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In deze eerste editie van het nieuwe jaar
Dit was 2018, het jaaroverzicht
Castricum - In deze eerste edi-
tie van 2019 blikken we uitge-
breid terug op het afgelopen jaar. 
De gemeenteraadsverkiezingen, 
de lintjesregen, de promotie van 
de rugbydames van CasRC naar 
de eredivisie, de acties tegen het 
ophe� en van buslijnen, het Ne-
derlands kampioenschap van de 
zaalvoetballers van Limmen, de 

schade aan de velden van VV Lim-
men, de onrust rond de strandpa-
viljoens, allemaal zaken die in het 
twaalf pagina’s tellende jaarover-
zicht aan bod komen. Maar 2018 
gaat voor velen toch de boeken 
in als het jaar van de grote brand. 
De brand die op donderdag 3 
mei de Corneliuskerk op de Dus-
seldorperweg in Limmen trof. Ge-

lukkig zijn de herstelwerkzaam-
heden snel op gang gekomen 
en wordt met man en macht ge-
werkt aan de heropbouw van de 
kerk, zo valt ook in het jaarover-
zicht te lezen. 
Veel leesplezier en namens het 
team van de Castricummer een 
prachtig 2019 toegewenst. (Foto: 
Evelien Olivier)

Bezoek uit Den Haag
Castricum - Verkeersambassa-
deur Pieter Litjens bracht vlak 
voor kerst een werkbezoek aan 
Castricum. Dit naar aanleiding 
van de brief die het college re-
cent naar hem stuurde. De onder-
werpen die op de agenda ston-
den: de spoorovergang Beverwij-
kerstraatweg, de provinciale weg 
N203 en het probleem van te 
breed landbouwverkeer op pol-
derwegen (� etsveiligheid).
Onder andere verkeerswethou-
der Paul Slettenhaar begeleid-
de Litjens in Castricum: ,,We zijn 
onder andere naar de spoor-
wegovergang aan de Beverwij-
kerstraatweg gegaan en hebben 
verteld dat de wachtrijen voor de 
gesloten bomen, in de spits oplo-
pen tot circa 700 meter. Door veel 
afslaand verkeer naar de straten 
rondom de spoorwegovergang 
ontstaan er gevaarlijke situaties 
op de spoorwegovergang.’’
Onlangs was in het nieuws dat 
het nieuwe opstelterrein moge-
lijk niet in Uitgeest maar in Heer-
hugowaard komt. ,,Dat is voor 

Castricum geen optie. Dan pas-
seren nog meer treinen de spoor-
wegovergang, waardoor nog lan-
gere dichtligtijden en langere 
wachtrijen voor de spoorbomen 
ontstaan.’’
Het gezelschap nam ook een kijk-
je bij de N203 en liet zien dat de-
ze provinciale weg met prioriteit 
veiliger moet worden gemaakt. 
De wethouder heeft dit al onder 
de aandacht van de provincie ge-
bracht.
Verder is nog gediscussieerd over 
de gevaren die landbouwverkeer 
met zich mee brengen. Volgens 
de wethouder moeten er perken 
worden gesteld aan het steeds 
maar groter (breder) worden van 
dit verkeer. ,,De wetgeving moet 
hierop worden aangepast.’’

Litjens is sinds augustus ambas-
sadeur voor het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV). In dit 
plan werken het Rijk, provincies 
en gemeenten samen aan een 
nieuwe opzet om het aantal ver-
keersslachto� ers te verminderen.

Verkeersambassadeur Litjes (links) op werkbezoek in Castricum, rechts 
wethouder Paul Slettenhaar (foto: aangeleverd)

Burgers Akersloot 
komen in actie na overval
Akersloot - Een sigarenzaak aan 
het Akerhof in Akersloot is zater-
dagmiddag rond 16.50 uur over-
vallen door twee daders. Het 
tweetal kwam de zaak binnen en 
bedreigde het personeel met een 
mes.
Na de overval gingen de twee 
overvallers er hardlopend met 
een onbekende buit vandoor. 
Direct werd Burgernet ingezet 
en ook de WhatsApp-groep in 
Akersloot werd actief. Ondanks 
de vele ogen en oren van mee-
helpende burgers en de inzet van 
veel politie werd het tweetal niet 
gevonden. De politie is blij dat 

burgers goed meegeholpen heb-
ben in de zoektocht naar de ver-
dachten.
Mogelijk is mensen eerder op de 
middag het tweetal opgevallen 
of hebben zij andere informatie. 
De politie komt graag in contact 
met mensen die meer weten. Mo-
gelijk zijn de verdachten vastge-
legd op camera’s aan woningen 
en/of dashcams. De politie ver-
zoekt mensen met een camera 
de beelden te bekijken. Als er iets 
belangrijks op de beelden staat 
neem dan contact op met 0900-
8844. (foto: www.112-akersloot.
nl)
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MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433

Ook 50+
van harte 
welkom

BEZORGERS/STERS
Wij zijn op zoek naar

in Limmen

UITNODIGING 
Burgemeester en wethouders van Castricum

nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op:

Maandag, 7 januari 2019 
in het gemeentehuis Castricum

vanaf 19.30 tot 22.00 uur

De nieuwjaarstoespraak is gepland om 20.15 uur.
Het college, de raad, inwoners en ondernemers, 

vertegenwoordigers van instellingen, 
sport- en culturele verenigingen 

kijken terug op het oude jaar en he  en 
het glas op een goed 2019.

A. Mans,                                        G.A. Suanet,
burgemeester                               gemeentesecretaris

Wij wensen u allen een 
voorspoedig nieuw jaar 

en zien u graag op 7 januari.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Gesprek over ontwikkeling Schiphol duurt voort
Omgevingsraad Schiphol heeft 
meer tijd nodig voor advies
Regio - De Omgevingsraad Schip-
hol heeft de afgelopen weken be-
langrijke stappen kunnen zetten 
in het gesprek over de toekomst 
van Schiphol tot en met 2030. 
Hiervoor zijn tal van gesprekken 
tussen de partijen en met de par-
tijen gevoerd en is over tal van 
punten overeenstemming be-
reikt.  
Partijen delen met elkaar waar 
aandacht aan moet worden be-

steed. Dat gaat onder meer om 
veiligheid, bescherming van de 
gebieden aan de kop van de se-
cundaire banen, meten van ge-
luid, substitutie van vliegtuig naar 
trein, klimaat. Het gesprek gaat 
nu over de invulling van de voor-
waarden die gesteld worden aan 
een gematigde en beheerste ont-
wikkeling en het moment waarop 
dan aan die ontwikkeling invul-
ling wordt gegeven. 

De voorzitter heeft geconstateerd 
dat het mogelijk is om tot een ad-
vies te komen in de eerste maand 
van 2019. De samenhang tussen 
de ontwikkeling op Schiphol en 
de ontwikkeling op Lelystad is 
voor vrijwel alle delegaties aanlei-
ding om aan te dringen op duide-
lijkheid over de overloopfunctie 
van Lelystad. Partijen hebben dat 
onderdeel nodig om tot een ad-
vies te komen.  

Scooter in brand
Castricum - De brandweer moest zaterdagavond 22 december om 
23.35 uur uitrukken voor een scooter die in de brand stond aan het 
Gerbransven. Bij aankomst was de brand al geblust door omstanders 
met een brandblusser. De brandweer heeft het een en ander gecon-
troleerd en konden weer retour. De scooter is total loss verklaard. (Fo-
to: Evelien Olivier)

Ambulance zit vast
Castricum - In de nacht van vrij-
dag 21 op zaterdag 22 decem-
ber is de brandweer opgeroepen 
om een ambulance te assisteren 
op het Buitendijkspad. Bij het ke-
ren van de ambulance raakte de-
ze vast in het gras/modder, en 
kwam er niet meer zelfstandig 

uit. De brandweer heeft de am-
bulance eruit getrokken met be-
hulp van de lier van de brand-
weerjeep en wat mankracht. De 
brandweer heeft de ambulance 
naar de weg gereden zodat de 
rit vervolgd kon worden. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

In de twee � ats die zullen worden gebouwd op de plaats waar nu 
nog het voormalige postkantoor staat komen geen sociale wo-
ningen. Een motie van GroenLinks, D66, GDB, PvdA, SP en Frac-
tie Schoonhoven om van de 51 woningen er 13 (ca. 25 %) te rea-
liseren in de sociale huursector haalde het niet. De coalitiepartij-
en onder aanvoering van de VVD wethouder Slettenhaar en met 
steun van de plaatselijke partij CKenG blokkeerden de motie.
De projectontwikkelaar Scholtens diende een plan in voor twee 
� ats met in totaal 51 woningen. Een mix van duurdere huur, 
goedkopere - en duurdere koopwoningen. De goedkopere 
koopwoningen kregen het predicaat sociale koop opgeplakt. 
Geheel ten onrechte. De prijs van die woningen varieert tussen 
de 190 en 230 duizend euro. Om voor een sociale koopwoning in 
aanmerking te komen, mag het jaarinkomen niet hoger zijn dan 
38.000 euro. Met dat inkomen is een hypotheek van ca. 160.000 
euro te verkrijgen. Of je moet veel eigen geld meebrengen of het 
huis gaat aan je neus voorbij.
In 2017 en 2018 zijn er in Castricum NUL woningen in de sociale 
sector in aanbouw genomen of opgeleverd. 2019 ziet er niet be-
ter uit. In het raadsprogramma en bij de behandeling van de be-
groting 2019 een paar weken geleden werd raadsbreed gepleit 
voor meer woningen in de sociale sector. Vandaar dat de motie 
van GroenLinks, D66, GDB, PvdA, SP en Fractie Schoonhoven er 
voor pleitte om 13 sociale huurwoningen in het bouwplan op te 
nemen. De coalitiefracties van VVD, CDA en VrijeLijst, gesteund 
door CKenG willen dat niet. Jammer, een gemiste kans. De in-
woners van Castricum, die zitten te springen om een betaalba-
re huurwoning staan door deze houding behoorlijk in de kou.

Herman Sterken, fractie GDB

LEZERSPOST

Weer geen sociale woningen

Kerstdubbeltoernooi bij TTV Castricum
Castricum - Gezelligheid troef bij 
het jaarlijkse kerstdubbeltoernooi 
bij Tafeltennisvereniging Castri-
cum in de Gobatstraat. Op vrij-
dag 21 december werd er door 
jong en oud getafeltennist waar-
bij men als prijs bokkenpoten of 
kletskoppen e.d. kon winnen. De 
jeugdleden met hun vader, moe-
der of opa, de volwassenen met 
hun echtgenoot, buurman of col-
lega konden in verschillende pou-
les met fore- en backhand tegen 
elkaar in 1 set tot de 21 spelen. 
In het huidige tafeltennis wordt 
er tot 11 punten met 3 gewon-
nen sets gespeeld, maar in dit ge-
zelligheidstoernooi had de orga-
nisator Bart Klomp zo zijn eigen 
regels opgesteld. Het ging bij dit 
toernooi niet zo zeer om de winst 
maar om de gezelligheid en ple-

zier. (Foto: aangeleverd)

Ondernemers met een mening gezocht
Hoe goed is het lokale 
ondernemersklimaat?
Castricum - In heel het land 
wordt deze weken onderzocht 
hoe ‘ondernemersvriendelijk’ Ne-
derlandse gemeenten zijn. In de 
gemeente Castricum worden nog 
enkele tientallen plaatselijke on-
dernemers gezocht die online 
een korte, volledig anonieme vra-
genlijst willen invullen.
De gemeente heeft baat bij een 
gezond bedrijfsleven, voor werk-
gelegenheid, lokale welvaart en 

een gevarieerd winkel- en dien-
stenaanbod. Verbetering van het 
lokale ondernemersklimaat is 
dan ook het belangrijkste doel 
van de verkiezing tot MKB-Vrien-
delijkste Gemeente van Neder-
land. 
In deze verkiezing, die MKB-Ne-
derland iedere twee jaar organi-
seert, spreken lokale onderne-
mers zich middels een tiental vra-
gen uit over het mkb-beleid en 

de servicegerichtheid van hun 
gemeente. 
In de gemeente Castricum is het 
onderzoek in volle gang, maar 
worden nog redelijk wat on-
dernemers gezocht die de vra-
gen anoniem willen beantwoor-
den. In maart 2019 worden voor 
de vijfde keer de winnaars bin-
nen diverse categorieën bekend-
gemaakt. Bij de laatste editie was 
Rijssen-Holten de landelijke win-
naar en was Apeldoorn de MKB-
Vriendelijkste Stad.
Bent u ondernemer en wilt u 
meehelpen het mkb-beleid in uw 
gemeente te verbeteren? Geef 
dan binnen slechts drie minuten 
uw beoordeling via mkbvriende-
lijkstegemeente.nl. 

Lezing over natuur-/
vogelreis naar Ethiopië
Castricum - Op dinsdagavond 
8 januari houdt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland in 
samenwerking met PWN een le-
zing met beelden onder de titel: 
‘Natuur/vogelreis naar Ethiopië’. 
De lezing wordt verzorgd door 
Marinco Lefevere en vindt plaats 
in Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castri-

cum, aanvang: 20.00 uur. De le-
zing is gratis voor leden van de 
vogelwerkgroep, niet leden beta-
len drie euro. Er kunnen 114 men-
sen in de zaal. 
In februari 2015 heeft Marinco 
Lefevere samen met Rob en Gi-
na Struyk een rondreis gemaakt 
door Ethiopië. Ethiopië ligt in 
het oosten van Afrika net bo-

ven de evenaar. Het grenst aan 
Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, 
Zuid-Soedan en Soedan. Om na-
tuur en dieren te zien en zeker vo-
gels is Ethiopië een prachtig land 
met veel verschillende gebieden. 
Het hoge noorden, het warme en 
droge zuiden en schuin door het 
midden de bekende Riftvallei. 
Deze Riftvallei heeft een lengte 
van 6400 kilometer en loopt van 
Mozambique geheel in het zui-
den van Afrika tot aan Syrië in het 
midden-oosten. Deze vallei is ont-
staan doordat tektonische platen 
uit elkaar bewegen waardoor de 
aardbodem zakt. De Riftvallei va-
rieert in breedte van 30 tot 100 
km en in diepte van enkele hon-
derden tot zelfs duizenden me-
ters. Op deze diepe plaatsen zijn 
vaak zeeën en meren die enorm 
diep zijn, de diepste ter wereld. 
Op het land is deze vallei een vei-
lige trekroute voor trekvogels en 
het is daarom een prima land om 
vogels te zien. Vele vogelsoorten 
komen in Ethiopië voor, rond de 
900 en dat is ongeveer 10 procent 
van alle vogelsoorten. Zij hebben 
zeker geen 900 soorten gezien, 
maar vele nieuwe ontdekkingen 
gedaan. (Foto: Marinco Lefevere)

Reünie VVS in 2019
Regio - VSS, een vereniging voor 
singles bestond van 1993 tot 
2011 en werd jaren geleid door 
Ria Staadegaard vanuit Heiloo. Ie-
der weekend werden er activitei-
ten georganiseerd waaruit mooie 
vriendschappen en stelletjes zijn 

ontstaan. Lucas van Velzen, Greet 
Schoorl, Wilma de Graa�  en Ares 
Wijnker organiseren een reünie 
voor oud-leden van deze vereni-
ging op zondag 24 februari 2019. 
Wie erbij wil zijn kan een mail stu-
ren naar a-wijnker@tele2.nl.
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Cold War
Cold War is een meeslepend lief-
desverhaal van regisseur en sce-
narioschrijver Pawel Pawlikow-
ski (Oscarwinnaar Ida en My Sum-
mer of Love). De �lm speelt in 
het Polen ten tijde van de Kou-
de Oorlog. In zijn zoektocht naar 
jonge artiesten om een ensem-
ble op te zetten dat Poolse folklo-
re opvoert, valt het oog van mu-

zikant Wiktor op de jonge en vrij-
gevochten Zula. De twee voelen 
zich direct tot elkaar aangetrok-
ken, maar lijken voortdurend op 
de vlucht tussen oost en west. Ze 
kunnen niet zonder elkaar, maar 
ook niet met elkaar. Ze beleven 
een gepassioneerde romance, 
maar worden gescheiden door 
politiek en tegenslagen...

Mary Poppins 
Returns
Mary Poppins keert terug in de 
betoverende en compleet nieu-
we �lm Mary Poppins Returns. 
Ze schiet de Banks-familie na een 
tragische gebeurtenis opnieuw 
te hulp, om het plezier en de ma-
gie terug te brengen in hun le-
ven. Emily Blunt (stem van Noor-
tje Herlaar) schittert als Mary 

Poppins, de perfecte super nan-
ny die van elke simpele taak een 
onvergetelijk, fantastisch avon-
tuur maakt. Haar vriend Jack, ge-
speeld door Lin-Manuel Miranda 
(stem van Stefan de Kogel), is een 
optimistische lantaarnopsteker 
die licht en leven naar de straten 
van Londen brengt. Beleef een 
magische kerst met de hele fami-
lie en zing en dans mee met Ma-
ry Poppins in deze vrolijke en nos-
talgische musical.

Verder kijken dan je scheiding lang is…
Regio - De ScheidingsMakelaar 
kan in de arm worden genomen 
op het moment dat een relatie 
beëindigd gaat worden. Groot 
voordeel voor het uit handen ge-
ven van een echtscheidingszaak 
is dat er objectief naar de fei-
ten kan worden gekeken. ,,Als de 
twee betrokkenen de kwestie he-
lemaal zelf zouden regelen, zou-
den ze te maken krijgen met een 
hele rits aan instanties en des-
kundigen’’, vertelt Hans van Son, 
ScheidingsMakelaar in de regio 
IJmond en Haarlem. Hij noemt 
als voorbeeld een makelaar en 
notaris bij de verkoop van een 
huis, een advocaat voor de om-
gangsregeling, een �scalist voor 
het verdelen van de in het huwe-
lijk opgebouwde pensioenrech-
ten en een mediator bij het be-
middelen van con�icten. ,,In De 
ScheidingsMakelaar hebben man 
en vrouw één aanspreekpunt. Dat 
houdt de communicatie tussen 
partijen open. Als er kinderen zijn, 
is dat harde noodzaak. Je moet 
dan kunnen blijven overleggen.’’

