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Castricumse kiekt bloedmaan
Castricum - Vorige zomer deed 
ze al een poging bij het Uitgees-
termeer, maar door bewolking 
was de bloedmaan destijds niet 
te zien. Maandagochtend had ze 
wel succes, de 27-jarige Amber 
van Kuilenburg. Bewapend met 

camera, lenzen en statief toog ze 
met vader Bert naar de Heemste-
derweg. Ter hoogte van Cronen-
burg settelde het tweetal zich. 
,,Mijn vader wist dat de maan in 
het zuidwesten te zien was, daar-
om kozen we voor de polder”, 

zegt Amber. Ze wist de bloed-
maan vast te leggen met de 150-
600 mm lens van Bert. ,,Qua in-
stellingen is het een kwestie van 
proberen. Ik fotografeer ook wel-
eens een sterrenhemel, maar dat 
is echt heel anders.”

Jac. P. Thijsse-leerlingen brengen 
12.000 euro naar school in Gambia

Castricum - Het Jac. P. Thijsse Col-
lege heeft internationalisering 
hoog in het vaandel staan. Eén 
van de bijzondere projecten op 
het JPT is het bezoek aan de Man-
sa-Colley Bojang school in Jalan-
bang, een klein dorpje in Gambia. 
Deze school bestaat sinds 2010 
en de leerlingen van het JPT bou-
wen daar letterlijk aan de school. 
De trip bestaat uit hard werken: 
naast (sport) lesgeven en het 
verven van de schoolgebouwen 
moet er cement gemengd wor-
den voor het metselen van mu-
ren en worden er waterleidingen 
aan gelegd door de leerlingen. 
Natuurlijk is er tijd voor ontspan-
ning: een bezoekje aan het strand 
en het leren van de communities 
in de buurt van de school staan 
ook op het programma. In febru-
ari gaat er voor de tweede keer 
dit schooljaar een groep leerlin-
gen naar Gambia. De leerlingen 
van het JPT hebben 12.000 euro 
opgehaald voor bouwmaterialen, 
schooluniformen, studiekosten, 
lesmaterialen etcetera. Dit prach-
tige bedrag hebben de leerlingen 
opgehaald door zelf te werken en 
sponsoren te zoeken. (Foto’s: aan-
geleverd)

Castricum - Drie deelgebieden 
op Duin en Bosch komen in han-
den van de gemeente Castricum. 
Dat besloot de gemeenteraad 
donderdag nadat het CDA een 
motie had ingediend. 

De huidige eigenaar, Parnassia, 
wil niet investeren in onderhoud 
van het bos.
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 in-
middels overgedragen aan PWN. 

De gemeente is naar schatting 
jaarlijks 18.000 euro kwijt aan on-
derhoud.

Motie CDA aangenomen
Deelgebieden Duin en 
Bosch nu van gemeente

Getuigen gezocht
Castricum - Zaterdag omstreeks 
18.45 uur heeft er op de Dorps-
straat ter hoogte van nummer 61 
een aanrijding plaatsgevonden 
tussen een taxi en een � etsende 
vrouw. Zij is daarbij ten val is ge-
komen, de taxi is doorgereden. Zij 
� etste in noordelijke richting en is 

vermoedelijk door de taxi aange-
tikt. De vrouw heeft met hoofd- 
en schouderletsel een nacht in 
het ziekenhuis doorgebracht. Er 
is alleen bekend, dat het voer-
tuig blauwe taxiplaten voerde. 
Getuigen kunnen zich melden op 
0900-8844.

Waterschade 
Castricum - In de nacht van vo-
rige week maandag op dinsdag 
rond vier uur werd de brand-
weer van Castricum opgeroepen 
voor een waterlekkage in diver-
se woningen aan de C.F. Smeet-
slaan bij de Ambassadeur� at. Op 
de derde etage was lekkage ont-
staan in een keukenkastje. De 
onderburen werden wakker van 
het water dat bij hun in de wo-
ning kwam. Zij hebben de hulp-
diensten gealarmeerd. Zowel 
op de derde als de tweede eta-
ge hadden twee woningen � in-
ke waterschade opgelopen. Ook 
twee andere appartementen op 
de tweede etage liepen water-
schade op. 

Omdat het meerdere woningen 
betrof werden ook de korpsen 
van Limmen en Heemskerk inge-
zet. Met waterstofzuigers heeft 
de brandweer het meeste wa-
ter weg gekregen. Daarna kwam 
Salvage ter plaatse en heeft de 
klus overgenomen. 

Rond 6.30 uur waren de brand-
weerlieden weer terug op de ka-
zerne.
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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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Zonnepanelen voor De Woude
De Woude - Als laatste in de reeks 
heeft CALorie ook in de kern De 
Woude een presentatie georgani-
seerd over zonnepanelen. Op het 
eiland De Woude kent iedereen 
elkaar, het is een hechte gemeen-
schap. Gelukkig heeft CALorie 
ook leden op het eiland, zoals ac-
tief lid Wim Schermer. Wim heeft 
borden op strategische plekken 
geplaatst (zie foto van bord bij 
het pontje) en via de ‘eiland-app’ 
de mensen uitgenodigd. In het 
schattige dorpshuis, het kerkje De 
Kemphaan, vond de bijeenkomst 
plaats, op een gure en donkere 
winteravond. Binnen bleek het 
knus en interessant te worden. 
Naast presentaties van Guus over 
de energietransitie, Manuel over 
de Lokale Actie Zonnepanelen, 
en Pamela (van Libra Energy) over 
de technische kanten, ontston-
den er veel leuke gesprekken. Er 
waren zestien mensen komen op-
dagen. Niet veel zegt u? Nou, als 
we vaststellen dat De Woude 60 
huishoudens heeft, en alle men-
sen afgevaardigde waren van 
een huishouden, dan weten we 
dat maar liefst 25 procent van de 
huishoudens aanwezig was! Als 
we dat vertalen naar een informa-
tieavond in kern Castricum, zou-
den daar zo’n 2.000 mensen moe-

ten komen opdagen. Overigens 
kwam de zestiende bezoeker uit 
Limmen.

CALorie is heel erg bewust een 
insluitende vereniging, géén uit-
sluitende. Ze willen dat alle ker-
nen in harmonie met elkaar maxi-
maal verduurzamen met maxi-
male voordelen voor alle bewo-
ners. In dat licht was deze infor-

matieavond niet alleen succes-
vol, maar ook echt enthousiasme-
rend.

Meerdere bezoekers schreven 
zich gelijk in voor een vrijblijven-
de o�erte voor zonnepanelen. In-
schrijven kan voor alle bewoners 
van de gemeente nog tot eind fe-
bruari, via www.calorieenergie.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Iedereen in Castri-
cum die over de Heemstederweg 
Castricum uit �etst, kent het rom-
melige bedrijventerreintje, vlak 
voor het spoor. Hier is ook het ge-
meentelijke grond- en materia-
lendepot gevestigd. De loodsen, 
bedrijfsgebouwtjes en betonnen 
bakken met grond, staan in schril 
contrast met het prachtige open 
weidegebied van de Castricum-
merpolder. Maar dit gaat veran-
deren. 
Op zaterdag 26 januari gaan vrij-
willigers van de Oosterbuurt een 
100 meter lange strook met strui-
ken aanleggen. Deze zal het be-
drijventerrein in de groene om-
geving doen opgaan. Er is geko-
zen voor verschillende soorten 
struiken die veel bijensoorten en 
zangvogels aantrekken. Er wor-
den vroege bloeiers geplant die 
voor stuifmeel in maart zorgen 
en later bloeiende soorten die tot 
ver in de zomer voor nectar zor-
gen. Voor vogels zijn doorn- en 
besdragende struiken gekozen. 
De vrijwilligers planten ook veel 
bloembolletjes die de bijen in het 
vroege voorjaar van nectar voor-

zien. Tot slot worden er ook enke-
le bomen aangeplant die op lan-
gere termijn de huidige acht po-
pulieren vervangen. Iedereen die 
de handen uit de mouwen wil ste-
ken, is van harte uitgenodigd.
Tijdens deze grote klusdag wer-
ken vrijwilligers, gemeente Cas-

tricum en Landschap Noord-Hol-
land nauw samen. De plantacti-
viteiten starten op 26 januari om 
10.00 uur en duren tot uiterlijk 
15.00 uur. Wie mee wil doen, kan 
zich aanmelden bij Martijn Struijf, 
telefoon 088-006 44 61 of email 
m.struijf@natuurlijkezaken.nl. 

Klusdag Heemstederweg
Vrijwilligers kleden depot aan 
met groen voor bijen en vogels

Het gemeentelijk depot aan de Heemstederweg (Foto: Marijn Struijf )

Economie & Ondernemen
Clusius College wint provinciale 
Skills Talentwedstrijd
Castricum - Op donderdag 17 ja-
nuari werd de provinciale wed-
strijd Noord-Holland gehouden 
van de landelijke Skills Talent, het 
evenement waarbij VMBO-scho-
lieren in het laatste studiejaar 
hun talenten in de vorm van een 
wedstrijd laten zien. Het Clusius 
College Castricum heeft met het 
onderdeel ‘Economie & Onder-
nemen’ de provinciale wedstrijd 
gewonnen. Het team gaat door 
naar de landelijke �nales waarbij 
ze het gaan opnemen tegen de 
elf andere provincies. Deze wed-
strijd is op 21 maart in Amster-
dam (RAI). Het winnende team 
bestaat uit de leerlingen Björn 
Mannaart, Nazik Simonian en 
Floor van der Wolf. 

De opdracht die de leerlingen 
moesten uitvoeren bestond o.a. 
uit het controleren van een pak-
bon, het maken van een vracht-
brief, een klantgesprek voeren 
en een aantal andere zaken die te 

maken hebben met economie en 
ondernemen. Deze onderdelen 
leren de leerlingen van het Clusi-

us College Castricum niet alleen 
tijdens lessen economie, maar 
ook bij de diverse praktijkvakken 
en de keuzevakken marketing en 
ondernemen. 

Verleden jaar stond dit team al 
in de krant met hun inventieve 
idee om een prullenbak te maken 
van gerecyclede plastic �essen. 
Dit deden ze in het kader van de 
keuzevakken marketing en on-
dernemen. Omdat toen al opviel 
hoe goed ze samenwerken, plan-
nen en overleggen heeft dit team 
zich opgegeven voor de Skills Ta-
lentwedstrijd. Dat ze de vaardig-
heden goed beheersen blijkt wel 
uit het feit dat ze in de provincia-
le wedstrijd de teams van het Clu-
sius College Alkmaar (tweede), 
het Petrus Canisius College Alk-
maar (derde), het Huygens Colle-
ge Heerhugowaard, het Tender-
college IJmuiden en het Trias VM-
BO uit Krommenie hebben versla-
gen. (Foto: Gert Weerman)

Zeer geslaagd optreden
Castricum - Zondag werd de ex-
positie ‘50 jaar protest in Castri-
cum’ in het gebouw van de werk-
groep Oud Castricum aan de Ge-
versweg afgesloten met pro-
test- en andere liederen over 
Castricum door de jaren heen 
van Frank Edam en actiekoor De 
Straatklinker.
Naast een aantal bekende en 
minder bekende algemene pro-
testliederen kwam deze middag 

ook een aantal Castricumse acties 
langs. Er werden liederen gezon-
gen over de aanleg van een vlieg-
veld hier in zee: ‘Laat de kust met 
Rust’, de Dorpsstraat, de plannen 
voor een randweg en de versto-
ring van de rust en stilte in het 
duingebied. 
Het werd een zeer geslaagd op-
treden, de zaal was ondanks het 
mooie weer bomvol. (Foto: Kees 
Zonneveld)

Lévi Weemoedt bij Laan
Castricum - Zondag 27 janua-
ri om 14.00 uur geeft Lévi Wee-
moedt acte de presence bij kan-
toorboekhandel Laan. Vanwege 
de week van de Poëzie is de en-
tree gratis. De boekproeverij is 
open.
 
