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Wethouder Schijf helpt 
zwerfafvalprikkers

Castricum - De boven-
bouw van de Montesso-
rischool is begonnen met 
een project over zwerf-
afval, aangeboden door 
de gemeente in samen-
werking Recycle Valley. 
De leerlingen hebben les 
gekregen over gevolgen 
van zwerfafval, plastic 
soep en recycling.

Nu gaat er wekelijks een 
klein groepje kinderen de 
straat op om zwerfafval 
op te ruimen. Elke week is 
een nieuw groepje aan de 
beurt. Zo draagt iedereen 
een steentje bij. Gewapend 
met prikstokken maken de 
leerlingen de omgeving 
rondom de school schoon. 
Op straat is goed te mer-

ken dat het project al een 
aantal weken loopt. Er zijn 
beduidend minder pakjes, 
peuken, plastic zakken en 
snoepverpakkingen te vin-
den. Het vreemdste zwerf-
afval wat de kinderen tot 
nog toe gevonden hebben 
was een hele stapel met 
vieze luiers.
In het kader van zijn porte-
feuille Duurzaamheid was 
Wethouder Schijf erg be-
nieuwd naar de inspan-
ningen van de leerlingen. 
Daarom is hij samen met 
procesregisseur Gerri Zon-
neveld mee op pad gegaan 
met de kinderen. Samen 
hebben ze hun schouders 
eronder gezet. Het project 
gaat binnenkort ook op an-
dere scholen in Akersloot 
en Limmen draaien.
De kinderen van de bo-
venbouw hebben het pro-
ject inmiddels afgerond,  en 
dan zijn de kinderen van 
de midden- en onderbouw 
aan de beurt. Zo helpen al-
le kinderen de omgeving 
van hun school schoon te 
houden. Hopelijk werkt hun 
schoonmaakdrift aansteke-
lijk voor hun buurtgenoten.

Brandweer oefent met 
explosie bij Helmgras 
Castricum - Vorige week 
dinsdagavond heeft de brand-
weer een grote oefening ge-
houden bij basisschool Helm-
gras. Er was een explosie in 
scene gezet in een van de 
klaslokalen waardoor er brand 
was ontstaan. Door de explo-
sie waren er veel slachtoffers 
bedolven onder tafels en stoe-
len in het klaslokaal. 
Daarom had de eerste tankau-
tospuit opgeschaald naar mid-
delbrand zodat er een twee-
de tankautospuit kwam en de 
officier van dienst. Deze kwa-
men ook ter plaatse en sa-
men hebben ze 12 ‘slacht-
offers’ uit het schoolgebouw 
gered. Daarna hebben ze de 
brand weten te blussen die 
al was doorgeslagen door het 

dak naar de eerste verdieping 
waar zich ook lokalen bevin-
den. De brand werd zelfs op-
geschaald naar grote brand 
zodat er nog twee tankau-
tospuiten kwamen maar dit 
werd fictief gespeeld. Een deel 
van de slachtoffers werd ge-
speeld door de leiding van het 
timmerdorp van Castricum (Ti-
DoCa). Dit alles gebeurde on-
der het toeziend oog van bur-
gemeester Mans die een be-
zoek bracht aan de brandweer 
tijdens de oefenavond. Al met 
al een geslaagde oefening.
Wilt u dat de brandweer ook 
een keer komt oefenen bij 
uw bedrijf, school of winkel, 
stuur dan een mail naar :info@
brandweercastricum.nl. (Foto: 
Hans Olivier)
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Castricum - Zondagochtend 
vroeg, omstreeks 5 uur, kreeg 
de politie een melding dat er 
auto’s waren vernield op de 
Weegbree en de Rosa Spier-
straat. Op de Fien de la Mars-
traat waren bovendien moto-
ren omver gegooid. Een van 
de motoren raakte daarbij 
flink beschadigd. Op de Ro-
sa  Spierstraat en Weegbree 
waren planten uit tuinen ge-
trokken en op auto’s gegooid. 

Getuigenoproep
De politie wil graag weten 
wie er achter de vernielingen 
zit en vraagt getuigen con-
tact op te nemen met de po-
litie. Omwonenden die came-
rabeelden hebben, wordt ver-
zocht deze beelden aan de 
politie ter beschikking te stel-
len. De politie in Castricum is 
bereikbaar via tel. 0900-8844.

Vernielde auto’s

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Kalfsvinken
ELKE 2E GRATIS

voor 2 personen
Salade v/d week

Provence aardappeltjes
2 minute steak
Samen €5,99

Vleessalade
Mosterd rollade
Smeerleverworst
Samen €4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Castricum - 29-12-2016 
Aaliyah Mainassara dochter 
van Ismaile K. Mainassara en 
Romina Kraaij.

Overleden
Akersloot - 30-12-2016 Jo-
hanna C. Baltus weduwe van 
Johannes P. Beentjes. 19-01-
2017 Kirsten Horring gehuwd 

met Gerrit Kat. 20-01-2017 
Johan B. de Bruijne gehuwd 
met Margatha Kooij. 23-01-
2017 Jannetje de Bruijn we-
duwe van Dirk van Dorp. 
Castricum - 22-01-2017 
Yvonnen G. Graziano ge-
huwd met Johannes M. Wil-
lemsen. 24-01-2017 Lodewijk 
Schweer gehuwd met Hermi-
na J. de Graaf. 

C-TV interviewt woord-
voerders Nationaal Zorgfonds

Castricum – In november 
2016 organiseerde SP-Cas-
tricum een interview met 
twee artsen over het Natio-
naal Zorgfonds. Inwoners en 
zorgverleners uit Akersloot, 
Bakkum, Castricum, Limmen 
en Heiloo werden uitgeno-
digd naar deze avond te ko-
men zodat ze mee konden 
praten over de plannen de 
marktwerking in de zorg af te 
schaffen en de zorg weer te-
rug te geven aan de zorgver-
leners en de patiënten.
Het enthousiasme onder de 
honderd aanwezigen was 
groot. Dit resulteerde erin dat 
TV-Castricum besloot het in-
terview met de artsen Cobie 
Groenendijk en Lewi Vogel-
poel nog eens over te doen 
als speciale afl evering van 
CouleurLoCALe. De Castri-
cumse SP-voorzitter Petra 
Gazendam zat als extra ge-
nodigde aan tafel omdat de 
SP het initiatief heeft geno-
men voor het Nationaal Zorg-
fonds. Inmiddels wordt dit 
initiatief breed gedragen, ook 
door andere politieke partijen 
en organisaties. De onpartij-

dige interviewer was Sander 
Verschoor van C-TV. 
Het is duidelijk dat de Bewe-
ging ‘Nationaal Zorgfonds’ 
inmiddels een behoorlijke 
aanhang kent. Al een kwart 
miljoen Nederlanders teken-
den op de website van het 
Nationaal Zorgfonds als on-
dersteuner. Overigens bete-
kent dit ondersteunen niet 
dat de mensen hun zorgver-
zekering kunnen opzeggen, 
want zover is het helaas nog 
niet. 
U kunt nu zelf kijken of u de 
argumenten voor het Natio-
naal Zorgfonds overtuigend 
genoeg vindt om u ook aan te 
sluiten. U kunt C-TV ontvan-
gen op de volgende frequen-
ties: Castricum en Bakkum 
digitaal via Kanaal 41 en ana-
loog via kanaal 45. Akersloot, 
Limmen en De Woude digi-
taal via Kanaal 46 en analoog 
via Kanaal S12. De uitzen-
ding is vanaf 29 januari twee 
weken lang te zien om 09.00, 
12.00, 15.00, 21.00 en 23.00 
uur. U kunt C-TV ook terug-
vinden op YouTube: YouTube.
com/OmroepCastricum.

Live muziek op vrijdag 
bij Mezza Luna

Castricum – Als vanouds zet-
ten Renato en Tiny komende 
vrijdagavond de deuren  van 
hun Grandcafé Mezza Luna 
weer open voor live muziek. 
Dit keer hebben ze de Party-
band Refl exx uitgenodigd om 
er een swingende avond van 
te maken. Refl exx is een unie-
ke partyband met een gitarist, 
basgitarist, toetsenist,  drie 
zangeressen en één zanger. 
Deze band speelt alle lekkere, 
brede, dansbare en herken-
bare muziek met een unieke 
bezetting. Met Refl exx is het 
altijd feest en de energie en 
het enthousiasme spatten er 

vanaf. Ze verzorgen afwisse-
lende leadzang, mooie meer-
stemmige backing vocals en 
hebben veel beweeglijk con-
tact met het publiek door de 
vier vocalisten. Op het podi-
um hebben de bandleden het 
zichtbaar en hoorbaar naar 
hun zin en brengen zij hun 
liefde voor muziek graag over 
op het publiek.
Dus kom genieten van deze 
fantastische coverband, lek-
ker swingen en meezingen. 
Stilzitten is geen optie.  Aan-
vang is om 20.30 uur en de 
toegang is uiteraard gratis. 
Locatie: Mient 1 in Castricum. 

