
Oldtimer 
bromfi etshow 

Akersloot - Op zaterdag 17 
en zondag 18 februari or-
ganiseert E.L.V.I.S. de jaar-
lijkse oldtimer brom� ets-
show met brom� etsen uit 
de jaren 50 tot 80 uit de vo-
rige eeuw. Bij café De Vriend-
schap zijn ze te bewonde-
ren. E.L.V.I.S. (Eerste Liefheb-
bers Vereniging Interessante 
Sportbrommers),  is een ver-
eniging met een ledenaantal 
dat de laatste jaren schom-
melt tussen 150 en 160 uit 
de kop van Noord-Holland. 
De openingstijden zijn za-
terdag van 10.00 tot 21.00 
uur en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Entree drie euro 
vanaf dertien jaar.
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bstakels voor uitbreiding 
recreatie oeverpark De Hoorne
Castricum - Tijdens de raadsin-
formatiebijeenkomst vorige week 
donderdag is gesproken over het 
opwaarderen van de dagrecrea-
tie  bij De Hoorne. Een werkgroep 
heeft geïnventariseerd wat de 
mogelijkheden en wensen zijn.
Bewoners willen graag eenvoudi-
ger in- en uitstapmogelijkheden 
voor het zwemmen bij oeverpark 
de Hoorne, in combinatie met 
uitbreiding van picknickmeubi-
lair en speeltoestellen. RAUM, ei-
genaar van de grond stelt dat 
de verschillende ideeën van de 
werkgroep aansluiten bij de ont-
wikkelstrategie van het RAUM 
voor deze locatie, maar er moe-
ten eerst een aantal belemmerin-
gen worden overwonnen.

De werkgroep heeft mooie plan-
nen, denk aan diverse sportmo-
gelijkheden, een am� theater met 
festivals en andere optredens, 
een restaurant met terras en bar-
becuemogelijkheden. Verder is 
gedacht aan een speelbos met al-
lerlei mogelijkheden voor kinde-
ren.
Het streven is om in 2020 er een 
groot sportevenement plaatst te 
laten vinden. Het terrein De Hoor-
ne ligt binnen het Natuur Net-
work Nederland (NNN). Dit bete-
kent dat er op dit moment wei-
nig mogelijkheden zijn voor re-
creatieve ontwikkelingen. De ver-
wachting is dat er in de toekomst 
wel ontwikkelingen mogelijk zijn. 
Daarnaast zijn de mogelijkhe-

den binnen het bestemmings-
plan nu nog beperkt. Het terrein 
heeft een venige ondergrond en 
het RAUM geeft aan dat opho-
gen van het terrein, aanbrengen 
van een strandje of het plaatsen 
van toestellen nader onderzoek 
vereist. Ook moet gekeken wor-
den naar de veiligheid. De water-
diepte maakt toezicht mogelijk 
verplicht. De realisatie van recre-
atieve ontwikkeling van De Hoor-
ne lijken daarmee nog niet haal-
baar in 2018. Daarnaast heeft het 
RAUM aangegeven naast een � -
nancieel dekkingsplan voor in-
vesteringen ook een sluitend � -
nancieel dekkingsplan voor bet 
beheer en onderhoud van de ge-
meente Castricum te verwachten.

Politici in debat over strand
Castricum - Er wordt een politiek 
café over strandgebied gehouden, 
een speciale bijeenkomst van de 
Overleggroep Strandgebied Cas-
tricum (OSC). Op 20 februari geven 
de vertegenwoordigers van de aan 
de gemeenteraadsverkiezingen 
deelnemende politieke partijen 

hun visie op het strandbeleid in de 
raadsperiode 2018-2022. Zij gaan 
in discussie met elkaar en het pu-
bliek over vooraf opgestelde stel-
lingen over het strandgebied. Hoe 
denken de politici bijvoorbeeld. 
over het realiseren van kort parke-
ren? De bijeenkomst wordt gehou-

den in de zaal van Fase Fier in Bak-
kum en begint om 20.00 uur. Het 
debat wordt geleid door onafhan-
kelijk voorzitter van de OSC IJmte 
van Gosliga, oud-wethouder van 
de gemeente Castricum. De bij-
eenkomst is openbaar en alle be-
langstellenden zijn welkom.

emme a ade in Huiskamertheater
Castricum - Janneke Jager komt 
op 24 februari naar Franks 
Huiskamertheater met Femme 
Façade, magische muziek en 
poëtische illusie. 

Janneke neemt het publiek mee 
naar de wereld achter het ge-
kleurde circusdoek. Zij wordt mu-
zikaal begeleid door Bas Bons en 

Nils Westerho� . Janneke bekijkt 
de wereld met een brutale blik en 
vertelt of zingt hierover met een 
ontluisterende opmerkzaamheid 
of in amusante anekdotes. 

Janneke won ooit de Publieks-
prijs van het Utrechts Cabaretfes-
tival (2013) en stond in de kwart-
� nale van het Leids Cabaretfesti-

val in 2015. Zij volgde een oplei-
dingstraject aan de Koningsthea-
teracademie in Den Bosch en be-
speelt sinds 2011 diverse lande-
lijke podia, van de Waddeneilan-
den tot aan de Zuidelijke lands-
grenzen. Aanvang 20.30 uur. 

All-in kaarten zijn verkrijgbaar via 
info@dorpsstraat23.nl.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KROKANTE VLAAI 
WEKEN

KERSEN
YOGHURT/FRAMBOZEN
HAZELNOOTKROKANT
CHOCOLADE KROKANT
MONCHOU
BREUGEL/PASSIE
APPELKROKANT VLAAI

9,95
8 PERS.VLAAI VAN DE WEEK!

MONCHOU VLAAI

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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ichel Butter eerste 
ederlander in Schoorl

Castricum - Zondag 11 februari 
vonden de Nederlandse kampi-
oenschappen 10 kilometer plaats 
tijdens de Groet uit Schoorl Run. 
Er stonden veel TDR-atleten aan 
de start met ambitieuze plannen, 
maar het werd een � nish die nie-
mand had verwacht.
Voor TDR was het een historische 
dag. Niet alleen werden er PR’s 
gelopen, maar het gehele natio-
nale mannen-podium werd ge-
domineerd door TDR.
Aan de start verschenen Michel 
Butter, Edwin de Vries, Maha-
di Abdi Ali en Ambroise Uwira-
giye. Butter was er op gebrand 
zijn vierde Nederlandse wegtitel 
op de 10 kilometer in de wacht 
te slepen, waar de Vries en Abdi 
Ali ook plannen hadden om een 
glorieuze plaats op het podium 
te bemachtigen. Butter had een 
mooie strijd met de mede-mara-
thonloper Callum Hawkins, voor-
al bekend om zijn vierde plek op 
de Wereldkampioenschappen in 
Londen van 2017. Butter deed 

lang mee voor de internationa-
le overwinning en nam vaak het 
voortouw. Butter, die de laatste 
tijd veel heeft geïnvesteerd in 
snelheid en in volle voorberei-
ding is voor het WK halve ma-
rathon, moest in de laatste fase 
van de wedstrijd Hawkins voor-
bij laten gaan, maar gaf niet veel 
toe. Hij � nisht uiteindelijk op een 
tweede plek. Hij kwam ruim als 
eerste Nederlander over de � nish 
in een tijd van 29’12”. De mara-
thonloper laat zich goed zien in 
de voor hem kortere wedstrij-
den. Zo is hij leider in het Nati-
onaal Crosscircuit en heeft hij 
plannen om een gooi te doen 
naar het eremetaal tijdens het 
NK indoor 3000 meter van ko-
mend weekend. 
Achter Butter ontstond een mooi 
groepje voor de andere podium-
plekken, die mede bestond uit 
TDR-lopers De Vries en Abdi Ali. 
De Vries � nishte als tweede Ne-
derlander in 29’49” en de derde 
plek was voor Abdi Ali.

Geld voor goede idee n
Regio - Er is dit jaar weer 45.000 
euro beschikbaar voor Noord-
Hollandse groene vrijwilligers-
projecten. Tot 15 maart kunnen 
organisaties en vrijwilligers een 
aanvraag indienen. 

Vooral projecten rond jongvol-
wassenen in het groen, verho-
ging van de biodiversiteit en de 
verbetering van de e�  ciency van 
het vrijwilligerswerk maken kans 
op een bijdrage.
Ook dit jaar heeft het fonds speer-
punten. Projecten die de natuur 

verbeteren en zorgen voor meer 
planten en dieren, maken vooral 
kans als dit gecombineerd wordt 
door nieuwe samenwerkingsvor-
men. Denk daarbij aan de samen-
werking tussen een zorginstelling 
en een heemtuin. Ook projecten 
die jongvolwassenen betrekken 
bij het groen maken meer kans 
op een bijdrage. 
Meer informatie over het Be-
trekken bij Groen Fonds? Kijk op 
www.betrekkenbijgroen.nl voor 
alle informatie en een inschrij� or-
mulier.

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

MINUTE STEAKS
25% KORTING

SUCADELAPJES
MET JUS 

kant en klaar 3 HALEN 2 BETALEN

2 pers. krieltjes
2 pers. sperziebonen

2 bio kip burgers
SAMEN € 5,99

fricandeau
boterhamworst

gebraden gehakt
SAMEN € 4,99
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Frogs Ltd in Mezza Luna
Castricum - Aanstaande zon-
dag is er weer livemuziek bij Mez-
za Luna; het is tijd voor Blues in 
Castricum. Dit  keer wordt de mu-
ziek verzorgd door de vier man-
nen van Poker, alias the Frogs Ltd. 
Zij brengen niet alleen hun blues-
repertoire ten gehore, maar ook 
hun alom bekende werk uit hun 
jeugdjaren, de jaren 60. 

Deze oude bluesrockers staan ga-
rant voor een sfeervolle en geva-
rieerde muziekmiddag. De aan-
vang is 15.30 uur en de toegang 
gratis. De ‘bluessaté’ wordt speci-
aal door het team van Mezza Lu-
na aanbevolen. 
Samenstelling van de band: Da-

ve van der Schaaf, piano/ham-
mond, Jean Hanck, gitaar, Jaap 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 29-1-2018: Rober-
tus Geert van der Eng, zoon van 
Daan A. van der Eng en Wiets-
ke G.O. Beentjes. 20-1-2018: La-
ra Pèta Aatje van Zelm, doch-
ter van Maikel van Zelm en Ma-
ria J. Appel. Castricum - 15-1-
2018: Gioa Loīs Faure, dochter 
van Bart F.H. Vrijburg en Valerie 
C. Faure. 24-1-2018: Lis Anna van 
Oostrom, dochter van Sebastiaan 

van Oostrom en Anna A.M. Veldt. 
Limmen - 3-2-2018:       Jazz-Lynn 
Groot, dochter van Patrick Groot 
en Christ’l T.J. Wittens.

Overleden
Castricum - 1-2-2018: Geertruida 
H. Lammerse, weduwe van Aldert 
Dijkstra. 4-2-2018: Johanna Jon-
kers, weduwe van Dirk Beutick. 
4-2-2018: Johannes P.M. Pepping, 
gehuwd met Catharina C.J. Mul.

Renovatie Geesterduin
Castricum - Donderdagavond 
buigt de gemeenteraad zich weer 
over de uitbreiding van winkel-
centrum Geesterduin dat op de 
nominatie staat gerenoveerd te 
worden. De drie entrees wor-
den uitgebreid en vernieuwd en 
er komt een nieuwe locatie voor 
Belinda’s Bloemenkiosk. 
Al enige tijd zijn er plannen om 
het winkelcentrum Geesterduin 
aan te passen aan de eisen van 
de tijd. Er zijn verbeteringen no-
dig om aantrekkelijk te blijven 
voor consumenten en in te spe-
len op de behoefte van de con-
sument aan grotere winkels met 
een completer aanbod van arti-
kelen en de behoefte van de on-
dernemer om de bedrijfsvoe-

ring te optimaliseren. De winkel-
pui aan de oost- en zuidzijde, ter 
hoogte van de HVMS en snackbar 
Geesterduin, wordt vernieuwd in 
verband met een nieuwe gevel-
indeling. Ook de winkelpui aan 
de westzijde wordt vernieuwd in 
verband met een nieuwe gevel-
indeling.

De voorgenomen ontwikkeling is 
in strijd met de bestemming be-
stemming ‘Verkeer - Verblijfsge-
bied’. Om die reden is een plano-
logische procedure nodig om af 
te wijken van het bestemmings-
plan. Gezien de geringe afwij-
king, is ervoor gekozen de voor-
genomen ontwikkeling mogelijk 
te maken door een herziening.

