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Kiptoo winnaar in Egmond
Regio - De Egmond Halve Marathon werd zondag gewonnen 
door Edwin Kiptoo. Na een razendsnelle start wist de 24-jari-
ge Keniaan de wedstrijd om te toveren in een one man show. 

Geen enkel moment kwam 
zijn overwinning in gevaar, in 
een tijd van 1.02.36 kwam hij 
als eerste over de eindstreep 
op de boulevard van Egmond 
aan Zee. Vlak daarvoor had hij 
de Ethiopische Zeyneba Ye-
mer ingehaald, die met de prijs 
voor beste vrouw naar huis 
ging (1.12.19). Beste Neder-
lander was Abdi Nageeye in 
1.04.34 (vierde overall) en de 
Egmondse Jill Holterman ein-
digde als eerste Nederland-
se vrouw in 1.15.21 (6e over-
all). Michel Butter (in paars op 
foto) was tweede Nederlander 
in 1.05.42 en Ronald Schröer 
derde Nederlander in 1.06.18. 
Er verscheen een recordaan-
tal van 18.200 deelnemers aan 
de start en dankzij het goe-
de weer kwam er veel publiek 
om de lopers aan te moedigen. 
Kijk voor de uitslag op www.
sauconyegmondhalvemara-
thon.nl. Foto: Henk Hommes.
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Ockeloen en Kessler winnen 
op vernieuwd parcours

Regio - Jasper Ockeloen 
maakte zaterdag zijn favo-
rietenrol waar en schreef de 
twintigste editie van de Eg-
mond-Pier-Egmond op zijn 
naam in een tijd van 1.02.37. 
Bij de dames won Nina Kes-
sler in een tijd van 1.10.46. Op 
het vernieuwde parcours met 
een extra lus in Velsen Noord 
en Wijk aan Zee werd het ver-
schil gemaakt tussen weg-
renners en strandracers. Met 
windkracht 3 uit het zuidoos-
ten en een goed strand ver-

trok het peloton richting de 
Pier in Velsen Noord. Ocke-
loen: ,,Het was erg lastig. Ie-
dereen lette op mij, ik kon 
niet wegkomen. Het springen 
over de strobalen heeft me 
gered.² Rick van Breda werd 
tweede in 1.02.39 en Ramon 
Sinkeldam derde in 1.02.56. 
Rozanne Slik werd tweede bij 
de dames, gevolgd door Ellen 
van Dijk. Maud Rijnbeek uit 
Limmen kwam als vijfde over 
de streep in 1.11.46. Foto: Pe-
ter Savenije.

Castricum - Al meer dan 
honderd jaar verzorgt de fa-
milie Braak dorpskermissen. 
De Castricumse verhalen-
groep heeft Klaas Braak uit-
genodigd om op 23 januari te 
vertellen over zijn leven vanaf 
10.00 uur in De Kern, 

Kermisleven

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

FLORADIX 500ml 
van €20,95 

voor maar €15,- 
————————— 

kokosolie  
extra vierge bio 

van €9,95  
voor €5,- 

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

BIEFSTUK 
TARTAAR

4 STUKS € 5,99

1 bloemkooltje
 geschilde aardappels
2 ham/kaasburgers

SAMEN € 4,99
Gebraden gehakt    

Runderrollade
Leverworst

SAMEN € 4,99
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Verjonging binnen CDA
Castricum - Op dinsdag-
avond 9 januari presenteerde 
het CDA het verkiezingspro-
gramma. Nagenoeg alle 23 
kandidaatsraadsleden en an-
dere belangstellenden waren 
aanwezig in club Mariz. Een 
trotse Elize Bon overhandig-
de het eerste exemplaar aan 
voorzitter John de Boer en 
campagneleider Gerrit Bran-
derhorst. 
Lijsttrekker Dorien Veldt kon 
haar team nog eens presen-
teren. De eerste tien zijn Eli-
ze Bon, Martijn van Leeu-
wen, Fer Wilms, Joost Cor-
nelis, Wim Swart, nu wet-
houder, Sjaak Welboren, Ru-
ben de Jong, Gerrit Brander-

horst en GeertJan Verkoe-
ijen. ,,Een duidelijke verjon-
ging van de lijst met behoud 
van voldoende ervaren kan-
didaten die staan voor kennis 
en het doorzetten van res-
pectvolle politiek”, aldus Ger-
rit Branderhorst. ,,Het verkie-
zingsprogramma gaat in op 
alle thema’s die in Castricum 
spelen. Het geeft hele con-
crete voorstellen en stand-
punten. De slogan is:  Met 
Elkaar! Voor Elkaar! Dat be-
tekent samen met de bewo-
ners, samen met andere po-
litieke partijen zaken voor el-
kaar krijgen.” Het programma 
is te vinden op www.cdacas-
tricum.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 4-1-2018: Finn 
van der Kooij, zoon van Jo-
hannes J. van der Kooij en 
Ramona N. Krijger. 6-1-2018: 
Abel Cornelis van den Akker, 
zoon van Pieter van den Ak-
ker en Ilse A. Kloosterhuis. 
7-1-2018: Lisa Gils, dochter 
van Herman B. Gils en Ma-
ria J.P. Admiraal. 9-1-2018: 
Arthur Anthonius Johannes 
van Galen, zoon van Robert 
P. van Galen en Ilse A.A. van 
Hooff.
Limmen - 5-12-2017: Simon 

Petrus Jacobus Schilder, 
zoon van Cristian S.P. Schil-
der en Helena J.C. Min.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 5-1-2018: Simon 
J. van Slobbe en Anne van 
de Groenekan. Limmen - 10-
1-2018: Arthur T. Kühne en 
Carla van De Nesse.
 
Overleden
Castricum - 6-1-2018: 
Hindrik Oldenburger, ge-
huwd met Mina Nijman.

Castricum - BSO Kindergar-
den heeft een Wecycle-cer-
tificaat met een ster ontvan-
gen voor de opbrengst van 
een inzamelactie. Kinderen 
en hun ouders konden oude, 
kleine elektrische apparaten 
op school inleveren voor re-
cycling. 
De inzamelactie was onder-
deel van een landelijke cam-
pagne, waaraan 209 basis-
scholen hebben deelgeno-
men. De actie werd gecombi-
neerd met lesmateriaal en is 
georganiseerd door Wecycle, 
die in ons land de inzameling 

en recycling organiseert van 
afgedankte elektrische appa-
raten en energiezuinige lam-
pen. De landelijke opbrengst 
is ook nog eens goed voor 
een cheque van 10.000 eu-
ro voor Stichting Jarige Job. 
Met het bedrag kan Stichting 
Jarige Job kinderen uit min-
der bedeelde gezinnen een 
onvergetelijke verjaardag ge-
ven. De jarigen ontvangen 
een Verjaardagsbox met ver-
siering, cadeautjes en trakta-
ties voor op school en thuis. 
Op de foto vrijwilligers van 
Stichting Jarige Job.

BSO Kindergarden krijgt 
Wecycle-certificaat

Pancratius speelt blijspel 
Huize Avondrood

Castricum - In Huize Avond-
rood, een peperduur parti-
culier rusthuis voor ouderen, 
hebben de bewoners het niet 
gemakkelijk. 
Een slecht gehumeurde, dron-
ken directrice, twee strenge 
verzorgenden en lekkende lei-
dingen zijn nog maar enkele 
van hun zorgen. En dan wordt 
de huur ook nog eens met tien 
procent verhoogd. Maar dan 
wordt de directrice ziek en dat 
biedt mogelijkheden. Maak 
kennis met oud militair Gerrit-
se, de ooit gevierde zangeres 
Olivia Bos, de heren De Bruin, 
Steenkamp en De Wit en de 
dames Zwier. Zal het de be-
woners lukken om de huurver-

hoging tegen te gaan?
Op 2, 3, en 4 februari speelt To-
neelvereniging Pancratius het 
blijspel Huize Avondrood ge-
schreven door Mary Bakker-
Schoon onder regie van Gosse 
Zoet. Bestel kaarten online via 
www.geesterhage.nl of pan-
cratius@ziggo.nl of koop ze bij 
Boekhandel Laan of The Read 
Shop. De voorstelling is te zien 
in Nieuw Geesterhage op 2 en 
3 februari om 20.15 uur en op 
4 februari om 14.15 uur. Voor 
zondagmiddag is er een speci-
aal arrangement voor 65-plus-
sers. Hiervoor kan men zich al-
leen aanmelden via tel.: 06-
21262942 of via pancratius@
ziggo.nl.

Castricum - Van 24 januari 
tot en met 3 februari vinden 
de Nationale Voorleesda-
gen weer plaats. Tijdens het 
Voorleesontbijt op woensdag 
24 januari komen talloze be-
kende én onbekende Neder-
landers voorlezen aan peu-
ters en kleuters om zo het 
voorlezen te stimuleren. For-
te Kinderopvang mag hoog 
voorleesbezoek ontvangen: 
drie wethouders én de bur-
gemeester komen voorlezen 
bij de Forte kinderdagverblij-

ven en peuteropvangloca-
ties in Castricum en Limmen. 
Burgemeester Mans komt bij 
peuteropvang ‘t Drempeltje 
de kinderen voorlezen, ter-
wijl wethouder Rood de kin-
deren van kinderdagverblijf 
Het Zandkasteel bezoekt. 
De kinderen van kinderdag-
verblijf De Vuurtoren worden 
voorgelezen door wethouder 
Steeman. En tenslotte wordt 
kinderdagverblijf Eigen Wijs 
in Limmen ook nog bezocht 
door wethouder Swart.