Regio - Zoals ieder jaar be-
volken kieviten, scholeksters, 
tureluurs en grutto’s binnen 
enkele weken de akkers en 
weilanden van onze provin-
cie. Om deze fraaie vogels van 
ons landelijk gebied te be-
houden, dienen ze goed be-
schermd te worden. Land-
schap Noord-Holland is daar-
om op zoek naar vrijwilligers 
die hun steentje bij willen dra-
gen en organiseert een basis-
cursus ‘weidevogelbescher-
ming’. Tijdens deze cursus 
maak je kennis met de meest 
voorkomende weidevogels 
en word je opgeleid tot ech-
te weidevogelbeschermer. Na 
de basiscursus ben je in staat 
zelfstandig of in groepsver-
band de verschillende soor-
ten vogels van het boeren-
land te inventariseren ten be-
hoeve van het (agrarische) 

natuurbeheer in onze provin-
cie. Wil je je verder verdiepen 
na deze basiscursus, dan is 
er een vervolgcursus (moni-
toring weidevogels) mogelijk. 
De basiscursus, voor jong en 
oud, bestaat uit twee theorie-
avonden en wordt gegeven 
op de maandagen 27 februari 
en 6 maart in het kantoor van 
Landschap Noord-Holland in 
Heiloo. Alle avonden starten 
om 20.00 uur. Aanmelden ver-
plicht. Na de theorie volgt be-
geleiding in het veld. De cur-
sisten dienen na de basiscur-
sus van half maart t/m half ju-
ni wekelijks beschikbaar zijn.
Kijk op www.boerenlandvo-
gels.nu voor meer informatie 
of het aanmelden. Of neem 
contact op met Wim Tijsen 
of Peter Mol van Landschap 
Noord-Holland, tel. 088-
0064455.

bonhoeffercollege
EigentijdsEigenwijs

Informatieavond      7 februari 19.30 uur
                                          

(voor ouders)
          

Open Huis       11 februari 10.00-13.00 uur

Pieter Kieftstraat 20 - 0251 659119 - www.bonhoeffer.nl 
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Workshop Beelden
bij Perspectief

Castricum –  Tijdens de in-
teressante workshop Op-
bouwen en construeren 
van beelden van zes weken, 
start op zaterdagmorgen 4 
maart, leer je hoe een beeld 
te construeren van verschil-
lende materialen. Onder lei-
ding van kunstenaar Inge-
rid Opstelten maak je eerst 
met hout, kippengaas en/of 
andere materialen een drie-
dimensionale constructie. 
Over deze constructie ga je 
naar eigen idee een ‘huid’ 
aanbrengen van bijvoor-
beeld gips, stro met cement, 
papier-maché of lappen 
stof. Tot slot wordt het beeld 
beschilderd waardoor het 
meer een eenheid wordt. De 
keuze van het ontwerp is vrij 
en kan zowel fi guratief als 
abstract zijn. 
Ingerid is naast kunstena-
res ook begeleidster van de 
beeldhouwgroep van Per-

spectief. Ze volgde haar 
opleiding aan Hogeschool 
Holland en studeerde af in 
ruimtelijke en tweedimensi-
onale vormgeving.
Informatie en aanmelden 
via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl of bij 
Joanne Vetter, joanne_vet-
ter@hotmail.com  of 0251-
655183.

Castricum - Vrijdag 3 februa-
ri treedt cabaretier Ernest Beu-
ving met zijn band op in Castri-
cum in het pas geopende Nieuw 
Geesterhage in samenwerking 
met het Castricumse gemengd 
zangkoor Vocal Tour. “De Bende 
van Beuving” is een cabaretes-
ke muziektheatervoorstelling en 
biedt veel humor en prachtige 
liedjes waarvan de teksten door  
Beuving zelf geschreven zijn. De 
arrangementen ontstonden in 
de samenwerking met zijn band.
Beuving komt uit het Oosten van 
het land en treedt op door het 
hele land. Hij werkt hierbij  altijd 
samen met een plaatselijk zang-
koor. Dit keer is dat Zangkoor 
Vocal Tour met dirigent Paul 
Hanrath. Paul zag de voorstel-
ling van De Bende van Beuving 
in Uitgeest en was  zo enthousi-
ast dat hij dolgraag samen met 
zijn koor aan deze show in Cas-
tricum wilde meewerken. Vo-
cal Tour had in oktober 2016 
nog een succesvol optreden in 
de Maranathakerk in Castricum. 
Ernest Beuving heeft voordat 

hij defi nitief  in de theaterwe-
reld stapte onder andere in de 
psychiatrie gewerkt. Hij noemt 
deze periode ‘zijn dramaoplei-
ding’. Het werken met mensen 
met een psychiatrische stoornis 
heeft zijn kijk beïnvloed op wat 
‘normaal’ is en heeft een voe-
dingsbodem opgeleverd voor 
een aantal mooie dolkomische 
en ontroerende teksten. Het lied 
De Passant is hier een voorbeeld 
van. De titel van de voorstelling 
‘Klap van de korenmolen’ is dan 
ook veelzeggend. 

Naast mooie liedjes biedt het 
programma ook hilarische acts. 
Beuving geeft prachtige imita-
ties van onder meer Toon Her-
mans, een klagende Prins Ber-
nard en Mick Jagger met 
ADHD. Kortom, de voorstelling 
is een combinatie van cabaret 
met veel humor en zelfi nzicht, 
mooie fi jngevoelige liedjes en 
goed getroffen persifl ages. Het 
optreden begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten 15 euro en zijn 
verkrijgbaar via www.geester-
hage.nl. (Foto: Erik Schaddelee).

Komische thriller
bij Willibrordus

Akersloot - Toneelvereni-
ging Willibrordus brengt 
vrijdag 10 en zaterdag 11 
februari om 20.00 uur de 
voorstelling Belgische Rou-
lette. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de kassa van de 
Lelie aan Rembrandtsingel 
1 in Akersloot en bij fami-
lie Melker, Julianaweg 85. 
Kaarten kosten 8 euro. 
Op haar landgoed viert tan-
te Hillegonda haar 80ste 
verjaardag met familie en 
personeel. Er wordt ano-
niem een doos Belgische 
bonbons bezorgd. Net op 
tijd komt tante erachter dat 
één van de bonbons giftig 
is. Wie wil haar vermoor-
den? Wie zit achter haar er-

fenis aan?
Waarom wil de dorpsdokter, 
die in vijf jaar vier echtge-
notes heeft versleten, met 
haar trouwen?
Al deze vragen worden uit-
eindelijk beantwoord in 
de nieuwe komische thril-
ler  ‘Belgische Roulet-
te’ gespeeld door toneel-
vereniging Willlibrordus uit 
Akersloot. Het stuk is ge-
schreven door Mary Bak-
ker die ook regisseert. Ma-
ry is onder meer bekend 
van haar romans. Onder de 
naam Mary Schoon heeft ze 
er de laatste jaren vijf ge-
schreven. Haar laatst ver-
schenen boek  is ‘Belofte 
aan een moeder’. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Ladies Night: Fifty Shades Darker

zondag 16.00 uur
Il Trovatore - Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
Demain tout Commence

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
Lion

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

La La Land
zaterdag 16.00 uur

Allied
vrijdag 15.30 uur

zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur
Brimstone

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Down to Earth
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Soof 2
woensdag 15.00 uur 

De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

Storm
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Masha en de Beer

zondag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 2 feb t/m 8 feb 2017

Opera Il Trovatero
Giuseppe Verdi’s klassie-
ke opera Il Trovatero is van-
af 5 februari te zien in uw ei-
gen Corso bioscoop. Vanuit 
The Royal Opera House en 
met internationale superster-
ren Dmitri Hvorostovsky, Ani-
ta Rachvelishvilli, Lianna Ha-
routounian en Gregory Kun-
de als solisten.
Verdi’s opera behandelt een 

liefdesthema ten tijde van 
een burgeroorlog in Span-
je. Manrico (Gregory Kun-
de) vecht aan de ene kant 
en graaf van Luna (Dmitri 
Hvorostovsky) aan de ande-
re kant. Tussen hen in staat 
niet alleen een bloedige oor-
log maar ook gravin Leono-
ra (Haroutounian), die lijkt te 
kiezen voor Manrico.

