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Antoniusschool vertrekt uit Castricum
Castricum - Stichting Aloysius 
heeft laten weten dat de Antoni-
usschool per 2018/2019 uit Cas-
tricum verdwijnt. De school, die 
gelegen is in Bakkum-Noord tus-
sen hotel Koningsbosch en het 
voormalige kinderhuis Antonius, 
verzorgt speciaal onderwijs aan 
kwetsbare kinderen uit de gehe-
le regio. PWN, de eigenaar van 
de grond, heeft het pachtcon-
tract niet verlengd. De leerlingen 
verhuizen naar een andere vesti-
ging van Aloysius.

De school moet uiterlijk 1 au-
gustus 2020 vertrokken zijn van 
de locatie Heereweg, nadat het 
contract al eens verlengd is. Op 

de plek van het kinderhuis komt 
een zorghotel. Eerder kwam de 
locatie van de Duinrandschool 
in beeld voor nieuwbouw voor 
Antonius. Wethouder Kees Rood, 
die het Integraal Huisvestings-
plan Onderwijs (IHP) in zijn por-
tefeuille heeft, heeft onderzocht 
of de Antonius op de plek van 
de Duinranschool gevestigd kon 
worden. Ook kwam een locatie 
buiten Castricum in beeld, om-
dat de school regiogericht is en 
niet gebonden is aan Castricum. 
Ron de Haan heeft namens De 
VrijeLijst vragen gesteld aan het 
college.
,,De VrijeLijst vindt het verlies en 
vertrek van juist deze onderwij-

stelling voor kwetsbare kinderen 
een aderlating in onze gemeen-
te, die juist op het gebied van 
onderwijs een centrale plaats in 
de regio inneemt. Aloysius geeft 
aan een expertiseschool te willen 
oprichten voor kinderen die bin-
nen speciaal onderwijs meer on-
dersteuning nodig hebben. Door 
tijdgebrek en onder druk van de 
opzegging door PWN lukt dit in 
Castricum niet voor het school-
jaar 2018-2019. Wij willen weten 
of het college nog mogelijkhe-
den ziet om een overlegsituatie 
met de school te creëren die een 
doorstart mogelijk maakt, uit-
mondend in de gewenste exper-
tiseschool, op een later tijdstip.”

Puttertjes weten tuin Theo Beentjes 
wel te vinden tijdens de vogeltelling 
Castricum - Afgelopen weekend 
vond de Nationale Tuinvogeltel-
ling plaats. Vogelliefhebbers tel-
len dan gedurende een half uur 
het hoogste aantal vogels dat er 
per soort in de voor-of achtertuin 
aanwezig is. Theo Beentjes deed 
mee en zat klaar met zijn camera. 
,,Van te voren voer rondstrooi-

en helpt om de vogels naar je 
tuin te lokken. Dat deed ik met 
broodkruimels, zonnepitten en 
Nyjer zaad. Putters en sijsjes zijn 
gek op dit zaad. Het duurt wel 
even voor ze de voedersilo’s ge-
vonden hebben en de omgeving 
vertrouwen. Op zaterdag zaten 
er in onze voortuin tijdens de vo-

Buurman uit de 
brand geholpen
Castricum - Zaterdagmiddag  om 
12.30 uur hoefde de brandweer 
niet ver te rijden, omdat de mel-
ding afkomstig was van de buren 
van de kazerne.  Buurman had 
zich buitengesloten terwijl er nog 
een pannetje met eten op het 
vuur stond. De brandweer is via 
een raam de woning binnen ge-
komen en konden zo de voordeur 
weer openen voor de bewoner.

Vals geld in bar
Castricum - Maandag 22 januari 
werden er valse biljetten van vijf-
tig euro ingeleverd aan het poli-
tiebureau. Deze biljetten waren 
voorzien van diverse Chinese of 
andere Oosterse tekens. Het valse 
geld was gevonden op de grond 
van een horecagelegenheid in 
Castricum. 

Vuurwerk en 
vandalisme 
Akersloot - Vrijdag 26 janua-
ri omstreeks 19.50 uur heeft een 
bewoner van de Boschweg vuur-
werk afgepakt van een aantal jon-
gens. Even later bleek dat de brie-
venbus van zijn hek was afgetrok-
ken. Die lag in de sloot. 

Maatje groter en nieuw uiterlijk
Onze kranten hebben een nieuw 
uiterlijk gekregen. Het belang-
rijkste verschil is het formaat. We 
zijn overgestapt op tabloid, het 
meest gebruikte krantenformaat 
ter wereld. In Nederland verschij-
nen vrijwel alle dag- en weekbla-
den op tabloid. 

Door de overstap hoeven ad-
verteerders hun materiaal niet 

meer om te zetten naar een afwij-
kend formaat. De redactiepagi-
na’s hebben nu een meer eigen-
tijdse uitstraling. We hebben ge-
kozen voor een nieuw letterty-
pe dat nog prettiger leest. Om-
dat we meer ruimte hebben, zul-
len we foto’s ook groter kunnen 
plaatsen. 
Uitgangspunt blijft dat wij onze 
pagina’s zo veel mogelijk vullen 

met nieuws uit de directe omge-
ving. Daar zijn we al jaren sterk in 
en dat zullen we dus gewoon blij-
ven doen.

Naast de papieren krant kunt u 
voor het laatste nieuws ook te-
recht op de website, Facebook 
en Twitter. Door deze combinatie 
zijn wij klaar voor de toekomst! 
Wij wensen u veel leesplezier

Informatieavond 
voor ouders

Open dag 
8 februari 2018   19.30 uur

www.jpthijsse.nl
De Bloemen 65, 1902 GT Castricum

mavo-havo-vwo en tto

10 februari 2018  10.00 tot 13.00 uur

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM EN 
EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

DEZE WEEK IN DE KRANT

Winter Heliolympics
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geltelling maar liefst 22 putters 
te smullen van het zaad en de 
zonnepitten. Een mooi en kleur-
rijk spektakel.” In Nederland is de 
mus het vaakst gezien, de me-
rel kwam minder in beeld in ver-
gelijking met voorgaande jaren.  
Foto: Theo Beentjes, sport-en na-
tuurfotograaf..

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

Exclusief bij de 
groene slager 

Bentheimer 
karbonade

25% KORTING

2 biefstukspies
 2 pers. provencaalse 

roerbakgroente
SAMEN € 5,99
Vleeswarentrio
Cornedbeef   
kalfsrollade
kipgrillworst

SAMEN € 4,99
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Burgerlijke Stand 

CKenG heeft de lijst rond
Castricum - De lokale partij 
CKenG heeft de kandatenlijst 
rond Lijsttrekker Leo van Schoon-
hoven: ,,Wij hebben een luxe-
probleem. Het was meer een 
uitzoek- en discussieerklus om 
de volgorde van de mensen op 
Lijst1 te bepalen dan een speur-
tocht naar kandidaten. Er is een 
mix gemaakt tussen mannen en 
vrouwen. De mix over de kernen 
Akersloot, Limmen, Castricum en 
Bakkum is goed. In Limmen heb-
ben we er vier kandidaten bij-
gekregen. In Akersloot is Willem 
Veldt onze sterke kandidaat. Ver-

der hebben we ook een aardi-
ge mix tussen ouderen en jon-
geren.” Er staan nu dertig kandi-
daten op de lijst. Van Schoonho-
ven: ,,Dat het goed is om met er-
varen mensen als Aart Leemhuis, 
Roel Beems, Bert Meijer, Bert Vis-
ser, Marcel Kuijs en Fred Weda te 
werken, spreekt voor zich. In Bak-
kum en Castricum waren we al 
goed vertegenwoordigd en nu 
nog beter. 
Met een deel van Lijst 1 tussen 
nummer 11 en 29 hebben we ge-
zorgd voor potentiële opvolgers. 
We zijn heel blij met mensen als 

Frederike Linssen, een advoca-
te, Rens Breedt Bruijn, een jon-
ge ondernemer vol goede idee-
en. Mariska Tauber, eigenaresse 
van clubMariz die alles van be-
wegen weet, maar ook interna-
tionaal actief is bij sportkoepels. 
De Ogertschnig¹s brengen hun 
enorme ondernemerservaring in. 
Kortom, met deze ploeg mensen 
bieden we onze inwoners veel 
kwaliteit. Onze verbindende fac-
tor is dat we houden van onze 
dorpen en het beste willen voor 
iedereen die hier woont, werkt en 
leeft.”

GroenLinks wil meer natuur in parken

SP liet zich horen en zien 
Castricum - Op maandag 22 ja-
nuari is de SP met een bus vol 
sympathisanten van de actie 
voor behoud van de buslijnen 
in Noord-Holland Noord naar 
Haarlem geweest om bij de 
commissievergadering van de 
Provinciale Staten over het ver-
voer in te spreken. 

Acht woordvoerders pleitten 
voor het behoud van de buslij-
nen. Een van de  insprekers was 
Marjo Husslage, fractievoorzitter 
van de SP Castricum. Naast het 
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Minister Sander Dekker op bezoek in 
het uitgaansgebied van Castricum

Castricum - Op woensdagavond 
7 februari komt VVD Castricum 
met Minister Sander Dekker van 
Rechtsbescherming langs in de 
straten rond het uitgaansgebied 
in het centrum van Castricum. 

Castricum - De manier waar-
op parken in Castricum worden 
beheerd kan veel beter. Dat is 
de boodschap van een rapport 
waarin het huidige beleid van 
de gemeente stevig onder vuur 
ligt. GroenLinks reageert kritisch: 
,,Te weinig samenhang, te weinig 
kennis en liefde voor het groen, 
onduidelijke doelen,  inwoners 
worden te weinig betrokken. 
Aanstaande donderdag wordt er-
over gesproken in de raad”, aldus 
Gerard Brinkman.
,,Bijvoorbeeld aan de Schelgeest 
kun je het zien gebeuren. Het 
beheer van de parken en plant-
soenen bestaat voornamelijk uit 
grasmaaien, struiken af en toe 
snoeien en jaarlijks een contro-
lerondje langs de bomen om de 

dode en gevaarlijke takken weg 
te halen. Zonde want er is zoveel 
meer mogelijk. Er moet voldoen-
de ruimte in parken zijn voor kort 
gemaaid gras, zodat kinderen 
er kunnen voetballen of spelen. 
Daarnaast blijven er gelukkig vol-
doende plekken en stroken over, 
die je juist niet al te veel moet 
maaien. Dat levert hoger gras op, 
maar ook nieuwe soorten plan-
ten, die op hun beurt weer nieu-
we soorten dieren aantrekken, 
zoals vlinders en bijen. En hoe 
groter de diversiteit van insec-
ten is, hoe meer vogels er komen 
en hoe meer natuur er is. Ook het 
snoeien van struiken kan anders 
en slimmer. Maak dichtere ha-
gen van struiken zodat vogels er 
in weg kunnen vluchten en maak 

overgangen in hoogtes. Ook dat 
trekt verschillende soorten insec-
ten aan. Al met al kun je met klei-
ne maatregelen veel extra natuur 
krijgen.” GroenLinks pleit er voor 
om samen met de buurgemeen-
ten een ecoloog in dienst te ne-
men, die adviezen geeft over het 
natuurbeheer in de bebouwde 
kom. 
,,Ga met bewoners praten over 
het beheer van parken en weg-
bermen. Dit gaat waarschijnlijk 
geen geld kosten, maar geld be-
sparen. Om meer natuur in onze 
dorpen te krijgen, moet je vaak 
juist minder maaien en snoeien 
en daarmee drukken we de kos-
ten. Een win-win situatie, daar 
ziet GroenLinks er graag meer 
van.”

D66 Talk bij Wier&Ga 
over cultuur met visie
Regio - Zaterdag 17 februari or-
ganiseert D66 Castricum de der-
de D66 Talk in Wier&Ga op het 
Bakkerspleintje. Ditmaal wordt 
de lokale visie op Kunst en Cul-
tuur besproken door beleidsbe-
palers van Castricumse cultuurin-
stellingen.  
D66 Castricum heeft vier Castri-
cumse cultuurmakers uitgeno-
digd hun visie op lokaal cultuur-
beleid te geven: Peter Brouwer 
van Toonbeeld, Anita Mooiweer 
van Geesterhage, Jan Kalden-
bach van de Bibliotheek en René 
Bos van Muziekvereniging Emer-
go. Vanuit hun eigen kennis en 
betrokkenheid zullen zij de be-
zoekers informeren en inspireren 
met hun inzet voor kunst en cul-
tuur in Castricum. 
Zij gaan na de inleiding samen 
met bezoekers in gesprek hoe ie-

dereen kan deelnemen en hoe 
verenigingen en initiatieven 
goed gefaciliteerd blijven wor-
den. Uiteindelijk maakt een bloei-
ende culturele sector Castricum 
een nóg �jnere plek om te wo-
nen.

