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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Kerstboom vlamt in vuurton
Castricum - Zondagavond 6 januari even na negen uur werd de 
brandweer opgeroepen voor een buitenbrand aan het Gerbrandsven. 
In een vuurton was een kerstboom in brand gestoken wat voor be-
hoorlijke vlammen zorgde. De brandweer heeft de brand afgeblust. 
(Foto: Evelien Olivier)

Vijfjarig jubileumfeestje in De Oude Keuken
Castricum - Op dinsdag 8 janua-
ri was het precies vijf jaar geleden 
dat De Oude Keuken de nieuwe 
locatie op Oude Parklaan 117 be-
trok. Reden voor een feestje na-
tuurlijk! Want ze hebben veel be-
reikt en daar zijn ze trots op: een 
restaurant/grand café met een 
heel bijzondere sfeer dat een ei-
gen plek heeft gevonden in Cas-
tricum. Het muziekprogramma 
op de zondagmiddag trekt een 
vast publiek en is elke keer weer 
een feestje. En als opleidingsres-
taurant hebben ze al veel leerlin-
gen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt begeleid naar nieuwe 
werkplekken. 
,,Maar wij groeien niet alleen, we 
doen dat samen’’, aldus de men-
sen van De Oude Keuken. ,,Met 
de ondernemers in Het Oude 
Administratie Gebouw. Met on-
ze toeleveranciers en niet te ver-
geten met onze buren: mede so-
ciaal-ondernemer Bakk’m en de 

bewoners van de nieuwe wijk 
die om ons heen verrijst op Land-
goed Duin & Bosch.’’
Deze mijlpaal was een mooi mo-
ment om met leerlingen, bege-
leiders, directie en bestuursle-
den ook vooruit te kijken naar het 
nieuwe jaar. Dichtbij: op 27 janua-
ri staat er een optreden van Tribu-
te to Leonard Cohen op de agen-
da. Maar ook iets verder weg: als 
sociale onderneming gaan ze ko-
mend jaar naar het buitenland. 
Er zijn plannen om op bezoek te 
gaan bij collega sociaal-onderne-
mers in Europa en met ze mee te 
lopen om zo inspiratie op te doen 
voor De Oude Keuken. ,,Wij kijken 
ernaar uit! En natuurlijk zullen we 
komende zomer uitgebreid stil-
staan bij dit vij� arig jubileum. In 
festivalsfeer, samen met onze bu-
ren, klanten en leveranciers. We 
houden u op de hoogte!’’
Meer informatie: www.deoude-
keuken.net. (Foto: aangeleverd)

Strandvondstenmuseum 
blijft voorlopig open
Castricum - Het Strandvondsten-
museum staat te koop maar blijft 
voorlopig open. Dat laat eigenaar 
Menno Twisk weten. ,,We stop-
pen zodra de verkoopopbrengst 
dat mogelijk maakt. Dat duurt 
nog wel een paar jaar.”

Vorige week werd bekend dat het 
pand aan de Geversweg in de ver-
koop kwam - en sindsdien draait 
de geruchtenmachine op volle 
toeren. Twisk: ,,We zijn al tien jaar 
bezig om het bestemmingsplan 
te laten wijziging.” De 4,5 hecta-

re waarop de zorgkwekerij en het 
Strandvondstenmuseum staan, 
is bedoeld voor agrarische doel-
einden. Volgens Twisk haken mo-
gelijk opvolgers hierdoor af. ,,Een 
overdracht van de onderneming 
lijkt kansloos.”

Het Strandvondstenmuseum is 
voorlopig nog dagelijks op af-
spraak te bezoeken of ‘geopend 
als de vlag uitgaat’. (Foto: Bert 
Westendorp, tekst: Mardou van 
Kuilenburg)

Presentatie uitkomsten Buurt-
woononderzoek Santmarkbuurt
Castricum - Welzijn Castricum 
nodigt, in samenwerking met De 
Santmark, buurtbewoners uit om 
de presentatie van de uitkom-
sten van het onlangs gehouden 
‘Buurtwoononderzoek’ bij te wo-
nen op donderdag 31 januari van 
14.30 uur tot 16.00 uur in De Sant-
mark.

De uitkomsten van de, door tach-

tig inwoners uit de Santmark-
buurt, ingevulde vragenformu-
lieren worden dan gepresenteerd 
en de meningen over en de wen-
sen voor de Santmarkbuurt zul-
len besproken worden. Inwoners 
die geen formulier hebben in-
gevuld en belangstellenden zijn 
eveneens van harte welkom. Zon-
der aanmelden kan deelgeno-
men worden aan de bijeenkomst.

Voor vragen over de bijeenkomst 
en/of de presentatie kan contact 
opgenomen worden met: Ire-
ne Zijlstra van Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum, 
telefoon 0251 65 65 62. Mail: in-
fo@welzijncastricum.nl . Welzijn 
Castricum is bereikbaar: maan-
dag, dinsdag, woensdag en don-
derdag tussen 09.00 en 12.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Buurman 
voorkomt 
woninginbraak
Castricum - Vrijdagavond rond 
half acht kreeg de politie mel-
ding van een poging tot wonin-
ginbraak op de Duinpoort in Cas-
tricum. De melder zag dat er werd 
aangebeld bij zijn buurman en 
zag vervolgens een tweede man 
naar de achterzijde van de wo-
ning lopen. Vervolgens zag hij 
ook de eerste man naar de ach-
terzijde lopen. De melder riep de 
mannen en deze doken weg ach-
ter een muur in de tuin. Nadat de 
mannen over de schutting van de 
tuin klommen verdwenen zij in 
de richting van het station.
Er is met de hondengeleider nog 
een spoor uitgelopen maar de 
beide mannen zijn helaas niet 
aangetro� en.
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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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Inbraakpoging
Castricum - Zondagochtend te-
gen kwart over twee kreeg de po-
litie een melding van een wonin-
ginbraak op de Henri Dunantsin-
gel. Ter plaatse bleek het te gaan 
om een poging. Er is grote schade 
aangebracht aan de voordeur en 
het kozijn, maar nog niet dusda-
nig opengebroken dat men bin-
nen geweest kon zijn. 
Toen de politie aan het proberen 
was of het mogelijk was om toch 
binnen te komen op deze manier 
ging het alarm af. Om het alarm 
te laten stoppen moest het bevei-
ligingsbedrijf naar binnen. Met 
enige moeite heeft men de deur 
open gekregen.

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

Geboortes

Akersloot: 22-11-2018 Fiep Jo-
hanna Eriks, dochter van Bas Eriks 
en Johanna M.A. Mooij.
Castricum: 18-12-2018 Lauren 
Leave Petra van der Wielen, doch-
ter van Matthijs J.L. van der Wie-
len en Jolien Bangma; 1-12-2018      
Lenna Anna Clara Marlé Hoog An-
tink, dochter van Clara T.M.G. Hei-
mans en Anna A.H.J. Hoog Antink; 
23-12-2018 Anouk Dane, dochter 
van Wouter P.J. Dane en Amber 
Hoekstra; 24-12-2018 Jonah Ga-
briël Ploeger, zoon van Alexandor 

Ploeger en Catharina J.M. Rous; 
29-12-2018 Maud Enters, dochter 
van Tim Enters en Christine F. Kne-
bel; 31-12-2018 Lisa H.D. Stoop, 
dochter van Bastiaan J. Stoop en 
Manon M. Hattum; 31-12-2018 
Léa Hollenberg, dochter van Floor 
Hollenberg en Audrey M. Du-
perrex; 04-01-2019 Dex van den 
Berg, zoon van Bouke S. van den 
Berg en Simone A.M. Vader; 06-
01-2019 Nikkie Julia Geel, dochter 
van Rutger J.C. Geel en Maartje 
M.A.M. van Montfort .
Limmen: 06-01-2019 Norah Maria 
Helena Min, dochter van Petrus 
J.N. Min en  Lisette G.J. Koot.

Overledenen

Akersloot: 02-01-2019 Hendrica 

C.M. Eijking, gehuwd met Wille-
brordus Scholten.

Castricum: 28-12-2018 Hillegon-
da M. Wijnne, weduwe van Jaco-
bus van Arkel; 30-12-2018 Ray-
mond S.-J. de Jong; 06-01-2019 
Sipke A. Houwing, weduwnaar 
van Maria H.M. Crousaz.

Limmen: 03-01-2019 Hendrika de 
Kovel, weduwe van Dirk I. Willem-
stein; 04-01-2019 Johannes A. Groot, 
gehuwd met Alida M.C. Hes; 03-01-
2019 Hermanus Mooij, weduwnaar 
van Anna C.M.I. Geldermans; 09-01-
2019 Margaretha M.W. Cornelisse, 
weduwe van Petrus J. Krom.

Elders: 30-12-2018 Gerardus A. H. 
Bulterman.

CDA:
‘Bospercelen Duin en Bosch 
terug naar gemeente’
Regio - Een drietal bospercelen 
op het terrein van Duin en Bosch 
moet worden overgedragen aan 
de gemeente Castricum. Dat 
vindt het CDA. Nu zijn de deel-
gebieden nog in handen van Par-
nassia, die het eigenlijk niet wil 
beheren.

In de gebiedsontwikkeling van 
Duin en Bosch is het behoud van 
‘de parkachtige omgeving en het 
borgen van natuur’ een belang-
rijk uitgangspunt. Het gebied aan 
de westzijde is inmiddels over-
gedragen aan PWN. De perce-

len aan de oostzijde en de drie 
deelgebieden behoren toe aan 
Parnassia. Die partij heeft eer-
der aangegeven dat het beheren 
van bos en natuurgebieden niet 
bij haar doelstelling hoort en wil 
daarin niet investeren.

Het CDA wil dat Parnassia het 
geld dat nog gereserveerd is 
voor onderhoud aan de gemeen-
te overdraagt. Het college kan 
dat aanvullen zodat permanent 
onderhoud mogelijk is, stelt het 
CDA. Donderdag wordt de motie 
in de raad behandeld.

Bijzonder voorjaarsevenement 
van Projectkoor Castricum
Castricum - Projectkoor Castri-
cum is na het recente en uitver-
kochte kerstconcert momenteel 
actief met het organiseren van 
een bijzonder voorjaarsproject 
getiteld ‘Sing in Springtime’.
In de maand maart zal in vijf we-
ken een boeiend en beslist niet 
te moeilijk repertoire worden in-
gestudeerd met afwisselend licht 
klassiek en swingende lichtvoeti-
ge muziek. Aan het recente kerst-
concert werkten bijna 70 deelne-
mers mee, afkomstig uit de hele 
regio. Geprogrammeerd zijn nu 
o.a. een prachtige compositie van 
John Rutter ‘Look at the world’, 
het subtiele ‘Abschied vom Walde’ 
van Mendelssohn maar ook het 

swingende ‘I will follow him’ uit 
de �lm ‘Sister Act’. Uit de musical 
‘Phantom of the Opera’ ook een 
fragment, evenals een spranke-
lende compositie van Irving Ber-
lin ‘Play for me a simple melody’.
De muzikale leiding is in handen 
van Cees Brugman, terwijl de pi-
anobegeleiding wordt verzorgd 
door Gijs Braakman. Medewer-
king wordt verleend door een 
trio van het bekende Kennemer 
Blaaskwintet.

De repetities vinden plaats in de 
Protestantse Kerk Limmen (Zuid-
kerkenlaan naast de Hortus) op 
de zaterdagen 2, 9, 16, 23 en 30 
maart van 10.00 tot 12.30 uur. 

Op zaterdag 30 maart vindt in de 
middag een concert plaats in de-
zelfde kerk om 14.00 uur. Ditmaal 
een speciale voorjaarsprijs van 
7,50 euro (inclusief een drankje 
na a�oop concert).

Voor verdere informatie wordt 
verwezen naar de website:  pro-
jectkoor-castricum.nl. Men kan 
zich aanmelden via e-mail of per 
post. Kosten 45 euro, inclusief 
lunch 30 maart. Aanmelden voor 
1 februari. Meer informatie: Caro-
line Groenland, tel. 0251-670336 
(mail: c.m.groenland@gmail.
com) of Marcella Droge, tel. 06-
19971303 (mail: marcelladroge@
gmail.com). (Foto: aangeleverd)

Fusie van de vier D66-
afdelingen binnen de BUCH
BUCH - Per 1 januari 2019 vor-
men de D66-afdelingen van Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo één afdeling: D66 BUCH. 

Fred Lindhout, de nieuwe voor-
zitter: ,,De samenwerking van de 
vier gemeenten heeft ons geïn-
spireerd om na te denken over 
een hechtere samenwerking bin-
nen de vier D66-afdelingen. Dit 
heeft geleid tot een fusie per 1 ja-
nuari 2019. Ik ben erg blij dat het 
proces om hier te komen zo soe-

pel is verlopen. We hopen als be-
stuur slagvaardig te opereren.’’
Tijdens de ledenvergadering van 
de vier afdelingen op woensdag 
19 december 2018 is de nieu-
we afdeling opgericht. Ook is 
een nieuw bestuur gevormd, 
dat bestaat uit (van links naar 
rechts) Frits Roskam, Fred Lind-
hout (voorzitter), Anja de Ruiter, 
Evert Castelein, Marieke Hendrik-
sen, Hans van Halem, Divera Bors-
boom. Jan Snijder staat niet op de 
foto. (Foto: aangeleverd)

Frank Edam en De Straatklinker sluiten 
expositie werkgroep Oud Castricum af
Castricum - Op zondag 20 janua-
ri wordt de expositie ‘50 jaar pro-
test in Castricum’ afgesloten met 
protest- en andere liederen over 
Castricum door de jaren heen 
van Frank Edam en actiekoor De 
Straatklinker uit Castricum.
Frank Edam schrijft en zingt al lie-
deren over van alles wat hem be-
zighoudt sinds de opening van 
de eerste Bakkerij in 1974. De 
theatrale openingsavond van het 
jongerencentrum werd toen he-
lemaal door een groep jonge-
ren zelf opgevoerd. Door al deze 
jaren heen heeft hij liederen ge-
schreven en gecomponeerd voor 
verschillende koren. Sinds 1986 is 
hij daarbij ook muzikaal aange-

ver van het actiekoor De Straat-
klinker.
Naast een aantal bekende en 
minder bekende algemene pro-
testliederen zullen deze middag 
ook een aantal Castricumse ac-
ties langskomen. Er worden lie-
deren gezongen over de aanleg 
van een vliegveld hier in zee: ‘Laat 
de kust met Rust’, de Dorpsstraat, 
de plannen voor een randweg en 
de verstoring van de rust en stilte 
in het duingebied. 
De voorstelling is in De Duyn-
kant, het gebouw van de werk-
groep Oud Castricum aan de Ge-
versweg en begint zondagmid-
dag om 14.00 uur. De toegang is 
gratis. (Foto’s: aangeleverd)

Bert Zonneveld: een man met verhalen
Bijeenkomst Verhalen 
Vertellers Castricum
Castricum - In de eerstvolgende 
bijeenkomst van de Verhalen Ver-
tellers Castricum komt Bert Zon-
neveld vertellen. De geboren en 
getogen Bakkummer neemt ge-
interesseerden mee naar zijn 
verleden en zijn visie op de toe-
komst. Bert geeft een kijkje in 
zijn kleurrijke leven, van tuinders-
zoon tot strandjutter, van onder-

nemer tot organisator en van een 
succesvol en kleurrijk kunstpro-
ject. Het belooft, met zijn enthou-
siaste verteltalent, een vrolijke en 
succesvolle ochtend te worden.
Dinsdag 22 januari, aanvang 
10.00 uur, in het gebouw van 
Werkgroep Oud Castricum aan 
de Geversweg 1b. De entree is 3 
euro. (Foto: aangeleverd)
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Leer alles over knuffel(huis)dieren bij DEEN

Mary Queen of Scots
Mary Queen of Scots gaat in op 
het turbulente leven van de cha-
rismatische Mary Stuart (Saoirse 
Ronan). 
Op haar zestiende werd ze konin-
gin van Frankrijk, op haar acht-
tiende was ze al weduwe. Toch 
weerstond ze de druk om op-
nieuw in het huwelijk te treden. 
In plaats daarvan keerde ze terug 
naar haar geboorteland Schot-
land waar ze de troon opeiste. 
Maar Schotland valt net als En-
geland onder de heerschappij 
van Koningin Elizabeth I (Margot 

Robbie). De twee jonge koningin-
nen kijken zowel met angst als 
met fascinatie tegen elkaar op. 
Ze zijn rivalen op het gebied van 
macht en de liefde. Als vrouwelij-
ke staatshoofden in een mannen-
wereld moeten ze allebei beslis-
sen of ze een strategisch huwelijk 
willen sluiten, of dat ze onafhan-
kelijk willen blijven.  Mary is vast-
besloten om meer te worden dan 
een boegbeeld voor de Schotten. 
Ze wil aanspraak maken op de En-
gelse troon, waarmee ze de heer-
schappij van Elizabeth bedreigt. 

Shoplifters
Als Osamu en zijn zoon na hun 
zoveelste winkeldiefstal weer on-
derweg naar huis zijn, komen ze 
buiten in de kou een verloren 
klein meisje tegen. Als blijkt dat 
ze van huis is weggelopen, neemt 
Osamu haar mee naar huis, waar 

ze al snel wordt opgenomen in 
het hechte gezin. Hoewel de fa-
milie arm is en ze net genoeg ver-
dienen door te stelen, hebben ze 
een gelukkig leven samen. Tot 
een onverwachte gebeurtenis 
verborgen geheimen blootlegt 
en de familiebanden hevig op de 
proef worden gesteld.

Castricum - Wie houdt er niet van 
dieren? Maar liefst 55 procent van 
de inwoners van Nederland heeft 
een huisdier. Speciaal voor alle 
huisdiervrienden komt DEEN met 
een leuke actie. Vanaf 20 janua-
ri ontvangen alle klanten bij hun 
boodschappen gratis dierenstic-
kers. Er zijn er in totaal 160, waar-
van sommige extra speciaal zijn. 
Zo kun je chinchilla’s vacht aai-
en, de onderkant van een cavia-
pootje kietelen en glittervissen 
voelen.