Jamie Dornan en Dako-
ta Johnson zijn terug als de 
broeierige Christian Grey en 
de niet meer zo onschuldi-
ge Anastasia Steele in het 
tweede deel  van de succes-
volle serie boeken en fi lms 
Fifty Shades. Speciaal voor 
de dames organiseert bi-

Ladies Night oscoop Corso een premiè-
re op woensdag 8 februari 
met veel extra’s. De fi lm be-
gint om 20.00 uur maar van-
af 19.15 uur is men welkom 
voor de koffi e en thee met 
wat lekkers. Na de belevenis-
sen van Christian en Anasta-
sia is men welkom bij Club 
Mariz Lounge voor een heer-
lijk wijntje en een hapje.
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Castricum - Op zondag 5 fe-
bruari wordt een wandeltocht 
georganiseerd voor ieder die 
graag in de natuur van Cas-
tricum wil bewegen en dit sa-
men met anderen wil doen. De 
wandeltochten worden elke 
eerste zondag van de maand 
gehouden. Het vertrekpunt 
voor de wandeltochten is om 
10.00 uur bij Bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg. 
De tochten worden begeleid 
en hebben een lengte van cir-
ca 10 kilometer. Onderweg 
wordt koffi e gedronken. Er zijn 
geen kosten aan de activiteit 
verbonden en men kan zon-
der opgave deelnemen. Con-
sumpties zijn voor eigen reke-
ning. Een duinkaart is nodig.

Wandelen 
op zondag

Castricum - Op woens-
dag 8 februari komt Mar-
leen Tjon A Joe naar de bi-
bliotheek in Castricum tij-
dens de BiebStart ochtend. 
Het thema van de ochtend 
is babymassage. Babymas-
sage helpt je kindje en jezelf 
ontspannen. Probeer het uit 
en geniet samen van ‘kwali-
teit-tijd’. De ochtend start om 
10.00 uur en toegang is gra-
tis. Iedere woensdagochtend 
van de maand is dé ochtend 
voor jonge kinderen tot vier 
jaar en hun (groot)ouders in 
de bibliotheek in Castricum 
(Geesterduinweg 1). Tijdens 
de woensdagochtenden is er 
volop gelegenheid om ande-
re jonge ouders te ontmoe-
ten. Er wordt voorgelezen 
en soms nodigen ze ook een 
gastspreker uit of behande-
len ze een thema. Kijk eens 
op onze Facebookpagina: ht-
tps://www.faceboek.com/
BiebStart.

Babymassage

Castricum - In het prachtige 
buitengebied van Castricum 
is veel moois te zien. Hierbij 
een foto van een ijsvogel die 
is gespot in de Oosterbuurt, 
op het fi etsbruggetje aan de 
Heemstederweg, bij een van 
de weinige open wakken. 
(foto: Wim Revers)

IJsvogel 
bij het ijs

Meepraten over wonen?
Castricum - De komen-
de tien jaar zullen in de ge-
meente Castricum ruim dui-
zend woningen bijgebouwd 
worden, maar voor wie gaat 
de gemeente die woningen 
bouwen? Daar wordt over 
gepraat op woensdag 8 fe-
bruari vanaf 20.00 uur tij-
dens een openbare discus-
sieavond over wonen, geor-
ganiseerd door D66.
Om de discussie te voeden 
zullen tijdens deze avond 
vier sprekers hun visie ge-
ven over wonen vanuit hun 
verschillende achtergronden. 
Marcel Steeman (D66), wet-
houder Castricum met wo-

nen in zijn portefeuille, geeft 
een toelichting over het be-
leid van de gemeente Castri-
cum. Marjo Husslage, fractie-
voorzitter SP, belicht het on-
derwerp wonen vanuit de vi-
sie van de SP. 
Dik Tromp, directeur Kenne-
mer Wonen geeft uitleg over 
de visie, wensen en moge-
lijkheden met betrekking tot 
projecten voor de sociale 
woningbouw. Amélie Strens 
(D66), statenlid van de pro-
vincie Noord Holland, zet 
uiteen wat de plannen van 
de provincie zijn. De avond 
wordt gehouden in Fase Fier 
in Bakkum.

Nieuw wedstrijd-
secretariaat voor Vitesse
Castricum – Onder belang-
stelling van velen die heb-
ben meegewerkt aan het tot 
stand komen van het nieu-
we wedstrijdsecretariaat is 
zondag 29 januari rond de 
klok van half twaalf het wed-
strijdsecretariaat offi cieel ge-
opend door de voorzitter van 
de Gebouwen & Terreinen-
commissie Kees de Groot.
Alvorens Kees de opening 
verrichtte door van het aan-
snijden van een taart (hoofd-
sponsor De Roset), nam Vi-
tesse-voorzitter Hans Kaan-

dorp het woord. Hij vergeleek 
het bouwteam met een voet-
balelftal. Want zo zei hij: ,,Ook 
daarin heb je slopers, wer-
kers, opbouwers en afma-
kers”. Hij bedankte hierna ie-
dereen voor het vele werk dat 
verzet is de afgelopen maan-
den. 
Ook is hij er trots op dat er 
bij  Vitesse zovelen zijn die 
zich (vaak belangeloos) in-
zetten om hun club te maken 
tot wat het is. Na de opening 
werd gezellig nagepraat met 
een kopje koffi e en stuk taart.

Castricum krijgt vrije school
Castricum – Het aanbod 
van basisonderwijs in de ge-
meente Castricum wordt 
per augustus 2017 uitge-
breid met een vrijeschool. 
Op maandagavond 6 februa-
ri vindt hierover van 20.00 tot 
22.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) een startbijeenkomst 
plaats in ‘De Oude Keuken’ te 
Castricum. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om 
zich hier verder te laten in-
formeren over het onderwijs, 
de locatie en het bestuur van 
de school. Het onderwijs, dat 
zijn grondslag vindt in de an-
troposofi e, heeft de afgelo-

pen jaren een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt en is 
tegenwoordig erg populair. 
Het motto van de vrijeschool 
is ‘Leren met hoofd, hart en 
handen’. Concreet betekent 
dit dat niet alleen het cog-
nitieve leren (hoofd) wordt 
aangesproken, maar dat er 
ook door middel van bewe-
ging (handen) en enthousi-
asme (hart) geleerd wordt.
De school zal naar verwach-
ting starten met twee kleu-
terklassen en een eerste klas. 
Hogere klassen kunnen bij 
voldoende belangstelling ook 
gevormd worden. 

PSIO anti-stressbril 
nu bij Family Matter

Castricum - Op 5 februa-
ri wordt voor geïnteresseer-
den de revolutionaire PSIO 
bril gelanceerd door Family 
Matter in Castricum. PSIO is 
een lichtstimulatie-bril uitge-
rust met een MP3 ‘licht spe-
ler’. Het combineert lichtsti-
mulatie met een relaxatie-
stem en gekleurde, muzika-
le lichteffecten voor tal van 
doeleinden. Niet alleen om 
stress te verminderen, maar 
ook om de volgende klachten 
te verbeteren: zowel slaap- 
als waakproblemen, intel-
lectuele vermoeidheid,  sei-
zoensgebonden depressies, 
burn-out, fi bromyalgie en ve-
le andere problemen. Er zijn 
verschillende programma’s te 
downloaden voor verschillen-
de doeleinden.
De PSIO bril werd jaren ge-
leden ontwikkeld door een 
team van Belgische experts 
en artsen in samenwerking 
met onder andere de Univer-
siteit van Luik. De bril wordt 
al 20 jaar gebruikt in zieken-
huizen maar is nu ook ver-

krijgbaar voor particulieren.
De bril wordt bijvoorbeeld 
gebruikt door de minister van 
Buitenlandse zaken om zijn 
jetlag te regelen. NASA heeft 
de  PSIO aangekocht om het 
tijdsverschil met het space-
centrum en  stress te rege-
len en grote bedrijven zo-
als Facebook en IBM stellen 
de PSIO ter beschikking aan 
hun personeel in Silicon Val-
ley om de stress te beheer-
sen en hun concentratie te 
verhogen. 
Family Matter is altijd op zoek 
naar manieren om het leven 
van hun cliënten zo aange-
naam mogelijk te maken bin-
nen de bestaande kaders. 
Daarom zoeken zij juist bui-
ten de geëffende paden naar 
werkende oplossingen.
De PSIO bril wordt zondag 
5 februari gedemonstreerd 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 
Huize Koningsbosch, Hee-
reweg 84 in Bakkum Noord. 
Een plaats reserveren kan via 
www.familymatter.nl/psio of 
06-51347008.