Cultuur als smaakmaker heeft 
een grote verbindende waarde. 
Mensen kiezen graag voor een 
bruisende gemeente waar veel 
leuks te doen is. Iedereen moet 
kunnen genieten van de verbin-
ding en verwondering die cul-
tuur met zich meebrengt. Ook 
buiten het seizoen zorgen vereni-
gingen en initiatieven dat er veel 
te genieten is. Opening 20.00 uur 
door wethouder Marcel Steeman 
(D66). De presentatie en leiding 
van de avond door Bregje van der 
Steeg.

Geboren
Akersloot - 9-1-2018: Thijs van 
Dansik, zoon van Mitchell van 
Dansik en Paula P. Arango Toro. 
10-1-2018: Kato Putter, dochter 
van Niklas R.J. Putter en Melin-
da Luten. Castricum - 17-1-2018: 
Benjamin R. van Hertum, zoon 
van Wouter T. van Hertum en Evi 
van den Berg.  
Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Castricum - 24-1-2018: Robert M. 
Wiersma en Mi O. Thoes.
Overleden
Castricum - 17-1-2018: Martinus 
H. Gielink. 19-1-2018: Theodorus 

J. van der Voort, gehuwd met Jo-
hanna A.J. Borst. 21-1-2018: Ni-
colaas Kuijs, gehuwd met Johan-
na A. Liefting. 23-1-2018: Jacobus 
F.P. Bakker, gehuwd met Agatha 
M. Spaans. Limmen - 19-1-2018: 
Cornelis J. van der Velden, we-
duwnaar van Maria J.C. Wester-
op. 20-1-2018: Anja M. Schagen, 
weduwe van Egidius J.M. Kuijper. 
20-1-2018: Petrus G. de Graaf, we-
duwnaar van Ursula M. Groot. 21-
1-2018: Cornelis P. Steeman, ge-
huwd met Elisabeth Rumping. El-
ders   22-1-2018: Rudolf Luijendijk, 
weduwnaar van Cornelia B. Keu-
zenkamp.

PvdA NH wil gebieds-
visie Starnmeerpolder
Regio - Maandag hebben staten-
leden Nico Papineau Salm en Lars 
Voskuil namens de PvdA Noord-

Holland fractie per brief aan Ge-
deputeerde Staten gevraagd of er 
een gebiedsvisie kan worden op-

gesteld voor de Starnmeerpolder.
Reden voor dit verzoek is dat de 
partij zich zorgen maakt over de 
e�ecten van het peilbeheer dat 
door Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier in de pol-
der wordt gevoerd. 

Daarbij wordt het peil zo laag ge-
houden dat de grond geschikt is 

voor landbouw en veeteelt. Het 
gevolg van het lage peil in deze 
veenweidepolder is bodemda-
ling, en daarmee gepaard gaand 
een hoge CO2 uitstoot. 

Het peilbeheer heeft als nevenef-
fect dat de fundamenten van de 
woningen in dit gebied boven 
water komen te staan en worden 

aangetast. De PvdA Noord-Hol-
land verzoekt GS om te onder-
zoeken welke mogelijkheden er 
zijn om samen met alle betrok-
kenen in het gebied, op korte ter-
mijn een dergelijk gebiedsproces 
te starten, uitmondend in het op-
stellen van een gebiedsvisie en 
de Staten te informeren over de 
uitkomsten van dit onderzoek. 

Forza wil geen actieve 
politici op stembureau
Castricum - Forza! Castricum is 
van mening dat actieve politi-
ci geen lid kunnen zijn van een 
stembureau in de gemeente Cas-
tricum.
,,Zij worden vanwege hun activi-
teiten steeds herkenbaarder voor 
de inwoners van de gemeen-
te. Hierdoor kan de kiezer, be-
wust dan wel onbewust, in zijn of 
haar politieke keuze worden be-
invloed. Deze beïnvloeding, en 

zelfs de schijn hiervan, moet ten 
alle tijde worden voorkomen. De 
stembureaus dienen politiekneu-
traal te zijn”, aldus Ralph Castri-
cum. Forza dient daarom een mo-
tie in. Burgemeester Mans wordt 
verzocht niet toe te staan dat ac-
tieve politici bij verkiezingen lid 
zijn van een stembureau in de ge-
meente Castricum om elke schijn 
van beïnvloeding van kiezers te 
voorkomen.

inzamelen van handtekeningen 
nam de lokale SP het initiatief 
om een petitie te starten voor be-
houd van buslijn 164 tussen Eg-
mond en Castricum. 

De SP, bij monde van Marnix Brug-
geman, blijft fel tegenstander 
van elke vorm van afkalving van 
de buslijnen. Partijen als PvdA, 

GroenLinks en  de Ouderenpartij 
Noord-Holland in de Statencom-
missie, spraken zich uit voor een 
plan van Statenlid Nico Papineau 
Salm van de PvdA, dat er op is ge-
richt om de bussen in ieder geval 
nog wel in de spits te laten blijven 
rijden. Meer lezen? Ga voor de in-
spreektekst naar www.castricum.
sp.nl.

Sander Dekker is één van de drie 
bewindspersonen op het Minis-
terie van Justitie en Veiligheid. Hij 
gaat samen met de lokale kan-
didaten langs deuren om in ge-
sprek te gaan over het thema vei-
ligheid in onze uitgaansgebie-
den. De afgelopen jaren werd 
Castricum een aantal keren opge-
schrikt door geweldincidenten in 
het uitgaansgebied en op het sta-
tion. Horecaondernemers en ge-
meente hebben daarop  diver-
se maatregelen genomen: meer 
toezicht,  betere controle op leef-
tijd en tijdelijk cameratoezicht. 
De VVD is voorstander van per-
manent cameratoezicht, indivi-
duele gebiedsverboden en ande-
re veiligheidsmaatregelen. 

De minister zal samen met de 
aanwezige kandidaten van de 
VVD-Castricum vragen beant-
woorden. VVD-Castricum gaat 
eerst langs de deuren bij om-
wonenden en horeca in het uit-
gaanscentrum. Vanaf ongeveer 
20.30 uur sluit het gezelschap af 
bij Grand Café Balu: Dorpsstraat 
35a in Castricum. 
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Divers aanbod sporten bij nieuwe 
locatie van Heliomare in Heemskerk
Regio - Vanaf 1 februari biedt He-
liomare Heemskerk diverse sport-
activiteiten aan op hun nieuwe 
locatie De Velst 1. Deze activitei-
ten zijn voor iedereen toeganke-
lijk, ook voor geïnteresseerden 
die niet (meer) in behandeling 
zijn bij Heliomare. De activitei-
ten zijn bedoeld voor mensen die 
een beperking ervaren in het be-
wegen en sporten, bijvoorbeeld 
door een fysieke beperking, over-
gewicht of een te hoge bloed-
druk.
Het sportcentrum organiseert 
op maandag, dinsdag en vrijdag 
de sportactiviteiten Aqua�t, be-
wegen in warm water en �tness. 
Deze activiteiten worden bege-
leid door gespecialiseerde be-
wegingsagogen. Het nieuwe ge-

bouw is van alle gemakken voor-
zien en geheel uitgerust voor 
mensen met een beperking. Het 
zwemwater is 32 graden, De �t-
nessruimte en sporthal zijn voor-
zien van de nieuwste apparatuur.
Heliomare gelooft dat iedereen 
kan sporten en bewegen. Roy 
Appel, bewegingsagoog bij He-
liomare: ,,Weet u niet welke be-
weeg-of sportactiviteiten passen 
bij uw wensen en mogelijkheden, 
dan gaan wij daar samen naar 
op zoek. Doordat wij veel wer-
ken met patiënten en cliënten uit 
ons revalidatiecentrum en leerlin-
gen van onze school, zijn wij ge-
specialiseerd in het begeleiden 
van mensen met een beperking. 
Bij ons kunnen mensen terecht 
met klachten aan knie, rug, nek 

of heup, en met chronische klach-
ten zoals long- of hartklachten, of 
osteoporose. Daarnaast bieden 
we medische �tness en �tness 
voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel. We hebben een 
laagdrempelig en aangepast aan-
bod en een aangename sfeer tus-
sen gelijkgestemden. En dat alles 
draagt bij aan het �tter en ster-
ker worden. Wij beginnen met 
drie sportactiviteiten in Heems-
kerk, maar hopen dat ter zijn-
de tijd uit te breiden.² Interesse? 
Aanmelden voor een gratis proef-
les kan via info-sport@heliomare.
nl of bel 088-9208288. Voor meer 
informatie over het sportaanbod 
van Heliomare, zowel in Wijk aan 
Zee, Velsen-Noord als Heemskerk: 
www.heliomare.nl/sport.

Leren is leuk op maritieme 
of technische vmbo school
Regio - In de media gelezen 
over de tekorten in het tech-
nisch en maritieme beroepen-
veld? Er is veel behoefte aan 
technici en aan maritiem opge-
leide medewerkers. Medewer-
kers die innovatief zijn en die 
problemen kunnen oplossen. 
Het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmui-
den zijn het voorportaal voor 
dergelijke beroepen. ,,Het Tech-
nisch College Velsen nodigt uit 
om na te denken over ontwikke-
len en onderzoeken’’, zegt direc-

teur Nelie Groen. ,,Wij proberen 
onze leerlingen een onderzoe-
kende houding aan te leren. Als 
je iets maakt of je moet een las-
tig stuk varen met slecht weer, 
gaat het over ontdekkend leren. 
Onze leerlingen zijn doeners, ze 
willen dingen maken en wij le-
ren ze dat je eerst iets moet ont-
wikkelen, dat je moet verken-
nen. En ook dat je na het maken 
moet kijken waar je kunt verbe-
teren.’’
Voor kinderen is naast een kans-
rijke toekomst ook belangrijk 

dat het leuk is op school. ,,Het 
maken van die mooie tuinbank 
of het besturen van een groot 
schip in de haven van IJmui-
den geeft elk kind energie. Een 
betere motivatie om te leren is 
er niet. En het is meegenomen 
voor je toekomst dat zo’n oplei-
ding straks leidt tot werk.” 

Belangstellenden kunnen de 
lessen zelf ervaren tijdens de 
open avond op 9 februari of de 
proe�essenavond op 21 febru-
ari. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Fifty Shades Freed

Ladies Night - 07-02
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.30 uur  

The Post
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Wild (NL)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur  

Darkest Hour
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

The Leisure Seeker
zaterdag 13.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Earth: Een onvergetelijke dag
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur
Early Man (NL)  

Programma 1 februari t/m 7 februari

Ontruimd na een gaslek
Regio - Castricum - De brandweer is vorige week maandag om 12.30 uur opgeroepen voor een gaslek in 
winkelcentrum Geesterduin achter Zeeman. Voor de zekerheid werden Kruidvat en Lingerieland ontruimd. 
De brandweer heeft de lekkage gevonden en de klus overgedragen aan het gasbedrijf. Dinsdagmiddag is 
de brandweer uitgerukt voor een autobrand aan de Bloemen. Vermoed wordt dat kortsluiting de oorzaak 
is van de brand. Foto Hans Peter Olivier.

Zonnepanelen overleven storm
Castricum - Terwijl de dakpan-
nen ons om de oren vlogen tij-
dens de recente stormen, hebben 

de zonnepanelen van de inmid-
dels vier Lokale Acties Zonnepa-
nelen van CALorie dapper stand 

gehouden. Er is voor zover bij CA-
Lorie bekend geen enkele mel-
ding binnengekomen van schade 
aan de installaties. Tot 28 februa-
ri 2018 hebben bewoners van de 
gemeente Castricum de moge-

lijkheid een vrijblijvende op maat 
gemaakte actieprijs-o�erte aan 
te vragen via de website www.ca-
lorieenergie.nl. Dan loopt de in-
schrijftermijn van de vierde Loka-
le Actie Zonnepanelen af. Inmid-

dels hebben al 250 huishoudens 
en bedrijven zich tijdens deze ac-
tie aangemeld. Mensen hebben 
nogal diverse aanleidingen om 
nu zonnepanelen op hun daken 
te laten monteren. Coördinator 

Manuel den Hollander: ,,Wij wil-
len heel de gemeente gezamen-
lijk energieneutraal maken. Zoda-
nig dat iedereen er wel bij vaart. 
Waarbij ook hoort dat de zonne-
panelen goed vastzitten!’”