Gratis spaaralbum
De stickers zijn makkelijk bij el-
kaar te sparen. Bij iedere € 10,- 
aan boodschappen én bij spe-
ciale actieproducten ontvang je 
een zakje met vier stickers en een 
spaarzegel. Plak de stickers in het 
speciale en leerzame verzamelal-
bum, boordevol leuke weetjes en 

spelletjes. Zo leer je hoe je je ei-
gen huisdieren moet verzorgen, 
maar ook hoe het niet moet! Het 
album is gratis bij aankoop van-
af € 20,- aan boodschappen vanaf 
donderdag 17 januari, zolang de 
voorraad strekt. Wees er snel bij, 
want op is op!

Stichting DierenLot
In alle zakjes met dierenstickers 
zit ook een spaarzegel. Plak de 
spaarzegels op een spaarkaart. 
Met slechts 5 zegels is de spaar-
kaart vol en koop je voor slechts 
€ 5,- een van de 8 soorten pluche 
knu�eldieren. 
Is de Perzische kat jouw favoriet? 
Of kies je liever een mopshond 
of een Husky? Per verkocht plu-
che knu�eldier doneert DEEN € 
0,50 aan Stichting DierenLot. Dus 
een knu�el voor jezelf en een be-
ter leven voor een dier. Deze ac-

tie loopt tot en met zaterdag 23 
februari.

Nog te veel dieren in Nederland 
leiden een buitengewoon be-
roerd bestaan. Ze worden op-
gesloten in veel te kleine hok-
ken, soms ernstig mishandeld, op 
straat gezet of gewoon maar aan 
hun lot overgelaten. 

Stichting DierenLot komt op voor 
gezelschapsdieren, zwerfdieren 
en dieren in de Nederlandse na-
tuur en steunt met name loka-
le en regionale dierenasiels, spe-
ci�eke opvangcentra of dieren-
ambulanceorganisaties. Deze 
dierenhulporganisaties hebben 
veelal �nanciële steun nodig voor 
voer, medicijnen, dierenartskos-
ten, het uitvoeren van verbou-
wingen, aanschaf van materieel 
of hulpmaterialen.

Mega uitverkoop bij de 
Aalsmeerse Plantenhal
Heiloo - Sinds vele jaren is de tra-
ditie om in de derde week van ja-
nuari een grote uitverkoop te be-
ginnen in de Aalsmeerse Planten-
hal. Vanaf deze woensdag is er 
een extra korting van 25 procent 
op de toch al scherpe prijzen. 
Dit geldt voor alle kamer- en bui-
tenplanten en alle binnen- en 
buitenpotten. Met een korting 
van 25 procent is het dé kans 
om voor een klein prijsje prach-
tige potten uit te zoeken. Of om 

uw tuin op te �euren met diver-
se bloeiende planten en gezel-
lige bolletjes. Voor binnen is er 
een ruim aanbod van zowel groe-
ne als bloeiende planten. De pot-
ten worden voor u gevuld en ad-
vies wordt graag gegeven. Aan-
komende vrijdag geopend tot 
21.00 uur en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. 
De Aalsmeerse Plantenhal is te 
vinden op De Hoefsmid 25 in Hei-
loo. (Foto: aangeleverd)

Live in De Vriendschap:
Johnny Cash door Def 
Americans en Old Turkey
Akersloot - Akersloot zal zater-
dag 16 februari weer een muzi-
kaal hoogtepunt beleven met 
een optreden van de Def Ame-
ricans in de zaal van De Vriend-
schap.
Meer dan een halve eeuw na 
de eerste hits van Johnny Cash 
weten deze Eindhovenaren de 
swing, sfeer en rebellie van een 
optreden van deze legendarische 
Amerikaanse outlaw verblu�end 

goed te raken. De songs die ‘The 
Man In Black’ zelf met zoveel lief-
de en bevlogenheid wist te bren-
gen worden opnieuw leven inge-
blazen door Def Americans John-
ny Cash Tribute. De band schakelt 
moeiteloos tussen de rebellie van 
de Folsom Prison en San Quentin 
albums, Sun recordings rockabilly 
krakers en het vuur en de broos-
heid uit de comeback albums uit 
de American recordings reeks. 

Het de�nitieve ‘seal of approval’ 
werd afgegeven in 2013 toen de 
band werd benaderd om John-
ny’s jongere broer Tommy Cash te 
begeleiden tijdens zijn concerten 
in Nederland. Het moment dat de 
grote liefde in Johnny’s leven, Ju-
ne Carter Cash, zich op het podi-
um voegde was altijd heel bijzon-
der. En zo is het ook bij een Def 
Americans show, wanneer Kim 
‘Carter’ Wolterink zich bij het ge-
zelschap voegt, gaat het broeien 
voor en op het podium en wordt 
de show haast in hogere sferen 
bezegeld met de beste June en 
Johnny songs. 
Naast het optreden van Def  Ame-
ricans komt er nog een topper op 
het podium van De Vriendschap, 
namelijk de Noord-Hollandse 
topformatie Cold Turkey, winnaar 
van de Grote Popprijs van Neder-
land en zeer succesvol de laatste 
jaren.

De zaal van De Vriendschap, 
Kerklaan 18, in Akersloot opent 
zijn deuren om 20.00 uur. Aan-
vang muziek 21.00 uur. Entree 
12,50 euro. Kaarten zijn online te 
reserveren via: ikbenaanwezig.nl 
of telefonisch 0251-312866, er is 
ook een mogelijkheid via What-
sApp, 06-51387333. (Foto: Gijs 
Spierings)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Mary Queen of the Scots
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Welcome te Marwen

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

Shoplifters
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Buddy
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur 
Cold War

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody

zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur

Hoe tem je een Draak 3D
zaterdag 13.30 uur

Hoe tem je een Draak 2D
zondag 13.30 uur

De Fabeltjeskrant
woensdag 15.30 uur

Ralph breaks the internet (NL) 2D
zaterdag 13.30 uur

Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 17 januari t/m 23 januari

Lezing over de oorzaak van veel 
leer- en ontwikkelingsproblemen
Castricum - Ben je vader, moe-
der of leerkracht en heb je een 
dat kind vastloopt bij het leren 
of een kind dat zich niet vanzelf-
sprekend ontwikkelt? Heb je al 
van alles geprobeerd maar zon-
der voldoende verbetering, of 
weet je niet bij wie je kan aan-
kloppen voor hulp? Annemieke 
Hoogeboom-Veldt van Wonder-
wijs Coaching begeleidt al meer 

dan 10 jaar ouders en kinderen 
met problemen zoals achterstan-
den bij het leren, te weinig zelf-
vertrouwen en lastig gedrag. 
Over één van de methodieken die 
ze hierbij inzet, namelijk re�exin-
tegratie, geeft Annemieke op 
maandag 28 januari een lezing. 
Tijdens deze lezing maak je ken-
nis met deze e�ectieve methode 
die een oplossing biedt voor veel 

problemen.
Annemieke geeft de lezing op 
28 januari in het Administratie-
gebouw op Landgoed Duin en 
Bosch in Castricum. De lezing 
start om 20.00 uur en je bijdrage 
is 20 euro, ter plaatse te voldoen. 
Graag wel even vooraf aanmel-
den. Dat kan direct via de websi-
te www.wonderwijs-coaching.nl. 
Annemieke verwelkomt je graag!

Castricum - Op zaterdag 26 ja-
nuari wordt er van 10.30 tot 
16.00 uur een verkoop gehou-
den van zelfgemaakte handwer-
ken door de leden van hand-
werkclub De Santmark. De ver-
koop vindt plaats in Woonzorg-
centrum De Santmark van de VI-
VA Zorggroep in de biljartzaal op 
de begane grond. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan acti-
viteiten van de bewoners van De 
Santmark. (Foto: aangeleverd)

In de Santmark
Verkoop zelfgemaakte handwerken 

Counselling Kennemerland: 
samen tegen stress
Castricum - Mensen helpen - dat 
is wat Jeannette Hoek drijft. Ja-
renlang werkte ze als wijkver-
pleegkundige en hield ze zich 
bezig met casemanagement. Tot 
ze overspannen raakte en thuis 
kwam te zitten. ,,Je moet je-
zelf weer een beetje uitgraven, 
dat heeft even geduurd.” Haar 
uitval zorgde voor een omme-
zwaai: Jeannette wilde mensen 
met stressklachten de hulp bie-
den die ze zelf had gemist. Inmid-
dels is ze opgeleid tot counsellor 
en heeft ze, sinds oktober, haar ei-
gen praktijk. 
,,Stress kun je ervaren op verschil-
lende gebieden: in je relatie, op 
je werk of in jezelf. Soms weten 
mensen niet precies waaraan het 
ligt. Ze zijn prikkelbaar, hebben 
slaapproblemen of voelen zich 
neerslachtig. Alles wat niet lekker 
loopt geeft stress. Van oudsher 
is stress bedoeld om je een prik-
kel te geven: het is hier niet veilig, 
doe er iets aan. Stress is nodig om 
je in beweging te brengen, maar 
als het te lang duurt of te heftig is 
gaat stress je belemmeren.’’ 
,,Counseling is maatwerk’’, vertelt 
Jeannette. ,,Ik werk met drie stap-
pen. Eerst zoek ik samen met de 
cliënt uit wat er aan de hand is. 
Met welke problemen kom je bin-

nen? Daarna gaan we doelen for-
muleren en uiteindelijk bepalen 
hoe we die doelen samen kun-
nen uitvoeren. Vertrouwen is heel 
belangrijk.” 

Volgens Jeannette gaat alles op 
eigen tempo. ,,Ik sta naast de cli-
ent en zorg dat mensen niet af-
hankelijk worden van mij. Als je 
het traject samen doorloopt, kun 
je uiteindelijk zelf met je stress-
klachten aan de slag.” Het mooi-
ste aan haar werk? ,,Iemand ver-
der helpen. Soms hoef je niet met 
stressklachten aan de slag, als je 

weet wat de oorzaak is. Het uit-
spreken of de zaak anders be-
kijken kan al verlichten.” Een be-
zoek aan een counsellor is laag-
drempelig. ,,Een verwijzing van 
de huisarts is niet nodig en je 
hoeft geen diagnose te hebben. 
Niet lekker in je vel zitten is al 
voldoende.” De sessies worden 
(nog) niet vergoed door de zorg-
verzekeraar, maar Jeannette han-
teert ‘betaalbare tarieven, zodat 
iedereen haar hulp kan gebrui-
ken’. Meer informatie: www.coun-
sellingkennemerland.nl of 06-
24223215. (Foto: aangeleverd)

Meisjes stelen 
kleding
Castricum - Vrijdagmiddag rond 
kwart voor vier kwam er een mel-
ding binnen van winkeldiefstal 
bij een kledingwinkel in winkel-
centrum Geesterduin. Het betrof 
twee minderjarige dames, die 
een aantal kledingstukken had-
den weggenomen zonder te be-
talen. Zij gaven meteen aan dat 
zij de kledingstukken gestolen 
hadden en dat zij erg dom waren.
Gezien de leeftijd krijgen de da-
mes een HALT-afdoening.

Minderjarige 
met drugs 
gepakt
Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag iets na 
één uur zagen agenten een min-
derjarige brommerbestuurder rij-
den op Tulpenveld. Na contro-
le bleek dat de jongen meerde-
re gripzakjes, ongeveer 10 voor-
gedraaide joints en een gestolen 
kentekenplaat bij zich had. Hierop 
is hij aangehouden. Drugs en de 
kentekenplaat zijn in beslag ge-
nomen. Hij heeft afstand gedaan 
van de goederen. Zijn ouders zijn 
op de hoogte gebracht. Er wordt 
proces-verbaal opgemaakt.
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Nationale Voorleesdagen 
óók in Speelotheek 
Castricum - Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen van 23 tot en met 
29 januari besteedt ook Speelo-
theek Castricum aandacht aan 
het voorlezen. Op woensdag 23 
januari komt Femke van Biblio-
theek Kennemerwaard voorlezen 
van 14.30 uur tot 16.00 uur. Hier-
bij zijn alle kinderen van harte uit-
genodigd om te komen luisteren. 
Uiteraard zal er aandacht besteed 
worden aan het Prentenboek van 
dit jaar ‘Een huis voor Harry’, maar 
daarnaast zullen er ook andere 
verhalen voorgelezen worden.
De speelotheek vindt lezen en 
voorgelezen worden belangrijk 

voor kinderen. Lezen of voorle-
zen heeft een positief e� ect op 
de woordenschat, de spelling en 
tekstbegrip. 
Naast dat de Speelotheek speel-
goed uitleent, hebben zij ook een 
kinderzwerfboekenstation. Hier-
bij kan iedereen, tijdens de ope-
ningstijden van Nieuw Geester-
hage, gratis een boek uit de kast 
halen, mee naar huis nemen, lek-
ker lezen en vervolgens laten 
zwerven, bijvoorbeeld door het 
boek neer te leggen op het sta-
tion, weg te geven bij het zwem-
bad of in de trein. (Foto: aangele-
verd)

Lezing over religieuze 
inspiratie van Leonard Cohen
Castricum - Op woensdag 16 ja-
nuari is er om 20.00 uur in de 
Dorpskerk te Castricum een le-
zing over de religieuze inspiratie 
van zanger/dichter Leonard Co-
hen door ds. Edward Kooiman 
(Heiloo).
‘Halleluja’, ‘Suzanne’, ‘So long Ma-
rianne’, de teksten van de in 2016 
overleden zanger en dichter Le-
onard Cohen gaan over de gro-
te thema’s van het leven: liefde 
en dood. Maar opvallend genoeg 
gaan ze ook vaak over religie. De 
van oorsprong Joodse zanger 
verweeft in veel van zijn teksten 
bijbelse motieven. Daarbij lopen 
Joodse en Christelijke verwijzin-
gen soms door elkaar heen. Maar 

Leonard Cohen was ook een tijd-
lang lid van de ‘Church of Scien-
tology’ en bekeerde zich op la-
tere leeftijd tot het ‘Boeddhisme’ 
en bracht jaren door als monnik 
in een ZEN-klooster ten noorden 
van Los Angeles. Al die religieuze 
tradities hebben hun neerslag in 
de donkere, romantische en poë-
tische teksten van Cohen. Samen 
met zijn warme, diepe stemge-
luid, heeft de muziek dan ook een 
bijna hypnotiserende werking.  
Op deze avond worden verschil-
lende van zijn songteksten ge-
analyseerd met name op de ge-
loofsaspecten die erin worden 
verwoord. Toegang: 3 euro (inclu-
sief ko�  e/thee). 

Collecte Hersenstichting
Castricum - Van 28 januari tot en 
met 2 februari vraagt de Hersen-
stichting uw steun. Veel enthousi-
aste collectanten gaan in heel Ne-
derland, dus ook in Castricum en 
Limmen, op pad om geld in te za-
melen voor ruim 4 miljoen men-
sen met een hersenaandoening. 
Een op de vier mensen krijgt ooit 
in zijn/haar leven met een her-
senaandoening te maken. Er zijn 
veel verschillende hersenaandoe-
ningen, zoals een beroerte, her-
senletsel, autisme, dementie, her-
sentumor en de ziekte van Par-
kinson. 
De opbrengst van de collec-

te gaat naar wetenschappelijk 
onderzoek en voorlichting, om 
zo een bijdrage te leveren aan 
een betere toekomst voor men-
sen met een hersenaandoening. 
Voor dit werk is veel geld no-
dig. Geef daarom aan de collec-
tant. Een gift kan ook worden 
overgemaakt via een sms: 4333, 
HS 1 (1 euro), HS 2 (2 euro), enz. 
of via IBAN: NL 18INGB 0000 000 
860.t.n.v. Hersenstichting Neder-
land, Den Haag. 
De stichting is zeer erkentelijk 
voor uw steun. Meer informatie 
is te vinden op www.hersenstich-
ting.nl. Henk Haanraads The Chief 

19 januari in Akersloot
Akersloot - Na een groot aantal 
maanden zijn muzikale talent in 
Turkije te hebben laten horen is 
rasartiest Henk Haanraads weer 
teruggekeerd naar de roots van 
de café-optredens in Noord-Hol-
land. Nog lang niet met pensi-
oen - dat woord schijnt hij niet te 
kennen - komt hij zaterdag 19 ja-
nuari op het podium van café De 
Vriendschap in Akersloot.
Van Beatles tot Golden Earring, 
van Bruce Springsteen tot Toto, 
alles wordt gespeeld tijdens het 
optreden van deze rasartiest. Het 
kan bijna de Top100 aller tijden 
genoemd worden. 
Het thema deze avond is ‘55 jaar 
met liefde voor gitaar en publiek’. 
De aanvang is 21.00 uur en de en-
tree is € 5,00. (Foto: aangeleverd)

Start leesclub geschiedenis
Castricum - Van 28 januari tot en 
met 3 februari vindt de allereerste 
landelijke Week van de Leesclub 
plaats. Doel van deze week is om 
het lezen te stimuleren, deelne-
men in een leesclub helpt daarbij. 
Bovendien is het een ideale gele-
genheid om mensen met dezelf-
de interesses te ontmoeten.
In Castricum start in die week 
een nieuwe leesclub geschiede-
nis, op initiatief van Stichting Se-
nia, de landelijke organisatie van 
leesclubs. Senia werkt samen met 
Bibliotheek Kennemerwaard in 
Castricum. De informatieve op-
richtingsbijeenkomst is op don-
derdagochtend 31 januari. Een 
medewerker van Senia geeft dan 
uitleg over de werkwijze en de li-

teratuurlijst. De bijeenkomst is 
geheel vrijblijvend, na de infor-
matieronde en kennismaking 
met andere belangstellenden 
kan men ervoor kiezen om mee 
te doen. De bijeenkomst begint 
om 11.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard, locatie Castricum 
aan de Geesterduinweg 1. Graag 
aanmelden via e-mail miek.van-
desande@senia.nl, of info@senia.
nl. 