Een op de twee houtkachels is aan vervanging toe

Grote inruilactie houtkachels
Regio - In Nederlandse wonin-
gen staan meer dan een miljoen 
houtgestookte (open)haarden 
waarvan vijftig procent gemid-
deld ouder is dan twintig jaar en 
daarmee dringend aan vervan-
ging toe. 
De Stichting Nederlandse Haar-
den- en Kachelbranche (NHK) 
pleit al jaren voor aanvullende 
beleidsmaatregelen om oude 
vervuilende houtkachels te ver-
vangen door nieuwe die voldoen 
aan de strengste eisen op het ge-
bied van �jnstof uitstoot. Derge-
lijke maatregelen blijven voorals-
nog uit en daarom is de NHK in 
januari een landelijke inruilactie 
gestart waarbij men tot 350 eu-
ro inruilpremie ontvangt voor de 
oude (open)haard.
In 2022 wordt de EcoDesign re-
geling voor toestellen met vas-
te brandsto�en van kracht, die 
ervoor gaat zorgen dat houtge-
stookte toestellen aan strengere 
kwaliteits- en emissie-eisen vol-
doen. EcoDesign is een EU-regel-
geving, erop gericht te zorgen 
dat fabrikanten al bij het ontwerp 
van een product rekening hou-
den met de impact op het milieu 
gedurende de hele levensduur. 
Per 1 januari 2022 moeten alle 
nieuw verkochte houtgestookte 
toestellen in Europa aan deze mi-
lieucriteria voldoen. 
,,De Nederlandse fabrikanten 

ontwikkelen al jaren conform de-
ze richtlijnen, dus waarom wach-
ten tot 2022 wat in 2018 al rea-
liseerbaar is?” aldus Gert Kooij, 
woordvoerder van de NHK. 
Nieuwe generatie houtkachels 
scoren qua emissie veel beter 
dan oude kachels en open haar-
den. Een nieuwe kachel stoot tot 
vij�tg procent minder �jnstof uit 
dan een verouderde kachel. En in 
vergelijking met een open haard 
zelfs honderden procenten. Daar-
naast verbranden moderne ka-
chels hout op een veel hogere 
temperatuur waardoor het hout 
volledig verbrandt. Het rende-
ment ligt daardoor hoger en de 
schoorsteen rookt bij goed stook-
gedrag nauwelijks. ,,Een bestaan-
de (open)haard renoveren en up-

graden is in vrijwel elke situatie 
eenvoudig te doen. Daarvoor zijn 
zeer goede oplossingen beschik-
baar. Het rendement gaat dan 
van 15-20% naar 75-85%,’’ zegt 
Kooij. 
De inruilactie is een initiatief van 
de NHK en geldt voor inruil te-
gen een houthaard of kachel met 
minimaal een A-label. De con-
sument wordt daarbij volledig 
ontzorgd doordat de NHK zorg-
draagt voor verantwoorde in-
name en recycling van de oude 
haarden. Bovendien ontvangt ie-
dere deelnemer een gratis stook-
cursus voor verantwoord stook-
gedrag. De actie loopt tot en met 
31 maart 2018. Voor meer in-
formatie en actievoorwaarden 
www.stichting-nhk.nl.

‘Samen komen we nog sterker voor de dag’
Uitgeverijen bundelen krachten
Regio - Uitkijkpost Media en 
Kennemerland Uitgevers wer-
ken sinds dit jaar intensief sa-
men. Frits Raadsheer van Ken-
nemerland Uitgevers: ,,We bun-
delen onze krachten om samen 
nog sterkere kranten te kunnen 
maken, overigens in combinatie 
met websites.” Janneke Mars van 
Uitkijkpost Media: ,,Het idee el-
kaar te versterken ontstond en-
kele jaren geleden en gaande-
weg kregen wij een steeds nau-
were band. We zijn nu met elkaar 
de juiste weg in geslagen.”
De samenwerking is volgens de 
twee uitgeverijen een logische 
stap. Raadsheer: ,,Waarom zou-
den we met elkaar concurreren 
en in diverse kranten over dezelf-
de onderwerpen schrijven? Bo-
vendien is het commercieel las-
tiger om met meerdere uitgeve-
rijen in dezelfde vijver te vissen.” 
Daarom helpt het personeel van 
Kennemer Uitgevers en Uitkijk-
post Media elkaar tegenwoordig 
waar nodig en delen zij hun arti-
kelen en foto’s. De samenwerking 
leidt tot verschuivingen in het 
aanbod van kranten. ‘Kijk op Cas-
tricum’ valt sinds 1 januari niet 
meer op de deurmat in Castri-
cum, maar wordt nog wel online 
goed onderhouden met nieuws 
en andersoortige informatie uit 
Castricum. Daarnaast wordt van-
af de lente van dit jaar de Uitkijk-
post niet meer in Akersloot ver-
spreid, maar uitsluitend in Heiloo, 

Limmen, Egmond aan den Hoef 
en Egmond-Binnen. In plaats 
daarvan krijgt De Castricummer, 
die ook in Akersloot wordt ver-
spreid, een redactionele boost. 
Verder verdwijnt De Uitgeester 
Courant van het toneel, dat ge-
beurt eveneens in de lente van 
2018. In plaats hiervan wordt De 
Uitgeester een nog sterkere uit-
gave. Winkelkrant Heiloo wordt 
sinds kort niet meer verspreid.

Verder komen specials in meerde-
re kranten terug. Bijvoorbeeld de 
wat uitgebreidere artikelen over 
bedrijven en instellingen (adver-
torials), die voorheen in de Win-
kelkrant Heiloo stonden, staan 
straks in de Uitkijkpost. Een an-
der voorbeeld is ‘Lijf en gezond-

heid’, een rubriek die in meerde-
re kranten terugkomt met arti-
kelen over medische onderwer-
pen, psyche, uiterlijk en voeding. 
Kennemerland Uitgevers on-
derhoudt ook de bijbehorende 
website www.lijfengezondheid.
nl. Daarnaast besteden de kran-
ten aandacht aan wonen in de ru-
briek Wonen.nl, dit met een dui-
delijke redactionele link naar de-
ze goed bezochte website. Aan-
trekkelijke acties voor adverteer-
ders zijn er ook: zo hebben adver-
teerders recht op een gratis web-
pagina op Wonen.nl.
Meer weten? Neem dan contact 
op via www.kennemerlanduit-
gevers.nl of www.uitkijkpost.nl. 
Tekst: EJV Mediaproducties/Evert 
Visser.

Neele, basgitaar/dwar�uit, Cor 
Boot drums.

Basiscursus 
schilderen
Castricum - Bij Perspectief start 
donderdag 8 maart van 19.30 
tot 22.00 uur weer een zes avon-
den durende basiscursus schilde-
ren. Deze basiscursus, onder lei-
ding van docente Fré Ham, is een 
vervolg op de basiscursus teke-
nen, maar kan ook los hiervan ge-
volgd worden. Informatie en aan-
melden via www.perspectiefcas-
tricum.nl of bij Froukje Docter, 
tel.06-13050180.
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gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Regionale campagnebijeenkomst 
van het CDA met Pieter Heerma 
Regio - Op 19 februari organi-
seert het CDA een regionale cam-
pagnebijeenkomst in Heiloo. CDA 
Tweede Kamerlid Pieter Heerma 
zal hier aanwezig zijn. Hij spreekt 
over onderwerpen uit zijn porte-
feuille die lokaal van belang zijn. 
Tijdens de bijeenkomst kan men 

ook kennismaken met de CDA-
lijsttrekkers en kandidaten uit de 
gemeenten in de regio. Zij zul-
len zich presenteren in een korte 
pitch en vertellen waar het CDA 
in hun gemeente voor staat.
De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de CDA-afdelingen uit 

Alkmaar, Heiloo, Castricum, Ber-
gen, Uitgeest, Heerhugowaard en 
Langedijk, met steun van het CDA 
landelijk en het  CDA Noord-Hol-
land. De bijeenkomst vindt plaats 
in Hotel Fletcher (Kwartje Ko�e), 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo. Aanvang 20.00 uur.

Lekker, de krokante vlaaiweken 
zijn aangebroken bij De Roset
Castricum - De maand februa-
ri staat bij patisserie en choco-
laterie de Roset in het teken van 
de vlaaien met de typische kro-
kante bodem en heerlijke vullin-
gen. Elke week wordt een ande-
re smaak voor het voetlicht ge-
bracht en die is extra aantrek-
kelijk geprijsd. Vanzelfsprekend 
worden de vlaaien in eigen bak-
kerij ambachtelijk gemaakt vol-
gens traditioneel recept. 
De hazelnootkrokant bijvoor-
beeld heeft een krokante bodem 
en is gevuld met Zwitserse room 
en slagroom. Deze vlaai wordt af-
gewerkt met hazelnootschuim 
en chocoladeschaafsel. Of kies 
voor de Breugel/passie, een vlaai-
enbodem met passie-banket-
bakkersroom, slagroom, frambo-
zen-crumble en afgewerkt met 

Stress-less van start bij yoga2go
Castricum - Op 21 februari vindt 
een inloopavond plaats bij yoga-
2go waar onder andere wordt in-
gegaan op de cursus ‘Stress-less’ 
die binnenkort van start gaat. Lu-
cie van Leeuwen is een van de 
cursusleidsters en zij vertelt: ,,Veel 
mensen ervaren veel stress bij het 
volbrengen van de alledaagse ta-
ken en om te voldoen aan ander-
mans verwachtingen. Daarnaast 
kunnen we moeite hebben met 
de vele gedachten en emoties die 
in ons omgaan. Anderen vinden 

het moeilijk om de verleiding te 
weerstaan om doorlopend bezig 
te zijn met smartphones en der-
gelijke.

,,In de cursus Stress-less, komt aan 
bod wat wij Yvonne en ik graag 
hadden willen leren vroeger op 
school, over ons eigen brein en 
geest. Hoe we weer bewust kun-
nen worden van alles wat er in 
ons omgaat en onze innerlijke 
zelf weer kunnen terugvinden. 
Zodat we van hieruit helder kun-

nen denken, voelen en handelen. 
De cursisten leren vaardigheden 
om weer terug te komen in het li-
chaam, om te gronden en oude 
spanningen los te laten, om zo in-
nerlijke rust weer terug te vinden, 
ermee te spelen en te ervaren 
hoe �jn het is om gefocust en vol 
energie door het leven te gaan.”

De inloopavond is op woensdag 
21 februari van 17.30 tot 18.30 
uur bij yoga2go. Aanmelden kan 
via tel.: 06-28490873 of www.yo-
ga2go.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Tosca - The Royal Opera

vrijdag & zaterdag 16.00 &  21.15 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.45 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 18.45 uur

Fifty Shades Freed 
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Post

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur 

Wild (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur   dinsdag 14.00 uur 
Darkest Hour

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur

Ted & het geheim van 
Koning Midas 

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

Programma 15 februari t/m 21 februari

Gratis lezing over een natuurlijke 
grip op auto-immuunziekten 

Regio - Schildklierproblemen, 
hart- en vaatziekten, ziekte van 
Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus, 
Reumatoïde Artritis, Multiple 
Sclerose, Sarcoïdose, Alzheimer 
zijn voorbeelden van auto-im-
muunziekten. Om inzicht te krij-
ge in mogelijke oorzaken en  een 
integrale aanpak wordt een gratis 
lezing gehouden op 24 februari 
bij BodySwitch.
Frank Jonkers vertelt over de oor-
zaken die tot deze ziektes kun-
nen leiden. ,,Klachten presente-
ren zich vaak in spieren, gewrich-
ten, huid en interne organen, zo-

als nieren, hart, longen en bloed-
vaten. Ziektebeelden waarbij het 
immuunsysteem op eigen weef-
sel onaangepast reageert, noe-
men we auto-immuunziekten. De 
lezing is bedoeld voor patiënten 
om inzicht te krijgen over de vele 
mogelijke oorzaken van auto-im-
muunziekten en om te zien hoe 
een integrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden.” 
Uit studies blijkt volgens Frank 
Jonkers dat slechts een klein per-
centage van de ziektebeelden 
waarbij auto-immuniteit een rol 
speelt wordt bepaald door gene-

tica (erfelijke factoren).  ,,Omge-
vingsfactoren bepalen voor het 
grootste deel het ontstaan van 
auto-immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darm�ora, stress, toxi-
nes en infecties.  

De lezing wordt gehouden op za-
terdag 24 februari in het oplei-
dingslokaal van BodySwitch aan 
de Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.bodys-
witch.nl, per e-mail heemskerk@
bodyswitch.nl, of telefonisch: 
0251-234 000.

Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri
Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri is een donker en 
komisch drama. Nadat er maan-
den voorbijgaan zonder dat er 
een dader wordt gevonden in 
de moordzaak van haar dochter, 
neemt Mildred Hayes een gedurf-
de stap. Ze laat drie controversië-
le boodschappen op reclamebor-
den plaatsen langs de weg rich-

ting haar dorp gericht aan het ge-
respecteerde politiehoofd, Wil-
liam Willoughby. Wanneer poli-
tieagent en tweede in lijn Dixon, 
een onvolwassen moederskindje 
met een voorliefde voor geweld, 
erbij betrokken raakt, wordt de 
strijd tussen Mildred en Ebbing’s 
ordehandhaving alleen maar hef-
tiger.

