bij ‘Muziek op 18’

Met veel enthousiasme betreedt 
Anyway reeds twintig jaar de podia 
in Nederland. Ooit met elkaar bij de 
Texelse musicalvereniging begon-
nen, maar toen deze ophield te be-
staan, zijn ze met z’n drieën verder 
gegaan. Eerst met verschillende 

soorten van muzikale begeleiding, 
totdat het kwartje viel doordat het 
a capella zingen veel beter beviel. 
De liedjes zijn geniaal en met hu-
mor gearrangeerd door verschil-
lende arrangeurs, in diverse stij-
len, van cabaret tot klassiek ‘and all 

in between’. De zang is niet alleen 
close harmony, maar ook gekruid 
met ontroerend, verleidelijk en hu-
moristisch cabaret. Dit program-
ma is een klein voorproe�e uit hun 
twintig-jarige jubileumprogram-
ma. Het geeft een kleine indruk van 
hun diverse repertoire. Het trio is 
een sprankelend a capella groepje 
dat bekend staat om hun boeien-
de en absurdistische programma’s. 
Voor hun publiek steeds verrassend 
door de prachtige klanken, keuze 
van liedjes en diversiteit. Reserve-
ren kan via han.heevel@casema.nl.

Bakkum - A capella groep ‘Anyway’ geeft een uniek optreden op 
zondagmiddag 8 maart om 15.00 uur bij ‘Muziek op 18’, Stetweg 
18, Bakkum. Anyway is een groep van drie vrouwen van Texel – 
Irisabella Bakker, Anneke Brons en Ruthie Vazana – die al sinds 
1999 met elkaar zingen. Natuurlijk moet het goed klinken en ver-
antwoord zijn, maar daar waar de dames de kans krijgen worden 
de grapjes niet gemeden.

Een mystieke én ondeugende belevenis
Toonbeeld Concert op Zondag 
brengt: Tombaz met Cabaret Oriëntal
Castricum - Op zondag 15 
maart organiseert Toonbeeld 
Concert op Zondag om 15.00 
uur een bijzonder concert met 
het Tombaz ensemble in thea-
ter Koningsduyn in Castricum.

In het programma ‘Cabaret Ori-
ental’ trekt zangeres Meral met 
haar ensemble Tombaz een mu-
zikale schatkist open met lied-
jes uit het rijke culturele verle-
den van Istanbul. Ondeugen-
de teksten over dames onder in-
vloed van drank en drugs wor-
den afgewisseld met verhalen 
over escapades in de harem van 
de sultans en dramatische lief-

desgeschiedenissen. Door deze 
authentieke liederen, afgewis-
seld door virtuoze instrumenta-
le nummers waant men zich in 
mystieke nachten van het ou-
de Istanbul. De muziek wordt 
omlijst door tot de verbeelding 
sprekende verhalen; cabaretesk 
gebracht door de zangeres van 
het ensemble. 

De voorstelling ademt een sfeer 
die zowel oriëntaals is als univer-
seel, tekenend voor het Istan-
bul in de jaren ’30 van de vorige 
eeuw, met haar etnisch en cultu-
reel diverse bevolking. De lied-
jes worden gezongen in de oor-

spronkelijke talen van de metro-
pool Istanbul in die tijd; Turks, 
Grieks, Armeens en Ladino. Het 
Tombaz ensemble bestaat uit 
een zeer gemêleerd gezelschap: 
zang: Meral Ari (NL-TR), klarinet: 
Emirhan Tuga (TR), viool: Stijn 
Schmeddes (NL), contrabas: Ga-
briel Barbalau (RO), piano: Takis 
Grammatikopolous (GR) en per-
cussie: Alper Kekeç (TR). 