Er komt nogal wat kijken bij een 
scheiding: kinderen, huisvesting, 
verdelen van geld en pensioenen, 
verzekeringen, hypotheken. Hoe 
komt Hans zo all-round? Hans: ,,Ik 
heb altijd in de �nanciële sector 
gewerkt. Jarenlang bij een bank 
en daarna 10 jaar bij een �nanci-
eel adviesbureau. De Scheidings-
Makelaar is een landelijke organi-
satie die voortdurend trainingen 

geeft. Onze kennis wordt blijvend 
geactualiseerd door specialisten 
als familierechtadvocaten, nota-
rissen, mensen van het Nibud, 
specialisten in hypotheek of ver-
zekeringen, noem maar op. Bo-
vendien delen we ervaringen met 
elkaar. Dat is meer ervaring dan je 
zelf in een mensenleven kan op-
doen!’’

Scheiden: ook een nieuw begin
Als meerwaarde van zijn dienst-
verlening ziet Hans vooral de aan-
dacht die De ScheidingsMakelaar 
besteed aan het zorgen voor een 
opstapje naar de toekomst voor 
‘zijn’ stellen. ,,De juridische afwik-
keling is een onderdeel van on-
ze dienstverlening. Tijdens de ge-
sprekken zie ik vooral twee men-
sen die hun leven opnieuw vorm 
moeten geven.’’ 

Hans van Son is ScheidingsMake-
laar voor de IJmond en Haarlem. 
Reageren? 023-6200989 of 06-
21236301 of son@scheidingsma-
kelaar.nl.

Lezing over de Amsterdamse 
portrettiste Thérèse Schwartze
Castricum - Cora Hollema ver-
zorgt op donderdag 10 janua-
ri een lezing in de Foyer in Gees-
terhage over schilderes Thérèse 
Schwartze. Een verhaal over een 
harde leerschool bij haar Ameri-
kaans/Duitse vader. Een verhaal 
over haar technisch ra�nement, 
het hof waar zij kind aan huis was, 
de internationale roem en haar 
miljoenenvermogen. Van de ja-
loezie en verbijstering die zij op-
riep. Van de achtergrond van haar 
zakelijk talent. Het verhaal van 
een bijzondere persoonlijkheid 
en een uitzonderlijke carrière. Be-
zoekers zijn van harte uitgeno-
digd om te komen kijken en luis-
teren. 

De persoonlijkheid en carrière 
van de Amsterdamse schilderes 
Thérèse Schwartze werden ge-
vormd door een migrantenach-
tergrond en de bijbehorende pio-
niersgeest. Schwartze was tijdens 
haar leven een gevierd portrettis-
te die een grote technische vaar-
digheid koppelde aan een bui-
tengewoon zakelijk inzicht. Zij 
wist de negentiende-eeuwse va-
derlandse beau monde en het ko-

ningshuis met on-Nederlandse 
allure in beeld te brengen en ver-
diende daar miljoenen mee. 
De schijnbaar moeiteloze virtuo-
siteit van de ge�atteerde, elegan-
te portretten leidde in het sobe-
re Nederland tot �ink wat kritiek. 
Ook haar actieve rol in het publie-
ke, bestuurlijke en culturele leven 
en de hoge prijzen die zij kon be-
dingen lokten reacties uit. Niette-
min wist zij haar status van veel-
gevraagd portrettiste van de Ne-
derlandse elite tot aan haar dood 

in 1918 te bestendigen. Enkele 
van haar schilderijen hangen in 
het Rijksmuseum. Voor meer in-
formatie kijk op www.therese-
schwartze.com. 
Drs. Cora Hollema (1948), socio-
loog, tentoonstellingsmaker en 
publicist, was werkzaam o.a. bij 
het Frans Halsmuseum, Museon, 
Universteitsmuseum Agnietenka-
pel en Slot Zeist. Het boek van Co-
ra Hollema over Thérèse Schwar-
ze is te koop na a�oop van de le-
zing.
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum organiseert regel-
matig op donderdagochtend een 
programma voor senioren met als 
titel: De Ochtenden. Deze ochten-
den van 10.00 tot 12.00 uur staan 
in het teken van cultuur en infor-
matie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ontmoe-
ten. Aanmelden voor de lezing op 
donderdag 10 januari om 10.00 
uur in de Foyer in Geesterhage 
aan de Geesterduinweg 3 kan via 
de activiteitenagenda op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de biblio-
theek. De toegang is 5 euro (beta-
len met pin). (Foto: aangeleverd)

GDB maakt zich ernstig zorgen om 
veiligheid rondom spoorwegovergang
Castricum - De spoorwegover-
gang aan de Beverwijkerstraat-
weg gaat nog vaker dicht, om-
dat de trein tussen Alkmaar en 
Amsterdam/Den Haag nog va-
ker gaat rijden. Dat betekent dat 
wijken van Castricum, zoals Bak-
kum, Dijk en Duin, Tolweid en de 
Castricummerwerf onbereikbaar 
dreigen te worden. Dat geldt ook 
voor de buurgemeenten Heems-
kerk en Beverwijk. Het college 
schrijft dit op 27 november aan 
de Verkeersambassadeur Pieter 
Litjens, die wensen en ideeën ver-
zamelt om de verkeersveiligheid 
in onder andere Castricum verbe-
teren.
De heer Litjens wilde dat met ei-
gen ogen zien en kwam half de-
cember op werkbezoek. Hij zag 
dat de wachtende rij auto’s voor 
de gesloten bomen in de spits 
oploopt tot circa 700 meter. Hij 
zag ook, dat door veel afslaand 

verkeer naar de straten rondom 
de spoorwegovergang er gevaar-
lijke situaties ontstaan en hij zag 
dat de leefbaarheid in Castricum 
in het gedrang komt. En tenslotte 
zag hij dat de bereikbaarheid en 
de doorstroming  steeds slechter 
wordt. Kortom het wordt steeds 
onveiliger in dat deel van Castri-
cum.
De fractie van GDB vindt dat ge-
werkt moet worden aan een 
duurzame oplossing die de hin-
der van het spoor en de spoor-
wegovergang wegneemt en de 
leefbaarheid, bereikbaarheid, de 
doorstroming van het verkeer 
en de veiligheid bevordert. ,,Wij 
pleiten al lang voor een rand-
weg van de Provinciale weg 203 
via een tunnel onder het spoor 
door nabij de Heemstederweg 
naar het bedrijventerrein op de 
Castricummerwerf’’, aldus Her-
man Sterken van GDB. ,,Dit najaar 

nog bij de begrotingsbehande-
ling hebben wij voorgesteld om 
het spoor en het station in Cas-
tricum te verdiepen. Bij het Bon-
hoe�ercollege naar beneden en 
bij de Vinkebaan weer omhoog. 
Immers de veiligste spoorover-
gang is geen overgang. ProRail-
topman Pier Eringa roept al lan-
ge tijd dat elke spoorwegover-
gang moet worden vervangen 
door een tunnel of viaduct. Tot nu 
toe is het bij roepen gebleven. De 
gemeenteraad wil geen randweg 
en geen verdieping van het spoor 
en kiest dus voor chaos, onveilig-
heid en irritatie bij de spoorweg-
overgang. Daarom vinden wij, dat 
er linksom of rechtsom een keu-
ze gemaakt moeten worden om 
de spoorwegovergang aan de Be-
verwijkerstraatweg weg te halen. 
De toekomst van een leefbaar, 
bereikbaar en veilig Castricum 
staat op het spel.’’

GroenLinks pleit voor 
vuurwerkstraten in Castricum
Castricum - Omdat veel men-
sen grote hinder ondervinden 
van het geknal van vuurwerk, 
pleit GroenLinks voor het aan-
wijzen van de hele gemeente als 
vuurwerkvrije zone. Als inwoners 
dan toch vuurwerk willen afste-
ken, kunnen ze terecht in specia-
le gebieden, die door de gemeen-
te worden aangewezen als vuur-
werkzones. Daarnaast moet het 
voor inwoners van een straat mo-
gelijk worden om hun straat uit te 
zonderen van het algehele vuur-
werkverbod. Die straat krijgt dan 
de mogelijkheid om vuurwerk af 
te steken, als de hele straat het 
hier mee eens is. GroenLinks zal 
in het voorjaar van 2019 met een 
voorstel komen om dit te realise-
ren.
Er zijn veel redenen om de over-
last van vuurwerk te verminde-
ren. In de praktijk wordt vuur-

werk door amateurs afgestoken, 
die dat op onverantwoorde wijze 
doen. Gevolg is nog steeds jaar-
lijks vuurwerkdoden en enkele 
honderden mensen die in het zie-
kenhuis behandeld moeten wor-
den. Een aantal van hen loopt 
blijvende schade op aan bijvoor-
beeld handen of aan ogen.
Ook de milieuvervuiling door 
vuurwerk is aanzienlijk. Met voor-
al het sierwerk gaan grote hoe-
veelheden zeldzame zware me-
talen de lucht in. Deze belanden 
uiteindelijk in het milieu en rich-
ten daar grote schade aan. De 
�jnstofconcentraties zijn na een 
nachtje knallen soms vijftig maal 
hoger dan normaal. Voor mensen 
met een luchtwegaandoening is 
dit hinderlijk en gevaarlijk voor 
de gezondheid. 
Tenslotte moet er jaarlijks in Ne-
derland voor miljoenen gerepa-

reerd worden, omdat er dankzij 
het vaak zware vuurwerk schade 
aan gebouwen of publieke eigen-
dommen ontstaat. Ook in Castri-
cum bedraagt de schade jaarlijk-
se vele duizenden euro’s. Bij ei-
gendommen van de gemeente 
draait de inwoner van Castricum 
uiteindelijk voor de schade op. 
Zonde van het belastinggeld, dat 
volgens GroenLinks beter aan an-
dere zaken besteed kan worden.
Nu de gemeentes zelf de moge-
lijkheid hebben gekregen om 
vuurwerkvrije zones aan te wij-
zen, pleit GroenLinks om de loka-
le regels om te draaien. In plaats 
van dat vuurwerk overal is toe-
gestaan met enkele uitzonderin-
gen, moet het nergens meer toe-
gestaan worden, tenzij het aan-
gevraagd is. Castricum krijgt zo-
doende vuurwerkstraten in een 
verder vuurwerkvrije gemeente.

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen
Castricum - Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij bij de cursus Eerste 
Hulp aan Kinderen van EHBO-ver-
eniging Castricum. De cursus be-
staat uit vier lessen van ieder drie 
uur en wordt gegeven in het Cul-
tuur Centrum Geesterhage, Gees-

terduinweg 3 in Castricum. De 
cursusavonden zijn op woens-
dagavond 9, 16, 23 en 30 januari 
van 19.00 tot 22.00 uur. Veel ziek-
tekostenverzekeraars vergoeden 
(een deel van) de cursus. Vraag 
dit na bij de verzekeraar. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding: tel. 0251-651060 (bij voor-
keur tussen 19.30 uur en 21.00 
uur) of mail naar secretaris@
ehbocastricum.nl. Meer informa-
tie is ook op www.ehbocastricum.
nl te vinden. 

Old Alkmaar Boardingtoernooi 2019
Akersloot - Van vrijdag 11 tot 
en met zondag 13 januari vindt 
de 12e editie van het ‘Old Alk-
maar Boardingtoernooi’ plaats in 
Akersloot. Locatie zal wederom 
Sporthal ‘De Lelie’ zijn.
Dit jaar maakt PSV voor het eerst 
haar opwachting. Gezien de 
stand in de Eredivisie wordt dit 
natuurlijk een spannende strijd 
met de jeugd van Ajax, maar sluit 
zeker niet de opponenten AZ, FC 
Volendam of een verrassing van 
de hoofdklasse teams uit. De be-
taald voetbalorganisaties doen 
deze jaargang enkel mee op zon-
dag 13 januari. 
Naast het voetballen is er ruim-
te voor overige activiteiten. Iede-
re deelnemer speelt een voetbal-
quiz met aansluitend een �nale 
voor vier teams. Op zondagmid-
dag is er een Rhönrad demonstra-
tie onder leiding van een wereld-
kampioen. Dit belooft veel spek-
takel en show.
Speciaal voor de �nales heeft het 
geluidsteam aanpassingen ge-
daan om de ‘Champions’ opkomst 
voor de �nalisten nog mooier 
naar voren te laten komen en alle 
voetballers een onvergetelijke er-
varing te laten beleven.
Vrijdagavond wordt het toer-
nooi om 18.00 uur afgetrapt met 

een kwali�catietoernooi voor de 
JO13 uit de regio. Zij spelen om 
drie tickets voor het toernooi op 
de zondag. Zaterdagochtend be-
gint het spektakel alweer om 9.00 
uur voor de JO9-teams uit de re-
gio. In de middag wordt er door 
JO10/JO11-teams uit de eerste en 
tweede klasse gestreden om de 
felbegeerde bokaal, en zaterdag-
avond laten de JO11-hoofdklasse 
teams zien waarom zij de trofee 
mee naar huis willen nemen. Op 
zondag 10 januari wordt het Old 
Alkmaar Boardingtoernooi afge-
sloten met de drie vrijdag-quali-
�ers en plaatselijke trots Meervo-
gels’31, die de strijd aan moeten 
gaan met de jeugdspelers van 

Ajax, AZ, PSV en FC Volendam. 
Voor de �nale is er een demon-
stratie van de �nalewedstrijd en 
het Rohnrad-team ‘Lycurgus Hy-
gieä’.

Sinds enkele jaren staat er een 
extra tribune in de sporthal om 
zoveel mogelijk supporters van 
het voetbalspel te kunnen laten 
genieten. Een toernooi in deze 
vorm, waarbij de boarding een 
essentieel onderdeel is van het 
spel, staat garant voor veel doel-
punten, acties en verrassingen. 
Voor meer informatie: www.boar-
dingtoernooi.com of facebook-
pagina ‘OldAlkmaarBoarding-
toernooi’. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Cold War

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Mary Poppins Returns (OV)

donderdag 16.00 uur 
vrijdag 18.45 uur   zaterdag 16.00 uur 
The Extraordinary Journey 

of the Fakir
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Wife

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur 
All you need is Love

vrijdag 16.00 uur
Fantastic Beast  

The Crimes of Grindelwald - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
dinsdag 20.00 uur
De Dirigent

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur
Mary Poppins Returns (NL)
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur

De Fabeltjeskrant
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur   woensdag 15.30 uur

De Grinch (NL) 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

Ralph breaks the internet (NL) 2D
donderdag & vrijdag 11.00 uur

Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 3 januari t/m 9 januari
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Trio C tot de Derde 
bij Limmen Cultuur
Limmen - De start van het nieu-
we jaar is alweer enige jaren voor-
behouden aan muzikanten die 
muziek spelen waar je zeer vro-
lijk van wordt. Dit geldt ook voor 
het jaar 2019. Limmen Cultuur 
heeft op vrijdag 18 januari Trio C 
tot de Derde uitgenodigd. Dit trio 
laat zich inspireren door klezmer-, 
balkan- en zigeunermuziek.
Carel den Hertog (viool), Coos 
Lettink (accordeon) en Caspar 
Terra (klarinet) vormen samen dit 
trio. Door hun ontembare drang 
tot improviseren geven zij aan 
de traditionele melodieën vaak 
bijzondere, onverwachte wen-
dingen en creëren zo een uniek 
nieuw geluid.  Al improviserend 

spelen zij niet alleen met elkaar, 
maar dagen zij elkaar ook uit. 
Daarnaast verleiden zij elkaar tot 
virtuositeit en lyrisch spel. Binnen 
deze kaders is er genoeg ruim-
te voor muzikale uitstapjes naar 
aangrenzende genres.

Ga vrijdag 18 januari om 20.00 
uur naar Cultureel Centrum Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64 te 
Limmen, om te genieten, dansen 
en dromen met Trio C tot de Der-
de.
Alle informatie voor dit concert, 
prijzen en overige activiteiten is 
te vinden op de website www.
limmencultuur.nl of bel 072-
5053274. (Foto: aangeleverd)

Gewonde bij schuurbrand
Akersloot - De vrijwillige brand-
weer van Akersloot werd zater-
dagochtend rond kwart voor 
elf gealarmeerd voor een bui-
tenbrand aan de Delving in 
Akersloot.
In de achtertuin van een woning 
stond een schuur in brand. De 
brand werd opgeschaald naar 
middelbrand waarna ook brand-
weer Uitgeest ter assistentie ge-

alarmeerd werd. Bij de brand 
raakte één persoon gewond. De-
ze kon ter plaatse door de ambu-
lancedienst behandeld worden.
Rond twaalf uur was de brand ge-
blust. 
De oorzaak is vermoedelijk een 
terrasverwarmer die in brand 
vloog en onder een partytent 
stond. (Bron: www.112-akersloot.
nl. Foto: Tim Zijp)

Hidde Buur krijgt vleugels
Akersloot - Akersloter Hidde 
Buur heeft donderdagavond in 
zijn thuishaven de wekelijkse 
wedstrijd om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup op zijn naam geschreven. Na 
vorige week ook al huisgehouden 
te hebben blaakt Hidde Buur van 
het zelfvertrouwen en is voor nie-
mand bang. ’s Morgens waren er 
al ruim 50 kilometers onder zijn 
wielen doorgegaan, waardoor 
de specialisten de gretige Buur 
adviseerden het maar een beet-
je rustig aan te gaan doen, want 
je bent geen machine. Maar dit 
bleek allemaal aan dovenmans-
oren gezegd te zijn, omdat Hi-
dde Buur meteen na de start re-
ageerde op de snelle start van 
Wout Bakker uit Heiloo en zich in 
zijn wiel nestelde. Het was al snel 
duidelijk dat Hidde Buur met de 
handrem erop reed; dit straalde 

zijn lichaamstaal uit. Iedereen aan 
de kant was er zeker van dat de 
jonge Buur zich niet zou kunnen 
inhouden en er nog iets in het vat 
zat. Precies halfkoers werd Wout 
Bakker middels splijtende ver-
snelling verrast om vervolgens op 
een grote plaat afstand te nemen. 
Eenmaal het de�nitieve gat ge-
slagen te hebben werd toch wijs 
op een lichter verzet overgescha-
keld, waarna Hidde Buur breedla-
chend zijn missie voltooide. Wout 
Bakker kon in de laatste ronde, 
nog herstellend van een week op 
de lange latten, met een kleine 10 
meter Alkmaarder  Henk Louwe 
op de �nish voorblijven. 