The Post is een meeslepend ver-
haal over de onwaarschijnlijke 
samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever van een gro-
te Amerikaanse krant, Katherine 
Graham en redacteur Ben Bradlee 
van The Washington Post. Ze zijn 
genoodzaakt al hun meningsver-

The Post schillen aan de kant te schuiven 
in hun strijd tegen de concurrent 
The New York Times om als eer-
ste geheime overheidsdocumen-
ten 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.

Expositie Inge Ruijmgaart
Castricum - Tot en met  20 maart 
kan men in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein Rom-
mel de schilderijen van Inge 
Ruijmgaart bewonderen. 
Inge is altijd creatief bezig ge-

weest en schildert vanaf haar 
tiende jaar. Haar schilderijen 
weerspiegelen haar gevoelens. 
Inspiratie haalt zij uit haar omge-
ving en gaat daar fantasierijk mee 
om.

Droomlandschappen Eric Manoukian
Castricum - Als golven rollen ze 
langzaam over elkaar de wol-
kenluchten van Eric Manoukian 
(Lyon, Frankrijk) Zijn expositie 
in galerie Streetscape wordt za-
terdag 3 maart van 16.00-18.00 
uur, samen met de bijzonde-
re expositie van Henk-Willem 
Klaassen uit Castricum feeste-
lijk geopend. Eric is persoonlijk 
aanwezig bij de opening. 

Met onwaarschijnlijke kleurkeu-
zes en bewegingen met het pa-
letmes, soms sereen, soms dyna-
misch realiseerde Eric Manoukian 
zijn originele droomlandschap-
pen. 
Wolken laten hem reizen, laten 
hem dromen; in deze serie laat 

Eric Manoukian zijn persoonlijke 
visie op de hemel zien. Wie een 

‘Cloud’ van Eric Manoukian koopt 
krijgt de voorstudie erbij. 

Mini Matthäus in De Oude Keuken

Bakkum - Op zondag 11 maart 
om 15.00 uur vindt in De Oude 
Keuken een bijzonder concert 
plaats: de Mini Matthäus. Negen 

door de wol geverfde zangers 
van het Mini Matthäusensemble 
zingen een intieme, solistische 
versie van Bach’s meesterwerk. 

Deze gestripte Matthäus is de 
helft korter, maar bevat wel al-
le donder en bliksem en tranen, 
en natuurlijk het Erbarme dich 
en het mooie slotkoor. Na a�oop 
kan het publiek aanschuiven 
voor een passievolle dagspecial. 
Muziek van het prille voorjaar, 
van de passietijd: overal in het 
land trekt de Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach volle 
zalen. Om deze krachtige prach-
tige muziek nog dichter bij de 
mensen te brengen is zes jaar ge-
leden het Mini Matthäusensem-
ble opgericht. De nadruk ligt op 
de harmonie tussen de stemmen 
en het aangrijpende verhaal. Dat 
daardoor dichterbij komt dan 
ooit. 
Kijk voor meer informatie en re-
serveren op www.deoudekeu-
ken.net.

Castricum - Mensen die graag 
een concert bezoeken in het Con-
certgebouw in Amsterdam, maar 
er tegenop zien alleen te gaan of 
om zelf naar Amsterdam te rei-
zen, kunnen gebruikmaken van 
Uitbureau Castricum (UBC). 

Een bus brengt belangstellen-
den vanaf negen opstapplaatsen 
in Castricum en het stationsplein 
in Uitgeest naar het Concertge-
bouw en zet hen voor de ingang 
af. Na a�oop van het concert wor-
den zij daar weer opgehaald. De 
bus rijdt voor jong en oud. Bin-
nenkort maakt het UBC keuze uit 
aan aantal concertseries. Meer in-
formatie: tel.: 0251-826466, amg.
graumans@ziggo.nl.

Naar concert 
met Uitbureau

Klaverjassen tijdens de 
Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum - Vrijdag 23 februari 
wordt door Blauw-Zwart, de sup-
portersvereniging van Vitesse’22, 
voor de 49e keer de jaarlijkse ou-
derenmiddag georganiseerd. 

Met een hapje en een drankje 
kunnen de ouderen van Castri-
cum, al dan niet met een Vites-
severleden, weer klaverjassen in 

de Vitesse-kantine. De aanvang is 
om 14.00 uur in de De Tre�er. Er 
zijn mooie prijzen beschikbaar. 

Voor deze ouderenmiddag wor-
den maximaal tachtig gratis kaar-
ten uitgegeven. De kaarten zijn 
vanaf maandag 19 februari af te 
halen bij Jos Kramer, Wayenburg 
5 in Castricum.

merengue. Verder zijn er vlaai-
en in de smaken kersen, yoghurt 
met frambozen, chocoladekro-
kant, appelkruimel en MonChou 
die deze week in de aanbieding 

is. Er zijn acht smaken waaruit ge-
kozen kan worden. Zo wordt de 
doorgaans saaie maand februa-
ri toch nog heel feestelijk dankzij 
het team van De Roset.
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14 FEBRUARI
Open Huis PCC Heiloo, De Dors 
2, 19.00-21.00 uur.

Theaterconcert 3JS in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Tg. Oostpool/Theater Sonne-
vanck met tragikomedie Bro-
mance (14+) in De Vest Alkmaar, 
19.30 uur.

Jakop Ahlbom met Innenschau 
(Revisited) (16+) in De Vest Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Sanne pe-
per)

15 FEBRUARI

Lezing palingroker Jan van de 
Kommer voor de Stichting Uit-
geester Senioren in De Zwaan in 
Uitgeest, 09.30 uur.

Margriet Brandsma geeft lezing 
over Angela Merkel in Bibliotheek 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice 
in de bibliotheek.

Lezing over bodemvondsten bij 
aanleg Noord/Zuidlijn door Jer-
zy Gawronski in Huis van Hilde in 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten via 
de websites oerij.eu en huisvan-
hilde.nl, of 023-5143247.

Theaterconcert The Fortunate 
Sons in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Mariah Kar-
son)

16 FEBRUARI

Opening jubileum 500 jaar Gro-
te Kerk in Alkmaar, 19.00 uur. Bij-
zondere opening voor jong en 
oud speelt zich buiten af.

Bosuilenexcursie voor de jeugd, 
georganiseerd door de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Start 19.30 uur vanaf de par-
keerplaats direct tegenover Jo-
hanneshof aan de Zeeweg in Cas-
tricum. (foto: Cees Baart)

De �lm Maudie is te zien bij Film-
huis De Zwaan in Uitgeest, 20.15 
uur.

Nederlands Philharmonisch 
Orkest – Schumann totaal in De 
Vest Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Ro-
nald Knapp)

Musical You’re The Top in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Nico kroon)

Voorleesavond met live muziek 
vanaf 21.00 uur in De Bakkerij in 
Castricum. Een winterse verha-
lenavond met donkere sprook-
jes, lichte verhalen en warme live-
muziek.

De lefgozers van Lieve Bertha 
(Koen Brouwer & Rens Polman) 
met de voorstelling Prachtexem-
plaar in De Cirkel in Heemskerk, 
20.30 uur. 

▲

Fred Delfgauw in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
Jaap Reedijk)

Silent Disco Festival in Podium 
Victorie Alkmaar, 22.00 uur.

17 FEBRUARI
Dierenshow en -keuring in Clusi-
us College Castricum van 8.30 tot 
15.00 uur, de toegang is gratis.

Oldtimer brom�etsshow bij ca-
fé De Vriendschap in Akersloot 
van E.L.V.I.S., zaterdag 10.00 - 
21.00 en zondag 11.00 - 17.00 uur.

Demonstratie van kunstschil-
der Rob de Reus in de winkel 
van Ida en Simone Bakker op de 
Dorpsstraat 102 in Castricum van 
12.30 tot 16.00 uur.

Muzikale voorspeelmiddag van 
leerlingen van de Nieuwe Mu-
ziekschool bij Boekhandel Schuyt 
in Uitgeest om 15.00 uur.

Rondom Bach, gratis concert 
stadsorganist Pieter van Dijk in 
Grote Kerk Alkmaar, 16.30 uur.

Het Bierdiner 2018: een bier-
gecombineerd culinair achtgan-
genmenu in de Cultuurkoepel in 
Heiloo vanaf 17.00 uur. Informa-
tie: www.hetbierdiner.nl. (foto: 
Nieuw Kijken)

Bene�etconcert voor Musicians 
Without Borders (www.musici-
answithoutborders.org) in de Re-
monstrantse kerk, Fnidsen 33 in 
Alkmaar, 19.45 uur.

La Mascotte door Heilooër Ope-
rette Vereniging in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur. Ook op 18 fe-
bruari.

Hollands Vocaal Ensemble Alk-
maar brengt muziekprogramma 

‘Blue Bird’ in De Oude Ursulakerk 
in Warmenhuizen, 20.15 uur. 

Dansklooster – Ecstatic Dance in 
De Vest Alkmaar, 19.30 uur.

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest vanaf 20.30 uur 
met een afwisselend aanbod aan 
muzikanten en stand up comedy.

Esther Groenenberg brengt ode 
aan Carole King in De Vest Alk-
maar, 20.30 uur. (foto: D. Schreu-
ders)

Enigma en Nachtgraaf in de 
Bakkerij in Castricum, 20.30 uur.

Club 40 (35+ Clubnight) met 80s 
Alternative in Podium Victorie 
Alkmaar, 21.00 uur

LaRue’s 90’s in de Nozem en De 
Non in Heemskerk, 21.30 uur.

18 FEBRUARI

Duin- en strandwandeling met 
IVN-gids van ca. 4,5 kilometer 
start om 10 uur in het IVN Parnas-
siagebouw in Bergen aan Zee.

IVN-natuurwandeling in het 
Heilooër Bos met als thema bo-
men start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo en duurt ongeveer twee 
uur. Foto: Paul ten Have.

Postzegelbeurs van Postzegel-
vereniging Castricum van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 
Kern in Castricum.

Politiek café Face to Face in De 
Bakkerij in Castricum, 15.00 uur.

Open huis kerk in Krommenie-
dijk tussen 13.00 en 16.00 uur.

Dark Rosie treedt op in ’t Vredes-
kerkje in Bergen aan Zee vanaf 
15.00 uur. 

Theater Gna�el met De Worste-
laar (6+) in De Cirkel in Heems-
kerk, 14.00 uur.

De schrijvers van de verhalen-
bundel ‘Lezer Gezocht!’ presen-
teren om 14.00 uur hun verhalen-
bundel bij Kantoorboekhandel 
Laan in Castricum. Bovendien ge-
ven ze een workshop in het schrij-
ven van een verhaal van vijfhon-
derd woorden.

Lezing over bomen en knoppen 
in de winter door Melvin Gischler 
in de bezoekersruimte van het 
IVN in de Schaapskooi aan de 
Zeeweg 2 in Bergen, 14.00 uur. Na 
a�oop korte excursie.

Concert Swingend langs de Do-
nau met Monique Lansdorp om 
15.30 uur in de concertzaal van 
Geesterhage in Castricum.

Matthäuspassion om 15.00 uur 
in de Laurentiuskerk in Alkmaar 
uitgevoerd door het Luna Kamer-
koor en het Helios Ensemble.

Voorjaarsconcert The Bleu Bird 
uitgevoerd door het Hollands Vo-
caal Ensemble in St. Josephkerk 
Alkmaar, aanvang 15.30 uur.

Theater Sonnevanck/Silbersee 
met Wij gaan op berenjacht (repri-
se) (4-8 jaar) in De Vest Alkmaar, 
14.30 uur. (foto: Edwin Deen)

Bella Cantara zingt opera en 
operette in Dorpskerk Heems-
kerk, 14.30 uur.

Concert a-capellakoor Cantabi-
le in de Nicolaaskerk, Kerkplein 
1 in Krommenie, 15.00 uur. Afge-
wisseld door Je� Heijne, �amen-
co gitaar.

De Savoy Jazzband speelt bij de 
Jazz Session Club Vredeburg in 
Limmen vanaf 16.00 uur.

Film Jesse in De Cirkel in Heems-
kerk, 20.00 uur.