College leest voor bij 
Forte Kinderopvang 









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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur  
Rigoletto - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Leisure Seeker
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Earth: Een onvergetelijke dag

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

All the money in the world
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 19.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Greatest Showman

zaterdag 16.00 uur
Star Wars - The last Jedi - 3D

zondag 13.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 16.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

vrijdag 18.45 uur
Murder on the Orient  Express

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur

Ferdinand (NL) 2D
zondag 11.00 uur

Paddington 2 
zaterdag 13.30 uur

Coco  

Programma 18 januari t/m 24 januari
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Muziek en meer in 
Franks Huiskamertheater
Castricum – Op zondag  21 
januari is er een muzikale 
middag in Franks Huiska-
mertheater met zanger en 
gitarist Jeroen Marcelis. 

Daarvoor is het mogelijk deel 
te nemen aan een fi ets/wan-

deltocht door het bos. De 
tocht start om 13.00 uur. 
Vanaf 15.00 uur is er koffi e, 
thee, chocolademelk, appel-
taart en slagroom in het the-
ater. Dit all-in-uitje kost tien 
euro. Het adres is Dorps-
straat 23.

Castricum - Ga tijdens de 
Nationale Voorleesdagen naar 
de bibliotheek. Alles staat tij-
dens deze dagen in het teken 
van voorlezen en prentenboe-
ken voor peuters en kleuters. 
Er wordt gelezen uit het pren-
tenboek van het jaar Ssst! De 
tijger slaapt van Britta Tec-
kentrup. De toegang is gratis. 
Op woensdag 24 januari om 
10.00 uur wordt er voorgele-
zen in de bibliotheek in Cas-
tricum en op woensdag 31 ja-
nuari om 15.15 uur in de bibli-
otheek in Akersloot.
Christianne Osinga, do-
cent babygebaren, leest op  
woensdag 31 januari om 
10.00 uur voor uit Ssst! De tij-
ger slaapt, en ondersteunt 
dit met babygebaren. Voor-
af worden er eerst een aan-
tal dierengebaren voorge-
daan en na het voorlezen kan 
er nog samen spelenderwijs 
met babygebaren geoefend 
worden. De toegang is gra-

tis. Poppen komen letterlijk uit 
het boek Ssst! De tijger slaapt 
in een vrolijke voorstelling van 
poppentheater Belletje Sterk 
voor peuters en kleuters op 
zaterdag 3 februari in de bibli-
otheek in Castricum om 10.30 
uur. Samen met Clown Nie-
kie van de Clown en de Koffer 
wordt een feesthoed gemaakt 
van ballonnen. Na afl oop gaat 
elk kind met een mooie ballon 
feesthoed naar huis. Clown 
Niekie bezoekt de bibliotheek 
in Castricum op zaterdag 27 
januari om 10.30 uur.
Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen kunnen kinde-
ren tussen de 0 en 6 jaar oud 
gratis lid worden van Biblio-
theek Kennemerwaard, zon-
der inschrijfkosten. Ook krijgt 
het kind het vingerpoppetje 
De tijger zolang de voorraad 
strekt. Reserveren kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek.Uitgeest - Internationale fa-

brikant van compressoren 
Boge is sinds december ge-
vestigd op de Westerwerf 
24 in Uitgeest. Door de for-
se groei van de fi rma het af-
gelopen jaar werden de twee 
panden in Amersfoort en 
Zaandam te klein. Boge ope-
reert inmiddels vanuit Uit-
geest, een ideaal bereikba-
re locatie voor zowel leveran-
ciers als eindklanten.

Boge is fabrikant van de 
meest uiteenlopende pers-
luchtinstallaties. Of het nu 

gaat om schroefcompres-
soren, zuigercompressoren, 
scrollcompressoren, leiding-
systemen, complete installa-
ties of losse machines: Bo-
ge heeft altijd een oplossing. 
Het bedrijf heeft eigen vesti-
gingen in tachtig landen we-
reldwijd, met vertegenwoor-
digingen in nog eens twintig 
andere landen. 
Met acht lokale dealers in 
Nederland biedt Boge lande-
lijke dekking. In het klanten-
bestand staan multinationals 
als Daf, de centrale banket-
bakkerij van Hema in Alme-

Uitgeest - Internationale fa- gaat om schroefcompres-

Internationale persluchtfabrikant 
Boge Kompressoren 

vestigt zich in Uitgeest

re en vele klanten in de regio, 
waaronder GP Groot, Moens 
Mouldings Beverwijk en het 
Rode Kruis Ziekenhuis.

Country Manager van Boge 
Nederland Ronald Engberts, 
zelf geboren en opgegroeid 
in Heemskerk, is zeer con-
tent met de nieuwe locatie. 
,,Voor dit pand op de Wester-
werf was snel gekozen: het 
grootste deel van onze klan-
ten bevindt zich in deze regio 
dus op deze manier kunnen 
we klanten nog sneller van 
dienst zijn. Vanaf deze locatie 
hopen we de komende jaren 
fl ink door te groeien.’’

Meer informatie over de com-
pressoren en diensten van 
Boge? Bezoek dan de websi-
te www.boge.com of bel 0251 
-652434. (Foto: aangeleverd)

Voorronde Skills Talents
Castricum - Skills Talents zijn 
teamvakwedstrijden voor laat-
stejaars vmbo’ers. Tijdens een 
voorronde op de eigen school, 
het provinciaal kampioen-
schap en de nationale fi na-
le strijden de deelnemers in 
teams van drie leerlingen om 
in verschillende wedstrijdrich-
tingen de beste te worden van 
Nederland. Behalve vakkennis 
gaat het ook om vaardigheden 

als overleggen, samenwerken, 
plannen et cetra. Op 31 januari 
doet het Clusius College Cas-
tricum mee aan de voorronden 
van Skills Talents in de rich-
tingen Economie en Groen - 
Bloemwerk.
Aan de richting Economie 
doen zes scholen uit de pro-
vincie Noord-Holland mee. De 
voorronde wordt gehouden op 
het Clusius College Castricum.

Ssst! De tijger slaapt
Nationale Voorlees-

dagen in de bibliotheek

Rigoletto - Royal Opera House
Bedrogen onschuld, dat is 
waar het om draait in David 
McVicars enscenering van 
Verdi’s indringende tragedie 
voor The Royal Opera. Rigo-
letto, hofnar van de losbandi-
ge hertog van Mantua, wordt 
door de vader van een van de 
slachtoffers van zijn brood-

heer vervloekt om zijn on-
beschaamde geschater. Als 
de hertog Rigoletto’s doch-
ter Gilda verleidt, lijkt het of 
de vloek is uitgekomen. Da-
vid McVicar benadrukt in zijn 
productie de wreedheid die 
hoogtij viert aan het hof van 
Mantua.

Ella en John hebben samen 
een prachtig leven gehad. Nu 
ze beiden ernstig ziek zijn, 
verlangen ze naar een laat-
ste avontuur. Met hun oude 
camper, The Leisure Seeker, 
ontvluchten ze de benau-
wende bemoeienis van hun 

The Leisure 
Seeker

dokters en volwassen kin-
deren. Het wordt een reis vol 
verrassingen, tegenslagen 
en herinneringen, van Mas-
sachusetts naar Florida. On-
derweg vinden ze hun lief-
de voor het leven en voor el-
kaar terug. Oscarwinnares 
Helen Mirren en Golden Glo-
be-winnaar Donald Suther-
land schitteren in The Leisure 
Seeker, een romantische tra-
gikomedie.
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Expositie foto’s Karin Cijsouw

,,Voor alle foto’s geldt dat ze 
heel dicht bij mijzelf liggen”

Castricum - Haar foto¹s zijn 
soms vier keer in de week te 
zien bij het weerpraatje op 
de tv-zenders en zelf ver-
geet ze dan te kijken. Karin 
Cijsouw fotografeert sinds 
een jaar of drie en het resul-
taat is verbluffend. Daar blijft 
ze heel bescheiden onder: 
,,Ik schiet gewoon plaatjes 
en doe dat instinctief.” Mo-
menteel exposeert Karin Bij 
Wier&Ga en haar werk is nog 
tot half maart te zien. ,,Ik vind 
het zo leuk dat ik dit hier mag 
doen”, zegt ze met een brede 
glimlach.
De grote foto’s van de zon 
die door glas-in-loodramen 
schijnt in de kathedraal Sa-
grada Família in Barcelona 
nemen een ereplaats in. ,,Die 
zijn ‘s morgen vroeg geno-
men en ik had het geluk er te 
zijn toen de zon deze prach-
tige weerkaatsing teweeg 

Genomineerde sporters
Castricum - De afgelopen 
periode heeft iedereen zijn 
of haar favorieten kunnen 
voordragen voor de sportprij-
zen van de gemeente Cas-
tricum. Uit de vele inzendin-
gen is een definitieve selec-
tie gemaakt. De genomineer-
den voor dit jaar zijn: Sport-
man: Michel Butter, Ryan 
Clarke en Owen Westerhout 
(atletiek), Jaimie van Sikke-
lerus (motorsport). Sport-
vrouw: Sanne Wolters Verste-
gen, Lisanne de Witte en Mir-
jam van der Linden (allen at-
letiek). Sportteam: FC Castri-
cum senioren 1 (voetbal), Bil-
jartvereniging ‘t Stetje, Da-
mesteam Cas RC (rugby).
Sportteam Jeugd: FC Castri-
cum onder 8 (voetbal), Meer-
vogels onder 19-1 (voet-
bal) en Cas RC Colts (rugby). 

