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IJs net niet dik genoeg
Castricum - Er werd hals-
reikend naar uitgekeken; de 
opening van de natuurijs-
baan van de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan aan de Zee-
weg, maar het ging niet ge-
beuren. Het ijs werd niet dik 
genoeg. Het is alweer vijf 

jaar geleden dat Castricum 
de schaatsen onder kon bin-
den op de natuurijsbaan in 
het duin. Met enkele nachten 
vorst werd de ijsdikte steeds 
een beetje dikker. Voor een 
openstelling van de natuur-
ijsbaan hanteert de vereni-

ging een minimale ijsdikte 
van de gehele ijsvloer van ze-
ven cm en dat werd het niet. 
In februari een nieuwe kans?

Informatiebijeenkomst:
Maandag 6 februari

De Oude Keuken
Oude Parklaan 117, C’cum

aanmelding en nog meer 
informatiebijeenkomsten:

www.vrijschoolcastricum.nl

Vrijeschool Castricum 
start in september 2017

Meld je nu aan!
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IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 

XXL zak
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(Zie advertentie elders in deze krant)
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Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nl

Reformmarkt.nl
a.s. vrijdag op de markt.

Uw gezonde start 
van het nieuwe jaar.

Visolie 30%
100 caps van 

€10,- 

voor €7,50

Castricum - Vrijdag om 
14.30 uur is de brandweer 
uitgerukt om drie tamme 
eenden te redden die vastge-
vroren waren op het ijs in de 
vijver langs de Soomerwegh. 
Een brandweerman, die aan 
een touw vast zat, is tijgerend 
over het ijs geschoven naar 

de  eenden om ze los te krij-
gen. 
Nadat ze bevrijd waren wer-
den ze aan de eigenaar over-
handigd, die nabij de vijver 
woont. De eenden verblijven 
normaal gesproken in een 
vijver in zijn tuin. Foto: Eve-
lien Olivier. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Shoarmavlees
25% KORTING

Snel en smakelijk
350 gr. gesneden 

snijbonen
350 gr. krieltjes

2 biefstuk tartaar
Samen €5,99

gevuld stokbroodje
2 stuks €4,99

Plus
Wijzer

DEZE WEEK 
IN DE KRANT!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
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zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 15-01-2017: Hidde 
Michaël Klut, zoon van Adri-
aan W. Klut en Wendy Meurs. 

Overleden
Castricum - 3-01-2017: Eliza-
beth E. de Vries. 13-01-2017 
Vogeltje Visser, weduwe van 
Sieberen Keuning. 17-01-2017: 
Annelies Mink, gehuwd met 

Robert Sprenkels. 17-01-2017: 
Maria T. Bruinenberg, weduwe 
van Adrianus Broersen. Lim-
men - 11-01-2017: Elisabeth J. 
Fatels, gehuwd met  Cornelis 
N. Al. 12-01-2017: Catharina 
A.C. Hooijmans, gehuwd met  
Cornelis L. de Koning. 13-01-
2017: Cornelis L. de Koning, 
weduwnaar van Catharina A.C. 
Hooijmans.

Piano-estafette; vier 
toppianisten van dichtbij

Castricum - Zondag 29 janu-
ari vindt in de nieuwe toneel- 
en concertzaal van Gees-
terhage het allereerste con-
cert plaats. Voor Toonbeeld, 
dat al bijna twintig seizoenen 
‘Concert op zondag’ organi-
seert, betekent het de lang ge-
droomde herstart. Qua akoes-
tiek, verlichting, zitcomfort en 
klimaatbeheersing is de Ko-
ningszaal in niets te verge-
lijken met de aula in het ou-
de gebouw. Toonbeeld wil om 
die reden de herstart net zo 
sprankelend laten verlopen als 
de officiële opening van de ei-
gen afdeling in Geesterhage 
op 14 januari. Vandaar dat al-
le muziekhebbers worden uit-
genodigd voor een gratis con-
cert met vier toppianisten uit 
Castricum en directe omge-
ving. Ze spelen elk een half 
uur met tussendoor twee korte 
en een lange pauze. Om 14.30 
uur start als eerste Regina Al-
brink, die elk jaar met veel 
succes in het Concertgebouw 
haar kerstrecital geeft, met 
een klassiek programma. Om 

15.10 uur speelt Jakob Klaas-
se lichte muziek. Wie hem niet 
van naam kent, heeft hoogst-
waarschijnlijk wel zijn muziek 
gehoord. Hij heeft onder an-
dere gecomponeerd en ge-
arrangeerd voor en gespeeld 
met Boudewijn de Groot, Hen-
ny Vrienten, Bram Vermeu-
len en Jan Rot. Na de grote 
pauze treedt Bernard van de 
Boogaard op, die als pianodo-
cent aan Toonbeeld is verbon-
den. Hij speelt eerst de ‘Prélu-
de, Fugue et Variation’, opus 
18, van Cesar Franck en daar-
na de soloversie van de ‘Rhap-
sody in Blue’ van George Gers-
hwin. Als laatste betreedt om 
16.50 uur jazzpianist Jos van 
Beest het podium, die beloofd 
heeft voor de toehoorders nog 
een extra verrassing in pet-
to te hebben. De toegang is 
gratis, kaarten zijn af te halen 
bij de Readshop, muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing. Ook kan 
men reserveren via www.toon-
beeld.tv of tel. 0251659012. Op 
de foto: Regina Albrink.

Rudmer Heerema 
komt naar Castricum

Castricum - Om inwoners 
in contact met de lokale VVD 
te laten komen is de par-
tij maandelijks op de laatste 
vrijdag van de maand aanwe-
zig in club Mariz op Dorps-
straat 72. Vrijdag 27 janua-
ri tussen 16.00 en 17.00 uur 
zijn statenlid Esther Rommel 
en Twee Kamerlid Rudmer 
Heerema aanwezig. Rudmer 
is namens de landelijke VVD 
woordvoerder sport, natuur 
en dieren.

Vitesse JO15-4 kampioen
Castricum - Het spande er-
om, maar na weken van onze-
kerheid en ondanks afgelaste 
wedstrijden is Vitesse’2 JO15-
4 kampioen geworden. Twee 
jaar geleden was het team 
ook al kampioen. Met enkele 
nieuwe transfers is het team 
nog sterker geworden. Op 
één wedstrijd na werden alle 
wedstrijden gewonnen. Ook 
in het bekertoernooi is het 
team succesvol en heeft het 
zich geplaatst voor de volgen-

de knock-out fase, die in het 
voorjaar van start gaat. 
Op de foto v.l.n.r.: achter: Arno 
Schlosser (coach/trainer), Kai 
Heinen, Job Scheerman, Ri-
chard de Nijs, Leon Rijken-
berg, Jesse Scheermeijer, 
Mees van den Berg, Zakrya 
Sharifi, Ron Nanne (trainer), 
Thijs de Boer (coach), voor: 
Luuk Schlosser, Jort Boon, 
Mees de Boer, Sahal Litton, 
Ahmad Abduljahar, Rick Ver-
planke, Awesta Rahimi.