19 FEBRUARI
Open repetitie De Jantjes van 
Time Square in De Zwaan Uit-
geest vanaf 19.45 uur.

Literaire Salon in de Cultuurkoe-
pel Heiloo met Ester Naomi Per-
quin, Dichter des Vaderlands in 
een avondvullende literaire ont-
moeting. Tussendoor wordt een 
luxe driegangendiner geser-
veerd. Reserveren via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl. (Foto: Lenny 
Oosterwijk)

Regionale CDA campagnebij-
eenkomst met CDA Tweede Ka-
merlid Pieter Heerma in Hotel 
Fletcher, Kennemerstraatweg 425 
in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

20 FEBRUARI

Europa aan Zee bij de verhalen-
groep in De Kern in Castricum, le-
zing over een reis langs de kusten 
van Europa om 10.00 uur.

Julika Marijn – Uit Verdriet Ge-
boren (Dinsdag Matinee) in De 
Vest Alkmaar, 14.00 uur. (foto: Mi-
chiel Voet)

OPERA2DAY & New European 
Ensemble met Hamlet in De Vest 
Alkmaar, 19.30 uur.

Mike Boddé en Mike del Ferro, 
twee muzikale duizendpoten die 
elkaar uitdagen op de vleugel in-
theater de Beun in Heiloo, 20.15.

21 FEBRUARI
Netwerkbijeenkomst regiona-
le aanpak klimaatneutraal maken 
van huizen voor belangstellende 
bedrijven om 14.45 uur in Rabo-
bank IJmond Stadion in Velsen-
Zuid. Aanmelden kan via www.
odijmond.nl/starthuizenaanpak.

Nivon-lezing: Spitsbergen en de 
Noord-Atlantische Eilanden door 
Peter Zwitser in Zaal Tropica aan 
de Const. Huygensstraat 99 in 
Heemskerk, 20.00 uur.

Martijn Koning met Koning te 
rijk in De Vest Alkmaar, 20.15 uur.
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Theeservies draaien op Chinese wijze
Castricum - Gastdocenten Li 
Zhen, kunstenaar uit China en Si-
mone Haak, keramist en eigenaar 
van Galerie Terra Delft, geven op 
18 en 19 maart een workshop bij 
Toonbeeld. Zij werken samen on-
der de naam ZhenXi onder het 
motto: Schoonheid overwint ver-
schillen. Delen doet groeien. 

Onder deze naam ontwerpen en 
maken ze samen keramische pro-
ducten. De verwantschap deed 
hen in 2015 besluiten hun erva-
ring, kennis en ideeën te delen 
om daardoor met betere produc-
ten op de markt te komen.

Simone reist jaarlijks naar China 
en Li Zhen komt elk jaar naar Ne-
derland. Wat in China wordt ge-
maakt wordt in China verkocht 
en wat in Nederland wordt ge-
maakt wordt in Nederland ver-
kocht. Door de gezamenlijke pas-
sie voor keramiek en hun streven 
naar schoonheid overwinnen zij 
de verschillen die tussen hen be-
staan: verschil in cultuur, leeftijd 
en sekse. Schoonheid overwint 
verschillen.
Deze workshop is op twee mid-
dagen van 13.30 tot 18.00 uur en 
aanmelden kan via http://toon-
beeld.tv.

Voorleesavond met muziek in Bakkerij

Enigma en Nachtraaf 
vieren muzikaal feest 

Castricum - Vrijdag 16 februari is 
er  een voorleesavond met don-
kere sprookjes, lichte verhalen en 

warme livemuziek in De Bakkerij. 
Aanvang 21.00 uur. 

Enigma & Nachtraaf gaan zater-
dag op voor een eerste muzikale 
samenwerking. Tevens viert Enig-
ma haar éénjarig jubileum en is 
dus zeer verheugd om terug te 
keren in de locatie waar het voor 
hen precies een jaar geleden be-
gon. Van 20.30 tot 2.30 uur. Kaart-
verkoop via de site. Het breicafe 
vindt plaats op maandag 19 fe-
bruari. 

Kinderen Montessori aan de slag 
met 21ste-eeuwse vaardigheden
Castricum - In de week van 19 tot 
en met 23 februari gaan alle kin-
deren van de Montesorri aan de 
slag met 21ste-eeuwse vaardig-
heden. 
De school staat de hele week in 
het teken staan van program-
meren, robots en ‘Design Thin-
king’. De kinderen worden uitge-
daagd om een maatschappelijk 
probleem met behulp van nieu-
we technologie op te lossen.

Het thema van deze week op de 
Montessorischool Castricum is 
‘Hoe zorgen we voor een veilige 
leefomgeving op school?’. Met 
behulp van Design Thinking be-
denken de kinderen oplossingen 
op deze vraag. DesignWeek@
School is een initiatief van Floor 
Coonen en Jan-Willem Goes. On-
der hun leiding zullen alle kinde-
ren verschillende workshops vol-
gen. Deze vinden plaats in het Co-

deLab, RobotLab, MiniLab of De-
signLab. Met de hulp van ouders 
en vrijwilligers uit het bedrijfsle-
ven experimenteren de kinderen 
met computational thinking en 
programmeren.

De week wordt op vrijdag 23 fe-
bruari afgesloten met een expo-
sitie. De kinderen laten dan zien 
wat ze geleerd hebben en welke 
oplossingen zij bedacht hebben. 

Lezing over 
Guiseppe Verdi
Castricum - In de serie De Och-
tenden neemt operadeskundi-
ge Kees Schilder belangstellen-
den op donderdag 1 maart in de 
bibliotheek mee in de wereld van 
Guiseppe Verdi. Met elan vertelt 
Kees veel over één van de groot-
ste operacomponisten ooit. Kees 
Schilder heeft zo’n beetje zijn he-
le leven aan de opera besteed. Hij 
geldt als een van de grote Neder-
landse operakenners en van hein-
de en verre komen verzoeken 
voor lezingen als alom gerespec-
teerd operadeskundige. 
Uiteraard worden de wetenswaar-
digheden afgewisseld met inte-
ressante geluidsfragmenten of 
delen van opera’s waarin Kees de-
zelfde aria’s in verschillende uit-
voeringen met elkaar vergelijkt. 
Deze ochtenden van 10.00 tot 
12.00 uur staan in het teken van 
cultuur en informatie, speciaal 
voor senioren. 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de Klantenservice 
in de bibliotheek.

Savoy Jazzband treedt 
zondag op in Vredeburg
Limmen - De Savoy Jazzband 
speelt bij de Jazz Session Club 
Vredeburg op 18 februari. Opge-
richt in september 2009 door een 
aantal doorgewinterde jazzmuzi-
kanten, is de naam van de band 
afgeleid van de beroemde dans-
zaal in New York The Savoy Ball-
room. Het repertoire van de band 
is zeer breed; er wordt aandacht 
besteed aan bekende en minder 

bekende songs uit onder andere 
het American songbook, maar er 
worden ook eigen arrangemen-
ten gespeeld van nummers van 
ondermeer The Beatles, Sting en 
Shirma Rouse. Francina van Ba-
tum: zang, Marian Huiberts: saxo-
foon en zang, Jasper vd Molen: pi-
ano, Rieks Schreuder: contrabas, 
Cees van Nieuwburg: drums en 
zang. Aanvang 16.00 uur.

LEZERSPOST

Ons zwembad
Iedere week kom je het weer te-
gen, waar moet het zwembad 
komen en hoe moet het er uit 
zien. De voorzitter van FC Cas-
tricum wil graag duidelijkheid, 
maar ook de inwoners van Cas-
tricum willen weten waar ze aan 
toe zijn. Mijn inziens is de locatie 
in Noord End niet de juiste. De 
parkeerplaats is nu al te klein. ze-
ker als er activiteiten zijn in het 
Jac. P. Thijsse College.
Ook de sporthal de Bloemen 
maakt ook gebruik van deze par-
keerplaats. Met het zwembad er-
bij is deze dan echt ontoerei-
kend. Kijk eens naar de locatie 
Kapitein Kaas bij het station. Hier 
past met gemak een zwembad in 
maar ook voor een nieuwe sport-
hal is er ruimte. Praat ook eens 
met de eigenaar van het Corso 
theater. De locatie van het huidi-

ge zwembad is al bestemd voor 
woningbouw. Wanneer de nieu-
we sporthal klaar is komt de ou-
de locatie ook vrij voor woning-
bouw. Het mogelijke parkeer-
probleem is dan ook niet meer 
aan de orde. Ook een aanslui-
ting aan de Provinciale weg is 
dan niet nodig. Op de locatie Ka-
pitein Kaas is voldoende parkeer-
ruimte te creëren. Voordelen:  al-
les op een mooie locatie. De op-
brengsten van de gronden on-
der het zwembad en de sporthal 
kunnen worden aangewend voor 
het nieuw complex.
Geen kosten voor een aanslui-
ting op de Provinciale weg. Bes-
te bestuurders van Castricum, 
neem een besluit, je kunt dit niet 
eeuwig voor je uit schuiven. 

Jan van Leeuwen

Europa aan Zee bij de verhalengroep
Castricum - Op 15 september 
2015 vertrokken Cor en Marijke 
met hun 37 jaar oude Volkswa-
genbusje voor een jaar durende 
reis langs de kusten van Europa. 

‘Europa aan Zee’ heette hun reis. 
Met foto’s en verhalen willen zij 
de afwisselende kustlandschap-
pen en zanden laten zien en hun 
belevenissen onder andere op 

feestdagen en op gedenkwaardi-
ge plekken delen. 
Dat doen ze op dinsdag 20 febru-
ari om 10.00 uur in dorpshuis De 
Kern.

Castricum - Ieder jaar worden de 
fraaiste kleindieren uit de gehe-
le provincie Noord-Holland ge-
keurd door gediplomeerde keur-

Dierenshow en -keuring 
in het Clusius College 

meesters. Dit jaar organiseert  
Kleindiersportvereniging Jong-
Leven Uitgeest deze ‘topshow’ 
met zo¹n 180 exemplaren van de 
mooiste konijnen, cavia’s en sier-
duiven in vele rassen en kleursla-
gen.  Op zaterdag  17 februari zijn 
ze te bewonderen in het Clusius 
College Castricum op de Oranjel-
aan. 
Belangstellenden kunnen deze 
keuring en tentoonstelling van 
8.30 uur tot 15.00 uur bezoeken, 
de toegang is gratis.

Zangers gezocht voor 
uitvoering Matteüspassie
Limmen - Op 25 maart voert het 
koor van De Witte Duif, samen 
met musici en een speciaal voor 
de gelegenheid te formeren pro-
jectkoor, de Matteüspassie van 
Piet van Midden en Gerard van 
Amstel uit. 
Voor het projectkoor worden nog 
zangers gezocht. De In de Matte-
uspassie vier oorspronkelijke ko-
ralen van Bach’s Matthäus Passi-
on. Het speciaal voor deze gele-

genheid te vormen projectkoor 
zal een aantal éénstemmige stuk-
ken zingen en de vier koralen. De 
uitvoering is op zondag 25 maart 
om 15.30 uur in de protestant-
se kerk Limmen. De repetities 
zijn vanaf woensdag 21 februari 
van 20.15-21.45 uur in het Huis-
kamertheater, Dorpsstraat 23 in 
Castricum. Aanmelden bij Anouk 
Schagen: anoukschagen4@hot-
mail.com.

Castricum - Postzegelvereniging 
Castricum houdt een postzegel-
beurs op zondag 18 februari van 
10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis 
de Kern. Eigen leden, handela-
ren en verzamelaars uit alle de-

Postzegelbeurs in De Kern
len van het land bieden een grote 
verscheidenheid aan kwalitatief 
goed �latelistisch materiaal aan. 
Ook zijn er de nodige dubbel-
tjesboeken aanwezig. Natuur-
lijk kan er ook volop geruild wor-

den. De beurs is geopend voor ie-
dere verzamelaar van postzegels, 
post(waarde) stukken, ansicht-
kaarten, e.d. De toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van postze-
gels en de voordelen van een lid-
maatschap voor nog niet georga-
niseerde verzamelaars. Ex- verza-

melaars en erfgenamen, die een 
verzameling willen verkopen, 
kunnen zich gratis laten advise-
ren op welke wijze dit het beste 
kan geschieden. 

Jeugdige verzamelaars kunnen 
gratis postzegels uitzoeken uit 
een grote partij door seniorleden 
beschikbaar gestelde zegels.

Dank voor gift
Limmen - Voor de collecte van 
de Hersenstichting zijn acht-
tien collectanten op pad gegaan 
en  heeft in Limmen 2025,44 eu-
ro opgeleverd. Een gift is welkom 
op gironummer 860 in Den Haag.