Castricum – Afgelopen 
week zijn er twee hanen il-
legaal naar binnen gegooid 
bij het Dierenduintje. 
Vanaf vorig jaar december 
zijn de deuren gesloten voor 
publiek vanwege de door 
de overheid vastgestel-
de maatregelen om de ver-
spreiding van de vogelgriep, 
type H5N8, tegen gaan. Dit 
betekent dat bezoek niet op 
de dierenweides mag lopen. 
Er is voor kinderboerderijen 
nog steeds een ophok- en 
afschermplicht.  
Het is dan ook zeer verve-
lend dat er op deze ma-
nier hanen over het hek 
gegooid worden, waarvan 
men niet weet of ze in con-
tact zijn geweest met be-
smette watervogels. Daar-
naast heeft ‘t Dierenduin-
tje zelf al een overschot aan 
hanen en wordt het onge-
vraagd op kosten gejaagd 
om huisvesting en voer aan 
te bieden. De witte haan is 
waarschijnlijk, tijdens de 

gooi over het hek, gewond 
geraakt aan zijn poot. Hij is 
door de veearts behandeld, 
omdat hij niet op zijn pootje 
kan staan. Wie meer weet 
over de herkomst van de-
ze hanen kan contact opne-
men met de beheerder Fred 
Bakker op 06-20745693.
Wilt u de kinderboerderij fi -
nancieel steunen, graag. ‘t 
Dierenduintje draait geheel 
op giften van donateurs en 
met de hulp van vrijwilligers. 
U kunt uw donatie storten 
op NL10 INGB 0009353259 
ten name van stichting Die-
renduintje in Castricum on-
der vermelding van ‘donatie 
2017’.
Dierenduintje is nog op 
zoek naar een serieuze 
mannelijke vrijwilliger voor 
het verzorgen van dieren en 
het groen, die op een vas-
te doordeweekse dag kan 
komen helpen. Voor meer 
informatie; ga eens langs 
op zaterdag of bel met 06-
20745693.
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Wandelen op woensdag
Castricum - Op elke woensdag starten vanaf De Hoep om 
10.00 uur twee wandelingen: de 3-5 km en 7-10 km. Voor 
mensen die van langere tochten houden is er de mogelijk-
heid om op de even weken een wandeling van 15 km te ma-
ken. Het startpunt ligt dan bij het NS-station van Castricum 
om 10.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en men kan 
zonder opgave deelnemen.

Op reis met het JPT naar India

Castricum - In december 
2016 zijn twaalf leerlingen en 
twee begeleiders van het Jac. 
P. Thijsse op reis geweest 
naar India. Zij bezochten het 
St Stanislaus in Mumbai. In 
april 2016 waren de leerlin-
gen van de Indiase school al 
op bezoek geweest in Neder-
land in het kader van het uit-
wisselingsprogramma Euro-
pe Meets India. De Neder-
landse leerlingen hadden in 
een aantal lessen al kennis-
gemaakt met de Indiase cul-
tuur. De school die zij be-
zochten wordt gerund door 
Jezuïeten, maar alle religies 
zijn er welkom. Docent Wou-
ter Bregman was er bij.

,,Na een tussenstop in Istan-
bul, kwam de groep aan in 
Bombay, de grootste stad in 
India. India op zichzelf is al 
het op een na het meest be-
volkte land ter wereld, maar 
in Mumbai wonen 20 mil-
joen mensen, wat duide-
lijk werd toen de kinderen 
naar hun gastgezinnen wer-
den gebracht. Het verkeer is 

een onthulling te noemen. 
Auto’s, brommers, fietsen en 
voetgangers houden zich aan 
zeer beperkte regels, maar 
alles gaat schijnbaar goed.”
Eenmaal bij de gastgezin-
nen aangekomen, kon het 
avontuur beginnen. ,,In India 
woont de familie zo veel mo-
gelijk bij elkaar, of vlak bij el-
kaar. Er werd dus kennis ge-
maakt met de oma’s, opa’s en 
neven en nichten. De gast-
vrijheid en vriendelijkheid 
werd ook al meteen duide-
lijk. Niets was te veel om het 
de leerlingen naar hun zin te 
maken. De leerlingen wer-
den overladen met cadeaus. 
Ze gingen naar trouwerijen, 
en plaatselijke tempels. Ver-
scheidene nationale parken 
werden bezocht. De flora en 
fauna van India is zo divers, 
dat er genoeg te zien is, maar 
dat er geen tijd genoeg is om 
alles te zien. De school werd 
natuurlijk bezocht en de In-
diase docenten hadden een 
aantal lessen over de cultuur 
van India voorbereid. De leer-
lingen kregen te horen over 

de geografische verschei-
denheid van India en de di-
verse geschiedenis van India. 
Ook kregen de leerlingen les 
in Hindi en werd er een les 
yoga gevolgd. Dat de school 
153 jaar oud is, was duide-
lijk te zien. Sommige loka-
len hadden nog gewoon een 
krijtbord en er waren maar 
vijf smartboards in de he-
le school. De school had wel 
negentig computers voor de 
leerlingen. Een schril contrast 
met Nederlandse maatsta-
ven. De klassen waren over-
vol. De klassengrootte was 
zo’n vijftig leerlingen.”

Naast het bezoek aan de zus-
terschool werd een bezoek 
gebracht aan de sloppen-
wijken van Mumbai. Wouter: 
,,Ruim 60% van de bevolking 
van Mumbai woont in slop-
penwijken of op straat. De 
bewoners van de sloppen-
wijken proberen het beste er 
van te maken. Met de hulp 
van religieuze organisaties 
krijgen de meest hulpbehoe-
vende kinderen les en een 
maaltijd. Ook krijgen vrou-
wen een mogelijkheid via mi-
cromanagement wat geld te 
verdienen. Dit was een open-
baring voor de Nederland-
se leerlingen, die nog nooit 
zoveel armoede op een plek 
hadden gezien.” De leerlin-
gen hebben allerlei toeristi-
sche trekpleisters bezocht, 
maar waren het meest onder 
de indruk van de vriendelijk-
heid en gastvrijheid van de 
Indiase gastgezinnen.”

Anderstaligen helpen 
met Nederlands leren
Limmen - In januari zijn 
veertien statushouders ge-
huisvest in de ruimte van Het 
Kleurenorkest. SamenSpraak 
van Welzijn Castricum gaat 
hen ondersteunen bij het oe-
fenen van de spreekvaardig-
heid in kleine groepjes in de 
activiteitenruimte. Het project 
gaat in februari van start. De 

vrijwilligers worden begeleid 
door een oud-docente Ne-
derlands die al veel ervaring 
heeft op dit gebied. Wie het 
leuk vindt om samen met an-
dere vrijwilligers zo¹n ander-
half uur per week anderstali-
gen te helpen met de Neder-
landse taal, kan zich aanmel-
den bij Welzijn Castricum.

Bijzonder jubileumconcert 
dertigjarige Connection 

Castricum - Connection zal 
als één van de eerste Cas-
tricumse koren op gaan tre-
den in het nieuwe theater 
Koningsduin. Het dertigjarig 
bestaan van het koor is aan-
leiding om een jubileumcon-
cert te geven. 

De productie van Connec-
tion heet ‘Een Nieuwe We-
reld’ . Drie onderzoekers ne-
men het publiek mee op een 
reis om antwoorden te vin-
den voor mensen die onze-
ker zijn, mensen die ongerust 
zijn, mensen die de weg kwijt 
zijn in de wereld van nu. Veel 

vragen, maar de antwoor-
den zijn misschien dichter-
bij dan gedacht. Op 20 en 21 
mei is het zo ver, maar daar-
voor moet er nog veel ge-
beuren. Terwijl de repetities 
nog in volle gang zijn, wordt 
er achter de schermen hard 
gewerkt aan decor, techniek, 
muziek, regie en organisatie. 