Uitslag: 1. Hidde Buur Akersloot 
2. Wout Bakker Heiloo 3. Henk 
Louwe Alkmaar 4. Ton Wiering 
Akersloot 5. Henk Jan Verdonk se-
nior Egmond aan den Hoef

Wandelgroep Castricum 
zoekt wandelbegeleiders
Castricum - Wie wil het enthou-
siaste team van ‘Wandelen op 
vrijdag’ versterken en circa één 
tot twee keer in de maand een 
wandeltocht begeleiden gericht 
op vrouwen tussen de 20 en 50 
jaar? De begeleiders zijn tijdens 
de wandeltochten gastvrouw en 
verzorgen een route. Samen met 
de andere begeleiders wordt een 
rooster gemaakt zodat ieder �exi-
bel de vrijdagen kan plannen die 
uitkomen.
De start van de wandelingen is 
iedere vrijdag vanaf de voorzijde 
van station NS om 13.00 uur en 
de tochten duren circa een uur. 
De activiteit wordt georganiseerd 
door Welzijn Castricum samen 
met Sportservice Kennemerland.
De wandeltochten richten zich 
op vrouwen die graag willen be-
wegen en die het leuk vinden een 
praatje met elkaar te maken. Ook 

worden voor de tochten nieuwe 
Nederlandse vrouwen uitgeno-
digd. Het contact met Nederland-
se vrouwen en de Nederlandse 
taal nog beter leren spreken, is 
prettig voor deze groep vrouwen.
Er zijn geen kosten aan de acti-
viteit voor de deelnemers ver-
bonden en zonder opgave kan 
deelgenomen worden, zodat de 
groep uit een wisselende samen-
stelling kan bestaan. 
Wie belangstelling heeft om be-
geleider te worden, of meer in-
formatie wil hebben, kan contact 
opnemen met Irene Zijlstra van 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62 of per mail info@welzijn-
castricum.nl.
Inwoners die mee willen lopen 
met de wandeling zijn op 11 ja-
nuari om 13.00 uur en daarna we-
kelijks (voor station NS) van harte 
uitgenodigd.

Workshop Windows 10
Castricum - Op dinsdagochtend 
15 en 22 januari én 5 februari kan 
iedereen in Bibliotheek Kenne-
merwaard locatie Castricum deel-
nemen aan een workshop over 
Windows 10. Tijdens de work-
shop wordt stap voor stap uitge-
legd hoe Windows 10 werkt en 
van welke handige functies men 
gebruik kan maken. De workshop 
verloopt in een rustig tempo met 
veel persoonlijke aandacht. 
Tijdens deze basisworkshop le-
ren deelnemers stap voor stap 
Windows 10 te bedienen. De be-
langrijkste instellingen, toepas-
singen en apps komen aan de 
orde. Neem een eigen laptop en 
Windows account mee. In de eer-

ste bijeenkomst leert men de ba-
sis en in de tweede en derde bij-
eenkomst komen vervolgzaken 
als Windows store, e-mail instel-
len en wachtwoorden aan bod.

Meer kennis opdoen over Win-
dows 10? Deelnemers zijn wel-
kom op dinsdag 15 en 22 janua-
ri én 5 februari in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. De bijeen-
komsten zijn van 10.00 tot 12.00 
uur. De toegang voor alle bijeen-
komsten samen is € 15,-. Aanmel-
den kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda of 
bij de klantenservice in de biblio-
theek (betalen met pin). 

Luisterlijn Sensoor 
Alkmaar zoekt vrijwilligers 
Regio - De donkere tijd van het 
jaar is weer begonnen. Er wordt 
weer tijd binnenshuis doorge-
bracht. Voor mensen die een-
zaam zijn, kan dit het gevoel van 
eenzaamheid doen toenemen. 
Een praatje kan dan enorm hel-
pen. Vrijwilligers van Sensoor, de 
landelijke luisterlijn bieden een 
luisterend oor aan mensen met 
zorgen, verdriet en problemen. 
Via chat, telefoon en e-mail. Bin-
nenkort start er weer een training 
om nieuwe vrijwilligers op te lei-
den.
De landelijke luisterlijn wordt va-
ker gebeld dan ooit. Het aan-

tal vrijwilligers is te laag om de 
groei te kunnen opvangen. Ook 
in de komende maanden worden 
veel telefoontjes verwacht, want 
in het donkere jaargetijde is de 
behoefte aan een luisterend oor 
groot. Wil jij helpen mensen ge-
hoor te geven, dan biedt de lan-
delijke luisterlijn je graag een trai-
ning aan bij jou in de buurt om je 
op te leiden als vrijwilliger.
Aanmelden om vrijblijvend in-
formatie in te winnen, kan per e-
mail aan alkmaar@sensoor.nl . Als 
vrijwilligers zich voor het werk 
aanmelden, volgt er een kennis-
makingsgesprek.

Bijeenkomst Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies
Regio - Op dinsdag 8 januari van 
13.30 tot 15.30 uur is er weer een 
bijeenkomst van de Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies in 
het Trefpunt in Heiloo. Het thema 
voor deze bijeenkomst zal gaan 
over: Hoe heb je de feestdagen 
beleefd? Wat zal 2019 jou bren-

gen? En waar hoop je op en ver-
lang je naar? Welke stappen ga 
jij zetten voor jezelf in het nieu-
we jaar?
De entree voor de bijeenkomst 
bedraagt 5 euro i. Voor meer in-
formatie: karin.vanpolen@tref-
puntheiloo.nl of 072-5331297. 

Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt tussen 16.00 en 17.00 
uur voor een diploma afgezwom-
men in zwembad De Witte Brug 
te Castricum. Deze maand kan 
men 47 kandidaten feliciteren 
met hun diploma!

Na het behalen van het Zwem 
ABC kun je jezelf nog verder be-
kwamen in de zwemkunst en 
door oefenen voor de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s of Snorkelen; 
ieder op drie verschillende ni-
veaus, die elkaar in moeilijkheid 
en afstand opvolgen. Op woens-
dag 5 december was er afzwem-
men voor snorkelen en heeft Lars 
Hoogerwerf het eerste Snorkel-
diploma gehaald, terwijl Miquel 
Bijman, Luuk Brakenho� en Rick 
Modder aan alle eisen voor Snor-
kelen 2 voldeden.  

Woensdag 12 december werd er 
door een grote groep van 21 kan-
didaten voor het A-diploma af-
gezwommen. Dit eerste zwem-
diploma werd gehaald door:  Fe-
lix Achterberg, Dexter Blokker, 
Liza Dogger, Wout van Eerden, 
Skye Garia, Pepijn Genders, Ga-
briël Hofste, Nick Laarhuis, Freek 
Lucassen, Valentin Montoya, Ju-
liëtte Nanne, Catalina Perez, Ju-

lie Popet, Mitchell van der Schaaf, 
Meike Schut, Elisa Sluijsmans, Dy-
ale Smit, Olivia Spanjaart, Joris 
van der Veen, So�e Zonneveld en 
Boy Zuurbier. Zij zwommen een 
baan met kleding aan, meerde-
re banen schoolslag, enkelvoudi-
ge rugslag, een paar meter borst-
crawl en rugcrawl, maar ook wa-
tertrappen en drijven en dat alle-
maal onder het toeziend oog van 
veel ouders, grootouders, broer-
tjes en zusjes, vriendjes en vrien-
dinnetjes.

Woensdag 19 januari was het de 
beurt aan de groep van 22 kandi-
daten voor het B-diploma. De ei-
sen voor het B-diploma zijn een 
vervolg op het A-diploma en 
zwaarder, moeilijker en over een 
grotere afstand dan voor het A-
diploma. Deze jonge kandidaten 
beheersten al die eisen en zijn 
geslaagd. Dit zijn: Noah Asagbo, 
Sam Asagbo, Vincent Bolleman, 
Otis Brasser, Sophie Compter, Ty-
go Fontijn, Naut van Gastel, Co-
lin Grimberg, Ted de Haan, Len-
the de Haas, Saar de Heer, Merel 
van der Hoeven, Thijs Hoogland, 
Finn Kool, Bram Kranenburg, Pan-
japon Munkong, Thomas Perez, 
Tom de Ruijter, Lasse Schoen, Emi 
Stroo, Fee de Vries en Cathelijne 
van Zuilekom.

47 diploma’s uitgereikt
Afzwemmers in de 
maand december

Nieuw zwembad 
rib uit lijf gemeente
Castricum - De kosten voor een 
nieuw zwembad zijn zo hoog dat 
het college van burgemeester en 
wethouders het liefst kiest voor 
een sobere uitvoering. 
Dat zou betekenen dat de nieuwe 
zwemvoorziening een wedstrijd-
bad en instructiebad krijgt, exact 
hetzelfde als De Witte Brug nu 
heeft. Het bestaande zwembad is 
duur in onderhoud en kan hoog-
uit nog een aantal jaren open blij-
ven. 

Tropisch zwembad
Het alternatief is al lange tijd on-
derwerp van gesprek in de ge-
meenteraad en het dorp. Een 
deel van de raad ziet de sluiting 

van De Witte Brug als uitgelezen 
mogelijkheid om een tropisch 
zwembad te laten bouwen. 

Vier ton extra
Wethouder Ron de Haan zegt te-
gen Noordhollands Dagblad dat 
de gemeente ‘nu al zes ton per 
jaar kwijt is aan exploitatie van 
De Witte Brug’. De bouw van het 
nieuwe, sobere zwembad zou 
jaarlijks nog eens vier ton extra 
gaan kosten. 

In februari zal het raadsvoorstel 
op tafel komen, daarna volgen 
gesprekken met betrokken par-
tijen. Het nieuwe zwembad komt 
mogelijk in park Noord-End. 

Wildpoeper meldt zich
Limmen - Het mysterie over het 
aantre�en van ‘een grote bood-
schap’ bij een schoolplein in Lim-
men is opgelost. De dader heeft 
contact opgenomen met de po-
litie. Hij was geschrokken van al-
le media-aandacht die was ont-
staan. Hij had zich de overlast 
niet gerealiseerd, daarvoor was 
de nood te hoog geweest. Maar 
zijn excuses aan de schoolleiding 
en aan de politie waren welge-
meend.
In een mail verklaarde de man dat 

hij ’s nachts voor zijn werk onder-
weg is. En bij hoge nood is geen 
toilet beschikbaar. Aanbellen bij 
mensen is dan ook al geen optie. 
Dan maar in de bosjes. De man 
beloofde voortaan alles op te zul-
len ruimen.

Voor de politie is dit voorlopig ge-
noeg en bleef het bij een waar-
schuwing. Bij een eventueel vol-
gende overtreding wordt een 
boete uitgeschreven van bijna 
honderdvijftig euro.

Winterpeen Festival 
2019 in Victorie
Regio - Het succesvolle Winter-
peen Festival zal zaterdag 5 ja-
nuari voor de tweede maal in het 
nieuwe pand plaatsvinden van 
Victorie. Het enige festival ter we-
reld waar je gratis binnenkomt 
met een winterpeen. 
Hoe ging dat ook alweer? Je 
komt naar Victorie met een win-
terpeen, feest de hele avond met 
de vele DJ’s en live-acts, terwijl 
de winterpenen in een grote pan 
tot winterpeen-soep worden ge-
kookt en ’s nachts gratis wordt 
uitgedeeld door de festivalkok, 
afkomstig van SOEPP.
De muzikale invulling liegt er, 
ook nu weer, niet om. In de Gro-
te Zaal een bonte verzameling 

aan ras-artiesten die garant staan 
voor groots vermaak. Wat te den-
ken van een dj-set van één van 
leden van De Jeugd van Tegen-
woordig, Willie Wartaal. Verder 
live funky hiphop van De Cultuur, 
de lekkerste disco, funk, house en 
classicshits met Hippe Types B en 
Afro-Carribean beats met unieke 
live show door KD Soundsystem. 
In de kleine zaal is er silent disco; 
een Silent Spotify Battle. 
De line-up spreekt dus voor zich, 
de sfeer zal ouderwets �jn zijn en 
door het hele pand zijn er nog ge-
noeg gekkigheden te ontdekken. 
Ook voor deze editie geldt; wees 
op tijd! Want tot nu toe is het al-
tijd uitverkocht geweest. 

Willie Wartaal (foto: Ivo Brkovic)
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2 JANUARI

Theateralliantie & OpusOne 
met The Color Purple in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. Ook don-
derdag. (Foto: aangeleverd)

3 JANUARI
Theateralliantie & OpusOne 
met The Color Purple in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. 

4 JANUARI

The Leisure Seeker draait om 
20.15 uur bij Filmhuis De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest. Kaarten: 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
aangeleverd)

5 JANUARI
Happy New Beer 2019 festival 
in Cultuurkoepel Heiloo op het 
terrein ´Landgoed Willibrord´. 
Acht brouwerijen staan met een 
nieuw gebrouwen bier. Brouwerij 
Dampegheest staat daar met een 
nieuw bier ‘Postillon’. Meer infor-
matie en kaarten via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl.

Bloes Broers bij opening exposi-
tie in Galerie Streetscape, Dorps-
straat 63 in Castricum, 17.00-
19.00 uur.

Marian Mudder met stand up 
therapy om 201.5 uur bij De 
Zwaan Cultureel in Uitgeest. 
Kaarten: www.dezwaancultureel.
nl. (Foto: aangeleverd)

Popcomedy-duo Maartje & Ki-
ne in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Corne van 
der Stelt)

‘We zijn hier voor Robbie’, hila-
rische tragikomedie in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Ook zondag. 
(Foto: aangeleverd)

Winterpeen Festival 2019 in Vic-
torie Alkmaar. Gratis entree met 
een winterpeen. Foto: Willie War-
taal (foto: Ivo Brkovic)

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

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

Ko�  econcert Callisto Trio – Ka-
mermuzieksensatie uit de VS in 
De Vest in Alkmaar, 12.00 uur.

‘We zijn hier voor Robbie’, hila-
rische tragikomedie in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

7 JANUARI
Nieuwjaarsreceptie gemeen-
te Castricum van 19.30 tot 22.00 
uur in gemeentehuis Castricum.

8 JANUARI
Bijeenkomst van Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies 
van 13.30 tot 15.30 uur in het Tref-
punt in Heiloo. Thema: Hoe heb je 
de feestdagen beleefd en wat zal 
2019 jou brengen? Entree 5 euro.

Voorlichtingsavond bevalling 
en kraambed van 19.30 tot 21.00 
uur in Noordwest Ziekenhuis-
groep, locatie Alkmaar, ingang 
Metiusgracht. Aanmelden via in-
foavond-bevallen@nwz.nl. Ver-
meld: naam, telefoonnummer, 
aantal personen en  naam en da-
tum van de bijeenkomst.

Lezing over natuur-/vogelreis 
naar Ethiopië door Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
om 20.00 uur in Bezoekerscen-
trum De Hoep. Lezing gratis voor 
leden, niet-leden betalen 3 euro. 
(Foto: Marinco Lefevere)

▲

Oer-IJ lezing over 
klimaatverandering
Castricum - Het klimaat veran-
dert sneller dan gedacht, en ook 
in onze omgeving is dat goed 
merkbaar. Maatregelen zijn nodig 
om daar op in te spelen. Jan Wijn 
van het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier komt 
over dit onderwerp op donder-
dagavond 10 januari in Huis van 
Hilde te Castricum een lezing ge-
ven. Hij ziet bedreigingen, maar 
er zijn ook kansen. 
Jan Wijn noemt zichzelf ‘klimaat-
ambassadeur’. Als vertegenwoor-
diger van het hoogheemraad-
schap werkt hij aan het vergro-
ten van het bewustzijn over de 
invloed van mensen op het kli-
maat. Dat doet hij voor iedereen 
die daar bij betrokken raakt; boe-
ren, natuurbeschermers, onder-
nemers, leerkrachten en vanzelf-
sprekend bij de bewoners. 
Naast projectleider van Water-
plannen en drie Waterbeheers-
plannen, is Jan Wijn ook gede-
tacheerd geweest bij gemeen-
ten als programmamanager Wa-
teropgave. Vooral in de rol van 
aanjager en verbinder van par-
tijen om samen te werken aan 
de vraagstukken die op ons afko-
men.
In de lezing worden de verschil-
lende gevolgen van klimaatver-
andering voor onze regio in beeld 
gebracht. ,,Belangrijker’’, zo stelt 
Jan Wijn, ,,is misschien nog wel de 

vraag wat we er zelf aan kunnen 
doen en hoe kunnen we er voor 
zorgen dat volgende generaties 
nog lang, veilig en zonder gro-
te schade in dit gebied kunnen 
blijven wonen en werken. Het 
klimaat verandert continu, daar 
zijn we aan gewend. Sinds begin 
21e eeuw hebben we te maken 
met extreme situaties, waarbij 
de gevolgen voor mens en dier 
in de toekomst ingrijpend zullen 
zijn. Wind, regen, hitte en droog-
te maken dat onze leefomgeving 
steeds meer onder druk komt te 
staan, zeker wanneer we geen ac-
tie nemen.’’
Toch is Jan Wijn geen doemden-
ker. Hij geeft zijn lezing dan ook 
de titel mee: Klimaatverandering 
in Noord-Kennemerland, van be-
dreigingen tot kansen. Voor meer 
informatie en kaarten: www.oerij.
eu. (Foto: aangeleverd)Russisch koor in Castricum

Castricum - Het Neva Ensemble 
uit St. Petersburg geeft vrijdag 11 
januari om 20.00 uur een bijzon-
der concert in de St. Pancratius-
kerk in Castricum.
Het ensemble komt ieder jaar, dit-
maal voor de 24ste keer, voor een 
maand naar Nederland en geeft 
dan een groot aantal concerten 
door het hele land. Het ensem-
ble bestaat uit twee zangeressen, 
drie zangers en een pianiste. Er 
worden Slavisch-Byzantijnse lie-
deren, kerstliederen, Russische 
volksliederen, aria’s, duetten, ro-
mances en trio’s van beroemde 

(Russische) componisten gezon-
gen. De leden van het Neva-En-
semble staan bekend om hun zui-
vere vocale prestaties.
Het concert op vrijdag 11 janua-
ri begint om 20.00 uur en is gra-
tis toegankelijk. Na a� oop van het 
concert staan de zangers zelf aan 
de deur om de mondelinge en 
geldelijke waarderingen in ont-
vangst te nemen. Het adres van 
de kerk is Dorpsstraat 113 in Cas-
tricum. Meer informatie over het 
Neva-Ensemble is te vinden op 
www.neva-ensemble.narod.ru. 
(Foto: aangeleverd)

ie e c rs s r fi sc e 
technieken bij Toonbeeld
Castricum - Op 24 januari gaat 
een nieuwe cursus gra� sche 
technieken van start bij Toon-
beeld in een goed geoutilleerd 
gra� sch atelier. Docent is Serge 
van Empelen. 
Wanneer deelnemers deze cursus 
volgen krijgen ze inzicht en erva-
ring met diverse gra� sche tech-
nieken (etsen, linodruk, zeefdruk,  
maar ook over de geschiedenis 
en hoe een gra� sche werkplaats 
er uit zou kunnen zien. 