Voortgang fase zeven 
van Nieuw Koningsduin
Bakkum - Fase zeven op Nieuw 
Koningsduin krijgt steeds meer 
vorm. Het plan bestaat uit zeven-
tien woningen en krijgt een uit-
straling die aansluit bij het karak-
ter van landgoed Duin en Bosch. 
Na succesvolle verkoop en bouw 
van de voorgaande fases, is dit de 
laatste fase die ABB in de verkoop 
gaat brengen. 
Op dit moment wordt er nog hard 
gewerkt aan het plan en bevindt 

het zich in de ontwikkelingsfa-
se.Verwacht wordt dat deze hui-
zen aan het einde van het eerste 
kwartaal in de verkoop gaan. Ook 
de richtprijzen zullen op een la-
ter moment bekend worden ge-
maakt. 
Tijdens de start van de verkoop 
worden de prijzen, plattegron-
den, brochure enzovoorts be-
kendgemaakt en de toewijzings-
procedure wordt toegelicht.
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Bibliotheek gecertificeerd

Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft deze toets glansrijk  door-
staan. Als sterke punten werden 
onder meer het leiderschap, stra-
tegie, netwerk en dienstverlening 
van de bibliotheek genoemd in 
het rapport van de twee o�ciële 
externe auditoren.
Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft zich actief ontwikkeld tot 
een innovatieve organisatie waar 
digitale en fysieke dienstverle-
ning hand in hand gaan. Er zijn 
veel nieuwe diensten ontwikkeld. 
Leden voelen zich wijzer door het 
bezoek aan de bibliotheek, geeft 
meer dan zeventig procent aan 

Regio - Bibliotheek Kennemerwaard heeft het kwaliteitscerti�-
caat van de Stichting Certi�cering Openbare Bibliotheken voor 
de derde keer in de wacht gesleept. Dit betekent dat de biblio-
theek opnieuw voldoet aan de door de Vereniging Openbare Bi-
bliotheken (VOB) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
vastgestelde normen. De certi�cering geldt voor een periode van 
drie jaar.

en kunnen zich beter vermaken. 
Inwoners waarderen de biblio-
theek vanwege haar rol op het 
gebied van informatievoorzie-
ning, sociale cohesie, eenzaam-
heidsbestrijding en participa-
tie. Belangrijke waarden als toe-
gankelijkheid, pluriformiteit, on-
afhankelijkheid en betrouwbaar-
heid blijven de dienstverlening 
kenmerken. De bibliotheek heeft 
programmalijnen opgesteld die 
aansluiten bij de maatschappelij-
ke doelstellingen van de verschil-
lende gemeenten. Bibliotheek 
Kennemerwaard is in hoge mate 
ambitieus met heldere doelstel-

lingen en heeft hiervoor zowel in-
tern als extern de handen op el-
kaar gekregen. De wijze waarop 
de bibliotheek haar ambities rea-
liseert is steeds weer van een bij-
zonder niveau.
 
,,De certi�cering maakt ons tot 
een betrouwbare partner voor 
samenwerkingspartners en ge-
meenten. Leden en bezoekers 
van de bibliotheek kunnen ver-
trouwen op een goede dienstver-
lening en producten op niveau”, 
aldus Erna Winters, directeur. ,,Ik 
ben bijzonder trots op de ambi-
ties van de medewerkers en de 
ontwikkeling van de programma-
lijnen waarmee de maatschappe-
lijke ambities van de bibliotheek 
worden waargemaakt.” In maart 
ontvangt de bibliotheek het cer-
ti�caat en wordt tijdens een o�-
cieel moment stil gestaan bij de 
certi�cering.

Kuntselen in BIEB Atelier
Castricum - Bij de bibliotheek in Castricum en in Limmen kunnen kin-
deren van zes tot en met twaalf jaar in de voorjaarsvakantie knutselen 
in het BIEB Atelier. Op dinsdag 27 februari van 10.00 tot 11.30 uur in 
Castricum en op woensdag 28 februari van 14.00 tot 15.30 uur in Lim-
men. Aanmelden via de jeugdagenda op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek.

Soepmaaltijd 
Corneliuskerk
Limmen - Op de eerste vrijdag 
van de veertigdagentijd op weg 
naar Pasen wordt er ook dit jaar 
weer een sobere soepmaaltijd 
gehouden op vrijdag 16 febru-
ari in de Corneliuskerk. 

Een maaltijd die wordt georgani-
seerd door het ‘oecumenisch plat-
form Limmen’. De maaltijd begint 
om 18.00 uur en zal om 19.00 wor-
den afgesloten. 
Bij deze veertigdagentijd, ook wel 
vastentijd genoemd, hoort het 
woord ‘versoberen’. 

Aan deelnemers wordt gevraagd 
zelf een soepbord of soepkom en 
lepel mee te nemen.Aanmelden 
vóór donderdag 15 februari via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
of tel.: 5051275.

Seniorenkoor Castricum 
zoekt naar nieuwe leden
Castricum - Het Seniorenkoor 
Castricum is op zoek naar nieu-
we leden. De repetities staan on-
der leiding van een professio-
nele dirigente, Titia Mijnen, die 
het koor op de piano begeleidt. 
Het koor zingt wekelijks in zaal 
Koningsduyn in Geesterhage. 
De koorleden beleven veel ple-
zier aan de wekelijkse repetities, 
die op maandag tussen 13.30 en 
15.30 uur worden gehouden. Het 
repertoire is veelzijdig van mo-
dern tot klassiek, volksliedjes, ca-
nons et cetera. Enkele keren per 
jaar is er een optreden. Het koor 
heeft ruim veertig leden en er is 

voldoende ruimte voor uitbrei-
ding. Nieuwe bassen en tenoren, 
maar ook alten en sopranen zijn 
welkom. Ervaring in het zingen 
op een koor is niet noodzakelijk. 
Indien nodig worden nieuwe le-
den geholpen door bestaande 
leden. Kandidaat-leden kunnen 
drie repetities bijwonen en wor-
den daarna lid. Het lidmaatschap 
staat open voor zowel mannen 
als vrouwen, mits zij de leeftijd 
van 55 jaar hebben bereikt. Meer 
informatie is te vinden op www.
seniorenkoorcastricum.jimdo.
com of telefonisch bij voorzitter 
Han Schoen, tel.: 0251-659494.

Heggenlandschap zorgt voor biodiversiteit

Peter Mol deed zijn uitspraak op 
een drukbezochte bijeenkomst in 
de Tuin van Rommel. Hij presen-
teerde een serie prachtige beel-
den van de verschillende vogel-
soorten en vertelde daarbij over 
hun kenmerken en leefomge-

ving. Daaronder een paar soorten 
van de zogenaamde Rode Lijst, 
de lijst van bedreigde vogelsoor-
ten, zoals de huismus en de ring-
mus. Ook andere zeldzamere vo-
gels als de barmsijs, de zwartkop, 
de zanglijster  en de boomvalk, 

werden door Peter genoemd en 
ook getoond. 
Dick Fopma: ,,Hoe komt het, dat 
juist de Oosterbuurt zo rijk is aan 
broedvogels? Volgens Peter ligt 
dat vooral aan het heggenland-
schap. Van oudsher heeft de Cas-
tricumse  buurtschap Ooster-
buurt, gelegen op wat hogere 
geestgronden, veel heggen  als 
kavelscheidingen. Deze heggen 
zijn ideale broedplaatsen voor 
kleinere vogels. Ook de insecten, 
die vaak als voer dienen voor de 
vogels, zoeken vaak beschutting 
in de heggen.” 
Daarnaast is ook het karakter van 
de Oosterbuurt, met wat gesprei-

de bebouwing en gevarieerd 
agrarisch grondgebruik een idea-
le plek voor een grote diversiteit 
van vogels. Een beetje romme-
lige erven kunnen daar ook nog 
aan bijdragen. 
,,Het is van groot belang, dat ter 
wille van de biodiversiteit, dit 
voor Castricum unieke heggen-
landschap behouden blijft. Van-
daar ook het project behoud en 
herstel van heggen, dat enige ja-
ren, met steun van gemeente en 
provincie door vrijwillige buurt-
bewoners uitgevoerd werd en 
dat hopelijk ook weer onder lei-
ding van peter Mol voortgezet 
kan worden.”

Castricum - In de ontmoetingsruimte in de Tuin van Kapitein Rom-
mel werd afgelopen week een lezing gehouden. Deze keer ging 
het over de Oosterbuurt, een vogelparadijs? Dick Fopma doet 
verslag. ,,Een vogelparadijs is een beetje overdreven, maar vol-
gens Peter Mol, medewerker Landschap Noord-Holland en leider 
van het heggenproject in de Oosterbuurt, is dit gebied wel het 
rijkste gebied aan broedvogels in Castricum. Circa veertig soor-
ten broedvogels zijn door Landschap Noord-Holland en de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland in de Oosterbuurt geteld. En 
dan zijn de weidevogels nog niet eens meegeteld.”

Praten over aardwarmte 
Regio - Op woensdagavond 21 
februari van 20.00 tot 22.00 uur 
zal de CALorie publieksavond 
‘Van het Gas af’ worden gehou-
den in het gemeentehuis van 
Castricum met als thema ‘Is Aard-
warmte Haalbaar In Castricum 
als alternatief voor het verwar-
men van onze woningen en ge-
bouwen?’ Om 20.00 uur opent 
wethouder Marcel Steeman de 

bijeenkomst, gevolgd door een 
drietal presentaties. 
Pim van Herk van de Provincie 
Noord-Holland bespreekt het 
rapport ‘Castricum zonder aard-
gas’ van het onderzoeksbureau 
CE Delft, Wart van Zonneveld 
van tuindersbedrijf Floricultura 
in Heemskerk vertelt over de er-
varingen met aardwarmte in de 
glastuinbouw, Hans van Dongen 

van de Werkgroep Aardwarmte 
Castricum licht toe waarom aard-
warmte in Castricum als kansrijk 
gezien wordt. 
Na de pauze alle ruimte voor vra-
gen en discussie met een pa-
nel bestaande uit de drie spre-
kers en met Charlotte de Wij-
kerslooth van HVC Alkmaar, 
Hans Disselhorst van CALorie en 
de Werkgroep Aardwarmte, en 
Rob Schouten van de gemeen-
te Castricum. Gespreksleider de-
ze avond is Sven Drillenburg Lelij-
veld (oud voorzitter CALorie). 

Demo Rob de 
Reus bij Bakker
Castricum - Zaterdag 17 februari 
is er een demonstratie van kunst-
schilder Rob de Reus Bij Bakker. 
Rob de Reus uit Uitgeest kreeg 
landelijke bekendheid door zijn 
deelname aan het tv-programma 
Sterren op het Doek, de a�eve-
ring waarin Yvonne Jaspers werd 
geportreteerd. Hij gaat zaterdag  
aan het werk met een stilleven. 

Het is mogelijk hem vragen te 
stellen en te zien hoe hij werkt 
tussen 12.30 tot 16.00 uur op de 
Dorpsstraat 102. 

SIG beste werkgever 
gehandicaptenzorg

De SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking, ook in Castricum, was 
een van de twaalf kanshebbers 
in de gehandicaptenzorg voor 
de landelijke titel Beste Werkge-
ver. Zij scoren in het onafhanke-
lijk medewerkersonderzoek van 
E�ectory qua tevredenheid van 

Regio - Stichting SIG is vorige week dinsdag verkozen tot beste 
werkgever in de gehandicaptenzorg in Nederland. De uitverkie-
zing werd bekendgemaakt door onderzoeksbureau E�ectory en 
weekblad/vacaturebank Intermediair tijdens een feestelijke bij-
eenkomst voor alle genomineerden in Amsterdam. De award Bes-
te Werkgever 2017-2018 werd uitgereikt aan SIG-directeur Jan 
Kroft.

medewerkers ver boven het bran-
chegemiddelde. 

De SIG krijgt van haar medewer-
kers een gemiddeld rapportcijfer 
van 8.2 tegenover het landelijk 
gemiddelde van 7,6. Medewer-
kers van de SIG zijn bovengemid-
deld trots op hun organisatie. 

Vrijwilliger gezocht voor Groensafari’s 
Regio - Een wandeling van onge-
veer een uur op Landgoed Willi-
brordus waarbij de deelnemers  
genieten van het groen en infor-
matie krijgt over het landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Daarna 
is er ko�e. Voor deze activiteit 
wordt gezocht naar vrijwilligers.  
JVanuit het project Appeltje Eitje 
van gemeente Heiloo en het pro-
ject een Groene Brug van Stich-

ting de Buitenkans organiseert 
Stichting de Buitenkans vanaf 
mei tot oktober 2018 wekelijk-
se groensafari’s voor ouderen op 
Landgoed Willibrordus. 
De organisatie is op zoek naar 
mensen die minder mobiele ou-
deren willen begeleiden tijdens 
de Groensafari Dit kan zijn lo-
pend, of met rolstoel- of rollator-
begeleiding, op een duo�ets of 

met een golfkarretje. Het liefst 
halen de vrijwilligers de deelne-
mers op.

Er zijn gezamenlijke bijeenkom-
sten waar de vrijwilligers elkaar 
kunnen ontmoeten en ideeën en 
ervaringen kunnen uitwisselen 
Aanmelden kan op:  www.vrijwil-
ligersvacaturebank-heiloo.nl/va-
cature/2514

Akersloot - Henk Verdonk junior 
won weer de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbikecup.  Hij 
lijkt niet te verslaan.