Castricum - Voor ieder-
een die vragen heeft over de 
WOZ of belastingen, organi-
seert de gemeente een in-
loopochtend op zaterdag 4 
februari van 9.00 tot 13.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en het advies is gratis. 
Taxateurs en belastingme-

dewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om taxatievra-
gen te beantwoorden. Ook 
voor andere vragen over ge-
meentelijke belastingen of 
hoe men bezwaar kan ma-
ken. Een vraag telefonisch 
stellen kan tijdens kantoor-
uren: tel. 14 0251.
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De leukste babyspullen 
bij Sibble in Uitgeest

Uitgeest - Sinds 10 decem-
ber 2017 heeft Uitgeest een 
Sibble Store aan het  Gladio-
lenpad 3. Deze gezellige win-
kel en webshop wordt ge-
dreven door Floor en Anouk, 
twee ontwerpers en vriendin-
nen die van kleins af aan cre-
atief bezig zijn. Floor: ,,Tijdens  
Anouk haar zwangerschap 
ontstond het idee voor een 
Maxi Cosi kapje. Zo’n kapje 
is standaard zwart, dat kon 
best opgepimpt worden met 
een kleurrijke zonnekap. Als 
je eerste kindje een meisje 
is en je tweede een jongetje, 
of je hebt een tweedehands 
Maxi Cosi dan is een nieuwe 
bekledingset een uitkomst.”
Een universeel, los verkrijg-
baar kapje bleek nog niet te 
bestaan en Floor en Anouk 
vroegen patent aan op hun 
vinding. Ze startten een web-
shop om de zogenaamde Co-
lorCap in de markt te zetten.
Anouk lachend: ,,Dat was 
nog best lastig, want hoe zet 
je een nieuw product in de 
markt waar men het bestaan 
nog niet van weet, het werd 
immers nog niet gezocht op 
internet. We hebben inmid-
dels bekendheid gekregen 
door met onze producten al-
lerlei verkoopbeurzen in bin-
nen- en buitenland te bezoe-
ken. Op 22 februari staan we 
voor de zevende keer op de 
Negenmaandenbeurs.”
Inmiddels is hun idee door 
circa vijftien merken geko-
pieerd, ondanks het patent. 
Floor: ,,In het begin vonden 

we dat vervelend, maar we 
proberen het nu ook maar als 
compliment te zien.”
Sibble onderscheidt zich be-
slist in kwaliteit, keuze en 
service. Na de Maxi Cosi- en 
autostoelbekleding kwamen 
er al snel meer ideeën voor 
andere babyproducten van 
textiel en zo is er een mooi 
babymerk van zo’n twintig 
verschillende producten in 
allerlei kleuren en prints ont-
staan.
Anouk: ,,We blijven nieuwe 
dingen ontwikkelen die we 
via onze webshop en nu dus 
ook in onze winkel in Uitgeest 
verkopen. Men wil soms toch 
een product live zien en voe-
len, dan is een fysieke win-
kel echt een uitkomst.” Aan-
vankelijk werd er vanuit huis 
gewerkt, maar dit werd al 
snel te klein en precies op 
het juiste moment kwam het 
pand naast de IJssalon in Uit-
geest vrij. Men kan bij Sibble 
terecht voor grotere en ook 
kleinere cadeautjes, muts-
jes, bandana’s en speenkoor-
den. Maar ook voor cadeau-
bonnen en aparte kaarten 
en posters is men dankzij de 
grafi sche vormgeving achter-
grond aan het juiste adres. 
Intussen staat het creatieve 
brein van Floor en Anouk niet 
stil, want binnenkort komen 
er bijzondere voedingskus-
sens bij. Floor: ,,De uitstra-
ling mag chique zijn maar het 
moet wel betaalbaar blijven.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.sibble.nl.

Henny Huisman kiest voor nieuwe 
Suzuki Ignis bij Klok & Thissen

Heemskerk - Henny Huis-
man is hier op de foto te zien 

met Jan Klok en Sef Thissen 
van automobielbedrijf Klok & 

Thissen, de Suzuki dealer aan 
de autoboulevard in Heems-
kerk. ,,Surprise, surprise Hen-
ny Huisman is gevallen voor 
het snuitje van de net nieuw 
geïntroduceerde Suzuki Ig-
nis en heeft hem afgelopen 
zaterdag opgehaald”, vertelt 
Jan Klok. 

Sef Thissen vervolgt: ,,Hen-
ny Huisman zag een test 
van de nieuwe Suzuki Ignis 
waarin deze auto hele ho-
ge ogen scoort. In de show-
room van Suzuki dealer Klok 
& Thissen werden de heren 
het snel eens en Henny Huis-
man is nu de nieuwe eige-
naar van een Suzuki Ignis 1.2 
Stijl Smart Hybrid Intro in het 
parelmoer wit.”

De nieuwe Suzuki is opval-
lend opgebouwd en afgelo-
pen zaterdag tot volle tevre-
denheid van Henny Huisman 
door Jan Klok en Sef Thissen 
afgeleverd.

Keez kampioenschap
Castricum - Op zondagmid-
dag 29 januari houdt mu-
ziekvereniging Emergo het 
Castricums Keez Kampioen-
schap. Het kampioenschap 
heeft tien succesvolle edi-
ties gekend onder regie van 
Stichting Sociaal Castricum. 
Door het stoppen van SSC 

zou het kampioenschap ech-
ter niet meer plaats kunnen 
vinden. Emergo heeft er, in 
overleg met SSC, voor geko-
zen om dit kampioenschap 
voort te zetten. Om 14.00 uur 
is de start. Inschrijven via in-
fo@emergo.org. Het vindt 
plaats in het Clusius College.