Sporttalent: Jouke Windig 
(trampoline), Yanne Dooren-
bos (wielrennen) en Lisan-
ne Schoonebeek (atletiek). 
De sportverenigingen heb-
ben ook weer kandidaten 
aangedragen, die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt 
voor de vereniging of voor de 
sport in het algemeen. Voor 
de publieksprijs kan iedereen 
stemmen die in de gemeen-
te Castricum woonachtig is. 
De genomineerden voor de 
Publieksprijs zijn Ton Lief-
ting (Cas RC rugby), Sandy 
Klaver (FC Castricum voet-
bal) en Ton Kramer (moun-
tainbike). Stemmen kan tot 
en met 2 februari. Onder de 
stemmers worden vijf prijzen 
verloot. Inzenden via sport-
verkiezingen@castricum105.
nl. Foto: Henk Hommes.

Jan Nielen (80) 
steekt graag de handen 

uit de mouwen
Castricum - Jan Nielen is tachtig jaar oud en nog 
steeds actief betrokken bij PWN als vrijwilliger. Dinsdag 
werd dat gevierd met een lunch bij de Patatoloog samen 
met zeven collega’s, die allemaal vrijwillig iedere dinsdag 
werkzaam zijn in het bos en duinen van PWN. Jan is een 
van de oudste vrijwilligers bij PWN.

Open les kinderatelier

Castricum - Kinderen tus-
sen de vijf en acht jaar oud 
zijn op bij Toonbeeld wel-
kom om al spelend te er-
varen hoe kunst tot stand 
komt. De eerste les is op 
vrijdag 19 januari tussen 
16.00 en 17.30 uur. Deze 

lessen zijn speelse en tac-
tiele kunstlessen vol span-
nende en uitdagende op-
drachten, waarbij spelen-
derwijs ontdekken en ple-
zier hebben belangrijk is. 
De docent biedt elke les een 
thema, materialen, creativi-

teit en structuur. De eerste 
les is tevens open les. Dat 
betekent gratis meedoen, 
maar na aanmelding geldt 
die als de eerste les. Aan-
melden kan via tel.: 0251-
659012 of mail naar info@
toonbeeld.tv.

bracht.” Hetzelfde wow-ef-
fect roept een foto op van 
de ondergaande zon die nog 
even losbarst boven een on-
weerslucht boven zee. ,,Voor 
alle foto¹s geldt dat ze heel 
dicht bij mijzelf liggen. Ik 
trek er graag op uit, het lief-
ste naar het strand en el-
ke keer zie ik wel iets dat de 
moeite waard is te fotografe-
ren. Het is misschien een be-
paalde manier van kijken, ik 
let op details. Een vriend van 
mij zegt dat ik intuïtief foto’s 
maak en kijk zoals een ca-
meraman filmt. Blijkbaar heb 
ik een soort eigen signatuur 
ontwikkeld.”
Karin pakte het fotograferen 
serieus op toen zij bemerk-
te dat mensen genoten van 
haar werk. ,,Ik had een foto 
gemaakt van een veertje op 
een geribbelde ondergrond 
op het strand en maak-

te er een gedichtje bij. Ka-
rin heeft een gedichtenbun-
del geschreven met gedicht-
jes over mensen met demen-
tie. De opbrengst gaat naar 
Stichting Alzheimer. ,,De op-
brengst gaat in het geheel 
naar de stichting voor on-
derzoek naar dementie. Na-
tuurlijk schrijf ik de gedich-
ten voor mijzelf, maar nu ik er 
een goed doel mee kan steu-
nen, heb ik er geen moei-
te mee die te delen met de 
wereld. De foto van het veer-
tje met gedicht is ontelbare 
keren gedeeld in social me-
dia en wordt gebruikt op se-
minars en lezingen over de-
mentie en alzheimer.” Een 
tweede bundel gedichten is 
onderweg.
Er zijn plannen om in de Gro-
te Kerk in Beverwijk foto¹s te 
exposeren. ,,En er komt een 
verjaardagskalender met fo-
to’s. Als voorbeeld van dicht-
bij zie ik mijn fotografie-
maatje Nico Lute uit Castri-
cum, maar ook Annie Lebow-
ski en Mary Ellen Mark uit de 
VS en Jimmy Nelson die hier 
in Castricum een buitenex-
positie heeft gehad. En Ed 
van de Elsken natuurlijk, zijn 
straatfotografie in zwart-wit. 
Zoals hij op een rauwe ma-
nier mensen heeft vastge-
legd, dat is iets wat ik ook, 
op mijn manier, graag doe. 
Iemand het vertrouwen ge-
ven dat ze op hun eigen ma-
nier mooi zijn en dat weerge-
ven.” Foto: Nico Lute.
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Er loopt een ezel door het dorp
Castricum - Het kan zo-
maar zo zijn dat er op woens-
dag een ezel met een groep 
kinderen erachteraan door 
de Dorpsstraat of de Burge-
meester Mooijstraat loopt. 
Dat is dan meester Kay van 
Vrijeschool Castricum met 
een van zijn ezels en de kin-
deren uit zijn klas. Sinds vo-

rige week woensdag zal re-
gelmatig een van de drie 
‘school’ezels mee gaan op de 
buitendag van de school.
De ezels zijn gewend om met 
kinderen te lopen aangezien 
ze, voordat ze naar Castricum 
kwamen, wandeltochten lie-
pen voor Stichting de Gro-
te Ezel in Olst. Ook in Cas-

tricum kunnen mensen nu 
gaan genieten van het wan-
delen met ezels, omdat zij 
hier hun werk voor de ezel-
stichting voort zullen zetten. 
Leuk om ook eens met een 
ezel te wandelen? Neem dan 
contact op met Kay Bezemer 
via k.bezemer@vrijeschool-
castricum.nl. 

Castricum - ‘Herstel van 
vertrouwen in overheid en 
politiek’; dat is het centra-
le thema dat De VrijeLijst 
laat terugkeren in het Ver-
kiezingsprogramma 2018-
2022 dat zondag is gepre-
senteerd. De lokale partij 
wil dat de nieuwe gemeen-
teraad onmiddellijk aan slag 
gaat met de Maatschappelij-
ke Agenda die tweehonderd 
inwoners van de verschillen-
de dorpskernen in 2017 tot 
stand hebben gebracht. De 
partij wil hiervoor de komen-
de vier jaar een Raadspro-
gramma inrichten.
Lijstaanvoerder Ron de Haan: 
,,De VrijeLijst omarmt de vier 
doelen die in deze agenda 
worden gesteld. Zorgen voor 
een actieve gevarieerde ge-
meente met goede voorzie-
ningen, balans tussen be-
bouwing en landschap, meer 
onderlinge verbondenheid en 
een gemeente waar samen-
leving en overheid samen op-

trekken.” Met de slogan ‘Lo-
kaal sterk’ hoopt De VrijeLijst 
de kiezers op 21 maart aan 
zich te binden. Bij de lokale 
partij hebben zich inwoners 
aangesloten die construc-
tief willen bijdragen aan een 
goede sfeer en werkafspra-
ken in de gemeenteraad. Ron 
de Haan, nu als enig raadslid 
actief voor De VrijeLijst. 
,,Het vertrouwen heeft door 
de bestuurscrisis in Castri-
cum een enorme knauw ge-
kregen. Het team dat we 
hebben samengesteld gaat 
voor nieuw elan zorgen en de 
gemeente positieve energie 
geven”.
Het Verkiezingsprogramma 
van De VrijeLijst is in gedruk-
te vorm op te vragen op het 
mailadres info@devrijelijst.
nl of onder tel.: 0628230380. 
Online publicatie op de web-
site www.devrijelijst.nl en de 
verkiezingsapp van de Ge-
meente Castricum volgen la-
ter deze maand

Verkiezingsprogramma De VrijeLijst

‘Herstel van vertrouwen’

Limmen - Op vrijdag 12 ja-
nuari speelden de schakers 
van Vredeburg ronde veer-
tien van de interne compe-
titie. Tars Wanders leek het 
onderspit te delven tegen de 
uitgekookte Robin Rommel, 
maar op wonderbaarlijke wij-
ze wist Wanders het eind-
spel met een pion minder 
toch in zijn voordeel te be-
slechten. Ook Jos Admiraal 
zorgde voor een bescheiden 
stunt. Met een zo getaxeerde 
‘geniale fout’ scoorde hij een 
halfje tegen koploper Bob 
Stolp. In het vroege midden-
spel speelde Admiraal een 
achterwaartse damezet die 
op het eerste gezicht foutief 
leek, maar die bij nader in-
zien verstrekkende compli-
caties veroorzaakte in de wit-
te stelling. Stolp koos eieren 
voor z’n geld en schikte zich 
in remise. Foto: Pixabay.