Jamie Dornan en Dakota Johnson 
zijn terug als Christian Grey en 
Anastasia Steele in Fifty Shades 
Freed, gebaseerd op het derde 
boek (Vijftig Tinten Vrij) van de 
bestselling boekenreeks van E.L. 
James. Het nieuwste deel gaat 

Ladys Night: Fifty Shades Freed

The Post, waargebeurd
The Post is een waargebeurd 
drama met Meryl Streep en Tom 
Hanks in de hoofdrollen. 
Een meeslepend verhaal over de 
onwaarschijnlijke samenwerking 
tussen de eerste vrouwelijke uit-
gever van een grote Amerikaan-
se krant, Katherine Graham en re-
dacteur Ben Bradlee van The Wa-
shington Post. Ze zijn genood-
zaakt al hun meningsverschillen 

aan de kant te schuiven in hun 
strijd tegen de concurrent The 
New York Times om als eerste ge-
heime overheidsdocumenten te 
onthullen die drie decennia en 
vier Amerikaanse presidenten 
overspande. 
Ze riskeren daarmee niet alleen 
hun carrière, maar ook hun vrij-
heid en het voortbestaan van The 
Washington Post.

Margriet Brandsma verzorgt 
lezing over Angela Merkel

Castricum - Na de overwinning 
van Angela Merkel van de Duit-
se verkiezingen houdt Margriet 
Brandsma, op donderdag 15 fe-
bruari, om 20.00 uur, een lezing 
over Angela Merkel in de bibli-

otheek in Castricum. De lezing 
gaat over de zojuist verschenen 
geactualiseerde derde druk van 
de biogra�e Het mirakel Merkel  
De biogra�e is verschenen bij uit-
geverij Conserve in Schoorl. 

Angela Merkel  is druk bezig een 
regering te vormen en om voor 
de vierde achtereenvolgende 
keer bondskanselier van Duits-
land te worden. Zij wordt daar-
mee de langstzittende regerings-
leider van Europa.

In 2005 betrok ze, als eerste 
vrouw, voor het eerst het Kanz-
leramt en ze maakte indruk. Het 
Amerikaanse tijdschrift Forbes 
riep de wetenschapper uit de 
voormalige DDR zes jaar achter 
elkaar uit tot machtigste vrouw 
ter wereld. Maar wie is ze eigen-
lijk? Wie is die vrouw met de han-
gende mondhoeken die, volgens 
ingewijden, een groot gevoel 
voor humor heeft?  Reserveren 
van kaarten kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of tijdens openingsuren 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek.

verder waar de succesvolle �lms 
uit 2015 en 2017 ophielden. 

Fifty Shades Freed is vanaf woens-
dag 7 februari overal te zien in de 
bioscoop, in Corso is een Ladies 
Night vertoning.
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Is uw organisatie ‘Arbo-proof’?
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ge-
wijzigd. De Arbowet heeft als doel de gezondheid, de veilig-
heid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers 
te bevorderen en ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het 
werk, te voorkomen.
In de vernieuwde wet is meer aandacht voor preventie. Ook 
wil de wetgever de betrokkenheid van werkgevers en werkne-
mers vergroten. De volgende wijzigingen zouden daarvoor moe-
ten zorgen:

Open spreekuur
Werknemers moeten de bedrijfsarts altijd kunnen raadplegen/
bezoeken, ook als nog geen sprake is van ziekte of ziektever-
zuim. 

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hier-
door krijgt de bedrijfsarts (beter) inzicht in de arbeidsomstan-
digheden en de belasting van het werk.

Second opinion
Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van een door de 
bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opi-
nion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moe-
ten dat verzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er zwaar-
wegende argumenten tegen zijn. De second opinion moet door 
werkgever worden betaald.

Basiscontract arbodienstverlening
Een van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe Arbo-
wet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt 
minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en 
werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en 
de second opinion.

Steviger rol van de preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een 
steviger rol in de Arbowet. De preventiemedewerker heeft als 
taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. 
 De benoeming van de preventiemedewerker moet met instem-
ming van de OR plaatsvinden. De preventie medewerker heeft 
drie wettelijke taken:
a)  het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisa-
tie en evaluatie (RI&E);
b)  het adviseren en nauw samenwerken met de OR of perso-
neelsvertegenwoordiging over maatregelen voor een goed ar-
beidsomstandighedenbeleid; en
c)  de maatregelen (mede) uitvoeren.

Handhaving
De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW, voorheen 
de Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbo-
wet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 
de tijd om de contracten aan te passen. Voldoet een organisatie 
niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kan de In-
spectie SZW een boete opleggen.

Wilt u weten of uw organisatie Arbo-
proof is, of heeft u vragen? 
mr. M.J. (Mirjam) van der Staaij is ar-
beidsrechtspecialist en ervaren fami-
lierechtadvocaat; partner bij Oass 
Advocaten in Haarlem, Van Eeden-
straat 9. Tel. 023 – 531 1077, 
email staaij@oass.nl. 
Het eerste halfuur van een 
vrijblijvend gesprek is gra-
tis.

2 kolom 235 IM

Wel of toch niet scheiden?
Regio - Wel of niet scheiden; het 
blijft een vreselijk moeilijke be-
slissing. Mensen doen er vaak ja-
ren over voordat ze besluiten uit 
elkaar te gaan. De eerste stap 
naar het onbekende wordt vaak 
uitgesteld. Er zijn veel onzeker-
heden. ,,Er spelen vragen als waar 
ga ik wonen en kan ik in mijn ei-
gen levensonderhoud voorzien? 
Wat voor een gevolgen heeft 
het voor de kinderen? Hoe is het 
om alleen te leven en vind ik ooit 
weer een leuke partner?”

Aan het woord is Hans van Son 
van De ScheidingsMakelaar. Hij 
vervolgt: ,,Een heleboel stel-
len blijven om die redenen maar 
doormodderen, vooral als er kin-
deren zijn. De vraag blijft natuur-
lijk wat voor kinderen het beste 
is: twee ouders die een liefdeloze 
relatie hebben, vaak met ruzies of 
gespannen zwijgen, of twee ou-
ders die op een goede manier 
scheiden en een nieuw begin 
maken? Slepende con� icten na 
de scheiding zijn altijd schadelijk. 
Soms is er een andere a� aire no-
dig om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier be-
reik je blijkbaar een point-of-no-
return. De dingen krijgen hun ei-
gen beloop: er is geen terugweg 
mogelijk. Het scheidingsproces 
zelf wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revanche en 
gevoelens van wantrouwen en 
jaloezie zijn niet de beste raadge-

vers, maar ook uit schuldgevoe-
lens nemen mensen nogal eens 
beslissingen waar ze later spijt 
van krijgen. Toch is het belangrijk 
om te blijven praten, want alleen 
zo kun je er samen uitkomen en 
leer je misschien ook nog luiste-
ren naar de motieven van de an-
der. En als de beslissing uiteinde-
lijk genomen is, kan een goede 
begeleiding van het scheidings-
proces veel ellende voorkomen. 
Tijdens de scheiding en in de ja-
ren daarna. Voor uzelf en voor 
uw kinderen.” Meer informatie? 
De ScheidingsMakelaar is te be-
reiken via tel.: 023-6200989, 06-
21236301 of son@scheidingsma-
kelaar.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.scheidingsma-
kelaar.nl.
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N.E.W.S. (percussie) m.m.v. Bate-
ria Unidos d’Alcmaria in De Vest 
Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Lucien-
ne van der Mijle)

Film On Body and Soul in De Cir-
kel in Heemskerk, 20.00 uur.

1 FEBRUARI
Rondom Wereldkankerdag orga-
niseert het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk twee informatiebij-
eenkomsten. Vandaag: Nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg rond-
om kanker. Aanvang 18.30 uur. 
Aanmelden: www.rkz.nl/agen-
da. (tweede bijeenkomst zie 5 fe-
bruari)

Open Huis PCC Oosterhout, Von-
delstraat 41 in Alkmaar, 19.00-
21.00 uur.

Kennemer College Beroepsge-
richt houdt informatieavond voor 
ouders om 19.30 uur. Het adres is 
Van Riemsdijklaan 103 in Heems-
kerk.

Club Pussycat in Podium Victorie 
Alkmaar: Avi On Fire en The How-
lin’, 20.30 uur. 

2 FEBRUARI

Film The Other Side of Hope in 
Filmhuis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur.

Vastgoed B.V. – Huub Stapel, Jör-
gen Raymann e.a. in De vest Alk-
maar, 20.15 uur. Ook 3 februari.

Bosuilenexcursie voor de jeugd, 
georganiseerd door de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Start 19.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van landgoed Mar-
quette in Heemskerk. (foto: Cees 
Baart)

Pancratius speelt blijspel Hui-
ze Avondrood in Nieuw Geester-
hage, 20.15 uur. Ook zaterdag 
3 februari 20.00 uur en zondag 
4 februari 14.15 uur. Informatie: 
www.pancratiustoneel.nl.

3 FEBRUARI
Super Carnaval zaterdag in speel-
tuin Kindervreugd in Uitgeest, 
10.00-14.30 uur. (www.speeltui-
nuitgeest.nl)

Syrene Saxofoon Kwartet in De 
Cirkel in Heemskerk, 11.30 uur.

Nationale Voorleesdagen in Bi-
bliotheek Castricum: de voorstel-
ling Ssst... Slaap je al? door Belle-
tje Sterk, om 10.30 uur. De pop-
pen komen letterlijk uit het boek 
in deze vrolijke poppentheater 
voorstelling voor peuters en kleu-
ters.

 

Zaterdag  3 februari 2018 
     om 15.15 en 20.15 
 
Zondag   4 februari 2018 
                om 12.15 en 15.15 

 
Kaarten 

€9,- 

 

 

 

Het wonderlijke avontuur van 

 

 

Heiloo: Bruna, de Schrijverij, Primera 
Limmen: Drogisterij Aker 
Online: via kaartverkoop@sjth.nl  

 

Stichting Jeugdtheater Heiloo 
speelt ‘De wonderlijke avonturen 
van Akoebier & Akoezier’, een fa-
milievoorstelling in Theater de 
Beun, 15.15 en 20.15 uur. Voor 
meer info: www.sjth.nl. Ook zon-
dag 4 februari om 12.15 en 15.15 
uur.

Ekaterina Levental (zang en harp) 
in de vest Alkmaar, 20.30 uur. (fo-
to: Philip van Ootegem)

Martijn Kardol In Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. Uitste-
kende verteller met theatrale tru-
kendoos. (foto: Marcel van den 
Broek)

David Bowie Tribute in De Nozem 
en De Non in Heemskerk, 22.00 
uur.

Winterpeen Festival in Podium 
Victorie Alkmaar, 22.00 uur. Gratis 
entree met een winterpeen. 

Built for Comfort ft. Erwin Kol-
laard in De Bonte Vivant in Uit-
geest, blues en bluesrock, 21.00 
uur.

4 FEBRUARI

IVN-wandeling in de Wimme-
nummerduinen start 11.00 uur 
bij het PWN-informatiebord op 
het parkeerterrein aan het Nach-
tegalenpad, aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef. (foto: 
Paul ten Have)

Multimate Badminton Jeugdtoer-
nooi 2018 in Sporthal de Bloe-
men te Castricum, 10.00-14.00 
uur. Meedoen? Zie www.bccastri-
cum.nl.

Efteling Sprookjesmusical De ge-
laarsde Kat (6+) in De Vest Alk-
maar, 13.30 en 16.30 uur.

Lazy Sunday: LocosLindos - Tan-
go met de bijpassende Argen-
tijnse gerechtjes van Keuken met 
Karakter en aansluitend de Tan-
go Salon in Cultuurkoepel Heiloo 
vanaf 13.00 uur.

Film De Rode Ziel in De Cirkel 
Heemskerk, 20.00 uur.

5 FEBRUARI
Rondom Wereldkankerdag orga-
niseert het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk twee informatiebij-
eenkomsten. Vandaag: Zorg wan-
neer genezing niet meer mogelijk 
is. Aanvang 18.30 uur. Aanmel-
den: www.rkz.nl/agenda. (eerste 
bijeenkomst zie 1 februari)

Informatiebijeenkomst over col-
lectieve vrijwilligersverzekering 
in gemeentehuis Uitgeest, 19.30-
21.30 uur. Aanmelden via www.

vrijwilligersacademiebuch.nl.