Kaarten zijn in Castricum ver-
krijgbaar bij Muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan, Vi-
vant Rozing, The Readshop en 
aan de zaal of via www.toon-
beeld.tv.
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Jeugd-atleten massaal naar Camping Bakkum
Castricum - De Kennemer Duin-
camping Bakkum is zaterdag 7 
maart een belangrijk middelpunt 
van de Nederlandse jeugdatletiek. 
Op uitnodiging van de Atletiekunie 
organiseert AV Castricum op het 
terrein van de camping aan de Zee-
weg namelijk de �nale voor Noord-
west Nederland van de jeugdcros-

scompetitie 2019-2020. Bij deze 
wedstrijd staan maar liefst 1.200 
jeugdatleten in de leeftijd van 6 
tot en met 19 jaar aan de start. 
De deelnemers vertegenwoordi-
gen 55 atletiekverenigingen, van 
Den Helder tot Veenendaal en van 
Woerden tot Lelystad. Ook AV Cas-
tricum zal met een �inke afvaardi-

ging aan de start verschijnen, waar-
onder de talenten van TDR Jeugd.

Speciaal voor jeugdatleten wordt 
elke winter een crosscompetitie 
georganiseerd. Crosslopen zijn lo-
pen over onverharde wegen. De 
beste atleten van de drie voorron-
den in de afgelopen maanden mo-

gen op 7 maart de eindstrijd aan-
gaan. 

Verschillende afstanden
Om de atleten een zo gelijk moge-
lijke kans te geven, worden er in de 
jeugdatletiek heel wat categorieën 
onderscheiden. Dit betekent dat er 
maar liefst achttien keer een start-

schot zal klinken. De af te leggen 
afstanden variëren in lengte van 
750 meter voor de allerjongste pu-
pillen tot 5.000 meter voor de oud-
ste junioren. 
Het volledige programma en tijd-
schema is te vinden op de website 
van AV Castricum (http://www.av-
castricum.nl). 

Start om 11.30 uur
Het programma op 7 maart gaat 
om 11.30 uur van start met de 
wedstrijd voor de jongens junioren 
A en B, de 16 tot en met 19-jarigen. 
Om 15.35 uur zal de wedstrijd met 
een loop over 1.500 meter voor de 
meisjes pupillen A2 worden afge-
sloten. (Foto: aangeleverd)

Amsterdam/Castricum - Tijdens de rust van het rugby interland  
Nederland – Polen op zaterdag 29 februari, met Castricumse top-
pers zoals Mark Wokke en Rikkert Verhofstad, heeft de jeugd van 
Cas RC een demonstratiewedstrijd gespeeld.

Castricumse Benji’s bij Oranje

Na een korte maar hevige strijd 
pakten de Castricummertjes de 
winst met een 1-0 uitslag. De 
Oranjemannen raakten geïnspi-

reerd door de prestaties van de 
Castricumse Benjamins. Ze ke-
ken tot die tijd aan tegen een 
achterstand maar slaagden er in 

de slotfase in met een try en een 
conversie de Polen nipt te ver-
slaan (7-6). 

Na de wedstrijd gingen de Ben-
jamins op handtekeningenjacht. 
Een mooie oranje rugbymiddag 
met een Castricums tintje. (Foto: 
Maurice Stuifbergen)

Rabobank schenkt organisatie 
schoolvoetbal Castricum 1500 euro

Er zal als vanouds worden gestre-
den om de �naleplaatsen sporti-
viteitsprijs en natuurlijk de prijs 
voor het allergaafste spandoek. 
Rabobank Castricum is alweer 
voor het tiende jaar hoofdspon-
sor van dit lokale sportieve eve-
nement. Ze zullen beide dagen 
aanwezig zijn en op een ludieke 
wijze hun lustrum vieren met al-
le kinderen.

De commissieleden Tim Idema, 
Cleem Kos, Petra Uittenbogaard, 
Mieke Willemse en Suzan Ver-
kaart hebben het stokje overge-
nomen van de oude commissie. 
Ze hebben er veel zin in om dit 
toernooi voort te zetten. Mieke 
en Suzan hebben vijftien jaar ge-
leden samen met linda Schoorl, 
Saskia Kornman en Norbert Ver-
hofstadt het huidige schoolvoet-
baltoernooi opgericht maken nu 
een doorstart. 

Deze commissie zoekt de samen-
werking en verbinding tussen de 
beide voetbalclubs in Castricum. 
Diverse enthousiaste vrijwilligers, 

scheidsrechters en jeugdleden 
van beide clubs zullen gezamen-
lijk hun steentje bijdragen aan dit 
evenement. 