Wie verhinderd is maar wel be-
langstelling heeft kan dit mel-
den bij info@senia.nl, dan wordt 
men op de hoogte gehouden. 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.senia.nl. (Foto: Arjanneke 
van den Berg)

Kinderkunst LAB
Castricum - Kinderen vinden het 
leuk om ongedwongen en onge-
remd fantasierijk te creëren. Beel-
dend kunstenaar en docent El-
len van Putten stimuleert kinde-
ren hun talent te ontwikkelen. 
In het Kinderkunst LAB! bij Toon-
beeld Castricum is het mogelijk 
om met allerlei aanwezig mate-
riaal de meest kunstzinnige teke-
ningen, schilderijen en objecten 
te maken. Ze laten zich inspireren 
door een beroemde kunstenaar 

of een kunststroming. Gewerkt 
wordt ook vaak naar thema en 
seizoen. Stimuleer je creativiteit, 
kom experimenteren, onderzoe-
ken en doen! 
Iedere dinsdagmiddag van 16.00 
tot 17.30 uur is het Kinderkunst 
LAB-tijd. Men start een nieuwe 
serie van 10 lessen vanaf dinsdag 
5 februari.

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

Themamiddag:
Chemotherapie en 
immunotherapie bij kanker
Regio - ’t Praethuys, Evean en 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
houden op dinsdag 29 januari 
een themamiddag met als onder-
werp chemotherapie en immu-
notherapie bij kanker, voor men-
sen met kanker en hun naasten.
Deskundige S. Vrijaldenhoven, 
internist-oncoloog Noordwest, 
gaat in op de vragen: Wat is che-
motherapie? Wanneer wordt het 
toegepast? Wat is immunothe-
rapie en hoe werkt het? Wat zijn 
mogelijke bijwerkingen? Er is vol-

op gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wis-
selen.
De themamiddag wordt gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur in ’t 
Praethuys Alkmaar, Westerweg 
50, in Alkmaar. Toegang is gratis. 
Om deze themamiddag bij te wo-
nen is aanmelding noodzakelijk. 
Belangstellenden kunnen voor 
informatie en aanmelding con-
tact opnemen met ’t Praethuys 
via info@praethuys.nl of 072 - 511 
3644.

Sneeuwklokjes in het duin
Castricum - Zondag 27 janua-
ri van 11.00 tot 16.00 uur is na-
tuurtuin ‘De Doornduyn’ van Ti-
neke van der Velden-Jonker aan 
de Duinweg 2 in Bakkum-Noord 
weer open. In de tuin bloeien 
duizenden sneeuwklokjes. Ruim 
veertig Galanthus soorten en va-
riëteiten zijn te zien en verkrijg-
baar. Bezoekers kunnen een wan-

deling maken door de bijzonde-
re duintuin en/of zich opwarmen 
in het tuinhuis. Hier is ko�  e, thee, 
taart en soep verkrijgbaar. Entree 
4 euro.
Ook de zondagen 10 en 24 fe-
bruari is de tuin open en zijn de 
sneeuwklokjes nog te zien. Meer 
informatie op: www.doornduyn.
nl.

Schaakclub Vredeburg
Stolp neemt revanche
Limmen - Op dinsdag 8 janua-
ri speelde het eerste viertal van 
Schaakvereniging Vredeburg 
een bekerduel bij De Waagtoren 
in Alkmaar. Op vrijdag 11 januari 
werd ronde veertien van de inter-
ne schaakcompetitie afgewerkt.
Luc Janssen, Sandra en Bert Ho-
lander en Hidde Ebels vormden 
het viertal dat bij De Waagtoren 
een kansloze strijd streed voor 
de NHSB-beker. De Alkmaarders 
- met gemiddeld maar liefst 250 
ratingpunten meer op de teller 
- maakten er gehakt van en met 
een 4-0 nederlaag is het beker-
toernooi 2018-2019 voor SV Vre-
deburg al weer geschiedenis. 
In de interne competitie waren 
alle ogen gericht op het topduel 
tussen veelvoudig clubkampioen 
Bob Stolp en koploper Luc Jans-
sen. Met wervelend spel nam de 
sterke Stolp revanche voor zijn 
nederlaag tegen Janssen in de 
� nale van het snelschaaktoer-
nooi, een week eerder. Het wa-
ren de voortre� elijke diagona-
len die Stolp met loper en dame 
wist in te nemen, waar de zwar-
te koning geen verweer meer te-
gen had. Niels Hageman speel-
de een uitstekende partij tegen 
Hans de Goede. In het toch niet 
makkelijke toreneindspel deed 
Hageman alles goed en won ge-
decideerd. De spreekwoordelijke 
mastodonten Jos Admiraal en Ed 
Stolp noteerden, niet geheel on-

verwacht, een remise. Het over-
wicht van Admiraal was slechts 
optisch. Stolp had de verdedi-
ging meer dan voldoende on-
der controle. Ook Harold Ebels 
en Remi Aa� es waren ieder goed 
voor een hal� e. Aa� es veroverde 
een pionnetje, maar besloot met 
ogen op een minder actieve ko-
ning tot een remise-aanbod. Ni-
co Pepping smeerde Marc Voor-
walt in de opening van hun partij 
een lelijke dubbelpion aan, maar 
het was toch Voorwalt die in het 
middenspel een mooie aanval 
ontwikkelde en het volle punt 
veroverde. Samer Alrayes, geze-
ten achter de zwarte stukken, 
versloeg Gertjan Hafkamp in een 
� itsende stijl. Jan Brrantjes en Je-
roen van Vliet speelden een bij-
zonder lange en spannende par-
tij. Brantjes had de mindere stel-
ling, maar ruim meer bedenktijd, 
hetgeen Van Vliet ertoe bracht te 
kiezen voor een remise-voorstel. 
Brantjes accepteerde. De twee 
paarden van Robin Rommel wa-
ren in het eindspel sterker dan de 
toren van Bert van Diermen. Theo 
Al en Marlies Sturk maakten er 
een lange partij van, waarin uit-
eindelijk de zwartspeelster aan 
het langste eind trok. Jan Leve-
ring trof het ondankbare lot dat 
bij een schaakvereniging nu een-
maal voorkomt: hij was ‘oneven’. 
Komende vrijdag wacht ronde 
vijftien van de interne competitie.

Limmen - Elke even week op 
maandagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur kunnen geïnteresseer-
den in groepsverband handwer-
ken bij de handwerkclub bij Mai-
son la Chasseigne aan de Dussel-
dorperweg 58 in Limmen. Maan-
dag 21 januari is de eerstvolgen-
de handwerkochtend. Inloop 
vanaf 09.30 uur. De toegang is 
gratis, materiaal dient men zelf 
mee te nemen. Hulp is aanwezig. 
Ko�  e en thee zijn voor eigen re-
kening. (Foto: aangeleverd)

Handwerkochtend

In het appartementengebouw “Sciebeek” , waar 55-plussers wo-
nen (de meesten zijn echter 75-plussers), kwamen met een smoes 
twee colporteurs binnen. Zij deelden mede dat de Vereniging van 
Eigenaren had verklaard dat iedereen gebruik moest maken van 
een bepaalde elektriciteitsleverancier. Een bewoonster trapte er-
in. 
Het is niet uitgesloten dat zij bij andere appartementen hun ac-
tiviteiten voort zetten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.   

Bestuur Vereniging van Eigenaren Sciebeek, Castricum

LEZERSPOST

Misleiding appartement-bewoners

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
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Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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16 JANUARI
Lezing over de religieuze in-
spiratie van zanger/dichter Le-
onard Cohen door ds.Edward 
Kooiman om 20.00 uur in Dorps-
kerk in Castricum. Toegang 3 eu-
ro (incl. ko�e/thee).

17 JANUARI
Informatieavond over de 
Kunst�etsroute 2019 in Cultu-
reel Centrum Geesterhage, Toon-
beeld, Geesterduinweg 7 in Cas-
tricum, 20.00 uur. Kunstenaars 
die deel willen nemen zijn van 
harte welkom. Info: kfr-castri-
cum@outlook.com.

Dorina van Beek vertelt in de bi-
bliotheek in Castricum over haar 
werk als bewindvoerder en le-
vensexecuteur, 20.00 uur. Aan-
melden: www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Muziektheater: Ryan van den 
Akker in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: Ingrid 
Lezwijn)

Dans: 155 (eenvijfvijf) met Mo-
tors (14+) in De Vest in Alkmaar, 
19.30 uur. Freek de Jonge staat 
vanavond in de grote zaal van dit 
theater maar deze voorstelling is 
uitverkocht.

18 JANUARI

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

Speel mee met Schatgravers 
(kaartspel) in bibliotheek Cas-
tricum, Geesterduinweg 1 van 
15.30 tot 17.00 uur. Leeftijd 6-12 
jaar. Toegang gratis. Aanmelden 
gewenst via agenda op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl.

Bosuilenexcursie voor de jeugd 
van Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. Verzamelen op 
parkeerplaats tegenover Johan-
na’s Hof, Zeeweg te Castricum. 
Aanvang 19.30 uur. Aanmel-
den niet nodig, gratis deelname. 
www.vwgmidden-kennemer-
land.nl.

Trio C tot de Derde speelt op uit-
nodiging van Limmen Cultureel 
in Cultureel Centrum Vredeburg, 
20.00 uur. Info: www.limmencul-
tuur.nl. (Foto: aangeleverd)

Ed Struijlaart in Cultuurkoepel 
Heiloo, 20.15 uur. Entree gratis, 
pubiek betaalt na a�oop het be-
drag dat men dit optreden waard 
vond. (Foto: aangeleverd)

Henk Haanraads The Chief om 
21.00 uur in café De Vriendschap 
in Akersloot. Toegang 5 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

Film Sweet Country draait om 
20.15 uur bij Filmhuis De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest. de zaal, in-
dien nog beschikbaar. (Foto: aan-
geleverd)

Try-out komedie ‘Laten we eer-
lijk zijn’ in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Arjan 
Benning)

Muziektheater: Eric Beekes in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: aangeleverd)

▲

19 JANUARI

Winterexpositie van kunste-
naarscollectiefIMIX van 11.00 tot 
16.00 uur in ateliertuin Hooge-
weg 38 in Heiloo. Volg de bordjes 
van IMIX. Ook zondag. (Foto: aan-
geleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk 
aan Zee met speciale activitei-
ten voor kinderen. Programma:  
www.tatasteelchess.com/festival. 
Ook zondag. (foto: aangeleverd)

Backum Brass viert tiende ver-
jaardag met jubileumconcert 
in het Jac. P. Thijssecollege om 
20.00 uur. Kaarten: www.emergo.
org/tickets of bij Huitenga Slaap-
woonwinkel. (Foto: aangeleverd)

Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. Meer 
info: www.dezwaancultureel.nl. 
Met onder andere Singer-song-
writer Marjolein van der Heide. 
(Foto: aangeleverd)

Theaterconcert ‘Back to the 
Country’ in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Hage-
meier Fotogra�e)

Slagwerkgroep Percossa in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Mark Engelen)

Cabaret: Pepijn Schoneveld in 

Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Casper Koster)

20 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. (foto: aange-
leverd)

Winterwandeling in Heilooër 
bos start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo. (Foto: Paul ten Have)

Tata Steel Chess Festival zie za-
terdag.

Winterexpositie van kunste-
naarscollectiefIMIX zie zaterdag.

Informatie van de Orde van 
Weefsters, Gedempte Nieuwe-
sloot 153 in Alkmaar, 10.30 uur. 
Aanmelden: vace@ordevanweef-
sters.nl . Meer informatie: www.
ordevanweefsters.nl.

Frank Edam en De Straatklin-
ker sluiten expositie ’50 jaar pro-
test in Castricum’ van werkgroep 
Oud Castricum af met protest- en 
andere liederen. Aanvang 14.00 
uur in De Duynkant, Geversweg, 
Castricum. Toegang gratis. (Foto: 
aangeleverd)

Boekpresentatie van Castricumse 
schrijfster Bea Kalter en haar zus 
Laura om 14.00 uur bij Boekhan-
del Laan, Burg. Mooijstraat 19, 
van hun boeken ‘En nu…. Lekker 
slapen’ en ‘En nu… mindful ou-
derschap’.

Familievoorstelling Jazz duzz 
(6+) van de Toneelmakerij in 
TAQA de Vest te Alkmaar. (Foto: 
Sanne Peper)

familievoorstelling Kruistocht 
in Spijkerbroek (7+) in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 14.00 uur. 
(Foto: Boy Hazes) 

Concert op zondag met Regi-
na Albrink in Theater Konings-
duyn in Castricum. Aanvang 
14.30  uur. Kaarten via www.toon-
beeld.tv of 0251-659012 en ver-
krijgbaar aan de zaal, Readshop 
(Geesterduin), muziekhandel 
Borstlap, boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing. (Foto: aangeleverd)

Rock ‘n roll dansparty in café 
De Vriendschap in Akersloot om 
15.00 uur. Toegang gratis. (Foto: 
aangeleverd)

Bigband ‘Frankie goes to…’ bij 
Jazz Session Club Vredeburg in 
Limmen. Aanvang 16.00 uur, big-
band speelt vanaf 17.00 uur. Toe-
gang gratis. (Foto: aangeleverd)

21 JANUARI
Ouderinformatieavond PCC 
Bergen, 19.30 uur.  Info: www.
pcc .nu.

22 JANUARI

Verhalen Vertellers Castricum. 
Vandaag komt Bert Zonneveld 
vertellen, geboren en getogen 
Bakkummer om 10.00 uur in het 

gebouw van Werkgroep Oud Cas-
tricum, Geversweg 1b. De entree 
is 3 euro. (Foto: aangeleverd)

Open dag Bedrijfsschool Tata 
Steel, Rooswijkweg 61 in Velsen-
Noord, 15.00-20.30 uur. Meer in-
formatie over de opleidingsmo-
gelijkheden: www.tatasteeljobs.
nl/leerlingen. (Foto: aangeleverd)

Lezing over de schilderkunst 
in de Renaissance om 20.00 uur 
in Willibrordushuis, Westerweg 
267, Heiloo. Bijdrage 3 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

De Notenkraker (balletvoor-
stelling) in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

23 JANUARI

Voorlezen voor peuters en 
kleuters uit het prentenboek van 
het jaar ‘Een huis voor Harry’ om 
10.00 uur in bibliotheek in Castri-
cum. Toegang gratis. 

Voorstelling ‘De kale boom’ van 
Theater Poppekus voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar. Aanvang 14.00 
uur in bibliotheek in Limmen. In-
teractieve voorstelling. Meer in-
fo en reserveren bij www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Peuterfestival in De Vest in Alk-
maar. Theaterspeeltuin en voor-
stellingen voor 2+. Info: www.
taqatheaterdevest.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Nationale Voorleesdagen. Fem-
ke van Bibliotheek Kennemerland 
leest van 14.30 tot 16.00 uur voor 
bij Speelotheek Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Ouderinformatieavond PCC 
Het Lyceum, 19.30 uur. Info: 
www.pcc .nu.

Marvellous (musical) in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
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Schilderijen van Henk Pietersma 
in Protestantse Kerk Castricum
Castricum - Vanaf zondag 27 ja-
nuari is er in de Dorpskerk aan de 
Kerkweg 1 in Castricum een ten-
toonstelling te zien van werken 
van Henk Pietersma, beeldend 
kunstenaar uit Leeuwarden, met 
als thema ‘In het huis van God’. 
De opening vindt plaats tijdens 
de viering om 10.00 uur met me-
dewerking van de kunstenaar. De 
tentoonstelling is te zien tot en 
met 4 maart. 
Op zaterdagmiddag 16 februari is 
er een vesper met liedmiddag in 
de Dorpskerk waarin de psalmen 
centraal zullen staan. Aanvang 
17.00 uur.
Henk Pietersma maakte naar aan-
leiding van de onberijmde psal-
men schilderijen op paneel. Hij 
liet zich daarbij leiden door een 
onbevangen houding ten opzich-
te van de teksten uit het bijbel-
boek ‘de Psalmen’. 
Zijn schilderijen zijn geen illustra-
tie van de psalmen, maar veeleer 
een intuïtieve reactie op woor-
den en zinnen uit de psalmen die 
hem aanspraken. Veel psalmen 
zijn complex van opbouw en le-

nen zich niet voor een enkelvou-
dige vertaling naar eenduidige 
beelden. 
Wat hem aanspreekt is de veel-
kleurigheid aan emoties die in de 
psalmen aan de orde komen. De 
poëtische liedteksten van soms 
wel 3000 jaar oud hebben ook 
vandaag nog een vitale kracht 
voor elke levensfase van de mens.
Ter gelegenheid van de in ge-
bruikneming van de heringerich-
te Protestantse Kerk Castricum 
toont Henk Pietersma in de kerk 

een serie schilderijen die geïnspi-
reerd zijn op het thema ‘Huis van 
God’ vanuit de psalmen. 
Van de werken van Henk Pieter-
sma is een boek samengesteld 
met de titel ‘De goedheid op mijn 
tong gelegd’ (uitg. Jongbloed 
Heerenveen). Naast de complete 
tekst van het bijbelboek ‘de Psal-
men’ in de vertaling van de NBV, 
is bij elk van die 150 psalmen een 
afbeelding van het bijbehorende 
schilderij geplaatst. Tussen de af-
beelding en de psalmtekst staan 
bovendien korte poëtische re�ec-
ties van de hand van Pietersma. 
Deze werken als een brug tus-
sen tekst en beeld. Tijdens de ten-
toonstelling is dit boek verkrijg-
baar.
Vanaf 6 maart wordt deze presen-
tatie gevolgd door een tweede 
expositie van schilderijen van de 
kunstenaar. Deze tentoonstelling 
heeft als thema ‘Waar was jij…’. 
De schilderijen handelen over het 
lijden, het sterven en de opstan-
ding van Jezus. Meer informatie: 
www.pkcastricum.nl (Foto: aan-
geleverd)

Bigband ‘Frankie goes to….’ 
bij Jazz Session Club Vredeburg
Limmen - Als eerst de sessiemuzi-
kanten wat van hun kunnen heb-
ben getoond vanaf 16.00 uur, zal 
om 17.00 uur de Helderse big-
band ‘Frankie goes to….’ geduren-
de een uur een gastoptreden ver-
zorgen op zondag 20 januari bij 
de Jazz Session Club Vredeburg.
‘Frankie goes to....’ is een Helderse 
bigband die sinds 2004 bestaat. 
Het circa 20 man en vrouw sterke 
orkest bestaat naast een zange-
res en een ritmesectie met piano, 
bas, gitaar en drums, uit een uit-

gebreide blazerssectie. Het reper-
toire omvat bekende swingstuk-
ken, rustige ballads, stevige jazz-
rock- en latinnummers.
Gevraagd naar de herkomst van 
deze originele naam, vertelt Rob 
Verhulst, de pr-man: ,,Deze band-
naam komt van onze dirigent en 
bandleider, Frank van Gemert. 
Frankie gaat optreden waar dat 
maar past: Frankie goes to....Lim-
men, in dit geval!’’
‘Frankie goes to...’ speelt regel-
matig op diverse locaties in de 

Noordkop. Ook geven zij peri-
odiek concerten met bekende 
gastmuzikanten in hun tot huis-
kamer verbouwde oefenruimte.