De theaterklas van het Jac. P. 
Thijsse College presenteert een 
gloednieuwe voorstelling: Ber-
muda Bruiloft in de school om 
20.00 uur. Alle winst van het stuk 
zal gedoneerd worden aan Stich-
ting ‘Het vergeten kind’. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via tickets.ber-
mudabruiloft.nl. Ook dinsdag 6 
februari om 20.00 uur.

6 FEBRUARI
Cybercrime Seminar voor onder-
nemers in de Buch-gemeenten in 
Dorpshuis De Blinkerd, Heereweg 
150 in  Schoorl. Info: teamveilig-
heid@debuch.nl.

Lezing over de Overbuurt in Cas-
tricum door Peter Mol van Land-
schap Noord-Holland in Tuin van 
Kapitein Rommel, 20.00 uur. (fo-
to: Peter Mol)

Literaire ontmoeting met schrij-
ver, columnist en tv-persoonlijk-
heid Özcan Akyol in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.00 uur. (fo-
to: Bob Bronsho�)

7 FEBRUARI
Bingomiddag Stichting Uitgees-
ter Senioren in De Zwaan in Uit-
geest, 14.00 uur.

Open Huis PCC Fabritius, Fabriti-
usstraat 1 in Alkmaar, 19.00-21.00 
uur.

Lezing Groei & Bloei: Waar komen 
onze tuinplanten vandaan? Door 
Brian Kabbes in de zaal van de 
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in 
Heiloo om 20.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Jon van Eerd e.a. met Harrie & Eva 
– Een paradijselijke komedie in 
De Vest Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Lesley Pols)

8 FEBRUARI
‘Werken in The Cloud’, informatie-
bijeenkomst Stichting Uitgeester 
Senioren in De Zwaan in Uitgeest, 
10.00-11.30 uur.





08 31 januari 2018

LEZERSPOST

Dagbestedingen de eigen bijdrage
Vijftigers zijn het. Een leuk echt-
paar, ruim dertig jaar getrouwd 
met kinderen. Ze hadden een 
mooi leven. Zestien jaar geleden 
sloeg het noodlot toe en werd 
mevrouw getro�en door een 
aneurysma in haar hoofd. Er volg-
den zware operaties. Even leek er 
licht aan het einde van de tunnel. 
Maar een hersenbloeding maak-
te een einde aan de herwon-
nen rust in het gezin. Mevrouw is 
haar kortetermijngeheugen vol-
ledig kwijt en de hersenbescha-
diging is blijvend.  Na een perio-
de van verblijf in het ziekenhui-
zen en revalidatiecentra kwam 
mevrouw thuis. Naast zijn voltijd-
baan wordt vader volledig belast 
met de zorg voor zijn vrouw met 
hulp van de kinderen. Steeds va-
ker komt het voor dat vader, ge-
durende zijn werk, alarmerende 
appjes van de kinderen ontvangt: 
‘het gaat niet goed met moe-
der’. . Naast de zorg voor moeder 
moet er ook een huishouden ge-

regeld worden. Ook de kinderen 
worden geconfronteerd met op-
onthoud in studie en werk. Het is 
voor het gezin en mevrouw een 
opluchting als er in hun dorps-
kern dagbesteding voor mensen 
met hersenziekten, zoals demen-
tie en niet aangeboren hersenlet-
sel, geopend wordt.  Moeder kan 
er vier dagen per week heen en 
ze heeft het heel erg naar haar 
zin. Iedereen in het gezin krijgt 
weer wat meer ruimte. De inten-
sieve zorg van vader en kinde-
ren om de boel draaiende te hou-
den blijft. Vader heeft overleg ge-
voerd met de gemeente over het 
hoe nu verder? 
De WMO-consulente van de ge-
meente doet enorm haar best. 
Maar ook met dagbesteding blijft 
het gezin zwaarbelast. In het bij-
zonder steekt het dat het gezin, 
met studerende kinderen, een 
�ink bedrag per maand kwijt is 
aan de eigen bijdrage voor de 
dagbesteding van moeder. Dat 

zijn niet de enige kosten. Ziek zijn 
kost veel geld. Het eigen risico in 
de zorgverzekering, vervoer, me-
dicatie et cetera. Die (hoge) ei-
gen bijdragen zijn een belemme-
ring om naar de dagbesteding te 
gaan, zo wordt ook in een rapport 
van Movisie van april 2017 gecon-
stateerd. Waarom is er in Uitgeest 
en Bergen geen eigen bijdrage en 
in Castricum wel? Die eigen bij-
drage is er in de gemeente Cas-
tricum voor alle zogeheten maat-
werk-voorzieningen en gaat naar 
inkomen. Vader snapt niet waar-
om hij zoveel moet betalen en 
waarom er in de ambtelijke bu-
ren Bergen en Uitgeest geen ei-
gen bijdrage verschuldigd is. De 
gemeenteraden van Bergen en 
Uitgeest schaften met een motie 
die eigen bijdragen af. Waarom 
wil Castricum wel de eigen bijdra-
ge handhaven? Wie het weet mag 
het zeggen.
Naam en adres bij de redactie be-
kend. 

Zet het minuscule deurtje op slot
Er is vanuit het Platform Behoud 
Zanderij behoefte om te reage-
ren op het debat van 18 januari. 
De wethouder lichtte tijdens het 
debat toe dat woningbouw op 
de Zanderij Noord niet de inten-
tie is van het college, maar dat het 
zij het ‘minuscule deurtje niet op 
slot wil doen’, en derhalve de op-
tie woningbouw als �nanciering 
voor natuur open wil houden. 
Ook stelde de wethouder dat het 
recht zou doen aan het partici-
patieproces. Als participanten er 
niet uit zouden komen, beslist de 
politiek.
Het debat  in de raad  deed voor-
komen dat, in het geval er geen 
�nanciering van buitenaf wordt 
gevonden voor natuurontwikke-
ling op de Zanderij, er een pro-
bleem zou ontstaan.  Alsof  na-
tuurontwikkeling op korte ter-
mijn gerealiseerd moet wor-
den. Natuurontwikkeling Zande-
rij staat  al jarenlang in de raads-
stukken als wens opgenomen. 
Maar dat betekent dan toch niet 
dat er nu zoveel haast is geboden, 
desnoods door woningbouw toe 
te staan ter �nanciering van na-

tuur. De gemeenteraad heeft ook 
een bestemmingsplan in 2013 
vastgesteld waarin is opgeno-
men dat er géén woningbouw 
mag plaatsvinden. De huidige es-
cape ‘woningbouw als optie’ doet 
daar geen recht aan en is ook niet 
nodig. Het initiatief tot de kader-
nota blijft onduidelijk. Laten we 
alles op alles zetten om te onder-
zoeken hoe natuurontwikkeling 
mogelijk is en op welke termijn 
en met welke fasering dat gerea-
liseerd kan worden. Realisatie op 
langere termijn heeft prioriteit 
boven woningbouw als compen-
satie voor natuur. Woningbouw is 
onherroepelijk, natuurontwikke-
ling faseren niet. Opnieuw dreigt 
er een historische vergissing ge-
maakt te worden.
Het handhaven van de optie wo-
ningbouw heeft tevens een sti-
mulerend e�ect op mogelijke 
speculatie. Immers, grondeige-
naren leven dan met de gedachte 
dat er meer geld uit te slepen valt. 
Daarmee bestaat de grote kans 
dat natuurontwikkeling duur-
der wordt. Met het open houden 
van de optie woningbouw bijt de 

gemeenteraad in eigen staart. 
Er moet een gedegen ontwikke-
lingsplan ten grondslag liggen 
aan subsidieaanvragen. We den-
ken daarbij aan nauwe samen-
werking met de PWN om aan-
sluiting te creëren met de door 
hen ingezette ontwikkeling. Daar 
moet alle energie op gericht zijn, 
waarbij we ons kunnen voorstel-
len dat de PWN daarin de ‘lead’ 
neemt.
Het Platform Behoud Zanderij wil 
graag uitgaan van de beste in-
tenties van het college en de ge-
meenteraad. Maar de optie wo-
ningbouw wordt door ons abso-
luut niet  begrepen. Het is prema-
tuur in stelling gebracht. Het ar-
gument dat het recht doet aan de 
inbreng van de participanten vin-
den wij niet valide. Het is juist een 
politieke verantwoordelijkheid 
om uitvoering te geven aan het, 
door de raad zelf vastgestelde, 
bestemmingsplan en het open 
karakter van Zanderij Noord de 
nodige bescherming te bieden. 
Ons advies: zet het minuscule 
deurtje op slot.
Platform Behoud Zanderij.

Argumenten tegen bebouwing Zanderij
Donderdag wordt er in de ge-
meenteraad opnieuw gespro-
ken over ‘Notitie Hoofdlijnen Ka-
dernota Zanderij Noord’. De PvdA 
heeft vier hoofdargumenten te-
gen het voorstel van het College. 
In een amendement en twee mo-
ties vraagt de PvdA om bijstelling 
van het voorstel.
Het College geeft niet aan wat 
precies bedoeld met het toestaan 
van ‘bouwmogelijkheden’. De 
toelichting van het College dat 
het slechts om een ‘minuscuul 
gaatje’ zou gaan, is niet in het be-
sluit terug te vinden. Voor een 
nieuw College is de toelichting 
dan ook van geen enkele waar-
de. Met het voorgestelde besluit 
wordt volgens de PvdA dan ook 
geen ‘kader’ voor natuurontwik-
keling vastgesteld, maar ‘ruim-

te’ voor gebiedsontwikkeling en 
woningbouw. Het College vraagt 
de Raad om het College te man-
dateren om ‘de kaders nader uit 
te werken, met inbegrip van de 
�nanciering van gebiedsontwik-
keling’. Met het besluit manda-
teert de Raad het College in fei-
te om het besluit (het toestaan 
van ‘bouwmogelijkheden’) uit te 
voeren. De Raad heeft op dat mo-
ment geen enkele formele be-
voegdheid meer over de uitwer-
king. En staat de Raad (formeel) 
buitenspel.
De door het bureau Hosper ont-
wikkelde modellen zijn helemaal 
niet zo onschuldig als het Colle-
ge zegt. Uit een onlangs naar de 
Raad gestuurde presentatie blijkt 
het om een stuk van 62 pagina’s 
met ideeën voor bebouwing te 

gaan. Het zijn volgens de PvdA 
dus niet zomaar wat grove schet-
sen die in een namiddag zijn ge-
maakt. Er is serieus over nage-
dacht.
Als natuurontwikkeling hét doel 
is, dan zou het eerder voor de 
hand hebben gelegen dat er drie 
modellen voor natuurontwikke-
ling zouden zijn gemaakt. Een 
model met een  minimale na-
tuurontwikkeling, een model met 
maximale natuurontwikkeling en 
een model er tussen in. Vervol-
gens zouden de kosten daarvan 
zijn berekend. En zouden de mo-
dellen voor het verkennen van 
draagvlak aan maatschappelij-
ke partijen en de Raad zijn voor-
gelegd.
Dave van Ooijen, fractievoorzit-
ter PvdA.

Spaaractie bij Deen: 
Winterspelen in Duckstad
Castricum - Klanten van Deen 
kunnen tot en met 3 maart spa-
ren voor Donald Duck-stickers. 
Het Donald Duck weekblad heeft 
een winterspelenalbum voor 
Deen gemaakt. In het album zijn 
nog niet alle verhalen compleet. 
De ontbrekende plaatjes ont-
vangt de klant als stickers. In het 

speciale album worden de lezers 
meegenomen naar de winterspe-
len in Duckstad. Bij elke tien eu-
ro aan boodschappen én bij spe-
ciale actieproducten worden stic-
kers weggegeven. Het albumis 
gratis bij twintig euro of meer aan 
boodschappen, zolang de voor-
raad strekt. 

Niet in de wieg gelegd voor succes?
Castricum - Ans Breetveld heeft 
als passie om zelfbewuste en 
leergierige mensen te helpen 
hun jeugdtrauma’s te overwin-
nen. Ze heeft van jeugdtrauma’s 
haar expertise gemaakt en is op-
geleid tot traumacoach en rela-
tiecoach. Op 20 februari start ze 
met een nieuw programma: ‘Zet 
kwetsbaarheid in voor succes’ op 
vijf dinsdagmiddagen.