Cursisten met een voorkeur voor 
een bepaalde techniek kunnen er 
voor kiezen om zich uitsluitend 
met die techniek bezig te hou-
den.

De cursus vindt plaats op 12 don-
derdagavonden van 19.30 tot 
22.00 uur en de kosten bedragen 
€ 210,00 en materiaal € 15,00. 

Aanmelden kan via www.toon-
beeld.tv. (Foto: aangeleverd)

Ontdek de welzijnsvrijwilliger in jezelf
Ontmoetingsdag met 
vrijwilligers uit de praktijk
Castricum - Welzijn Castricum 
kan haar taken niet uitvoeren zon-
der de inzet van vele enthousias-
te vrijwilligers. Wie bijvoorbeeld 
naast een huidige baan of ande-
re activiteiten ook als vrijwilliger 
voor een paar uur per maand aan 
de slag wil, kan naar de speedda-
te-sessie komen om zich te oriën-
teren. Vrijwilligerswerk is bij uit-
stek geschikt om kennis te maken 
met andere werkvelden of om 
nieuwe maatschappelijke func-
ties voor jezelf te ontdekken. Men 
breidt een netwerk uit, leert nieu-
we mensen kennen en een ande-
re kant van zichzelf ontdekken. 
Ook voor degene die geen baan 
heeft of al lang niet meer werkt 
is het doen van vrijwilligerswerk 
een zinvolle bezigheid. Men is in 
ieder geval nooit te oud maar ook 
niet te jong om te starten.
Tijdens een ontmoetingsdag stelt 
Welzijn bezoekers voor aan vrij-
willigers uit de praktijk, zoals ma-
tjes, taalcoaches voor vluchtelin-
gen, voorlezer anderstalige kin-
deren, � etstrainers, chau� eurs, 
huis- of tuinklussers of thuisad-
ministratievrijwilligers. Tijdens 

een speeddate kan men met hen 
in gesprek over wat er zo leuk is 
aan het doen van dit vrijwilligers-
werk. Zij weten dat het passend is 
bij iedere agenda, voor alle leef-
tijden, voor mannen en vrouwen, 
binnenshuis of buiten, alleen of in 
een team. 
Op donderdag 24 januari staat de 
ko�  e of thee, met uiteraard wat 
lekkers, klaar in de gezellige foy-
er van Geesterhage van 15.00 tot 
17.00 uur of van 19.00 tot 21.00 
uur en iedereen is van harte wel-
kom. Uiteraard zijn er ook mede-
werkers van Welzijn Castricum 
aanwezig om meer informatie te 
verstrekken over de vacatures en 
de mogelijkheden. Mocht er bij 
Welzijn geen passende werkplek 
zijn, dan is er ook een medewer-
ker van de vacaturebank om ver-
der te informeren over andere 
mogelijkheden. 
Wie niet in de gelegenheid is op 
24 januari te komen, maar wel 
een afspraak wil maken voor een 
oriënterend gesprek, kan bellen 
naar 0251-656562 of mailen naar 
vcc@welzijncastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd).

Op Kerstavond, maandag 24 december, zijn heel wat mensen in 
de weer geweest om anderen te verrassen met een kerstpakket 
en een kerststukje. Belangeloos hebben zij zich ingezet om 40 
mensen te bezoeken in Castricum, Limmen en Akersloot om te la-
ten zien dat de Kerst-inn Castricum er voor iedereen is.
Onze speciale dank gaat uit naar Ingrid Duits die ondersteuning 
gaf aan de secretariaatswerkzaamheden. Ook Bloemen van Nuij-
ens uit Limmen die op Kerstavond kerststukjes ter beschikking 
stelde.
De Kerst-inn heeft een vernieuwde website. Ook een ICT-er heeft 
zijn medewerking hieraan gegeven.
Nogmaals, wij willen alle mensen die direct en indirect geholpen 
hebben bij de Kerst-inn Castricum hartelijk bedanken en hen al-
len een gelukkig 2019 toe te wensen.
 
Fons Geenevasen

LEZERSPOST

Dank voor hulp bij Kerst-inn
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Feestjaar ter ere van jubileum 
Grote Kerk Alkmaar groot succes
Regio - Het feestjaar met tiental-
len lokale projecten ter ere van 
het 500-jarig bestaan van de Gro-
te Kerk Alkmaar kan een groot 
succes genoemd worden. De kerk 
verwelkomde in 2018 meer dan 
320.000 bezoekers.

Het jaar vol optredens, tentoon-
stellingen en evenementen werd 
in februari van dit jaar afgetrapt 
met een feestelijke opening. De 
Grote Kerk werd tot leven ge-
bracht met een bijzondere licht-
show en muziek van zangeres 
Giovanca. Na deze spectaculai-
re start, zagen meer dan 25 Alk-
maarse organisaties hun feeste-
lijke plannen in 2018 werkelijk-
heid worden. Deze projecten be-
stonden uit boekpublicaties, ten-
toonstellingen, theater- en mu-
ziekvoorstellingen, religieuze ac-
tiviteiten, diverse shows en een 
festival.  

Een greep uit de projecten: Het 
immense Laurentius-altaarstuk 
van Maarten van Heemskerck 

werd vanuit Zweden naar Alk-
maar gebracht, waar het bijna zes 
maanden lang te bewonderen 
was. Driehonderd Alkmaarders 
deden mee met fotowedstrijd 
Perpectief, Studio Coolen pre-
senteerde Laurenskerk: het strip-
boek, Superstar Theaterproduc-
ties speelde Scrooge, de kerstmu-
sical in de kerk, La Sfera Armonio-
sa bracht het klassieke concert Di-
alogue ten gehore, de Oecumeni-
sche viering van de Alkmaarse 
raad van kerken vond plaats in de 
Grote Kerk en TAQA Theater De 
Vest produceerde de muziekthe-
atervoorstelling Het Mysterie van 
Alkmaar, waarbij naast zes fami-
lievoorstellingen ook 18 school-
voorstellingen werden gespeeld. 
Een - letterlijk - hoogtepunt van 
het jubileumjaar was de Klim 
naar de Hemel, waarbij bezoekers 
de kerk konden beklimmen. De 
bezoeker maakte een klim naar 
een balkon op 20 meter hoogte 
en kon vervolgens door een kerk-
raam naar binnen klimmen om 
zo gewelfschildering Het Laatste 

Oordeel van dichtbij te beschou-
wen. De tocht kon worden voort-
gezet naar het dak, op 40 me-
ter hoogte, waar men kon genie-
ten van het uitzicht over stad en 
land. De Klim naar de Hemel trok 
93.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland.

De Grote Kerk verwelkomde veel 
jonge bezoekers dit jaar. Basis-
schoolleerlingen maakten - soms 
voor het eerst - kennis met de 
bijzondere schatten van het ge-
bouw. Unieke Zaken speelde de 
jeugdvoorstelling Zwart op Wit, 
en vele schoolklassen brachten 
een bezoek aan Het Mysterie van 
Alkmaar. Meer dan zeshonderd 
basisschoolleerlingen uit Alk-
maar en omgeving speelden zélf 
een voorstelling in de kerk, sa-
men met Stichting de Vier, in De 
Mythe van de Grote Kerk. Met 
deze aandacht voor de volgen-
de generatie is de Grote Kerk Alk-
maar klaargestoomd voor de vol-
gende decennia én een volgend 
jubileum. (Foto: aangeleverd)

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

dat zij ervaringen kunnen uitwis-
selen. De preventiedeskundige 
opent de avond waarna de ou-
ders zelf voor een groot deel de 
inhoud bepalen. 
De avonden zijn bedoeld voor ou-
ders uit de regio Kop van Noord-
Holland en Noord-Kennemer-
land. De eerstvolgende bijeen-
komst vindt  plaats op maandag 
14 januari en daarna iedere twee-

de maandag van de maand van 
19.30 tot 21.00 uur op de Kees 
Boekestraat nr. 20 te Alkmaar.

Meer informatie is te verkrijgen 
bij Olga Kruize, tel. 06-10717617 
of Margriet Katoen, tel. 06-
30215279. Inschrijven kan via 
Brijder Preventie/Jeugd Alkmaar: 
088 3582260 of preventie@brij-
der.nl.

Nederlandse top aan start 
van de NN Egmond Halve Marathon
Regio - De top van de Nederland-
se wegatletiek staat zondag 13 ja-
nuari aan de start van de NN Eg-
mond Halve Marathon. Organi-
sator Le Champion heeft voor de 
46e editie onder andere Michel 
Butter, Khalid Choukoud, Ronald 
Schröer en Edwin de Vries vastge-
legd. Daarnaast hebben Ruth van 
der Meijden, Andrea Deelstra, Jill 
Holterman en Miranda Boonstra 
hun deelname aan de beruchte 
winterklassieker toegezegd.

De NN Egmond Halve Marathon 
is de meest legendarische halve 
marathon van Nederland. De win-
terse omstandigheden en het uit-
dagende parcours over het strand 
en door de duinen hebben al re-
gelmatig voor een verrassende 
ontknoping gezorgd. Michel But-
ter liep al vaak mee in Egmond 
met als beste prestatie een twee-
de plaats in 2009. Het afgelopen 
jaar waren zijn pijlen gericht op 
het EK marathon in Berlijn, maar 
hij besloot vanwege een lichte 
bilspierblessure niet van start te 
gaan op het kampioenschap. Het 
NK marathon in Amsterdam werd 
het volgende doel en met succes: 
na een onderlinge strijd met zijn 
trainingsmaatje Edwin de Vries 
wist hij het goud binnen te halen. 
Zijn tijd van 2.17.18 was bijzaak. 
De Vries verbeterde zijn persoon-
lijk record naar 2.17.24 en pakte 
daarmee het zilver. Het brons was 
voor Gert-Jan Wassink en de vier-
de plek voor Ronald Schröer, die 

beiden in Egmond ook mee zul-
len strijden tegen de elementen.
De jaarlijkse crosswedstrijden 
kunnen gezien worden als een 
uitstekende voorbereiding op het 
grotendeels onverharde parcours 
van de NN Egmond Halve Mara-
thon. Voor Butter is presteren op 
de cross geen hoofddoel, maar 
wel zeer nuttig op weg naar zijn 
voorjaarsmarathon. Hij werd eer-
ste Nederlander bij de Warande-
loop en behaalde op het EK cross 
een 28e plek in het eindklasse-
ment. Voor Khalid Choukoud is 
de cross wel belangrijk en dus 
had hij zijn pijlen gericht op een 
top tien notering. Tot zijn grote 
teleurstelling moest hij genoe-
gen nemen met een 38e plaats. 
Ook Choukoud is geen onbeken-
de in Egmond, door de jaren heen 
heeft hij al vijf top tien noterin-
gen behaald.
De opkomende talenten Lucas 
Nieuweboer, Stan Niesten en Re-
myo Tielsema maken op zondag 
13 januari eveneens hun opwach-
ting in de Noord-Hollandse bad-
plaats.

Nederlandse vrouwen
De favorieten voor het Neder-
landse podium zijn Ruth van der 
Meijden, Andrea Deelstra, Jill Hol-
terman en Miranda Boonstra. 
Van der Meijden hoopte dit jaar 
op een klassering in de top tien 
op het EK marathon in Berlijn. 
Het lukte echter niet voor in het 
veld mee te komen en eindigde 

op de 18e plaats. Deelstra stond 
met haar persoonlijk record van 
2.26.46 als een van de snelste Eu-
ropese dames ook aan de start 
van het kampioenschap, maar 
moest helaas halverwege uitstap-
pen toen ze haar enkel verzwikte. 
Het EK cross ging ook aan Deel-
stra voorbij, nadat ze zich bij de 
Warandeloop niet wist te kwali�-
ceren. Hopelijk kan ze in Egmond 
haar goede vorm weer terugvin-
den.
Holterman stond afgelopen jaar 
als eerste Nederlandse dame op 
het podium van de NN Egmond 
Halve Marathon. Zal ze die pres-
tatie weten te herhalen? Haar 
droom is de Olympische mara-
thon in Parijs in 2024 en daarom 
heeft ze het afgelopen jaar de�-
nitief de overstap gemaakt van 
de baan naar de weg. Met goede 
resultaten: zo noteerde ze op de 
halve marathon van Valencia een 
tijd van 1.13.32 (9e plek).
Voor Boonstra stond 2018 in het 
teken van haar comeback op de 
marathon, met als succesvol re-
sultaat het goud op het NK in Am-
sterdam (2.42.07).

Live uitzending
De NN Egmond Halve Marathon 
gaat vanaf 12.16 uur van de start 
met de vrouwen. Om 12.25 uur 
klinkt het startschot op de Bou-
levard Noord in Egmond aan Zee 
voor het mannenveld. De wed-
strijd wordt live uitgezonden 
door NH Sport.

Butter en Schroër in actie tijdens de 45e editie in 2018 (foto: aangeleverd)

Regionaal Archief zoekt tijdsbeeld 2018
Regio - 2018 is miljoenen ke-
ren vastgelegd op de gevoelige 
plaat. Op die manier is het tijds-
beeld van het afgelopen jaar 
goed vastgelegd, zou de gedach-
te kunnen zijn. Maar door de gro-
te hoeveelheid foto’s die er wordt 
gemaakt, is een foto steeds min-
der uniek en wordt er makkelijk 
weggegooid. Om te zorgen dat 
het tijdsbeeld van 2018 niet ver-
dwijnt, start het Regionaal Ar-
chief een actie om kenmerkende 
foto’s van 2018 te bewaren voor 
de toekomst. Het Archief vraagt 
inwoners om één foto in te stu-
ren die volgens hen kenmerkend 
is voor het afgelopen jaar. 

Inwoners van het werkgebied 
van het Regionaal Archief wor-
den gevraagd om een zelfge-
maakte foto op te sturen, die 
zij typerend vinden voor 2018. 
Zijn er bijvoorbeeld gebouwen 
of dorps- en stadsbeelden ver-
dwenen in het afgelopen jaar, 
of staan die op het punt van ver-
dwijnen? Of is er in 2018 iets bij-
zonders gebeurd dat op de fo-
to is gezet? Het Archief hoopt 
op deze manier een verzameling 
foto’s te ontvangen die laat zien 
hoe 2018 eruitzag en wat de in-
woners zelf belangrijk vonden.
Paul Post, directeur van het Re-
gionaal Archief, zegt het volgen-
de over het project: ,,De foto’s die 
we op deze manier verzamelen 
vormen een belangrijke aanvul-
ling op onze collectie, omdat ze 
ons door de ogen van de inwo-
ners mee laten kijken. De toelich-
ting bij de foto geeft vaak een bij-
zonder inkijkje in gebeurtenissen 
in de regio, heel verschillend van 
de reguliere foto’s die we binnen-
krijgen.’’

Typisch 2018 in Alkmaar: de steigers van Klim naar de Hemel op het dak 
van de Grote Kerk (foto: aangeleverd)

Elk denkbaar type foto uit het 
jaar 2018 wordt verwelkomd. De 
plaatjes moeten geschoten zijn in 
het werkgebied van het Archief 
(de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Heerhu-
gowaard, Heiloo, Hollands Kroon, 
Langedijk, Schagen en Texel). In-
zenders worden gevraagd te ver-
melden waar, wanneer en waar-
om ze de foto hebben gemaakt.
De afbeeldingen worden op de 
Flickr-pagina van het Archief ge-
plaatst. Een selectie van 15 fo-
to’s uit de inzendingen wordt op 
de beeldbank van het Archief on-
dergebracht. Die foto’s, die sa-
men zo goed mogelijk weerge-
ven hoe 2018 eruitzag in de re-
gio, worden dan tot in de eeu-
wigheid bewaard. Zowel ama-
teurs als professionals mogen af-

beeldingen inzenden, zolang ze 
er geen bezwaar tegen hebben 
dat de rechten door het Archief 
worden overgenomen en de af-
beeldingen door iedereen kun-
nen worden gebruikt. 
Vorig jaar is er ook een oproep 
gedaan door het Regionaal Ar-
chief, om het tijdsbeeld van 2017 
vast te leggen. De geselecteerde 
foto’s die in de beeldbank terecht 
zijn gekomen, zijn te vinden via 
bit.ly/tijdsbeeld2017 

Foto’s kunnen worden ingestuurd 
via foto@archiefalkmaar.nl. Voor 
de voorwaarden en meer infor-
matie kan men terecht op www.
regionaalarchief.nl/foto. Er geldt 
een maximum van één foto per 
inzender. Inzenden kan tot en 
met 31 januari 2019. 