Aangezien vanaf 31 januari de 
Poëzieweek begint en Lévi niet 
graag meer in de avond wil op-
treden, werd het de komende  
zondagmiddaglezing. Na zijn hi-
larische optreden bij De Wereld 
Draait Door is het animo �ink ge-
stegen en dus zal de zitmogelijk-
heid beperkt zijn. 
Lévi Weemoedt, pseudoniem van 
Isaäck Jacobus van Wijk (1948), is 
schrijver van tragikomische ver-

halen en gedichten. Met Hans 
Dorrestijn trad hij jarenlang op 
met literair-muzikale program-
ma’s. Weemoedts werk werd ver-
zameld in ‘Vanaf de dag dat ik 
mensen zag’ (2007) en ‘Met eni-
ge vertraging’ (2014). Dit jaar wer-
den zijn mooiste versjes geselec-
teerd door Özcan Akyol en ge-
bundeld in ‘Pessimisme kun je le-
ren!’, dat sinds verschijnen boven-
aan de bestsellerlijsten staat.
Tijdens de Poëzieweek krijg je 
van de boekwinkel bij aankoop 
van € 12,50 aan poëzie het Po-
eziegeschenk cadeau.  Het ge-
schenk van dit jaar is van Tom 
Lanoye en het thema is vrijheid, 
maar het geldt pas vanaf 31 janu-
ari. (Foto: Arie Wapenaar)

In De Oude Keuken
Homeward Dove zingt 
Leonard Cohen
Castricum - Zondag 27 janua-
ri treedt Homeward Dove op in 
De Oude Keuken met repertoi-
re van Leonard Cohen. De groep 
uit Heiloo zingt zijn poëtische lie-
deren over mislukte liefdes en an-
dere zaken die er toe doen in het 
leven. Liederen vol melancho-
lie, zelfspot, verlangen en voort-

schrijdende inzichten, ijzerster-
ke teksten in verschillende muzi-
kale stijlen. De band bestaat uit 
vijf personen met meerstemmi-
ge zang, gitaar, toetsen, contra-
bas en percussie. 
De Dokspecial is een bio-hotdog. 
Aanvang 15.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Jongen betaalt 
met vals 
bankbiljet
Castricum - Agenten hebben in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
een 17-jarige jongeman uit As-
sendelft aangehouden, die een 
vals biljet van 20 euro wilde uit-
geven in één van de horecagele-
genheden aan de Dorpsstraat in 
Castricum. De ontvangende bar-
medewerker was zo scherp dit 
te kunnen zien en met hulp van 
de beveiliging kon de jongeman 
worden aangehouden. De ouders 
van de jongen zijn op de hoogte 
gebracht. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Hoortoestellen: van toeter tot computer

 en e e n e in  ij  e

e s e  e ij s ni s 
e e e ee  in ei  e n  in

e i e
Het begin van de 18e eeuw, En-
geland is in oorlog met Frank-
rijk. Desondanks beleven een-
denraces en het eten van ananas 
hun hoogtijdagen. De broze ko-
ningin Anne (Olivia Colman) zit 
op de troon. Haar goede vrien-
din Lady Sarah (Rachel Weisz) re-
geert in haar plaats over het land 
en draagt tegelijkertijd zorg voor 
Anne’s slechte gezondheid en 
haar woedeuitbarstingen. 
Als de nieuwe dienares Abigail 
(Emma Stone) arriveert, raakt Sa-

rah onder de indruk van haar 
charme. Wanneer Sarah, Abigail 
onder haar vleugels neemt, ziet 
Abigail een kans om weer terug 
te keren in de aristocratische krin-
gen. Als oorlogspolitiek Sarah 
compleet in beslag neemt, ont-
fermt Abigail zich over de konin-
gin. 
Hun ontluikende vriendschap 
geeft haar de mogelijkheid om 
haar ambities waar te maken, en 
daar laat ze geen vrouw, man, po-
litiek of konijn tussenkomen.

Vals
Vals is gebaseerd op de jeugd-
thriller van Mel Wallis de Vries 
uit 2010. Deze werd uitgeroepen 
tot ‘beste jeugdboek’ in 2012. In 
het boek spelen vier meiden de 
hoofdrol. De vriendinnen Kim, 
Abby, Feline en nieuwkomer Pip-

pa besluiten hun laatste vrije da-
gen voor het eindexamen door 
te brengen in een afgelegen va-
kantiehuisje in de Ardennen. Wat 
een gezellig meidenweekend 
had moeten worden, verandert al 
gauw in een drama. Na een feestje 
met drie jongens uit een naburig 
huis is Feline ineens verdwenen.

Regio - Hoortoestellen: in de 17e 
eeuw ontstonden de eerste in-
strumenten om het horen te ver-
beteren: de zogenaamde oor-
trompetten. Een grote hoorn die 
tegen het oor werd gehouden, 
om geluiden te versterken.
Gelukkig is er sinds die tijd be-
hoorlijk wat veranderd en zijn de 
huidige toestellen niet alleen een 
stuk discreter, maar inmiddels 
ook zó ontwikkeld dat men kan 
spreken van mini-computers. Zó 
mini, dat ze een paar millimeter 
voor het trommelvlies geplaatst 
kunnen worden, en daarmee vol-
ledig uit het zicht zijn. Hier is mo-
menteel erg veel vraag naar. En 
de laatste jaren volgen de ont-
wikkelingen elkaar steeds sneller 
op. Lilian Rutgers, audicien: ,,Bij 
Rutgers Hoortechniek vinden we 
het uiterst belangrijk om mee te 
gaan met de laatste technieken. 
Wij merken dat we mensen daar 
écht mee verder helpen, óók die-
genen die al eerder hoortoestel-
len hadden. Met iedere nieuwe 
ontwikkeling gaan er weer nieu-
we deuren open; men gaat weer 
naar verjaardagen, verenigingen 
enz. Omdat men zich daar nu niet 
meer buitengesloten voelt, ande-
ren weer kan verstaan. Het socia-
le leven gaat voor een groot deel 
écht hand in hand met goed ho-
ren.’’
 
Voor veel mensen is de stap naar 
het maken van een afspraak bij de 

audicien erg groot. En áls er dan 
een hooronderzoek gedaan is, is 
er nog de drempel om het traject 
daadwerkelijk te beginnen. Daar-
naast zijn er nog de mensen die 
al eerder hoortoestellen hebben 
gedragen, maar hier geen �jne 
ervaring mee hebben. Zij willen 
het misschien een tweede kans 
geven, of een second opinion krij-
gen. 
Arjan Rutgers, audicien: ,,Daar-
om organiseren wij 30 en 31 ja-
nuari in beide �lialen de ‘hoortest 
en -adviesdagen’. Op deze da-
gen kunt u (eventueel zonder af-
spraak), geheel vrijblijvend bin-
nenlopen voor een gehooronder-

zoek met daaropvolgend een ad-
viserend gesprek. Ook als u reeds 
een hooronderzoek gehad heeft 
en u de uitslag hiervan heeft, be-
spreken we deze graag met u.’’
,,Wanneer u wilt voorkomen dat 
u op één van deze dagen moet 
wachten op uw beurt, kunt u na-
tuurlijk ook altijd contact met 
Rutgers Hoortechniek opnemen 
voor het maken van een afspraak.’’

Rutgers Hoortechniek, Heerhu-
gowaard: telefoon 072-5644288, 
Heiloo: telefoon 072-7112324, af-
spraak@rutgershoortechniek.nl 
www.rutgershoortechniek.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Heiloo - Maandag is de eer-
ste paal geslagen van Bedrijfs-
units Boekelermeer op de Droog-
makerij in Heiloo. Hier worden 
20 duurzame bedrijfsunits voor 
kleine zelfstandigen, starters en 
zzp’ers gerealiseerd. Na het ver-
krijgen van de vergunning van 
de Gemeente Heiloo – in decem-
ber 2018 - is de bouw nu o�ci-
eel gestart. Ook in Velsen-Noord 
gaat binnenkort de eerste paal de 
grond in. Hier worden 16 duurza-
me bedrijfsunit gerealiseerd, ge-
naamd Bedrijfsunits IJmond. 
De nieuwe eigenaren en de be-
trokken partijen waren afgelopen 
maandag aanwezig op de Droog-
makerij in Heiloo voor het slaan 
van de eerste paal. Dit werd ge-
vierd onder het genot van een 
goed kop ko�e en een bijpassen-
de versnapering. De eigenaren 
hebben met elkaar kennis kun-
nen maken tijdens  it feestelijke 
moment.

Reno Projecten uit Alkmaar ver-
zorgt de bouw van de bedrijfs-
units. Het is voor hen het derde  
gebouw dat zij in korte tijd rea-
liseren in opdracht van b4 vast-
goed. ME-2 architecten uit Me-
demblik zal de bouw begeleiden. 
De oplevering zal rond de zomer 
van 2019 plaats vinden.

Het merendeel van de units is 
verkocht. Er zijn nog enkele units 
beschikbaar. Voor meer informa-
tie en beschikbare bouwnum-
mers kunt u contact opnemen 
met Thijs Hoekman van Bregman 
Bedrijfsmakelaardij o.g. op tele-
foonnummer 072-5156564. 
Ook in Velsen-Noord is inmid-
dels 45% van de units verkocht. 
De verwachting is dat binnenkort 
nog enkele units verkocht wor-

den en dan kan de bouw rond 
mei 2019 starten. 

Voor meer informatie en/of be-
schikbare bouwnummers kunt 
u contact opnemen met Frank 
Kloes van Brantjes Bedrijfsmake-
laars op telefoonnummer 0251-
241194. Voor meer informatie : 
www.bedrijfsunitsboekelermeer.
nl of www.bedrijfsunitsijmond.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Altijd al willen we-
ten wat botox is? En wat het ver-
schil is tussen botox en �llers? Bo-
tox en �llers zijn beide voorbeel-
den van veilige, tijdelijke injecta-
bles. Het grootste verschil is dat 
een �ller rimpels of lijntjes opvult 
en botox ervoor zorgt dat spieren 
zich ontspannen, waardoor rim-
pels minder zichtbaar worden. 
Botulinetoxine type A (botox) is 
een van nature voorkomend bac-
terieel eiwit. Het zorgt ervoor dat 
de zenuwimpulsen (tijdelijk) wor-
den geblokkeerd, waardoor de 
spieren die de rimpels veroorza-
ken zich kunnen ontspannen en 
de lijntjes vervagen. Botox wordt 
gebruikt voor het verzachten van 
kraaienpootjes, fronsrimpels en 
voorhoofdsrimpels. Het resultaat 
is na enkele dagen zichtbaar en 
houdt 3-5 maanden aan.
Hyaluronzuur is een stof die van 

nature voorkomt in het lichaam, 
onder meer in de huid. Het bindt 
aan water en houdt het vast, 
waardoor er volumetoename op-
treedt. 
Als we ouder worden neemt het 

vetweefsel in het gezicht af en 
zorgt de zwaartekracht ervoor 
dat overtollige huid gaat ‘han-
gen’. Om een jeugdige, frisse look 
te behouden of te creëren, wordt 
het volume teruggebracht in het 
gezicht, zodat de verhoudingen 
weer in balans zijn. Volume-be-
handelingen met hyaluronzuur 
worden vaak toegepast ter hoog-
te van de wangen, de jukbeen-
deren en de kaaklijn. Het resul-
taat van de behandeling is direct 
zichtbaar en houdt tot een jaar 
aan.
Om zo natuurlijk mogelijk en har-
monieus beeld te creëren, is een 
combinatie van botox & �llers het 
meest e�ectief. 
Esthetic Clinic SBCare, Oude 
Parklaan 111, in Castricum, tel. 
06-37611599. Meer informatie 
op www.sbcare.nl (Foto: aange-
leverd)