,,Mensen met een achtergrond 
van jeugdtrauma geloven meer 
dan anderen dat ze geen succes 
verdienen”, vertelt zij. ,,Het gevolg 
is dat ze zich klein houden en niet 
succesvol zijn.  Veel mensen zijn 
bang voor verandering. Als al-

les blijft zoals het is, is het ze ver-
trouwd. Ook al zijn ze ongelukkig. 
Wat bekend is, is veilig. We zijn 
bang om ons gevoel van veilig-
heid op te geven. We blijven ons 
elke dag naar het werk slepen ter-
wijl we er geen voldoening in vin-
den. We blijven hangen in slechte 
relaties en we durven er niet uit te 
stappen.  Dat is nergens voor no-
dig. Want als we jeugdtrauma’s 
overwinnen en op een positieve 
manier onze kwetsbaarheid gaan 
inzetten, dan is succes voor ieder-
een heel gemakkelijk bereikbaar.”

 Dromen kunnen uitkomen!
 Wat ons in de weg zit om onze 
dromen uit te laten komen zijn 

onze gedachten en overtuigin-
gen over onszelf en de wereld, 
aldus Ans. ,,We denken dat we 
minder waard zijn dan anderen. 
We zien beren op de weg en we 
denken dat we er niets aan kun-
nen doen. We maken ons, onbe-
wust, voortdurend van alles wijs 
over onszelf en anderen.  Succes 
krijgen is eigenlijk heel simpel. 
Het enige wat we moeten doen is 
stoppen met geloven wat we al-
lemaal tegen onszelf zeggen. Dan 
is er niets meer dat succes in de 
weg zit.” 
Meer weten of aanmelden? Kijk 
op www.academievoorliefdeen-
geluk.nl/zet-kwetsbaarheid-in-
voor-succes.

Op de foto met voetbalhelden
Castricum - Mats Zeuntjes en 
Toon Koopmeiners waren vori-
ge week woensdag bij de Vomar 
in winkelcentrum Geesterum om 
handtekeningen uit te delen. Kin-
deren stonden hiervoor in de rij 

en als het even kon werd er een 
foto gemaakt met hun helden. 
Mats van acht en zijn broertje 
Seppe die vijf jaar oud is hadden 
dat geluk. De twee AZ-topspelers 
waren in het winkelcentrum van-

wege de spaaractie in de super-
markt waarmee klanten met kor-
ting een wedstrijd in de eredivi-
sie kunnen bezoeken. De Vomar 
is sponsor van de populaire Alk-
maarse voetbalclub.

,,Als het maar niet gaat vriezen”
IJsvogeltjes druk met hun broedsel

Limmen - Afgelopen vrijdag 
ging vogelaar en fotograaf Peter 
van Renen even bij de ijsvogel-
wand kijken die in 2015 op een 
particulier terrein is gerealiseerd; 
het was lekker week. Tot zijn gro-
te verbazing zag hij een paartje 
ijsvogels dat al druk in de weer 
zijn met het eerste broedsel. Dat 
is rijkelijk vroeg. 
De broedperiode van ijsvogel-
tjes is normaal eind maart tot 
en met augustus, met het nest 
wordt begin maart gestart, af-
hankelijk van de weersomstan-
digheden. Er zijn in Akersloot en 
Heemskerk meerkoeten gesig-
naleerd die het voorjaar in hun 
hoofd hebben. 
Peter: ,,Ook de koolmezen zijn 
druk in de weer bij hun nestkast. 
En ik zie meeuwen en mollen die 
denken dat het voorjaar begon-
nen is. Het is heel bizar, dit heb ik 
nog nooit meegemaakt. Als het 
maar niet gaat vriezen.”

Taxateur en veilinghouder komt 
in actie in De Oude Keuken
Castricum - Taxateur en veiling-
houder Arie Molendijk komt dins-
dag 13 februari van 14.00 tot 
17.00 uur naar restaurant De Ou-
de Keuken om oude en zeldza-
me boeken, handschriften en ou-
de bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude 
geschiedenis, topogra�e, (staten)

bijbels en theologie. Ook oude 
foto’s, ansichtkaarten en albums 
zijn welkom. 
Hij geeft verder deskundig advies 
bij restauratie van kostbare boe-
ken, bijbels of boeken met een 
emotionele waarde. 

Het maken van een taxatierap-
port voor de verzekering is mo-

gelijk voor zeldzame boeken en 
bijbels en advies voor verkoop 
en inbreng voor een veiling. Voor 
taxatie of verkoop van een bi-
bliotheek of een partij moeilijk 
te vervoeren boeken kan even-
tueel een afspraak worden ge-
maakt. Een taxatie kost vijf euro, 
ongeacht het aantal te beoorde-
len boeken.



https://issuu.com/lijfengezondheid/docs/lijfengezondheid_januari_2018
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Streven naar een betere wereld

Fred Beekers Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau
Castricum - Fred Beekers (67) 
kreeg donderdag tijdens zijn af-
scheid van Resto VanHarte een 
wel zeer bijzondere onderschei-
ding. De oprichter, directeur en 
ambassadeur van deze stichting 
is bij Koninklijk Besluit van 15 ja-
nuari benoemd tot O�cier in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Hij ontving zijn onderschei-
ding in Amsterdam uit handen 
van burgemeester Mans. Bee-
kers was de eerste onbezoldigd 
medewerker van Artsen zonder 
Grenzen in Nederland. Hij zet-
te na Frans voorbeeld het Emer-
gency management in crisisge-
bieden van de organisatie op en 
was tussen 1984 en 1992 in di-
verse oorlogs- en rampgebieden 
actief.
Daarnaast was de geboren Eind-
hovenaar betrokken bij Save the 
Children in Afrika, waar hij mede 
een onderwijsprogramma voor 
kinderen op het platteland op-
zette, en werkzaam was als VN 
-rampen expert bij de Ethiopi-

sche overheid. In opdracht van 
People Act Together was Bee-
kers actief voor projecten ge-
richt op mensenrechten, onder-
wijs en gezondheid in Somalië 
en Ethiopië.  Daarnaast was hij 
binnen de politiek voor de CDA-
fractie in de Tweede Kamer werk-
zaam, onder andere als lid van de 
Commissie Ontwikkelingsbeleid. 
Beekers’ toewijding als oprich-
ter, directeur en ambassadeur 
van de Stichting VanHarte ston-
den donderdagavond centraal. 
Tijdens zijn vrijwilligerswerk in 
Den Haag, voor de boodschap-
penbegeleidingsdienst, kwam 
hij in aanraking met de proble-
matiek van eenzaamheid en so-
ciale uitsluiting. Vanuit diepe 
maatschappelijke betrokken-
heid richtte hij toen VanHarte op, 
in het bijzonder voor mensen die 
wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. 

Resto VanHarte beheert inmid-
dels meer dan vijftig buurtres-

taurants die door enkele pro-
fessionals maar vooral door ve-
le vrijwillige krachten worden 
gerund. Sinds de oprichting zijn 
er meer dan een miljoen maal-
tijden geserveerd en evenzo-
veel ontmoetingen in wijken en 
buurten geweest. Beekers bouw-
de aan een stevig netwerk, van 
wijkagent tot imam, van onder-
nemer tot politicus. De VanHar-
te-eettafel verbindt nationalitei-
ten, leeftijden, culturen met el-
kaar. Burgemeester Mans haal-
de in zijn toespraak woorden 
van oud-minister Pieter Winse-
mius aan over de decorandus: 
,,Hij heeft hoop gebracht waar 
alles verloren leek en een vonk-
je warmte laten overspringen 
op mensen die zich alleen voel-
den. Hij was een bron van opti-
misme en je kon niet anders dan 
een beetje blij zijn als je Fred te-
gen kwam. Stilletjes, maar altijd 
bezig met zijn streven naar een 
betere wereld.” Foto: Vincent van 
den Hoogen. 

Kunstfietsroute
Castricum - De voorbereidingen 
voor de 23ste Kunst�etsrouzijn 
in volle gang. De Kunst�etsroute 
2018 vindt plaats in het weekend 
van 2 en 3 juni. De o�ciële ope-
ning is op vrijdagavond 1 juni in 
Cultureel Centrum Nieuw Gees-
terhage met een concert van de 
docenten van Toonbeeld. Vanaf 

VVD wil uitstel 
aanpak N246
Regio - Op 19 januari maakte 
de Provincie bekend dat de aan-
pak van de N246 (Alkmaar-Zaan-
stad) uitgevoerd zal worden rond 
de zomer van 2018. Tegelijker-
tijd vinden gedurende heel 2018 
werkzaamheden plaats aan de 
Leeghwaterbrug bij Alkmaar, 
waar het aantal rijstroken is te-
ruggebracht en de rijsnelheid is 
verlaagd. 
Dit betekent dat gedurende een 
half jaar gelijktijdig gewerkt zal 
worden aan de N246 en de Leeg-
hwaterbrug (N242). De regiona-
le VVD-fracties van Alkmaar, Ber-
gen, Castricum, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk, Schagen en 
Uitgeest voorzien vele maanden 
verkeersleed en doen een klem-
mend beroep op de provincie om 
de dreigende verkeerschaos voor 
de regio Alkmaar af te wenden.
Bij de komende werkzaamheden 
aan de Leeghwaterbrug wordt de 
brug in de rijrichting A9 compleet 
vervangen. VVD-fractievoorzitter 
John van der Rhee van Alkmaar: 
,,Bij het eerdere onderhoud aan 
de Leeghwaterbrug is duidelijk te 
zien geweest hoe belangrijk deze 
verkeersader voor de automobi-
list in de regio is. Toen het verkeer 
dáár vastliep, ook omdat de brug-
gen gewoon open bleven gaan 
voor de scheepvaart, stond heel 
Alkmaar stil. Inwoners en onder-
nemers van alle plaatsen in deze 
regio hebben daar heel veel last 
van gehad.”  De werkzaamheden 
aan de genoemde bruggen van 
de N246 zijn naar verwachting 
eind 2019 afgerond. De parellel-
weg en de rotonde bij De Woude 
zijn eind 2020 klaar.

Het keez kampioenschap
Regio - Op zaterdag 3 februari 
wordt in het Clusius College voor 
de tweede keer gestreden om het 
kampioenschap keezen. Muziek-
vereniging Emergo Castricum is 
organisator van de avond. 
Vorig jaar streden er 72 deelne-
mers tegen elkaar en kwam Bas 

Harmse als kampioen uit de bus. 
Hij komt zijn titel dit jaar dan ook 
verdedigen. Nieuw dit jaar is dat 
er individueel wordt gespeeld, 
dus niet meer in koppels. Vooraf-
gaand aan elke van de drie ron-
des worden de koppels en dus 
ook de tegenstanders door mid-

del van loting bepaald. Deelname 
kostvijf euro, dit kan aan de deur 
betaald worden. De zaal is vanaf 
19.15 open en het toernooi start 
om 20.00 uur. 

Om organisatorische redenen is 
deelname alléén mogelijk door 
vooraanmelding. Dit kan door 
een mail te sturen naar info@
emergo.org. De inschrijftermijn 
sluit vrijdag 2 februari.

Gratis informatieavond 
over huidkanker in Alkmaar
Alkmaar - Huidkanker komt in 
ons land steeds vaker voor. Het is 
een van de meest voorkomende 
huidziekten. Daarnaast is het de 
meest voorkomende vorm van 
kanker. Een op de vijf Nederlan-
ders krijgt in zijn of haar leven 
huidkanker. In tien jaar tijd is het 
aantal mensen dat de diagnose 
huidkanker krijgt verdrievoudigd 
van 15.000 naar ruim 50.000 per-
sonen per jaar. 
Op dinsdag 6 februari organiseert 
Centrum Oosterwal een gratis in-
formatieavond over huidkanker. 
Aan de hand van veel beeldmate-
riaal bespreken dermatologen dr. 
Daniel Kadouch en Frans Roswei-

de diverse vormen van huidkan-
ker. Tijdens deze avond komen de 
meest voorkomende vormen van 
huidkanker aan bod; hoe deze te 
herkennen zijn, wat de oorzaken 
zijn en hoe ze behandeld worden. 
Ook is er aandacht voor preven-
tieve maatregelen. Uiteraard is er 
mogelijkheid om vragen te stel-
len. 