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

Demain tout Commence
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur   dinsdag 14.00 uur

Lion
donderdag 20.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

La La Land
vrijdag 16.00 uur

I Daniel Blake
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Allied

vrijdag 15.30 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

Brimstone
zondag 11.00 uur

Down to Earth
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
Soof 2

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

Storm
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur 
Macha en de Beer

zondag 11.00 uur
Sing (NL) 2D

Programma 26 jan t/m 1 feb 2017

Demain Tout Commence
Samuel leidt een zorgeloos 
leven aan de zonnige zuid-
kust van Frankrijk met veel 
feest en weinig verantwoor-
delijkheden. Tot Kristin, een 
van zijn vroegere veroverin-
gen, langskomt en vertelt dat 
hij de vader is van haar paar 
maanden oude baby Glo-
ria. Tot Kristin, een van zijn 
vroegere veroveringen, komt 
langs en vertelt dat hij de va-
der is van haar paar maan-
den oude baby Gloria. Als 
Kristin ervandoor gaat en 

de baby bij Samuel achter-
laat vertrekt hij halsoverkop 
naar Londen om haar terug 
te brengen naar haar moe-
der, maar zonder succes. Va-
der en dochter vestigen zich 
in Londen waar Samuel als 
stuntman gaat werken en 
zich ontpopt tot een liefde-
volle, onconventionele vader. 
Acht jaar later zijn hij en Glo-
ria een onafscheidelijk duo. 
Maar dan duikt de moeder 
van Gloria opnieuw op en wil 
ze haar dochter terug.

Gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal, vertelt Li-
on het verhaal van de India-
se jongen Saroo Brierley. Als 
5-jarig jongetje komt hij per 
ongeluk terecht op een trein 
die hem duizenden kilome-
ters door India voert; ver weg 

Lion van zijn thuis en familie. De 
kleine Saroo heeft geen idee 
waar hij is of waar hij van-
daan komt. Na wekenlang 
in zijn eentje te overleven in 
de ruige straten van Calcutta 
wordt de jongen opgenomen 
in een weeshuis en uitein-
delijk geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. 
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Visolie in de aanbieding
Castricum - Deze week zijn 
bij ‘Reformmarkt’, de reform-
kraam op de markt, de vis-
oliecapsules in de aanbie-
ding. Maar waarom visolie? 
Eigenaar Jaco van Nieuw-
koop vertelt: ,,Nederlanders 
eten te weinig vis. Een voe-
dingssupplement met visolie 
neem je vanwege de ome-
ga-3 vetzuren die ze bevat-
ten. Omega-3 vetzuren spe-
len een unieke rol in het 
ondersteunen van hart en 
bloedvaten. De Nederlandse 
Gezondheidsraad adviseert 
450 mg visolievetzuren per 
dag. De richtlijn voor twee 
keer per week visconsumptie 
wordt door slechts veertien 
procent van de Nederlandse 
bevolking gehaald.” 

Omega-3 vetzuren EPA en 
DHA zijn gunstig voor hart 

en bloedvaten. Zo hebben 
ze beiden een gunstige wer-
king op de bloeddruk en hel-
pen bij de instandhouding 
van een normaal vetgehal-
te in het bloed. DHA is bo-
vendien van belang voor een 
goede werking van de herse-
nen. Ook helpt het voor een 
goed zichtvermogen. En DHA 
is belangrijk voor de ontwik-
keling van hersenen en net-
vlies van het ongeboren kind.

Waarom gebruikt Jacco zelf 
visolie? ,,Als ik visolie gebruik 
merk ik dat me beter kan 
concentreren en veel min-
der chaos heb in mijn hoofd.  
Vroeger geloofde ik dat alle-
maal niet zo, maar ik zou in-
middels wensen dat ik de 
werking van visolie eerder 
had ontdekt. Dat had me op 
school zeker geholpen.”  

PCC Oosterhout wint Noord-
Hollandse Onderwijsprijs

Regio - Het pomphuisjespro-
ject van Vakcollege Techniek 
op PCC Oosterhout heeft een 
aansprekende Noord-Hol-
landse onderwijsprijs gewon-
nen. Op 29 maart wordt be-
kendgemaakt of het project 
van de Alkmaarse school ook 
de Landelijke Onderwijsprijs 
krijgt toegekend.
Leerlingen uit de derde klas 
Bouw, Wonen en Interieur 
van Vakcollege Techniek op 
PCC Oosterhout in Alkmaar 
sluiten hun derde praktijkjaar 
af met een eindopdracht. Na 
een heel jaar aanleren van 
basiskennis en vaardigheden
over metselen, schilderen, 
fi jnhout, bouwstellen, tim-
meren en tekeningen lezen, 
moeten leerlingen in duo’s 
aan de slag. Ze krijgen de 
opdracht om zelf een pomp-
huisje te ontwerpen volgens 
vaste buitenmaten, maar de 
leerlingen mogen de vorm-
geving zelf bepalen.

Het pomphuisjesproject 
kreeg op woensdag 18 janu-
ari de Noord-Hollandse On-
derwijsprijs toegekend. Uit 
het juryrapport: ‘Het PCC 

heeft een techniekproject op-
gezet dat alles in zich heeft. 
Het is een meesterproef, zo-
als die in de tijd van de gil-
den werd toegepast. De leer-
lingen BWI en PIE tonen hun 
vakvaardigheden en die zijn 
niet gering. De opdracht die 
de deelnemers moeten uit-
voeren, is uitgebreid en met 
grote zorg samengesteld.
Er worden hoge eisen ge-
steld aan de bouwers. Twee 
leerlingen van elke afdeling 
werken samen bij het opbou-
wen van het huisje, vanaf de 
fundering tot de installatie 
van elektriciteit. En natuur-
lijk moet er een werkende 
pomp zijn die zorgt voor de 
afvoer van overtollig water, 
op landbouwgrond bijvoor-
beeld. Naast directe vakvaar-
digheden van BWI komt ook 
het goed communiceren, sa-
menwerken, probleem oplos-
sen, calculeren, plannen, be-
groten aan bod. Waarlijk een 
‘totaalproject’ waar alle fa-
cetten uit de latere beroeps-
praktijk aan de orde komen.’ 
Op de website van de school 
zijn foto’s van de pomphuis-
jes te vinden en een fi lmpje 