Om dit allemaal financi-
eel mogelijk te maken zoekt 
Connection sponsors. Men-
sen die Connection een 
warm hart toedragen kunnen 
kijken op www.connection-
hetkoor.nl. 

Lezing bij Laan over Indonesië

‘De reis naar mijn roots’

Castricum – Zondag 12 fe-
bruari geeft Marieke Hilden-
brant om 14.00 uur een le-
zing bij boekhandel Laan over 
haar boek ‘Pulangan, de reis’. 
De toegang inclusief een kop-

je thee is gratis.
In haar boek schrijft ze: ‘Mijn 
Indonesië gevoel tot dan toe, 
bestond uit blote voeten, fami-
lie samenzijn met veel en lek-
ker Indonesisch eten, en rijst 
eten met een lepel. Naarmate 
de tijd voorbij ging, werd mijn 
nieuwsgierigheid naar Indo-
nesië groter. Maar wat kon ik 
daar dan mee? Ik had altijd het 
gevoel gehad dat ik daar beter 
niet naar kon vragen, zonder 
dat dat me ooit was gezegd...’
In een periode van een per-
soonlijk verander– en bewust-
wordingsproces ontdekte Ma-
rieke een verlangen dat zij had 
om meer te weten te komen 
over haar Indonesische ach-
tergrond. Dit verlangen zette 
haar in beweging en leidde er-
toe dat zij in 2013 met haar va-
der terugreisde naar zijn ge-

boorteland. Uit de ervaringen 
van de reis ontstond niet veel 
later het boek, Pulangan (is te-
rugkeer), de reis. 
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Brantjes in 
bloedvorm

Limmen - Vrijdag 27 janu-
ari speelden de schakers 
van SV Vredeburg de vijf-
tiende ronde van de inter-
ne competitie. Ondermeer 
stond een rechtstreeks du-
el om de eerste plaats op 
het programma. Runner up 
Bert Hollander maakte het 
koploper Bob Stolp bijzon-
der lastig. Door pionwinst 
in het vroege middenspel 
liep Stolp, nota bene ach-
ter de witte stukken, achter 
de feiten aan. Maar Hollan-
der slaagde er toch niet in 
om de stelling met de plus-
pion in winst om te zetten. 
Met de benauwde remise 
handhaaft Stolp zich aan de 
kop van de ranglijst. Gertjan 
Hafkamp liet weer eens zien 
over stalen zenuwen te be-
schikken. In de tijdnoodfase 
begon Jos Admiraal foutjes 
te maken, terwijl Hafkamp 
geen krimp gaf en voort-
durend de beste zet speel-
de. Na tachtig zetten mocht 
Hafkamp het punt noteren. 
Harold Ebels probeerde de 
Scandinavische verdediging 
van Niels Hageman te kra-
ken, maar verder dan een 
ruimtevoordeel kwam Ebels 
niet. Met kunst en vliegwerk 
hield Hageman de konings-
positie gesloten en dwong 
een remise af. Jan Brantjes 
verkeerde in bloedvorm en 
versloeg Chiel Pepping met 
een mooie aanval over de g-
lijn. De twee torens kregen 
hulp van een loper en scha-
kelden de zwarte koning 
uit. Remi Aafjes velde Bar-
ry Blekemolen met een bril-
jante loperzet. Blekemolen 
kon kiezen tussen dame-
verlies of een matwending. 
Sandra Hollander won in het 
middenspel een stuk tegen 
twee pionnen van Dick Aaf-
jes, maar moest nog lang 
werken om het voordeel 
uit te bouwen tot een punt. 
Hans de Goede vond iedere 
keer weer een verdediging 
tegen de sterke aanvallen 
van Ed Stolp en sleepte zo, 
voor de poorten van de hel, 
een half punt weg. Hidde 
Ebels en Theo Al gingen ge-
lijk op, tot het moment dat 
Al spontaan een loper do-
neerde. Daarna had Ebels, 
de kakelverse snelschaak-
kampioen, geen probleem 
de vis op het droge te halen. 
Tars Wanders houdt aan-
sluiting met de top tien door 
een degelijk overwinning 
op Jan Levering. Komende 
vrijdag wordt vervolgd met 
ronde zestien. Ook ontvangt 
Vredeburg 3 De Wijker To-
ren 5 voor een duel in de 
bondscompetitie.

Visser ’t Hooft leest en 
ontbijt met burgemeester
Castricum -  Op basis-
school Visser ’t Hooft zijn 
woensdag 25 januari de Na-
tionale Voorleesdagen van 
start gegaan. De groepen 1 
tot en met 4 gingen samen 
ontbijten met burgemees-
ter Mans. De heer Mans las 
daarna voor uit het Prenten-
boek van het Jaar, De kleine 
Walvis van Benji Davies. De 
leerlingen vonden het leuk 
dat de burgemeester langs 
kwam. Na het voorlezen 
maakte de burgemeester 
een rondje door de school. 
De leerlingen gingen graag 
het gesprek aan:  ‘Waar-
om is ons voetbalveld aan 
het einde van straat weg-
gehaald, meneer’, ‘Kijk, mijn 

tand is eruit’ en ‘Mooie ket-
ting’ waren te horen.
De school deed voor het 
eerst dit jaar mee aan de 
Nationale Voorleesdagen. 
,,Dit om het leesplezier te 
bevorderen onder de leer-
lingen. Amy Inja uit groep 
7 is gekozen uit alle leerlin-
gen om dit jaar mee te doen 
aan de regionale Voorlees-
wedstrijd en wie weet aan 
de finale van de Nationa-
le Voorleeswedstrijd”, vertelt 
directeur Els Kok-Dam en-
thousiast.
Basisschool Visser ’t Hooft 
houdt een open dag op 
woensdag 8 februari van 
08.30 tot 12.00 uur op de 
Kemphaan in Castricum.

Lisanne Schoonebeek 
klaar voor NK meerkamp
Castricum - Atlete Lisanne 
Schoonebeek heeft zich ge-
plaatst voor het Nederlands 
Kampioenschap meerkamp. 
De B-juniore komt op 5 fe-
bruari op de indoorbaan 
van Apeldoorn uit op de on-
derdelen 60 meter horden, 
hoog- en verspringen, ko-
gelstoten en 800 meter. 
In drie wedstrijden in de af-
gelopen weken bewezen 
haar prestaties een goede 
vorm: ze verbeterde op zo-
wel de 400 als de 800 meter 
haar persoonlijke records 
én de clubrecords (59.16 
en 2:21.66) en kwam dicht 
in de buurt van haar pr’s bij 
het kogelstoten (11.53m) en 
op de 60m horden (9.17). 
Een verbetering van haar 
persoonlijke meerkamp-
puntentotaal ligt daarom in 
de mogelijkheden. De con-
currentie is echter fors. 
Lisanne woont in Castri-
cum en traint sinds ander-

half jaar bij voormalig inter-
nationaal meerkamper Enno 
Tjepkema in Assendelft. On-
der zijn begeleiding werd ze 
vorig jaar 5e (indoor) en 4e 
(outdoor) bij de meerkamp 
voor junioren.

Ook verkleedkleren
bij Speel-o-theek

Castricum - Bij speel-o-
theek Castricum is er ver-
kleedkleding te leen en er is 
veel keuze, voor elk kind is 
wel wat leuks te vinden. Om 

het nieuw jaar goed te be-
ginnen heeft speel-o-theek 
Castricum een leuke ver-
kleedkledingactie. 
Alle huidige leden mogen 
één stuk verkleedkleding 
gratis komen lenen en al-
le nieuwe leden mogen twee 
stuks gratis meenemen. Een 
lidmaatschap kost slechts 
vijf euro per kwartaal en kan 
ook kosteloos als u eens per 
maand komt mee helpen. 
Binnenkort is het carnaval 
dan is het helemaal gezellig 
als kinderen verkleed mogen 
worden. Wij helpen graag uw 
kind zijn of haar fantasie ver-
der ontwikkelen. 
De speel-o-theek is elke 
dinsdag open van 9 tot 10 
uur en op woensdag van 15 
tot 16 uur en op zaterdag van 
11 tot 13 uur aan de Sokker-
wei. Zie ook www.sotcastri-
cum.nl of de Facebook pa-
gina.