De informatieavond begint om 
19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
Adres: Comeniusstraat 3 te Alk-
maar. Voor deze avond dient men 
zich aan te melden via info@cen-
trum-oosterwal.nl of telefonisch 
via 072-5157744.

Spirituele familiebeurs
Regio - Op zondag 11 februa-
ri vindt in Het Behouden Huis 
te Oudkarspel de negende edi-
tie plaats van de spirituele fami-
liebeurs. Bezoekers kunnen zich 
tussen 11.00 en 17.00 uur laten 
inspireren en informeren. De toe-
gangsprijs bedraagt zes euro en 
een kennismakingsconsult van 
twintig minuten kost maximaal 
vijftien euro. 

Het Behouden Huis is een zo-
juist gerenoveerde locatie aan de 
Dorpsstraat 850 in de gemeen-
te Langedijk, slechts vijftien mi-
nuutjes boven Alkmaar. 
Nicole van Olderen organiseert 
sinds 1999 de spirituele beurs in 
Haarlem. Deze beurs staat be-
kend om de ontspannen sfeer en 
de kwaliteit van de deelnemers. 
Haar vriend Dick Schoenmaker 
woont in Oudkarspel. Nicole: ,,Tij-
dens een bezoek aan Het Behou-

den Huis voelde dit gebouw als 
een passende jas en was de be-
slissing snel genomen om daar 
een spirituele familiebeurs te or-
ganiseren. Nu komen we alweer 
voor de negende keer! Het is �jn 
om de deelnemers met elkaar te 
verbinden en de bezoekers de 
gelegenheid te geven om kennis 
te maken met wat er te vinden is 
in de regio.’’ Op de beurs zijn me-
diums. Neem een foto of voor-
werp mee. Er zijn tarot- en kaart-
leggers, een magnetiseur, een 
kindercoach, healing, massage, 
handlezen, auratekeningen, win-
keltjes met sieraden en helende 
stenen en tweedehands spiritu-
ele boeken, een kinderhoek en 
altijd nieuwe deelnemers uit de 
omgeving. Kijk voor de volledige 
lijst met deelnemers op www.nic-
kysplace.nl/beurs of bel voor in-
formatie naar Nicole van Olderen 
(06 41041509).

Hoe ikwilbijles.nl jong en oud 
begeleidt naar betere cijfers
Regio - Via ikwilbijles.nl wordt bij-
les in diverse vakken voor de mid-
delbare school, het MBO en het 
HBO toegankelijk. Daarnaast be-
geleidt het team studenten bij 
het schrijven van hun scriptie zo-
dat ze met een mooi cijfer kun-
nen afstuderen.

Met ruim vijf jaar ervaring is ik-
wilbijles.nl een gerenommeer-
de speler op het gebied van bij-
lessen en scriptiebegeleiding. Er 
wordt gewerkt met ervaren do-
centen die weten hoe ze scholie-
ren en studenten helpen en moti-

veren betere resultaten te halen.
97 procent van de leerlingen en 
studenten die hier worden gehol-
pen is meer dan tevreden over de 
bijlessen. Negen op de tien stu-
denten haalt zijn of haar toets na 
de bijlessen. Op de review-pagi-
na van de website is te lezen wat 
leerlingen, studenten en ouders 
over de begeleiding zeggen.

Zweten op de scriptie omdat het 
lastig is om aan alle eisen te vol-
doen? Of wel tevreden, maar la-
dingen met (onduidelijk) feed-
back? Geen paniek! Vele andere 

studenten lopen hier ook tegen 
aan. Ook zij willen studievertra-
ging voorkomen en zo snel mo-
gelijk afstuderen. Voor wie wor-
stelt met de scriptie, is ikwilbijles.
nl een echte uitkomst.

En wie veel voorkomende fou-
ten maakt, waardoor de toets ver-
pleegkundig rekenen niet wordt 
gehaald is er één-op-één bijles, 
waardoor het vak medisch reke-
nen eenvoudiger wordt. 
Kijk op de website: www.ikwilbij-
les.nl of stuur een app naar 06-
83446634.

Win vrijkaarten voor de MOTORbeurs
Regio - Van 22 tot en met 25 fe-
bruari is het weer tijd voor het 
grootste motorspektakel van Ne-
derland; de MOTORbeurs Utrecht. 
Motorrijders en -liefhebbers vin-
den hier werkelijk alles wat met 
motoren te maken heeft. Van gro-
te motorenhandelaren tot reisor-
ganisaties, motorclubs, motorver-

huur en gereedschap en heel veel 
meer. Op MOTORbeurs Utrecht 
tonen bijna alle importeurs, dea-
lers en handelaren hun nieuwe 
modellen voor het aankomende 
seizoen en een uitgebreid aan-
bod jonge occasions. 
Daarnaast staan er traditiege-
trouw spectaculaire en leuke ac-

tiviteiten op het programma. Net 
als voorgaande jaren barst de 
Jaarbeurs in Utrecht uit zijn voe-
gen van de actie. 
Wie in aanmerking wil komen 
voor twee vrijkaarten kan een e-
mail sturen naar of dat schriftelijk 
doorgeven, geadresseerd aan de-
ze krant.

half mei zal in de foyer van Gees-
terhage de centrale tentoonstel-
ling van start gaan met werk van 
alle deelnemende kunstenaars. 

De kunst�etsroute omvat in to-
taal 25 stops. Op elke stop pre-
senteren een of meer kunste-
naars hun nieuwe werk. Deze 
week organiseert de Werkgroep 
Kunst�etsroute op donderdag 

1 februari bij Toonbeeld een in-
formatieavond voor deelnemers 
en geïnteresseerden. De bijeen-
komst vindt plaats om 20.00 uur. 
De Werkgroep is door vertrek van 
twee ervaren leden dringend op 
zoek naar nieuwe krachten. Liefst 
mensen met enige administratie-
ve en �nanciële ervaring. Meer in-
formatie via kfr-castricum@out-
look.com, 
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Tios zet Sunn Dekker in het zonnetje
Castricum/Limmen - Zaterdag-
middag was de sporthal De Bloe-
men goed gevuld voor een dans- 
en turndemonstratie van Tios om 
de actie ‘Let Sunn Shine!’ te steu-
nen. 
De goedlachse Sunn Dekker (7) 
heeft een zeldzame ziekte, Neu-
ro�bromatose (NF1). Oorzaak? 
Een ‘foutje’ in het DNA waardoor 
zij te weinig van een bepaald ei-
wit (neuro�bromine) in haar li-
chaam heeft. Dit leidt tot onge-

remde celgroei en dus tumo-
ren. In de basis zijn de tumo-
ren bij NF goedaardig, maar bij 
Sunn belemmeren ze het functi-
oneren van haar rechterbeen, de-
ze is langer (6 cm) en voller. En 
ze moet oppassen met stoten en 
vallen omdat dit veel pijn doet. 
Overal kunnen tumoren opdui-
ken en lichamelijke beperkingen 
veroorzaken zoals scheefstand, 
blindheid, pijn, uiterlijke misvor-
mingen, kanker et cetera. Sunn 

sport sinds een aantal maanden 
met veel plezier bij Tios en kan 
ondanks haar fysieke ongemak 
meedoen met haar leeftijdsgeno-
ten in de les van juf Caroline Wel-
boren. Het idee om deze uitvoe-
ring in het teken van Sunn te zet-
ten kwam bij Samantha Droog 
vandaan. 
Het werd een prachtige uitvoe-
ring waarbij weer een hele mooie 
opbrengst is gedoneerd aan 
Stichting Neuro�bromatose.

Schooltoernooi tafeltennis
Castricum - Afgelopen zondag is in het tafeltennisgebouw aan de Gobatstraat het jaarlijks schooltoernooi 
tafeltennis gehouden. Twintig kinderen van groep 6,7 en 8 van diverse scholen streden tegen elkaar. De 
beste spelers waren; groep 6; Sarah Miari van het Helmgras, groep 7; Nijse de Graaf van Visser ‘t Hooft en 
van groep 8 was de beste speler Amrou Abou Zaid van de Montessorischool.

Nieuwe shirtsponsor vv Limmen jo10-1

Regio - Limmen - Limmen jo10-1 is door de �rma Nijssen Jr. voorzien van een nieuw tenue. De spelers zijn 
erg blij met de prachtige shirts en zijn zo helemaal klaar voor de tweede seizoenshelft. Op de foto staand 
rechts Erik-Jaap Kroone van Nijssen Jr. die de shirts aan het team overhandigde.

Laatste strand- en duinloop
Bakkum - Op zondag 4 februa-
ri organiseert Atletiek Vereniging 
Castricum de laatste van de vier 
strand- en duinlopen van dit sei-
zoen. Iedereen kan meedoen. Be-
ginnende lopers kunnen mee-
doen aan de loop over 4 kilome-
ter. De gevorderde lopers kunnen 
kiezen voor 8,8 km of 12,4 km. De 
jeugd van vijf tot en met twaalf 
jaar kan meedoen aan de specia-
le jeugdloop over 2,3 km. Ouders 

kunnen met de kinderen meelo-
pen. Jeugd vanaf twaalf jaar kan 
ook kiezen voor de 4 km. Inschrij-
ven kan tot en met vrijdagavond 
2 februari  via www.avcastricum.
nl. Inschrijven op de dag zelf kan 
ook, dat is alleen iets duurder. Al-
le routes starten vanaf de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg. De kor-
te afstanden (2,3 km en 4 km) 
starten om 10.15 uur. De langere 
afstanden om 10.45 uur.

Bol toont zich koploper
Castricum - De eerste wedstrijd 
na de winterstop bracht voor FC 
Castricum niet de gewenste om-
mekeer in de competitie. Koplo-
per BOL ging met een 7-0 over-
winning huiswaarts. De Castri-
cummers keken na ruim twintig 
minuten al tegen een 0-3 achter-
stand aan.
In de zevende minuut kwam Ela-
rio Zweet alleen voor de keeper 
niet tot scoren, waarna de te-
genaanval direct 0-1 betekende 
door Steven Glas. Twee zeer du-
bieuze beslissingen van scheids-
rechter Westland beslisten in fei-
te de wedstrijd. Eerst mocht Siet-
se Brandsma na een duidelijk 
handsgeval de 0-2 binnenschie-
ten en twee minuten later kreeg 
FCC-aanvoerder Stef Zeilstra een 
vrije schop tegen omdat hij de 
scheidsrechter attendeerde op 
een oogblessure van Roy van 

Soest, van waaruit opnieuw Siet-
se Brandsma door de verbouwe-
reerde FCC-defensie liep en de 
0-3 aantekende. Sebastiaan We-
ber bracht als invaller na de rust 
nog wat extra elan, maar de slech-
te omschakeling bij balverlies gaf 
BOL kans op kans. In de zestig-
ste minuut vervolmaakte Siet-
se Brandsma zijn hattrick, waar-
na via goals van Alex van Enoo 
en Martijn Ton de score nog op-
liep naar 0-7. Omdat de concur-
renten OSV en HBOK allebei won-
nen, bedraagt de achterstand van 
FC Castricum nu negen punten 
op Amstelveen Heemraad, dat za-
terdag de tegenstander zal zijn. 
Er zal dan toch echt gewonnen 
moeten worden, anders wordt 
handhaving in de tweede klas-
se nu al moeilijk en dat met nog 
veertien wedstrijden te gaan.

Geen verrassing
Akersloot - Henk Verdonk junior 
is nog steeds bezig met een aan-
eenschakeling van overwinnin-
gen bij de KPB-mountainbikecup. 
Ferry Karssen, Vincent Beentjes 
en de jonge Bruno van Beek volg-
den donderdagavond op sport-
complex De Cloppenburgh.

Nederlaag voor 
Vredeburg
Limmen - Vrijdag speelde schaak-
vereniging Vredeburg ronde zes-
tien.  Het eerste viertal ontmoet-
te thuis het sterkere Het Spaan-
re uit Haarlem en moest dan ook 
berusten in een 3-1 nederlaag. Al-
leen Adri Beentjes wist de eer te 
redden met een overwinning. 

Atleten in actie
Regio - Afgelopen weekend kwa-
men weer verschillende atleten 
van de topsportgroep bij AV Trias 
in actie. In Apeldoorn werd de AV 
PEC Indoor gehouden, de groot-
ste Nederlandse indoorwedstrijd, 
afgezien van het Nederlands 
kampioenschap. 
Hoogspringer Stan Nijhuis won 
in zijn categorie door een hoog-
te van 1.95m te springen. Nienk 
Madderom werd tweede op de 
60 meter horden door een ex-
treem snelle 8.67 neer te zetten. 