Koffi eochtend voor 
borstkankerpatiënten

Castricum - Op donder-
dag 2 februari van 10.00 tot 
12.00 uur is er een koffi eoch-
tend voor en met borstkan-
kerpatiënten in Frank’s Huis-
kamertheater, Dorpsstraat 23 
in Castricum. De bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen die 
borstkanker heeft (gehad) 
en er over wil napraten. Het 
is mogelijk in een laagdrem-
pelige omgeving te vertellen 
over ervaringen en tips de-
len. Omdat kanker behoorlijk 
confronterend is en de we-
reld op zijn kop kan zetten, 
kan het volgens de ornaisa-
tie van ‘t Praethuys goed zijn 
om met een neutraal persoon 
te praten. Deze koffi eoch-
tend is bedoeld voor lotge-
noten en daarnaast zijn ge-
trainde gastvrouwen aanwe-
zig. Informatie, aandacht en 
ervaringen delen staan de-
ze ochtend centraal. Er zijn 
geen kosten aan verbon-
den. Daarnaast kan men in ‘t 
Praethuys Castricum ook in-

formatie krijgen over de ac-
tiviteiten die plaatsvinden bij 
‘t Praethuys in Alkmaar zoals 
lotgenotengroepen, kinder-, 
tiener-, en jongvolwassenen-
groepen, massage en Reiki.
‘t Praethuys zet zich in voor 
het welzijn van iedereen die 
met kanker te maken heeft. 
Het biedt mensen aandacht, 
steun en informatie. Ook 
partners, kinderen, jongeren, 
nabestaanden en andere be-
trokkenen zijn welkom voor 
een gesprek, voorlichting, 
een activiteit, contact met 
lotgenoten of een moment 
van rust en bezinning. In ‘t 
Praethuys kunnen patiën-
ten en hun naasten inspiratie 
opdoen, zodat ze na verloop 
van tijd de draad van hun le-
ven weer op kunnen pakken.
Belangstellenden zijn el-
ke eerste donderdag van de 
maand welkom. Kijk voor 
meer informatie op www.
praethuys.nl of bel tel.: 072 
5113644.

dat een goed beeld geeft van 
het bouwproces. De landelij-
ke fi nale vindt plaats in Rot-
terdam op 29 maart.
Sfeerproeven op PCC Oos-
terhout is mogelijk, tijdens 
de Ouderinformatieavond 
van donderdag 26 januari 
om 19.30 uur. Leerlingen van 
groep 8 zijn samen met hun 
ouders welkom tijdens het 
open huis op donderdag 2 
februari van 19.00-21.00 uur.

Bakkum - Zondag 29 janu-
ari opent Fase Fier de deu-
ren rond de klok van 15.00 
uur  voor een optreden van-
af 16.00 uur van de Jan Mo-
lenaar Big Band. 
Jan Molenaar is inmiddels 
een begrip en een graag ge-
ziene gast bij Jazz in Bakkum. 
Organisator en pianist Jos 
van Beest is zelf later bij Jazz 
in Bakkum aanwezig omdat 

hij elders in Castricum mu-
zikale verplichtingen heeft te 
vervullen. 
Jan Molenaar is al 45 jaar 
muzikaal leider van zijn ge-
lijknamige bigband. Hij 
speelde onder andere met 
zeer veel succes op het North 
Sea Jazz Festival, maar ook in 
de Nederlandse theaters tij-
dens tournees met het be-
faamde Rosenberg Trio.

Castricum - Door de inzet 
van vrijwilligers tijdens de 
Creamarkt in De Boogaert, 
is er veel geld ingezameld; 
715,52 euro. 

Dit bedrag wordt ook nog 
eens verdubbeld door het 
Premieplan van het Nationaal 
Ouderenfonds. In totaal is het 
bedrag van 1.431,04 euro be-
schikbaar voor optredens en 
uitstapjes. 

De bewoners van woonzorg-
centrum De Boogaert van Vi-
Va! Zorggroep kunnen straks 
genieten van een muzikant of 
koor, of er aankomende zo-
mer gezellig op uitgaan naar 
het strand. Lekker uitwaaien, 
even een andere omgeving. 

Ouderen De 
Boogaert blij

Akersloot - Op vrijdag 20 
januari tussen 19.30 uur en 
21.30 uur is er in een voer-
tuig ingebroken bij motel 
Akersloot. De rechter voor-
ruit is ingeslagen en vervol-
gens werd het navigatiesy-
steem weggenomen.

Inbraak auto
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Starting2Home; nu al 
weten wie de buren zijn 
Akersloot - De Akerslo-
ter starters op de woning-
markt wijken steeds va-
ker uit naar andere plaat-
sen en steden. Er zijn sim-
pelweg al een tiental jaren 
nauwelijks nieuwbouw-
woningen gerealiseerd.
Maar nu is er het nieuw-
ste bouwproject Starting@
Home. 

Het afgelopen jaar is er wel 
een woningbouwtraject van 
Woningbouwvereniging Ken-
nemer Wonen gerealiseerd, 
maar deze voornamelijk soci-
ale huurwoningen zijn vooral 
toegewezen aan woningzoe-
kenden van elders. Momen-
teel worden er aan de Mo-
zartlaan gezinswoningen ge-
bouwd die ook al voor een 
groot deel aan anderen ver-
kocht zijn. 

Mede daardoor is de Ge-
meente Castricum blij met 
de realisatie van 23 wonin-
gen aan de Startingerweg. 
Blij ook omdat hier het eerder 
in Akersloot succesvol ge-
bleken Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 
principe wordt toegepast. 
Dit betekent dat de woningen 
bewonersgericht worden uit-
gewerkt. Het door Maarten 
en Jetty Min gecreëerde  ba-

sisontwerp ligt vast waarbin-
nen de toekomstige bewo-
ners binnen de kaders van 
het geldende bestemmings-
plan en vergunningverlening 
keuzevrijheid hebben ten 
aanzien van de indeling van 
hun woning én de inrichting 
van de gezamenlijke woon-
omgeving. 
Daarnaast gaan deze samen-
werkende partijen de wonin-
gen niet ‘verkopen’ maar zoe-
ken zij, soms zelfs op indi-
vidueel niveau contact met 
mogelijke geïnteresseerden, 
om de eigen toekomstige wo-
ning en woonomgeving sa-
men te stellen. Een voor zo-
ver bekend nog niet eerder in 
Nederland toegepaste mar-
keting aanpak, waarbij toe-
komstige bewoners elkaar al 
ruim voor de eerste paal ont-
moeten, leren kennen, samen 
kiezen en zelfs samen inkoop 
voordeel kunnen realiseren.
Starting@Home is met haar 
relatief lage instapprijzen 
vanaf 225.000 euro v.o.n. be-
reikbaar voor de jeugd maar 
ook voor ouderen, die toe zijn 
aan een herstart.

Op zaterdag 28 januari staat 
tussen 11.00 en 14.00 uur de 
eerste ontmoeting@Starting 
gepland. Aanmelden kan via 
www.Starting-at-Home.nl. 

Akersloot - De handbalda-
mes van Meervogels heb-
ben afgelopen zondag een 
fantastische wedstrijd ge-
speeld tegen Hollandia T te 
Tuitjenhorn. Daarnaast liet 
de gedeelde koploper VVW 
diezelfde dag een punt lig-
gen, waardoor Meervogels 
de koppositie heeft kunnen 
bemachtigen. Het blijft weer 
spannend in de Eerste Klas-
se. 
De dames van Hollandia T 
leken overrompeld door de 
snelheid in het spel en keken 
dan ook meteen tegen een 
achterstand aan. De afstand 
tussen de twee ploegen werd 
steeds groter. Ruststand 
7-16. De wedstrijd werd af-
gesloten met een ruime over-
winning voor Meervogels. 
Eindstand 13-30. 