Geniale fout

Akersloot - In De Vriend-
schap vindt de keezdrive 
plaats op zaterdag 20 janu-
ari. Inschrijven kan via info@
vriendschapakersloot.nl of 
tel.: 06-19947333. De winnaar 
van het seizoen 2017/2018 
gaat automatisch door naar 
de NK fi nale in november in 
Akersloot gespeeld wordt.

Keezdrive

Studenten ontwerpen 
handige Vacu-More

Castricum - In het laatste 
jaar van hun studie Tech-
nische Bedrijfskunde kre-
gen ze de opdracht om een 
duurzaam product te beden-
ken. Het viertal Zoë Lascaris, 
Freddie van der Kuij, Remco 
Scholten en Stan Beltz, waar-
van de eerste uit Castricum, 
ging aan de slag en ze zijn 
trots op het eindresultaat: de 
Vacu-More.
Een vacuüm deksel waarmee 
voedsel wel tot vijf maal zo-
lang bewaard kan blijven. 
,,Het idee berust op het prin-
cipe van de vacuümkurk die 
we kennen van wijnfl essen. 
Zo’n dop gebruiken we er ook 
bij. Echter, deze wordt in het 
midden van onze eigen ont-
worpen siliconen deksel ge-
plaatst. Voedselveilige silico-
nen. De deksel past op bijna 

alle potten die te koop zijn in 
de supermarkt. Eenmaal ge-
plaatst, zuig je de zuurstof er-
uit en klaar. De pot kan in de 
koelkast.” De Vacu-More is 
speciaal ontworpen van ge-
recyclede materialen. Hier-
door sluit het perfect aan op 
de steeds belangrijker wor-
dende duurzame trend. Met 
dit verzonnen product probe-
ren de studenten hun eigen 
steentje bij te dragen aan een 
betere wereld.
Vrijdag 19 januari staat de 
groep op de markt in Castri-
cum om hun product te ver-
kopen. Liefhebbers kunnen 
alvast een kijkje nemen op 
de website: www.vacu-more.
nl. De groep houdt de ac-
tie ‘BTW: weg ermee!’ tot het 
einde van hun project, dat 
loopt tot 24 januari.

Miljoenen euro’s over de 
balk in Castricum?

Castricum gaat mogelijk binnenkort miljoenen euro’s uitgeven aan een 
scala aan maatregelen die de verkeersproblemen in het dorp niet gaan 
oplossen. Al tientallen jaren praat het bestuur over de knelpunten die 
zijn ontstaan omdat in het dorp al sinds de jaren 70 veel bijgebouwd is, 
zonder dat de bij dat bouwvolume behorende en toen geplande ontslui-
tingswegen zijn gerealiseerd. De lokale politici vonden daarvoor steeds 
ander bezwaren en hebben die knoop nooit door willen hakken. Maar er 
is ondertussen wél veel gebouwd, onder andere alle wijken ten oosten 
van de Dorpsstraat. Dat wringt nu. 
Zelfs nu in 2018 kiest de gemeente (als énige op de lijn Alkmaar- Am-
sterdam), om géén ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn aan te leg-
gen of te plannen. Daarmee zadelt zij het nageslacht op met een zeer 
grote (en een dan extreem dure) operatie om het dorp ook in de toe-
komst toegankelijk te houden. Het is een vorm van besturen dat zich 
kenmerkt als “na ons de zonvloed”. 
Als tegenprestatie, om het kennelijk wringende bestuurlijke geweten 
toch een beetje te sussen, worden er nu verkeersvoorstellen gedaan 
die wel miljoenen gaan kosten, maar die de bereikbaarheid van het dorp 
helemaal niet gaan verbeteren. Alleen maar om te kunnen zeggen: we 
hebben er toch wel wat aan gedaan. Maar elke stedenbouwkundige 
of verkeersdeskundige kan aangeven dat er fundamenteel meer moet 
gebeuren wil je de ontsluiting van het dorp voor de komende tientallen 
jaren veilig stellen. Flutmaatregelen, ook al kosten die al heel veel geld, 
lossen dat niet op. Slechts om politieke redenen wil men vooralsnog 
geen echte oplossing. 
Castricum staat dus niet voor niets landelijk bekend om haar slechte be-
stuursklimaat. Als je echt democratisch wilt besturen zou je een derge-
lijke grote en urgente beslissing voor drie maanden moeten uitstellen en 
het een belangrijk verkiezingsthema voor de komende raadsverkiezing 
moeten maken: Welke partij is vóór of tégen een ongelijkvloerse kruising 
met de spoorlijn?  Dan zouden de burgers nu door stemkeuze kunnen 
bepalen of zij nu miljoenen over de balk willen gooien en daarmee de 
toekomstige inwoners met de gevolgen daarvan gaan opzadelen òf dat 
ze die kennelijk beschikbare miljoenen willen besteden aan een onge-
lijkvloerse kruising met het spoor, wat wel echt zoden aan de dijk zet.
Hans van Balgooi.

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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Voordracht bij Laan
Bulkcarriers en de 
kunst van zinken

Castricum - Op zondag 21 
januari vanaf 14.00 uur ver-
telt kapitein Jan ter Haar over 
zijn boek: ‘The money is good 
and the marriage is bad’ bij 
boekhandel Laan. 
Ter Haar: ,,Zeeslepen en ber-
gen werd als een feest be-
schouwd en je werd er nog 
voor betaald ook. Was het 
gevaarlijk? Alleen als je niet 
oplette, dus niet gevaarlijker 
dan andere zaken. Is varen 

op zee uitdagend? Voor va-
ren op zee moet je geschikt 
zijn en men moet de juiste 
partner kiezen. Klopt dat niet 
dan wordt het niets op zee.” 
De introductie
is van zijn schoondochter, 
Sylvia Tervoort, voor zover 
bekend de enige vrouwelijke 
bergingsinspecteur ter we-
reld. Gratis entree. De Boek-
proeverij is open voor koffie 
en meer.

Seminar cybercrime 
voor ondernemers

Castricum - Ondernemers 
die iets willen doen tegen 
cybercrime kunnen deelne-
men aan een seminar die 
wordt georganiseerd door 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, 
politie Alkmaar en het Re-
gionaal Platform Crimina-
liteitsbeheersing NH. De-
ze vindt plaats op dinsdag 6 
februari vanaf 19.00 uur in 
het Dorpscentrum De Blin-
kerd in Schoorl. Deze semi-

nar staat in het teken van cy-
bercriminaliteit bij onderne-
mers. Denk daarbij aan op-
lichting via internet, phishing 
mail, identiteitsfraude en 
ransomware. De seminar is 
gratis. De opening wordt ver-
zorgd door Stephanie de We-
ijer, operationeel expert wijk 
van de politie Alkmaar en 
de gastspreker is Stan Hegt, 
ethisch hacker. Aanmelden 
kan via teamveiligheid@de-
buch.nl.

Bluesband Flat �re
bĳ M�za Luna

Castricum - Het nieuwe 
bluesjaar bij Grandcafé Mez-
za Luna wordt komende zon-
dag geopend door de blues-
band Flat Tire. Deze band 
heeft al eerder bij Mezza Luna 
opgetreden en vanwege het 
grote succes zijn ze dit keer 
weer uitgenodigd. Deze band 
is een viermansformatie en 
heeft zich laten beïnvloeden 
door swing- en jumpblues 
met een vleugje rhythm-’n-
blues.
Flat Tire speelt op vele podia 
in het land op diverse blues-
festivals en op klassieke blue-
slocaties. zoals De bandleden 

draaien al enige tijd mee in de 
muziekscène en laten dat op 
het podium ook horen en zien.
Bluesman in hart en nie-
ren, Marcel Schuurman, is 
de frontman op zang en (so-
lo) gitaar. Zijn muzikale spar-
ringpartner op het podium is 
Eric Lopez Cardozo op (so-
lo) gitaar. Beide solisten wor-
den ondersteund door de rit-
mesectie met Frans Gabler op 
bas en Wout van Breugel op 
drums.  Aanvang is 15.30 uur, 
toegang gratis en Mezza Lu-
na biedt weer een blues-kip-
sateetje aan voor een ‘blues-
prijsje’.

Castricum - Op vrijdag 19 
januari vanaf 20.00 uur ver-
zorgt Cees Tromp een lezing 
in de Maranathakerk over 
kunst op weg naar Santiago 
de Compostella. Fabeldie-
ren, menselijke figuren in 
tegennatuurlijke houdingen 
en fantasierijke monsters 
bevolken muren, zuilen en 
kapitelen van middeleeuw-
se abdijen, kerken en kloos-
terhoven onderweg naar 
Santiago. De pelgrimstocht 
voert langs hoogtepunten 
van Romaanse kunst.

Lezing door 
Cees Tromp

Castricum - Van 29 januari 
tot en met 3  februari vraagt 
de Hersenstichting om steun 
tijdens de collecte in Castri-
cum en Limmen. 

Collecte

Informatiebijeenkomst 
over Lourdesreizen

Regio - Er ook wel eens over 
gedacht om naar Lourdes te 
gaan? Lourdesgroep Bisdom 
Haarlem-Amsterdam bege-
leidt al jaren bedevaartrei-
zen naar Lourdes die aange-
boden worden door het Huis 
voor de Pelgrim. 