(Foto: Suzan Verkaart en Mieke 
Willemse van schoolvoetbal Cas-
tricum met Mark de Jager en Ani-
ta Janssen van de Rabobank – 
aangeleverd)

Castricum - Woensdag 1 en 15 april trappen de groepen 5 tot en 
met 8 van alle basisscholen in Castricum weer af op sportpark 
Noord End  bij FC Castricum. Wel 650 basisschoolkinderen uit Cas-
tricum hebben zich met hun school ingeschreven voor dit evene-
ment.

Jubileumconcert Kleinkoor Castricum
Castricum - Kleinkoor Castricum 
bestaat 40 jaar en heeft voor dit 
feestelijke concert werken geko-
zen met als thema ‘Rondje Oost-
zee’, de landen rondom de Oost-
zee dus. Alle landen komen aan 
bod en dat houdt in dat er, behal-
ve in het Duits, Engels en Latijn, 

ook in het Deens, Zweeds, Pools 
en Russisch gezongen wordt. Een 
primeur voor het koor. 

Hoogtepunten uit de koorlite-
ratuur komen langs, zoals Bo-
goroditse Devo, een Ave Maria 
van Rachmaninov en Pater Nos-

ter van Vasks. Ook zingt het koor 
volksliedjes, kleine juweeltjes die 
spreken over de natuur en de lief-
de. Een heel ander geluid is te ho-
ren als het koor Duitse muziek uit 
de jaren 30 van de vorige eeuw 
zingt. Kurt Weill en Hanns Eisler 
schreven muziek met een bood-

schap, over onrecht en onmen-
selijkheid, over mensen op de 
vlucht. Een moment van bezin-
ning brengt de muziek van Arvo 
Pärt, te horen, zowel vocaal als op 
piano.

Wim van Bokhorst begeleidt de-

ze reis met zijn teksten en ideeën. 
Daarnaast wordt het koor onder-
steund door Corinne Moerbeek 
op piano en zingt Liesbeth Brink-
man twee liederen van Kurt Weill. 
De muzikale leiding is in de ver-
trouwde handen van Ellen Ver-
burgt. Ze speelt ook twee prach-

tige werken van Arvo Pärt op pi-
ano.

Dit concert vindt plaats op zon-
dag 8 maart in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. Aan-
vang 15.00 uur, kerk open vanaf 
14.30 uur. (Foto: aangeleverd)



Tijdwinst én snel doelen halen
Workshop ‘effectief vergaderen voor 
vrijwilligersorganisaties’
Castricum - Op maandag 30 
maart wordt van 19.45 tot 22.00 
uur de workshop ‘E�ectief verga-
deren voor vrijwilligersorganisa-
ties’ verzorgd door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn Cas-
tricum. De workshop wordt gege-
ven in Geesterhage in Castricum 
en is kosteloos. Ook in vrijwilli-
gersorganisaties wordt veel ver-
gaderd en overlegd. Niet ieder-
een beschouwt vergaderen ech-
ter als een genoegen. Vaak ge-
hoord: er wordt te veel verga-

derd, kostbare tijd gaat verlo-
ren, te weinig resultaten worden 
geboekt en last van dominante 
deelnemers... Toch is vergaderen 
nodig om oplossingen voor pro-
blemen te vinden en om steun te 
creëren voor ideeën. Zo worden 
organisatiedoelen gerealiseerd 
en de voortgang gewaarborgd.
Inhoud workshop: informatie-
uitwisseling en besluitvorming 
stroomlijnen, rol van de voorzit-
ter en andere vergaderdeelne-
mers, timemanagement in ver-

gaderingen, tegenstellingen en 
con�icten, dominante en terug-
getrokken deelnemers en werk-
bare notulen/verslagen.
De workshop wordt georgani-
seerd voor bestuursleden en vrij-
willigers van vrijwilligersorgani-
saties.
Aanmelden: www.vrijwilligers-
academieBUCH.nl. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met Welzijn Castricum, 
telefoon 0251 65 65 62, mail-
adres: info@welzijncastricum.nl.