Volgende week zaterdag 28 
januari om 20.15 uur speelt 
Meervogels thuis in de Le-
lie tegen DSS, op dit moment 
de nummer drie in de com-
petitie.  

Fantastische 
wedstrijd

Veiligheid in en om school
Castricum - De scholen 
voor voortgezet onderwijs, 
waaronder het Clusius Colle-
ge Castricum, de gemeenten 
Beverwijk, Uitgeest, Heems-
kerk en Castricum en de po-
litie bevestigen hun samen-
werking met een nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomst 
‘Vios’, Veiligheid in en om 
school. Een veilige school is 

een school waar men elkaar 
respecteert en waar leerlin-
gen zich optimaal kunnen 
ontplooien. Er zijn verschil-
lende speerpunten voor de 
komende tijd gekozen. Voor 
het Clusius College Castri-
cum zijn veilig gebruik van 
sociale media en aandacht 
voor de omgeving van school 
belangrijke punten. VIOS 

is opgericht in 2003. Het is 
een samenwerkingsverband 
tussen gemeentes (Castri-
cum, Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest), scholen (Clusi-
us College Castricum, Bon-
hoeffercollege, Jac. P. Thijs-
se college, Kennemer col-
lege, en ROC NOVA college 
Beverwijk) en politie Noord-
Holland. 

Ruige rock in Bakkerij
Castricum - Vrijdagavond 
Dandy Devils Inc. en Breach 
in De Bakkerij. De eerste 
band met ruige rock-’n-roll. 
Breach is een nieuwe rock-
band bestaande uit Jelle Vel-
seboer, Pieter Schmidt en 
Kjeld Melchers en geïnspi-
reerd door bands als Interpol, 
Nirvana en Nothing But Thie-
ves. Zaal open 21.00 uur. En-
tree vier euro. 

Liefhebbers van scheuren-
de gitaarsolo’s, lekker riffs en 
goede meezingrefreinen zit-
ten zaterdag 28 januari goed 
in De Bakkerij. 
Scare The Bear, Thoughtless 
en Room For Elephants zullen 
de bezoekers trakteren op 
een ongecompliceerd avond-
je rocken.
Aanvang: 21.30 uur. Entree 
gratis.

Castricum - Dinsdagmid-
dag moest er een meting ver-
richt worden door de brand-
weer bij zwembad De Witte 
Brug omdat er een vreemde 
lucht hing. Maar de geur was 
afkomstig van een bedrijf uit 
het westelijk havengebied 
bij Amsterdam, veroorzaakt 
door stroomuitval die och-
tend in regio Amsterdam. 
Donderdag en vrijdag is de 
brandweer Limmen twee 
keer uitgerukt naar de Bur-
gemeester Nieuwenhuijsen-
straat vanwege een gaslucht. 
Het gasbedrijf is ingescha-

keld. Zondag is de brand-
weer uitgerukt voor een gas-
lucht in een woning aan de 
Dorpsstraat. De brandweer 
heeft geen gas kunnen me-
ten.

Maandag om 5.20 uur zijn de 
brandweerlieden uitgerukt 
voor een brandalarm bij de 
vervolgkliniek aan de Oude 
Parklaan. Er was een brand-
je geweest op de afdeling. De 
brandweer heeft de afdeling 
geventileerd omdat er sprake 
was van fl inke rookontwikke-
ling. 

Bijeenkomst Vrijeschool
Castricum - In augustus 
2017 gaat in Castricum een 
Vrijeschool van start. De 
school is in 2015 ontstaan 
vanuit een ouderinitiatief en 
heeft inmiddels bijna drie-
honderd potentiele leerlin-
gen in haar bestand staan in 
de leeftijd van nul tot en met 
twaalf jaar. 
Op maandag 6 februari orga-
niseert het ouderinitiatief een 
startbijeenkomst voor geïn-

teresseerden. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt informa-
tie verstrekt over het vrije-
schoolonderwijs en de speer-
punten. Het is ondertussen 
al bekend geworden dat de 
school zich voorlopig vestigt 
in de Augustinusschool in 
Castricum. 

De bijeenkomst is van 20.00 
tot 22.00 uur inj De Oude 
Keuken, gratis entree.

Akersloot - Zaterdag 28 janu-
ari wordt in café de Vriend-
schap een keezdrive gehou-
den. De inschrijving gaat via 
keezenakersloot@outlook.
com of tel.: 0251-312866. 
Aanvang 19.30 uur.

Keezdrive
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Heropening ‘t Kruispunt
Akersloot - Na een lange 
voorbereiding en inzet van 
het bestuur en vrijwilligers 
van de SWOA zullen bur-
gemeester T. Mans van de 
gemeente Castricum en T. 
Buur-Welboren, oudste deel-
neemster aan de activiteiten, 
het vernieuwde Kruispunt 
op zaterdag 28 januari ope-
nen. Vanaf 16.00 uur staat ¹t 
Kruispunt open voor alle in-
woners van Akersloot.
Vanaf maandag 30 januari 
beginnen de activiteiten weer 
met Creatief om 13.30 uur. De 
Soos is vanaf 31 januari iede-

re dinsdag- en donderdag-
middag. Maandag 6 februa-
ri is de film ‘My Best Friend¹s 
Wedding’ te zien vanaf 14.00 
uur. 
Bingo op maandag 20 febru-
ari, aanvang 13.30 uur. Een 
gratis snertmiddag met ac-
tiviteiten zoals klaverjassen, 
rummicub, keezen op woens-
dag 22 februari, vanaf 13.30 
uur. 
Hiervoor aanmelden bij Jet 
de Boer, tel.: 314219. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij bij 
Beweeg bewust op vrijdag 
van 16.45 tot 17.45 uur.

Glasfusion bij Perspectief
Castricum   Bij Perspectief in 
Bakkum kunnen belangstel-
lenden op vrijdag 3 februari 
van 13.30 tot 17.00 uur ken-
nismaken met de beginselen 
van het werken met glas. 