De informatiebijeenkomst 
vinden op zaterdag 20 janu-
ari op twee adressen plaats: 
in de Moeder van de Ver-
losserkerk aan de Prof. Eijk-
manlaan 48 in Haarlem en 
in de Diocesaan Heiligdom, 
Onze Lieve Vrouw ter Nood 
aan de Hoogeweg 65 in Hei-
loo. De bijeenkomsten begin-

nen allebei om 10.30 uur. Via 
een powerpointpresentatie 
wordt een beeld gegeven van 
de Lourdesreizen. Zo gaat er 
een busreis van 26 mei tot 3 
juni. Vertrek is vanuit Haar-
lem. Of kies voor de vliegreis 
van 28 mei tot 2 juni. Tevens 
is er van 11 tot 16 septem-
ber een vliegreis met Mgr. J. 
Hendriks, hulpbisschop Bis-
dom Haarlem-Amsterdam.
Meer weten? Bel met 06-
42347729 (Joke Hoekman), 
06-53887641 (Diaken Philip 
Weijers) of kijk op www.lour-
desgroepbisdomhaarlemam-
sterdam.nl. (Foto: aangele-
verd)

Bits of Freedom bij D66
Castricum -  Op woensdag 
17 januari begint om 20.00 
uur bij Wier&ga op het Bak-
kerspleintje een bijeenkomst 
van D66 over wel of niet pri-

vacy in dataverkeer en op in-
ternet. De discussie wordt 
gevoerd samen met Jonge 
Democraten en Bits of Free-
dom. 

Nieuwe cursus Oer-IJ gids
Regio - De belangstelling 
voor de ontstaans- en bewo-
ningsgeschiedenis in Kenne-
merland is zo groot dat op 
21 februari een tweede Ba-
siscursus Oer-IJ gids voor 
het IJmond-gebied van start 
gaat. De eerste editie, die 
inmiddels is afgerond, was 
overtekend. Deelnemers krij-
gen zeven avonden les op 
twee locaties; in Huis van 
Geschiedenis Midden Ken-
nemerland in Beverwijk en 
in het Pieter Vermeulenmu-
seum te Driehuis. Ook zijn er 
twee buitenexcursies op een 
zaterdag.

De cursus wordt georgani-
seerd door de Stichting Oer-
IJ, in samenwerking met 
Huis van Geschiedenis Mid-

den Kennemerland en het 
IVN. De Stichting Oer-IJ is 
een organisatie die aandacht 
vraagt voor de cultuurhisto-
rische waarde, de kwaliteit 
en de kwetsbaarheid van het 
landelijk gebied in de drie-
hoek Velsen, Alkmaar, Zaan-
stad. Hier stroomde tot aan 
het begin van de jaartelling 
het Oer-IJ, een noordelijke 
zijtak van de Rijn die bij Cas-
tricum in zee uitmondde. Van 
dat oorspronkelijke getijden-
landschap is -voor wie dat 
weet- nog veel terug te zien.

Wie de cursus volgt, krijgt 
toegang tot de digitale sylla-
bus met informatie over het 
gebied en ontvangt na afloop 
een certificaat. Met de opge-
dane kennis kunnen deelne-

mers, die dat willen, als gids 
worden ingezet voor rond-
leidingen. Daarom is er tij-
dens de cursus ook aan-
dacht voor kennisoverdracht 
en presentatie. Sociaal geo-
grafe Lia Vriend, oud conser-
vator/directeur van Museum 
Beeckestijn Joke van der Aar 
en oud stadsarcheoloog van 
Velsen Wim Bosman zijn de 
inhoudelijke docenten. Kees 
Helderman van het IVN gaat 
dieper in op de natuurwaar-
den van het gebied en het 
geven van excursies.
De kosten, data en inschrij-
vingsmogelijkheden voor de 
opleiding zijn te vinden op de 
website www.oerij.eu . Wie 
zich telefonisch wil opgeven 
of vragen heeft kan bellen 
met 06-1445 1564. 

Castricum - Op 25 janu-
ari organiseert KBO Cas-
tricum een themabijeen-
komst ‘Wijs met Medicij-
nen’. De bijeenkomst is be-
doeld voor senioren die 
verschillende medicijnen 
gebruiken en zelfstandig 
hun medicijnen beheren. 
Apotheker Susan Glaubitz 
gaat tijdens deze bijeen-
komst in op allerlei prakti-
sche zaken rondom het ge-
bruik van medicijnenl. Aan-
melden op info@kbocas-
tricum.nl of telefonisch 06-
22373937. In Dorpshuis De 
Kern om 19.00 uur.

‘Wijs met 
medicijnen’
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Informatieavond voor ouders

donderdag 1 februari 2018 - 19.30 uur 

Bezoek van European 
Medicines Agency

Castricum - Dat de Brexit 
ook positieve gevolgen kan 
hebben voor Nederland, 
bleek op donderdag 11 ja-
nuari. Het European Medici-
nes Agency, Ema, verhuist in 
2019 van Londen naar Am-
sterdam. Met de verplaatsing 
verhuizen ook negenhonderd 
gezinnen naar Amsterdam en 
omstreken. Voor de kinderen 
van deze gezinnen wordt nu 
gekeken welk type onderwijs 
voor hen het beste is en wat 
de mogelijkheden zijn. Aan-
getrokken door het interna-

tionale karakter van het on-
derwijs op het Jac. P. Thijsse 
College, was op donderdag 
11 januari een delegatie van 
het EMA te gast op het JPT. 
Begeleid door mensen van 
de gemeente Amsterdam en 
het ministerie van OC&W is 
de delegatie bijgepraat over 
onderwijs op een regulie-
re Nederlandse school en de 
mogelijkheden die het Jac. P. 
Thijsse college juist voor de-
ze specifieke groep kinderen 
met het tweetalig onderwijs 
te bieden heeft.Goede start dames CasRC

Castricum - Het damesrug-
byteam CAS-RC  is goed ge-
start in het jaar 2018. Na de 
winterstop heeft het team 
korte metten gemaakt met 
de, toch wel geduchte te-
genstander uit Leiden. Terug-
keer van Jitske van Bruggen 
en Lydia van Amersfoort  wa-
ren hierbij niet onbelangrijk. 
Hierdoor kon de score al snel 
oplopen naar 24-0 in het eer-
ste kwartier. Hiske Blom, Lin-
de v. d. Velde en Sophie Tou-
ber konden na goed voorbe-

reidend werk van de overige 
teamleden, de score tot de 
rust op 48-0 brengen. Voor-
dat er gescoord kon worden 
door DIOK in de tweede helft, 
waren er nog altijd de har-
de en geduchte tackles van 
de Castricumse dames. DI-
OK kon na een moment van 
onoplettendheid toch een try 
drukken. Daarna brachten de 
dames  de eindscore op het 
bord van 98-5. De volgende 
wedstrijd is zondag  28 febru-
ari uit tegen HFC.Haarlem.

Castricum - Op zaterdag 3 
februari wordt in het Clusi-
us College om de titel Keez 
Kampioen Castricum. Mu-
ziekvereniging Emergo Cas-
tricum is organisator van 
de avond. Vorig jaar streden 
er 72 deelnemers tegen el-
kaar en kwam Bas Harm-

Kampioenschap keezen 
bij Emergo in Clusius

se als kampioen uit de bus. 
Nieuw dit jaar is dat er indi-
vidueel wordt gespeeld, dus 
niet meer in koppels. De start 
is om 20.00 uur. Aanmeldent 
kan door een mail te sturen 
naar info@emergo.org. De 
inschrijftermijn sluit 27 janu-
ari.

Atleten 
presteren goed
Castricum - Vorige week 
zondag stond werd het at-
letiekevenement ITS Iso-
kin Indoor Track Meeting 
gehouden in Apeldoorn. 
AV Trias uit Heiloo was er 
bij met drie atleten, waar-
onder Sarah Dekker uit 
Limmen en Owen Wester-
hout uit Castricum. 

De 17-jarige Dekker was in 
de series van de 60 meter 
niet snel genoeg om de finale 
te halen. Zij liep wel een per-
soonlijk record van 8.27. Wes-
terhout is herstellende van 
een lichte hernia. Toch kon 
ook hij een indoor-pr note-
ren. Met een 51.66 behoorde 
hij tot een van de betere 400 
meter-lopers van de dag. Op 
de foto van Evert Wouterse is 
Owen Westerhout te zien.
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18 JANUARI

Joe Sumner, zoon van Sting, 
zanger en bassist van Fic-
tion Plane, komt naar Victorie. 
Aanvang 20.00 uur bij Podium 
Victorie in Alkmaar. Support: 
Marten Fisher.

Henk van der Velde belicht 
in zijn lezing ‘Het Holland van 
voor de graven’ de archeolo-
gie van de Middeleeuwen. Dat 
doet hij in Huis van Hilde Cas-
tricum om 20.00 uur. Deze pe-
riode komt ook in de tentoon-
stelling ‘Van Viking tot graaf 
van Holland’ aan bod.

Golden Palace speelt Shop 
till you drop om 20.30 uur in 
De Vest Alkmaar. In de beel-
dende, absurd-humoristische 
voorstelling buigt het gezel-
schap zich over onze aan ver-
slaving grenzende drift om te 
shoppen. Foto: Ben van Duin.

19 JANUARI

Theatergroep Oeloek speelt 
de voorpremière van Droef-
toeters in Theater Konings-
duyn in Castricum. In het 
voorprogramma twee jonge 
cabaretiers uit Castricum tus-
sen 19.45 en 20.15 uur: Jeroen 
van Arkel en Maurits Hazele-
ger. Foto: Scala Photography.