Boekenweekactie bij Muttathara
Castricum - Van 7 tot en met 15 
maart staat de boekenhoek van 
Muttathara helemaal in het teken 
van de Boekenweek. Alle inkom-
sten van de boekverkoop gaan 
die week naar een speciaal gese-
lecteerd goed doel. Dit jaar is de 
keuze gevallen op de stichting 
Grannies2Grannies Friesland.
Een groot aantal oma’s uit Fries-
land, Drenthe en Overijssel voelt 
zich betrokken bij de situatie van 

oma’s (grannies) in Afrika. Ze be-
se�en dat de rol van oma’s in ont-
wikkelingslanden veel minder 
vrijblijvend en gezellig is dan de 
rol van de meeste oma’s in Neder-
land. 
Oma’s in Afrika hebben vaak de 
permanente zorg voor hun klein-
kinderen en hebben ook vaak 
geen �jne woonomstandighe-
den. Grannies2Grannies zamelt 
geld in om huisjes te bouwen 

voor deze oma’s zodat hun klein-
kinderen een veilige plek hebben 
om huiswerk te maken en te le-
ren.
Om Grannies2Grannies te helpen 
kunnen boeken ingeleverd wor-
den bij Muttathara, of boeken ge-
kocht worden in de winkel. Mut-
tathara is open op dinsdag en 
donderdag tussen 10.00 en 15.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Inschrijving VakantieFUN geopend

Kleine groepjes, veel persoon-
lijke begeleiding en een uniek 
programma met sportieve en 
creatieve activiteiten zorgen er-
voor dat ook deze kinderen de-
ze zomer vrienden maken en 

iets hebben om naar uit te kij-
ken. Kinderen uit de gemeenten 
Alkmaar, Heerhugowaard, Lan-
gedijk, Bergen, Uitgeest, Heiloo 
en Castricum kunnen zich tot 
31 maart gratis aanmelden voor 

het programma. 
Gezien het speci�eke gedrag 
van de deelnemers wordt er ge-
durende de dag vooral gelet 
op structuur, duidelijkheid, be-
kendheid en plezier. De uitste-
kende faciliteiten en veilige om-
geving van sportcomplex De 
Meent Bauerfeind in Alkmaar 
lenen zich bij uitstek om de kin-
deren tijdens de vakantie en 
mooie dag te bezorgen.  

Meedoen 
VakantieFUN vindt plaats in de 
eerste vier weken van de zo-
mervakantie van maandag tot 
en met vrijdag. Ouders en ver-
zorgers van kinderen die bin-
nen de speci�eke doelgroep 
vallen en die in een van de be-
trokken gemeenten wonen, 
kunnen hun kind tot 31 maart 
aanmelden via www.sport-z.
org/vakantiefun. Deelname aan 
VakantieFUN is kosteloos. In-
formatie: Hester Zwart, via 06 
52 49 32 64 of h.zwart@sport-
z.org.  
Ook het populaire trampoline-
springen staat weer op het pro-
gramma bij VakantieFUN 2020 
(Foto: aangeleverd)

Regio - Aankomende zomervakantie organiseert Stichting Sport-
Z VakantieFUN, een sportief en creatief vakantieprogramma voor 
kinderen van 6 tot en met 17 jaar met een GGZ-indicatie die geen 
aansluiting vinden bij het reguliere aanbod. Voor de kinderen, 
die door een stoornis in het autismespectrum of andere proble-
matiek vaak niet makkelijk in een groep meekomen, is een inte-
ressant vakantieprogramma opgezet.