De toegang is vrij, maar men kan 
de Jazz Session Club steunen 
door lid te worden voor € 7,-  per 
persoon voor het gehele jaar. 

Voor meer informatie: Fred Tim-
mer, tel.  072-5053414, e-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

In bibliotheek:
Lezing over engelen en edelstenen
Castricum - Karin van Stralen en 
Maxim Semler verzorgen op don-
derdag 31 januari van 19.30 tot 
22.00 uur een spirituele avond 
over engelen en edelstenen in de 
bibliotheek in Castricum. 
Tijdens deze avond maak je con-
tact met engelen, de edelstenen-
wereld en jezelf. Deze drie ele-
menten zijn met elkaar verbon-
den en voeden elkaar daar waar 
nodig is. Karin en Maxim delen 
hun ervaringen en tips zodat je 
lekker in je vel komt te zitten. En-
gelen en edelstenen bezitten na-
melijk bijzondere energieën. Het 
gebruik van stenen is een eeu-

wenoude methode om krach-
ten te versterken, angsten weg 
te nemen genezing te geven. 
Wat uit balans is, kan met de juis-
te steen weer in evenwicht ge-
bracht worden. Dat geldt voor li-

chaam, geest en woon- of werk-
omgeving.
De lezing is onderdeel van de 
spirituele avonden, die iedere 
maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard.

De lezing start donderdag 31 ja-
nuari om 19.30 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum aan de Geesterduinweg 1. 
De toegang is € 11,- inclusief kof-
�e en thee. Aanmelden kan via 
dejarigejob@gmail.com of via 06 
- 515 99 293. (Foto: aangeleverd)

Lezing over het werk van 
bewindvoerder en levensexecuteur
Castricum - Op donderdag 17 ja-
nuari en op 7 februari komt Dori-
na van Beek naar de bibliotheek 
in Castricum  om te vertellen over 
haar werk als bewindvoerder en 
levensexecuteur. 

Een bewindvoerder regelt de �-
nanciële zaken van een cliënt. De 
levensexecuteur zorgt voor de 
uitvoering van een levenstesta-
ment. Aan het begin van de bij-
eenkomst vertelt Dorina kort iets 

over haar werk. Daarna gaat zij 
uitgebreid in op vragen. Na af-
loop bent u bekend met het werk 
van een bewindvoerder en le-
vensexecuteur en het belang van 
een levenstestament. En kunt u 
hierover betere keuzes maken.
 
De lezing wordt twee keer gege-
ven en vindt plaats op donder-
dagavond 17 januari van 20.00 
uur tot 22.00 uur en op donder-
dagochtend 7 februari van 10.00 

tot 12.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum 
(Geesterduinweg 1). De toegang 
bedraagt € 5,-.
 
Reserveren kan via de activitei-
tenagenda op de website van Bi-
bliotheek Kennemerwaard (www.
bibliotheekkennemerwaard.nl) of 
bij de Klantenservice in de bibli-
otheek. 
In de bibliotheek is alleen beta-
ling per pin mogelijk.

Publiekscampagne Noord-Holland 
Noord dementievriendelijk

Wekelijks wandelen op vrijdag
Castricum - Wandelen op vrijdag 
voor vrouwen, tussen de 20 en 50 
jaar, is van start gegaan. Wekelijks 
kan meegewandeld worden van 
13.00 tot 14.00 uur. Vertrekpunt 
is bij de entree (voorzijde) van het 
NS station in Castricum. Op vrij-
dag 18 januari kunnen enthousi-
aste wandelaars weer meedoen. 

De door vrijwilligers begeleide 
korte wandeltochten richten zich 
op mensen 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. 
Aan de wandelactiviteit zijn geen 
kosten verbonden en zonder op-
gave kan deelgenomen worden. 
Een duinkaart is gewenst. Wie 
geen duinkaart heeft kan toch 

deelnemen, de organisatie voor-
ziet hier in. Voor informatie kan 
op werkdagen (tussen 09.00 en 
12.30 uur) gebeld worden met 

Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Het e-mailadres is: info@
welzijncastricum.nl. (Foto: aange-
leverd)

Regio - Donderdag 10 januari 
heeft wethouder Sigge van der 
Veek van Schagen het startschot 
gegeven voor de publiekscam-
pagne ‘Noord-Holland Noord de-
mentievriendelijk’. De symboli-
sche aftrap door Van der Veek, 
namens de 13 deelnemende ge-
meenten, waaronder Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, maakt 
meteen zichtbaar welke demen-
tievriendelijke organisaties van 
Noord-Holland Noord deelne-
men aan de campagne.
Noord-Holland Noord telt mo-
menteel ongeveer 11.500 men-
sen met dementie. Door de ver-
grijzing stijgt dit aantal in 2040 

tot circa 24.500. Zeventig pro-
cent van het aantal mensen met 
dementie woont thuis en neemt 
deel aan het maatschappelijk le-
ven. Zij bezoeken net als iedereen 
winkels, horeca, maken gebruik 
van het openbaar vervoer en be-
zoeken een hobby- of sportclub. 
Zij hebben daar soms wél een 
beetje hulp bij nodig. 

Het Netwerk Noord-Holland 
Noord, Samen dementievriende-
lijk, ruim 30 bedrijven en organi-
saties en 13 gemeenten in Noord-
Holland Noord, slaan de handen 
ineen. De ambitie is dat minimaal 
30.000 inwoners van Noord-Hol-

land Noord de gratis online trai-
ning ‘GOED omgaan met demen-
tie’ volgen. Na de training kunnen 
zij dementie herkennen en we-
ten zij hoe te reageren en hoe de 
mensen met dementie te helpen.
We krijgen er allemaal mee te ma-
ken: in de familie- of vrienden-
kring, maar ook op straat, in de 
winkel of binnen een vereniging. 
Leer dementie daarom te herken-
nen en er vervolgens goed mee 
om te gaan. 

Volg de gratis onlinetraining van 
vijftien minuten op www.samen-
dementievriendelijk.nl/noordhol-
landnoord.

Protestantse kerk Castricum (PKC) 
neemt afstand van Nashville-verklaring
Castricum - De Nashville-ver-
klaring heeft veel stof doen op-
waaien. De Castricumse kerk wil 
uitspreken dat ieder, ook wan-
neer men lesbisch, homo, bisek-
sueel of transgender is, dat ieder-
een ongeacht geaardheid zichzelf 
moet kunnen zijn binnen zijn of 
haar kerk. De Castricumse protes-
tantse kerk neemt nadrukkelijk af-
stand van deze verklaring.
In de afgelopen dagen was er 
veel berichtgeving over de zoge-
naamde Nashville-verklaring. Die 
verklaring zet exclusief in op het 
van God gegeven huwelijk tus-
sen één man en één vrouw. Les-
bisch, homo, biseksueel, trans-

gender, volgens de verklaring is 
een relatie middels het huwelijk 
voor hen niet aan de orde. Het be-
stuur van de PKC, samen met de 
pastores, neemt nadrukkelijk af-
stand van deze verklaring. Zij wil-
len en kunnen bij zo’n verklaring 
niet stil zijn. Immers het sluit men-
sen buiten.
Zonder blikken of blozen wor-
den door de ondertekenaars van 
de verklaring bijbelteksten voor 
het karretje van het eigen gelijk 
gespannen. De protestantse kerk 
Castricum neemt daar afstand 
van omdat naar hun mening de 
bijbel anders bedoeld is. De bijbel 
is een inspiratie voor ons denken 

over wie we zijn en hoe we leven. 
De bijbel is soms een kritische 
spiegel, maar is vooral een boek 
dat verhaalt over bevrijding; dat 
we mogen zijn die we zijn.

In de manier waarop de onder-
tekenaars met de bijbel en met 
mensen omgaat is weinig van de 
compassie voor de mens in zijn 
geaardheid te merken. In plaats 
van een arm om je schouder een 
trap na. De Nashville verklaring 
zet mensen in de kou. De deu-
ren van de kerk staan open voor 
iedereen, zonder voorwaarden 
vooraf. Daarom neemt de protes-
tantse kerk Castricum afstand!

Ontmoetingsdag voor vrijwilligerswerk bij Welzijn Castricum

Ontdek de vrijwilliger in jezelf
Castricum - Welzijn Castricum 
kan haar taken niet uitvoeren zon-
der de inzet van vele enthousias-
te vrijwilligers. Wie, naast bijvoor-
beeld 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 te ontdekken.
Tijdens een ontmoetingsdag stelt 
Welzijn vrijwilligers voor uit de 
praktijk, zoals maatjes, taalcoa-
ches voor vluchtelingen, voorle-
zer anderstalige kinderen, �ets-
trainers, chau�eurs, huis- of tuin-
klussers of thuisadministratievrij-
willigers. Tijdens een speeddate 
kan men met hen in gesprek over 
wat er zo leuk is aan het doen van 
dit vrijwilligerswerk. Zij weten dat 
het passend is bij iedere agenda, 
voor alle leeftijden, voor mannen 
en vrouwen, binnenshuis of bui-
ten, 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. 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 te in-
formeren over andere mogelijk-
heden. 
Wie op 24 januari niet in de gele-
genheid is, maar wel een afspraak 
wil maken voor een oriënterend 
gesprek, kan bellen naar 0251-
656562 of mailen naar vcc@wel-
zijncastricum.nl. (Foto: aangele-
verd)
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Zussen Kalter met dubbele 
boekpresentatie bij Laan
Castricum - De Castricumse 
schrijfster Bea Kalter en haar zus 
Laura presenteren zondag 20 ja-
nuari hun boeken ‘En nu…. Lek-
ker slapen’ en ‘En nu… mindful 
ouderschap’. De feestelijke pre-
sentatie start om 14.00 uur en 
vindt plaats in Boekhandel Laan 
in Castricum.  

De En nu… serie zoomt op een 
toegankelijke manier in op ver-
schillende gebieden van het da-
gelijks bestaan. Eerder versche-
nen al ‘En nu.. Lichter leven, ook 
voor non-spirituelen’, en ‘En nu 
Digitaal detoxen, afkicken of 
doorklikken’. Bea: ,,Ik onderzoek 
hoe je inzichten uit de psycholo-
gie en mindfulness praktisch kunt 
toepassen en interview mensen 
die boeiend over een onderwerp 
kunnen vertellen’’. In ‘Lekker sla-
pen, voor wakkerliggers en ande-
re rustzoekers’ onderzoekt de au-
teur, zelf een lichte en onregel-
matige slaper, wat je bij slaappro-
blemen kunt doen om de kwali-
teit van je nachten te verbeteren, 
hoe je met nachtelijk piekeren 
om kunt gaan en welke voeding 
wel en niet handig is. Ook gaat ze 
in op de belangrijke rol die aan-
leg speelt. 

Over de illustraties in het boek 
en de vormgeving is goed nage-
dacht. Vormgever Laura Kalter: 
,,In deze boekjes geen mediteren-
de modellen op het strand, maar 
illustraties recht uit het leven en 
recht uit het hart. Net als de tekst 
van Bea. Het is ook bijzonder dat 
het boekje op een speciale ma-
nier, in twee kleuren is gedrukt. 
In het boekje over slapen, spelen 
stokstaartjes en slapende katten 

de hoofdrol in veel illustraties.’’
In het boek ‘Mindful ouderschap’ 
lees je geen gouden opvoedre-
gels, geen snelle oplossingen 
voor dagelijkse problemen, ‘ge-
doe’ hoort er nu eenmaal bij. Wel 
krijgt de lezer een gezonde dosis 
relativering. 

De presentatie vindt plaats bij 
Boekhandel Laan aan de Burg. 
Mooijstraat 19 in Castricum. Ra-
chel de Wit en Hans Laan, de eige-
naren van de boekhandel, hou-
den er een ‘Boekproeverij’, waar 
bezoekers van de winkel in boe-
ken kunnen bladeren en heer-
lijke en eerlijke ko�e en sappen 
kunnen bestellen, met of zonder 
taart erbij. Dat kan ook deze zon-
dag; voor en na de boekpresenta-
tie is er ruim de tijd voor een hap-
je en drankje en signeren de zus-
sen de boeken. Beide boeken zijn 
al te bestellen bij kantoorboek.nl 
en verder bij elke andere boek-
handel. (Foto’s: aangeleverd)

Naar het concertgebouw 
met Uitbureau Castricum
Castricum - Houdt u van klassie-
ke muziek? Vindt u het �jn om 
van concerten te genieten in het 
Concertgebouw in Amsterdam? 
Ziet u er tegenop om alleen te 
gaan of om zelf naar Amsterdam 
te reizen? Dan heeft het Uitbu-
reau Castricum (UBC) de oplos-
sing: de ‘concertbus’, die rijdt voor 
bepaalde series concerten.
Deze bus zet iedereen comforta-
bel voor de deur af van het Con-
certgebouw en haalt bezoekers, 
na a�oop van het concert, ook 
weer op. 
Deelnemers stappen op in Castri-
cum (er zijn 7 opstapplaatsen), óf 
op het stationsplein van Uitgeest, 
dus er is altijd wel een opstap-
plaats in de buurt. De bus rijdt 
voor jong en oud.

Binnenkort maakt het UBC een 
keuze uit een aantal concertse-
ries. Iedereen beslist zelf welke 
serie men wil bijwonen en welke 
rang men wil zitten. De kaarten 
voor deze concertseries worden 
rechtstreeks door het Concertge-
bouw toegestuurd, UB Castricum 
verzorgt het busvervoer. De kos-
ten van dit busvervoer waren af-
gelopen seizoen € 12,50 per con-
cert en worden per seizoen bere-
kend.
Wie in aanmerking wil komen 
voor informatie over de gekozen 
series of nog vragen heeft kan 
contact opnemen met: Angelie 
Graumans, tel. 0251-826 466, El-
ly Horsman-van den Berg, tel. 06- 
5206 1134 of Margreet de Haas, 
tel. 0251-311 672. 

Backum Brass is jarig
Castricum - Op 19 januari viert 
Backum Brass de tiende verjaar-
dag met een feestelijk concert. 
Onder leiding van dirigent Vin-
cent Verhage laat de band horen 
dat de ambitie om nog veel ver-
jaardagen te vieren absoluut aan-
wezig is. 
Met de titel Backum in Green 
wordt een afwisselend program-
ma in een Iers thema gepresen-
teerd. Vanuit de band soleert Roy 
van Schagen in The Green Hill en 
als gastsolist neemt Jamie Zaal de 
zangpartijen bij enkele nummers 
voor haar rekening. Maurits Ha-
zeleger, een jonge cabaretier uit 
Castricum, neemt de presentatie 
voor zijn rekening. 
Ook De Skulpers onder leiding 
van dirigent Marcel Klaver leve-

ren een bijdrage aan het pro-
gramma. Deze combinatie is al 
meerdere keren erg succesvol 
en gezellig gebleken en ook de-
ze keer kan het publiek zich hier 
op verheugen.
De deuren van het Jac. P. Thijs-
se College zijn vanaf 19.30 uur 
geopend en het concert begint 
om 20.00 uur. Kaarten zijn voor 
10 euro online te bestellen via 
www.emergo.org/tickets. Ook 
zijn kaarten te koop bij Huiten-
ga Slaapwoonwinkel. Denk er wel 
aan dat kaarten in de winkel al-
leen met contant geld af te reke-
nen zijn. Wanneer er na de voor-
verkoop nog kaarten beschikbaar 
zijn, zijn deze zaterdag ook aan 
de deur nog te verkrijgen.  (Foto: 
aangeleverd)

Omgeving van Huis van 
Hilde schoon geplogd!
Castricum - De kids van Plog-
ging Castricum hebben afgelo-
pen zondag de omgeving van het 
Huis van Hilde eens even goed 
aangepakt en van zwerfafval ont-
daan. Terwijl de mama’s en papa’s 
gezellig liepen te klessebessen, 
haalden de kinderen van alles en 
nog wat uit de struiken vandaan. 
Vuilniszakken vol! En de klap op 
de vuurpijl was toch wel de scoo-
terband. Wie de band kwijt is kan 
zich melden bij de organisatie: 
ploggingcastricum@gmail.com.
Plogging Castricum organiseert 
driewekelijks wandelingen waar-

bij zwerfvuil wordt opgeruimd. 
Steeds op een ander plekje in de 
Gemeente Castricum. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om mee te 
doen.
De eerstvolgende wandeling 
vindt plaats op zondag 3 februa-
ri. Om 14.00 uur wordt verzameld 
voor het Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 te 
Castricum. Meer informatie over 
Plogging Castricum is te vinden 
op Facebook of hou de bericht-
geving in deze krant in de gaten. 
www.facebook.com/plogging-
castricum. (Foto: Esther Parigger)

In de Dorpskerk
Vertelvoorstelling 
‘De Vrouw in de spiegel’
Castricum - Op zondagmiddag 
27 januari is er om 15.00 uur in de 
Dorpskerk te Castricum de vertel-
voorstelling ‘De Vrouw in de spie-
gel’ door Eveline Masetti.
Het is een meeslepende vertel-
ling van een lang gekoesterde 
droom die plotseling tot een ein-
de komt als Eveline geconfron-
teerd wordt met haar visuele han-
dicap. Alles wordt donker. Angst, 
schaamte, pijn en verdriet hou-
den haar lange tijd in de greep. 
De bijbelse personages Barti-
meus, Lavinia en Maria Magda-

lena laten verteller Eveline zien 
hoe ze op een andere manier 
naar zichzelf kan kijken. Hoe kijk 
jij naar jezelf? Wat zie je? 