Themamiddag kanker: in 
balans blijven bij kanker
Regio - ’t Praethuys, Evean en 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
houden op dinsdag 15 januari 
een themamiddag met als onder-
werp in balans blijven bij kanker, 
voor mensen met kanker en hun 
naasten.
Het hebben van kanker kan span-
ning met zich mee brengen, wat 
kan leiden tot stress. Stress heeft 
een negatieve invloed op hoe u 
zich voelt en hoe u uw klachten 
ervaart. Het kan u en uw naasten 
uit balans brengen. Daarom is het 

belangrijk om met stress te leren 
omgaan. Deze bijeenkomst ver-
telt deskundige Mevrouw P. Eng-
berts, medisch maatschappe-
lijk werker oncologie Noordwest, 
over de verschillende mogelijk-
heden om stress te leren han-
teren. Ook is er ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen: wat 
helpt wel of niet?
De themamiddag wordt gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur in ’t 
Praethuys Alkmaar, Westerweg 
50 in Alkmaar. De toegang is gra-

tis. Om deze themamiddag bij 
te wonen is aanmelding nood-
zakelijk. Belangstellenden kun-
nen voor informatie en aanmel-
ding contact opnemen met ’t 
Praethuys via info@praethuys.nl 
of 072 - 511 3644.
Deze bijeenkomst is de vijfde 
van een serie van elf bijeenkom-
sten over kanker. De bijeenkom-
sten staan los van elkaar en kun-
nen afzonderlijk worden bezocht. 
Bij iedere bijeenkomst is een des-
kundige van Noordwest of Evean 
aanwezig. Voor deze bijeenkomst 
is een minimum aantal van 8 per-
sonen vereist en een maximum 
van 25. Meer informatie over de-
ze bijeenkomsten is ook te vin-
den in de agenda op www.nwz.nl 
en www.praethuys.nl. 
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Alkmaarse zwembaden 
ontvangen 500.000ste bezoeker
Regio - Op 28 december om pre-
cieus 09.57 uur in de ochtend 
werd de 7-jarige Cato verrast dat 
zij de 500.000 bezoeker was in 
zwembad Hoornse Vaart in Alk-
maar dit jaar. Blij verrast nam oma 
namens Cato de bos bloemen in 
ontvangst. Ook mascotte Freddy 
Fit overhandigde een cadeau: Ca-
to ontvangt een VIP-arrangement 
en mag 2 uur lang privé gebruik 
maken met 50 personen van de 
Hoornse Vaart, inclusief alle recre-
atieve elementen en een live DJ. 
Vrolijk gaf ze aan dat ze wel ge-
noeg vriendjes, vriendinnetjes en 

familieleden had die met haar dit 
cadeau wilde verzilveren.

,,Dat de zwembaden dit jaar de 
historische grens van 500.000 
aantikken is fantastisch,’’ aldus 
Hielko Bollen, teamleider van de 
zwembaden en al 9 jaar werk-
zaam bij Alkmaar Sport. Tegen 
de landelijke dalende trend in la-
ten zwembad Hoornse Vaart en 
zwembad De Hout al drie jaar op 
rij een stijging zien van 5 tot 10% 
bezoekers per jaar. Daarnaast is 
er in de baden ruimte gecreëerd 
voor de zwemleskinderen en ver-

enigingen van het in oktober af-
gebrande zwembad De Beeck uit 
Bergen. ,,En we hebben dit jaar 
echt een fantastische zomer ge-
kend,’’ vertelt Hielko Bollen. Hij 
vervolgt: ,,De jaarlijkse stijging 
wordt veroorzaakt doordat we 
enkele jaren geleden drie speer-
punten hebben geformuleerd 
met het team en hier consequent 
op hebben geïnvesteerd. We wil-
len het leukste recreatiebad in 
Noord-Holland zijn, goede en leu-
ke zwemlessen verzorgen en met 
het 50-meterbad het mooiste trai-
ningsbad boven het IJ aanbieden. 

Freddy Fit, de 7-jarige Cato, met haar oma, zus en Hielko Bollen teamleider van de zwembaden. (Foto: aange-
leverd

RTC langebaan schaatsen komt naar Alkmaar
Regio - Raymond Koen, topsport-
coördinator Alkmaar, bij Olym-
pisch Netwerk Noord Holland is 
vervuld dat Alkmaar zijn 11e Re-
gionaal Trainingscentrum (RTC) 
langebaan schaatsen mag be-
groeten. Zo kan Alkmaar zich ver-
der pro�leren als talentenstad.’’ 
Met de komst van het 11e Regi-
onale Trainingscentra is Alkmaar 
één van de grootste opleiders 
van sporttalent in Nederland. 
In de afgelopen vijf jaar is de ta-
lentontwikkeling in Alkmaar ge-
optimaliseerd. Alkmaar heeft 
een sterk topsport/trainerscollec-
tief dat om de 6 weken bij elkaar 

komt en kennis deelt of wil ont-
wikkelen. 
Daarnaast kent Alkmaar optimale 
faciliteiten. 
De schaatsers zullen bijvoorbeeld 
krachttraining doen in het naast-
gelegen Sportpaleis Alkmaar 
waar geïnvesteerd is in olympi-
sche materialen. Ook zullen de ta-
lentvolle schaatsers in de leeftijd 
van 16 tot 21 jaar kunnen steu-
nen op de sportmedische speci-
alisten binnen De Meent Bauer-
feind. Ondanks een bijna 100% 
bezetting van De Meent Bauer-
feind is er een passende werk-
ruimte gevonden voor hoofdtrai-

ner Sjoerd Gerards. 
Eddy Bakker, manager exploita-
tie Alkmaar Sport: ,,Afgelopen zo-
mer hebben we de koelinstallatie 
en de gehele 400-meterbaan ver-
nieuwd. Ik ben content dat we na 
deze grootscheepse verbouwing 
toptalenten uit Noord-Holland 
kunnen bewonderen in Alkmaar. 
Gaan we de nieuwe Olympisch 
kampioen in actie zien op de 
snelle ijsbaan van de toekomst? 
Na de opening op 11 oktober 
zijn er zelfs al 11 baanrecords ge-
reden tijdens wedstrijden op de 
nieuwe 400-meterbaan.’’ (Foto: 
aangeleverd)

GEEN KRANT?
0251-674433

Familievoorstelling 
Jazz duzz (6+)
Regio - Wegens groot succes 
gaat de familievoorstelling Jazz 
duzz  (6+) van de Toneelmake-
rij opnieuw op tournee. Op 20 ja-
nuari om 14.30 uur swingen ze in 
TAQA de Vest te Alkmaar, thuisba-
sis van hoofdrolspeler Peter van 
Heeringen. Hij vertolkt de onze-
kere nieuwsgierigheid van kleu-
ter Dizzy. Jazz duzz is een thea-
traal jazzconcert voor iedereen 

vanaf 6 jaar. 
Dizzy zat op de kleuterschool, 
maar het is de grote dag: hij gaat 
naar groep drie. Dat is best leuk, 
maar ook wat ingewikkeld. Waar-
om zijn er allemaal van die re-
gels? Over hoe je je potlood vast 
moet houden? En dat je rechtop 
moet zitten. Tickets zijn verkrijg-
baar via theater TAQA de Vest. 
(Foto: Sanne Peper)

Sofasessies-stand up therapy in De Zwaan
Uitgeest - Jarenlang is Marian 
Mudder op zoek geweest naar de 
juiste therapie tegen haar stress-
gerelateerde klachten en depres-
sies: reguliere en alternatieve the-
rapieën, - van NLP tot rebirthing 
-, talloze workshops en zelfhulp-
boeken. 

Ze kreeg de meest uiteenlopende 
en bizarre diagnoses. ‘Sofasessies’ 
is een kruising tussen een memoir 
en een zelfhulpboek over haar 
zoektocht in therapieland. ‘Sofa-
sessies’ is een komische, openhar-
tige en pittige voorstelling voor 
iedereen die ooit hulp heeft ge-
had, het had willen hebben, of 
het had kunnen gebruiken. 

Marian Mudder is actrice (o.a. 
‘Baantjer’) en schrijfster (o.a. ‘Ge-
luksblind’, ‘Volgende keer bij ons’, 
‘Opium’). Marian Mudder treedt 
op zaterdag 5 januari om 20.15 
uur op bij De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest. De toegangsprijs is 
€ 17,50, vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen € 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via de online 
kaartverkoop.

Voor meer informatie en ande-
re voorstellingen zie de website 
van De Zwaan Cultureel (www.
dezwaancultureel.nl). (Foto: aan-
geleverd)

Karavaan zoekt 
wanhopige woningzoekers
Regio - Voor een theaterproject 
rondom de actuele woningnood 
zoekt Karavaan, buitengewoon 
theater op locatie, wanhopige 
woningzoekers die hun verhaal 
willen delen.
Karavaan wil graag weten wel-
ke problemen woningzoekers te-
genkomen in de zoektocht naar 
een nieuwe woning en wat het 
voor woningzoekers betekent 
geen huis te kunnen krijgen. De 
locatietheaterclub komt graag 
in contact met een brede groep 
woningzoekers. Bijvoorbeeld de 
zoeker die nog bij zijn ouders 

woont, die in scheiding ligt of uit 
elkaar gaat, wiens �nanciële situ-
atie is veranderd waardoor ver-
huisd moet worden, die wil gaan 
samenwonen, die voor zijn werk 
(moet/wil) verhuizen, die een ver-
blijfsstatus heeft maar nog geen 
huis, of nog een andere reden 
heeft waardoor er een huis wordt 
gezocht.

Wil je je verhaal met Karavaan de-
len? Mail met Ilse van Dijk van Ka-
ravaan op ilse@karavaan.nl, ook 
voor meer informatie. (Foto: Emil 
de Jong)

ffiec ncer  in e n
Uitgeest - Zondag 13 januari is 
het eerste ko�econcert van 2019 
bij De Zwaan Cultureel in Uit-
geest. Optreden zal SaxYon, een 
zeer veelzijdig en dynamisch duo 
dat in korte tijd de harten van het 
publiek heeft veroverd met zijn 
zuivere klank en afwisselend re-
pertoire.
Marijke Schröer (saxofoon) en El-
len Zijm (accordeon) weten als 
geen ander de talloze mogelijk-
heden van hun jonge instrumen-
ten voor het voetlicht te brengen. 
Een fris en vrolijk ensemble dat 
garant staat voor een dynamisch 
optreden met een wervelwind 

aan muziekstijlen, uitgevoerd op 
verschillende typen instrumen-
ten, met mooie verhalen en leu-
ke anekdotes over de muziek. 
Omdat er nagenoeg geen muziek 
voor deze combinatie geschre-
ven is, werken ze vaak samen met 
componisten. Zo creëren ze een 
groter repertoire. 
Saxyon bracht in 2017 haar de-
buut-cd ‘No Filter’ uit. 
Aanvang van het concert is 11.30 
uur. Kaarten à € 10,- zijn te koop 
via de website van De Zwaan Cul-
tureel of bij boekhandel Schuyt. 
Indien nog beschikbaar ook aan 
de zaal. (Foto: aangeleverd)

Tamar zoekt ploggenootjes
Castricum - Plogging Castri-
cum sloot het seizoen zondag af 
met een rondje zwerfvuil rapen 
op het strand van Castricum aan 
Zee. Tamar was erbij en wist haar 
zak in een uurtje te vullen met 
veel klein plastic: van ballonnen 
en plastic kadolinten, tot dopjes 
en plastic touwtjes. Juist dat klei-
ne spul blijft vaak liggen in de na-
tuur. Het valt na verloop van tijd 
uiteen in micro plastic deeltjes 
die erg schadelijk zijn voor plant, 
dier en mens. Bij elkaar haalden 
de deelnemers meer dan een 
bolderkar vol van het strand. Ta-
mar heeft een nieuwjaarswens: 
ze hoopt dat er in het nieuwe jaar 
nog veel meer mensen mee gaan 
doen met het schoon ploggen 
van de natuur. Dat vinden wij nou 
een mooie wens. Help je om die 
uit te doen komen? Hou dan de-

ze krant in de gaten voor de aan-
kondigingen van de 3-wekelijk-
se wandelingen. Op een schoon 
en opgeruimd nieuw jaar! (Foto: 
aangeleverd)
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Nieuwe behandeling voor patiënten 
met hartfalen en COPD in Noord Holland
Regio - Omring en Noordwest 
Ziekenhuisgroep starten met een 
nieuwe behandelstrategie voor 
patiënten met hartfalen en/of 
COPD (longziekte): het Hospital 
at Home programma. Hierbij krij-
gen kwetsbare patiënten meer-
dere keren per dag professionele 
zorg thuis in plaats van in het zie-
kenhuis. Op 19 december onder-
tekenden Omring en Noordwest 
Ziekenhuisgroep hiervoor een in-
tentieverklaring.

Hospital at Home is een zorg-
programma, dat is opgesteld om 
kwetsbare patiënten (veelal ou-
deren) zo kort mogelijk in het zie-
kenhuis te behandelen. De be-
handeling van deze patiënten 
vindt in de thuissituatie plaats, 
waardoor de kans op ‘ziekenhuis-
complicaties’ zo klein mogelijk is. 
De zorg die de patiënten thuis 
krijgen gebeurd onder de ver-
antwoordelijkheid van medisch 
specialisten en wordt uitgevoerd 
door het Hospital at Home team. 
Dit team, bestaande uit verpleeg-
kundig specialisten en verpleeg-
kundigen, bezoekt de patiënt 
meerdere keren per dag thuis.
Het is uniek in Nederland om pa-
tiënten met hartfalen en/of COPD 
te behandelen volgens het Hospi-

tal at Home zorgprogramma. Het 
zorgprogramma legt een accent 
op zelfmanagement en onder-
steuning van mantelzorg. Ook E-
health en telemonitoring spelen 
een grote rol. Korte lijnen en goe-
de communicatie tussen patiënt, 
mantelzorg, medisch specialist, 
huisarts en het Hospital at Home 
team staat voorop.
,,Samen met de zorgprofessionals 
van Omring willen wij de zieken-
huiszorg bij onze patiënten thuis 
brengen’’, aldus Victor Umans, car-
dioloog en initiatiefnemer. ,,Het 
combineren van ziekenhuiszorg 

en thuiszorg zorgt ervoor dat de 
zorg voor de patiënten verbetert. 
De zorgprofessionals van Omring 
zijn voor ons essentiële partners.’’ 
Jan Leunis de Beij, directeur Om-
ring Thuiszorg vult aan: ,,Dit con-
cept past naadloos in de Om-
ring visie op ziekenhuisverplaats-
te zorg en is een goed voorbeeld 
van onze missie ‘Samen de bes-
te zorg dichtbij‘. Het Hospital at 
Home programma start in 2019. 
Het staat patiënten overigens vrij 
te kiezen voor zorg in het zieken-
huis of zorg thuis.’’ (Foto: aangele-
verd)

Vijanden op het veld, vrienden in de pub
Castricum - Trimteam B van 
hockeyclub MHCC in Castricum 
speelde op 14 en 15 december 
twee wedstrijden in Ierland tegen 
Galway. De eerste confrontatie 
ging door een late goal van de Ie-
ren met 2-1 verloren. Hoogtepunt 
van Castricum was een �itsende 
combinatie die bij Leonard Eve-
leens begon. Hij sloeg de bal over 
grote afstand naar Marjan Meij-
rink. Na een korte dribbel zag zij 
vanuit haar ooghoek Theo Brug-
man aanstormen. Niet zelfzuch-
tig speelde ze hem aan. Dat was 
een goede keuze: twee seconden 
later lag de bal  in de goal. 
 
Hockeytrip Ierland één groot 
feest
Vijanden op het veld, maar vrien-
den in de pub: beide teams 

bouwden daar na de wedstrijd 
een mooi feestje. Nog lang werd 
nagepraat over de mooie acties 
op het veld. De volgende dag, bij 
de tweede match, werd snel dui-
delijk dat Castricum op revanche 
uit was. Vloeiend sneed de ploeg 
door de Ierse verdediging, maar 
stuitte keer op keer op de uitste-
kend spelende Ierse doelvrouw. 
Aan de andere kant van het veld 
wist Galway wel te scoren. In een 
uiterste poging het tij te keren 
vuurde Niel van Vuuren een ka-
nonskogel op het Ierse goal af. De 
keeper wist de bal nog wel te pa-
reren, maar in de rebound rond-
de spits Michiel van Zeggeren be-
heerst af. Die actie bepaalde de 
eindstand op 1-1. Helaas weer 
geen winst, maar dat werd recht-
gezet in de pub. Zoals gebruike-

lijk was de derde helft een prooi 
voor de trimmers uit Castricum.          

Trimhockey is veldhockey maar 
dan zonder wedstrijdverplich-
ting. De basis is lekker met elkaar 
sporten met als doel het op peil 
houden van de conditie. De trim-
mers trainen gedurende het hoc-
keyseizoen wekelijks op maan-
dagavond om 20.00 uur. Er is 
geen trainingsplicht, je gaat als je 
tijd hebt. 
Ideaal voor (drukke) ouders en 
herintredende hockeyers. De 
trimgroep bestaat momenteel uit 
zo’n 50 dames en heren vanaf 30 
jaar. De eerste paar keer mag je 
proef trainen. 

Meer informatie op www.mhcc.
nl. (Foto: aangeleverd)

Egmond Wandel Marathon 
duurzaam wandelevenement

The Leisure Seeker in 
Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - John (Donald Suther-
land) en Ella Spencer (Helen Mir-
ren) spelen in The Leisure Seeker 
een al jaren getrouwd stel dat een 
roadtrip maakt en hun leven on-
der de loep neemt. The Leisure 
Seeker draait op vrijdag 4 janua-

ri in Filmhuis De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest.

Samen hebben ze een mooi leven 
opgebouwd, kinderen gekregen 
en ze genieten van hun oude dag. 
Maar voormalig professor John 

wordt steeds vergeetachtiger en 
Ella krijgt steeds meer gezond-
heidskwaaltjes. In een opwelling 
besluiten ze met hun camper een 
trip door de VS te maken en het 
huis van Ernest Hemingway te 
bezoeken. Tijdens de reis gaat het 
geheugen van John steeds verder 
achteruit en blijkt Ella lichamelijk 
erg broos te zijn. 
Wanneer John weet wie Ella is, 
kan hij heel erg charmant en lief 
zijn, maar zijn vergeetachtig-
heid leidt bij haar ook tot frustra-
tie. De twee acteurs vullen de rol-
len mooi in en schakelen moei-
teloos tussen grappige momen-
ten en emotionele en zwaar be-
laden scènes. Hun chemie houdt 
de aandacht vast en is van tijd tot 
tijd indrukwekkend. 

De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de �lm begint om 20.15 uur. 
Toegang € 6,- (Vrienden van de 
Zwaan € 5,-). Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhandel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest, of aan de 
zaal, indien nog beschikbaar. (Fo-
to: aangeleverd)

Minder weidevogels, meer 
uitvliegende jongen in Noord-Holland
Regio - Het weidevogelseizoen 
van 2018 is nog maar net ten ein-
de en voorzichtig worden de eer-
ste conclusies getrokken door 
Landschap Noord-Holland en 
Agrarische Natuurvereniging Wa-
ter, Land & Dijken. Ook dit jaar 
werkten weer honderden vrijwil-
ligers en boeren met hart en ziel 
aan bescherming van de weide-
vogels in Noord-Holland. Per ge-
bied verschillen de resultaten 
van de broedsuccessen sterk. Dat 
heeft alles te maken met maatre-
gelen die zijn genomen door zo-
wel de natuurorganisatie als boe-
ren. Daar waar het beheer op or-
de was met weinig predatie, was 
het broedsucces redelijk tot goed. 
Ook in gebieden met een aange-
past maaibeleid lijken de resulta-
ten beter. Maar over all hebben 
de weidevogels het nog steeds 
zwaar en was er dit jaar sprake 
van een fors aantal minder vogels.