i esse s e  i  win e s
  e ies ij 

Castricum - Een kleine 3 jaar ge-
leden bezorgde SVA als rode lan-
taarndrager in eigen huis Vitesse 
een pijnlijke 3-2 nederlaag waar-
door Vitesse kansloos was voor 
een (periode)titel. Dit keer was de 
blamage nog groter. In plaats van 
een sportieve revanche werd het 
3-0 voor de thuisploeg. SVA pro-
�teerde maximaal van héél ma-
tig verdedigen van de koploper. 
De belangrijkste reden daarvan 
lag ongetwijfeld in het ontbreken 
van steunpilaren Menno Peters en 
vooral Jasper Rutgers. De laatste 
vanwege een ernstige kniebles-
sure waardoor hij waarschijnlijk 
ook de komende weken nog niet 
speelt.
Middenmoter SVA was vooraf-
gaande aan de herstart van de 
competitie op trainingskamp ge-
weest in Breda en dat zorgde er 
waarschijnlijk ook wel voor dat er 
een gemotiveerde ploeg stond. 
Al na een paar minuten kon de 
geheel vrijstaande spits van SVA 
worden bereikt maar zijn kopbal 
van dichtbij ging over. Zo’n 5 mi-
nuten later kreeg Vitesse de groot-
ste kans van de wedstrijd. Na en-
kele combinaties op het mid-

denveld dook Rik Beentjes plots-
klaps achter de verdediging op en 
kreeg de bal prima diep gespeeld. 
De keeper was kansloos maar zijn 
inzet belandde op de lat. Dat was 
helaas ook een van zijn laatste ac-
ties want hij moest kort daarna het 
veld verlaten met een hamstring-
blessure. Daarna ging het duel 
enige tijd redelijk gelijk op, met 
iets meer balbezit voor Vitesse. Na 
zo’n half uur spelen ging het weer 
eens mis met de dekking achter-
in bij Vitesse. Daardoor kon een 
van de SVA-spelers ver doorlopen 
door het midden en versierde ver-
volgens net buiten het strafschop-
gebied een onterechte vrije trap 
bij de allesbehalve overtuigend 
�uitende scheidsrechter De Vries. 
De opgestelde muur bleek net zo 
zwak als het verdedigen die mid-
dag want Stefan Seijs kon dwars 
door muur genadeloos uithalen: 
1-0. Vier minuten later ging het 
opnieuw mis. Nu werd Daan Rijk-
ho� in de diepte gestuurd, leek 
de bal nog met zijn hand te be-
roeren maar kreeg genoeg ruimte 
om SVA op een 2-0 voorsprong te 
zetten. Kort voor rust moest kee-
per Michel van Kampen zelfs nog 

enkele saves verrichten om een 
grotere voorsprong van de thuis-
ploeg te voorkomen.

Na rust drong Vitesse wat meer 
aan. In de 52e minuut werd Mats 
Laan de ruimte ingestuurd, die 
weliswaar de uitgelopen keeper 
wist te passeren maar een van de 
verdedigers wist met een prima 
sliding zijn voorzet op de meege-
komen Jort Kaandorp nog net te 
blokken. In de 60e minuut kreeg 
de rechterspits van SVA zijn 2e ge-
le kaart na een onbehouwen ac-
tie op Desmond de Waard en kon 
dus vertrekken. Dat leidde wel-
iswaar tot meer balbezit van Vi-
tesse maar het ontbrak die mid-
dag óók aan creativiteit voorin. 
Het daarna zwaar verdedigende 
SVA kwam niet veel verder meer 
dan met lange halen naar voren 
een van de beide spitsen te berei-
ken. Toch was de grootste kans in 
de 82e minuut voor SVA toen na 
een snelle counter eerst nog een 
corner weggegeven moest wor-
den om verder onheil te voorko-
men. Maar de daaruit ingekop-
te bal moest vervolgens door één 
van de verdedigers van de doellijn 
worden gekopt om een 3e tre�er 
te voorkomen. Een paar minuten 
later ging het bij de volgende uit-
braak wél mis. Michel van Kam-
pen zette buiten zijn strafschop-
gebied te laat een sliding in op 
een rechts doorgebroken SVA-
speler en moest terecht met rood 
het veld verlaten. Omdat Vitesse 
al drie keer gewisseld had moest 
er een veldspeler op doel. Die had 
ook geen verweer op de keihard 
ingeschoten vrije trap als gevolg 
van laatstbedoelde overtreding: 
3-0. Omdat nummer 2 Hercules 
Zaandam thuis ook verloor van 
Volendam staat Vitesse nog wel 
eerste op de ranglijst maar moet 
die koppositie nu delen met De 
Kennemers. (Foto: aangeleverd)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
The Queen of Spades 

 The Royal Opera
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 11.00 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The Favourite

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Free Solo
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Mary Queen of the Scots

vrijdag 16.00 uur
Welcome te Marwen
zaterdag & zondag 13.30 uur 

Cold War
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 16.00 uur 

woensdag 15.30 uur
Vals

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 11.00 uur

Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 24 januari t/m 30 januari

Zondag 27 januari 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Ivan Olij

Vitesse’22
-

VV Bergen
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Toneelvereniging Willibrordus speelt 
blijspel ‘Baakman en Baakman’
Akersloot - De 99-jarige to-
neelvereniging Willibrordus uit 
Akersloot speelt vrijdag 1 en za-
terdag 2 februari het blijspel 
‘Baakman en Baakman’ van Eve-
lien Evers.
Twee vrijgezelle broers, een ar-
rogante zwager, de bemoeizuch-
tige buurvrouw en een luie huis-
vriend vormen een mooi gezel-
schap voor roddel en achterklap. 
Als twee verknochte wandelaars 
zich met een erfenis bemoeien en 
een nichtje in de stad op het ver-
keerde pad dreigt te raken komt 
zelfs de politie op het toneel. 
Maar zoals gewoonlijk loopt alles 
toch weer net iets anders dan ge-
dacht. 
Met een nieuwe regisseur en een 
bijzonder decor belooft dit een 
prikkelende avond te worden.
Het blijspel wordt gespeeld in 

cultureel centrum De Lelie, Rem-
brandtsingel 3 in Akersloot. Aan-
vang 20.00 uur. Kaarten à € 8,50 

zijn verkrijgbaar bij Melker aan de 
Julianaweg 85 en aan de zaal. (Fo-
to: aangeleverd)

Schoolwijs van Humanitas ontvangt 
33.000 euro van Oranjefonds
Castricum - Het Oranjefonds 
heeft voor dit jaar 33.000 euro 
toegekend aan Schoolwijs van 
Humanitas. Met dit prachtige be-
drag gaat Schoolwijs dit jaar ou-
ders, met een niet-Nederland-
se achtergrond, in Noord-Kenne-
merland helpen bij zaken die in 
en rondom de basisschool spe-
len. Een getrainde vrijwilliger 
brengt 20 bezoeken van onge-
veer 2 uur aan een gezin. 

Ouders en vrijwilligers gaan aan 
de slag met vragen als: Hoe werkt 
het op school? Wat is je rol als ou-
der op school? Hoe lees je het 
rapport van je kind? Wat is een 
10-minutengesprek? Hoe krijg ik 
de juiste informatie? Wat staat er 
in de nieuwsbrief? Tevens onder-
steunt de vrijwilliger ouders om 
thuis een positieve bijdrage te le-
veren aan de ontwikkeling van 
hun kind. De vraag van de ouders 
is het uitgangspunt voor de vrij-
williger. 
De vrijwilliger heeft zelf ervaring 
met schoolgaande kinderen en 
de rol als ouder hierbij. Elke vrij-
williger volgt een voorbereiden-
de training. Een betaalde coördi-
nator traint en begeleidt de vrij-
willigers, onderhoudt contacten 
met de gezinnen en samenwer-

kingspartners.
Door Schoolwijs voelen ouders 
zich meer thuis op school en 
meer betrokken bij de wereld van 
hun kinderen. Zij vinden meer 
aansluiting in de maatschap-
pij omdat een school een plek is 
waar veel ouders elkaar ontmoe-
ten. Hun sociale netwerk en zelf-
vertrouwen groeit. Daarnaast zijn 
ouders beter in staat om hun kin-
deren te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling. Ze ervaren meer 
positieve momenten met de kin-
deren binnen het gezin. 

Voor meer informatie over het 
werk als vrijwilliger of aanmel-
den als gezin kan contact wor-
den opgenomen met Humanitas 
Noord-Kennemerland. In januari 
2019 zal de eerste training plaats-
vinden voor vrijwilligers. De trai-
ning bestaat uit twee woensdag-
ochtenden, op 30 januari en 6 fe-
bruari 2019. 

Informatie: Humanitas Noord-
Kennemerland, tel. 072- 540 18 
00 of e-mail: kantoor.nkl@huma-
nitas.nl. (Foto: aangeleverd).

Realisatie van 100 woningen 
in i en iee  es
Limmen - Onder grote belang-
stelling van de toekomstige be-
woners is op 16 januari jl. de of-
�ciële handeling verricht voor de 
start bouw van Limmer Linten fa-
se 2B en 2C. De aanwezigen wer-
den welkom geheten door Luk-
as Deurwaarder, projectontwik-
kelaar HSB en vervolgens toege-
sproken door Paul Slettenhaar, 
wethouder gemeente Castricum 
en Dick Tromp, bestuurder Ken-
nemer Wonen.
Na de toespraken werden de he-
ren Slettenhaar en Tromp uitge-
nodigd om, met de toekomstige 
bewoners, een gelukwens voor 
een voorspoedige bouw te plaat-
sen op een poster van het project. 
Deze is vervolgens door Jos Kaan-
dorp en Atie van Wonderen, met 
hulp van wethouder Paul Sletten-
haar, ingegraven onder hun wo-
ning.

Aan de noordrand van Limmen is 
HSB gestart met de realisatie van 
twee nieuwe woonwijken waar in 
totaal 100 woningen zullen ver-
rijzen. Tegen de reeds bestaande 
Nieuwelaan welke de grens vormt 
met Heiloo komen 50 grondge-
bonden woningen aan nieuwe 
straten met namen als Walnoot-
lint, Amandellint en Hazelnoot-
lint. Alle doelgroepen worden be-
diend zoals starters, senioren en 
gezinnen. 
Honderd meter zuidelijker komen 
aan de nieuwe straten Wilgen-
lint en Berkenlint 2 appartemen-
tengebouwen met als thema bol-
lenschuren. Gebouw Duc van Tol 
met 18 appartementen wordt in 
beheer genomen door Kennemer 

Wonen. Gebouw Pieter Bosman 
met 19 appartementen heeft een 
parkeerkelder en is bedoeld voor 
de vrije sector. Naast de apparte-
menten worden 10 eengezinswo-
ningen gebouwd en zijn er 3 zelf-
bouwkavels.
Dat de straatnamen linten zijn ge-
worden komt voort uit de prijs-
vraag die de gemeente Castricum 
en Driessen Vastgoed in 2016 
hebben uitgeschreven. Hierin 
stond afwisseling in de architec-
tuur en het doorzetten van hout-
wallen en linten centraal. Een 
groene informele opzet was ge-
wenst. HSB heeft een team ge-
vormd met bureau SVP voor ste-
denbouw en architect Neelu Bo-
parai, hieruit ontstond een win-
nend plan. Na een zorgvuldig in-
spraaktraject is uiteindelijk de 
omgevingsvergunning verleend 
en hebben makelaars Rietveld en 

Vlieg de verkoop ter hand geno-
men.
Inmiddels is de bouw gestart en 
zijn bijna alle woningen en ap-
partementen verkocht. Een en-
kele vrijstaande woning en twee 
onder een kap is nog beschikbaar. 
Meer informatie over de beschik-
bare woningen staat op: www.
woneninacacia.nl

De kopers hebben, onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je, alvast kennis kunnen maken 
met hun toekomstige buren en 
de partijen die betrokken zijn bij 
de realisatie van het project. Ge-
durende de bouw kunnen de ko-
pers en andere belangstellenden 
via Facebook de voortgang van 
de bouw volgen: www.facebook.
com/50-10-woningen-en-37-ap-
partementen-Limmerlinten-fase-
2-Limmen. 