Eveline Masetti is pastor, coach en 
verteller. Ze vertelt haar persoon-
lijke verhaal in haar voorstelling 
‘De vrouw in de spiegel’. In het ka-
der van haar afstuderen aan de 
vertelacademie te Utrecht neemt 
zij iedereen mee op reis, van het 
donker, door de schemering naar 
het licht. Toegang 5 euro (inclu-
sief ko�e/thee).

Rock ‘n roll dansparty 
Akersloot - In café De Vriend-
schap is op zondag 20 januari 
weer een rock ‘n roll vrij-dansmid-
dag met muziek van DJ Swinging 
Rocking Daddy. Rock ‘n roll is in 
op dit moment en dat is te mer-
ken aan het grote aantal rock ‘n 
roll dansscholen die er zijn.
DJ Swinging Rocking Daddy laat 
de bekendste rock ‘n roll hits ho-

ren. Nummers van Chuck Ber-
ry, Elvis Presley, Buddy Holly, Jer-
ry Lee Lewis, Ricky Nelson, Carl 
Perkins, Fats Domino en Johnny 
Cash komen allemaal aan bod op 
deze middag.

De dansmiddag begint om 15.00 
uur en de toegang is geheel gra-
tis. (Foto: aangeleverd)

Cultuurgeschiedenis in Heiloo: 
De oude Grieken
Regio - Na een drukbezochte cur-
sus over Jeruzalem in het najaar 
start Cornelis Jonkman, classi-
cus uit Schoorl, op 24 januari een 
nieuwe cursus cultuurgeschiede-
nis, deze keer over de oude Grie-
ken. In acht ochtenden, steeds 
op donderdag, worden alle be-
langrijke aspecten van de Griekse 
wereld uitvoerig behandeld. Met 
groot enthousiasme vertelt Jonk-
man over de Griekse geschiede-
nis en mythologie, literatuur en 
�loso�e. Architectuur en beel-
dende kunst komen uitvoerig in 
beeld. 
Dat de Grieken aan de basis heb-
ben gestaan van de Europese cul-
tuur is algemeen bekend, maar 
wat bijvoorbeeld de invloed van 
Homerus op de mentaliteit van 
de Grieken is geweest is een ver-
haal apart. 
Grieken zijn de eersten geweest 
die aan geschiedschrijving deden 
en de verhalen van Herodotus 
over Babylon, de Perzen en Egyp-
tenaren boeien nog altijd.
Maar ook de �loso�e is ontstaan 
bij de Grieken. Met Socrates be-
gint zelfs een bijzonder hoofd-
stuk in de �loso�e. Hij stelt zich 
de vraag hoe een mens moet le-
ven. Plato, Aristoteles en anderen 

gaan hierop door en hun ideeën 
zijn nog steeds actueel. 
Ook de mythologie van de Grie-
ken blijft boeien en amuseren. 
Dat niets menselijks de Griekse 
goden en godinnen vreemd is, zal 
bij deze cursus wel blijken.

,,Wat Europa de wereld te bieden 
heeft is zijn verleden”, schrijft clas-
sicus Ilja Leonard Pfeij�er in zijn 
nieuwe roman Grand Hotel Euro-
pa. Daarom is deze cursus over de 
Grieken een ideaal startpunt van 
een lange wandeling die Jonk-
man wil maken door de Europe-
se cultuurgeschiedenis. Want na 
de Grieken volgen in het najaar 
van 2019 de Romeinen, daarna 
het beginnend christendom en 
zo verder de eeuwen door. Steeds 
in series van acht lessen. 
Sicilië was in de oudheid bijna 
volledig Grieks. Om deze reden 
organiseert Jonkman in oktober 
2019 een tiendaagse reis naar zijn 
geliefde Sicilië.   

De cursus De oude Grieken wordt 
gegeven in de Kleine Kapel van 
de Willibrordusstichting. Meer in-
formatie is te vinden op de web-
site www.italiaclassica.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Team Zaanstreek nipt naar 
zege in Driebandentoernooi
Akersloot - Het team van Zaan-
streek, bestaande uit Gertjan Ray-
er, Wim van Westrop, Jan Gies-
kens, Peter Porsius en Jan Winter 
is er afgelopen weekend in ge-
slaagd het Stad en Streek Drie-
bandentoernooi voor teams op 
hun naam te schrijven. In de 
sfeervolle ambiance van biljart-
centrum De Vriendschap streden 
dit weekend acht teams om de 
felbegeerde titel.
Op de slotdag wist het team van 
Zaanstreek nipt, met één punt 
verschil, het team van Beverwijk 
voor te blijven. Het team van Be-
verwijk bestaande uit Ab Le-
naers, Ton Hollenberg, Jan Prikkel 
en Hans Eekels wist op de slot-
dag het verschil terug te bren-
gen naar slechts één punt. Het 
team van Bergen eindigde op een 
mooie derde plaats en het team 
van Alkmaar wist beslag te leg-
gen op de vierde plaats.
In het inviduele klassement werd 
Peter Porsius van Zaanstreek eer-
ste met 12 punten en een moy-

enne van 0.75 en een hoogste 
serie van 9 caramboles. Eric Ke-
ijsper van het team Akersloot had 
het hoogste moyennepercenta-
ge, 116,80%, en Hans Ekkels van 
team Beverwijk had de hoogste 
serie in procenten. Einduitslag: 1. 
Zaanstreek; 2. Beverwijk. 3. Ber-
gen; 4. Alkmaar; 5. Akersloot; 6. 
Egmond; 7. Heemskerk; 8. Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)
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Met verbazing hebben wij de ontwikkeling om-
trent de jeugdzorg in Noord Holland- Noord ge-
volgd.
Ondanks de goede zorg die aan jongeren met ern-
stige gedragsproblemen door Transferium wordt 
geleverd, hebben de 18 gemeenten van Noord 
Holland -Noord besloten de zorg aan een andere 
zorgaanbieder genaamd Horizon te gunnen.
Uitdrukkelijk wordt door wethouder Ron de Haan 
gesteld, dat het � nanciële aspect hierbij geen rol 
heeft gespeeld.
Als dat niet de reden is, waarom dan verandering 
van goede zorg , want beide zorgaanbieders wor-
den als voldoende beoordeeld.
Een belangrijk principe is  ‘Wat goed werkt, moet 
men ongemoeid laten’.
Horizon is, volgens de woordvoerder van de ge-
meenten, zeer innovatief, kleinschalig en dichtbij 
huis en werkt specialistisch. Tevens geeft zij kwali-
tatief betere invulling aan de vastgestelde inkoop-
wensen en doelen van de gemeenten . Uit de op-
gevraagde documenten ( inhoudelijk documen-
ten over de zorg worden niet verstrekt) heeft de 
gemeente een zeer ambitieuze doelstelling voor 
de Jeugdzorg Plus  geformuleerd : “ geen jongere 
hoeft in 2030 gebruik te maken van de Jongeren-
zorg Plus ( gesloten inrichting)”. De veranderingen 
van de jeugdzorg om deze doelstelling te kunnen 
bereiken, worden in zeer algemene termen om-
schreven. Uit de documenten maak je niet op, dat 
het om een zeer kwetsbare groep gaat.
Het streven van de gemeenten om op termijn de 
Jeugdzorg Plus op te he� en, is geen (ortho)peda-
gogische doelstelling, omdat het niet gericht is 
op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren, 
maar om  de duurste vorm van behandeling over-
bodig te maken. Wethouder Ron de Haan weet 
precies hoeveel elke opname kost. Hij stelt: “Door 
een goede coördinatie en beheersing van de in- 
en uitstroom is er sprake van een goede kostenbe-
heersing”. De kwetsbare jongere die op zeer speci-
alistische behandeling is aangewezen, komt ook in 
zijn verhaal niet voor.
Bovendien is het een utopie te denken dat Jeugd-
zorg Plus niet meer nodig is. 
Zolang kinderen aangewezen zijn op opvoeding, 
is de kans op problemen in de opvoedingsrelatie 
reëel aanwezig. Daarom  zal specialistische bege-
leiding in welke mate en vorm dan ook noodzake-
lijk blijven. 
Het verhaal doet ons denken aan Passend onder-
wijs, waardoor het speciaal onderwijs werd ge-
minimaliseerd en zelfs werd opgeheven zoals de 
school voor Leer- en opvoedingsproblemen. Het 
primair onderwijs zou voor elk kind passend on-
derwijs bieden. Het onderwijs wordt nu hard ge-
confronteerd met de gevolgen van dit beleid. Ook 
dit was een verkapte bezuinigingsmaatregel. 
Uit diverse bronnen blijkt dat  ouders, kinderen en 

samenwerkende zorginstanties tevreden zijn over 
de geboden zorg.  
Waarom kiest men voor een rigoureuze verande-
ring, terwijl de zorg door Transferium, geboden 
aan jongeren met complexe problematiek, ook 
door de gemeenten als voldoende wordt beoor-
deeld.  Zijn de gemeenten met Transferium over 
de gestelde criteria op het gebied van innovatie 
en gezinssysteem in gesprek gegaan? Als Transfe-
rium zijn beleid op de gewenste criteria zou bijstel-
len, zouden de veranderingen langs lijnen der ge-
leidelijkheid zijn verlopen. Dat zou voor de doel-
groep en hun ouders een grote zorg minder zijn.
Door over te stappen op een andere zorgaanbie-
der moet de samenwerking met andere zorgin-
stanties opnieuw worden opgebouwd. Tevens is 
er sprake van onnodige verspilling van deskundig-
heid en komen gebouwen leeg te staan, omdat op 
andere locaties wordt gebouwd.  Op alle fronten 
kapitaal vernietiging.
En dan hebben we het nog niet gehad over de jon-
geren, die zonder specialistische behandeling een 
risico voor zichzelf en/of hun omgeving vormen.
Juist deze kwetsbare groep is gebaat bij continuï-
teit en voorspelbaarheid van hun leefsituaties. Zij 
zijn in hun leven te vaak geconfronteerd met  on-
voorspelbare en onveilige opvoedingssituaties, 
waardoor zij  weinig vertrouwen hebben  in de an-
der.
Deze jongeren zijn zeer gevoelig voor de onrust, 
die bij het personeel is ontstaan.
Hoewel men stelt dat de transitie zo zorgvuldig 
mogelijk  zal verlopen, weet elke professional dat 
het niet mogelijk is, omdat deze jongeren sterk re-
ageren op discontinuïteit.
Door de voorgestelde transitie bestaat een ver-
hoogd risico, dat jongeren ontsporen en hun ou-
ders minder vertrouwen krijgen in de geboden 
zorg. 
Waarom dan toch deze keuze?
Wij veronderstellen dat het � nancieel aspect een 
rol heeft gespeeld, want  het principe van aanbe-
steden komt uit het � nanciële  domein.
En de jongere is “Het kind van de rekening”.
Is dat het allemaal waard?

Natuurlijk heeft de rechter de aanbesteding van 
Jeugdzorg Plus goed gekeurd, want de procedu-
re was correct verlopen, maar over de inhoud gaat 
de rechter niet.

Wij schamen ons als inwoner van deze gemeente, 
dat wij de zorg voor kwetsbare jongeren niet meer 
pedagogisch, maar economisch beschouwen.
Gaat het geld ons maatschappelijk leven ook in 
2019 bepalen? 

Ankie Dil, GZ psycholoog.
Jos Geervliet- van der Hart, orthopedagoog.
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Vernieuwing Jeugdzorg Plus in Noord Holland- Noord

The Whisky Train dendert door Akersloot
Akersloot - Vrijdag 25 janua-
ri doet The Whisky Train het sta-
tion van café De Vriendschap in 
Akersloot aan. Bijzondere whis-
ky’s proeven met leuke mensen 
in een ontspannen sfeer, dat is 
het motto dat de mensen achter 
The Whisky Train voor ogen staat. 
Wie zijn de mensen achter The 
Whisky Train? Het zijn Chris 
Schoordijk, Fred Bloem en Huub 
Oud. Al jaren zijn zij enthousias-
te liefhebbers van whisky en dan 
met name de Schotse Single Malt. 
Alle drie hebben ze hun sporen 
verdiend bij het organiseren van 
whiskyproeverijen van en met 
anderen en in 2009 zijn ze begon-
nen met The Whisky Train, een ei-
gen initiatief. Het organiseren van 
whiskyproeverijen op een heel ei-
gen manier.
Elk van de proeverijen is anders. 
Iedere keer wordt gezocht naar 
spannende whisky’s, bijzondere 
bottelingen en mooie combina-
ties. Zo kan het gebeuren dat ze 
de laatste � essen van een zeldza-
me whisky met gasten delen. Er 
kunnen zeer prijzige whisky’s tus-
sen zitten, maar zoals vaak geldt 
ook hier dat de prijs niet alles is. 
Soms ontdekken ze zomaar een 
uiterst betaalbare whisky van su-
perieure kwaliteit. Smaken en 

geuren worden vergeleken en el-
ke deelnemer bouwt zo zijn ei-
gen staalkaart op, waarmee het 
ook steeds leuker wordt om zelf 
op zoek te gaan.
Aan lezingen en lichtbeelden 
over Schotten en hun stills doen 
ze trouwens niet - tenzij men heel 
erg aandringt. Wel staat The Whis-
ky Train open voor vragen en wat 
ze niet weten zoeken ze op. The 
Whisky Train is geen commerciële 
onderneming en wil geen winst 
maken. Ze willen gewoon het 
enthousiasme en de verworven 

kennis met anderen delen. Tot nu 
toe lijkt dat aardig te lukken, ge-
zien het feit dat gasten regelma-
tig terugkomen. Zolang dat zo is, 
gaat The Whisky Train door.

Maar liefst acht whisky’s, inclusief 
starter zullen er geproefd wor-
den deze avond met daarbij bij-
passende hapjes. De kosten de-
ze avond bedragen € 32,50 p.p. 
Opgeven kan bij info@vriend-
schapakersloot.nl of proeverij@
whiskytrain.nl of via Whatsapp: 
0651387333. (Foto: aangeleverd)

Winterexpositie IMIX
Regio - IMIX is een kunstenaars-
collectief van vier kunstenaars die 
natuur en kunst met elkaar ver-
bindt. De kunstenaars houden op 
19 en 20 januari een expositie in 

de ateliertuin in Heiloo.
Ruim een jaar geleden is IMIX 
neergestreken aan de Hooge-
weg in Heiloo. De tuin was com-
pleet overgenomen door de na-

tuur. Braam, klimop en brandne-
tel groeiden weelderig. De kun-
stenaars waren onder de indruk 
van deze oerkrachten, maar heb-
ben er ook een plekje verworven 
om ín en mét de natuur samen te 
werken. Langzaamaan gaf de ver-
wilderde tuin steeds meer gehei-
men prijs en inspireerde tot nieu-
we kunstwerken.  
Mireille Schermer gebruikte de 
opgerooide wortels van de krach-
tige bramen voor haar hangen-
de installatie ‘Wortelen’.  Gem-
ma Distelbrink liet hier haar zaag-
sel gestookte keramische elfen-
bankspiraal � ink groeien. Garrie 
Oomkens geeft met zijn boom-
hoezen een kijkje in de binnen-
kant van de boom. Marion Albers 
verbeeldde de rust met in zich-
zelf gekeerde gepolijste portret-
ten van keramiek. Gast-exposant 
Peter Rijke brengt stromend wa-
ter tot rust. Maar er valt nog héél 
veel meer kunst te ontdekken in 
de tuin. 
Op 19 en 20 januari is de exposi-
tie van 11.00 tot 16.00 uur te zien 
in de ateliertuin. De ingang van 
de ateliertuin bevindt zich naast 
Hoogeweg 38 in Heiloo. Volg de 
bordjes van IMIX. Parkeren van 
auto’s kan niet op/naast het ter-
rein, maar wel in de directe om-
geving. Fietsen kunnen wel aan 
het begin van de tuin neergezet 
worden. (Foto: aangeleverd)

Winterwandeling in Heilooër bos
Regio - In de winter lijkt het bos 
uitgestorven; de loofbomen zijn 
kaal, er zijn weinig vogels en er 
bloeit nauwelijks iets. Toch is het 
voorjaar op komst. Tussen de dor-
re bladeren is al te zien dat het 
groen van het � uitenkruid op-
komt, of kleine ronde blaadjes 
van speenkruid. Veel dieren heb-
ben zich verstopt: de vleermui-
zen in holle bomen, egels onder 
takkenhopen en de padden heb-
ben zich ingegraven. Maar rond 
nieuwjaar hoorde je de spech-
ten al ro� elen en bloeien de ha-
zelaars. 
Hoewel minder opvallend gaat 

het leven in het bos dus gewoon 
door. 
Dit alles komt ter sprake tijdens 
de maandelijkse IVN-wandeling 
in het Heilooër Bos op zondag 20 
januari. Er wordt verzameld om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemer-straatweg in Hei-
loo. Warme kleding en waterdicht 
schoeisel aanbevolen. Een dona-
tie (richtlijn 2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. 
Voor nadere inlichtingen mail 
naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bel 
naar 072 532 5110; kijk ook eens 
op https://www.ivn.nl/nkl. (Foto: 
Paul ten Have)

Wim Mandemakers 
terug van weggeweest
Akersloot - Wim Mandemakers 
uit Heiloo heeft na een onderbre-
king van bijna twee jaar zijn zin-
nen weer gezet op de mountain-
bike en direct weer zijn eerste 
deelname aan de wekelijkse don-
derdagavondwedstrijd in Aker-
loot om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) in winst omgezet. 
Wim Mandemakers, in het verle-
den altijd de gedoodverfde favo-
riet als hij aan de start verscheen, 
was natuurlijk wel goed voorbe-
reid begonnen aan deze come-
back. Toen haakte hij af om zich 
eens te gaan beproeven in het lo-
pen van marathons en nu weer 
aan het vertrek op Sportcomplex 

de Cloppenburgh voor zijn oude 
liefde: mountainbiken. 
De jonkies van de afgelopen peri-
ode, Wout Bakker (Heiloo) en Hi-
dde Buur uit Akersloot, kenden 
Mandemakers niet en hadden 
geen notie van waar Wim Man-
demakers toe in staat is. Naast 
hen bij de start zagen zij wel een 
nieuw gezicht, maar waren toen 
nog niet onder de indruk en ke-
ken naar hem met het idee: wij 
zullen die veteraan wel een poep-
je laten ruiken. Vol overgave en 
zelfverzekerd trok het duo Bak-
ker/Buur van leer met een af-
wachtende Mandemakers waak-
zaam in het wiel. Na de kat een 

omloop lang uit de boom te heb-
ben gekeken, trakteerde Mande-
makers de jonkies ter kennisma-
king op een splijtende versnel-
ling, waarop zij het antwoord 
schuldig moesten blijven. Voor de 
rest van de koers was het voor la-
tere winnaar Wim Mandemakers 
een soort kat en muis spel, waar-
in hij niet tot het uiterste hoefde 
te gaan. 
Achter de maestro was het een 
stuivertje wisselen tussen Buur 
en Bakker met uiteindelijk Bak-
ker op kop en deze niet meer af-
stond. ng voor zich had moeten 
dulden. 