Glaskunstenaar Marie-Loui-
se Hebly komt vertellen hoe 
men veilig glas kan snij-
den en hoe daarna een gla-
zen kunstwerk kan ontstaan. 
Er wordt uitsluitend met ge-
kleurd Bulls-eye-glas ge-
werkt. 
Na afloop wordt de glasoven 
gestookt en uw glasfusion-
kunstwerk afgebakken. Op 3 

maart en 7 april wordt de bij-
eenkomst herhaald. Aanmel-
den: 0251-655183, www.per-
spectiefcastricum.nl.Hidde Ebels is de 

kampioen snelschaken
Limmen - Op vrijdag 20 ja-
nuari speelden de schakers 
van Vredeburg het jaarlijk-
se toernooi om het kampi-
oenschap snelschaken. Dit-
maal gingen Hidde Ebels en 
Gertjan Hafkamp met vier uit 
vier als een komeet van start. 
Oud-kampioenen Bert Hol-
lander, Robin Rommel en Ha-
rold Ebels morsten daaren-
tegen dusdanig veel punten 
dat zij al snel tot de kanslo-
zen behoorden. Bob Stolp 
en Niels Hageman mengden 
zich wel in de strijd om de ti-
tel. Toen Hafkamp in de zesde 
ronde verloor van Niels Ha-
geman en Hidde Ebels won 
van Bert Hollander, kwam Hi-

dde Ebels aan de leiding van 
de ranglijst om deze posi-
tie niet meer af te staan. Uit-
eindelijk finishte de 21-jarige 
psychologie-student op 7,5 
uit 9 en greep zo voor de eer-
ste keer de snelschaaktrofee. 
Omdat Hidde Ebels in de on-
derlinge duels won van al zijn 
directe concurrenten kon de 
titel verdiend genoemd wor-
den. Hidde Ebels volgt zijn 
vader op als snelschaak-
kampioen van SV Vredeburg. 
Met zeven punten legde Bob 
Stolp beslag op het zilver, ter-
wijl Niels Hageman met 6,5 
punten goed was voor brons. 
Hafkamp en Jos Admiraal 
completeerden de top vijf.

BoekStart en Nationale Voorlees-
dagen bij Forte Kinderopvang

Castricum - Van 25 januari 
tot en met 4 februari vinden 
de Nationale Voorleesdagen 
weer plaats. De kinderdag-
verblijven van Forte Kinder-
opvang worden in dit kader 
vereerd met hoog bezoek dat 
tijdens het Voorleesontbijt 
komt voorlezen. Daarnaast 
wordt bij verschillende Forte 
kinderdagverblijven op dins-
dag 31 januari het officiële 
startsein gegeven voor Boek-
Start, een initiatief van Stich-
ting Lezen en de Koninklijke 
Bibliotheek.
Op woensdag 25 januari 
starten alle Forte kinderdag-
verblijven de Nationale Voor-
leesdagen met het Voorlees-

ontbijt, waarbij verschillen-
de wethouders komen voor-
lezen. 

Op dinsdag 31 januari wordt 
vervolgens het feestelijke 
startsein gegeven voor Boek-
Start, het overkoepelende 
programma vanuit het mi-
nisterie van OCW, Stichting 
Lezen en de Bibliotheek dat 
zich richt op het stimuleren 
van voorlezen aan baby¹s en 
jonge kinderen. 

De officiele opening van 
BoekStart wordt gegeven bij 
kinderdagverblijf De Vuurto-
ren in Castricum door wet-
houder Rood van onderwijs, 

de directeur van de Biblio-
theek, Erna Winters en direc-
teur Forte Kinderopvang, Es-
ther Zijl. Zij bezoeken vervol-
gens ook nog KDV Het Zand-
kasteel in Castricum en KDV 
Eigen Wijs in Limmen.

Castricum - Op woensdag 
18 januari omstreeks 12.50 
uur zag de politie een perso-
nenauto met aanhangwagen 
rijden over de Dorpsstraat. 
De bestuurder bleek niet in 
het bezit te zijn van een gel-
dig rijbewijs. 
Dit bleek de tweede keer te 
zijn dat de politie dit ontdek-
te in twee weken tijd. Bij een 
volgende overtreding zal er 
overlegd worden met Justi-
tie om het voertuig in beslag 
te nemen.

Rijden zonder 
rijbewijs

Castricum - Op donderdag 
19 januari tussen 16.30 uur 
en 22.30 uur is geprobeerd in 
te breken op de Kooiweg. Er 
is geprobeerd om de achter-
deur open te breken. 

Dit lukte niet en vervolgens 
heeft men geprobeerd om 
de openslaande ramen open 
te breken. Ook dit lukte niet 
dankzij het goede sluitwerk.

Poging inbraak

Castricum - Vrijdag 20 janu-
ari rond 8.25 uur heeft er een 
aanrijding plaatsgevonden 
op de Mient. Een automobi-
list was met zijn voertuig te-
gen de middengeleider aan-
gereden. 
De bestuurder gaf aan dat 
hij zijn ruiten ijsvrij had ge-
maakt en toen is gaan rijden. 
Tijdens het rijden besloegen 
zijn ruiten weer en toen kon 
de bestuurder niks meer zien.

Beslagen ramen

Celeste strijdt in Den 
Haag tegen armoede

Castricum - Celeste Vervoort 
(18) is geselecteerd om mee 
te doen met het prestigieu-
ze ONE Jeugdambassadeur-
sprogramma. Vorige week is 
het programma gestart met 
workshops en met lobbyge-
sprekken in de Tweede Ka-
mer. Vanwege de aanstaan-
de Tweede Kamerverkiezin-
gen hebben de jeugdambas-
sadeurs zich voorgenomen 
om dit jaar de wereldwijde 
strijd tegen extreme armoe-
de op de politieke agenda te 
krijgen en te houden. Daar-
om hebben ze de Haagse po-
litici gevraagd te beloven dat 
ze de komende jaren willen 
bijdragen aan het beëindigen 
van extreme armoede in de 
wereld. En dat is gelukt met 
negentien ondertekende ver-
klaringen in een dag. ,,Het 
waren erg bijzondere ge-

sprekken. Iedereen die ik heb 
gesproken was het er volko-
men mee eens dat we ons als 
Nederland voor de strijd te-
gen extreme armoede moe-
ten inzetten.” In totaal zijn 
veertig jongeren vanuit heel 
Nederland geselecteerd om 
mee te mogen doen met het 
programma dat loopt tot het 
einde van het jaar.
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Nieuwe traditie start in De 
Stiefel met Bart Brandjes

Castricum - Livemuziek 
in Tapperij de Stiefel wordt 
vanaf zaterdag 28 janua-
ri een traditie. Uitbaatster 
Marjan Schermer heeft pi-
anist/muziekprogrammeur 
Jos van Beest in de armen 
genomen voor de muziek-
programmering op elke laat-
ste zaterdag van de maand 
vanaf 17.00 uur. Er komt van 
alles voorbij; singer-song-
writers, rock, blues, wereld-
muziek, gypsy, folk, coun-
try en meer. Uitgangspunt 

is goede muziek op niveau. 
Zaterdag 28 januari bijt zan-
ger Bart Brandjes het spits 
af.