Atie van Wonderen, Jos Kaandorp en Paul Slettenhaar (foto: aangeleverd)

Workshop Genealogie 
in de bibliotheek
Limmen - Samen met het Regi-
onaal Archief organiseert Biblio-
theek Kennemerwaard een work-
shop genealogie. De workshop is 
bestemd voor mensen die meer 
willen weten over de geschiede-
nis van hun familie. De workshop 
wordt op donderdagavond 7 fe-
bruari gegeven in de bibliotheek 
in Limmen door archivaris Harry 
de Raad.
Familieonderzoek is spannend en 
kan zelfs verslavend zijn. Deelne-
mers ontdekken allerlei bijzon-
derheden over hun voorouders. 
Waar woonden ze, welke beroe-

pen hadden ze en hoe was hun 
sociale positie? Archivaris Har-
ry de Raad van het Regionaal Ar-
chief leert hoe men te werk moet 
gaan bij het genealogisch onder-
zoek. Men wordt vertrouwd ge-
maakt met de bronnen die daar-
voor moeten worden geraad-
pleegd en leert hoe deze te ge-
bruiken.  
Geïnteresseerd? De workshop be-
gint om 19.30 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Limmen, 
Lage Weide 2A. De toegang is 
gratis. Aanmelden kan op www.
bibliotheekkennmerwaard.nl via 

de agenda of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek tijdens ope-
ningstijden. (Foto: aangeleverd)

Old Alkmaar Boardingtoernooi 2019 
een groot succes
Akersloot - In sporthal De Lelie in 
Akersloot is vrijdagavond 11 janu-
ari de twaalfde editie van het Old 
Alkmaar Boardingtoernooi van 
start gegaan met een kwali�catie-
toernooi voor de JO13 teams uit 
de omgeving van Akersloot. Na 
de poulewedstrijden werd door 
middel van twee kruis�nales en 
één troost�nale gestreden om 
drie tickets voor deelname aan 
de wedstrijden op de zondag. Het 
eerste ticket ging naar Limmen 
JO13, zij wonnen met 4-0 van FC 
Uitgeest JO13. Om het tweede 
ticket werd gespeeld door Kol-
ping Boys JO13 en Foresters JO 
13. Foresters JO13 was veel te 
sterk en won met maar liefst 6-0. 
De troost�nale ging tussen FC 
Uitgeest en Kolping Boys. FC Uit-
geest JO13-1 won met 5-1 en zij 
wisten hiermee het laatste ticket 
voor de zondag af te dwingen.

Op zaterdagochtend werd gestart 
met de JO9 poule. Hier ging de �-
nale tussen Foresters en HSV. Fo-
resters JO9 won deze �nale met 
maar liefst 4-0. Aansluitend werd 
de JO10/11-poule gespeeld. Na 
de poulewedstrijden ging de �-
nale tussen Vitesse’22 en FC Cas-
tricum. Een heuse en spannen-
de derby die door FC Castricum 
met 2-0 werd gewonnen. Als laat-

ste was het de beurt aan de teams 
van de JO11-hoofdklasse. Hier 
ging de �nale tussen Foresters 
JO11 en AFC’34 JO11. AFC’34 wist 
in een spannende wedstrijd nipt 
met 1-0 te winnen.
 
De  zondag stond het Old Alk-
maar Boardingtoernooi geheel 
in het teken van de JO12/JO13. 
Dit jaar ook weer de jeugdteams 
van AZ, AJAX, FC Volendam en 
nieuwkomer PSV (allen onder 12). 
Zij namen het op tegen regiona-
le teams van Meervogels’31, FC 
Uitgeest, Foresters en FC Uitgeest 
(allen JO13). Deze talenten heb-

ben een wervelende voetbalshow 
laten zien van hoog niveau. Het 
toernooi werd afgesloten met de 
�nale tussen AZ en de verrassing 
van de dag Foresters, die zich via 
het vrijdagtoernooi hadden ge-
kwali�ceerd. De �nale eindigde in 
een 3-1 overwinning voor AZ en 
hiermee werden zij winnaar van 
het Old Alkmaar Boardingtoer-
nooi 2019. 
De organisatie van het toernooi 
kan terugkijken op een uitste-
kend en sportief verlopen toer-
nooi. Er zijn veel en leuke foto’s 
gemaakt. Zie www.boardingtoer-
nooi.com (Foto: aangeleverd)

Fitheidsprogramma ‘Fit en Vitaal 60+’
Castricum - Vitaal ouder worden 
zorgt ervoor dat je langer kunt 
blijven doen wat je graag wilt. 
Sport en bewegen houdt je �t. De 
buurtsportcoach in Castricum or-
ganiseert daarom het �theidspro-
gramma ‘Fit & Vitaal 60+’ dat be-
staat uit een �theidstest en een 
beweegprogramma. Ideaal voor 
60-plussers die willen proberen 
welke beweegactiviteit het beste 
bij hen past.

Bent u 60 jaar of ouder en be-
nieuwd hoe �t u bent? De buurt-
sportcoach in Castricum organi-
seert op vrijdag 15 februari een 
gratis �theidstest in de raadzaal 

van het gemeentehuis van Castri-
cum. Onder andere uithoudings-
vermogen, spierkracht en BMI 
worden gemeten. De test duurt 
ongeveer 25 minuten en is ge-
schikt voor ieder niveau, of u nu 
wel of geen sport beoefent.
Donderdag 28 februari start het 
beweegprogramma ‘Fit & vi-
taal 60+’. Het niveau van dit be-
weegprogramma is speciaal ge-
richt op 60-plussers. Geduren-
de 8 weken krijgen deelnemers 
op donderdagochtend conditie-/
krachttraining bij Full of Life Cas-
tricum. Daarnaast maken ze ken-
nis met verschillende sporten bij 
lokale aanbieders op de maan-

dag of dinsdag. Alle sporten wor-
den aangepast aan het niveau en 
worden begeleid door vakkundi-
ge trainers. De sportmomenten 
vinden overdag plaats. Deelname 
aan het ‘Fit & Vitaal 60+’ beweeg-
programma kost € 20.

Neem voor meer informatie of 
aanmelden contact op met de 
buurtsportcoach Castricum, Joy-
ce van Tunen via jvantunen@
teamsportservice.nl of 06 112 712 
05 / 0251-25 47 40. Dit kan ook 
via de website https://jouw.team-
sportservice.nl/kennemerland/
project/�t-vitaal/. (Foto: aangele-
verd)
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Vacatures bij Steunpunt 
Vrijwilligerswerk
Castricum - Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk is voor diverse organi-
saties op zoek naar vrijwilligers, 
dit keer gaat het om een aantal 
bestuursfuncties.
Voor het Vrouwen Contact Castri-
cum (VCC) wordt een secretaris 
gezocht. Het VCC organiseert veel 
gezellige activiteiten, lezingen en 
dergelijke en wordt door veel vrij-
willigers ondersteund. Om het 
bestuur te versterken en de taken 
van voorzitter en penningmees-
ter meer te verdelen worden een 
eerste en wellicht ook een twee-
de secretaris gezocht. Wie in is 
voor leuke dingen en goed in het 
organiseren, wordt gevraagd te 
reageren.

De Stichting Welzijn Ouderen in 
Akersloot (SWOA) organiseert ac-
tiviteiten voor ouderen in de re-
gio op velerlei gebied. Deze ac-
tiviteiten vinden plaats in ont-
moetingscentrum ’t Kruispunt. 
Bij de SWOA is een vacature ont-
staan voor de functie van voorzit-
ter van het bestuur. Hij of zij leidt 
de vergaderingen en neemt ver-
antwoordelijkheid voor de be-
sluitvorming; is namens het be-

stuur spreekbuis naar de vrijwilli-
gers en naar buiten, zoals de ge-
meente; kan taken delegeren, de 
samenwerking stimuleren en de 
verschillende partijen op een lijn 
krijgen. A�  niteit met ouderen is 
een voorwaarde.
Ben jij die handige persoon die 
goed is in communicatie en of 
websitebeheer? Voor de Kunst-
� etsroute begin juni 2019 is men 
op zoek naar iemand die voor hen 
de social media bijhoudt, persbe-
richten schrijft en verstuurd naar 
diverse media. Er is een website 
opgezet in Joomla, maar ook de-
ze moet bijgehouden worden. De 
taken kunnen ook over twee per-
sonen verdeeld worden.

Wie interesse heeft in een van 
deze vacatures, of ander vrijwil-
ligerswerk wil doen, kan een af-
spraak maken bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk (onderdeel 
van Stichting Welzijn Castricum) 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Het telefoonnummer is 0251-65 
65 62. De vacaturebank is ook te 
vinden op www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl en op Facebook en 
Twitter. (Foto: aangeleverd)

VMBO-ers ontdekken 
 e   

Regio - Ruim 4.800 tweedejaars 
leerlingen vmbo van 40 vmbo-
scholen uit Castricum, de IJmond, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Duin- 
en Bollenstreek en Amstelveen 
deden van 14 tot en met 18 ja-
nuari in het Kennemer Sportcen-
ter in Haarlem mee aan CHOICE: 
een carrousel van activiteiten als 
voorbereiding op de pro� elkeuze 
in het vmbo.

In rondes van 10 minuten en in 
groepjes van 10-12 voerden de 
leerlingen 11 opdrachten uit om 
zich voor te bereiden op de keu-
ze voor één van de vmbo-pro-
� elen Economie, Natuur en Mi-
lieu, Techniek en Zorg en Wel-
zijn. In elk pro� el doen de leerlin-
gen de volgende activiteiten om 
een beeld te krijgen van dat pro-
� el. Bij pro� el Economie: Dans en 
Theater, Cosmo Academy, Han-
del en Commercie, Horeca, Mar-
keting, Media, Orde en Veilig-
heid, Uiterlijke Verzorging, Zake-
lijk. Bij pro� el Natuur en Milieu: 
Bloem en Design, Dier en Paard, 
Dierenartsassistent, Hovenier, 

Groothandel, veiling en planten. 
Bij pro� el Techniek: Bouw, Instal-
latiewerk en Logistiek. Bij pro-
� el Zorg en Welzijn: Pedagogisch 
werk, Verzorgende en Verpleeg-
kunde. Hiermee vormt CHOICE 
voor vmbo’ers een praktische 
voorbereiding op de pro� elkeuze 
halverwege hun vooropleiding.
De tweedejaars vmbo-leerlingen 
van de volgende scholen in de-
ze regio deden mee aan CHOICE: 
Bonhoe� er College, Heliomare, 
Jac. P. Thijsse College en Kenne-
mer College.    

Aan deze zeventiende editie 
van CHOICE werkten mee: AOC 
Wellantcollege, InstallatieWerk 
Noord-Holland, Bouwmensen 
Kennemerland en Infopunt Zorg. 
Bij de meeste activiteiten hiel-
pen Novastudenten mee om de 
praktijkopdrachten uit te leggen 
aan de vmbo-leerlingen. De stu-
denten van de opleidingen Be-
veiliging en Facilitair Manage-
ment van het Nova College zorg-
den dat alles ordelijk verliep. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - 

Ik heb kennis genomen van uw ingezonden brief in De Castricum-
mer.
Ondanks het respect dat ik heb voor uw onrust en zorgen, houd 
ik vooral een mengeling van verwondering en teleurstelling over 
aan uw keuze en over de inhoud van de brief. Verwondering om-
dat een aantal van uw beweringen feitelijk onjuist en eenvoudig 
weerlegbaar zijn, teleurstelling omdat u er niet voor heeft geko-
zen onnodig misverstanden weg te nemen door met elkaar het 
gesprek aan te gaan (een simpel verzoek hiertoe zou onmiddel-
lijk beantwoord zijn met een positief bericht). Een en ander is nog 
verergerd door het beeld dat u van mij als wethouder in dit dos-
sier schetst. 
Vooral uw slotconclusie, als zou de gemeente Castricum zorg 
voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren ‘niet meer peda-
gogisch maar economisch beschouwen’ werp ik ver van mij, en 
staat volledig buiten elke werkelijkheid. Behalve dat ze bescha-
digend is, doet ze de inspanningen tekort van het team dat zich 
met alle kwaliteiten heeft ingespannen en dagelijks blijft inspan-
nen om de beste prestaties en zorg voor de kinderen te leveren. 
De kinderen stonden, en staan centraal. Hierover hebben wij in-
middels een gemotiveerde brief van de minister ontvangen waar-
in alle steun op dit proces en de uitvoering is toegezegd.