Slechts bij zijn afwezigheid weet 
een andere renner zich in de kij-
ker te rijden. Achter hem ontspon 
zich een mooie strijd tussen jon-
gere broer Wim, Ben Visser, Vin-
cent Beentjes en Bruno van Beek. 
Veelbelovend is de prestatie 
van Tom van den Kommer, die 
de toch altijd goed presteren-
de Wilfred Knegt uit Uitgeest van 
zich af wist te schudden. Uitslag: 
1. Henk Verdonk junior, 2. Bruno 
van Beek, 3. Wim Verdonk.

Henk niet 
te verslaan

Puike prestatie Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 9 februa-
ri speelde het eerste team van 
schaakvereniging Vredeburg een 
bondswedstrijd tegen koploper 
De Pion uit Wormerveer. Vrede-
burg 1 heeft het na het kampi-
oenschap van vorig seizoen lastig 
in de tweede klasse en bevindt 

zich op de voorlaatste plaats van 
de ranglijst. Op voorhand leek 
het duel tegen titelfavoriet De Pi-
on 1 een moeizame aangelegen-
heid. Toch liep het anders. keuri-
ge remise af te dwingen tegen 
de sterkste man van De Pion. Met 
een tussenstand van 2-4 zag het 

er somber uit voor SV Vredeburg, 
maar wonder boven wonder wis-
ten Jos Admiraal en Ed Stolp op 
bord zes en acht licht voordelige 
stellingen uitstekend uit te bou-
wen naar een vol punt. Admiraal 
won de vijandelijke g-pion en 
ruilde zorgvuldig af, waarna het 
verschil steeds zwaarder telde. 
Met de 4-4 kan Vredeburg terug-
kijken op een puike prestatie.
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Eerste beste sporthelden verrast

De eerste ‘overval’ vond afgelo-
pen zaterdag plaats bij FC Cas-
tricum. In de categorie sport-
ploeg van het jaar waren de 
meeste stemmen voor FC Cas-
tricum. De ploeg is afgelopen 
jaar kampioen geworden en 
promoveerde naar de twee-
de klasse. De beker werd door 

aanvoerder Stef Zijlstra uit han-
den van wethouder van sport-
zaken Rob Schijf in ontvangst 
genomen. Met een paar rond-
jes bier in plaats van bloemen 
zat het met de gezelligheid 
wel snor. Ook de winnaar van 
de categorie lid van verdienste 
kwam uit de koker van FC Cas-

tricum. Met 68% van de stem-
men in deze categorie mocht 
Sandy Klaver blij verrast de be-
ker en een taart van de Roset in 
ontvangst nemen. Een terech-
te beloning voor dit manusje-
van-alles van de blauw-witten. 
Komende weken zullen de win-
naars van de andere categorie-
en bekend worden. Wie dat zijn 
blijft uiteraard nog een verras-
sing. Beelden van de uitreiking 
zijn binnenkort te zien via Cas-
tricum TV.Foto: Paul van der 
Molen.

Castricum - De stemmen zijn geteld, de winnaars zijn bekend. Er 
is massaal gehoor gegeven om te stemmen op de genomineerden 
voor de sportverkiezingen 2017, er zijn meer dan negenhonderd 
stemmen binnengekomen. In de nieuwe opzet is er voor gekozen 
de winnaars te verrassen.

FC Castricum houdt de nul
Castricum - Na a�oop van de niet 
al te hoogstaande wedstrijd tus-
sen FC Castricum en Jong Hol-
land kreeg de verdediging van 
de Castricummers alle lof toege-
zwaaid door de Alkmaarders. Het 
was dan ook de eerste keer dit sei-
zoen dat de Castricummers geen 
tegendoelpunt kregen. Omdat de 
thuisclub zelf ook niet tot scoren 
kwam, betekende dat de eerste 
0-0 in dit jaar.

Na een kwartier kwam Jong Hol-
land bijna op voorsprong, toen de 
gevaarlijke Jari van der Meer een 
van de lat terugspringende bal in 
de rebound inkopte, maar Dan-
ny Burger voorkwam het zeker lij-
kend doelpunt. Tien minuten later 
was Jong Holland-doelman Kevin 
Vanblarcum alert bij een venij-
nig schot van Maarten van Duij-

Vitesse is Egmondia de baas
Castricum - Na de 4-1 overwin-
ning op de Puikman won Vitesse 
ditmaal met 1-2 van Egmondia, 
maar toch bleef het lang span-
nend omdat Vitesse verzuimde 
het duel eerder te beslissen. Vites-
se startte met de wind in de rug 
en had mede daardoor de eerste 
helft een �ink veldoverwicht. In 
de zestiende minuut viel pas het 
eerste wapenfeit te noteren toen 
een hard afstandsschot van Jas-
per Rutgers net naast ging. Een 
minuut later werd Menno Peters 
vlak voor doel vrijgespeeld echter 
kreeg hij de bal totaal verkeerd 
op zijn schoen. Nick van de Ven 
was ook dichtbij een doelpunt 

maar hij zag zijn kopbal net over 
de lat gaan. In de 42e minuut was 
het wel raak toen Menno Frank-
fort na goed doorzetten met een 
harde knal de score opende: 0-1. 
Dat werd ook de ruststand omdat 
de keeper van de thuisploeg en-
kele minuten later met een prima 
safe een knal van Menno Peters 
tot corner wist te tikken.
Ook na rust hield Vitesse het ini-
tiatief en zag Nick van de Ven in 
de 48e minuut opnieuw een kop-
bal net over de lat gaan. Geheel 
onverwachts kwam Egmondia op 
gelijke hoogte. Zwak verdedigen 
ging daaraan vooraf waarbij een 
dolende aanvaller onnodig en 

net buiten het strafschopgebied 
werd aangetikt. De daaruit voort-
vloeiende vrije trap werd onbe-
rispelijk binnengeschoten door 
aanvoerder Carlo Smit. Het duur-
de tot de 75e minuut voordat de 
ploeg op verdiende voorsprong 
kwam. Luuk ten Broek passeerde 
op rechts zijn directe tegenstan-
der en zijn prima voorzet werd 
door Nick van de Ven bij de eerste 
paal binnengeschoten: 1-2. Door 
deze zege houdt Vitesse aan-
sluiting met de grote kopgroep 
en met twee thuisduels voor de 
boeg kan de ploeg zelfs nog wel 
een of twee plaatsen klimmen op 
de ranglijst.

Thijs Sluijter trainer bij Vitesse’22
Castricum - Thijs Sluijter wordt 
met ingang van het seizoen 2018-
2019 de nieuwe hoofdtrainer van 
Vitesse’22. 
De huidige hoofdtrainer Everard 
Luijckx heeft onlangs besloten 
dat het huidige seizoen zijn laat-

ste is als hoofdtrainer bij de club.  
De 38-jarige Sluijter is momenteel 
assistent bij derde divisionist OFC 
en heeft daarvoor ADO’20 onder 
zijn hoede gehad. Hij is oud-spe-
ler van Vitesse’22 en heeft onder 
andere een prof-verleden bij Hee-

Grote veiling voor rugbyclub
Castricum - De vrijwilligers zijn er 
al druk mee in de weer; aantrek-
kelijke kavels verzamelen voor de 
veiling die plaatsvindt op 14 april 
bij Cas RC. 

De club wil investeren in het club-
huis met dubbel glas, led-verlich-
ting en zonnepanelen om bij te 
dragen aan een beter milieu en 
om de energiekosten te verlagen. 

Aan de teams wordt gevraagd 
met de meest originele kavel te 
komen.  Daarnaast kan iedereen 
die Cas RC een warm hart toe-
draagt een kavel inbrengen. 
Dat kan variëren van waardebon-
nen, vrijkaarten, etentjes, boot-
tochtjes en stuntvliegen; alles is 
welkom. Er zijn al een groot aan-
tal prachtige items ingebracht 
door ondernemers. Stuur een e-

Datum triatlon is bekend
Castricum - Na het succesvol ver-
lopen van de eerste editie van 
de triatlon Castricum in septem-
ber 2017, waaraan ruim 150 triat-
leten meededen, komt er dit jaar 
een vervolg. Het sportieve evene-
ment in en rond het centrum van 
het dorp vindt plaats op zondag 
1 juli. Na de editie van 2017 is het 
bestuur van stichting triatlon Cas-
tricum bijeengekomen voor een 
grondige evaluatie. Aan alle deel-
nemers, vrijwilligers en betrokke-
nen is gevraagd wat er zoal beter 
kan om er in 2018 weer een mooi 
evenement van te maken.
Er is een separaat een organisa-
tiecommissie opgericht, nieuwe 
doelstellingen zijn geformuleerd 

en er is besloten om triatlon Cas-
tricum de komende jaren tot een 
jaarlijks terugkerend evenement 
te maken. De organisatiecom-
missie, Wilco van Pel, Gert Stop-
pels en Michel Steeman, heeft in 
afstemming met de bestuurders 
Herman Rijsdijk en René Streef-
kerk besloten dat triatlon Castri-
cum een evenement is dat ge-
richt is op lokaal publiek in af-
stemming met omwonenden en 
de ondernemersvereniging.
De 1/8 triatlon zal net als vorig 
jaar starten met vijfhonderd me-
ter oftewel twintig banen zwem-
men. Zwembad de Witte Brug 
is weer beschikbaar voor aan-
meldingen, omkleden en het 

zwemonderdeel. Na het zwem-
men stappen de deelnemers op 
de �ets voor twintig km �etsen. 
Afsluitend wordt er in het cen-
trum van Castricum over een af-
stand van vijf km hardgelopen. 
Zowel het �ets- als loopparcours 
kent enkele verbeterde aanpas-
singen, die zijn voortgekomen uit 
de evaluaties. Dit jaar is er plaats 
voor ruim tweehonderd deelne-
mers en zijn er weer veel vrijwil-
ligers nodig. Inschrijven is vanaf 
14 februari mogelijk via www.tri-
atlon-castricum.com. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden door een 
mail te sturen naar vrijwilligerstri-
atloncastricum@gmail.com. Foto: 
Guido Bosland.

venvoorde. Daarmee zijn eigen-
lijk alle wapenfeiten van de eer-
ste helft gemeld, want de strijd 
werd hoofdzakelijk op het mid-
denveld gevoerd zonder dat er 
kansen werden gecreëerd. 
De tweede helft toonde hetzelfde 
beeld: veel strijd, weinig kansen. 
Pas in de 85e minuut leek Jong 
Holland er alsnog met de over-
winning vandoor te gaan, maar 
Jari van der Meer zag geen kans 
om vrij voor het doel te scoren.

Nieuwe trainer
Jort van der Meulen was blij dat 
zijn elftal eindelijk weer eens zon-
der tegendoelpunt bleef. De FC 
Castricum-trainer/coach en het 
bestuur van de club zijn overeen 
gekomen, dat Jort na a�oop van 
dit seizoen stopt als trainer van 
FC Castricum. Het ultieme doel 

is de club voor degradatie te be-
hoeden. 
De tegenstander van zaterdag, 
HBOK, staat nu nog acht punten 
voor op de Castricummers, die bij 
winst dus op vijf punten komen 
met nog een inhaalwedstrijd (te-
gen AMVJ) tegoed. Foto: Paul van 
der Molen.

Bart Heuvingh 
bij FC Castricum

mail naar veiling@casrc.nl om een 
kavel aan te melden. 

De veiling die werd gehouden 
in 2016 heeft 10.000 euro opge-
bracht. Hiervoor is veel nieuw 
materiaal aangeschaft. Boven-
dien krijgt de �tnessruimte nog 
een opknapbeurt. Aanvang vei-
ling 20.00 uur, toegang is gratis. 

renveen, Heracles, Volendam en 
Almere City. Thijs heeft aange-
geven dat hij er enorm veel zin 
in heeft en is volgend seizoen sa-
men met Lucas Kloprogge ver-
antwoordelijk voor de selectie-
teams van Vitesse’22.

Castricum - AZ-topsportbegelei-
der Bart Heuvingh komt  spreken 
in de FC Castricum kantine op 
woensdag 28 februari om 20.00 
uur, de toegang is gratis. 

Hij is nog jong, maar heeft in en-
kele jaren al behoorlijk naam ge-
maakt in Nederland. Twee uni-
versitaire studies, een boek over 
Dynamische Mindset (ook wel 
Groeimindset genoemd) en in-
middels vijf jaar werkzaam bij AZ 
als topsportbegeleider. Na zijn 
studie Bewegingswetenschap-
pen aan de VU, waarin Heuvingh 
zich heeft gespecialiseerd in de 
fysieke component van talent-
ontwikkeling op sportgebied, 
volgde  Heuvingh een tweede 
studie: Sport en Prestatiepsycho-
logie aan de UvA. Daar raakte 
hij  gefascineerd door die ande-
re component van talentontwik-
keling: de psychologische. Groei-
mindset is er voor iedereen, maar 
Heuvingh geeft er de voorkeur 
aan met jonge mensen aan de 
slag te gaan.