Cees Tromp verzorgt een le-
zing in de Maranathakerk in 
Castricum over kunst op weg 
naar Santiago de Compostel-
la vanaf 20.00 uur.

Dingen die ik dacht, caba-
retvoorstelling van Pieter Jou-
ke in De Cirkel in Heemskerk 

vanaf 20.30 uur.

Musical From Sammy with 
Love om 20.15 uur in De Vest 
Alkmaar, het verhaal van de 
Amerikaanse topentertainer 
Sammy Davis Jr. Foto: Tom Se-
bus.

Mothership met een tribu-
te aan Led Zeppelin om 20.00 
uur bij Podium Victorie Alk-
maar.

Film ‘Félicité’ in Filmhuis De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Voorstelling Hier Dooft Niets 
in Muziekfort Beverwijk van 
De Andersons met als spe-
ciale gast striptekenaar Pe-
ter de Wit. Hier Dooft Niets 
gaat het over verwondering. 
Voorafgaand aan het concert 
een gratis rondleiding op het 
Muziekfort. Om 20.00 uur, de 
rondleiding start om 19.30 
uur. Foto: Roxanne Hellevoort.

Schatten van Astrid Serie-
se & Erwin van Ligten juweel-
tjes uit hun gezamenlijke mu-
zikale en literaire schatkist in 
Kennemer Theater Beverwijk 
om 20.30 uur. Foto: Kennemer 
Theater.

Eric van Sauers met De Lief 
en Leed Tour in het Kennemer 
Theater Beverwijk om 20.15 
uur. Een behendige en ex-
pressieve macho-verteller, die 

weet te ontroeren. Foto: Ken-
nemer Theater.

20 JANUARI

Theater/veiling van The Cast 
in het Clusius College met op-
tredens van The Cast en The 
Think BIG-Band van Emergo 
vanaf 20.00 uur. De opbrengst 
is bestemd voor de volgende 
musicalproductie: Drie Mus-
ketiers.

Komische voorstelling van 
Christel de Laat, tikje onge-
woon, maar gezellig en grap-
pig. In het Kennemer Theater 
Beverwijk om 20.30 uur. Foto: 
Kennemer Theater.

Scapino Ballet Rotterdam 
danst Scala. Om 20.15 uur in 
De Vest Alkmaar. Choreograaf 
Ed Wubbe creëert opnieuw 
een dansdrama in de extrava-
gante sfeer van de barok. Fo-
to: Stef Nagel.

Dutch Lemmy Memorial 
part 2 in De Nozem en de Non 
in Heemskerk, aanvang 21.15 
uur. De avond staat in het te-
ken van Lemmy Kilmister, de 
in 2015 overleden zanger van 
Motörhead. Op deze avond 
treden er twee Motörhead tri-
butebands op, een uit Enge-
land en een uit Nederland.

Presentatie leden quatre-
mainsgroep Alkmaar en om-
streken. Verschillende duo’s 
spelen in de Nieuwe Beuk op 
de Dorpsstraat 20 te Bergen 
vanaf 14.00 uur.

Theatergroep Suburbia 
speelt Eenzame Begeerte naar 
Steven Berkoff in De Vest Alk-
maar, een rauw acteursduel 
over liefde, lust en venijn. Fo-
to: Claudia Kamergorodski.   

Lennaert Nijgh theatercon-

▲

cert met Sjors van der Panne, 
Jim de Groot, Izaline Calister 
en Josee Koning.            Ode 
aan de tekstschrijver van on-
der anderen Boudewijn de 
Groot en Rob de Nijs. In het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk om 20.15 uur. Foto: Ken-
nemer Theater.

Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest vanaf 
20.15 uur met verschillende 
muzikanten. Gratis entree.

21 JANUARI

Blues in Castricum met de 
band Flat Tire in Mezza Luna 
in Castricum. Aanvang 15.30 
uur en de entree is gratis.

De Waan Van De Dag 
Dag op Landgoed Willibror-
dus Heiloo. Het pianocon-
cert van Schumann door Ol-
ga Pashchenko aanvang 12.00 
uur, filmfestival in de Verha-
lenkamer aanvang 13.00 uur 
en Benda’s Melodrama Me-
dea door het Sweelinck Baro-
korkest aanvang 15.00 uur.

We Know You Can Dance 
met groepen jazz, modern, 
freestyle en alle solo’s en 
duo’s. In het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk om 10.15 uur 
en om 15.00 uur. Foto: Kenne-
mer Theater.

Zin op Zondag in de Grote 
Kerk Alkmaar over het thema 
‘gelijkheid’. Schrijver en co-
lumnist Özcan Akyol betreedt 
het podium voor de moderne 
preek, filosoof Frank Meester 
leidt de middag in goede ba-
nen en de theatrale band ‘De 
Kift’ verpakt het thema ‘gelijk-
heid’ in treffende liedjes.

Ierse whiskey-proeverij met 
Ierse livemuziek in café ’t Por-
tiertje in Uitgeest. De aanvang 
is 16.00 uur.

Blue Coat speelt in Vrede-
burg in Limmen tijdens de 
Jazz Session Club die om 
16.00 uur begint.

Kapitein Jan ter Haar ver-
telt over zijn boek: ‘The money 
is good and the marriage is 
bad’. \dat foet hij bij boekhan-

del Laan in Castricum vanaf 
14.00 uur.

Wishbone Ash, één van de 
meest invloedrijke bands in 
de rockgeschiedenis, speelt in 
Victorie in Alkmaar om 20.00 
uur.

Open tuin van 11.00 tot 16.00 
uur bij de De Doornduyn op 
de Duinweg 2 in Bakkum-
Noord. Entree vier euro.

IVN-wandeling in het Hei-
looër Bos om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg. Foto: Paul ten 
Have.

Muziek en meer bij Frank. 
In Franks Huiskamertheater 
speelt zanger en gitarist Je-
roen Marcelis. Daarvoor is het 
mogelijk deel te nemen aan 
een fiets/wandeltocht door 
het bos. De tocht start om 
13.00 uur. Het adres is Dorps-
straat 23 in Castricum.

Kindervoorstelling van The-
ater Terra: Welterusten, Klei-
ne Beer (4-7) begint om 14.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Jambokoor en WOL der-
tig jaar in Burkina Faso in de 
Corneliuskerk in Limmen om 
19.00 uur.

23 JANUARI

Koek en Snoepie, presen-
tatie over Oudhollands snoep 
en nostalgische reclames bij 
de Katholieke Vrouwen Bewe-
ging. Aanvang 20.00 uur in De 
Zwaan Uitgeest.

Klaas Braak vertelt bij de 
Castricumse verhalengroep 
over het avontuurlijke ker-
misleven vanaf 10.00 uur in 
Dorpshuis De Kern in Castri-
cum.

24 JANUARI

Peuterfestival in De Vest Alk-
maar vanaf 9.00 uur.

5 november 20170
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Jazz in Bakkum
‘Exclusively For Oscar’
Bakkum   Jazz in Bakkum 
op zondag 28 Januari staat 
in zijn geheel in teken van 
de legendarische Canadeze 
jazzpianist Oscar Peterson. 
Deze hommage wordt ge-
bracht door Trio Jos van 
Beest vanaf 16.00 uur in Fa-
se Fier. ,,Ik heb  Oscar Pe-
terson enkele malen mogen 
ontmoeten in de negentiger 
jaren van de vorige eeuw”, 
vertelt pianist Jos van Beest. 
,,Een bijzondere en unieke 
belevenis, om met je held van 
de  piano gewoon een uurtje 
over muziek te mogen praten. 
Zo’n ontmoeting, met deze 
ontzettend sympathieke man, 
blijft je leven lang bij.”
Naast Jos van Beest, speelt 
Joost Zoeteman gitaar en Lu-

cien Matheeuwsen bas. ,,Ik 
heb 28 januari voor een be-
zetting als deze gekozen, om-
dat Oscar Peterson bekend-
heid verwierf en een trend 
zette in het begin van zijn 
carrière, met zo’n combinatie 
te spelen. Wat veel mensen 
niet weten is dat Oscar Pe-
terson dit op zijn beurt weer 
had afgekeken, van zanger 
en vooral ook zeer goede pi-
anist  Nat King Cole, waar 
Oscar Peterson op zijn beurt 
weer een zeer groot fan van 
was. Ik ben van plan om en-
kele composities van Oscar 
Peterson te spelen en com-
bineer dit met andere ever-
greens uit het American 
Songbook in deze traditie.” 
Aanvang 16.00 uur.

Speeldag voor jonge strijkers
Castricum - Op 10 maart 
wordt De Noord Hollandse 
speeldag voor jonge strijkers 
gehouden in Toonbeeld, cen-
trum voor de kunsten in Cas-
tricum en Theater Konings-
duyn voor kinderen tussen de 
zes en dertien jaar, van begin-
ner tot gevorderde uit Noord-
Holland. Kinderen die viool 
spelen, altviool, cello of con-
trabas, kunnen meedoen.
Naast repetities en slotoptre-
den zijn er twee workshops. 
Willem van Baarsen van de in-
ternationaal bekende theater-
groep De Wereldband geeft 
een workshop improvisatie 

op zijn eigen humorvolle wij-
ze. Naast Willem van Baarsen 
zal ook vioolbouwer Bas Maas 
zal van zich laten horen. Bas 
is bij het grote publiek be-
kend van het Avro-Tros tv pro-
gramma De nieuwe Stradiva-
rius, maar bouwt al vele jaren 
violen, alten en celli. Hij vertelt 
een verhaal. Het hoogtepunt 
van de dag is het slotstuk van 
dirigent en componist Hans 
Scheepers Divertimento aan 
het IJ. Alle jonge strijkers 
doen mee aan deze finale. 
Opgeven kan via Triade Den 
Helder: strijkersdag2018@tri-
ade-denhelder.nl.