Uitslag: 1. Wim Mandemakers, 
Heiloo; 2. Wout Bakker, Heiloo; 
3. Hidde Buur, Akersloot; 4. Henk 
Louwe, Alkmaar; 5. Gerrit Jansen, 
Schagen. 

Aanmelden voor opening expositie
Castricum - Tijdens de opening 
van de expositie van Bob van 
Leeuwen in het Strandvondsten-
museum op zaterdag 2 februari 
om 14.00 uur, die in het kader van 
de week van de poëzie in- en om 
het Strandvondstenmuseum zal 
plaatsvinden, zullen de prijswin-

naars hun prijs uitgereikt krijgen 
in aanwezigheid van de Wethou-
der van cultuur en onderwijs; Ron 
de Haan. 

Bob zal een optreden en voor-
dracht verzorgen tijdens deze 
openingsplechtigheid, die bij te 

wonen is voor maximaal 50 per-
sonen inclusief genodigden. 
Daarom wil men graag dat be-
langstellenden zich vooraf aan-
melden bij het Strandvondsten-
museum via de mail of tel. 06-
22923226 of info@strand-
vondstenmuseum.nl.  

Gaan we katten?
Cabaret bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Vrijdag 25 januari 
speelt Dorine Wiersma haar voor-
stelling ‘Gaan we katten?’ bij De 
Zwaan Cultureel. De voorstelling 
beging om 20.15 uur. 
Niet eerder liet Dorine zo begees-
terd van zich horen. Met rake ver-
bale, maar vooral muzikale, klap-
pen slaat ze vrolijk om zich heen 
en zet ze haar nagels in het leven 
van vandaag. 
Want er valt een hoop te katten. 
Bijvoorbeeld op mensen met een 
vermeende glutenallergie, op 
brutale senioren die denken dat 
de hele wereld om hen draait en 
op de vele BN’ers waarvan nie-
mand weet waarom ze BN’er zijn 

geworden.  Zoals we van Dorine 
mogen verwachten, zit ook de-
ze voorstelling weer vol met vak-
kundig geschreven teksten in de 
traditie van Kees Torn, Ivo de Wijs 
en Drs. P. 
De toegangsprijs is € 13,50, vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen € 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)
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Theatrale rondleidingen tijdens het 
Nationaal Theaterweekend
Regio - Van 25 tot en met 27 janu-
ari viert TAQA Theater De Vest het 
Nationaal Theaterweekend. Al-
le voorstellingen in dit weekend 
kosten slechts 10 euro. Een leu-
ke extra activiteit in De Vest zijn 
de gratis theatrale rondleidingen, 
die op zondagmiddag 27 januari 
worden georganiseerd. 
Neem op zondag 27 januari tus-
sen 13.30 en 16.30 uur een kijk-
je achter de schermen bij TAQA 
Theater De Vest. In het kader van 
het Nationaal Theaterweekend is 
er Open Huis en is iedereen van 
harte welkom om deel te nemen 
aan een van de rondleidingen. De 
rondleidingen duren ongeveer 
een uur en nemen je mee naar 
plekken waar het publiek norma-
liter niet komt, zoals de kleedka-
mers en de artiestenfoyer. Ook 
zullen de medewerkers theater-
techniek demonstraties geven 
en kom je onderweg een leuke 
theatrale verrassing tegen. Gratis 
kaartjes voor de rondleiding zijn 
vanaf vrijdag 25 januari 12.00 uur 

te verkrijgen aan de kassa.
Tijdens het theaterweekend staan 
vijf voorstellingen voor jong en 
oud geprogrammeerd, waaron-
der de vermakelijke komedie 
‘Alone@home’ (8+) met Joep On-
derdelinden in de hoofdrol. Kijk 
voor de volledige programme-

ring tijdens het Nationaal Theater 
Weekend op de website van TAQA 
Theater De Vest. Toegangskaarten 
voor alle genoemde voorstellin-
gen kosten 10 euro. Meer infor-
matie over alle voorstellingen is 
te vinden op www.taqatheater-
devest.nl. (Foto: aangeleverd)

Stadsorganist Pieter van Dijk 
presenteert derde Bach dubbel-cd
Regio - De stadsorganist van Alk-
maar Pieter van Dijk brengt de ko-
mende 5 jaar op het label DMP-
records de complete orgelwerken 
van Johann Sebastian Bach uit op 
10 dubbel-cd’s. 
In dit project speelt het Van Ha-
gerbeer/Schnitger orgel van de 
Grote kerk te Alkmaar een centra-
le en prominente rol. Maar liefst 
10 cd’s zullen worden opgeno-
men op dit prachtige instrument 
dat sinds de jaren 50 van de vo-
rige eeuw als Bach orgel wereld-
faam verwierf door de grammo-
foonplaten van de blinde Duitse 
organist Helmuth Walcha.
Op zaterdag 26 januari zal Pieter 
de derde dubbel-cd presenteren 
in de Alkmaarse Grote kerk. Deze 
dubbel-CD is opgebouwd rond 
de 18 Leipziger Choräle. Bach 
formeerde deze voornamelijk in 

Weimar ontstane koraalbewer-
kingen vanaf 1739 tot een verza-
meling. Was hij van plan een nieu-
we uitgave te creëren na de publi-

catie van de Clavierübung III?
De verzameling heeft qua toon-
soort, vorm en koraalvolgorde 
een willekeurige opzet, daarom 
is ervoor gekozen de koralen af te 
wisselen met de acht kleine ‘Prae-
ludia et Fugen’, om zo een boei-
end en afwisselend programma 
te creëren. De tweede cd sluit af 
met de derde Triosonate en de 
Toccata en Fuga F-dur.

Voor het Rondom Bach concert 
heeft Pieter een keuze gemaakt 
uit deze 18 schitterende koraal-
preludes afgewisseld met enkele 
van de 8 kleine Praeludien et Fu-
gen.

Alkmaar Grote kerk zaterdag 26 
januari om 16.30 uur. Toegang is 
gratis, collecte bij de uitgang. (Fo-
to: aangeleverd)

Egmond-Pier-Egmond
Timothy Dupont en Rozanne Slik 
winnen loodzware 21e editie
Regio - Regio - Na een sensati-
onele sprint heeft Timothy Du-
pont AGU afgelopen zaterdag 
Egmond-Pier-Egmond gewon-
nen. Op de boulevard van Eg-
mond aan Zee klopte de Belg fa-
voriet Lars Boom met een band-
dikte verschil. De Belg mag zich 
met trots winnaar noemen van 
deze 21e editie, die de boeken in-
gaat als heroïsch, door een krach-
tige wind en pittig strand. Het po-
dium werd compleet gemaakt 
door Lars Boom en Ivar Slik. Bij de 
vrouwen ging de winst naar Ro-
zanne Slik.
Het was een monstertocht op het 
strand. De harde zuidwestenwind 
zorgde voor een grote kopgroep 
op de heenweg, op de terugweg 
kon de aanval op de winst pas be-
ginnen. Wie is de sterkste na al-
le technische stukken? Na Velsen 
probeerde Sebastian Langeveld 
weg te komen, maar deze demar-
rage strandden. In Castricum ging 
onder andere Laurens ten Dam, 
Jasper Ockeloen en Bram Im-
minng in de aanval bij de trappen 
en de strobalen. Maar niemand 
kon hier uiteindelijk het verschil 
maken, dus bleef het spannend 
tot de �nish.
Bij de strandafgang bij Egmond 
aan Zee kwam Ivar Slik als eerste 
boven, gevolgd door Dupont en 
Boom. Boom trok de sprint aan, 
maar Dupont was opnieuw de be-
tere sprinter, nadat hij ook al won 
in 2016. ,,Het was een harde wed-
strijd, echt een gevecht. Maar ik 
kwam in het wiel van Lars uit en 
Lars ging volaan. Ik moest er vol 

overgaan of het was over. Ik heb 
hem net kunnen pakken. Het was 
beestig lastig, Langeveld reed 
constant alles kapot, ik kon con-
stant aanpikken en op het einde 
was ik goed.’’
Bij de dames wist Rozanne Slik 
AGU Egmond-Pier-Egmond te 
winnen. De renster uit Bergen 
was in deze zware wedstrijd de 
uitgesproken winnares. Nina Kes-
sler kon haar rivaal niet bijhouden 
en Slik was euforisch. Direct na de 
�nish kon Slik het niet geloven 
dat zij deze editie op haar naam 
mocht schrijven. ,,Op het laatste 
stuk dacht ik, ik moet niet kijken, 
ik moet niet vallen en ik moet niet 
mijn handen te vroeg omhoog 
doen, ik wist niet of het waar was. 
Echt fantastisch.”
Slik gaf aan dat de omstandighe-
den dit jaar enorm zwaar waren. 
De dames hadden ook een pitti-
ge race, waarbij er al snel een kop-
groep van tien dames ontstond. 
Bij de technische passages werd 
het verschil gemaakt en kwam 
Slik in Castricum aan Zee als eer-

ste het strand weer op. Niemand 
kon haar meer van de zege weer-
houden. Op de Boulevard van Eg-
mond aan Zee kwam Nina Kessler 
uiteindelijk als tweede over de 
streep, gevolgd door Grace Ver-
beke.
De volgende editie van ’s we-
relds grootste strandrace AGU Eg-
mond-Pier-Egmond zal plaatsvin-
den op zaterdag 11 januari 2020. 
Inschrijven is mogelijk vanaf au-
gustus. (Foto’s: aangeleverd)

Lezing over schilderkunst 
in de Renaissance
Regio - Aan de hand van schil-
derijen van Bellini, Carpaccio, Ti-
tiaan en Tintoretto, vier schilders 
uit de school van Venetië in de 
vijftiende en zestiende eeuw, ver-
zorgt de heer Cees Tromp een le-
zing over de schilderkunst van de 
nieuwe tijd: de Renaissance.
De Renaissance was een tijdperk 
waarin een grenzeloze weetgie-
righeid ontwaakte. Zij wierp zich 

op de studie van de klassieke li-
teratuur en op de monumenten 
van de oudheid. Er ontstond een 
nieuw humanisme. Niet langer 
werden de ogen strak gericht op 
de hemel zoals in de middeleeu-
wen, maar op de aarde, op de din-
gen, op de mensen. Er ontstond 
een nieuw gevoel: dat het ge-
wone loutere bestaan belangrijk 
was en dat het leven niet alleen 

onderzocht maar ook genoten 
mocht worden. Dat bracht een 
nieuwe hartstocht met zich mee, 
de hartstocht voor schoonheid.
Giovanni Bellini was de eerste 
grote schilder in Venetië die er in 
slaagde  harmonie tussen ruimte, 
licht en kleur aan te brengen. Het 
karakter van zijn afbeeldingen 
wordt mede bepaald door de ver-
vagende en verzachtende e�ec-
ten van het licht. Carpaccio schil-
dert grootse schouwspelen met 
veel theater en uiterlijk vertoon. 
Zo beklemtoont hij de ‘grandez-
za’ van Venetië. Titiaan is de ab-
solute meester. Vanwege de hoge 
kwaliteit van zijn werk werd hij al-
gemeen beschouwd als de gelij-
ke van Michelangelo. Tintoretto is 
een schilder met een sterk gevoel 
voor drama. Zijn taferelen zijn vol 
tumult en heftige beroering. Wie 
naar zijn schilderijen kijkt heeft 
het gevoel midden in een orkaan 
te staan. 
De lezing is op dinsdag 22 janua-
ri om 20.00 uur in het Willibrordu-
shuis, Westerweg 267 te Heiloo. 
Bijdrage € 3,- per persoon. (Foto: 
aangeleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee
Speciale activiteiten voor kinderen
Regio - In het weekend van 19 
en 20 januari vindt in Wijk aan 
Zee het Tata Steel Chess Festi-
val plaats. Speciaal voor kinde-
ren worden er dan rondom het 
Tata Steel Chess Tournament acti-
viteiten georganiseerd als schaat-
sen, robots knutselen en een be-
zoek brengen aan de schakers in 
De Moriaan.  Ook op het program-
ma staan lessen hiphop, jong-
leren en judo. Verder kun je een 
bunkerwandeling maken, je la-
ten schminken en deelnemen aan 
een schaakwedstrijd voor kinde-
ren onder leiding van Hans Böhm. 
Het volledige programma is te 
vinden op www.tatasteelchess.
com/festival.
De 81e editie van het Tata Steel 
Chess Tournament vindt plaats 
van 11 tot en met 27 januari. Tra-
ditiegetrouw zijn er ook weer 
twee Chess On Tour evenemen-
ten. Op woensdag 16 januari spe-
len de Tata Steel Masters de vijf-
de ronde in Theater de Vest in 
Alkmaar en op woensdag 23 ja-
nuari spelen ze de tiende ronde 
in de Pieterskerk in Leiden. Alle 
speeldagen zijn gratis toeganke-

lijk voor belangstellenden en zijn 
ook online live te volgen. Informa-
tie over het Tata Steel Chess Tour-

nament is te vinden op www.ta-
tasteelchess.com. (foto: aangele-
verd)

Iedereen kan meedoen op 25, 26 en 27 januari
Nationale Tuinvogeltelling
Regio - Zet de voedertafel 
klaar, hang de vetbol op en om-
cirkel de datum in je agenda! 
Want op vrijdag 25, zaterdag 
26 en zondag 27 januari aan-
staande houdt Vogelbescher-
ming Nederland weer de Natio-
nale Tuinvogeltelling. Iedereen 
kan meedoen aan het grootste 
burgeronderzoek van Neder-
land. Benieuwd hoe? Kijk voor 
meer informatie op www.tuin-
vogeltelling.nl.
 
Tsjilpende huismussen in de 
heg, een bungelende koolmees 
aan de vetbol en de grote bon-
te specht die van de vogelpinda-
kaas komt snoepen. 

Tijdens de Nationale Tuinvogel-
telling heb je een half uurtje de 
tijd om helemaal op te gaan in 
de tuinvogels. Kopje ko�e erbij 
en kijken maar. Door de resulta-
ten door te geven help je boven-
dien Vogelbescherming Neder-
land met belangrijke informatie 
over de vogels in je tuin.
 
De liefde van vogels gaat door de 
maag, dus wie goed voert krijgt 
veel bezoek van vogels. Wie zich 
nu al inschrijft via www.tuinvo-
geltelling.nl ontvangt daarom de 
gratis special Vogels Voeren. Hier-
in lees je alle tips en tricks om de 
vogels naar jouw tuin te lokken.

Meedoen met de Tuinvogeltel-
ling is leuk, je leert de vogels in 
je tuin wat beter kennen en ei-
genlijk is het tellen heel eenvou-

dig. Vogelbescherming doet er al-
les aan om je te helpen de vogels 
te herkennen. Op de site staat 
een top 25 van de meest voorko-
mende tuinvogels, met herken-
ningstips en geluid. Met de gra-
tis app Tuinvogels is het herken-
nen van vogels helemaal appel-
tje eitje. Vul de kleur en de groot-
te in en Vogelbescherming vertelt 
je welke vogel je ziet. 

Dit jaar wordt de Tuinvogeltelling 
voor de 16e keer georganiseerd. 
Voorgaande edities hebben in-
middels een schat aan waarde-
volle informatie opgeleverd. Zo is 
de achteruitgang van de huismus 
terug te zien in de resultaten, net 
als de opkomst van de halsband-

parkiet. Nog een interessant feit-
je: in de telling is duidelijk te zien 
dat de vogels te vinden zijn in de 
tuinen waar goed gevoerd wordt.

De Nationale Tuinvogeltelling 
van Vogelbescherming Neder-
land vindt dit keer plaats op 26 en 
27 januari 2018. Meedoen is sim-
pel: 30 minuten lang noteer je de 
vogels in de tuin en de resultaten 
meld je op www.tuinvogeltelling.
nl of via de gratis app tuinvogels 
te downloaden via www.tuinvo-
geltelling.nl 
De top drie bestond vorig jaar 
uit huismus, koolmees en pim-
pelmees. (foto Alain Gighnone/ 
AGAMI)



23 januari tot en met 2 februari
Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek
Castricum - Ga tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen naar de bi-
bliotheken van Kennemerwaard. 
Alles staat tijdens deze feestelij-
ke dagen in het teken van voorle-
zen en prentenboeken voor peu-
ters en kleuters. Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taal-
gevoel en bezorgt veel plezier. 
Tijdens De Nationale Voorleesda-
gen wordt het voorlezen gepro-
moot aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Zo worden 
kleintjes grote lezers. 