Zijn zwoele stem en enorm 
bereik doen denken aan 
vocale wereldsterren als 
Stevie Wonder en Donnie 
Hathaway.
Na zijn deelname aan de 
Voice of Holland sprak men 
over Bart Brandjes als The 
Voice of Holland. De toe-
gang is gratis.

No Excuse in Oude Keuken
Bakkum   Deze zomer ston-
den ze nog te swingen op het 
terras, zondag 29 januari zijn 
ze er weer. 
Met bas, gitaar, percus-
sie en meerstemmige zang. 
Van ballad tot voetjes van de 

vloer. Ton Hemmens gitaar, 
Jan Willem Schröder bas, Ad 
de Haan zang, cajon en con-
ga’s, Arina de Haan zang. 
Van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Oude Keuken op het terrein 
van Dijk en Duin. 

Nico Dijkshoorn in Limmen
Limmen - Op vrijdag 10 fe-
bruari vanaf 20.00 uur is Ni-
co Dijkshoorn gaast bij Lim-
men Cultuur. Een veelzijdige 
man die bekend is als dich-
ter, schrijver, muzikant, the-
atermaker en columnist. Hij 
heeft teksten geschreven 
voor ‘Draadstaal’, ‘Dit was het 
nieuws’ en is ook huisdichter 
van ‘De wereld draait door’. 
Grappig, soms ongemak-
kelijk, vervreemdend, maar 
vaak ook doodgewoon en 
meestal ontroerend.
De poëzie van Dijkshoorn laat 
niemand onberoerd. Zijn ge-
dichten, die gewoonlijk spon-
taan ontstaan, zijn altijd hy-
peractueel, grappig, verras-
send, op de persoon en on-
navolgbaar origineel. Behalve 
bij DWDD is Nico Dijkshoorn 
ook te lezen in De Volkskrant. 
Onder het pseudoniem P. 
Kouwes schreef hij een aan-
tal dichtbundels.
Zijn boek ‘Dijkshoorn kijkt 

kunst’ werd een bestseller. 
Naast het schrijven speelt 
Nico Dijkshoorn ook gitaar. 
Hij stond met zijn band The 
Hank Five onder andere op 
Lowlands.
Maar nu is hij in Limmen, 
vertellend over zijn boeken, 
gedichten en belevenissen 
en praat hierover op zijn ei-
gen wijze. Kijk voor meer in-
formatie, prijzen en reserve-
ringen op www.limmencul-
tuur.nl of bel 072-5053274.

Leer hardlopen 
in vijf lessen

Castricum - Zondag 29 ja-
nuari start een verdiepings-
cursus voor iedereen die wil 
beginnen, of verder wil ko-
men met hardlopen. Hard-
lopen is meer dan schoenen 
aantrekken en gaan. Het is 
een technische sport en ie-
dereen die wel eens een 
trimloop vanaf de zijlijn heeft 
gezien zal het beamen; de 
deelnemers komen niet altijd 
even ontspannen voorbij. En 
dat zegt iets over de techniek 
of over het gebrek daaraan.

BasicRunning biedt techni-
sche achtergrond en prakti-
sche tips. Het is géén hard-
loopgroepje maar het zijn 
verdiepingslessen voor ieder-
een die soepel wil leren ren-
nen. Beginner of gevorderde. 
Er wordt gebruikgemaakt van 
video-opnames. 

De serie bestaat uit vijf les-
sen waarin iedere week een 
ander onderwerp wordt be-
handeld. Elke les bestaat uit 
een theoriedeel van onge-
veer 45 minuten en dan naar 
buiten voor het praktijkdeel. 
Meer informatie op www.ba-
sicrunning.nl. Foto: Nico Lu-
te.

Drie dolle dagen bij de 
Aalsmeerse Plantenhal!
Heiloo - Aangezien het een 
enorm succes is verlengt de 
Aalsmeerse Plantenhal de 
uitverkoop met drie dolle da-
gen. Dat wordt extra genieten 
met een korting van 25% tot 
en met aanstaande zaterdag 
op de toch al scherp geprijs-
de planten en potten. 

De winkel staat extra vol met 

groene en bloeiende ka-
merplanten. Zelfs de nieu-
we P.T.M.D. collectie aan bin-
nenpotterie doet mee. Buiten 
is het al een beetje voorjaar 
met het aanbod van diverse 
bolletjes. Deze kunnen na-
tuurlijk ook gezellig binnen-
gezet worden en zijn leuk om 
cadeau te geven. De tuin een 
beetje opfl euren? Ga langs 

voor inspiratie. De Aalsmeer-
se Plantenhal is te vinden op 
De Hoefsmid 25 in Heiloo.  

De VrijeLijst gaat aan 
tafel met inwoners

Castricum - De VrijeLijst be-
gint een gesprekstafel voor 
de bewoners van de verschil-
lende woongebieden in de 
gemeente. ‘Aan Tafel’ luidt 
de titel van het nieuwe initi-
atief van gemeenteraadslid 
Ron de Haan. De eerste ge-
sprekstafel staat zondag 29 
januari van 15.00-17.00 uur 
klaar in restaurant De Ou-
de Keuken aan de Oude 
Parklaan 117. Aan tafel laat 
gesprekken ontstaan en ne-
men mensen tijd voor elkaar.

De VrijeLijst hoopt op deze 
wijze inwoners nog beter te 
leren kennen.

Bewoners van Nieuw Ko-
ningsduin ontvangen op 
huisadres een persoonlijke 
uitnodiging. ,,Ik kan me voor-
stellen dat de veranderingen 
op Duin en Bosch als onder-
werp dienen voor een goed 
gesprek”, licht het raadslid 
toe. Volgende maand gaat 
De VrijeLijst met de tafel naar 
Limmen.