Jambokoor en WOL, 
dertig jaar in Burkina Faso

Limmen - Op zaterdag 20 
januari om 19.00 uur is het 
Jambokoor uit West-Fries-
land te gast in de Cornelius-
kerk. In 2018 is het dertig jaar 
geleden dat vanuit Limmen 
de eerste contacten met Bur-
kina zijn gelegd. Reden voor 
een feestje waar, naast het 
zestig leden tellende Jambo-
koor, ook het kinderkoor van 
de parochie zijn. 

Er worden Afrikaanse liede-
ren ten gehore gebracht met 
een eigen combo en in Afri-
kaanse kledij. De collecte is 
bestemd voor Stichting WOL 
die al dertig jaar de contac-
ten tussen Limmen en Burki-
na Faso warm houdt.

Optreden Blue Coat 
bij Jazz Session Club

Jubileumjaar Castricumse Oratorium Vereniging
Castricum - Voor de Castri-
cumse Oratorium Vereniging 
is 2018 een bijzonder jaar. Op-
gericht op 26 november 1968 
viert dit ruim honderd leden 
tellende koor haar vijftigste 
jubileum. Pieter-Jan Olthof 
staat al vanaf het begin op de 
bok als inspirerend dirigent. 

Het jubileumjaar is aanlei-
ding voor het geven van twee 
concerten. De COV start met 
het  Stabat Mater van Dvoák 
op vrijdag 16 februari in sa-
menwerking met het Begelei-
dingsorkest voor Noord-Hol-
land. 

De solisten zijn Heleen Koe-
le (sopraan), Lien Haegeman 
(alt), Leon van Liere (tenor) 
en Philip Barkhudarov (bas). 
Het concert wordt gegeven 
in de Pancratiuskerk, aan-
vang 20.00 uur. Kaarten via 
www.oratoriumcastricum.nl of 
m.bakker.desmet@planet.nl.

Donateursconcert Emergo
Warme klanken in januari
Castricum - Ook dit jaar or-
ganiseert muziekvereniging 
Emergo een donateurscon-
cert. Op zaterdag 27 januari 
zijn donateurs en niet-dona-
teurs welkom. Op deze avond 
komt de gehele vereniging 
aan bod. Dit varieert van de 
jongste kinderen in het ops-
taporkest tot de meer erva-
ren muzikanten bij de andere 
onderdelen. De programma¹s 
van de onderdelen zijn der-
mate variërend, dat aan de 

wensen van elk type luiste-
raar zal worden voldaan. De 
Think Big Band sluit de avond 
vervolgens op swingende wij-
ze af. Het programma wordt 
visueel ondersteund door 
foto¹s van de leden van Fo-
toclub Castricum. Zij laten 
op deze wijze zien wat Cas-
tricum, naast een bruisende 
muziekvereniging, zoal nog 
meer te bieden heeft. Het 
concert start om 20.00 uur in 
het Jac. P. Thijsse College.

Limmen - Op zondag 21 janu-
ari speelt de band Blue Coat in 
Vredeburg bij de Jazz Session 
Club. Deze Alkmaarse forma-
tie brengt jazzstandards, latin, 
blues en intieme ballads, die 
ze met een heel eigen sausje 
overgieten. 
De open sound is kenmer-
kend voor Blue Coat.  Rijk aan 
dynamiek en improvisaties, 
waarbij de spelvreugde er 
vanaf spat. Improviseren heb-
ben ze welhaast tot kunst ver-
heven. Dit sextet bestaat uit: 
Aaltsje Hoekstra, zangeres, 
Hans Beljon, slagwerk, Klaas 
Doedens, basgitaar en con-
trabas, Jaap Hartog, gitaar, 
Gabriël Reus, tenorsax en 
Geert Andringa, gitaar. Aan-
vang 16.00 uur.
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22 januari: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur

ertegenwoor igers van e verschillen e gemeenteraa s rac  es gaan graag in 
gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aan-
lopen, een idee willen voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan 
 j ens het aa sspreekuur at elke twee weken plaatsvin t op maan agavon  

tussen  uur en  uur  U hoeft  an niet bij alle rac  es langs, maar 
kunt in n keer met vertegenwoor igers van alle rac  es spreken  U krijgt 
hiervoor  minuten e gelegenhei  

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 22 januari. 
ls u aan het spreekuur wilt eelnemen kunt u zich opgeven bij e gri   e  it 

kan tot en met e on er ag voora gaan  aan het spreekuur tot  uur  el 
   o  stuur een e mail naar raa sgri   e castricum nl

aadsinformati ebijeenkomsten
p  januari zijn s avon s geen raa sin orma  ebijeenkomsten

Agenda Raadsplein 
18 januari 2018

  
Tijd Onderwerp  
Carrousels

   espreken amen ementen bij hoo lijnen a ernota
  an erij oor

   ekenkameron erzoek roen  en omenbelei

    iverse technische on erwerpen raa svoorstellen  
      

   ijzigingsveror ening veror ening sociaal omein 
   men ement bij bu get uitvoering ac  eplan 

 jongerenwerk 
   iverse raa svoorstellen

  wijziging  eilighei sregio 
  o   e gri   ers  grip op 

r kan alleen ingesproken wor en bij e on erwerpen ie in e carrou
sel wor en behan el  p e on erwerpen met een  kan niet opnieuw) 
worden ingesproken

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp

  pening en me e elingen
  aststellen agen a
  ebat raa
  ctuele poli  eke on erwerpen
  esluitvorming
  o  e e erlan se vlag
  o  e ona  ankelijke klachtenregistra  e
  oo lijnen ka ernota an erij 
  eschikbaar stellen bu get uitvoering ac  eplan 
      jongerenwerk
  ijzigingsveror ening op e re eren umveror ening
  ekrach  ging geheimhou ing stukken neco
  slui  ng

m nt    st ij   ntj  aan anc rin  
rtaa

t u r  rric t  nin  an t ni u  rtaa  sam n m t c
a stuur rs uit r n, it st i  n r anisa  s i  n s i unc   a
n in  t, aar n r  c  n  ijn, i sraa  ciaa  m in, mant
r r anisa  s n j n r n r rs  

en website waar u informati e kunt vinden over alles op so iaal gebied: of het nu 
gaat om ti ps over org, maalti jdver orging, onsultati ebureau, inburgering, in-
formati e over vrijwilligerswerk, verslavings org, ge ond blijven voor ouderen, of 
de onta tgegevens van een therapeut in de buurt   vindt het sinds de e week 
op www samenlevenin astri um nl, of op on e website via een druk op de knop 

amenlevenin astri um  

uim aanbod
et webportaal is gevul  oor organisa  es ie ac  e  zijn op het bre e gebie  van 

welzijn en ie u van ienst kunnen zijn  e regio waarbinnen u kunt zoeken, kunt u 
bre er instellen an e grenzen van e gemeente  o krijgt u een ruimer aanbo  te 
zien  at reikt tot ergen, Uitgeest en eiloo  aarvoor is bewust gekozen

Geen internet?
nwoners ie geen gebruik kunnen) maken van internet en aarbij ook geen hulp 

hebben van amilie, buren o  vrien en, kunnen contact opnemen met een van e 
ociaal eams via tele oonnummer   op werk agen van  uur)

ilt u uw organisati e vermelden  
eeft  u een be rij  o  organisa  e ie inwoners ook kan helpen o  on ersteunen en 

staat u nog niet vermel  in het webportaal  U kunt uw organisa  e zel  aanmel en, 
via het igitale ormulier in het webportaal  U kunt an ook uw eigen in orma  e 
online bijhou en

Vind sociale informatie 
en tips via webportaal 
‘SamenleveninCastricum’

Kent u iemand die een lintje verdient? 
et afgelopen jaar ontvingen maar liefst elf in-

woners van on e gemeente een oninklijke on-
ders heiding

aarmee kregen zij een blijk van waar ering uit 
e samenleving voor alle lang urige inzet voor e 

maatschappij op allerlei terreinen  ersonen ie 
zich inzett en voor e samenleving kunnen een 

oninklijke on erschei ing krijgen  ent u ook 
ieman  in uw omgeving ie een lintje ver ient  an kunt u ie persoon voor

ragen  eem contact op met e gemeente waarin e persoon woont

en koninklijke on erschei ing kan wor en uitgereikt bij twee gelegenhe en
  j ens e jaarlijkse lintjesregen , it is meestal e ag voor onings ag
 en bij een bijzon ere gelegenhei , zoals bijvoorbeel  een a schei  o  een   

 jubileum

Vraag op ti jd een lintje aan
en voorstel voor een koninklijke on erschei ing voor ein  april moet u v r  

juli in het jaar ervoor bij e burgemeester in ienen  en voorstel voor e uitrei
king bij een an ere bijzon ere gelegenhei  moet tenminste zes maan en van 
tevoren worden ingediend.