Er wordt gelezen uit het prenten-
boek van het jaar Een huis voor 
Harry van Leo Timmers. De toe-
gang is gratis. Op woensdag 23 
januari om 10.00 uur wordt er 
voorgelezen in de bibliotheek in 
Castricum en op woensdag 30 ja-
nuari om 15.15 uur in de biblio-
theek in Akersloot.
 
Christianne Osinga, docent baby-
gebaren van Vrolijke Baby, leest 
voor uit Een huis voor Harry, on-
dersteund met babygebaren. Ze 
doet dit samen met wethouder 
Ron de Haan. Vooraf worden er 
eerst een aantal gebaren voor-
gedaan en na het voorlezen kan 
je spelenderwijs de babygebaren 
oefenen. Doe mee op woensdag 
23 januari om 10.00 uur in de bi-
bliotheek in Castricum.
 
Samen met (klein-)kind kan men 
genieten van een workshop mu-
ziek rondom het prachtige boek-
je Een huis voor Harry. Al zin-
gend en dansend gaat men op 

reis door het verhaal! Er wordt 
gebruik gemaakt van allerlei in-
strumenten, materialen, mooie 
muziek en veel zang en dans. De 
workshop staat onder leiding van 
muziekdocenten Sharon Cijs en 
Danielle de Ruijter en is speciaal 
bestemd voor kinderen van 2 tot 
6 jaar samen met hun (groot-) ou-
ders/verzorgers. Meezingen en 
dansen? Dat kan op zaterdag 26 
januari om 11.00 uur in de Biblio-
theek in Castricum. De toegang is 
€ 2,50 per persoon (volwassenen 
betalen ook een kaartje).
 
Theater Poppekus brengt de te-
keningen uit het prentenboek 
De kale boom van Tamara Bos en 
Barbara de Wolf tot leven. De kin-
deren mogen hierbij helpen. De-
ze gezellige, interactieve voor-
stelling is op woensdag 23 janu-
ari om 14.00 uur in de bibliotheek 
in Limmen. Voor kinderen 3 tot 6 
jaar. 
 
Samen met Clown Niekie van de 
Clown en de Ko�er kan men de 
mooiste dingen van ballonnen 
maken. De �guren uit het boek 
Een huis voor Harry worden ge-

maakt. Niet alleen luisteren maar 
vooral zelf doen! Een echte bal-
lonworkshop voor iedereen van 
klein tot groot met vele ballon-
nen in allerlei kleuren, maten en 
vormen. Na a�oop gaat iedereen 
met een mooie ballon�guur naar 
huis. Clown Niekie bezoekt de bi-
bliotheek in Akersloot op woens-
dag 30 januari om 15.45 uur. 
 
Een vrolijke peutervoorstelling 
vol liedjes en interactie waarbij 
de poppen uit een reuzegroot 
boek komen. Deze voorstel-
ling van Poppentheater Belletje 
Sterk is geïnspireerd op het boek 
Een huis voor Harry. Deze vrolij-
ke voorstelling is te bezoeken op 
zaterdag 2 februari in de biblio-
theek in Castricum om 14.30 uur. 
De toegang is € 2,50 (volwasse-
nen betalen ook een kaartje).
Tijdens de Nationale Voorleesda-
gen kunnen kinderen tussen de 
0 en 6 jaar oud gratis lid worden 
van Bibliotheek Kennemerwaard. 
Men betaalt geen inschrijfkosten. 
Ook krijgt ieder kind het vinger-
poppetje Harry zolang de voor-
raad strekt. 
 
Om teleurstelling te voorkomen 
wordt aangeraden om activitei-
ten van tevoren te reserveren. Dit 
kan via de activiteitenagenda op 
de website www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl. Bij reserveren bij 
de klantenservice in de biblio-
theek is betaling alleen mogelijk 
per pin. In alle vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard ligt 
een �yer met het complete activi-
teitenoverzicht.

Matige herstart van de 
wintercompetitie libre bij bv WIK
Castricum - Na drie weken van 
winterreces, hadden de meeste 
deelnemers moeite om een goed 
resultaat op de groene lakens ten 
toon te spreiden. Positieve uit-
zonderingen waren Rolf Greshof, 
Hein Kitsz en Ad Kempers, die al-
len ruim boven hun gemiddelde 
de wedstrijden beëindigden. 
Rolf was de beste van de avond 
in zijn partij tegen Gert Lute, die 
zich kranig weerde na weken van 
afwezigheid door een lichamelijk 
ongemak. Gert startte wel sterker 
en had tot aan de negende beurt 
een ruime voorsprong, maar Rolf 
sprak de ballen maar eens goed 
toe, en produceerde direct een 

serie van 10 caramboles. Deze op-
steker was het sein om vol voor de 
winst te gaan, wat hem ook lukte, 
mede door het wat mindere spel 
van Gert in de laatste fase van de 
partij. Rolf was zeer content met 
het behaalde resultaat, wat goed 
was voor een stijgingspercentage 
van 53% en de 153 punten.
De partij tussen Hein Kitsz en 
Hans Kooiman, kenmerkte zich 
door een sterk spelende Hein en 
een, door met een oogblessure, 
spelende Hans. Hein stond her-
boren aan de wedstrijdtafel, na 
weken van kwakkelen, en kon na 
een aarzelend begin en een ster-
ke �nish, zijn keu tevreden opber-

gen. Een stijgingspercentage van 
45% was het resultaat van zijn 
inspanning, wat hem een paar 
plaatsen deed stijgen op de rang-
lijst. 

Ook Ad Kempers was een speler 
die ruim boven zijn gemiddelde 
speelde in zijn partij tegen Siem 
Bakkum. Ad wist als winnaar de 
wedstrijdtafel te verlaten met een 
stijgingspercentage van 39%, ter-
wijl Siem maar niet het spel kon 
spelen, dat men van hem gewend 
is. Stand: 1. Cor Stroet met 1612 
punten; 2. Wim van Duin met 
1510 punten; 3. Kees Baars met 
1479 punten.   

Schaakteam Castricum bekert verder
Castricum - Het bekerviertal 
van schaakvereniging Castri-
cum heeft afgelopen vrijdag een 
mooie 3-1 winst geboekt op Pur-
merend. In dorpshuis ‘De Kern’ 
werd een nuttige en verdiende 
zege behaald in de eerste ronde 
van de bekercompetitie van de 
Noord-Hollandse Schaakbond. 
Door dit resultaat is de achtste 
�nale in de strijd om de N.H.S.B. 
beker bereikt. Binnenkort wordt 
bekend gemaakt wie dan de op-
ponent zal zijn.
De jonge en steeds sterker spe-
lende Victor de Vries liet weer 
eens zien waartoe hij in staat is en 
liet zijn nóg jeugdiger tegenstan-

der volstrekt kansloos. Na kwali-
teitswinst volgde een beslissende 
aanval. Een mooie opsteker voor 
zijn drie teamgenoten.
Het duurde een poos voor de vol-
gende beslissing tot stand kwam. 
Eric van der Klooster speelde een 
prima partij, maar ‘vergat’ een to-
ren te winnen. Schaakblindheid 
van beide schakers. Hij bereikte, 
in tijdnood, de remisemarge mid-
dels eeuwig schaak.
Rob van den Heuvel stond goed 
in het middenspel, maar vergiste 
zich in het vervolg en kwam twee 
pionnen achter te staan. Hij knok-
te voor wat hij waard was en door 
mindere zetten van zijn oppo-

nent en het kundig manoeuvre-
ren van Rob, met minder tijd op 
zijn klok, wist hij een knappe re-
mise te bereiken.
Heleen van Arkel stond, aan 
het eerste bord achter de zwar-
te stukken, de hele partij beter, 
maar moest uitkijken voor de mo-
gelijkheden van de beide paar-
den van haar tegenstander in het 
middenspel. Ze speelde deson-
danks degelijk, hield constant de 
druk op de witte koningsvesting 
en trok het eindspel kundig naar 
zich toe. 
Zo werd de eindstand 3-1 voor 
Castricum en bekert het viertal 
verder in Noord-Holland.

Dik verlies voor 
rugbyvrouwen Cas RC

Kim Dekker breekt door de verdediging van AAC en scoort haar try (foto: 
Hans van Amersfoort)

Castricum - Onder stormachti-
ge omstandigheden begon zon-
dag de rugbycompetitie weer 
voor de dames van Castricum. 
De wedstrijd die op het program-
ma stond was meteen een kraker 
namelijk tegen de titelkandidaat 
voor het Nederlands kampioen-
schap, te weten AAC uit Amster-
dam. Het was dan ook tegen elke 

verwachting in dat Cas RC vanaf 
de kick-o� het initiatief naar zich 
toe trok en de eerste 10 minuten 
AAC op hun helft in de verdedi-
ging drukte. Helaas door onfor-
tuinlijk balverlies bleef een score 
voor de Duinranders uit en coun-
terde de Amsterdammers. 
De eerste try van de wedstrijd 
was voor de gasten uit de hoofd-

stad. Cas RC moest vechten tegen 
rugby-ervaring uit Amsterdam. 
Dat kostte veel kracht en ener-
gie en daar maakte AAC goed ge-
bruik van. Elke keer als Castricum 
dacht dat ze de weg naar de try-
line hadden gevonden, bleek de 
gehaaidheid van AAC door de 
bal te veroveren en wederom te 
counteren. 
Dat Castricum niet het kaas van 
de brood liet eten bleek uit een 
goed opgezette aanval van de 
plaatselijke rugbydames, waarbij 
uiteindelijk Hiske Blom de tegen-
standers haar hielen liet zien en 
scoorde. De nul was in ieder geval 
van het scorebord. In de tweede 
helft was er eenzelfde beeld. Cas-
tricum wilde wel maar werd elke 
keer weer gestuit door de rugby 
gelouterde dames van AAC. Maar 
zie !! Kim Dekker zette met enkele 
fraaie schijnbewegingen de hele 
verdediging van Amsterdam op 
het verkeerde been en opende 
de score in de tweede helft. AAC 
beantwoorde dat met een te-
gentry maar die brutale Kim ging 
meteen in herhaling. Op identie-
ke wijze schoot ze door de laat-
ste linies van de tegenstander 
en sprintte ze naar de trylijn voor 
haar tweede try. Helaas bleef het 
daarbij. 
De overmacht van AAC was te 
groot en was hun overwinning 
niet meer dan terecht. De uitslag 
15-70 voor Amsterdam is daar ge-
tuige van.

Ayele Abshero wint voor derde keer 
NN Egmond Halve Marathon
Regio - Het eerste grote loop-
evenement van het nieuwe jaar, 
de NN Egmond Halve Marathon, 
werd zondag gewonnen door de 
Ethiopiër Ayele Abshero. Het was 
de derde keer dat hij de wedstrijd 
van organisator Le Champion op 
zijn naam schreef (eerder won hij 
in 2014 en 2011). Hij noteerde een 
tijd van 1.04.57. Ook bij de dames 
was er Ethiopisch succes. Haven 
Hailu kon het beste met de om-
standigheden omgaan en klokte 
een eindtijd van 1.14.51. Ruth van 
der Meijden eindigde knap als 
vierde vrouw en was beste Neder-
landse in 1.17.20. Ronald Schröer 
eiste de plek als beste Nederlan-
der op in 1.07.08 (9e overall).

De strijd om de ereplaatsen werd 
dit jaar uitgevochten in een storm-
achtig Egmond aan Zee. Het was 
droog, het strand was hard, maar 
een stevige west tot noordwes-
tenwind maakte het aardig zwaar. 
Het zorgde ervoor dat een com-
pacte kopgroep van ongeveer 25 
man besloot op het strand dicht 
bij elkaar te blijven. Het werd een 
tactisch spel voor de beste positie 
aan de binnenkant van de groep. 
Vlak voor Castricum probeert Mi-
chel Butter vooraan iets te pu-
shen, maar moet de wedstrijd 
even later staken vanwege een 
hamstringblessure. Ook Khalid 
Choukoud stapt kort daarna uit. 
Op de drassige duinpaden voer-
den de Afrikaanse lopers het tem-
po gelijk op. De afvalrace resul-
teert uiteindelijk in een kopgroep 
van acht man. Het is de onbeken-
de William Wanjiku uit Kenia die 
als eerste een gat durft te slaan. 
Op de Bloedweg besluit oud-win-
naar Ayele Abshero dat de wed-
strijd nog niet beslist is. In de laat-
ste kilometer weet hij aan te ha-
ken bij Wanjiku, om vervolgens in 
de bocht bij de Van Speijk vuur-
toren met grote passen solo rich-
ting de �nish te lopen (1.04.57). 
Wanjiku raakt in de slotmeters 
zijn tweede positie ook nog kwijt 
door een sterke eindsprint van Ta-
ou�k Allam uit Marokko (1.04.59). 
Wanjiku �nisht één seconde later 
(1.05.00). Ronald Schröer hield de 
Nederlandse eer hoog, hij werd 
9e overall in een tijd van 1.07.08. 
Schröer was na a�oop ontzet-

tend blij: ,,Ik dacht vanochtend: 
dit is mijn achtertuin, ik ga het ge-
woon doen vandaag’’. De talent-
volle Stan Niesten werd tweede 
Nederlander in 1.07.51, Edwin de 
Vries mocht de derde plek op het 
Nederlandse podium innemen 
(1.08.40).

In het kader van de man/vrouw 
wedstrijd gingen de dames 9.17 
minuten eerder van start dan de 
mannen. Andrea Deelstra trok al 
snel de stoute schoenen aan door 
de leiding te pakken in de wed-
strijd. Ze bereikt als eerste het 
keerpunt in Castricum aan Zee. 
Op zo’n 20 seconden daarach-
ter een klein groepje dames met 
daarin Ruth van der Meijden en 
de drie Afrikaanse favorieten Jak-
cline Chepngeno, Haven Hailu en 
Maeregu Hayelom. Van der Me-
ijden moet vervolgens in de dui-
nen al snel lossen en ook Hay-
elom kan het tempo van de an-
dere twee dames niet volgen. 
Op het 12 km-punt moet Deel-
stra de koppositie opgeven en lo-
pen Chepngeno en Hailu samen 
richting Egmond. Op het 19 km-
punt worden de twee ingehaald 
door de eerste mannen. Op dat 
moment weet de 20-jarige Hai-
lu een gaatje te slaan, waarna ze 
de winst niet meer uit handen 
geeft. Ze noteert een �nishtijd 
van 1.14.51. Chepngeno wordt 
tweede (1.15.06) en Hayelom 
derde (1.16.49). Van der Meijden 
haalt Deelstra in de slotkilometers 
nog in en eindigt als eerste Ne-
derlandse vrouw en vierde over-
all (1.17.20). Deelstra �nisht kort 
daarachter in 1.17.41. Op de bou-

levard van Egmond kwam Bo Um-
mels als derde Nederlandse over 
de �nish (1.19.31).

Bijna 18.000 deelnemers genoten 
van de schitterende kilometers 
over het strand en door de dui-
nen van het Noordhollands Duin-
reservaat. De wind vanuit zee was 
pittig, maar de verwachte regen 
bleef uit en dus stond het pu-
bliek weer in groten getale langs 
de kant om de lopers aan te moe-
digen. De 70-jarige Jaap Wit uit 
Heerhugowaard volbracht als eni-
ge deelnemer voor de 46e keer de 
halve marathon.

PWN was dit jaar als goed doel 
verbonden aan de NN Egmond 
Halve Marathon. 
Alle deelnemers konden tijdens 
hun inschrijving een donatie 
doen aan de organisatie, die zich 
inzet voor het behoud van bijen 
en andere bestuivers in het duin-
gebied. De cheque met een re-
cordbedrag van € 18.023,50 werd 
bij de start uitgereikt door Ruud 
van der Velde, voorzitter van Le 
Champion, aan Joke Cuperus, di-
recteur PWN, en Raymond Duin-
dam, manager sector Natuur en 
Recreatie.

De volgende editie van de NN 
Egmond Halve Marathon vindt 
plaats op zondag 12 januari 2020. 
De inschrijving gaat begin augus-
tus van start. 

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

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 4 februari 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens
 het Raadsspreekuur 

Op 29 januari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belasti ngen 2019. 
Speciaal voor iedereen die daar vragen over hee   of er meer over wil weten, organiseert de 
gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 2 februari van 9.00 – 13.00 uur. 
De toegang is grati s.

Belasti ngmedewerkers en ta ateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informati e 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met zijn aanslag, kan daar 
samen de beste en snelste oplossing vinden. Meer informati e leest u op de homepage van onze 
website www.castricum.nl. 
Uiteraard kunt u ook ook buiten deze inloopdag om ti jdens openingsuren bellen of langskomen 
als u een vraag heeft .

MijnOverheid
Als het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat is het via www.MijnOverheid.nl
mogelijk om het aanslag-/beschikkingsbiljet digitaal in te zien en/of af te drukken.
Het ta ati everslag van uw eigen woning kunt u digitaal inzien en/of afdrukken wanneer
het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat.

Met behulp van DigiD kan het MijnOverheid account en de gemeente Castricum als
organisati e worden geacti veerd door het plaatsen van een vinkje. Vanaf dat moment wordt de 
belasti ngaanslag digitaal verstuurd via de Berichtenbo  van MijnOverheid.

WOZ-bureaus zeggen dat het indienen van uw bezwaar grati s is, maar uiteindelijk kost het de 
maatschappij veel geld  Maakt u daarom eerst een afspraak met ons, dan zoeken we naar de 
beste en snelste oplossing. 
De bureaus hebben recht op een vergoeding van de gemeente. De vergoedingen zijn wett elijk 
vastgesteld:  249,- per bezwaarschrift ,  249,- per hoorzi   ng en  128,25 tot  256,50 per ta a-
ti erapport. Stel dat uw WOZ-waarde met  10.000,- wordt verlaagd; u ontvangt dan ongeveer 

 10,- terug. Het WOZ- bureau ontvangt van de gemeente de wett elijke vergoeding, die tot 
 700,- kan oplopen. 