Jay Beelen werd derde in de ca-
tegorie Jongens A in 8.17. Sarah 
Dekker liep een PR op de 60 me-
ter in 8.17. Laura de Witte won de 
dames 400 meter in een tijd van 
54.72. Maureen Ellsworth liep op 
dezelfde afstand 55.59 en werd 
vijfde. 
Lisanne de Witte liep een indoor-
wedstrijd in Wenen. Zij kwam 
daar tot een 54.41 en liep daar-
mee de snelste jaartijd voor de 
dames. Te verwachten is dat dit 
nog �ink wordt aangescherpt, 
omdat zowel Lisanne als zus Lau-
ra een gooi gaan doen naar het 
WK limiet, dat staat op 53.15.

Hans Touber is de biljartkampioen
Castricum - Vorige week don-
derdag  zijn in het Biljartcen-
trum Castricum de winterkam-
pioenschappen van Biljartver-
eniging ‘t Steegie gespeeld. De 

acht best geplaatste spelers stre-
den om het kampioenschap. Na 
een spannende �nalepartij kon 
Hans Touber zich de nieuwe win-
terkampioen noemen. Als goe-

Topprestatie 
Frans Lute
Castricum - Zijn sterke spel van 
de afgelopen weken zette Frans 
Lute onverdroten voort bij bil-
jartvereniging Wik in zijn partij 
tegen Peter Groenendal. Hij pak-
te op magistrale wijze de winst 
met een stijgingspercentage 
van 114%. Peter opende de par-
tij met een score van elf carambo-
les in de eerste beurt en had na 
vijf beurten een voorsprong van 
zestien caramboles. Maar toen 
kwam Frans pas goed op stoom. 
In de laatste twaalf beurten spat-
te de kwaliteit er vanaf met drie 
series van boven de twintig ca-
ramboles en een slotakkoord van 
veertien caramboles. Peter kon 
onvoldoende tegengas geven 
en �nishte vijf procent onder zijn 
moyenne. 

de tweede eindigde  Sjaak Stuif-
bergen. De derde en vierde plaats 
gingen naar Giel de Reus en Toon 
Stuifbergen. Foto: Frank Brugge-
ling.

Spektakel op 
nieuw parcours

Castricum - De atleten van TDR 
stonden dit weekend aan de 
start van de Mastboscross in 
Breda. De Mastboscross is een 
van de vijf grote wedstrijden in 
het Nationaal Crosscircuit. Mi-
chel Butter en Edwin de Vries 
werden twee en drie op de lan-
ge cross. De mannen overbrug-
de in zes rondes een afstand van 
10.818 kilometer. Zowel Butter 
als De Vries startte de wedstrijd 
gedurfd en voortvarend. De Oe-
gandees van wereldklasse ‘Joel 
Ayeko’ won uiteindelijk de wed-
strijd. Vijftig seconden achter De 
Vries werd teamgenoot Mahadi 
Abdi Ali zesde.
Bram Anderiessen liet er geen 
gras over groeien in zijn race bij 
de A-jongens. Direct vanaf de 
start drong Anderiessen de kop 
op, in zijn kielzog gevolgd door 
Luuk Maas. Twee rondes voor het 
einde was het zeker dat de TDR-
atleet ging winnen.
De korte cross bij de vrouwen 
ging er heel anders aan toe. 
Drie vrouwen waren zeer aan el-
kaar gewaagd in deze race over 
slechts 2637 meter. In de laatste 
ronde stapte concurrente Karin 
Nieuwenhuizen noodgedwon-
gen uit de race en zo ontstond 
een tweestrijd tussen Lotte Krau-
se en Dagmar Smit dat zich ont-
aarde in een lange eindsprint 
naar de �nish. 
Krause verloor dit nipt op een 
seconde en behaalde weer een 
tweede plek.



Zondag 4 februari 14.00 uur

Zondag 4 februari 14.00 uur:

Limmen  -  J.V.C.

balsponsor: JAN VELDT DENTALIUM TANDTECHNISCH 
 LABORATORIUM

pupil v.d. week: MATS EN MEES HENDRIKSZEN (spelers Limmen JO13-2)



Expositie van Mineke de Geest-Kok
Castricum - Bloemen zijn deze 
maand in galerie Streetscape vol-
op ‘in bloei’ te zien! Zaterdag 3 fe-
bruari van 16.00-18.00 uur is de 
opening van nieuwe exposities 
waarbij iedereen welkom is. 

Olieverfschilderijen van Mine-
ke de Geest-Kok zijn te zien van-
af 2 februari. Mineke kan zichzelf 
totaal verliezen in het tekenen, 
schilderen en tuinieren. ,,Het is zo 

heerlijk om creatief bezig te zijn, 
vooral als het helemaal uit jezelf 
komt. Tuinieren is ook schilderen 
met levend materiaal. In het be-
gin tekende en schilderde ik van 
alles na. Het was wel goed maar 
het kwam niet uit mezelf. Op een 
gegeven moment durfde ik me te 
laten gaan op het doek. Een van 
de eerste schilderijen die ik op die 
manier gemaakt heb, is het paar-
se olieverfschilderij met �es, gla-

zen en druiven, te zien in haar lo-
go op www.vinesprit.nl. 

Mia Wijten, dorpsdichter Bob van 
Leeuwen en Saskia Steenbakkers 
dragen bloemrijke poëzie voor 
uit eigen werk tijdens de opening 
van de exposities van Mineke de 
Geest-Kok en Ingeborg Deppe. 
Gratis toegang. De portretfoto 
van Mineke de Geest-Kok is ge-
maakt door Saskia Steenbakkers.

Muziekwerkplaats on stage

Limmen - De leerlingen van de 
Muziekwerkplaats Limmen lieten 
zaterdag horen wat zij tijdens de 
wekelijkse muzieklessen van de 
Limmer muziekschool geleerd 
hebben. Een heel scala aan in-
strumenten kwam langs op deze 
avond: piano, gitaar, slagwerk, vi-
ool, dwars�uit en keyboard. Ook 
de zangleerlingen stonden op de 
planken met liedjes van Kinderen 

voor Kinderen en zangeres Adele.
Er werd solo gespeeld, maar ook 
met cd of docentenbegeleiding. 
De drumleerlingen verbaasden 
het publiek met ruige rockmu-
ziek en de improvisaties op de 
dwars�uit werden door het pu-
bliek gewaardeerd. Alle muziek-
stijlen kwamen aan bod en de 
leerlingen zijn weer wat podium-
ervaring rijjker.

Vrolijke Merrie 
zoekt vrijwilliger
Regio - De Vrolijke Merrie, een 
ontmoetingsplek van Reigers-
hoeve voor mensen met demen-
tie in Heemskerk, is op zoek naar 
een vrijwilliger die als chau�eur 
voor vervoer zorgt, met name 
voor vrijdag en de zaterdag. Er is 
een auto en een busje aanwezig. 
Meer informatie tel.: 0251-
207026. 

Speel-o-theek 
voor carnaval
Castricum - Kinderen die met 
carnaval spiderman, ridder, 
draak, indiaan, lieveheersbeest-
je of Frozen meisje willen zijn, 
doen er goed aan met hun ou-
ders bij de speel-o-theek langs 
te gaan. Hier is verkleedkleding 
te leen en er is veel keuze. Alle le-
den mogen één stuks verkleed-
kleding gratis lenen en alle nieu-
we leden mogen twee stuks gra-
tis meenemen. Een lidmaatschap 
is vijf euro per kwartaal, maar kan 
ook kosteloos voor wie eens per 
maand meehelpt. De speel-o-
theek is elke dinsdag open van 
9.00 tot 10.00 uur, woensdag van 
15.00 tot 16.00 uur en op zater-
dag van 11.00 tot 13.00 uur in ba-
sisschool De Sokkerwei.

Pubquiz, Irie Chef, LaMorta, Malignity 
en GhostMind deze week in Bakkerij
Castricum - Donderdag 1 februa-
ri is er een pubquiz in De Bakkerij.
Een team kan maximaal uit vijf 
mensen bestaan. Aanmelden via  
via pub@vriendenvandebakkerij.
nl. Cafe open om 20.00 uur, en-
tree een euro.

Vrijdag 2 februari staat Irie Chef 
op het programma. Irie Chef is 
een project van multi-instru-
mentalist en producer Loek Hau-
wert. Na meer dan tien jaar spe-
len met verschillende ska- en reg-
gaebands  begint hij voor zich-
zelf. Café open om 21.00 uur. En-
tree gratis.
Zaterdag 3 februari: The Black Pla-
gue Tour met LaMorta, Malignity 
en GhostMind. LaMorta speelt 
Deathmetal in de stijl van Six Feet 
Under, Entombed AD, Hail of bul-
lets en Bolt thrower. De groove, 
net zoals de agressiviteit, is be-
langrijk en kenmerkend voor de 

Caitlin ontwikkelt wikkel 
voor eerlijke chocolade 
Castricum - Clusiusleerling Cait-
lin Stam uit 3G heeft een winkel 
ontworpen voor het project keu-
zevak Marketing/Ondernemen 
van het Clusius College Castri-
cum. 

Samen met andere  leerlingen 
vormt Caitlin een groepje dat de 
keuzevakken Marketing en On-
dernemen volgt. Zij schrijven bij 
deze reep een marketing -en on-
dernemersplan. Dat betekent dat 
ze onder andere concurrentie-
onderzoek en doelgroeponder-
zoek doen en dat kostprijsbere-
keningen maken. Ze maken hier 
een verslag over en presenteren 
dat met een marketingcampagne 

aan een jury. De fairtrade choco-
lade van de Chocolademakers, de 
groene visie van het Clusius Col-
lege en de ondersteuning  van de 
Rabobank Noord Kennemerland, 
die het ondernemerschap stimu-
leren, komen mooi samen op de 
door haar ontwikkelde wikkel om 
chocolade. Binnenkort komt ook 
de pure versie van de reep op de 
markt waarvoor momenteel door 
een andere groep een wikkel ont-
worpen wordt. De reep wordt de 
komende weken verkocht op de 
markt in Castricum bij de Clusi-
us marktkraam. De cacaoboeren 
krijgen via de Chocolademakers 
een eerlijke prijs voor hun pro-
duct. Foto: V. Veltman.

Poging inbraak
Akersloot - Zaterdag 27 janua-
ri om 2.15 uur is geprobeerd in te 
breken in een schuur aan de Bos-
chweg. Dat is niet gelukt. De deur 
werd wel vernield.

Fietser ten val
Castricum - Vrijdag 26 janua-
ri rond 11.00 uur vond een ver-
keersongeval plaats op de Stati-
onsweg. De bestuurder van een 
personenauto parkeerde zijn 
voertuig in een parkeervak. Hier-
na opende de passagier de deur 
om uit te stappen. Hierbij is er  
vermoedelijk niet gekeken of er 
nog verkeer aan kwam. Een pas-
serende �etser schampte de deur 
en kwam vervolgens ten val.

muziek van LaMorta. Malignity, 
brengt slepende gitaren met new 
age metalpartijen ondersteund 
met een doordringende bass lijn 
van Sjors Bogaart. 

Frontman Alexander Schuilen-
burg bekroont de sound met zijn 
diepe tot rauwe grunts en zorgt 
voor een goede interactie met 

het publiek. Ghostmind  is een 
trash metal band. Met invloeden 
van de kanten van Kreator, slay-
er, megadeth maar ook het me-
lodische spel van Steve Vai vind 
plaats in deze  trash. Een redelij-
ke nieuwkomer maar toch een 
band om in de gaten te houden. 
Zaal open: 21.00 uur. Entree: vijf/
vier euro. 