Geslaagde TIOS dansdemo
Limmen – Afgelopen zater-
dagavond hielden de Street-
dance, Dancehall en Break-
dance groepen van TI-
OS Limmen een geslaagde 
dansdemo in een goedge-
vulde sporthal de Bloemen, 
waarin dit keer het samen-
spel tussen de dansers sterk 
naar voren kwam binnen elke 
dansgroep. 
De jongste Streetdancers on-
der leiding van Denise van 
der Putten leren dit jaar hip-
hop, waarbij ze in hun twee-
de dans op hun best waren 
met een mooi strakke uitvoe-
ring. De voortgezet onder-
wijs dansgroepen onder lei-
ding van Richella Uhlenkamp 
gaan zich helemaal richten 
op dancehall-stijl. Alle VGO-
dansgroepen lieten strak uit-
gevoerd choreografie zien in 

alle dansen met een sexy on-
dertoon. Ondanks dat had-
den de dansen een zeer snel 
ritme, waarbij er ook flink aan 
de work-out van de meiden 
werd gewerkt.
De vier breakdance groepen, 
die onder leiding van Fal-
ko de Graaf staan, begon-
nen ieder met een gezamen-
lijke choreografie, waarna el-
ke breakdancer in de battle 
zijn of haar coole moves liet 
zien. Voor de jongsten was 
het superspannend om voor 
het eerst op te treden, maar 
de gevorderden lieten verras-
send een mooi samenspel in 
hun battles zien, waarbij ze 
als acrobaten de show stalen. 
Als extra lieten de jonge ta-
lenten van TIOS een mooie 
synchroon springshow zien 
op de trampolines.





De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT
Brasserie In ’t Groen 

een plek om van te houden

Tijdens de kennismaking met 
Chefkok Huub Tervoort en zijn 
vrouw  Sanna wordt duidelijk dat 
de beleving van de gast voor al-
les gaat. Samen met Hans Kok, die 
gastheerschap en administratie 
op zich neemt, hebben zij het res-
taurant op de culinaire kaart ge-
zet. Toen Huub 25 jaar was, werd 
hij ook al gevraagd het restaurant 
te runnen. Lachend: “Je denkt dat 
je heel wat weet maar ik was te 
jong.” Inmiddels is hij 37 jaar en 
heeft hij bewezen genoeg experti-
se in huis te hebben om de Bras-
serie te doen slagen samen met 
zijn team. Huub: “Wij werken in 
de keuken met Anne Meeusen en 
Hilco Tol, twee goede koks.” San-
na vult aan: “Maar ook de bedie-
ning door Naomi, Carola en Mike 
loopt prima. Zij zijn op de hoogte 
van het menu en geven net die ex-
tra aandacht die de gast verdient. 
Een jas aanpakken, de stoel aan-
schuiven en oplettendheid, kort-
om de kleine dingen die het ge-
heel completeren.” 
Brasserie In ’t Groen onderscheidt 
zich in de kwaliteit van producten. 
Huub: “Wij bakken zelf het brood, 
roken de zalm en werken met sei-
zoensgebonden streekproduc-
ten. Door de open keuken horen 

wij vaak enthousiaste reacties van 
gasten en daar doen wij het voor.”  
In februari bestaat Brasserie In ’t 
Groen zeven jaar en dat wordt ge-
vierd. Van 6 tot en met 12 februari 
zijn er interessante aanbiedingen 
waarin een 7 is verwerkt met knip-
oog naar het jubileumjaar. Fantas-
tisch eten en genieten van het uit-
zicht achter een glazen scherm 
geven het ultieme uit eten gevoel. 
Voor informatie www.brasserie-
intgroen.nl. telefoonnummer: 072- 
5051423 (Monique Teeling)

Je moet het even weten maar eenmaal gevonden zul je de 
landelijk gelegen Brasserie In ’t Groen bij Golf & Coun-
tryclub Heiloo onthouden en dat komt niet alleen door de 
adembenemend mooie ligging aan de Lagelaan 8. De gezel-
lige en frisse uitstraling van het interieur is slechts een eer-
ste indruk. 

Clusius talenten presenteren 
zich op open dagen
Het Clusius College Castricum heeft af-
gelopen weekeinde haar open dagen 
gehouden. Alle vakgroepen presenteer-
den zich. Elk jaar is het een ware hap-
pening want op een school met zoveel 
leuke (groene) vakken is er altijd veel te 
zien en te doen. 
Maar naast de nadruk op de schoolvak-
ken, het leren, werd er dit jaar ook aan-
dacht besteed aan de Talenten van het 
Clusius College Castricum.
Leerlingen hebben vaak meer in zich 
en kunnen veel meer dan je van el-
kaar weet. Veel leerlingen hebben hob-
by’s, liefhebberijen en gebruiken talen-
ten waar je op school soms geen weet 
van hebt. Zonde om ze onopgemerkt te 

laten, Daarom heeft het Clusius College 
Castricum een werkgroep Talenten ge-
formeerd waarin een aantal docenten 
onder leiding van docent - en tekenta-
lent- Michel van Noort leerlingen opspo-
ren en hun - vaak verborgen - talenten 
onder de aandacht brengen.
De Open Dagen lieten dus ook zien dat 
het Clusius oog heeft voor de leerlingen 
als het om andere zaken dan leren gaat 
en dat de school daar trots op is. Tijdens 
de open dagen waren te zien pianist 
Bjorn Pinxter, metaalkunstenaar Quinten 
Lotze, presentator Maurits Hazeleger, te-
kenaar paarden met pen Lana Schuur-
man, tekenaar potlood Laura Seegers en 
goochelaar Raymen Steenkamp (foto).

Castricum - Tijdens de eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 5 februari is een nieuwe 
fototentoonstelling te bezichtigen met als 
onderwerp ‘Oud over Nieuw’. 
Voor deze tentoonstelling heeft werk-
groeplid Peter Levi de historie in het he-
den geplaatst. Omdat het niet altijd dui-
delijk is waar bijvoorbeeld gesloopte 
panden op oude foto’s precies stonden, 
zijn de oude afbeeldingen op nieuwe fo-
to’s gemonteerd. Dit geeft een heel bij-
zonder effect.

Het is de bedoeling dat bezoekers eerst 
raden waar de foto’s betrekking op heb-
ben. Aan het eind van de tentoonstelling 
volgen de antwoorden en een beschrij-
ving van de oude foto’s. Iedereen is van 
harte welkom in De Duynkant aan Ge-
versweg 1b op zondag 5 februari van 
12.00 tot 17.00 uur. De toegang voor do-
nateurs is gratis en overige bezoekers 
betalen 1 euro entree. 

Meer informatie over de werkgroep is te 
vinden op www.oudcastricum.com.
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Tweede buurtproject 
Oud-Castricum 
Bakkum – Na de succes-
volle buurtbijeenkomsten 
in de Oranjebuurt over de 
jaren ‘60 in het kader van 
de jubileumactiviteiten van 
Oud-Castricum, worden er 
deze maand verschillen-
de bijeenkomsten in Bak-
kum gehouden. In dit geval 
doet de Cuneraschool ac-
tief mee en zijn alle klassen 
in januari al gestart met het 
project 1967. 
De werkgroep is nu op zoek 
naar foto’s van rond 1967 
van hoe Bakkum er toen 
uitzag. Het mogen ook ge-
woon privékiekjes zijn van 
Bakkumers. 
De foto’s kunnen vanaf 1 
februari tot 28 februari wor-
den afgegeven op de Cu-
neraschool, waar ze wor-
den opgehangen op pane-
len. Mocht iemand niet in 
staat zijn een of meerdere 
foto’s zelf te brengen, stuur 
dan de foto(‘s) met toe-
lichting, naam en telefoon-
nummer naar foto1967@
oudcastricum.com.
Op maandagmiddag 27 fe-
bruari kan iedereen in de 
Cuneraschool tussen 15.00 
en 18.00 uur meedoen aan 
het kiezen van ‘De foto van 
de buurt’. De foto die wordt 

uitgekozen, zal aan het 
eind van het jaar in Bak-
kum uitvergroot buiten te 
zien zijn.
Op 10 februari worden er in 
Bakkum twee vertelbijeen-
komsten georganiseerd. 
De eerste vindt plaats om 
13.30 uur bij Kunstatelier 
Perspectief aan de Van Ol-
denbarneveldweg 37 en 
gaat over het wel en wee 
op de Duinrandschool in 
1967. Een ieder die daar 
herinneringen aan heeft is 
welkom.
Vrijdagavond 10 februari 
pakt Oud-Castricum groot 
uit bij Hotel Restaurant 
Fase Fier aan de Van Ol-
denbarneveldweg 25. Dan 
staat de bijeenkomst in het 
teken van de revolutionai-
re jeugd uit 1967 en haar 
muziek. Naast vele hits uit 
die tijd zijn er ook genoeg 
smeuïge verhalen te ho-
ren van de toenmalige jon-
geren die ‘het allemaal an-
ders wilden doen’. Bezoe-
kers kunnen ook met eigen  
verhalen komen en een fo-
to meenemen uit die tijd.  
Ook nu weer is iedereen 
van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur en de in-
loop is vanaf 19.30 uur. 