Een bezwaarschri   zelf indienen is wel grati s
De gemeente hoopt dat u geen ‘no-cure-no-pay bureau’ in de arm neemt als u vragen heeft  of u 
het niet eens bent met de aanslag. Belt u gerust met de belasti ngmedewerkers en ta ateurs.

Binnen zes weken na de dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet kunt u een bezwaar-
schrift  indienen. U heeft  de volgende mogelijkheden om een bezwaarschrift  in te dienen.
- digitaal, met uw DigiD, via www.castricum.nl.
- schrift elijk aan de gemeente Castricum, t.a.v. de heffi  ngsambtenaar, Postbus 1301, 
  1900 BH Castricum.

n aarsc ri   in i n n ia mai  is ni t m ij .

Agenda Raadsplein 17 januari 2019

 
ijd Onderwerp 

Commissies   
19.30  20.45 Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op begroti ngswijziging  
 2019 van de werkorganisati e BUCH   
21.00  22.30 Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw 
21.00  21.45 Bestemmingsplan Duinpad 3 te Castricum
21:45  22:30 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
22.45 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Diverse moti es Duin & Bosch
 B Beantwoording brief inzake wijziging RvO en AB O
 5 Sluiti ng  
    
n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n 
unn n rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  

c mmissi r a rin n aan  r  ijn. 
n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar r 

t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 .00 uur aanm n ij  
ri    ia raa s ri   castricum.n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  

909 01 .
  n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n.

Agenda Raadsinformatieavond 
24 januari 2019

 
ijd Onderwerp

19.30  21.00  Presentati e Regionale Energie Strategie (RES)
19.30  21.00 Raadsgroep Vernieuwing okale Democrati e
 au
21.15  22.30 Raadswerkgroep digitalisering 

Adviesraad Sociaal Domein zoekt 2 nieuwe 
leden én een secretaris

 a i sraa  ciaa  m in is   naar ni u  n
Wij zoeken 2 leden met a   niteit op het gebied van: de eugdwet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  Daarnaast zoeken wij een secretaris met a   niteit en kennis van n of 
meerdere van de aandachtsgebieden.  

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van 
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen 
binnen het Sociaal Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de 
Parti cipati ewet en de eugdwet zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

Wie wij zoeken
U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en voelt zich betrokken bij 
de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op het gebied van één van de terreinen binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, eugdwet of Parti cipati ewet hebt u kennis op basis van ervaring 
of (professionele) betrokkenheid.

Als inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum hebt u een sociaal netwerk, dat 
ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. Wellicht hebt u binding of bent u anderszins 
betrokken via vereniging of buurt bij sociale en maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. 
In elk geval staat u ‘midden in de gemeenschap’. 
De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacati evergoeding van de leden voor 
faciliteiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering. 

Meer informati e 
Wilt u eerst nog meer weten over het werk van de Adviesraad en uw mogelijke rol daarin  Dan 
kunt u contact opnemen met Cees Huisman, voorzitt er, telefoon 0648981923 of  huisman.cees@
gmail.com  

Reageren
Uw reacti e kunt u sturen, v r 6 februari 2019, naar het e-mailadres asd@castricum.nl.  Er volgt 
dan een oriënterend gesprek met een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum. 
Daarna kan de Adviesraad besluiten u als lid voor te dragen aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, die de benoeming formaliseert. 

Inloopochtend over WOZ-waarde en gemeen-
telijke belastingen op zaterdag 2 februari

Hebt u interesse in het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfspand  Op woensdag 23 januari 
a.s. organiseert de gemeente samen met DECRA en ECONNETIC een informati ebijeenkomst in 
Alkmaar. Van 16.00 tot 18.00 uur in het kantoor HVC, adestraat 1 in Alkmaar  Bezoekerscen-
trum. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.  

Zon op bedrijfsdaken Regio Alkmaar 

rijgt u ook wel eens verkopers van kalenders, ansichtkaarten en stroopwafels aan de deur  
Sommigen beloven dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Het is de vraag of dat zo is. 
Vraag daarom alti jd naar een vergunning

Als toezichthouder van de goede-doelensector waarschuwt het CB  al jaren voor verkopers van 
kaarten, kalenders etc. die de opbrengst geheel of grotendeels in eigen zak steken. Toch krijgt 
het CB  nog regelmati g klachten en meldingen. Wees daarom alert.

Vergunning
Het belangrijkste wat u kunt doen, is de verkoper vragen naar de vergunning van de gemeente. 
Sommige verkopers zeggen dat dit niet nodig is ‘omdat het geen collecte voor een goed doel is 
maar verkoop van goederen’. out. Aan de deur verkopen (‘colportage’) zonder vergunning is 
inderdaad toegestaan, maar niet als de opbrengst (gedeeltelijk) naar een goed doel gaat. Dan 
hebben de verkopers in vrijwel alle Nederlandse gemeenten een vergunning nodig. Dit valt 
namelijk e pliciet onder de collectevergunning.
Smoes
Sommige verkopers doen een beroep op arti kel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid 
van meningsuiti ng gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, 
zou je gebruik maken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin.
Erkenning
Vraag dus alti jd naar de lokale vergunning. Volgt er een ingewikkeld verhaal en géén vergun-
ning, dan doet u er beter aan de deur te sluiten. U kunt ook vragen (of online controleren) of 
het goede doel een erkenning van het CB  heeft . De erkenning is niet verplicht. Maar ook het 
niet hebben van de erkenning kan een signaal zijn dat de verkoper zijn eigen belang hoger heeft  
staan dan het belang van het goede doel. 
Zekerheid
Wees dus voorzichti g. Natuurlijk kan een verkoper de beste bedoelingen hebben, maar dan is 
het ook geen probleem om bij de gemeente een vergunning aan te vragen en/of door het CB  
erkend te worden. 

lachten
Voor klachten over dubieuze verkopers aan de deur kunt u zich melden bij het CB ; www.cbf.nl.

Verkopers voor het goede doel? 
Wees voorzichtig!
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 16 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 
030119 Albert Schweitzerlaan 8 in Castricum (kavel 8) 
 Het bouwen van een woning (WABO1900004)
070119 Woude 36c (secti e E742) in Castricum   
 Het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan (WABO1900035)
080119 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum  
 Het vergroten van de woning (WABO1900032)
 Molenweg 83 in Limmen  
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1900041)
100119 Van Bergenlaan 1 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900054)
 Ostara 1 in Limmen 
 Het aanleggen van een in-  of uitrit (WABO1900048)
 Ostara 1 in Limmen 
 Het bouwen van een garage(WABO1900049)
110119 Dorpsstraat 19 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel(WABO1900056)

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:  Stati onsweg 8 in Castricum  
    Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
 • Buiten behandeling: Limmerweg 2 in Castricum  
    Het plaatsen van schapen schuilstallen (legalisati e) (WABO1801522)
 
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
070119 Rijksweg 100 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801904)
090119 Vaartkant 14 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801855)
100119 De Woude in Akersloot en Uitgeest (diverse locati es) 
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)
 Polderdijk 8a in Castricum  
 Het vergroten van de werktuigenberging(WABO1801604)
 Westerweg 8 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning met berging (WABO18 01882)
 Rooseveltlaan 14 in Castricum 
 Het uitbreiden van de woning (WABO1801919)
110119 Molenweg 22 in Limmen. 
 Het verbouwen van een woning (WABO1801995) .

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.

Gemeentelijk Rioleringsplan Castricum 2019-2023 ter inzage 
De Gemeenteraad heeft  op 20 december het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-
2023 vastgesteld. Het beleidsdocument ligt in concept vanaf 16 januari 2019 gedurende 6 
weken ter inzage ti jdens de openingsuren op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Castricum. Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 vindt u ook op onze website: 
www.castricum.nl/rioleringsplan 

Inhoud 
Het Gemeentelijk RioleringsPlan is een wett elijk verplichte planvorm, waarin we onze 

zorgplichten voor grondwater, hemelwater en afvalwater uiteen zett en. Het GRP richt 
zich dus niet alleen op het rioolwater en het effi  ciënt afvoeren hiervan, maar ook op het 
afvoeren, infi ltreren en lozen van regenwater en het peil van het grondwater (niet te hoog 
en niet te laag).

Het GRP wordt om de 5 jaar opgesteld. Het blikt terug op de afgelopen 5 jaar en kijkt 
vooruit naar de strategie en het beleid voor de aankomende 5 jaar. Hierin komen 
aspecten als samenwerking, kostenbesparing en ruimtelijke adaptati e (beter bekend als 
klimaatadaptati e) terug. Aan de hand van het uitgavenpatroon voor de aankomende 60 
jaar is een kosten-dekkingsplan opgesteld, aan de hand waarvan de rioolheffi  ng voor de 
aankomende 5 jaar is bepaald.

Zienswijze 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schrift elijk zijn zienswijze omtrent 
het concept Gemeentelijk rioleringsplan kenbaar maken bij het Team Civiele Werken 
en Verkeer, Postbus 1301, 1900BH Castricum of via email: (ingezuurbier@debuch.nl). 
Mogelijke zienswijzen worden geïnventariseerd en zo nodig verwerkt in het Gemeentelijk 
rioleringsplan en vervolgens in een defi niti eve versie aan de raad ter goedkeuring 
voorgelegd. 

Verkoop snippergroen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het voornemen bestaat tot verkoop 
van een strook snippergroen, naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de betrokken 
bewoners. De groenstrook zal vervolgens ingericht en gebruikt gaan worden als erf of 
tuin. Op termijn zal ten behoeve van het gebruik als tuin of erf de ter plaatse geldende  
bestemming  van de grond door middel van wijziging van bestemmingsplannen en/of een 
andere ruimtelijke ordeningsprocedure worden gewijzigd in een tuin of erfb estemming. 
Dit kan ook gebeuren  in combinati e met eventuele bouwplannen, dit is per situati e 
verschillend.

De voorgenomen verkoop betreft :
- Een strook grond naast de woning Anna Reijnvaansingel 15 te Castricum

Inwoners die nader geïnformeerd willen worden, of hun zienswijze over de verkoop kenbaar 
willen maken kunnen hieromtrent contact opnemen met, team Vastgoed & Beleid telefoon 
088 909 7346 of door middel van een schrift elijke reacti e. Tekeningen van de te verkopen of 
te verhuren stroken grond liggen vanaf 17 januari 2019 gedurende vier weken ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis.  

Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, 
Heemstederweg 4 in Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend, dat zij een 
omgevingsvergunning milieuneutrale verandering hebben verleend voor het bedrijf Tardy 
B.V. aan Heemstederweg 4 in Castricum. De milieuneutrale verandering betreft  het innemen 
van puin en steenafval. 

Besluit verzonden: 8 januari 2019

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland Noord, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een 
voorlopige voorziening te treff en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank 
indienen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven. 

Informati e/besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 
-1021300 (o.v.v. zaaknummer RUD.264868).

Castricum, 16 januari 2019.

Ruim 300 inwoners hebben afgelopen ti jd de enquête “kleine ergernissen” van de gemeente 
ingevuld. De gemeente wilde hiermee graag inzicht krijgen in de meest voorkomende 
“alledaagse” ergernissen in de openbare ruimte.

Uit de resultaten is een top drie naar voren gekomen. Met sti p op één staat ‘hondenpoep’, 
gevolgd door ‘fout parkeren’ en op nummer drie ‘rommel op straat’.
De enquête is ook in Bergen, Castricum en Uitgeest gehouden. Hier kwam dezelfde top drie uit.
De gemeente zet in samenwerking met de politi e al in op deze drie problemen. Er zijn regels en 
er wordt gecontroleerd, gehandhaafd en opgeruimd. Zij hoopt ook op samenwerking met u als 
inwoner; spreek elkaar aan als u een probleem signaleert. Bewoners, ondernemers, organisati es 
en gemeente: de buurt, dat is iedereen samen! De gemeente gaat concrete en eff ecti eve oploss-
ingen zoeken voor de top drie ergernissen. Dezen krijgen onder andere speciale aandacht in het 
handhavingsbeleid dat in 2019 door het college wordt vastgesteld.
De gemeente is erg blij met de bereidheid van de inwoners om de enquête in te vullen en wil 
iedereen die de moeite daarvoor heeft  genomen bedanken.

Hondenpoep op één Kastanjes Van Oldenbarneveldweg ziek
De kastanjebomen aan de Van Oldenbarneveldweg kampen met een schimmel. 
De gemeente laat onderzoeken wat dit betekent voor de stabiliteit van de bomen. 
Het gaat om het zogeheten fl uweelpootje. 

De schimmel werd eind vorig jaar ontdekt bij een boom ter hoogte van nummer 53. 
Uit voorzorg is daar een zware tak verwijderd omdat er kans was op afb reken. Bij inspecti e 
van de andere bomen bleek de schimmel ook daar aanwezig.
De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachti ng volgende maand bekend.

Like ons op Facebook



Waar blijft het water?
Riool
Tegenwoordig legt de gemeente gescheiden rioolsystemen aan. Het vuile afval-
water uit woningen en bedrijven wordt niet meer vermengd met regenwater. Dat 
voorkomt dat vuil rioolwater op straat belandt bij heftige regen. Het afvalwater gaat 
via het rioolsysteem naar de zuivering van het hoogheemraadschap (waterschap).
Door het scheiden van het rioolstelsel hoeft het schone regenwater niet meer 
naar de zuivering. Daarnaast wordt regenwater lokaal opgevangen in wadi’s (

verlaagde grasvelden of verlaging met beplanting), grep-
pels en verdiepte pleinen, waar het minder overlast 

veroorzaakt.
Met rijdende camera’s in het riool houden 
wij de kwaliteit van de putten en buizen 
in de gaten. De gemeente zorgt voor het 
onderhoud en het vervangen van 
onderdelen.

Grondwater
Door de klimaatverandering komen er meer periodes van heftige regenval, maar 
ook van langdurige droogte. Dat heeft gevolgen voor het grondwaterpeil. Om de 
risico’s bij lange droogte te beperken, is de grondwatervoorraad belangrijk. Waar 
het peil laag is, kan regenwater het best in de grond belanden in plaats van het 
riool. Waar het peil hoog is, kan drainage uitkomst bieden. We houden de situatie 
in de gaten met behulp van grondwatermeetpunten verspreid over de hele ge-
meente.

Speciale bestrating en planten helpen 
het regenwater in de tuin te houden. Illustratie Rioned

Wat kunt u doen
De gemeente kan het effect van klimaatverandering niet alléén opvangen. 
Om wateroverlast na fl inke regenbuien te beperken zijn maatregelen op eigen 
terrein ook nodig. 

Hoe meer regenwater rechtstreeks in de grond kan stromen, hoe minder het 
riool onder druk komt te staan. Waar veel huizen of bedrijven staan, kan dat 
vaak moeilijker: straten en terreinen zijn geplaveid en het regenwater vindt 
vooral via het riool zijn weg. Wat helpt is in deze gebieden ruimte voor 
regenwater te scheppen. Door groen te planten bijvoorbeeld.

Afvoer geregeld in Gemeentelijk 
Rioleringsplan Castricum 2019-2023
Op 20 december heeft de gemeenteraad het Gemeentelijke RioleringsPlan 
2019-2023 vastgesteld. Dit plan ligt ter inzage. Uw reactie is welkom.

Waarom een rioleringsplan?
Al het regenwater, maar ook het rioolwater uit woningen en bedrijven moet 
ergens heen. De gemeente zorgt voor de inzameling en afvoer. Ook houdt de 
gemeente het grondwaterpeil bij. Er staan meetpunten verspreid door de hele 
gemeente.

Hoe de gemeente dit alles doet, dat staat in het gemeentelijk rioleringsplan 
(GRP). Hierin staan de plannen voor de komende jaren, wat dat kost en wat 
inwoners bijdragen in de vorm van rioolheffi ng. Het GRP wordt elke 5 jaar 
aangepast.

Ander klimaat vraagt om maatregelen
Het klimaat verandert: regenbuien worden steeds heviger en ook periodes van 
droogte komen vaker voor. Bij extreme regen kan het riool al het water niet 
meteen verwerken. Een periode van lange droogte heeft ongewenste gevolgen 
voor bijvoorbeeld de grondwaterstand.
Daarom nemen gemeenten in Nederland, maar ook de waterschappen 
maatregelen om problemen te voorkomen. Bij veel regen moet het water goed 
wegkunnen, bij droogte is het juist van belang om watervoorraden te hebben.

En verder…
De gemeente werkt aan beleid voor zogeheten ‘klimaatadaptatie’, ofwel: hoe 
bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering? Dit werken we de 
komende 2 jaar uit. 

Rioolheffi ng
De extra investeringen en onderhoudsmaatregelen voor het riool zijn noodzakelijk 
maar kosten wel geld. De gemeente weet de meeste extra kosten op te vangen 
door meer samenwerking en afstemming met andere overheden en door slim-
mer werkzaamheden te combineren. Ook kijkt de gemeente naar het onderhoud: 
als het nog kan wachten, dan bespaart dat kosten.
Zo kan de stijging van de rioolheffi ng beperkt blijven. Volgend jaar gaat de heffi ng 
van € 192,- per huishouden naar € 196,- .

Inzage
Het GRP 2019-2023 ligt vanaf 16 januari tot en met 27 februari 2019 ter inzage in 
het gemeentehuis. Het rioleringsplan is ook in te zien op onze website: www.cas-
tricum.nl/rioleringsplan. Tot en met 27 februari 2019 kunt u een zienswijze kenbaar 
maken bij de gemeente, via een e-mail aan IngeZuurbier@debuch.nl of schriftelijk 
bij gemeente Castricum, Postbus 1301,  1900 BH Castricum, onder vermelding 
van: ‘zienswijze rioleringsplan’.

Meer informatie
Heeft u vragen over het rioleringsplan of de procedure? Neem dan contact op 
met Inge Zuurbier, beleidsmedewerker water.

Het scheelt als regenwater in de tuin kan lopen in plaats 
van in het riool. Foto Rioned

Regenwater en afvalwater worden apart afgevoerd. Illustratie Rioned.

De Schulpvaart.  
Foto Nico Lute