Met welgemeende groet,
Ron de Haan, Castricum
Wethouder Jeugdzorg

Geachte mevrouw Geervliet, 
mevrouw Dil

Lezing over Griekenland
Castricum - Arjiris Angelou geeft 
op zondag 27 januari de lezing 
‘Griekenland, een ander perspec-
tief’ in de Dorpskerk aan het Die-
lofslaantje in Akersloot. Een cul-
tureel, historische en religieu-
ze reis door Griekenland aan de 
hand van verschillende thema’s. 
De lezing begint om 14.30 uur. 
Toegang 7,50 euro. Reserveren 
is mogelijk via lezingakersloot@
kpnmail.nl of tel. 0251-319171.
Wat is ‘waarheid’ in de geschiede-
nis en in de religie? Arjiris: ,,Mijn 
ervaring van inmiddels 30 jaar 
in het vak is dat er verschillende 
kwesties zijn (vooral politiek, his-
torisch, religieus, economisch) 
die zich bij ons in de regio (Zuid-
oost-Europa) hebben afgespeeld 
of nog afspelen, op een vaak ge-
heel andere wijze in Noordwest-
Europa door de media en de pers 
worden gepresenteerd. Het is on-
geloo� ijk, vooral in onze tijd, met 
welke snelheid de media hun ei-
gen realiteit kunnen creëren door 
bepaalde berichten (vaak be-
wust) te verzwijgen en andere ex-
tra te manipuleren. Het is waar-
schijnlijk nooit anders geweest 
maar plichtsbewust vind ik het al-
tijd noodzakelijk om ook de an-
dere kant te laten horen dan dat 

wat in de media als ‘normaal’ of 
als de ‘waarheid’ wordt gebracht. 
‘Normaal’  is waar men aan ge-
wend is. Daarom is het soms ver-
frissend om dingen toch anders 
dan ‘normaal’ te brengen... Ver-
schillende mensen vinden dat wij 
tot nu toe de Europese geschie-
denis vooral vanuit Anglo-Ame-
rikaans perspectief  voorgescho-
teld krijgen. De lezing heeft als 
doel om ook een ander perspec-
tief te laten zien op Griekenland 
en Zuidoost Europa.” (Foto: aan-
geleverd)

Workshop in bibliotheek:
e  je e j is e 

studiekeuze
Castricum - Twijfel je of weet 
je niet welke vervolgopleiding 
je wilt kiezen na de middelbare 
school? Of weet je kind niet wel-
ke keuze hij of zij moet maken na 
het voortgezet onderwijs? In de 
workshop ‘Help! Er moet een be-
roeps studiekeuze worden ge-
maakt!’ op donderdag 24 janua-
ri wil Ninco van Sligtenhorst leer-
lingen triggeren om na te denken 
over wat zij echt belangrijk vin-
den. Hij inspireert en moedigt ze 
aan om nu te gaan doen wat hen 
werkelijk blij maakt, zodat zij een 
studiekeuze kunnen maken waar 
zij volledig achter staan. 
Tijdens de workshop komt de 
communicatie tussen ouders/
verzorgers en hun kind aan bod, 
er wordt ingegaan op verschil-
lende intrinsieke motivaties en 

er wordt bepaald wat leerlingen 
nodig hebben om een juiste be-
roeps studiekeuze te maken, van-
uit passie. De actieve workshop is 
voor alle leerlingen (en hun ou-
ders/verzorgers) die nog niet we-
ten welke vervolgopleiding zij na 
het voortgezet onderwijs willen 
gaan doen. Voor 1 mei moet de 
de� nitieve keuze zijn gemaakt.
De workshop is op donderdag 24 
januari in Bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 1. Het program-
ma start om 19.30 uur en duurt 
tot 21.30 uur. De toegang is €10,- 
eventueel met ouder/verzorger. 
Reserveren kan via de activitei-
tenagenda op de website van de 
bibliotheek of bij de klantenser-
vice in één van de vestigingen. 
Betalen kan alleen per pin. (Foto: 
aangeleverd)

s s e s e ennen 
voor beginners
Castricum - Hans Stapersma (Vo-
gelwerkgroep) verzorgt ook in 
2019 weer een cursus Vogels Her-
kennen voor beginners. Er zijn 
nog maar een paar plaatsen over, 
dus meld je snel aan als je dit jaar 
nog mee wilt doen! De cursus be-
gint midden maart met een ken-
nismakingsbijeenkomst gevolgd 
door elke week een ochtendex-
cursie ergens in de ruime omge-
ving rondom Castricum; in to-
taal 10 excursies en 3 theoriebij-
eenkomsten. U krijgt zo eerst de 

standvogels onder de knie voor-
dat al die zomergasten arrive-
ren; elke week leert u weer nieu-
we soorten! U kunt (nu nog) kie-
zen uit de maandag, dinsdag of 
donderdag ochtend. De maxima-
le groepsgrootte is 12 en de mini-
mum leeftijd is 16 jaar. 
Voor verdere inlichtingen of di-
rect opgeven: bel 06-22684313. 
Wees er snel bij want het aantal 
plaatsen is beperkt. De inschrij-
ving sluit op 31 januari. (Foto: 
aangeleverd)

e in  n en  s e  in 
n n s en se

Castricum - Henk Ester (Rotter-
dam, 1952) studeerde geogra� e 
en � loso� e. Hij draagt het strand- 
en streekhistorisch museum een 
warm hart toe en houdt in het ka-
der van de week van de poëzie op 
dinsdag 5 februari om 20.00 uur 
een lezing over het thema Zee 
in het museum. Het is een lezing 
voor ‘kenners en liefhebbers’ van 
poëzie en er is deze avond ook 
volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen.
Ester won in 2013 met de bun-
del ‘Bijgeluiden’ de C. Buddingh’-
prijs voor het beste poëziede-
buut. ‘E-groot is rood’ is zijn twee-
de bundel en een nauw aanslui-
tend vervolg op Bijgeluiden. Vo-
rig jaar (2018) is zijn derde bun-
del verschenen: ‘Het vermoeden 
van Witten’.
Lex Jansen schreef in zijn column 
van de boekenkrant van novem-
ber 2018 over Henk Ester: ‘De jury 
van de C. Buddingh’-prijs schrijft: 
“Wie zich met Ester op pad waagt, 
ontdekt hoe geestverruimend 
poëzie kan zijn.” En dat is ook zo. 

Ester schrijft geen gedichten, 
maar bouwt een universum, een 
toren van Babel waarin alles met 
alles verbonden is. Soms gaat het 
daarbij slechts om een vermoe-
den, soms zijn klanken ook kleu-
ren die gehoorzamen aan natuur-
wetten, maar altijd krijgt de taal 
bij deze dichter een extra dimen-
sie. Al lezend zul je niet altijd be-
grijpen wat er nu precies bedoeld 
wordt, maar denk dan aan deze 
anekdote: een journalist vroeg 
aan de wiskundig natuurkundige 
Edward Witten wat hij deed. De 
man antwoordde: ik heb een las-
tig wiskundig probleem, de op-
lossing ken ik wel, maar zij moet 
me nog te binnen schieten.’

Dinsdag 5 februari om 19.30 uur 
is de inloop met ko�  e en eventu-
eel zelfgemaakte appeltaart. Kos-
ten: 5 euro per persoon, inclu-
sief een kopje ko�  e. Er zijn ca. 30 
plaatsen beschikbaar. Graag aan-
melden vooraf via info@strand-
vondstenmuseum.nl wordt op 
prijs gesteld. 

sessie in e e ij
Castricum - Tussen alle drukke 
avondjes en koude dagen door 
nemen ze in De Bakkerij zater-
dagmiddag om drie uur even rust 
om lekker muziek te gaan maken.
Ze gaan met z’n allen jammen en 
nodigen iedereen uit zijn of haar 

muziekinstrument of mooie stem 
mee te nemen naar De Bakkerij 
om mee te spelen en/of te genie-
ten van een lekker drankje en de 
warme kachel. Microfoon, gitaar-, 
en basversterkers zijn aanwezig. 
Entree: gratis. (Foto: aangeleverd)





10 23 januari 2019

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

Marvellous (musical) in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur.  
(Foto: Léon Hendrickx)

24 JANUARI

Ontmoetingsdag vrijwilligers-
werk Welzijn Castricum met 
mensen uit de praktijk in de foy-
er van Geesterhage van 15.00 tot 
17.00 uur of van 19.00 tot 21.00 
uur. Speeddate-sessie om zich te 
oriënteren op vrijwilligerswerk. 
(Foto: aangeleverd)

Workshop over vervolgoplei-
ding na het voortgezet onder-
wijs door Ninco van Sligtenhorst 
om 19.30 uur in Bibliotheek Cas-
tricum, Geesterduinweg 1. Voor 
leerlingen en hun ouders/verzor-
gers. Aanmelden op website bi-
bliotheek of bij klantenservice. 
(Foto: aangeleverd)

Ouderinformatieavond PCC 
Oosterhout, 19.30 uur.  Info: 
www.pcc.nu.

Leoni Jansen & Govert Schil-
ling (muziektheater) in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Merlijn Doomernik)

Panama Pictures – Requiem 
for Lost Things in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

25 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.

Nationale tuinvogeltelling, tot 
en met zondag. Meedoen kan. 
Hoe? Zie www.tuinvogeltelling.
nl of via de gratis app tuinvogels 
te downloaden via www.tuinvo-
geltelling.nl. (foto Alain Gighno-
ne/ AGAMI)

The Whisky Train in café De 
Vriendschap in Akersloot. Acht 
whisky’s, inclusief starter, proe-
ven met bijpassende hapjes. Kos-
ten 32,50. Opgeven bij info@
vriendschapakersloot.nl of proe-
ve-rij@whiskytrain.nl of via What-
sapp: 0651387333. (Foto: aange-
leverd)

Het Nationale Theaterweekend 
tot en met zondag. Een weekend 
lang voorstellingen voor slechts 
10 euro, zowel in De Vest in Alk-
maar als in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. Voor de program-
mering zie de sites van beide the-
aters.

Voorrondes Prinses Christina 
Concours regio West 2 in FluXus 
in Zaandam, ook zaterdag. De 
beste 7 jonge musici mogen dor 
naar de �nale op zondag in de 
Philharmonie in Haarlem. Info: 
www.christinaconcours.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Cabaretière Dorine Wiersma 
om 20.15 uur in dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest. Kaarten via 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
aangeleverd)

26 JANUARI

Klusdag aan Heemstederweg 
in Castricum van 10.00 tot 15.00 

▲

uur. Vrijwilligers, gemeente Cas-
tricum en landschap Noord-Hol-
land werken samen. Meedoen? 
Aanmelden bij Martijn Struijf, tel. 
088-0064461 of mail m.struijf@
natuurlijkezaken.nl. (Foto: Mar-
tijn Struij�)

Egmond Wandel Marathon te-
gen reuma, wandelingen van 
10,5 of 21,1 kilometer. Ook zon-
dag. Verwachting: 14.000 wande-
laars. www.egmondwandelmara-
thon.nl. (Foto: aangeleverd)

Workshop muziek rondom het 
boekje ‘Een huis voor Harry’ voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar met 
(groot-)ouders/verzorgers. Aan-
vang 11.00 uur in bibliotheek 
Castricum. Toegang 2,50 euro. 
Volwassenen betalen ook een 
kaartje. Meer info en reserveren 
bij www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Handwerkclub De Santmark 
verkoopt zelfgemaakte handwer-
ken in de biljartzaal van Woon-
zorgcentrum De Santmark van 
10.30 tot 16.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Vertelvoorstelling ‘De Vrouw in 
de spiegel’ door Eveline Maset-
ti om 15.00 uur in Dorpskerk van 
Castricum. Toegang 5 euro.