Minder weidevogels en minder 
broedsels gesignaleerd in 2018 
De eerste conclusies die Land-
schap Noord-Holland trekt zijn 
gebaseerd op ervaringen in het 
veld en de waarnemingen in de 
eigen natuurgebieden. Exacte tel-
lingen zijn pas in oktober bekend. 
De natuurorganisatie spreekt over 
1.000 legsels minder die zijn be-
schermd in hetzelfde gebied dan 
in 2017. Het gaat om zo’n 25.000 
hectare in de hele provincie. Be-
langrijkste oorzaak volgens Wim 
Tijsen (projectmedewerker boe-
renlandvogels Landschap Noord-
Holland): ,,Er waren minder vogels 
en er zijn heel veel minder kievit- 
en gruttolegsels gevonden. Voor-
al kieviten zijn slachto�er gewor-
den van het koude weer eind fe-
bruari/begin maart.”

Broedsucces geeft wisselend 
beeld in Noord-Hollandse pol-
ders 
In een aantal polders hebben vrij-

willigers van Water, Land & Dijken 
en Landschap Noord Holland de 
broedresultaten van de grutto in 
kaart gebracht. Om een weide-
vogelpopulatie in stand te hou-
den is een broedsucces van 65 % 
noodzakelijk. In een deel van de 
getelde polders van Water, Land 
&  Dijken bleek het broedsucces 
(ver) boven dit percentage te lig-
gen. In andere polders werd dit 
resultaat niet gehaald. Ook de ter-
reinen van Landschap Noord-Hol-
land geven een wisselend beeld.  
In de gebieden rond het Alkmaar-
dermeer (Hempolder) werden 
fors minder kieviten geteld. Van 
de aanwezige broedparen kievit 
en andere soorten weidevogels 
leek het broedsucces echter wel 
hoger dan voorgaande jaren. Peil-
verhogingen en beter beheer re-
sulteerden in onder andere de Ei-
landspolder en de Middelpolder 
in een toename van het aantal 
weidevogels. In de Ronde Hoep 
werd �inke predatie door de vos 
geconstateerd. Desondanks lag 
het broedsucces bij grutto met 
76 procent ruim boven de ver-
eiste 65 procent. In de terreinen 
van Landschap Noord-Holland in 
West-Friesland was het broedsuc-
ces in 2018 op de meeste plekken 
ook beter dan in voorgaande ja-
ren. Opvallend was hier de sterke 

toename en het hoge broedsuc-
ces van de Kluut (160 paar).

Ook lichtpuntjes – meer kui-
kens overleven – maatregelen 
lijken te werken 
Het gaat nog steeds slecht met 
de weidevogels, maar er zijn ook 
lichtpuntjes. De jongen-overle-
ving lijkt beter te zijn dan voor-
gaande jaren. De relatief natte 
maand april in combinatie met de 
warmte zorgden voor een goed 
insectenaanbod voor de eerste 
lichting (kievit)kuikens. De maat-
regelen  die Landschap Noord-
Holland neemt in haar eigen ge-
bieden (vossenrasters en –hekken 
plaatsen), lijken resultaat op te le-
veren. 
Net zoals de maatregelen van 
boeren, het onder water zetten 
van greppels en stukken land en 
het uitstellen van het maaien (500 
hectare), zorgen voor een betere 
kuikenoverleving. Zelfs begin ju-
li is het maaien van percelen nog 
uitgesteld. 

Reacties uit het veld zijn over 
het algemeen: ‘Je ziet meer jon-
ge grutto’s, kieviten en scholek-
sters rondlopen’, en al beschikba-
re cijfers uit een aantal gebieden 
geven dat ook aan. (Foto: aange-
leverd)

Voorlichtingsavond bevalling en kraambed
Regio - De afdeling verloskunde 
van Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar, houdt op dins-
dag 8 januari een voorlichtings-
avond over ‘bevalling en kraam-
bed’. 
De bijeenkomst is van 19.30 tot 
21.00 uur in de Pieter van Foreest-
zaal (huisnummer 015), ingang 
Metiusgracht. Deze bijeenkomst 
vindt elke maand plaats. 

De bijeenkomst is bestemd voor 
vrouwen die op de datum van de 
bijeenkomst 28 weken of langer 
zwanger zijn en hun naasten. 

Tijdens de voorlichtingsavond 
komen de poliklinische, klinische 
en thuisbevalling aan de orde. Na 
a�oop is er ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen. De 
toegang is gratis. 

Om deze bijeenkomst bij te wo-
nen is aanmelden noodzakelijk. 
Belangstellenden kunnen hier-
voor een mail sturen naar info-
avond-bevallen@nwz.nl. Vermeld 
in de mail: naam, telefoonnum-
mer, aantal personen waarmee 
men komt en de naam en datum 
van de bijeenkomst. Meer infor-
matie is te vinden op www.nwz.
nl/agenda. 

Regio - Tijdens de 16e editie van 
de Egmond Wandel Marathon te-
gen reuma op 26 en 27 janua-
ri gaat organisator Le Champion 
zich focussen op afvalscheiding 
en de bewustwording van zee-, 
strand- en duinvervuiling onder 
de deelnemers. Duurzaamheid 
is al enkele jaren een aandachts-
punt voor Le Champion en in het 
laatste weekend van januari 2019 
worden daar nieuwe, grote stap-
pen in gezet. 
Het project wordt samen met Ge-
jut uit Egmond aan Zee op po-
ten gezet en ondersteund door 
de gemeente Bergen. Gejut is 
een partij die van gejut materiaal 
(strandafval) kunstwerken maakt 
om aandacht te vragen voor mi-
lieuvervuiling. 
De drie partijen gaan deelne-
mers aansporen op de route over 
het Noordzeestrand en door het 
Noordhollands Duinreservaat 
aangetro�en zwerfafval mee te 
nemen en in te leveren bij sport-
hal De Watertoren, de start- en �-
nishlocatie. De ingezamelde ma-
terialen worden door Gejut ge-
analyseerd om eventueel nieuwe 
kunstwerken te realiseren, onder 
het motto: wat niet thuishoort op 
het strand en in de duinen wordt 

gescheiden en krijgt een nieuw 
leven.  
In de sporthal zullen medewer-
kers van Gejut wandelaars voor-
lichten over de vervuiling en 
waarom het belangrijk is een 
steentje bij te dragen aan een 
schoner milieu. De verwachte 
14.000 wandelaars kunnen in de 
sporthal De Watertoren ook extra 
informatie krijgen over de strand-
vondsten die zij gedaan hebben. 
Ook kan men de speciaal opge-
zette kunstwerken aanschouwen 
die gemaakt zijn van gejutte ma-

terialen, waaronder een indruk-
wekkende meterslange zee-pa-
norama.  
Wandelaars kunnen kiezen tus-
sen uit afstanden van 10,5 en 
21,1 km en of zij één of twee da-
gen wandelen. Op dit moment is 
de weekendwandeling het meest 
populair bij de inschrijvingen, 
een dag richting Bergen aan Zee 
en de andere naar Castricum aan 
Zee. Inschrijven is t/m 14 januari 
mogelijk via www.egmondwan-
delmarathon.nl. (Foto: aangele-
verd)
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In pyjama een duik nemen 
in een ijskoude zee
Met een tempera-
tuur van zo’n ze-
ven graden leek de 
2018-editie van de 
nieuwjaarsduik een 
milde te worden, 
maar door een stevi-
ge zuidwestenwind 
was de gevoelstem-
peratuur vele graden 
lager op het strand. 
Na een gedegen war-
ming-up sprongen 
een paar honderd 
deelnemers onder 
grote belangstelling 
het zeewater in dat 
een temperatuur had van zo’n vijf graden. En er waren grote en kleine mensen 
die gehoor hadden gegeven aan de oproep van Aqua� t om de duik in pyjama 
te maken; er kwamen allerlei nachtgewaden voorbij. De foto van twee vrolijke 
vrouwen in pyjama is gemaakt door Henk Hommes.  

Twee seizoensplekken voor 
honderden liefhebbers
Traditiegetrouw is de 
eerste zondag van fe-
bruari de dag waarop 
Camping Bakkum zijn 
laatste vrije plaatsen in 
de verkoop doet. In het 
verleden is er gerend, 
geloot of een nacht in 
de kou geslapen om in 
aanmerking te komen. 
Dit jaar konden geïn-
teresseerden zich door 
middel van een pre-
sentatie van zichzelf 
als kampeerder van 
Bakkum aanmelden. 
Van de 540 mensen 
die zich op de geïnteresseerdenlijst hadden ingeschreven hadden er 25 een 
creatieve presentatie ingestuurd. De winnaars waren dit jaar Thijs Sints met 
vrouw en twee kinderen en de familie Visser, ook een gezin met twee kinde-
ren. Drie andere families ontvingen een troostprijs, een midweek kamperen. 
(Foto: Henk Hommes)

Gouden schaal voor Jac. P. 
Thijsse en Clusius College

Het Jac. P. Thijsse Col-
lege en het Clusi-
us College hebben 
een Gouden School-
kantine Schaal 2018 
van het Voedings-
centrum verdiend. 
De scholen hebben 
hard gewerkt om de 
kantine gezonder te 
maken. Ze hebben 
de kantine gezon-
der gemaakt aan de 
hand van de Richtlij-
nen Gezondere Kan-
tines. Op initiatief 

van de leerlingenraden hebben ze gezondere broodjes, groente en fruit aan 
het assortiment toegevoegd en er is een watertappunt gekomen in de cen-
trale hal. Petra van Kok, waarnemend conrector op het JPT: ,,We vinden het 
belangrijk om als school een gezonde leefstijl te stimuleren bij onze leerlin-
gen en zijn erg blij met deze erkenning. (Foto: aangeleverd)

Sporthelden bij FC 
Castricum verrast
De stemmen zijn ge-
teld, de winnaars zijn 
bekend. Er is massaal 
gehoor gegeven om 
te stemmen op de 
genomineerden voor 
de sportverkiezingen 
2017, er zijn meer 
dan negenhonderd 
stemmen binnenge-
komen. In de nieuwe 
opzet is er voor ge-
kozen de winnaars te 
verrassen. De eerste 
‘overval’ vond begin 
februari plaats bij FC 
Castricum. In de cate-
gorie sportploeg van het jaar waren de meeste stemmen voor FC Castricum. De 
ploeg is afgelopen jaar kampioen geworden en promoveerde naar de tweede 
klasse. De beker werd door aanvoerder Stef Zijlstra uit handen van wethouder 
van sportzaken Rob Schijf in ontvangst genomen. Met een paar rondjes bier in 
plaats van bloemen zat het met de gezelligheid wel snor. (Foto: aangeleverd)

Open Podium Bakkum wordt 
nieuw leven ingeblazen

Ellen Borst van Fa-
se Fier en verhalen-
verteller Fons Boer 
hebben besloten het 
Open Podium Bak-
kum nieuw leven in 
te blazen. Ellen: ,,In 
het verleden organi-
seerden we de optre-
dens in het café, dat 
was altijd heel leuk 
maar door de ver-
bouwing en de ope-
ning erna heeft het 
een tijdje stil gele-
gen. We gaan het nu 
in de grote zaal doen 

en hebben er ontzettend veel zin in.’’ Plan is om iedere editie van het Open 
Podium te starten met het zingen van het nummer Bakkum aan Zee van Trio 
Bier, steeds uitgevoerd door een andere muzikant. De overgangen tussen de 
optredens zal presentator Fons Boer vullen met zijn zelfgebouwde draaior-
gel “Deuntje voor Teuntje”. Zondag 4 maart zal de eerste editie plaatsvinden.

Topdrukte voor brandweer 
tijdens heftige storm

Fred Beekers Offi cier in de 
Orde van Oranje-Nassau

Fred Beekers (67) 
kreeg eind januari 
tijdens zijn afscheid 
van Resto VanHarte 
een wel zeer bijzon-
dere onderscheiding. 
De oprichter, direc-
teur en ambassadeur 
van deze stichting 
is benoemd tot Of-
� cier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hij 
ontving zijn onder-
scheiding in Amster-
dam uit handen van 
burgemeester Toon 
Mans. Beekers was 

de eerste onbezoldigd medewerker van Artsen zonder Grenzen in Nederland. 
Daarnaast was hij betrokken bij Save the Children in Afrika en was binnen 
de politiek voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer werkzaam. Vanuit die-
pe maatschappelijke betrokkenheid richtte hij TerHarte op, in het bijzonder 
voor mensen die vanwege chronische ziekte, hoge leeftijd of problematische 
sociaaleconomische kenmerken wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

De brandweer is 
donderdag 18 janu-
ari volop in touw ge-
weest vanwege de 
storm die over Ne-
derland raasde met 
windsnelheden van 
wel 132 kilome-
ter per uur. De eer-
ste melding was al 
om 7.40 uur van-
af de Prins Hendrik-
straat. Daar was een 
deel van een boom 
op een kruispunt te-
rechtgekomen. Een 
vrachtauto waai-

de om op de Rijksweg in Limmen. Op de Beverwijkerstraatweg viel een gro-
te kastanjeboom op twee geparkeerde auto’s. Ook blokkeerde een boom de 
Soomerwegh en waaiden dakplaten van het tankstation Gulf. Verder gingen 
er bomen om op de Geelvinckstraat, begraafplaats Onderlangs en bij De Bloe-
men. (Foto: brandweer)

Subsidie van provincie voor 
watertoren en kerk
De provincie Noord-
Holland heeft vijf mil-
joen euro subsidie 
verdeeld voor de res-
tauratie van 53 rijks-
monumenten. Het 
geld is onder ande-
re toegekend aan 28 
kerken en 9 molens. 
Een aantal projecten 
in de categorie Indu-
strieel erfgoed, waar-
onder de watertoren 
in Castricum, krijgt 
ook een geldbedrag: 
178.072 euro. Er gaat 
95.629 euro naar de 
rooms-katholieke kerk in Limmen. BOEi, een maatschappelijke onderneming 
die zich toelegt op het restaureren en herbestemmen van erfgoed, is in 2015 
eigenaar geworden van de watertoren en het kerkje op het landgoed Duin en 
Bosch. De watertoren is sinds 2001 aangewezen als rijksmonument en verloor 
zijn functie aan het einde van de jaren 70 van de vorige eeuw.





Kasteel met slotgracht 
ontdekt op de Doodweg

Er waren al ster-
ke aanwijzingen 
dat aan de Dood-
weg 10 zich in het 
verleden een kas-
teel bevond. Daar 
is onderzoek naar 
gedaan. ,,Dat er 
een gracht en klein 
kasteel heeft gele-
gen is nu vast ko-
men te staan”, ver-
telt de Castricum-
se amateurhistori-
cus Hans van Wee-
nen. De gemeen-
te werd op de mo-
gelijke archeologi-

sche resten gewezen door Van Weenen, die bij uitvoerig archiefonderzoek 
aanwijzingen voor een kasteel ontdekte. De resten worden niet opgegraven. 
Op de foto Hans van Weenen, wethouder Marcel Steeman, Joep Orbons en 
een medewerker, beiden van ArcheoPro.

Helmgras-leerlingen rennen 
voor Roparunteam
Alle leerlingen van 
basisschool Helm-
gras hebben zich 
eind maart ingezet 
voor de Roparun. Zij 
renden rondjes om 
de school: via een 
vrolijke Fransman, 
een zak Belgische 
friet, een Hollands 
meisje, naar de � nish 
waar de blauwe mas-
cottevogel van Ropa-
run stond. Net als de 
deelnemers aan de 
Roparun hebben de 
leerlingen dus via 
Frankrijk en België gerend. Het hele schoolteam van basisschool Helmgras 
was enthousiast en alle klassen hebben zich volop ingezet voor deze mini 
sponsorloop. Met een geweldig resultaat. Aan het einde van de dag werd een 
cheque met een enorm bedrag van 6.509,18 euro aan het plaatselijke team 
Keep on Running voor Roparun uitgereikt. (Foto: aangeleverd)

Opkomst 65,3 procent bij 
gemeenteraadsverkiezingen

18.767 mensen heb-
ben hun stem la-
ten horen bij de ge-
meenteraadsverkie-
zingen op woensdag 
21 maart. Dit is een 
opkomst van 65,3 
procent. Winnende 
partijen in Castricum 
zijn VVD (van 4 naar 
5 zetels), CDA (van 3 
naar 4), GroenLinks 
(van 2 naar 3), De 
Vrijlijst (van 1 naar 2 
zetels) en Forza! Cas-
tricum (van 0 naar 1 
zetel). De verliezers: 

D66 (van 3 naar 2), SP en PvdA (beide van 2 naar 1 zetel). CKenG (4) en GDB 
(2) blijven gelijk. Deze verkiezingen zijn er 25 zetels te verdelen in Castricum, 
vanwege de bevolkingsgroei twee meer dan in 2014. Op 28 maart wordt af-
scheid genomen van de vertrekkende raadsleden en een dag later volgt de 
installatie van de nieuwe Castricumse gemeenteraad.

Rugbydames promoveren 
naar de Ereklasse

Actie tegen het opheffen 
van buslijn 164

Koeien gaan ‘los’

Een hoosbui aan lintjes in 
gemeente Castricum 

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei

2018

Het was koud, maar wat 
hebben we genoten!

Het is koud in Ne-
derland. Waar het 
maar even kon 
werden de eerste 
dagen van maart 
de ijzers onder ge-
bonden. Er ont-
stonden spontane 
koek en zopies en 
voor veel kinderen 
was het de eerste 
kennismaking met 
de ijspret. 
Maar ook veel 
mensen kozen er 
natuurlijk voor lek-
ker in de buurt van 

de kachel te blijven tijdens het gure weer van de eerste week van maart. Dat 
gold niet voor Henk de Reus, hij ging er juist op uit omdat het samenspel van 
wind, vorst en water prachtige plaatjes opleverde. Deze foto maakte hij bij 
jachthaven ’t Hoorntje in Akersloot. Het bevroren riet aan de waterkant en de 
ijsbollen zorgden voor prachtige, sprookjesachtige ijssculpturen.