Twee voorstellingen 
door Theater Bonhoeffer special

Kaartverkoop is aan de deur van-
af 19.00 uur. Aanvang voorstel-
ling om 19.30 uur. Geen pauze. 
De voorstelling eindigt om 21.00 
uur. Na de voorstelling is er ge-
legenheid om na te praten met 
een drankje. Kaartjes € 8,- inclusief 
consumptiebon voor ko�e/thee. 
‘Normaal Gelukkig’ - Regie: Ellen 
Boot- Philips
Spel: Annika Burgmeijer, Eline 
Jordens, Eva van der Heide, Jelle 
Ubachs, Marte Bouma, Noor van 
der Hoek, Jose�en Visser 
Het is 2020 en je bent een jongere. 
Een jaar of zeventien, gebogen on-
der een zware rugzak gevuld met 
stress, keuzes, druk. Maar het is als 
jongere ook hét moment om uit te 
vinden wie je bent en wat je plek-
je is. Er komt van alles op je af maar 
het enige dat we stiekem allemaal 
willen is geluk. Hierbij blijf je wel 
op je hoede. Want raar zijn, erbui-
ten vallen of alleen zijn dat willen 
we niet. Normaal zijn is veilig. 
‘Plattelands Mysterie’ - Regie: Arjen 
Galloway. Regie-assistentie: Mer-
lijn Kroeze, So�e Bende 
Spel: Demi van Hal, Elise van Rooij-
en, Felicia van den Elzen, Lot-

te Wassenaar, Thijs van Dam, Me-
rel van den Booren, Ella Smits, Ki-
ki Pijlman 

Wat men denkt een ongeluk te 
zijn, blijkt toch anders uit te pak-
ken. Deze boeren komen voor een 
mysterie te staan. Wie heeft het 
gedaan en wie niet? Laten we het 
hierop houden: Nobody Will Ever 
Know. (Foto’s: aangeleverd)

Castricum - Theater Bonhoe�er special speelt op donderdag 12 
maart in Theater Koningsduin, Geesterduinweg 3 in Castricum 
twee voorstellingen.

Contacten uitbreiden op de derde 
editie van de Samen-eten-tafel’
Castricum - Vorig jaar is in Castri-
cum een nieuw initiatief gestart 
namelijk de ‘Samen-eten-tafel’ 
voor mensen die niet zo veel con-
tacten hebben en wat geïsoleerd 
zijn geraakt. 
Het enthousiaste echtpaar Riet 
en Rob heeft nu twee keer een 
avond georganiseerd en hun cu-
linaire vaardigheden ingezet om 
een heerlijke maaltijd te berei-
den voor een groepje van zes 
deelnemers. Beide avonden wa-
ren een enorm succes, de deel-
nemers genoten van het samen 
eten en het samenzijn. Op don-
derdag 12 maart om 18.00 uur zal 
de derde Samen-eten-tafel zijn 
bij het echtpaar thuis. Ook deze 
keer maken zij een driegangen-
maaltijd. Gespreksstof zal er ge-
noeg zijn, want over overheerlij-
ke gerechten raak je niet snel uit-
gepraat.
Voor de maaltijd en een drankje 

wordt een kleine kostenvergoe-
ding gevraagd.
Aanmelden voor de Samen-eten-
tafel kan bij Welzijn Castricum, te-

lefoon 0251-656562 of mail naar 
info@welzijncastricum.nl met 
vermelding van naam en tele-
foonnummer. (Foto: aangeleverd)

Open dag Boskinderen 
Natuur en Survival School

De Boskinderen Survival School 
geeft al drie jaar les aan kinderen 
die lid zijn van de Survival School. 
Ze leren leven in de natuur, spe-
len met de natuur en ontdekken 
het plezier in alle weersomstan-
digheden zonder de natuur te 

beschadigen. Zelf doen, zelf er-
varen en zelf ontdekken in klei-
ne groepjes maken Boskinderen 
uniek. De survival- en natuurles-
sen worden gegeven door hike 
& survival instructeur en natuur-
gids Egon Bloem en diverse gast-

docenten, ieder met zijn of haar 
eigen unieke aanvullende vaar-
digheden.
Nieuwsgierig? Boskinderen orga-
niseert een open dag bij bezoe-
kerscentrum de Hoep op zater-
dag 14 maart van 10.00 tot 11.00, 
van 12.00 tot 13.00 en van 14.00 
tot 15.00 uur.
Informatie en aanmelden: www.
boskinderen.nl of e-mail: egon-
bloem@hotmail.com. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - In Bezoekerscentrum De Hoep kunnen kinderen van-
af 14 maart elk weekend leren (over)leven in de natuur. De les-
sen worden gegeven door Boskinderen.nl. Het doel van de oplei-
ding is kinderen op speelse wijze in aanraking met de natuur te 
laten komen.
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