Jamsessie in De Bakkerij in Cas-
tricum, 15.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Rondom Bach concert in Grote 
kerk Alkmaar om 16.30 uur door 
stadsorganist Pieter van Dijk. Toe-
gang gratis, collecte bij uitgang. 
Tevens presenteert hij derde 
dubbel-cd met orgelwerken van 
Bach. (Foto: aangeleverd)

Alkmaars Eigenste Festival van-
af 17.00 uur in Koel 310, Koelma-
laan 310 in Alkmaar. Kijk voor in-
fo en programmering op www.
alkmaarseigenstefestival.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Het Nationale Theaterweekend 
(zie 25/1)

Klaverjasdrive in café De Vriend-
schap te Akersloot om 20.00 uur. 
Opgeven via 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Cor Bakker & Gerard Alder-
liefste in Theater Koningsduyn/
Geesterhage in Castricum. Kaar-
ten: € 19,00 te bestellen via: www.
geesterhage.nl. (Foto: B. Vink)

27 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.

Schilderijen van Henk Pieter-
sma zijn te zien in Protestantse 
Kerk Castricum, Kerkweg 1. Ope-
ning expositie tijdens viering om 
10.00 uur. Tentoonstelling te zien 
tot en met 4 maart. (Foto: aange-
leverd)

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)

Natuurtuin ‘De Doornduyn’ 
is open van 11.00 tot 16.00 uur, 
Duinweg 2, Bakkum-Noord. Deze 
keer zijn duizenden sneeuwklok-
jes te zien. Entree 4 euro. www.
doornduyn.nl.

Levi Weemoedt is te gast bij 
boekhandel Laan in Castricum, 
ter gelegenheid van de Week van 
de Poëzie, 14.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Lezing ‘Griekenland, een an-
der perspectief’ door Arjiris An-
gelou in Dorpskerk, Dielofslaan-
tje in Akersloot. Aanvang 14.30 
uur. Toegang 7,50 euro. Reserve-
ren: lezingakersloot@kpnmail.nl 
of tel. 0251-319171. (Foto: aange-
leverd)

Homeward Dove zingt Leonard 
Cohen in De Oude Keuken in Cas-
tricum. Aanvang 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Gitarist Silvan de Smit om 15.00 
uur in kerkje Krommeniedijk. Toe-
gang gratis. (Foto: aangeleverd)

Het Nationale Theaterweekend 
(zie 25/1)

‘Op Maarten!’. Eerbetoon aan 
Maarten van Roozendaal in Cul-

tuurkoepel Heiloo. Middag- en 
avondvoorstelling. www.cultuur-
koepelheiloo.nl. (Foto: Jeanette 
Kempers)

28 JANUARI
Lezing over de oorzaak van 
veel leer- en ontwikkelings-
problemen door Annemieke 
Hoogeboom-Veldt van Wonder-
wijs Coaching om 20.00 uur in het 
Administratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch. Aanmelden: 
www.wonderwijs-coaching.nl.

Jazz Café met Martijn van Iterson 
(gitaar) en Karel Boehlee (piano) 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

29 JANUARI
Praat mee over de toekomst 
van Schiphol in Huis van Hilde, 
19.30 uur. Bijeenkomst georgani-
seerd door Groeninks Noord-Hol-
land. Aanmelden: www.mnh.nl.

Kurios Klarinetkwartet in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

30 JANUARI

Voorlezen voor peuters en 
kleuters uit het prentenboek 
van het jaar ‘Een huis voor Har-
ry’ om 15.15 uur in bibliotheek in 
Akersloot. Toegang gratis. 

Ballonnenfeest met Clown Nie-
ke om 15.45 uur in bibliotheek 
in Akersloot. Zelf �guren maken 
met ballonnen. Meer info en re-
serveren bij www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Ouderinformatieavond PCC Fa-
britius, 19.30 uur.  Info: www.pcc.
nu.

Groene vrijdag op het 
Jac.P. Thijsse College
Castricum - Op het Jac. P. Thijs-
se College in Castricum was het 
vrijdag 11 januari Groene Vrijdag. 
Groene Vrijdag draait om aan-
dacht hebben en krijgen voor de 
leefomgeving. Mariek van Nierop, 
initiatiefnemer van Groene Vrij-
dag, heeft in kaart gebracht wel-
ke realiseerbare wensen collega’s 
hebben met het oog op aandacht 
voor werk- en leefomgeving. Voor 
de kerstvakantie hebben diverse 
collega’s enthousiaste ideeën ge-
stuurd naar Mariek. Tijdens Groe-
ne Vrijdag zijn deze wensen ge-
presenteerd op een mobiel prik-
bord in de personeelskamer 
waarna men spontaan bijna al-
lemaal aandacht voor de omge-

ving als gespreksonderwerp had. 
Mentoren hebben tijdens hun 
mentorles aandacht geschonken 
aan dit onderwerp en de leerlin-
gen gevraagd iets groens te dra-
gen op vrijdag 11 januari. 
Dat het onderwerp onder de leer-
lingen leefde, bleek uit het feit dat 
één klas met hervulbare �esjes 
naar school kwam in plaats van 
met pakjes drinken. Een andere 
klas stelde een hele lijst op met 
ideeën die voor een langere peri-
ode wenselijk zijn. Ook een groot 
deel van het personeel droeg vrij-
dag 11 januari iets groens en liet 
hiermee zien dat aandacht voor 
de omgeving belangrijk is. (Foto: 
aangeleverd)
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Meezingen met The Passion?
Castricum - Na drie prachtige uit-
voeringen met verschillende ko-
ren heeft dirigente Marieke Zon-
dervan ervoor gekozen dit jaar 
een projectkoor samen te stellen 
voor de uitvoering van een eigen-
tijdse versie van The Passion. Voor 
dit projectkoor worden leden ge-
zocht (vanaf 12 jaar).
The Passion zal worden uitge-
voerd op zondagmiddag 14 april 
in de R.K. Pancratiuskerk in Cas-

tricum. Er zijn zeven repetities op 
vrijdagavond om 19.30 uur. De 
eerste repetitie is 1 maart 2019. 
Van de deelnemers wordt een bij-
drage van 20 euro gevraagd.
Zangers en zangeressen die 
graag mee willen zingen worden 
uitgenodigd zich vóór 22 februari 
op te geven via e-mailadres: pas-
sion-project@hotmail.com. Hier 
is ook alle overige informatie te 
verkrijgen. (Foto: aangeleverd)

Auto vast op betonblok
Akersloot - Donderdagavond 
even voor tien uur werd de brand-
weer opgeroepen om een auto te 
bevrijden op de hoek van de Ko-
ningsweg met de Veldbloemen-
laan. De auto had bij het rechtsaf 

slaan de bocht te krap genomen 
en was vast komen te zitten op een 
betonblok. De brandweer heeft de 
auto een beetje gelift waarna de 
automobilist zijn weg weer kon 
vervolgen. (Foto: Evelien Olivier)

Jade Wuurman op podium 
NK baan-omnium
Limmen - Zaterdag 13 januari 
vond in Amsterdam het NK baan-
omnium voor de jeugd plaats. Ja-
de Wuurman uit Limmen, renster 
bij Alcmaria Victrix, wist hier een 
bronzen medaille te behalen. Zij 
kwam uit in de gezamenlijke race 
van categorie 5 (13 jaar) en cate-
gorie 6 (14 jaar). Het NK omnium 
bestaat uit vier onderdelen, de 
scratch, temporace, afvalkoers en 
puntenkoers.
Jade Wuurman, met haar 12 jaar 
de jongste deelnemer, gold voor-
af als outsider voor het eremetaal 
op dit kampioenschap. Na een 
vijfde plek in de scratch was er 
enige teleurstelling bij Jade over 
de uitslag. In de temporace, een 
specialiteit van Jade, was zij van 
plan om het recht te zetten. Een 
race in hoog tempo, met elke ron-
de een punt te verdienen, zorgde 
ervoor dat de deelnemersveld in 
brokken over de baan verdeeld 
was. In de �nale was Jade met 
een indrukwekkende demarrage 
er als de kippen bij om de laat-
ste punten weg te snoepen. Dit 
resulteerde in de derde plek. Met 
een vierde plek in de afvalkoers 
stond Jade gedeeld derde met 
Marit Koene. 

De winst werd een duel tussen 
Zoe van Velzen en Nina Oolders 
en de de strijd om de derde plek 
ging tussen de twee rensters Jade 
Wuurman en Marit Koene.
Als laatste onderdeel volgde de 
puntenkoers een wedstrijd over 
twintig ronden, met om de vijf 
ronden een sprint om de punten. 
De punten waren verdeeld. Zoe 
van Velzen was winnaar, twee-
de werd Nina Oolders en in de 
strijd om de derde plaats wist Ja-
de Wuurman met één punt ver-
schil Marit Koene te verslaan. (Fo-
to: aangeleverd)

Clubkampioenen bij 
tafeltennisvereniging
Castricum - Zondag werden de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen bij tafeltennisvereniging Cas-
tricum in hun clubgebouw in de 
Gobatstraat gehouden. Zowel de 
jeugd als de senioren streden om 
een plaats op het podium. 
Bij de jeugd werd na vele wed-
strijden gespeeld te hebben Am-
rou Abou Zaid de winnaar.  Am-
rou die een geweldige ontwik-
keling als speler doormaakt met 
veelvuldige trainingen was op-
permachtig met geen enkele ver-
loren partij. 
Bij de senioren was het van te-
voren moeilijk aan te geven wie 
de nieuwe kampioen zou wor-
den, aangezien er vele potenti-
ele kandidaten voor de titel wa-
ren. Na eerst een wedstrijd ge-
speeld te hebben werd je inge-

deeld voor de sterkere A-poule 
of in de B-poule. De B-poule�nale 
ging tussen Ghiath en nieuwko-
mer bij TTVC Florent Turpin. Flo-
rent had een aantal jaren niet ge-
speeld, maar dat hij tafeltennis-
sen niet verleerd had bewees zijn 
eerste plaats. In de A-poule ging 
uiteindelijk de �nale tussen Le-
yad Salame en Frank Walrave. In 
de poulewedstrijden had Leyad 
in een vijfsetter net aan van Frank 
gewonnen, maar in de �nale kon 
hij dit niet herhalen. Er werd op 
het scherpst van de snede ge-
speeld waarbij spannende ralleys 
te zien waren. Frank kwam na drie 
sets als nieuwe clubkampioen te-
voorschijn. 
Op de aangeleverde foto zijn de 
kampioenen Amrou en Frank met 
hun beker en wisselbeker te zien.

Wout Bakker ontsnapt 
n s nnen e n e

Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft donderdagavond, met 
een beetje geluk, de wekelijk-
se wedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup gewon-
nen. De weersomstandigheden 
op Sportcomplex de Cloppem-
burgh waren bar en boos; har-
de wind met hagelbuien en nat-
te sneeuw. Toch wilden de deel-
nemers er een spannend gebeu-
ren van maken met Wout Bakker 
en thuisrijder Hidde Buur in de 
hoofdrol. De anderen �gureer-
den op de achtergrond waarvan 
Alkmaarder Henk Louwe en Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond aan 
den Hoef) zich nog wel aan de 
vergetelheid wisten te onttrek-
ken en zich niets aantrokken van 

de barre omstandigheden. Hidde 
Buur werd door Wout Bakker tot 
alleen maar volgen gedwongen. 
Of dit nu de verdienste was van 
Wout Bakker of de slimheid van 
Hidde Buur gaat het verhaal niet 
vertellen. Met nog 10 minuten te 
gaan voor de wielen sloeg bij Hi-
dde Buur het pechduiveltje toe 
door hem met een lekke band te 
verrassen en moest de�nitief de 
koers verlaten. Buur kon nog net 
zien hoe Wout Bakker zijn laat-
ste omlopen ontspannen zonder 
zijn gehijg in de nek kon uitrijden, 
maar ook zonder de voldoening 
van een eerlijk gevecht. 
Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo 2. 
Henk Louwe, Alkmaar 3. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef.