Zo’n 25 boze oude-
ren togen begin april 
vanaf De Santmark 
in Castricum per bus 
richting Haarlem om 
hun protest tegen 
het ophe� en van lijn 
164 kracht bij te zet-
ten. Het vervoer was 
georganiseerd door 
de provinciale frac-
tie van de SP. In de 
vergadering van de 
commissie Financi-
en en Mobiliteit hiel-
den Marjo Husslage 
(SP) en Ron de Haan 

(Vrije Lijst) een vurig pleidooi voor het behoud van de buslijn. Provinciale Sta-
ten beslissen in april toch dat lijn 164 met ingang van 22 juli alleen nog maar 
in de spits blijft rijden. Op het verzoek van SP deze beslissing terug te draaien 
wordt niet positief gereageerd waarna de partij in november besluit een klach-
tenlijn te openen om een zwartboek samen te stellen. (foto: Henk de Reus)

Tien lintjes werden 
tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen in de 
gemeente Castri-
cum uitgereikt. Bur-
gemeester Mans 
mocht negen Le-
den en een Ridder 
in Orde van Oran-
je Nassau verwel-
komen. Daaronder 
een echtpaar en 
een broer en zus. 
De uitreiking vond 
plaats in Cultureel 
Centrum Geester-
hage. Op de foto de 

gedecoreerden. Van links naar rechts Nel van den Bos, Albert Bras, Marianne 
Vollers, burgemeester Mans, Margreet Denekamp, Dirk Denekamp, Piet Bal-
tus, Tiny Veldt-Baltus, Diety de Kloet-Buringa, Gury Lute-Henneman en Ton 
Kenter. Laatstgenoemde werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau, onder meer omdat hij de drijvende kracht was achter de nieuw-
bouw van Geesterhage. (Foto: Ernest Selleger)

Eindelijk was het in 
april zover dat Han-
nelore, Xantippe, Bri-
gitte, José, Wijntje 
en nog eens 68 koe-
vriendinnen het ver-
se gras mochten op-
zoeken. De gebroe-
ders Res openden 
de staldeuren en 
de viervoeters ren-
den in Pamplona-
draf het pad af rich-
ting weiland. Dolblij 
waren ze, wat duide-
lijk te zien was aan de 
sprongen, het heen 
en weer rennen en 
aan het rollebollen in het weiland. Maar wat wil je als je na 6 maanden einde-
lijk weer eens de ledematen mag strekken? Na het verkennen van het weiland 
volgde de eerste maaltijd vers gras. Dit alles onder toeziend oog van stier Lou 
Hoebe, die de ‘zorg’ over de dames heeft en voor nageslacht mag zorgen. Een 
paar honderd toeschouwers waren getuige van dit altijd weer vrolijke spekta-
kel. (Tekst/foto: Henk de Reus)

De Castricumse rug-
bydames wisten in 
april te promove-
ren naar de Ereklas-
se, het hoogst haal-
bare niveau voor da-
mesrugby in Neder-
land. Om dit te be-
reiken moest er ge-
wonnen worden van 
concurrent DIOK en 
dit lukte.
Het werd een taaie 
wedstrijd, maar de 
dames van Cas RC 
gaven geen krimp en 
wonnen de strijd uit-
eindelijk met grote overmacht: 50-5. Na het laatste � uitsignaal  werd uitbun-
dig feestgevierd met de nodige traantjes. Volgend jaar zal het team van top-
coach Hans Marcker uitkomen in de ereklasse. En als er progressie blijft, en 
het niveau van het team verder gaat groeien, kan er misschien van een Ne-
derlands kampioenschap gedroomd gaan worden. (foto: aangeleverd)





Zaalvoetballers Limmen 
Nederlands kampioen

ee  n nnin  fi e s  en 
rent 36.128,08 bij elkaar
Na diverse keren de 
Dam tot Damloop 
te hebben gedaan, 
de marathon van 
Parijs én Valencia 
van de bucketlist te 
hebben gestreept, 
droomde accoun-
tant Thijs Smit ver-
der over deelna-
me met een eigen 
team aan de Ropa-
run. Deze droom 
kwam Tweede Pink-
sterdag uit. Team 
130 Smit & Partners 
Keep on Running 
volbracht de esta-
fetteloop van Parijs naar Rotterdam. 48 uur lang was het team van 23 top-
pers zich rennend en � etsend over 532 kilometer aan het verplaatsen. Alle-
maal voor het goede doel, namelijk ‘samen voor ondersteunende zorg voor 
mensen met kanker’. De opbrengst was het enorme bedrag van 36.128,08 
euro. (Tekst: Marije Smit, foto aangeleverd)

Prestigieuze prijs voor 
dr. Maarten Geerdes

Dr. Maarten Geerdes 
(67) uit Castricum 
heeft de Thomas L. 
Joseph award gekre-
gen voor zijn bijdra-
ge aan het maken 
van ijzer in een hoog-
oven. Deze prestigi-
euze prijs werd uit-
gereikt door Dr. Jo-
seph Poveromo in 
Philadelphia en is 
toegekend door de 
AIST, de organisatie 
van de Amerikaanse 
staalindustrie. Bij de 
prijsuitreiking zei de 
voorzitter, dat Geer-

des vooral heeft bijgedragen door kennis te delen, ondermeer door vele be-
zoeken aan staalbedrijven, door trainingen te geven en door zijn ervarin-
gen te boek te stellen. Zijn boek ‘Modern Blast Furnace Ironmaking’ wordt 
wereldwijd gebruikt als studieboek en is in een tiental talen vertaald. (Fo-
to: aangeleverd)

ns fi e sr e e  i 
weer en veel bezoekers
De aftrap van de 
Kunst� etsroute 2018 
in het eerste week-
end in juni was op 
vrijdagavond in een 
drukbezette foyer 
van Geesterhage met 
een concert van de 
docenten van Toon-
beeld (zie foto). In de 
pauze van het con-
cert opende burge-
meester Toon Mans 
de 23ste Kunst� ets-
route. Hij memoreer-
de in zijn toespraak 
het belang van kunst 
en cultuur in de gemeente Castricum en van samenwerking tussen betrokken 
partijen. Ook had hij aandacht voor het feit dat de Kunst� etsroute een jaar-
lijks terugkerend evenement is en in 2020 alweer haar 25ste editie beleeft. 
Het mooie weer zorgde beide dagen voor een grote opkomst bij de 25 stops. 
(Foto: Wilma Bosland)

Geslaagde tweede editie 
Castricum’s Got Talent

Wat een talenten wo-
nen er in Castricum 
en omstreken. Dat 
bleek zaterdagavond 
9 juni tijdens de suc-
cesvolle tweede edi-
tie van Castricum’s 
Got Talent in The-
ater Koningsduyn. 
Niet alleen publiek, 
maar ook presenta-
tor Henny Huisman 
en juryleden Jacques 
d’Ancona, Elise Keep, 
Ilonka Ory en Toon 
Mans waren er be-
duusd van. De talen-

tenjacht voor het goede doel bestond uit negen acts. Winnaar werd Jakob 
Huizing uit Akersloot met zijn trompet. Met de show werd een bedrag van 
6.000 euro opgehaald voor de KanjerKetting, een initiatief voor kinderen met 
kanker. (Foto: Mariëlle Renckens Fotogra� e)

Mannen Cas RC winnen 
Open NK beachrugby

Op donderdag 3 mei 
moest de brandweer 
massaal uitrukken 
voor een zeer grote 
brand in de Corneli-
uskerk op de Dussel-
dorperweg in Lim-
men. 
De brand ontstond in 
het uitvaartcentrum 
waarna het vuur zich 
in hoog tempo uit-
breidde. Niet veel la-
ter stond het schip 
van de kerk in lichter-
laaie. 

Alles op alles werd gezet om de brand te bedwingen. De brandweer heeft er-
voor kunnen zorgen dat de kerktoren en de pastorie bewaard zijn gebleven. 
De brand trok zelfs ramptoerisme, mensen die met eigen ogen wilden zien 
wat de grote brand had veroorzaakt. (foto: Evelien Olivier)

Prachtige 30ste editie 
Ringsteken in Bakkum

Een lustrumfeest in 
Bakkum, de 30ste 
editie Ringsteken. 
Het was weer een 
prachtig evenement. 
Met 67 deelnemers, 
waaronder 11 paar-
den onder het za-
del, 19 aangespan-
nen combinaties en 
27 oldtimer trekkers 
was het een geslaag-
de dag. Titelverde-
digster Tessa Brands 
moest het dit jaar 
doen met een der-
de plaats. Zoe Schuit 

nam de tweede prijs in ontvangst en Rosa Scheper met haar Fries Hiswa P.J. 
won de eerste prijs en de wisselbeker. In de categorie Aangespannen Paar-
den werden Jennifer Vendel en Megan van Der Ham onaantastbaar eerste. 
Jos Zonneveld versloeg dit jaar voor de laatste maal het evenement, er zal ge-
zocht worden naar een waardige opvolger. (Foto: John Statue) JA
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Zeer grote brand in 
Corneliuskerk in Limmen

De zaalvoetbal-
lers van Limmen 
JO17 wisten zondag 
13 mei in een vol-
le sporthal De Beuk 
in Purmerend na de 
poulefase in de strijd 
voor het Nederlands 
kampioenschap de 
� nale te bereiken te-
gen WSV uit Apel-
doorn. In deze � nale 
had WSV het meeste 
balbezit en kansen 
om de score te ope-
nen. WSV schoot een 
bal op de lat en kee-

per Jesse Glorie had een paar uitstekende reddingen. Vlak voor tijd wist Lim-
men gebruik te maken van een man-meer-situatie. Na een paar keer de bal 
rond te spelen zag Thomas van Dijk, net als de vele toeschouwers, zijn schot 
tussen de palen van het doel gaan. Deze 1-0 bleek voldoende om het Ne-
derlands kampioenschap voor Limmen veilig te stellen (foto: aangeleverd)

De heren van de Cas-
tricumse Rugby Club 
zijn in juni de win-
naars geworden van 
het Open Neder-
lands Kampioen-
schap Beach-rugby. 
Op het toernooi dat 
op Ameland geor-
ganiseerd werd over 
twee dagen, werden 
zowel de Nederland-
se als de buitenland-
se tegenstanders aan 
de zegekar gebon-
den. Toen Castricum 
in de � nale belandde 
won het met indrukwekkende overmacht en konden ze de eerste prijs in ont-
vangst nemen. Zo zijn de rugbyers uit Castricum dit seizoen niet alleen win-
naars van de Plate geworden, maar werden ook tweede van Nederland met 
Sevens-rugby en mogen ze zich ook Nederlands Kampioen Beachrugby noe-
men. (foto: Hans van Amersfoort)









Zwoele editie van 
Uit je Bak!Festival

Bewolking, af en toe 
een tropische bui en 
een aangename tem-
peratuur: festival Uit 
Je Bak! beleefde in 
het laatste weekend 
van juli een zwoele 
editie. 
De organisatie had 
zich voorbereid op 
(extreme) hitte en 
zorgde voor scha-
duwplekken en een 
watertappunt. Die 
extra voorzieningen 
bleken minder hard 
nodig, hoewel aan-

wezigen dankbaar onder de overkapping kropen tijdens de regenbuien. Jong 
en oud toog naar het Willem de Rijke park om te genieten van rock, postpop, 
punk, elektro en zelfs cabaret: Uit Je Bak! heeft voor ieder wat wils en liet de-
ze twaalfde editie weer zien waarom het festival is uitgegroeid tot een Castri-
cums begrip. 

Grote brand in duingebied 
Vele brandweerwa-
gens werden maan-
dag 16 juli opgeroe-
pen voor een fel-
le brand in de buurt 
van Gasterij Kruis-
berg in Heemskerk. 
Een groot deel van 
het natuurgebied, 
naar schatting zo’n 
vierkante kilometer, 
ging in vlammen op. 
Vanwege de droog-
te werd meteen 
groots ingezet door 
de brandweer. De 
Heemskerkse brand-
weer kreeg hierbij 
hulp uit omliggende dorpen, maar zelfs vanuit Utrecht werden verschillen-
de bluswagens richting Heemskerk gestuurd. De politiehelikopter bracht al-
les goed in kaart vanuit de lucht om de brandweer goed in te kunnen zetten 
op de grond. Ook werden twee Chinooks van de luchtmacht ingezet om te 
helpen met het nablussen van de brand. Alle omliggende wegen, waaronder 
de Rijksstraatweg, waren afsloten. De veiligheidsregio riep mensen op weg 
te blijven uit het gebied. De brand heeft zo’n vierkante kilometer in de as ge-
legd. (Foto: Hans Peter Olivier)

Grootschalige oefening 
lokale reddingsbrigades

Vrijdagavond 20 juli 
heeft de Castricumse 
reddingsbrigade een 
grootschalige oefe-
ning uitgevoerd met 
de collega’s van Eg-
mond en Heemskerk. 
Ook de kustwacht en 
de KNRM waren pre-
sent, elk met eigen 
materieel. Nooit eer-
der werd op die ma-
nier getraind. Bootjes 
en waterscooters do-
mineerden de kust-
lijn, auto’s stonden 
paraat om in actie te 

komen. Er werden vele noodsituaties nagebootst in en op het water. Elke zo-
mer heeft de reddingsbrigade het druk. Het meest helpen ze bij onwelmel-
dingen, op het strand of in het water, kwallenbeten en zoekacties voor kinde-
ren die hun ouders kwijt zijn of omgekeerd. (Foto: Raoul van Eijk)

Topzomer voor de 
strandliefhebbers
Deze zomer wist het 
strand veel bezoe-
kers te trekken door 
de aanhoudende ho-
ge temperaturen. 
Ook in de avonduren 
tikt de thermometer  
bijna iedere dag in 
juli en augustus met 
gemak nog 25 gra-
den aan. Reden voor 
veel strandbezoekers 
om ‘s avonds nog 
even op het strand 
van Castricum te blij-
ven en met een goed 
glas de  naderende 
duisternis mee te maken. In de avonduren van donderdagavond 2 augustus 
wisten veel bezoekers te genieten van het tropische strandleven. En dat al-
les zonder duizenden kilometers te rijden over meer dan volle wegen. (Foto: 
Eva Westendorp)

Schade aan voetbalvelden 
bij vv Limmen

Bij het onderhoud 
van de voetbalvel-
den van vv Limmen 
zijn twee wedstrijd-
velden en een half 
trainingsveld be-
schadigd geraakt. 
De velden zijn met 
het verkeerde on-
kruidbestrijdings-
middel behandeld. 
Dat werd meteen 
zichtbaar toen een 
deel van het gras 
verdorde na de be-
handeling. Normaal 
gesproken gebruikt 

de gemeente het voor het gras onschadelijke middel Primstar. Vermoede-
lijk heeft in een � es met het Primstar etiket een ander middel gezeten. De 
gemeente heeft meteen nieuw gras ingezaaid. De gemeente bekijkt of de 
schade verhaalbaar is op de verzekering. Het gaat om ca. 10.000 euro. Eind 
september werd het nieuwe veld (zie foto) weer in gebruik genomen (Foto: 
Paul Slettenhaar)

Alle remmen los bij rock ‘n 
roll weekend in Akersloot
Akersloot - Stilzit-
ten was er niet bij, 
het laatste week-
end van augustus in 
Akersloot. Het was 
het weekend van 
de vetkuiven, petti-
coats, cadillacs, rock 
‘n roll en solexen. Het 
dorp ging meer dan 
een halve eeuw te-
rug in de tijd, naar 
de 50’s en de 60’s en 
jong en oud genoot 
met volle teugen. 
Het weekend waar 
heel Akersloot jaarlijks naar uitkijkt begon niet goed: de markt op vrijdag-
avond viel behoorlijk in het water. Maar de weergoden waren het festijn op 
zaterdag en zondag gelukkig wel gunstig gezind, wat leidde tot een gezellige 
drukte in Akersloot. (foto: Ruud Lauritsen)

Unieke cd met zestig jaar 
Akersloter popmuziek 

Vanaf de jaren zestig 
tot heden zijn vele 
Akersloter muzikan-
ten actief geweest 
op het podium. De 
bands bestaan vaak 
niet meer maar de 
muziek is gebleven. 
Soms door bewaar-
de opnames, door de 
Akerpop concerten 
in de Storey Club of 
omdat de muzikan-
ten recent in de stu-
dio zijn gedoken. Al 
deze muzikale herin-
neringen zijn samen-

gebracht op een unieke cd. De artiesten en samenstellers hebben belange-
loos meegewerkt. Deze cd is volgens de samenstellers een must voor de lief-
hebbers van popmuziek met Akersloter roots. De oplage is beperkt en de op-
brengst is voor een goed doel (Storey Club en HV Oud-Akersloot). JA
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Zeer ernstig ongeval op 
Provinciale weg

Op de Provinciale 
weg N203 tussen Uit-
geest en Castricum 
vond op woensdag 
4 juli rond 18.00 uur 
een zwaar ongeval 
plaats. Een vrachtwa-
gen en auto kwamen 
frontaal met elkaar in 
botsing waarna de 
auto in de naastge-
legen sloot beland-
de. In de personen-
auto zaten vijf perso-
nen. Drie inzittenden 
kwamen bij het on-
geval om het leven, 

een 21-jarige vrouw uit Den Haag, een 21-jarige vrouw uit Polen en een 23-ja-
rige man uit Polen. De twee andere inzittenden van de personenauto, een 
20-jarige en een 21-jarige man, raakten ernstig gewond. De N203 was tot ver 
na middernacht voor al het verkeer afgesloten. Bij het sporenonderzoek is ge-
bruik gemaakt van een politiehelikopter om alles vanuit de lucht in kaart te 
brengen. (Foto: Evelien Olivier)





Straatprijs Bakkum Bruist 
voor Koningsduin fase 1
Begin september 
koos de jury van 
het dorpsfeest Bak-
kum Bruist het meest 
sprankelende huis en 
de meest opmerkelij-
ke straat van 2018. 
De straatprijs ging 
naar Koningsduin fa-
se 1 die de jury ko-
ninklijk onthaalden 
onder een specta-
culaire met lichtjes 
bekroonde entree, 
compleet met ro-
de loper en gouden 
koets (zie foto). 
De huisprijs werd in de wacht gesleept door echtpaar Vink in de Tetburgstraat. 
Zij zijn al 60 jaar de gelukkige bewoners van een sfeervol huis in deze straat. 
Tijdens Bakkum Bruist werd deze straat omgedoopt tot de Familie Vinklaan. 
De jury bestond uit burgemeester Mans, tv-icoon Henny Huisman en dich-
teres Anouk) (Foto: www.williamrichards.photography - voor Bakkum Bruist)