ebt u vragen  
ebt u vragen  eem an contact met ons op o  stuur een e mail naar be

stuurssecretariaat castricum nl  ok kunt u uitgebrei e in orma  e vin en op 
onze website. 
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Offi  ciële mededelingen woensdag 17 januari 2018
Aangevraagde vergunningen 

oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken ient u 
voora  een a spraak te maken via tel    en igitale versie kunt u per 
e mail aanvragen bij omgevingsvergunning ebuch nl

Ontvangen omgevingsaanvragen
p eze aanvragen is nog niet beslist  rachter staat e atum waarop eze 

ontvangen zijn  U kunt eze aanvragen na a spraak inzien in het gemeen
tehuis van astricum  egen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken  it 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag  eze publica  e is alleen ter 
in orma  e

atum res
 illem de wijgerlaan  te astri um

 et vergroten van e woning en het plaatsen van een rookkanaal
 ooseveltlaan  te astri um 

 et vergroten van e woning erker)
 Roemersdijk 15 te Akersloot

 et vergroten van e woning erker), het ichtzett en van het 
 balkon en het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak

 orpsstraat  te astri um
 et bran veilig gebruik van het pan  

Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethou ers elen mee at voor on erstaan e omgevings

aanvragen e termijn van behan eling met ma imaal  weken is verleng
atum res

 eeweg  te astri um
 et bouwen van een opslagloo s

Omgevingsvergunning  reguliere pro edure
urgemeester en wethou ers hebben besloten e volgen e omgevingsver

gunningen te verlenen
atum res

 rinses Beatri straat  te astri um 
 et plaatsen van een akkapel op voor  en achter akvlak 

 eereweg  te astri um
 et verbouwen van e woning

 ollerusstraat  te astri um
 et renoveren van een monument

 uinmeiershof  te astri um
 et wijzigen van e kozijnen 

 oningsduin  te astri um
 et plaatsen van een akkapel aan e achterzij e van e woning 
 ient  te astri um
 et aanleggen van een oprit 
 ine ar ushof  te astri um
 et plaatsen van een schu   ng

Be waar
eze besluiten kunt u na a spraak inzien in het gemeentehuis van astricum  
innen zes weken na atum van verzen ing van het besluit, kunnen belang

hebben en een bezwaarschrift  in ienen bij het college van astricum  e 
atum van verzen ing staat bij e kennisgeving  oor meer in orma  e kunt u 

contact opnemen met de gemeente. 

ennisgeving ploitati eovereenkomst 

Ontwikkeling lo ati e Brederodestraat  te astri um
urgemeester en wethou ers elen mee at zij op  ecember  een 

overeenkomst zoals be oel  in ar  kel  li   et ruimtelijke or ening 
hebben gesloten met apital ol ing  eb e betre  en e eigenaren be
trekking hebben  op e ontwikkeling van  appartementen in het kerkge
bouw aan e re ero estraat  te astricum

en zakelijk omschrijving van e overeenkomst ligt voor e uur van zes 
weken voor een ie er ter inzage in het gemeentehuis aan het aa huisplein 

,   te astricum ge uren e openings  j en van maan ag tot en met 
woens ag van  uur tot  uur, op on er ag van  uur tot  
uur en op vrij ag van  uur tot  uur  oor vragen kunt u contact 
opnemen met mevrouw mit, a eling ntwikkeling, op het tele oonnum
mer  

Castricum, 17 januari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen en 
referendum: telt u de stemmen?
Voor de gemeenteraadsverkie ingen en het raadgevend referendum op 
woensdag  maart ijn we op oek naar tellers  Bent u  jaar of ouder, se-
uur en wilt u dit een keertje meemaken  ees dan snel verder  

at houdt het werk in
ls e stembureaus zijn gesloten gaat u aan e slag met het tellen van e stem

men  m  uur mel t u zich bij een stembureau  aar bent u ongeveer tot 
 uur bezig  U oet het werk natuurlijk niet alleen  oor at u aan e slag 

gaat, krijgt u online een instruc  e  eze kunt je thuis op uw eigen computer, 
laptop of tablet volgen. 

Vergoeding van € 60
oor het werk krijgt u een vergoe ing van   ergeet it be rag niet op te 

geven bij je aangift e inkomstenbelas  ng

Vragen?
ebt u een vraag  tuur an een e mail naar verkiezingen castricum nl, bel 

 o  hats pp naar 

Telt u mee?
ijkt het u leuk om mee te tellen  aat het ons an weten v r woens ag  

januari via verkiezingen castricum nl

ownloa  e app valwijzer o  kijk op e website mijna valwijzer nl voor 
e a valkalen er  lle in orma  e over a val in astricum nu op n 

plek terug te vin en  ebt u vragen o  weet u niet hoe u e app moet 
ownloa en o  e kalen er kunt raa plegen, bel an met het lantcon

tactcentrum via tele oonnummer   

Afvalkalender 2018 

Like ons op Facebook Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 

vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

Marathon goede voorbereiding Roparun
Regio - Zondag 14 
janu-ari werd de Egmond 
Hal-ve Marathon weer 
gelopen. Een populaire 
run bij veel hardlopers. 
Zo ook bij het team van 
Keep on Running 
(www.Keeponrunning.info)
. Dit team hardlopers vond 
de Halve Marathon een 
prima voorbereiding voor 
hun doel: de Roparun. 

Deze run gaat van 
Parijs naar Rotterdam, 
een esta-fetteloop van 
meer dan 500 kilometer, 
voor het goede doel. 
Deze sportieve pres-tatie 
wordt in teamverband 

geleverd, om op die manier 
geld op te halen voor men-
sen met kanker.
Trainen
Keep on Running is team 130 
in de Roparun en kwam nu 
met zeven hardlopers over 
de finish bij de Egmond 
Hal-ve Marathon. De 21 
kilome-ter was een prima 
voorberei-ding op de 
afstand die het team op 19 
en 20 mei vanuit Frankrijk, 
door België naar 
Nederland gaat afleggen. De 
sporters van Keep on Run-
ning zijn komende maanden 
druk bezig om sponsors en 
giften voor het goede doel 

van Roparun in te zamelen.
Zo is er op 27 januari bij 
Sportplan Uitgeest een spe-
ciale training: een spinning 
marathon welke symbolisch 
door de drie landen gaat. 
De opbrengst gaat natuurlijk 
naar de missie van Roparun: 
‘Leven toevoegen aan de da-
gen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven’. 
Keep on Running daagt 
sportliefhebbers uit om mee 
te spinnen tussen 13 en 16 
uur. De informatie is te vin-
den op  www.keeponrun-
ning.info.

Help mee in de duinen
Regio - Het open duin wordt 
bedreigd doordat het dicht-
groeit met bomen en strui-
ken. PWN wil het leefgebied 
van veel bijzondere plan-
ten en dieren graag behou-
den en zoekt daar hulp bij. 
Op verschillende zaterda-
gen van september tot maart 
zijn er duinwerkdagen. Men 
kan dan kennismaken met 
verschillende werkzaamhe-
den in het duingebied. Sa-
men met de andere deelne-
mers werken de vrijwilligers 
vijf uur voor een mooie na-

tuur. Wie vier keer heeft mee-
gewerkt in een kalenderjaar 
ontvangt een gratis duin-
kaart voor het Noordhollands 
Duinreservaat.
De duinwerkdagen beginnen 
om 10.00 uur en duren tot 
15.30 uur. Er is koffie, thee, li-
monade en soep en deskun-
dige begeleiding. Kinderen 
vanaf acht jaar zijn welkom 
om een handje mee te hel-
pen onder begeleiding van 
een volwassene.
Kijk voor meer informatie op: 
www.pwn.nl/vrijwilligers.

Inzet brandweer nodig
Castricum - In Limmen 
heeft de brandweer vorige 
week dinsdag een kat bevrijd 
die vastzat onder een rijden-
de auto. Dit zag een ande-
re automobilist en wist het 
voertuig te laten stoppen op 
de Provincialeweg. De kat 
werd bevrijd en is meege-
nomen door de Dierenam-
bulance. Twee dagen eerder, 
op zondagmiddag, heeft de 
brandweer een gevaarlijke 
tak verwijderd op zo¹n tien 
meter hoogte op de Hoofd-
weg in het duingebied, sa-
men met de bemanning van 
de ladderwagen van brand-
weer Heemskerk. 
Dinsdagavond een week ge-
leden heeft de brandweer, 
weer samen met Heemskerk, 
ambulancepersoneel geas-
sisteerd, omdat iemand met 
spoed uit een woning aan de 
Nuhout van der Veenstraat 
moest worden gehesen via  
een bovenraam. Woensdag-

middag was er sprake van 
brand in een wasdroger in 
een woning aan de Huibert 
van Ginhovenstraat. Bij aan-
komst van de brandweer 
stond de droger al buiten.

Zondagmiddag zijn de hulp-
diensten uitgerukt naar 
een gebouw aan de Oude-
parklaan. Dit omdat er een 
deur geforceerd moest wor-
den om bij iemand te komen 

die medische hulp nodig had 
en het personeel er niet bij 
kon. De deur werd ge
forceerd door de politie. 
Even later is een onder
grondse afvalcon-tainer 
geblust aan de Gees-
terduinweg bij een apparte- 

mentencomplex.   
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