Sokkerwei fuseert niet met Juliana 
van Stolberg, maar met de Klimop
Castricum - Schoolbestuur ISOB 
onderzoekt de mogelijkheden 
voor een fusie van de Sokkerwei 
en de Klimop. Het formele sa-
mengaan kan mogelijk al per 1 
augustus 2018. ,,Ouders die kie-
zen voor de Sokkerwei als school 
voor hun kind, zijn ervan verze-
kerd dat hun kind de schoolloop-
baan op de huidige locatie van 
de Sokkerwei kan doorlopen”, 
zegt Robert Smid, directeur-be-
stuurder van de ISOB. ,,Ook blijft 
de werkgelegenheid voor het 
personeel op beide scholen bij 
de ISOB gegarandeerd.”
Eerder onderzocht de ISOB een 
fusie tussen de Sokkerwei en de 
Juliana van Stolberg, die fysiek 

stukken dichter bij elkaar liggen. 
De aanpak van het onderwijs op 
beide scholen verschilt echter te 
veel om op korte termijn succes-
vol samen te gaan, zodat dit fu-
sieproces is gestopt. Voor dit sce-
nario vreest Smid nu niet. Beide 
scholen zijn enkele jaren gele-
den begonnen met een vernieu-
wend onderwijsconcept, geper-
sonaliseerd leren.
,,De afgelopen tijd is al de nodi-
ge synergie ontstaan tussen de 
leerkrachtenteams van de Sok-
kerwei en de Klimop, doordat 
enkele leerkrachten elkaar op-
zochten om ervaringen en idee-
en uit te wisselen”, aldus Smid. 
De betrokken teams, ouders en 

MR’en zijn op de hoogte gesteld 
en op informatie-avonden ver-
der geïnformeerd. 
De scholen tellen momenteel 
105 (de Sokkerwei) en 122 (de 
Klimop) leerlingen. Na enke-
le jaren van krimp groeien bei-
de scholen weer enigszins, me-
de dankzij het vernieuwende on-
derwijsconcept dat in 2016 is in-
gevoerd.
ISOB (Intergemeentelijke Stich-
ting Openbaar Basisonderwijs) 
bestuurt twintig basisscholen 
met totaal zo’n 2800 leerlingen 
in Alkmaar, Bergen, Castricum in-
clusief Akersloot, Heiloo en Uit-
geest. In Castricum gaat het om 
vier scholen. 

Veranderingen bij Johan, 
Ida en Simone Bakker
Castricum - Lijstenmakerij Bij 
Bakker is al jaren een begrip in 
Castricum. Al sinds 1983 is de 
winkel gevestigd op de Dorps-
straat 102. Maar vanaf 1 februari 
gaat er een hoop veranderen. Ida 
en Johan hebben besloten om te 
stoppen met de lijstenmakerij. Zij 
willen een stapje terugdoen. Lijs-
tenmaker Ton Verduin start een 
eigen bedrijf: ‘Zes Planken’ en 
breidt zijn vak als meubelmaker/

timmerman verder uit. De ‘snoep-
winkel voor kunstenaars’ van Si-
mone Bakker blijft wel bestaan, 
waar alle benodigdheden voor 
kunstschilders te koop zijn. Hier 
worden nog wel standaardlijsten 
en op maat gemaakte passe par-
touts verkocht. Het pand aan de 
Dorpsstraat staat te koop en zo-
dra er een koper is wordt voor 
dochter Simone gezocht naar een 
ander pand.

Samen op zoek 
naar bosuilen
Castricum - De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland houdt 
op 16 februari een avondexcur-
sie voor jongeren waarbij op zoek 
wordt gegaan naar bosuilen met 
uilenroeper Arend de Jong. Hij 
bootst het geluid van de uilen 
na. Als het goed is antwoorden 
de bosuilen en laten zij zich even 
zien. Er wordt verzameld op de 
parkeerplaats bij De Hoep. Aan-
vang 19.30 uur en gratis deelna-
me. Begeleiders zijn welkom. Fo-
to: Cees Baart.
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Warmetruiendag: de grootste 
klimaatactie van Nederland

Trek vrijdag 2 februari een warme trui aan, want in heel Nederland wordt de thermostaat 
minimaal een graad lager gezet. Die vrijdag is het namelijk Warmetruiendag en gaan we 
de energieverspilling te lijf. Doe ook mee, zet de verwarming lager en bespaar zo’n 6% 
CO2 met elke graad minder op de thermostaat. Wilt u meer weten over de Warmetruien-
dag, ga dan naar www.warmetruiendag.nl. 

U kunt de grootste slag slaan door uw woning goed te isoleren en de verwarming lager te 
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welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251. 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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Naleving leeftijdsgrens alcohol-
verkoop blijft aandachtspunt
Regio - De cijfers laten zien 
dat het minderjarigen in bij-
na de helft van de gevallen lukt 
om alcohol te kunnen kopen in 
Noord-Holland Noord. Dat blijkt 
uit het nalevingsonderzoek dat 
in het najaar van 2017 is uitge-
voerd. Dit is een verbetering ten 
opzichte van voorgaande jaren. 
Tijdens voorgaande onderzoe-
ken lukte het minderjarigen nog 
bij ongeveer twee derde van de 
aankooppogingen.
Uit de cijfers blijkt verder dat de 
naleving het grootst was bij de 
supermarkten en slijterijen, ge-
volgd door sportkantines, hore-
ca en cafetaria’s. Als door de ver-
strekkers gevraagd werd naar de 
ID leidde dit in alle type verkoop-
punten tot betere naleving van 
de leeftijdsgrens. ,,Dat maakt 
weer duidelijk dat alcoholver-
strekkers een actieve rol heb-
ben bij de naleving door echt te 
vragen naar ID. Hoe eenvoudig 

kan het zijn”, aldus burgemees-
ter van Castricum, Toon Mans, 
één van de drie voorzitters van 
de stuurgroepen van het pro-
ject.  Uit de jongvolwassenmo-
nitor dat is uitgevoerd in de zo-
mer van 2017 blijkt namelijk dat 
een groot deel van de minder-
jarigen weleens alcohol gebrui-
ken, maar liefst 77,7%. Jongeren 
onder de 18 jaar geven aan dat 
zij dit vaak doen bij vrienden of 
thuis. Zij krijgen de alcohol vaak 
via vrienden of hun ouders. Bur-
gemeester Toon Mans: ,,Nale-
ving is dan wel gestegen, maar 
ik ben geschrokken dat alcohol 
zo makkelijk gebruikt wordt in 
de privésfeer. Dat getuigt maar 
weer dat handhaving alleen niet 
genoeg is en samen moet gaan 
met preventie vooral gericht op 
ouders.” Ouders spelen een be-
langrijke rol in het bespreekbaar 
maken van alcoholgebruik. Van-
daar dat het project blijft inves-

teren in het voorlichten van ou-
ders, zeker vanwege hun voor-
beeldfunctie. De meerderheid 
van de ouders vindt het goed als 
zijn of haar kind alcohol drinkt. 
Het project ‘In Control of Alcohol 
& Drugs’ ging op 29 januari in ge-
sprek met de vertegenwoordi-
gers van de branches en onder-
zoekers en bestuurders van de 
gemeenten. ,,Het is een maat-
schappelijk thema. Een thema 
waarin we met elkaar moeten 
blijven samenwerken om deze 
stijgende lijn voort te zetten”, al-
dus Mans. 

Zowel het nalevingsonderzoek 
als de jongvolwassenenmonitor 
zijn uitgevoerd in opdracht van 
het project ‘In Control of Alcohol 
& Drugs’. Dat is een samenwer-
king van de zeventien gemeen-
ten van NHN, GGD Hollands 
Noorden, Veiligheidsregio NHN, 
Brijder Jeugd en GGZ.

Sobere variant van nieuw 
zwembad van boven af gezien
Castricum - Zo kan het er uit 
gaan zien; een nieuw zwembad 
op een veld van FCC gelegen aan 
de zijde van de Gerbrandsven. Dit 
is de sobere variant waarvoor het 
college zijn voorkeur heeft uit-
gesproken. De raad mag beslis-
sen. Vorige week donderdag was 
er een presentatie van het bu-
reau Olco advies & management. 

Donderdag staat het onderwerp 
weer op de agenda. Het gaat bij 
de sobere en minst kostbare va-
riant om een binnenzwembad 
bestaande uit een 25x15,4 wed-
strijdbad en 20x10 instructiebad. 
Het is de bedoeling dat het een 
‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ 
wordt voor de duurzaamheid. In 
de planuitwerkingen is rekening 

gehouden met de mogelijkheid 
tot gefaseerde uitbreiding van de 
accommodatie met een sporthal 
en sportzaal inclusief aanvullen-
de ruimten ter vervanging van De 
Bloemen en een recreatief zwem-
bad met waverider. De illustratie 
is afkomstig uit het rapport van 
Olco dat donderdag werd gepre-
senteerd.

Hoog bezoek bij Forte Kinder-
opvang tijdens Voorleesontbijt
Tot en met 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen weer 
plaats. Bij Forte Kinderopvang werd de start van deze dagen ge-
vierd met het bezoek van drie wethouders en de burgemeester. 
Wethouders en burgemeesters lazen bij verschillende Forte vesti-
gingen in Castricum en Limmen voor uit het prentenboek van het 
jaar ‘Ssst! De tijger slaapt’.

Regio - Burgemeester Toon Mans 
kwam voorlezen aan de kinderen 
van peuteropvang ‘t Drempeltje. 
Bij de aankondiging van de burge-
meester wist een meisje van drie te 
vertellen dat de burgemeester die 
meneer is die ook bij Sinterklaas 
op tv is. De burgemeester legde 
uit wie hij was en hoe je hem kunt 

herkennen en toverde daarbij zijn 
ambtsketen tevoorschijn. Wethou-
der Rood (foto) bezocht de kin-
deren van kinderdagverblijf Het 
Zandkasteel. Midden in de cen-
trale hal, op het kleed met de kin-
deren om zich heen, heeft de wet-
houder voorgelezen. De kinderen 
klommen op schoot om het boek 

nog eens goed te bekijken en wil-
den hem niet meer loslaten. 

De kinderen van kinderdagverblijf 
De Vuurtoren werden voorgelezen 
door wethouder Steeman. Hij las 
het boek zo enthousiast voor dat 
de kinderen van begin tot eind ge-
boeid bleven luisteren, hij maak-
te het ook wel spannend. Tenslot-
te werd wethouder Swart door de 
kinderen van kinderdagverblijf Ei-
gen Wijs in Limmen welkom gehe-
ten door echte tijgertjes. Het was 
zo gezellig met de wethouder dat 
hij nóg een boekje voorlas. 

Opbrengst Barrel Challenge voor 
Stichting Hart voor Borstkanker 
Castricum - Lia Kooijman, op-
richtster van de Stichting Hart 
voor Borstkanker, en een aantal 
van haar vrijwilligers hebben af-
gelopen zaterdag Franklin Kloos 
van de �rma Peijs en Kloos uit-
gezwaaid. Na het succes van 
vorig jaar neemt Franklin sa-
men met zijn team en twee au-
to’s deel aan de Barrel Challen-
ge wintereditie 2018. Het gaat 
niet om een rally, maar een eve-
nement waar meedoen en uit-
rijden op de eerste plaats staat. 
De mannen zijn op 28 januari in 
Nederland van start gegaan en 
zullen via Duitsland, Oostenrijk, 
Italië, Slovenië naar hun eindbe-
stemming rijden. Veel deelne-
mers koppelen een goed doel 
aan hun challenge en evenals 

vorig jaar gaat de opbrengst van 
dit evenement naar de Stich-
ting Hart voor Borstkanker. Vo-
rig jaar was dat bijna 4.000 eu-
ro en het team hoopt het dit 
jaar te overtre�en. Mede dank-
zij deze donatie is het de Stich-
ting Hart voor Borstkanker dit 
jaar gelukt om tijdens het tien-
jarig bestaan de 30.000 euro te 
bereiken en meerdere geadop-
teerde borstkankeronderzoe-
ken van KWF Kankerbestrijding 
te �nancieren.
Lia Kooijman is dankbaar: ,,Het 
geeft de stichting een enorm 
impuls en de afgelopen maan-
den waren zeer intensief maar 
ook heel bijzonder.” Vanaf okto-
ber mocht Lia in diverse leeg-
staande winkelpanden koste-

loos een pop-up winkel inrich-
ten. ,,De reactie waren hartver-
warmend en de opbrengst ge-
weldig.” Er zijn nu vele creatieve 
en actieve vrijwilligers die hel-
pen met de productie van de 
sieraden. Ook worden er engel-
tjes gemaakt van oude sieraden 
van overleden dierbaren, wel-
ke voor de nabestaanden waar-
devol zijn en troost bieden. Zelf 
een sieraad maken kan tijdens 
een workshop tijdens de ope-
ningstijden van de winkel maar 
ook op afspraak. Momenteel 
heeft de stichting weer voor on-
bepaalde tijd een plekje in het 
winkeltje naast Aldi op het Bak-
kerspleintje. Openingstijden: 
vrijdag en zaterdag van 11.00-
17.00 uur.  
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