Castricum - Zaterdag 21 
januari omstreeks 3.20 uur 
hoorden agenten lawaai aan 
de achterzijde van het stati-
on. Toen zij dichterbij kwa-
men hoorden zij dat er tegen 

Baldadigheid voorwerpen aan geschopt 
werd. 
Het ging om vier jongeren 
waarvan er een hard tegen 
een prullenbak schopte. De-
ze jongen heeft een bekeu-
ring gekregen voor baldadig-
heid.

balsponsor:  VELDT TEGELWERKEN

pupil v.d. week:  TIJN WELGRAVEN (speler Limmen JO13-1)

Zondag 29 januari 14.00 uur:

Limmen  -  WSV ’30
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GroenLinks: ,,College gedoogt 
illegale verhuur strandhuisjes” 

Castricum - Tijdens de 
raadsvergadering van vori-
ge week donderdag hebben 
GroenLinks en de PvdA vra-
gen gesteld aan het colle-
ge over het illegaal verhu-
ren van strandhuisjes. ,,Dit is 
contractueel verboden, maar 
blijkt toch te gebeuren, zelfs 
via verhuursites als Airbnb. 
Wethouder Steeman moest 
schoorvoetend toegeven 
dat hij dit ook wist”, zo stelt 
GroenLinks. 
In een zojuist verschenen 
plan wil de gemeente on-
derzoeken of de verhuur le-
gaal mogelijk is. GroenLinks 
vreest dat dit de druk op het 
strand zal vergroten. ,,Rust- 

en het ruimtegevoel zal 
steeds verder verdwijnen van 
het strand. De natuur wordt 
de dupe.” Het argument van 
het college voor het gedo-
gen was volgens GloenLinks 
dat het sowieso dagelijkse 
praktijk is. Janine Cornel van 
GroenLinks vroeg de wethou-
der of hij als overheidsverte-
genwoordiger met het gedo-
gen van verhuur via bijvoor-
beeld Airbnb niet een ge-
vaarlijke grens overschrijdt? 
,,Mag een ieder dan ook op 
stoepen fi etsen, te hard rij-
den en door rood licht rijden? 
Dat is immers ook een dage-
lijks gebeuren?” 
Hannie Lutke Schipholt van 

GroenLinks: ,,Inmiddels is 
duidelijk geworden dat er 
niet alleen gepraat wordt, 
maar er tevens een plan ligt 
om het strand verder aan te 
tasten. Ook bij Bad Noord 
wordt er gesproken over ver-
groting van de strandhuisjes.
De nieuwe plannen van het 
college gaan leiden tot nog 
meer bebouwing aan het 
strand. Het college lijkt hier-
mee nog even het beper-
ken van kustbebouwing in 
het kustpact en de zone-
ringsplannen van de provin-
cie voor te willen zijn. De ge-
meenteraad moet helpen on-
ze kust te beschermen en 
hier niet in meegaan.”

Nieuw Geesterhage
Zaterdag 14 januari speelde 
toneelvereniging Pancratius 
een blijspel in Nieuw Gees-
terhage. Dat was heel leuk. 
Wij hadden twee plaatsen ge-
reserveerd voor slechthoren-
den en hoopten dat de ring-
leiding, die gelukkig toch 

is aangelegd, het goed zou 
doen. Wij beiden konden al-
les goed horen dat was heel 
fi jn. Zo is het theater een 
aanwinst voor Castricum, ook 
voor de slechthorenden.

Joke Schilder en Truus Groen

Nieuw huis voor Spikey
Castricum - Stichting Ge-
zelschapsdier heeft de eerste 
plaatsing van een hond gere-
aliseerd. Zondagmorgen 15 
januari ontmoette het nieu-
we baasje Spikey en die ken-
nismaking verliep heel goed. 
Haar oude bazin kan nu met 
een gerust hart naar haar 
volgende woning verhuizen, 
waar honden niet zijn toege-
staan.
Stichting Gezelschapsdier 
bemiddelt in honden en kat-
ten en zorgt ervoor dat bij 

langdurige opname in zie-
kenhuis of overlijden van het 
baasje een oplossing wordt 
geboden voor de door hen 
geplaatste dieren. 
Dit kan een tijdelijke opvang 
zijn in een gastgezin of blij-
vende opvang bij een an-
der persoon. Geen dier in de 
erfenis dus. Noodopvang-
adressen, gastgezinnen, die-
ren en aanvragen hiervoor 
zijn welkom. Meer informa-
tie op: www.stichting-gezel-
schapsdier.nl.

Schaatscollege voor jongeren
Regio - De regionale 
schaatsverenigingen en Alk-
maar Sport introduceren 
Schaatscollege De Meent. 
Een nieuw schaatsaanbod 
speciaal voor jongeren van 
acht tot zestien jaar. Tijdens 
een tienweekse cursus ko-
men alle onderdelen van de 
schaatstechniek en verschil-
lende soorten trainingen aan 
bod. Vereniging Kennemer 
IJsbaan (VKIJ) uit Castricum 
maakt ook deel uit van de-
ze regionale schaatsvereni-
gingen. Dit Schaatscollege is 

speciaal voor schaatsers die 
de schaatstechniek al rede-
lijk onder de knie hebben.
,,Deze nieuwe Schaatscur-
sus geeft jongeren de mo-
gelijkheid te proeven aan 
wedstrijdschaatsen zonder 
de noodzaak van een lid-
maatschap, aanschaf van 
een abonnement of licen-
tie,” aldus Eddy Bakker, ma-
nager Exploitaties. Deze cur-
sus start op donderdag 2 fe-
bruari. Meer informatie is te 
vinden op www.demeentalk-
maar.nl/schaatsacademie.

Castricum - Op 7 februari 
geeft Dirk Slagter vanaf 20.00 
uur een lezing over zijn boek 
‘Winterfl ora’. Dat doet hij in 
de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Dit boek maakt het ook 
in het najaar of de winter niet 
moeilijk om bomen of strui-
ken te herkennen, ondanks 
dat de meeste blaadjes al ge-
vallen zijn. 
Dirk heeft met veel eenvoudi-
ge zwart-wit tekeningen van 
onder andere takken, knop-
pen, vruchten, schors en nog 
veel meer, wat handvatten 
gegeven om een vondst te 
kunnen determineren. Voor 
meer informatie, zie www.na-
tuurmedia.nl. 

Neem ook gelijk een kijk-
je bij de expositie in de ont-
moetingsruimte. Tot 16 maart 
exposeert Peter Hulscher in 
de tuin. Hij exposeert foto’s 
en tekeningen geïnspireerd 
door de natuur.

Lezing over 
winterfl ora

Castricum - Op vrijdag 10 
februari is er in de biblio-
theek van 14.00 tot 16.00 
uur een Tablet Café. Hier kan 

Tablet Café men vragen stellen, elkaar op 
weg helpen, kennis delen en 
ervaringen uitwisselen. Toe-
gang is gratis. Aanmelden: 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek.

Castricum - Afgelopen don-
derdagavond heeft in Biljart-
centrum Castricum het win-
terkampioenschap van Bil-
jartvereniging ‘t Steegie 
plaatsgevonden. De hoog-
ste acht geplaatste leden 
streden om de eerste plaats 
voor het winterkampioen-

schap 2016/2017.  Sam Bruin 
en Jacques Boonman kwa-
men in de fi nale. Sam Bruin 
werd winnaar. Op de derde 
en vierde plaats eindigden 
Hans Oudejans en Herman 
Veldt. V.l.n.r.: Jacques Boon-
man, Sam Bruin en Hans Ou-
dejans. F oto: G iel d e R eus.                          
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