Drugslab ontmanteld 
aan Schoutenbosch

Op donderdag 6 sep-
tember is een inval 
gedaan in een woon-
huis aan de Schou-
tenbosch in Castri-
cum door de lande-
lijke eenheid van de 
politie. In de woning 
werd een synthetisch 
drugslab aangetrof-
fen. 
Bij de inval is een in-
woner aangehou-
den door de politie 
en de agenten heb-
ben ook een auto in 
beslag genomen. Te-

vens zijn de FIOD en het Nederlands Forensisch Insituut ingeschakeld. 
Het drugslab werd ontmanteld door de Landelijke Eenheid. (Foto: Bert Wes-
tendorp) 

Keurmerk voor kinder- 
boerderij ‘t Dierenduintje
Elk dier verdient een 
mooie oude dag. Om 
die reden werd kin-
derboerderij ‘t Die-
renduintje in Castri-
cum in het zonne-
tje gezet. De kinder-
boerderij kreeg het 
keurmerk ‘Diervrien-
delijke kinderboer-
derij’ uitgereikt en de 
dieren werden ge-
trakteerd op lekker-
nijen. 
De kinderboerderij 
kreeg dit keurmerk 
omdat zij één van 
de weinige kinderboerderijen is die bewust niet fokt, waardoor alle dieren 
daar oud kunnen worden. Madeleine Bakker (12) van de VeggieSquad (kinde-
ren die opkomen voor dieren) zette de kinderboerderij in het zonnetje. (Fo-
to: aangeleverd)

Na twintig jaar 
een nieuwe speeltuin

Na een zomer lang 
plannen, vergaderen, 
ontwerpen en hand-
tekeningen verzame-
len werden kinderen 
uit de Casimirstraat 
en Willem de Zwij-
gerlaan eind sep-
tember o�  cieel ver-
rast met een nieuwe 
speelplek. Het oude 
speeltoestel stond er 
volgens buurtbewo-
ners al bijna twee de-
cennia en was � ink 
verouderd. 
Het kleinschalige 

speelparadijs is voorzien van een sportief klimparcours. Ook schommels, een 
glijbaan en doelen ontbreken niet. De materialen zijn duurzaam en verant-
woord. Wethouder Ron de Haan knipte, samen met buurtbewoonster Nao-
mi (7), het lint door om de speeltuin o�  cieel te openen. (Foto: aangeleverd)

Vluchtelingen geen voorrang 
meer op woningmarkt
Vluchtelingen met 
een verblijfsvergun-
ning krijgen geen 
voorrang meer op 
sociale huurwonin-
gen. Castricum is de 
eerste Nederlandse 
gemeente die deze 
keuze maakt. De be-
langrijkste reden is 
het gebrek aan door-
stroming.
Volgens wethou-
der Paul Slettenhaar 
(VVD) willen ‘een he-
leboel collega-wet-
houders hetzelfde’. In 
het Noordhollands Dagblad zegt hij: ,,Als statushouders automatisch voor-
rang krijgen, verstopt dat de doorstroming. Er zijn schrijnende gevallen van 
moeders met kinderen die een huis zoeken maar niet aan de beurt komen.’’ 
Als het aan Slettenhaar ligt wordt de nieuwe regel nog dit jaar ingevoerd. 

Vlag in de top bij de 
Corneliuskerk

De herbouw van 
de door brand ver-
woeste Cornelius-
kerk in Limmen heeft 
woensdagmiddag 10 
oktober een hoog-
tepunt bereikt. De 
Limmer vlag is daar-
om ook namens de 
gemeenschap door 
pastor Johan Ol-
ling op de kerk ge-
plaatst. Rond 14.00 
uur werden namelijk 
de spanten geplaatst 
en werd met de her-
bouw van de kerk het 

hoogste punt bereikt. Een feestelijk moment waar samen met de bouwers 
van � rma Pronk bij stil is gestaan. Er is volgens de bouwers een grote kans dat 
de nieuwe dakconstructie voor het einde van het jaar klaar is. Daarna kan van 
binnenuit de afwerking volgen. Hiervoor staat een bouwtijd van 24 weken. 
Nog voor de volgende zomer zou het dak dan klaar zijn. (Foto: aangeleverd)

Wethouder opent 
vernieuwde Kleibroek
Castricum - De ver-
nieuwde Kleibroek 
en haar rotonde wa-
ren al enige weken 
toegankelijk voor het 
verkeer, maar don-
derdag 18 oktober 
werd de straat o�  -
cieel heropend door 
wethouder Paul Slet-
tenhaar (VVD). Sa-
men met kinderen 
van basisschool de 
Sokkerwei plantte hij 
een boom. Er is een 
nieuw riool met ge-
scheiden buizen voor 
vuil- en hemelwater aangelegd. Er zijn nu bredere rijbanen en � etspaden, en 
vrijliggende � etspaden om de rotonde. Er zijn nu twee aansluitingen minder 
op De Kleibroek en de Burgemeester Lommestraat sluit nu direct aan op de 
rotonde. Slettenhaar noemde de herinrichting van de Kleibroek een ‘cadeau-
tje voor Castricum’. ,

41e Jaarboek Werkgroep 
Oud-Castricum verschijnt

Vrijdag 26 oktober is 
het 41e Jaarboek van 
de Stichting Werk-
groep Oud-Castri-
cum gepresenteerd 
in de Duynkant aan 
de Geversweg. On-
der redactie van 
Hans Boot en Joke 
Admiraal hebben ne-
gen auteurs in totaal 
vijftien bijdragen ge-
leverd. Het boek telt 
dit jaar 120 pagina’s, 
is in kleur gedrukt en 
bevat zeer veel foto’s. 
Het biedt een gevari-

eerd aanbod aan onderwerpen over gebeurtenissen in de historie van Cas-
tricum tot aan heden. Zaken als gebouwen, families, politiek, bestuur en cul-
tuur komen in de artikelen langs. Het Jaarboek wordt gratis verstrekt aan al-
le donateurs. Niet-donateurs kunnen het boek kopen voor 16 euro. (Foto: in 
het jaarboek wordt aandacht besteed aan de Posterijen. Foto: aangeleverd)JA
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Actiegroep CorsoMoetBlijven 
biedt petitie aan
Donderdagavond 1 
november stroom-
de de hal van het ge-
meentehuis vol met 
� lmliefhebbers die 
de actiegroep Cor-
soMoetBlijven kwa-
men ondersteunen 
in haar streven een 
� lmtheater voor Cas-
tricum te behouden.
Zeker 150 mensen, 
gewapend met pos-
ters en borden, ke-
ken toe toen Ria du 
Prie de wethouders 
Ron de Haan en Paul 
Slettenhaar toesprak, een petitie voorlas en hen opriep ervoor te zorgen dat 
ook na 2020 een bioscoop in Castricum blijft bestaan. In een korte reactie zei 
Paul Slettenhaar dat het college haar ‘stinkende best‘ gaat doen om ervoor te 
zorgen dat de Castricumse burgers een bioscoop blijven houden. Hij zegde 
de actiegroep nader overleg op korte termijn toe. (Foto: Erik Klaver)

Veiling Limmen groot 
succes: 40.000 euro

De inwoners van Lim-
men hebben zich weer 
van hun beste kant la-
ten zien. Alle inge-
brachte goederen, 
diensten en gezellige 
uitjes gingen vrijdag 9 
november grif en snel 
van de hand. De drie 
veilingmeesters Emile 
Dekker, Erik Jaap Kroo-
ne en Frank Mous (zie 
foto) wisten een be-
drag van maar liefst 
40.000 euro te scoren. 
Zij tekenden dit per-

soonlijk aan op een lei die straks op het nieuwe dak van de kerk vastgenageld 
gaat worden. De opbrengst van de veiling komt voor de volle honderd pro-
cent ten goede aan de kerk en de jeugd van Limmen. De wederopbouw van 
de Corneliuskerk na de ernstige brand op 3 mei vordert gestaag. De bouw-
vakkers hebben bijna altijd perfect weer gehad om buiten te werken.

Warm onthaal voor 
Sinterklaas en zijn pieten
Castricum - Sinter-
klaas en zijn pie-
ten werden zaterdag 
17 november opge-
wacht door tientallen 
enthousiaste hulp-
pieten, kinderen en 
hun ouders en opa’s 
en oma’s. Ondanks 
de lage gevoelstem-
peratuur was de par-
keerplaats aan de 
Soomerwegh druk-
bezet. Na een muzi-
kaal intermezzo bij 
winkelcentrum Gees-
terduin begon de tra-
ditionele rijtoer door 
het dorp waar honderden mensen de optocht enthousiast gadesloegen. Aan-
sluitend waren er twee uitverkochte feesten in de St. Pancratiuskerk. Alle kin-
deren hebben weer genoten van de intocht. 

Zeer geslaagd 
‘broodje brandweer’

Op de uitnodiging 
van de brandweer 
aan 65-plussers om 
eens een kijkje ach-
ter de schermen te 
nemen werd enthou-
siast gereageerd. 
Maandag 19 novem-
ber genoten velen 
van een prima ver-
zorgde lunch en werd 
hen verteld hoe een 
brand en andere on-
gelukken te voorko-
men zijn in en om het 
huis. Na de lunch zou 
er een rondleiding 

volgen door de kazerne, maar door een 112-melding op de Dotterbloem ging 
dat niet door. Maar de aanwezigen konden wel getuige zijn van een uitruk van 
de brandweerauto en vonden dat waarschijnlijk nog mooier dan een rondlei-
ding. Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand op de Dotterbloem.  (Foto: 
Hans Peter Olivier)

Castricum heeft online 
cultuuragenda
Het complete over-
zicht van activitei-
ten, kunst, cultuur 
en evenementen - 
dat moet de web-
site www.voorlief-
hebbers.nl gaan ge-
ven. Begin december 
werd het platform of-
� cieel gelanceerd.
Volgens wethou-
der Ron de Haan zet 
de gemeente met 
de website ‘een � in-
ke stap in het beter 
zichtbaar maken van 
lokale bezienswaar-
digheden’. De cultuuragenda is een langgekoesterde wens van organisaties, 
inwoners en het bedrijfsleven. Het actueel houden van de website krijgt vol-
gens De Haan ‘veel aandacht’. Tips? Mail naar info@voorliefhebbers.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Onrust rond 
strandpaviljoens

Het Hoogheemraad-
schap Hollands Noor-
derkwartier vindt dat 
de vier strandpavil-
joens in Castricum 
aan Zee minimaal 
twintig meter rich-
ting zee moeten op-
schuiven. De natuur-
lijke groei van het 
duin, zandaanwas, 
wordt volgens het 
HHNK belemmerd. 
De gemeente komt 
met een noodplan: 
de paviljoens kun-

nen acht tot tien meter opgeschoven worden, dat past binnen het bestem-
mingsplan. De ondernemers vrezen dat ze dan binnen enkele jaren twee keer 
moeten verkassen, dat zien ze niet zitten. In december is besloten na geza-
menlijk overleg dat strandpaviljoens in Castricum aan Zee deze winter niet 
hoeven te verkassen. Wordt vervolgd. (foto: Bert Westendorp)

Politie onderzoekt 
incidenten met vrouwen
Op donderdag 22 
november rond 
17.45 uur werden op 
de Zanddijk een � et-
ster en een hardloop-
ster uit Limmen aan-
gereden, vermoe-
delijk door dezelf-
de auto.  Maandag-
avond 26 november 
rond 19.40 uur raakte 
een 18-jarige vrouw 
uit Egmond-Binnen 
gewond tijdens een 
rondje hardlopen 
over de Rinnegom-
merlaan in Egmond 
aan den Hoef. Het slachto� er werd, nadat zij werd aangereden door een don-
kerkleurige auto, in haar borst gestoken. Het is voor de politie niet duidelijk of 
er een verband is tussen deze misdrijven. Maar de recherche neemt alle drie 
de incidenten mee in een groot onderzoek. (Foto: Pixabay)

Walingstuin krijgt geen 
hondenspeelplaats

Het leek een mooi 
initiatief voor omwo-
nenden van de Wa-
lingstuin: een om-
heinde honden-
speeltuin waar vier-
voeters vrij kunnen 
loslopen. De hon-
dentuin zou een 
omheining krijgen 
en een of meerdere 
bankjes, zodat buurt-
bewoners elkaar bui-
ten kunnen ontmoe-
ten en de dieren vrij 
kunnen rondrennen. 
Maar het gros van 

de aanwezigen op een informatie-avond blijkt niet blij met de plannen. Men 
vreest geluidsoverlast, hangjongeren en stank. Wethouder De Haan: ,,Het is 
jammer, maar we gaan het niet doen. Niet op deze plek.”De wethouder geeft 
aan te willen kijken naar alternatieven. Het Hendriksveld noemt hij als moge-
lijke locatie. JA
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Agenda Raadsinformatieavond 
10 januari 2019

 

Like ons op Facebook

Tijd Onderwerp 
19.30 – 20.30  Auditcommissie 

Informatiebijeenkomst Zon op Bedrijfsdaken

De feestdagen zijn voorbij, het opruimen kan beginnen. Maar wat te doen met uw kerstboom? 
Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.

• U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulpstet in Castricum; 
• U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
• U kunt op donderdag 3 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom inleveren op één   

van de volgende adressen: 
 1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
 2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
 3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
 4. Castricum, groenonderkomen aan de Van Haerlemlaan (ingang sportvelden Wouterland);
 5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het oude groenonderkomen aan de Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard!

Inzameling kerstbomen

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 2 januari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
141218 Woude 36a in de Woude 
 Het plaatsen van een schuur ten behoeve van ti jdelijke  bewoning gedurende de  
 bouw van een woning (1802033)
171218 Eerste Groenelaan Castricum 
 Nieuwbouw van 15 woningen WABO1802040)
181218 Hoogegeest 28a in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1802050)
 Gemeente Castricum 
 Het plaatsen van trott ers voor verkiezingen 2019 (WABO1802058)
201218 Geesterweg 3 in Akersloot 
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen (WABO1802065)
 Hollaan 2 in Castricum  
 Het vergroten van de bedrijfswoning (WABO1802067)
241218 Middenweg 51 in Limmen  
 Het vergroten van de woning (WABO1802091)

Buiten behandeling gestelde aanvragen
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer 
informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.
Buiten behandeling: Prins Mauritsstraat 30 in Castricum Het plaatsen van dakkapellen en 
het uitbreiden van de woning (WABO1801491)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
181218 Stati onsweg 8 in Castricum 
 Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
 Hoogegeest 53 in Akersloot 
 Het realiseren van een Bed&Breakfast (WABO1801788)
 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot 
 Het plaatsen van een kapschuur. (WABO1801832)
191218 De Woude en Uitgeest (diverse locati es) 
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres
141218  Plantenhove 13 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur (WABO1801696)
171218 Willemshoeve 14 in Limmen 
 Het legaliseren van een bijgebouw (WABO1801699)
181218 Lijsterbeslaan 14 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker en een dakopbouw (WABO1801759)
 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het veranderen van de gevel (Legalisati e) (WABO1801786)
191218 Louise de Colignystraat 14 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1801810)
 Koningsweg 50 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1801808)
 De Hooge Belte 6 in Akersloot (A3154) 
 Het bouwen van een woning (WABO1801682)
201218 Zeeweg 31 in Castricum 
 Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen   
 (WABO1801404)
211218 Eerste Groenelaan in Castricum  
 Het bouwen van 15 woningen (WABO1802040)
 Duinakker 10 in Castricum  
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1813)
241218 Dorpsstraat 104 (achterzijde) in Castricum  
 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (WABO1801949)

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

Verleende APV-vergunningen
Datum Adres
201218 Over het strand en het strandplateau in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning NN Egmond Halve Marathon van Le Champion  
 op 13 januari 2019 tussen 10.00 uur en 14.30 uur, verzenddatum besluit 
 20 december 2018 (APV1800664). 
271218 Alkmaardermeer in Akersloot  
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden recreati eschap Alkmaardermeer, voor de 
 periode van 5 jaar in de periode van 15 december tot en met 15 maart,   
 verzenddatum besluit 27 december 2018 (APV1801145).

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 2 januari 2019

Doe als ondernemer mee aan collecti ef plaatsen van zonnepanelen

Wij werken aan een energieneutrale 
toekomst. Niet alleen de gemeente zelf, 
ook de ondernemers in onze gemeente 
vragen om duurzaamheid. Om dat zo 
gemakkelijk mogelijk te maken bieden wij 
ondernemers de mogelijkheid om mee te 
doen in het duurzame collecti ef ‘Zon op 
Bedrijfsdaken’ (ZoB). Daarin werken we 
samen met Duurzame Energie Coöperati e 
Regio Alkmaar (DECRA). 
 
Omschakelen naar groene energie – 
opgewekt door zonnepanelen – kan een 
hele opgave zijn. Denk aan het rond krijgen van de fi nanciering, maar ook aan de technische 
installati e. Het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van DECRA en onafh ankelijk energieadviesbureau 
ECONNETIC maakt zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote 
schaal uit te voeren. Verschillende ‘daken’ worden gebundeld, waardoor (aanloop)kosten lager 
worden en het project aantrekkelijk is voor investeerders. ECONNETIC zorgt hierin voor o.a. de 
subsidieaanvragen, technisch onderzoek, fi nanciering, ontwikkeling en het beheer.

Bent u een ondernemers met een bedrijfspand met een dakoppervlak van minimaal 1.000 m² en 
een grootverbruikaansluiti ng (> 3x 100A), dan kunt u deelnemen. U kunt als u dat wilt ook mee-
investeren. 
 
Informati ebijeenkomst 23 januari a.s.
Meer weten? Kom dan naar op woensdag 23 januari van 16:00-18:00 uur naar de 
informati ebijeenkomst in Alkmaar, Kantoor HVC, Jadestraat 1, Alkmaar. U moet u hiervoor vooraf 
aanmelden via het aanmeldformulier op htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.  