Zondag 18 februari 14.00 uur:

Limmen  -  Hollandia T

balsponsor: VELDT TEGELWERKEN V.O.F.

pupil v.d. week: MEES MEERMAN (speler Limmen JO13-2)
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Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundig
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FRED KOK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
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Bouwt naar de 
wensen van de mensen

Kozijnen, dakkapel, dakopbouw, 
aanbouw, uitbouw, verbouw 
en bouwadvies
Kijk ook eens op www.jssiemensma.nl
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Brink 10
1947 KV Beverwijk

Telefoon: (0251) 21 30 17
Telefax: (0251) 21 25 44

Hoveniersbedrijf
Metzelaar

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 na 18.00 uur 0251-655283
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Oude aarlemmerwe   •  ND  as ri um
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl
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Vraag naar een 
vrijblijvende o�erte. 
Castricum
Tel. (0251) 65 11 69
Mobiel: (06) 101 20 790

Maarten Admiraal: ,,Is uw tuin 
al klaar voor het voorjaar?”

Regio - ,,En er zijn alweer op-
drachten om tuinen aan te leg-
gen in het voorjaar”, vertelt 
Maarten, de eigenaar van het 
bedrijf. ,,Het is natuurlijk slim om 
er op tijd bij te zijn, want de len-
te is nu eenmaal de drukste pe-
riode van het jaar voor ons be-
drijf.” Admiraal Tuinvorming ont-
werpt tuinen die passen bij de 
persoonlijke wensen. ,,De een 
vindt het leuk om zelf in de tuin 
te werken en anderen geven de 
voorkeur aan onderhoudsarm. 
Steeds meer mensen kiezen er 
voor de tuin door ons team bij 
te laten houden, uit tijdgebrek 

of bij het ontbreken van groe-
ne vingers. Bij de aanleg van een 
tuin besteden wij veel aandacht 
aan duurzaamheid. Zo kiezen 
wij voor duurzame materialen 
en een zorgvuldige selectie van 
bomen en planten. Bij ons staat 
perfectie voorop.” 
De tuinen die hier worden ont-
worpen typeren zich als tuinen 
met karakter. Sfeervol, persoon-
lijk en met oog voor detail. ,,On-
ze tuinen herken je door een-
voudige heldere lijnen en rus-
tige beplanting. De tuin die ie-
der seizoen blijft verrassen. De-
ze elementen worden samen-

gevoegd in een mooi tuinont-
werp op maat. Een vloeiende 
samenhang creëren tussen wo-
ning en tuin; dat is het kenmer-
kende voor de ontwerpen van 
Admiraal Tuinvorming. Het be-
drijf kan worden ingezet bij al-
le tuinwerkzaamheden, zoals 
het creëren van tuinmuren, het 
plaatsen van schuttingen et ce-
tera. We werken uitsluitend met 
professionele machines en ge-
reedschappen om de tuin tot in 
de puntjes af te leveren. Regel-
matig hergebruiken wij het be-
staande straatwerk om kosten te 
kunnen besparen en wij zijn pas 
tevreden als de klant dat ook is.” 
Admiraal Tuinvorming is geves-
tigd op Boekel 18 in Akersloot 
en is te bereiken via tel.: 06-
23750198. Kijk op www.maar-
tenadmiraal.nl voor inspireren-
de voorbeelden.

Akersloot – Het voorjaar is in zicht, de tuin komt weer in beeld 
en dat merkt het team van Admiraal Tuinontwerp aan de op-
drachten die binnenkomen. Vragen als wat het beste ontwerp 
is voor een tuin die toe is aan een nieuwe inrichting passeren de 
revue en er worden afspraak gemaakt om de om de tuin zomer-
klaar te maken en het onderhoud voor hun rekening te nemen.

kundigkundig
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Verkiezingen gemeenteraad
CASTRICUM STEMT OP WOENSDAG 21 MAART

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke 
oli  eke ar  j jij in de gemeenteraad wilt  o gee  je rich  ng aan de kant die onze gemeente 

o gaat  n wie er misschien wethouder wordt  aat deze dag ook jouw stem horen over het 
raadgevend re erendum over de et o  de nlich  ngen- en veiligheidsdiensten

Weet wát je stemt
 welke ar  j je stemt mag je zel  weten, maar maak wel gebruik van jouw recht om jouw 

stem te laten horen  et is niet alleen belangrijk d t je stemt, maar ook dat je weet w t je 
stemt  r zijn  oli  eke ar  jken waar je uit kunt kiezen  raat erover  ia debatt en en inter-
views in de lokale kranten en o  internet kom je erachter hoe ar  jen denken over onderwer-

en  innenkort kun je ook het ies om as invullen  

eer informati e
eer weten  ijk o  www castricum nl verkiezingen o  download de a  astricum temt o  

jouw mobiel o  tablet

20 FEBRUARI: VERKIEZINGSDEBAT STRAND

oe denkt de politi ek over het strand
enieuwd hoe de oli  eke ar  jen denken over het strand  om dan o  dinsdagavond  e-

bruari naar het debat in ase ier  aar gaan vertegenwoordigers van alle oli  eke ar  jen die 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in ges rek over het strandbeleid voor 
de komende vier jaar.

Waar en wanneer
oca  e  ase ier, an ldenbarneveldweg  in akkum
ijd   uur, zaal is o en vana   uur

et debat is georganiseerd door de verleggroe  trandgebied astricum  et debat wordt 
geleid door de ona  ankelijke voorzitt er en oud-wethouder, mte van osliga  

andidatenlijsten erkiezingen  bekend

KANDIDATENLIJSTEN VERKIEZINGEN 2018 BEKEND
gelo en vrijdag  ebruari zijn de kandidatenlijsten en de lijstnummering voor de komende 

raadsverkiezingen o   maart bekend gemaakt  e kandidatenlijsten staan o  www astricum
nl en liggen ook ter inzage in het gemeentehuis  

    

Tijd Onderwerp  
Carrousels

   ervolg behandeling voorstel zwemvoorziening astricum
               o  e rotonde o  de kruising isweg  ijksstraatweg te immen
    iverse technische onderwer en raadsvoorstellen

 auze
   oorstel rondom bestuurscultuur    

 
   ijdrage egalisa  e onds aan lan  huurwoningen immen andzoom
   ervolgbehandeling regionale detailhandelsvisie
   aststellen bestemmings lan eerste ar  ele herziening

                                    bestemmings lan astricum entrum t b v  de renova  e en 
 uitbreiding van het winkelcentrum eesterduin

r kan alleen inges roken worden bij de onderwer en die in de carrousel worden behan-
deld   de onderwer en met een  kan niet o nieuw) worden inges roken

aadsvergadering

Tijd Onderwerp
  ening en mededelingen

  aststellen agenda
  ebat raad
  ctuele oli  eke onderwer en
  esluitvorming
  eleids lan schuldhul verlening
  ijziging e loita  e lan immen andzoom
  o  e ona  ankelijke klachtenondersteuning 
  ijzigingsverordening verordening sociaal domein 
  lui  ng

Tijd Onderwerp
Carrousels

-  uditcommissie

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
 22 februari 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.

Wegwerkzaamheden omgeving Uitgeest 
en Heemskerk

an maandag  ebruari tot zaterdag  ebruari voert ijkswaterstaat onderhoudswerkzaam-
heden uit bij het knoo unt aandam, Uitgeest en eemskerk  eze werkzaamheden bestaan 
uit het reinigen van goten en kolken  m het werk veilig uit te kunnen voeren, worden naast 
wega ze   ngen ook  jdelijke omleidingen ingesteld  e werkzaamheden vinden s avonds en s 
nachts laats

Afsluiti ngen en omleidingsroutes omgeving itgeest eemskerk

Vrijdag  februari op aterdag  februari
 ussen  uur en uiterlijk  uur wordt de  a rit Uitgeest ), voor verkeer komend  

 vanuit lkmaar, a gesloten  et verkeer wordt omgeleid via de  aanslui  ng eemskerk )
 ussen  uur en uiterlijk  uur wordt de  o rit Uitgeest ), voor verkeer rich  ng  

 eemskerk, a gesloten  et verkeer wordt omgeleid via de  aanslui  ng kersloot )
 ussen  uur en uiterlijk  uur wordt de  a rit eemskerk ), voor verkeer

 komend vanuit lkmaar, a gesloten  et verkeer wordt omgeleid via de  aanslui  ng
 everwijk )

 ussen  uur en uiterlijk  uur wordt de  o rit eemskerk ), voor verkeer
 rich  ng everwijk, a gesloten  et verkeer wordt omgeleid via de  aanslui  ng astricum

eggebruikers worden ge n ormeerd door middel van een tekstwagen  e e tra reis  jd be-
draagt ongeveer  minuten

OPENING
Datum: 22 februari 2018 
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: gemeentehuis Castricum, 
Raadhuisplein 1, Castricum. 

TENTOONSTELLING
Duur: van 22 februari tot en met 18 mei 2018
Openingstijden: ma. en di. 9-12 uur, wo. 12-16 uur, 
do. 15-20 uur en vr. 9-12 uur.  

        
                                                     Castricum, februari 2018
Beste kunstliefhebber, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de opening van de 
expositie van Frans Lieshout. 
Op donderdagavond 22 februari om 19.30 uur verwelkomen 
wij u graag in de tentoonstellingsruimte van het gemeentehuis 
van Castricum om, onder het genot van een drankje, de 
eigenzinnige typogra�sche projecten van Frans Lieshout te 
bewonderen.

De opening wordt verricht door Marianne Vloetgraven
communicatietrainer, coach én actrice

Na zijn opleiding aan de Rietveld Academie is hij werkzaam als 
gra�sch ontwerper, was docent typogra�e in Breda, Rotterdam 
en gaf workshops in Berlijn en Québec. 

Frans Lieshout schildert met letters. Zijn penseel is de computerpen. 
Daarmee visualiseert hij o.a. gedichten van Jos van Hest en 
Machtelt van Thiel, die zich op hun beurt hebben laten inspireren 
door schilderijen van Leo Schatz. 
Met zijn experimentele typogra�eën wil Frans Lieshout de wereld 
achter het gedicht zichtbaar maken. Voor hem vormen letters niet 
alleen woorden, maar hebben ze op zichzelf ook een 
betekenis. Woorden zijn niet alleen om te lezen, maar 
ook om naar te kijken, om ze te beleven.

Met vriendelijke groet en tot 22 februari,
Wilma Bosland, Fennanda Eleveld en Harm Noordhoorn,
namens de Kunstcommissie Castricum

UITNODIGING   
voor de opening 
van de expositie 

van 
Frans Lieshout

                       op 22-2 in het 
gemeentehuis van 

Castricum
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek  
We ijn ook bereikbaar via WhatsApp  
aat je beri ht a hter op      
o h bellen  an niet naar dit nummer maar naar  

Offi  ciële mededelingen woensdag 14 februari 2018
Aangevraagde vergunningen 

oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u voora  een a s raak 
te maken via tel    en digitale versie kunt u er e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning debuch nl

Ontvangen omgevingsaanvragen
 deze aanvragen is nog niet beslist  rachter staat de datum waaro  deze ontvangen zijn  

U kunt deze aanvragen na a s raak inzien in het gemeentehuis van astricum  egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken  it kan alleen tegen een besluit o  een aanvraag  

eze ublica  e is alleen ter in orma  e
atum dres

 oogegeest  in Akersloot
 et bouwen van een woning

 Van Oldenbarneveldweg  in  astri um
 et o richten van een kantoor en ed reak ast

 Bleumerweg  in astri um
 et vergroten van de woning

Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 

termijn van behandeling met ma imaal  weken is verlengd
atum dres

 Kerkweg  in immen 
 et vergroten van de woning 
 atuurgebied anderij
 erceel  tussen eversweg ude chul weg anderij) in astricum
 et herinrichten van het natuurgebied

 ad van de ensenre hten kad nr   in astri um
 et ka en van vij  bomen en  en struiken

 uinweg  in astri um
 et  jdelijk verharden van het terrein 
 usseldorperweg a en b in immen
 et verbouwen van twee wooneenheden

mgevingsvergunning  reguliere rocedure  )
urgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 

verlenen
atum dres

 Wederik  in astri um 
 et laatsen van een schu   ng

 Willem de wijgerlaan  in astri um
 et vergroten van de woning en het laatsen van een rookkanaal

 ooseveltlaan  in astri um
 et vergroten van de woning
 Geversweg a in astri um
 et realiseren van een tuinders oor