Janssen loopt uit in 
schaakcompetitie
Limmen - De schakers van SV 
Vredeburg speelden op vrijdag 
18 januari de vijftiende ronde 
van de interne competitie.Koplo-
per Luc Janssen deed zeer goede 
zaken: hij won zelf zijn partij van 
Bert Hollander, terwijl zijn direc-
te concurrenten op de ranglijst, 
Bob Stolp en Hidde Ebels, niet tot 
winst kwamen. 
De stelling van Janssen kende 
een betere opbouw dan die van 
Hollander, die tegen zijn gewoon-
te in enigszins ‘planloos’ te werk 
ging. In het eindspel betaalde 
het stellingvoordeel zich uit. Bob 
Stolp noteerde een remise tegen 
Sandra Hollander, die ook deze 
keer haar defensie op orde had. 
Hidde Ebels ging vlot onderuit: 
tegenstander Ed Stolp bediende 
zich van het Budapester-gambiet, 
daar had Ebels geen nauwkeuri-
ge reactie op. Tars Wanders kwam 
tot winst tegen Robin Rommel 
die in het middenspel een paard 
inleverde. Harry Levering bood 
knap en lang weerstand tegen 
Harold Ebels. Pas rond de tach-
tigste (!) zet ontstond een verschil 
toen Levering zijn h-pion verloor. 
Daarmee ontstond het pad naar 
de overzijde dat de laatst overge-
bleven pion van Ebels winnend af 

kon leggen. Samer Alrayes toont 
zich met zeer snel spel de Speedy 
Gonzalez van de vereniging. Op-
ponent Barry Blekemolen liet zich 
verleiden om in hetzelfde tempo 
mee te gaan en maakte al in het 
vroege middenspel een cruciale 
fout, waarna de strijd feitelijk ge-
streden was. Marlies Sturk boekte 
een mooie overwinning op Hans 
de Goede, die toch niet gemak-
kelijk te verslaan is. Ook Jeroen 
van Vliet scoorde een mooi punt. 
In een lange en spannende partij 
had hij één pion meer dan Mar-
cel Wester. Van Vliet bouwde het 
voordeel kundig uit. Jan Brant-
jes was in goede vorm: met stra-
tegisch verantwoorde zetten wist 
hij de koningstelling van Indri-
aas Booij met succes te attaque-
ren. Gijs Pouw leverde een be-
scheiden stunt door te winnen 
van Dick Aa�es. Pouw gaat Aaf-
jes nu zelfs voorbij op de ranglijst 
en die ranglijst-volgorde zal nog 
niet vaak voorgekomen zijn. Nico 
Pepping en Ed van Duin deelden 
het punt in een spannend potje 
schaak, waarbij fouten niet ont-
dekt konden worden. 
Komende vrijdag wacht ronde 
zestien van de interne competi-
tie.

Croonenburg-dames op 
topposities in eerste klasse

FC Castricum en Jeroen 
Kroes verder met elkaar
Castricum - Jeroen Kroes heeft 
ook volgend seizoen de selectie 
van FC Castricum onder zijn hoe-
de. Het bestuur van FC Castricum 
heeft het contract van hoofdtrai-
ner Jeroen Kroes met een seizoen 
verlengd. Tijdens de hal�aarlijkse 
evaluatie is naar voren gekomen 
dat beide partijen het volgen-
de seizoen ook met elkaar verder 
willen.
Kroes heeft het sterk verjong-
de team vanaf augustus onder 
zijn hoede en staat op een keu-
rige derde plaats in de 3e klasse 
A met slechts twee verliespun-
ten van koploper Purmersteijn. 
Kroes: ,,Ik ben zeer content dat ik 
ook weer voor deze hechte groep 
mag staan. We staan op dit mo-

ment op een mooie positie in de 
ranglijst en er valt nog veel ren-
dement uit te halen.’’ Beide par-
tijen zien de nabije toekomst met 
het volste vertrouwen tegemoet. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - De teams in het lin-
ker rijtje van de eerste klasse B 
geven elkaar puntsgewijs niet 
veel ruimte. Croonenburg Dames 
1 sloot de eerste seizoenshelft af 
als vierde van de competitie. On-
danks puntverlies in de eerste 
wedstrijd na de winterstop, staat 
de ploeg inmiddels toch derde, 
doordat Zaanstad D4 met grote 
cijfers (0-4) verloor van de routi-
niers in Croonenburg Dames 2, 
de leider in de competitie.
Afgelopen zaterdag 19 janua-
ri mocht het jeugdige Dames 1 
thuis aantreden tegen VIP 1 uit 
Purmerend. Eerdere wedstrijden 
in de competitie en voor de be-
ker werden met wisselend suc-
ces bevochten. Deze directe con-

current in de subtop werd in een 
spannende wedstrijd met goed 
samenspel op gepaste afstand 
gezet (3-1). Hiermee versterkte 
Croonenburg haar derde positie 
en is er een klein gaatje geslagen 
met de andere concurrenten. 
Croonenburg Dames 1 speelt 
haar volgende wedstrijd komen-
de vrijdag uit in Beverwijk tegen 
de nummer twee, Jonas Dames 2. 
De week daarop (vrijdag 1 febru-
ari) spelen zowel Dames 1 als 2 
thuis in sporthal De Bloemen te-
gen respectievelijk de nummer 
vier en twee. Naar verwachting 
mooie wedstrijden, waarmee de 
stand in de competitie wel eens 
door elkaar geschud kan worden. 
(Foto: aangeleverd)

Rugbyer Dave Koelman 
naar Nieuw Zeeland
Castricum - Rugbyer Dave Koel-
man is dinsdag 8 januari vertrok-
ken naar New Zealand.
 
Op zijn zestiende is Dave vertrok-
ken naar Engeland en heeft daar 
gespeeld in het eerste team van 
Stamford Endowed School. Na 
twee prachtige seizoenen met als 
hoogtepunt kampioen van En-
geland met Leicester Tigers Aca-
damy U18 was het tijd voor een 

nieuwe uitdaging.
Ter overbrugging heeft Dave de 
eerste helft van het seizoen voor 
Cas RC gespeeld maar nu dus op 
weg naar New Zealand. De ‘Pre-
season’-trainingen zijn 15 janua-
ri van start gegaan. De eerste pre-
season wedstrijd zal 23 januari 
worden gespeeld en de competi-
tie begint 30 maart voor Massey 
Rugby Club. (Foto: Gerard Spaans 
Sports Photography)
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Super weekend voor CSV handbal
Castricum - Vorig weekend vier-
de CSV handbal de jaarlijkse ver-
enigingsdag. Op zaterdagavond 
werd om 17.30 uur het startschot 
gegeven voor het feestweekend. 
De jongste jeugd mocht oplo-
pen met dames 2 en daarbij wer-
den zij belicht door een heuse 
volgspot. De hele zaal donker en 
dan oplopen met een spot op je 
gericht is natuurlijk super leuk. De 
dames maakte er een spannen-
de pot van. Na de dames 2 wer-
den de wedstrijden van dames 
1, heren 2 en heren 1 gespeeld. 
De hele avond vergezeld door de 
jeugd en een enorm tromgerof-
fel. Er hing een geweldige sfeer in 
sporthal De Bloemen. 
Op zondag werd alweer vroeg de 
eerste wedstrijd gespeeld. De E2 
speelde een wedstrijd die win-
nend werd afgesloten. Ook op 
zondag werden de teams van 
CSV en de tegenstanders door 
een volgspot op het veld gepre-
senteerd en een echte omroe-
per zorgde voor de nodige sfeer 
in de sporthal. Nadat de jongste 
teams hadden gespeeld, kwa-

men de oudere teams aan bod. 
Na de wedstrijden werd patat ge-
geten en iedereen had een heer-
lijke dag. In de kleine zaal kon-
den spelletjes gespeeld worden 
onder bezielende leiding van het 
rolstoelhandbalteam. CSV hand-
bal heeft zich gepresenteerd als 
een gezellige en sportieve 

vereniging. 
Interesse om een keer mee te 
trainen? Kijk op de site www.
csvhandbal.nl. Er mag altijd drie 
keer gratis meegetraind wor-
den. Daarna bestaat de moge-
lijkheid een gratis twee maanden 
lidmaatschap aan te gaan. (Foto: 
aangeleverd)

Reünie basisschool Cunera
Castricum - Basisschool Cunera 
bestaat 70 jaar. Op 24 mei wordt 
van 17.00 tot 21.00 uur een reü-
nie gehouden voor de leerlingen 
die de basisschool hebben verla-

ten vanaf 1949 tot en met 2008.

Meer informatie volgt. Houd de-
ze krant en Facebook in de gaten 
maar noteer dus alvast de datum.

FC Castricum zet goede 
reeks voort na winterstop
Castricum - In de eerste wed-
strijd van 2019 heeft FC Castri-
cum de volle buit gepakt, hier-
door staan ze tweede in de com-
petitie met één punt achterstand 
op HBOK. FC Castricum won met 
3-2 van ZCFC uit Wijdewormer.
Het spel van ZCFC was in de eer-
ste helft duidelijk, zelf inzak-
ken en FC Castricum het spel la-
ten maken. Vervolgens met lange 

ballen de buiten spelers bereiken 
en proberen om hier uit te scoren. 
FC Castricum kreeg verschillende 
kansen maar wist niet te scoren, 
het was dan ook ZCFC die de sco-
re opende tegen alle verwachtin-
gen in en tegen een beter spelen-
de FC Castricum. 
In de 30ste minuut was de eer-
ste aanval van de thuisploeg met-
een raak, met een listig lobje over 

de keeper, van Bjork Keetbaas, 
viel de bal binnenkant paal in het 
doel. 
Nog geen tien minuten later was 
het wederom ZCFC die scoor-
de. Door balverlies op het mid-
denveld zette de thuisploeg voor 
de tweede keer de aanval in en 
maakte Jesse Kribbe het af, 2-0 
ZCFC. FC Castricum wist nog voor 
de rust terug te komen tot 2-1, in 
de 45ste minuut, met een prach-
tige voorzet van Maarten van 
Duivenvoorde kopte Stef Zeilstra 
snoei hard in.
In de tweede helft kregen we een 
heel ander FC Castricum te zien, 
men ging de duels aan en de bal 
werd beter rond gespeeld waar-
door er meer ruimte kwam. 
Na verschillende kansen al te 
hebben gehad schoot Marcel 
Huisman in de 62ste minuut een 
weggewerkte bal van de keeper 
hard en zuiver in, 2-2. 
Nog geen vier minuten later een 
prachtige aanval via links van FC 
Castricum, waar Max Lodewijks 
de bal geplaatst voor gaf en Ela-
rio Zweet de bal loepzuiver in de 
kruising kopte, 2-3. 
De scheidsrechter liet nog 7 mi-
nuten langer door spelen, maar 
dit mocht voor de thuisploeg 
niet baten, FC Castricum hield het 
achter goed dicht en trok de zeer 
verdiende overwinning over de 
streep. (Joop Bakker, foto: aange-
leverd)

Cursus edelsmeden
Castricum - Dit jaar gaat bij Toon-
beeld op de maandagavond weer 
de cursus edelsmeden van start, 
een leuke cursus om kennis te 
maken met dit mooie ambacht. 
In vier avonden leren de deelne-
mers hoe ze zelf een zilveren sie-
raad maken door middel van de 
eeuwenoude zand-giet techniek. 
Je zaagt en vijlt een zelf ontwor-
pen ring, hanger, of anders sie-
raad uit was, waar je vervolgens 
in zand een mal van maakt. Dan is 
het tijd om met de grote brander 
het zilver te smelten, en in je mal 

te gieten - en het is elke keer weer 
spannend om de mal open te ma-
ken en je eigen ontwerp in zilver 
uit het zand tevoorschijn te zien 
komen; je zelf gemaakte sieraad!