Castricummer Paulien 
Verhaar schaatst NK

Castricum - Paulien Verhaar 
doet komend weekeinde mee 
aan het NK Allround/Afstan-
den/Mass Start in Heeren-
veen. Tijdens de Regioselec-
tie heeft zij zich rechtstreeks 
geplaatst voor dit toernooi. 
Ze schaatst bij de junioren-
B, rijdt bij de baanselectie 
Alkmaar-Hoorn en is lid van 
de Castricumse schaatsclub 
VKIJ. Afgelopen december 
werd Paulien zevende op het 
NK Sprint in Enschede.
Twee weken geleden vond de 
Regioselectie plaats in Hoorn 
en Den Haag, een wedstrijd 
waar de beste rijders van de 
helft van Nederland rijden. 
Deze Regioselectiewedstrijd 
was een plaatsingswedstrijd 
voor het NK Allround. De 
eerste drie op de 1500 meter 
en de eerste drie in het klas-
sement gaan rechtstreeks 
door naar het NK en de rest 
moet nog een Landelijke se-
lectiewedstrijd in Utrecht rij-
den. Paulien werd derde in 
het klassement en won op 
drie-honderdste na de 3 km. 
Ze reed een pr van 4.36,36 
minuten. Doordat ze de Lan-
delijke selectiewedstrijd niet 
hoefde te rijden, heeft ze har-
der door kunnen trainen. Sa-
men met de andere NK-rij-
ders uit haar team heeft zij 

nog twee wedstrijden in Hee-
renveen gereden. Hier heeft 
ze haar persoonlijke records 
sterk kunnen verbeteren, 
41,56 s op de 500 meter en 
2.06,93 min. op de 1500 me-
ter. In deze laatste week heb-
ben ze ook nog enkele trai-
ningen op het snelle ijs van 
Thialf gedaan, tussen top-
pers als Sven Kramer. Zo zijn 
ze optimaal voorbereid op de 
omstandigheden tijdens het 
NK. 
Ook de VKIJ-er Thom de 
Vries uit Heiloo staat in Hee-
renveen aan de start.
Meer informatie is te vinden 
op http://www.schaatsen.nl/
branded-content/kpn-nk-ju-
nioren-2017.

Akersloot – Zondag 15 ja-
nuari organiseerde de Amak 
weer de jaarlijkse wandeling 
Rondje Bert.  Men kon deel-
nemen aan de wandeltoch-
ten voor de 25 of de 10 km of 
een rondje van 3,5 km hard-
lopen (maximaal 3 ronden). 
Ook worden op deze dag 
bloemen gelegd op het graf 
van vorige voorzitter Bert de 
Jong. Samen met enkele le-
den van het bestuur en fami-
lieleden van Bert werd stilge-
staan bij de vele jaren die hij 
als voorzitters van de Amak 
was. Voor de 25 km waren 22 
personen gekomen, voor de 
10 kilometer 22 wandelaars. 
De weersomstandigheden 
waren buitengewoon. Hier en 
daar zag het nog wat wit van 
de hagelbui die er in de nacht 
was gevallen, voor het weg-
dek moest je eerst even voor-
zichtig zijn, kans op uitglij-
den,  maar al snel was daar 
geen sprake meer van, want 
de zon liet zich af en toe zien 
en er was geen zuchtje wind. 
De groep van de 25 km ver-
trok om 09.30 uur vanaf het 
handbalcomplex aan de 
Boschweg. Twee auto’s, de 
chauffeurs Jan Snijder en 
Aad Deijlen reden vooruit om 
op verschillende punten de 
wandelaars van lekkernij te 
voorzien. De eerste stop was 
op een parkeerplaats bij het 
eiland De Woude. In de kan-
tine van tenniscentrum Wor-
merveer aan de Industrieweg 
was de tweede stop, koffi e 
met appelgebak en slagroom 
en tevens de sanitaire stop.  
Chauffeur Jan liep een ieder 
na met een thermoskan voor 
eventueel een tweede bakkie 
en een hartelijk woord. Ver-
der was er nog een versnape-
ring  uit de auto’s in Kromme-
niedijk en de laatste bij Sport-
plan aan de Populierenlaan in 
Uitgeest. Hier kwamen ook 
de wandelaars van de 10 km   
langs. Om half drie eindigden 
de wandelaars bij de kanti-
ne Boslust aan de Boschweg, 
waar men warme erwten-
soep en roggebrood met spek 
kreeg. Vele vrijwilligers van 
de Amak hebben zich voor 
deze dag ingezet. Ook dank 
aan de gemeente Castricum, 
die de kosten voor de over-
tocht van het Noordhollands 
Kanaal met de pont subsidi-
eerde. Deze dag was geheel 
gratis en als vergoeding voor 
deze dag, kon men haar/zijn 
donatie in de collectebus van 
het KWF deponeren. De op-
brengst was  276,11 euro. Het 
was weer een geslaagd eve-
nement waar heel veel Amak-
kers  en andere deelnemers 
van hebben genoten.

Wandeltocht 
Rondje Bert 

Verdonken blijven huishouden
Akersloot - Ditmaal was 
het niet Henk Verdonk ju-
nior, maar jongere broer 
Wim die de wekelijkse don-
derdagavond wedstrijd in 
Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup op zijn 
naam heeft geschreven. 
Zoals gebruikelijk op Sport-
complex De Cloppenburgh 
was het Henk Verdonk ju-
nior (Egmond aan de Hoef) 
gelukt middels een pik-
start de eerste kombocht 
te bereiken. Heerhugo-
waarder Ben Visser volg-
de met Wim Verdonk, Uit-
geester Wilfred Knegt, Jaap 
Kaan (Egmond aan Zee en 
Alkmaarder Henk Louwe in 
zijn wiel, daarna viel er al 
gauw een gat met de rest en 
Chris Kemp (Egmond aan de 
Hoef) op kop. Al na enkele 
ronden was door Henk Ver-
donk junior het gat geslagen 
en ook Wim Verdonk had in-
middels de positie van Ben 
Visser overgenomen. Na bij-
na drie kwartier moest lei-
der Henk Verdonk junior 
door pech defi nitief de strijd 
verlaten en werd het stok-

je overgenomen door broer 
Wim. Gedwee kon Henk Ver-
donk junior van de kant toe-
zien hoe zijn broer, behou-
dens brokken en een val-
partij, naar de zege kon rij-
den en de familienaam hoog 
houden. Egmonder Tibor 
Zwaan kwam ook nog even 
een halve koers zijn gezicht 
laten zien, hij mocht van de 
jury vanwege de kou instap-
pen om zich warm te hou-
den. De jury was echter on-
verbiddelijk door Zwaan 
naar een toch al zekere laat-
ste plek in de uitslag te ver-
wijzen door de mogelijke 
hand- en spandiensten voor 
leider Wim Verdonk. De-
ze actie had geen gevolgen 
voor de uitslag.
Uitslag: 1. Wim Verdonk Eg-
mond aan de Hoef 2. Ben 
Visser Heerhugowaard 3. 
Jaap Kaan Egmond aan Zee 
4. Henk Louwe Alkmaar 5. 
Sietse van der Weijden Hei-
loo 6. Dirk Dekker Egmond 
aan Zee 7. Chris Kemp Eg-
mond aan de Hoef 8. Wilfred 
Knegt Uitgeest 9. Emiel Prins 
Egmond aan Zee 10. Tibor 
Zwaan Egmond aan Zee.