Deze korte cursus wordt gege-
ven op maandagen van 19.30 tot 
22.00 uur en start zodra er vol-
doende aanmeldingen binnen 
zijn. Aanmelden kan via www.
toonbeeld.tv of d.m.v. het invul-
len van een aanmeldingskaart-
je bij de administratie van Toon-
beeld. (Foto: aangeleverd)

Klaverjasdrive
Akersloot - Zaterdag 26 janua-
ri wordt de vijfde klaverjasdrive 
van dit seizoen gehouden in ca-
fé De Vriendschap in Akersloot. 
De drive begint om 20.00 uur. Er 
is een mooie prijzentafel voor de 
winnaars. Tevens wordt er een lo-
terij gehouden, waarbij mooie 
prijzen te winnen zijn. Opgeven 
kan telefonisch via 0251-312866 
of via info@vriendschapakersloot.
nl.

Vrouw steelt 
flessen wijn
Castricum - Vrijdagmiddag om-
streeks 16.00 uur is een winkel-
dievegge aangehouden bij één 
van de supermarkten in winkel-
centrum Geesterduin. Het be-
trof een oudere dame uit Castri-
cum, die ‘vergeten’ was om vier 
�essen wijn af te rekenen. Tegen 
haar wordt proces-verbaal opge-
maakt, een winkelverbod en een 
civiele schadevergoedingsrege-
ling van 181 euro opgelegd.

Inbraak
Castricum - In een woning in de 
Molendijkbuurt is zaterdag tus-
sen 15.00 en 23.30 uur ingebro-
ken. De bewoners waren afwe-
zig. Bij thuiskomst bleek de gehe-
le woning doorzocht. Er is onder 
andere een laptop weggenomen. 
De dader(s) zijn via een boven-
licht naar binnen geklommen.

Vrijwilligers Kringloopwinkel De Groene 
Ezel bezoeken school in Oeganda
Regio - In 2018 bestond Kring-
loopwinkel De Groene Ezel uit 
Heemskerk 25 jaar. In het kader 
van dit jubileum is besloten Stich-
ting Stop Poverty extra te steu-
nen door extra geld te doneren 
voor de bouw van een kleuter-
school in het Jinjadistrict in Oe-
ganda.
In dit gedeelte van Oeganda 
heerst nog veel armoede en veel 
kinderen hebben niet de moge-
lijkheid onderwijs te volgen en 
zich verder te ontwikkelen. Stop 
Poverty biedt met deze school 
onderwijs aan voor de allerarm-
sten. Op het terrein van de school 
wordt ook een moestuin aange-
legd. Het is de bedoeling dat de 
school op den duur grotendeels 
zelfvoorzienend wordt door de 
verkoop van door de kinderen 
gekweekte groenten.
Verder zijn er zonnepanelen ge-
plaatst voor de stroom en heeft 
men een waterreservoir waarin 
regenwater wordt opgevangen.
Het project van de kleuterschool 
is geheel door de kringloopwin-
kel ge�nancierd vanaf de funde-
ring tot en met de oplevering van 
de school. Aangezien 2018 het ju-
bileumjaar was, is besloten enke-
le vrijwilligers van De Groene Ezel 

naar Oeganda te laten reizen, om 
met eigen ogen te kunnen zien 
wat er is gerealiseerd.
24 januari is het zover en vertrek-
ken vier leden naar Oeganda voor 
de opening van de school. (Het 
schooljaar loopt daar namelijk 
van januari tot december). Voor 
deze reis is door De Groene Ezel 
kinderkleding en schoolmateri-
aal ingezameld dat ter plekke zal 
worden aangeboden. Tijdens de 
reis wordt door deze vrijwilligers 

een fotoreportage gemaakt om 
de thuisblijvers op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen.
Meer informatie over dit pro-
ject is te lezen op de website van 
Stop Poverty: https://stop-pover-
ty.org/kleuterschool/bouw-kleu-
terschool-oeganda-30-kinderen-
niet-naar-school/
Ook in 2019 worden weer diver-
se goede doelen door Kringloop-
winkel De Groene Ezel gesteund. 
(Foto: aangeleverd)

Funvolley en Nijntje Beweegdiploma
Castricum - Het halen van een 
zwemdiploma door een kind is 
voor veel ouders de normaal-
ste zaak van de wereld en hoort 
bij de opvoeding. Het behalen 
van een beweegdiploma is nog 
niet zo vanzelfsprekend, maar ze-
ker zo belangrijk voor de motori-
sche, de sociale en de cognitieve 
ontwikkeling van het jonge kind. 
In de leeftijdsperiode van 3 tot 6 
jaar vindt bij kinderen de groot-
ste ontwikkeling van de motoriek 
plaats. 
Goed leren bewegen is heel be-
langrijk én ontzettend leuk! Daar-
om biedt Volleybalvereniging 
Croonenburg voor deze leeftijds-
groep speciale beweeglessen aan 
waarmee de kinderen het Nijntje 

Beweegdiploma kunnen beha-
len. Onder de noemer Funvolley 
leren de kinderen op een toegan-
kelijke en speelse manier alle ba-
sisbeginselen van bewegen. Het 
plezier in bewegen staat voor-
op. Ieder kind kan op z’n eigen ni-
veau meedoen. De beweeglessen 
worden gegeven door een gecer-
ti�ceerde trainster.

De lesstof is gericht op het stimu-
leren van bewegingskenmerken 
als het reactievermogen en het 
evenwicht. De basisvormen van 
bewegen staan centraal en lang-
zaamaan zullen de kenmerken 
van het volleybal meegenomen 
worden. Denk aan klimmen, klau-
teren, duikelen, springen, gooi-

en, vangen en mikken. Ook wordt 
aandacht besteed aan het leren 
samen spelen, samenwerken en 
elkaar helpen. Zo bouwt men aan 
een breed motorisch FUNdament 
en stimuleert men ook de menta-
le en sociale ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Het 
Funvolley vindt elke zaterdag 
plaats van 10.00 tot 11.00 uur in 
de sportzaal van het Clusius Col-
lege aan de Oranjelaan 2a in Cas-
tricum. Kinderen en ouders zijn 
van harte welkom voor een ken-
nismakingsles. Meer informatie is 
te vinden op www.croonenburg.
nl of stuur een e-mail naar be-
weegdiploma@croonenburg.nl  
(Foto: aangeleverd)

Herijking visie Stationsgebied
Start ontwerp traverse station Uitgeest
Uitgeest - Het college en de ge-
meenteraad van Uitgeest heb-
ben in augustus vorig jaar beslo-
ten dat er een traverse komt bij 
station Uitgeest. ProRail ontwerpt 
de komende periode deze ‘over-
steek bovenlangs’ in samenwer-
king met de gemeente. 

,,We zetten in op een fraai, kwali-
tatief en bij Uitgeest passend ont-
werp’’, zegt wethouder Cecilia van 
Weel. ,,Alles wat al eerder is inge-
bracht door inwoners, gebruikers 
en stakeholders wordt meegeno-
men. Dat was toen voor een tun-
nel, maar kunnen we ook goed 
gebruiken voor de traverse.’’

Vanwege de aanpassingen voor 
spoorboekloos rijden krijgt Uit-
geest op termijn een tweede mid-
denperron op het station. Dit 
leidt tot een verandering van de 
stroom reizigers. 

De bestaande tunnel onder het 
station is te smal om alle passa-
giers te verwerken. Daarom komt 
er een traverse.

Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat stelt 20 miljoen eu-
ro ter beschikking vanuit het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoor 
(PHS) voor de traverse en het aan-
passen van de bestaande tunnel. 

Van de gemeente wordt in prin-
cipe geen �nanciële bijdrage ver-
wacht.
De gemeente kon ook kiezen voor 
een (combinatie)tunnel, maar uit 
onderzoek blijkt dat dit �nancieel 
niet haalbaar is. 

Vertegenwoordigers van de ge-
meente nemen deel aan het ont-
werpproces voor de traverse. Met 
de kwaliteitsaspecten die eerder 
naar voren kwamen in sessies met 
inwoners/gebruikers, zoals uit-
breiding van het aantal (�ets)par-
keerplaatsen en verbetering van 
de veiligheid, wordt rekening ge-
houden.
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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 

Komt u naar het gemeentehuis om 
iets te regelen aan de publieksbalies? 
Bent u aan de vroege kant voor 
uw afspraak in het gemeentehuis? 
Dan kunt u voortaan nog even 
kosteloos uw mail checken, die 
ene serie op netf lix verder kijken, 
of facebook-berichten lezen. We 
hebben sinds vorige week namelijk 
een wifi  gastennetwerk: een open 
netwerkconnecti e naar het internet. 

Veel plezier met deze extra service! 

Agenda Raadsplein 31 januari 2019

Agenda Raadsinformatieavond 
24 januari 2019

 
Tijd Onderwerp
19.30 – 21.00  Presentati e Regionale Energiestrategie (RES)
 Pauze
21.15 – 22.30 Raadsgroep Vernieuwing Lokale Democrati e

Gratis wifi  in gemeentehuis

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

Belasti ngmedewerkers en taxateurs 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 buiten deze inloopdag om ti jdens openingsuren bellen of langskomen als u 
een vraag heeft .

Zaterdag 2 februari: Inloopochtend over 
WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 21.00 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
19.30 – 20.15 Amendementen en moti es bij egalisati ereserve sociale woningbouw
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
 Pauze 
21.15 – 22.30 Zienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
 • GGD Hollands Noorden
 • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • BUCH
21.15 – 22.30 Gelegenheid tot afgeven van wensen en bedenkingen inzake
 voorgenomen aankoop grond sportpark de Duinloper
22.45 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op
     begroti ngswijziging 2019 van de werkorganisati e BUCH
      i.v.m. implementati e Omgevingswet
 B Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw
     inclusief amendementen en moti es
 C Verordening op de vertrouwenscommissie  
 5 Sluiti ng  
    
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 23 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 
110119 Beethovensingel 9 in Castricum 
 Het vervangen van een dakkapel ( voor en achter) (WABO1900060)
 ‘t Kieft enland 9 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900058)
150119 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900087)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
140119 Duinweg 3 a in Castricum 
 Het bouwen van een loods (WABO1801677)
150119 Heereweg 84a in Castricum 
 Nieuwbouw beheerderswoning met zaal en hotelkamers (Huize Koningsbosch) 
(WABO
170119 Westerweg 6 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1899)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
140119 Off enbachstraat 12 in Castricum   
 Het plaatsen van dakkapellen (voor- en achterdakvlak) (WABO1801926)
160119 Dusseldorperweg 8 in Limmen
 Het vergroten van de woning en het wijzigen van de voorgevel (WABO1801960)
170119 Oosterzijweg (achter 6a en 6b) in Limmen 
 Het vernieuwen van een loods (WABO1801590)
 Dusseldorperweg 118 in Limmen 
 Het bouwen van een schuur (WABO1801944)
180119 Pieter Kieft straat 14 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport (WABO1801852)
 Dorpsstraat 103-105 in Castricum.
 Het plaatsen van een scheidingswand t.b.v. het creëren van twee woningen  
 (WABO1801954)
 Koningsweg 16 in Akersloot
 Het wijzigen van het gebruik naar de woonfuncti e t.b.v. één woning

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Ontwerpbestemmingsplan Kapelweg 10 in Limmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kapelweg 10 in 
Limmen ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de wens om 4 buitentennisbanen te her-ontwikkelen ten 
behoeve van een kleinschalige camping met 17 campingplaatsen. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 