Castricum – PvdA-Castri-
cum zoekt zaterdag 4 fe-
bruari vanaf 15.00 uur in 
Geesterduin naar Castri-
cumse helden. Vanaf 16.00 
uur gebeurt dat in Limmen 
bij Albert Heijn.
Het gaat om de campag-
ne ‘Dit is mijn held’. De 
PvdA vraagt bezoekers van 
Geesterduin in Castricum 
en die bij de Albert Heijn 
in Limmen wie voor hem 
of haar een held is in de 
lokale gemeenschap. Het 

gaat dan om de echte doe-
ners, mensen die het ver-
schil maken zoals een 
wijkagent, de jeugdtrainer 
van een voetbalclub, een 
inspirerende lerares, een 
huisarts en een buurtwer-
ker. Dat zijn de mensen die 
dagelijks hun steentje bij-
dragen aan een mooiere 
gemeente Castricum. 
De PvdA wil deze helden 
een gezicht geven, in het 
zonnetje zetten en een at-
tentie geven.
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Castricum – Dinsdag-
avond 14 februari houdt 
de Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland in sa-
menwerking met PWN een 
lezing met beelden onder 
de titel: ‘Dertig jaar onder-
zoek bij Steenuilen’. De le-
zing wordt verzorgd door 
onderzoeker Pascal Stroe-
ken en vindt plaats in Be-
zoekerscentrum De Hoep 
aan Johannisweg 2 in Cas-
tricum, aanvang: 20.00 uur. 
De lezing is gratis voor le-
den van de vogelwerk-
groep, niet leden betalen 
drie euro. Er kunnen 114 
mensen in de zaal. 
“Steenuulen,bu’j dee kwiet 
dan?”- zo maar een onver-
getelijke reactie van een 
boer tijdens hun zoek-
tocht naar steenuilen in 

de oostelijke Achterhoek. 
Dat was in 1986. De steen-
uil is een cultuurvolger en 
leeft dichtbij de mensen 
op boerenerven. Inmid-
dels zijn de ‘oelekearls’ Ro-
nald van Harxen en Pascal 
Stroeken 30 jaar op pad en 
vele ervaringen met boe-
ren en buitenlui rijker. En 
natuurlijk hebben ze in die 
jaren veel kennis opge-
daan over steenuilen. Zij 
werken samen met de lan-
delijke werkgroep STONE 
Steenuilenoverleg Neder-
land, SOVON vogelonder-
zoek, Vogelbescherming 
en Landschapsbeheer. De 
Steenuil, deze bundel ve-
ren met ogen, snavel en 
klauwen, is de leukste uil 
van Nederland. (Foto: Pas-
cal Stroeken)

Mondriaan 
en De Stijl

Castricum – Donderdag 16 
februari geeft drs. Martijn 
Pieters, kunsthistoricus, een 
lezing over de kunstenaars-
groep De Stijl. Dit jaar is het 
100 jaar geleden dat in Lei-
den door Theo van Does-
burg de kunstenaarsgroep 
De Stijl opgericht werd, ver-
noemd naar het gelijkna-
mige tijdschrift. Leden als 
Piet Mondriaan, Bart van 
der Leck, J.J.P. Oud en Ger-
rit Rietveld kwamen uit ver-
schillende disciplines, maar 
streefden naar een radicale 
hervorming in de kunst. De-
ze moest komen door een 
abstrahering en vereenvou-
diging van het beeldmateri-
aal, zoals alleen horizontale 
en verticale lijnen, primaire 
kleuren en wit en zwart. De 
lezing start om 20.00 uur in 
Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geester-
duinweg 1. De toegang be-
draagt 6 euro en voor bibli-
otheekleden 5 euro. Aan-
melden kan via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de 
bibliotheek (u betaalt met 
pin).

Indoorseizoen goed 
begonnen voor Calvin 
Castricum - Atleet Calvin 
Hoogland van Atletiek Ver-
eniging Castricum is zijn in-
doorseizoen goed begon-
nen. Tijdens wedstrijden in 
Apeldoorn verbeterde hij het 
clubrecord jongens Junioren 
A op de 400 meter. Calvin liep 
de 400 meter in Apeldoorn in 
een tijd van 51.43 seconden.
Net terug van een geslaagde 
trainingsstage in Zuid-Afri-
ka kon Calvin blessurevrij aan 
het indooratletiekseizoen be-
ginnen. Dit keer met een 400 
meter, en hij verbeterde zijn 
indoor PR van vorig jaar met 
maar liefst 2,5 seconden. 
Calvin: ,,De eerste ronde ging 
lekker makkelijk. Het voel-
de niet te hard en met invoe-
gen kwam ik goed uit op on-

geveer 25.0 seconden halver-
wege. Vervolgens kwam ik fi t 
door op 300 meter, en moest 
toen even inhouden om-
dat ik de jongen voor me in 
de bocht voorbij moest. Dat 
kwam niet heel lekker uit. 
Daarna kon ik goed versnel-
len naar de fi nish toe.”
De komende weken staan in 
het teken van de NK’s. Eerst 
voor senioren op de 60 me-
ter en 200 meter. De week 
erna op beide afstanden op 
het toernooi voor de junioren. 
Calvin is al junioren clubre-
cordhouder op beide afstan-
den, maar hoopt ook een gooi 
te doen naar de seniorenre-
cords, waarvan het 200 meter 
indoorrecord op naam staat 
van zijn coach Peter Wolters.

Koninklijke onder-
scheiding in ‘t Kruispunt

Akersloot – Onder gro-
te belangstelling werd af-
gelopen zaterdag het ont-
moetingscentrum voor se-
nioren, ’t Kruispunt, her-
opend door burgemeester 
Mans en mevrouw Buur-
Welboren. Door de vele ac-
tiviteiten, waarvoor steeds 
veel belangstelling is, werd 
het gebouw te klein.
De grote kracht achter de-
ze verbouwing en inrich-
ting is mevrouw Jet de 
Boer. Zij werd dan ook ver-
rast door burgemeester 
Mans met een koninklijke 
onderscheiding voor haar 
jarenlange vrijwilligerswerk 
voor de Zonnebloem en dit 
Kruispunt. Na het offi ciële 
gedeelte volgde een druk 
bezochte receptie die werd 
opgeluisterd door de ‘Krom 
Sailors’. 
Het was duidelijk dat de 
bezoekers enthousiast wa-
ren over de ruimte en de 

inrichting. Het bestuur en 
de vele vrijwilligers zijn 
trots op dit resultaat.

Vol weekend bij De Bakkerij
Castricum – Er is de komen-
de dagen weer veel te doen 
bij De Bakkerij. Donderdag 
2 februari is het Spelletjes-
avond met Magic The Gathe-
ring. Een ander spel meene-
men of een biertje doen kan 
ook. Zaal open om 20:30 uur. 
Entree gratis.
Vrijdag 3 februari is het tijd 
voor Bakherrie Punk met 
twee old skool hardcore 
punkbands: Waardeloos (fo-
to) met rauwe punk met hier 
een daar een beetje humor 
en O.D. Kids, een energie-
ke hardcore punkband die de 
typische eind jaren 80 punk 
stijl hanteert. De entree be-
draagt 4 euro of 3 euro voor 

leden van De Bakkerij. Zaal 
open om 21.00 uur. Zater-
dag 4 februari is het Bakher-
rie Metal Night met de bands 
Start/Over met progressie-
ve metal, When Plagues Col-
lide uit België met deathcore, 
Stab By Stab, zwaar, vies en 
moshable en tenslotte Emb-
race Destruction met Ignorant 
hardcore style. Zaal open om 
19.00 uur. Entree 5 euro of 4 
euro voor leden. Zondagmid-
dag 5 februari komt de veel-
zijdige coverband Kleedka-
mer 2 bekende en minder be-
kende nummers spelen. Zij 
spelen van 14.30 tot 17.30 uur, 
zaal open om 14.00 uur, en-
tree gratis. 

Brandmelding 
door skaters

Castricum - Ook deze 
week waren er weer loze 
brandmeldingen onder an-
dere bij de opnamekliniek 
(zaterdag), het Ribw, bei-
de gevestigd aan de Oude 
Parklaan (zondag twe keer, 
maandag en donderdag) 
en bij het Verzorgingste-
huis de Boogaert (zondag). 
De brandweer kon er weer 
heen omdat er een hand-
brandmelder afgegaan was. 
Het betrof weer een hand-
brandmelder in de parkeer-
garage, die wederom was 
geactiveerd door de skaters 
in de parkeergarage. Dit 
is al de derde keer dat de 
spuitgasten om deze reden 
zijn uitgerukt in nog geen 
half jaar tijd. 
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Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: beverwijker.nl oF heemskerksecourant.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
zie onze sites: beverwijker.nl  

oF heemskerksecourant.nl 
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