 Gru  o  in astri um 
 et laatsen van een tuinhuis

Be waar
eze besluiten kunt u na a s raak inzien in het gemeentehuis van astricum  innen zes we-

ken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift  
indienen bij het college van astricum  e datum van verzending staat bij de kennisgeving  

oor meer in orma  e kunt u contact o nemen met de gemeente

Verkeersbesluit: realiseren gehandi aptenparkeerplaats
n de taatscourant van  ebruari  is het volgende verkeersbesluit ge ubliceerd

 et realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandica ten arkeer laats 
nabij woning, erste roenelaan  in astricum  oor middel van laatsing van verkeers-

bord  en een onderbord waaro  het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als 
bedoeld in bijlage  van het eglement erkeersregels en erkeerstekens  )  

e volledige tekst van het verkeersbesluit  inclusie  bijbehorende tekening  kunt u inzien 
o  www o   cielebekendmakingen nl staatscourant

Be waar
ent u het niet eens met dit besluit  an kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 

de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen  U kunt uw bezwaarschrift  niet 
er email indienen  tuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethou-

ders van astricum, ostbus ,   astricum  n uw bezwaarschrift  moet in ieder 
geval staan
-   uw naam, adres en tele oonnummer
-   de datum
-   een omschrijving o  een ko ie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing
-   uw handtekening  

ij vragen om uw tele oonnummer omdat we soms contact o nemen met bezwaarmakers 
om te bes reken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift 

raagt u zich a  o  een bezwaar rocedure de juiste weg is  e ezwaarkaart van de a  ona-
le mbudsman kan hel en bij het maken van uw a weging  U vindt deze o  de website van 
de a  onale mbudsman www ombudsman nl)  n het zoekscherm t t u bezwaarkaart

d  in

Voorlopige voor iening
aast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlo ige voorziening vragen  it kunt u doen als 

u nadelige gevolgen van het besluit voorziet  jdens de behandelings rocedure van uw be-
zwaarschrift  oor de behandeling van dit verzoek moet u gri   erecht betalen

en verzoek kunt u doen via htt loket rechts raak nl bestuursrecht  hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening igi ) nodig  chrift elijk kan ook  bij de echtbank oord-

olland, ec  e estuursrecht, ostbus ,   aarlem

Ontwerpbestemmingsplan erste Groenelaan astri um
urgemeester en wethouders van de gemeente astricum maken o  grond van ar  kel  

van de et ruimtelijke ordening bekend dat het ontwer bestemmings lan erste roenel-
aan, astricum ter inzage ligt

nhoud bestemmingsplan
et bestemmings lan voorziet in de realisa  e van  grondgebonden sociale huurwoningen 

aan de erste roenelaan  
aar en wanneer kunt u stukken inzien

et ontwer bestemmings lan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van  e-
bruari  gedurende zes weken digitaal in te zien via www ruimtelijke lannen nl onder 

lan  roenelaan-  aarnaast ligt het ontwer bestemmings lan 
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente astricum, aadshuis lein ,   as-
tricum

oe kunt u reageren
en ieder kan  jdens de inzagetermijn mondeling o  bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 

naar voren brengen o  het ontwer bestemmings lan  chrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente astricum, ostbus ,   

astricum, onder vermelding van erste roenelaan, astricum  oor een mondelinge ziens-
wijze kunt u een a s raak maken met het eam lannen en rojecten, tel   nonieme 
zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling

eer informati e
oor meer in orma  e kunt u contact o nemen met het eam lannen en rojecten van de 

gemeente astricum tel  -  o  via e-mail marcovinke debuch nl

Castricum, 14 februari 2018

http://www.politiekeurmerk.nl/fileadmin/w/politiekeurmerk_nl/wintercampagne/Wintercampagne_cartoon_groot.jpg[15-10-2015 11:37:20]

Frustreer inbrekers!
e voorjaarsvakan  e staat weer voor de deur  ijdens vakan  es wordt al  jd vaker dan normaal 

ingebroken  U kunt een aantal dingen doen om de kans o  inbraak te verkleinen  rusteer inbre-
kers door

 niet o  sociale media te melden dat u o  vakan  e bent o  gaat
 uw buren wel te vertellen dat u o  vakan  e gaat  o kunnen zij een oogje in het zeil houden  

 en voor uw ost en lanten zorgen  raag ook o  ze s avonds de gordijnen dicht willen doen  
 en s morgens weer o enen  

 te zorgen dat als het donker is, er o  verschillende lekken en  jden in huis licht brandt  it  
 kan bijvoorbeeld met een schakelklok  enk ook aan de bovenverdie ing

  jdens uw vakan  e een auto o  de o rit o  voor de deur te laten staan  it kan bijvoorbeeld  
 uw een eventuele tweede auto zijn o  die van uw buren

 wat s eelgoed rond te laten slingeren o  de grond  n zet wat ko   eko jes o  ta el, laat er 
 een krant o  liggen  o maakt uw huis een bewoonde indruk

eer in orma  e vindt u o  www maakhetzeniett emakkelijk nl

Volg ons op Twitter: @Castricum�NL
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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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Face II Face, het politiek 
debat is terug in De Bakkerij Castricum - Face II Face wil het 
platform zijn waarbij iedereen 
mee mag discussiëren. Net als bij 
de landelijke verkiezingen van 
vorig jaar biedt Face II Face in de 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen de lokale politieke 
partijen en politiek geïnteresseer-
den een informele plek waar men 
‘face to face’ met elkaar kan dis-
cussiëren over politieke kwesties. 
Dit alles onder leiding van een er-
varen discussieleider. 
De insteek is om elk politiek ca-
fé minstens twee kwesties/stellin-
gen te bespreken. Voor de pauze 
een door Face II Face aangedra-

gen stelling en na de pauze een 
die door het publiek wordt aan-
gedragen. 
Face II Face zal van te voren de 

vaste stelling via een mail aan de 
politieke partijen kenbaar maken 
en via de Facebook-pagina van 
Face II Face. De 

Gratis sporten in voorjaarsvakantie
Castricum - Gratis sporten in 
de voorjaarsvakantie met Team 
Sportservice Kennemerland, dat 
is mogelijk voor kinderen van 
groep drie tot en met acht die 
naar school gaan in Castricum of 
Heemskerk.  
Op dinsdag 27 februari kunnen 
zij meedoen aan de sportinstuif 
in de Waterakkers in Heems-
kerk. In de middag zijn de kin-
deren van groep een en twee 
aan de beurt tijdens de kleuter-
instuif. Op woensdag 28 februari 
kunnen kinderen van groep drie 
tot en met vijf en zes tot en met 
acht het spel James Bond spelen 
in de nieuwe sporthal de Velst in 

Heemskerk. Vrijdag 2 maart is er 
multibalsport voor de groepen 
drie tot en met acht in sportcen-
trum de Bloemen in Castricum; 
smashballen met VV Croonen-
burg, handballen en voetballen 

met Team Sportservice. Voor de 
allerkleinsten uit groep een en 
twee is er funvolley op vrijdag-
ochtend. Inschrijven kan digitaal 
op www.teamsportservice.nl/
kennemerland. 

Visie rond lolale kunst en cultuur
Castricum - Castricum - Ga za-
terdagavond 17 februari naar 
Wier&Ga aan het Bakkersplein-
tje om mee te praten over kunst 
en cultuur in Castricum. Cultuur 
als smaakmaker heeft een gro-
te verbindende waarde. Hoe dit 
in stand te houden en uit te brei-
den? 

Vier Castricumse cultuurmakers 
geven eerst kort hun visie waarna 
er een open discussie is met de 
zaal. Sprekers zijn Peter Brouwer 

van Toonbeeld ‘Waarom, Wat, Wie 
en Waar Cultuur’, Anita Mooiweer 
van Geesterhage ‘Kijkje achter de 
schermen bij het theater’, Jan Kal-
denbach van de Bibliotheek ‘Het 
motto van Kennemerwaard is le-
ren, delen en creëren’ en René 
Bos van Muziekvereniging Emer-
go ‘Inkijkje: Vereninging zijn’.

Na de inleiding nemen zij plaats 
in het panel dat door D66 Castri-
cum is georganiseerd. Ook wet-
houder Marcel Steeman (D66) 

neemt deel. Onder leiding van 
Bregje van der Steeg gaan de aan-
wezigen in gesprek hoe iedereen 
kan deelnemen en hoe verenigin-
gen en initiatieven goed gefacili-
teerd blijven worden. Uiteindelijk 
maakt een bloeiende culturele 
sector Castricum een nóg �jnere 
plek om te wonen. Dit is de derde 
D66 Talk in Wier&Ga op het Bak-
kerspleintje. Opening 20.00 uur. 
Op de Foto: Opleidingsorkest van 
Emergo tijdens donateursconcert 
27 januari 2018. Foto: Nico Lute.

Partijen stellen experiment voor 
met bijstandsgerechtigden
Castricum - Bij de behandeling 
van de begroting vorig jaar heeft 
de gemeenteraad het amende-
ment ‘Experimenteren met de 
Participatiewet’ van GL, PvdA en 
SP aangenomen. Een van de ex-
perimenten waarmee de ge-
meente zich zou kunnen aanslui-
ten is een experiment van de ge-
meenten Apeldoorn, Epe en Oss, 
zo stellen de drie partijen nu voor.

Apeldoorn, Oss en Epe willen de 
dienstverlening aan inwoners 
verbeteren. Dienstverlening met 
meer aandacht voor persoonlijke 

drijfveren en ambities van klan-
ten, zodat zij meer grip krijgen 
op hun eigen leven en hun ei-
gen ideeën om te participeren en 
in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. Apeldoorn heeft het 
initiatief genomen om samen 
met de twee andere gemeenten 
te experimenteren met het ver-
strekken van uitkeringen binnen 
de huidige mogelijkheden van 
de Participatiewet. Wat gebeurt 
er als bijstandsgerechtigden min-
der regels opgelegd krijgen en 
meer invloed krijgen op hun ei-
gen re-integratietraject? Worden 

ze intrinsiek gemotiveerd en wor-
den er anderen keuzes gemaakt? 
De Universiteit van Tilburg onder-
zoekt op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze of dit een po-
sitief e�ect heeft op onder ande-
re de uitstroom naar werk, moti-
vatie, sociale participatie en wel-
bevinden. 
Deelname aan het experiment 
biedt de gemeente de moge-
lijkheid om de dienstverlening 
te optimaliseren, aldus PvdA, 
GroenLinks en SP. De besluitvor-
ming moet voor 1 maart 2018 
plaatsvinden.

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten 

Het tekenmoment is tijdens 
de ‘Unieke Winterspelen’ in De 
Meent Bauerfeind in Alkmaar. 
Daarbij zijn ook de sporters aan-
wezig die meedoen aan de Spe-
len. Met de overeenkomst en de 
Unieke Winterspelen willen de 
gemeenten laten zien dat sport 

voor iedereen toegankelijk kan 
zijn. Ze vinden dat belangrijk om-
dat sporten en bewegen bijdra-
gen aan een gezonde leefstijl en 
de mogelijkheid bieden om men-
sen te ontmoeten. De Regio Alk-
maar investeert in het regionaal 
samenwerkingsverband. In 2016 

Maandag 12 februari tekenden de sportwethouders van de Regio 
Alkmaar, gemeenten Castricum, Alkmaar, Langedijk, Heerhugo-
waard, Bergen, Uitgeest en Heiloo, de ‘Samenwerkingsovereen-
komst Aangepast Sporten’. Met deze  samenwerking stellen de 
gemeenten het belang van het stimuleren, organiseren en coör-
dineren van aangepast sporten op de voorgrond.

sloot ze zich al aan bij het lande-
lijke platform �Uniek Sporten¹. 
Op de landelijke website www.
unieksporten.nl en de app van 
‘Uniek Sporten’ is het sportaan-
bod voor mensen met een beper-
king te vinden.
Op zondag 11 en maandag 12 fe-
bruari werden in De Meent Bau-
erfeind in Alkmaar de ‘Unieke 
Winterspelen’, speciaal voor men-
sen met een beperking, georga-
niseerd. Het evenement stond 
geheel in het teken van de Olym-
pische Winterspelen.

Rotonde Limmen weer op agenda
naar stoplichten. De wens voor 
een rotonde wordt door veel be-
woners en de Fietsersbond ge-
steund, omdat een rotonde als 
veiliger wordt ervaren. De colle-
ge noemt de opdracht niet uit-
voerbaar, vanwege het ontbre-
ken van de ruimtelijke inpasbaar-
heid, verschillende verkeerskun-
dige aspecten, onmogelijkhe-
den vanwege aanwezige bebou-
wing en de �nanciële impact. Eer-
der zijn verschillende varianten 

onderzocht. Voor alle varianten 
geldt dat de uitwerking in over-
leg met de omwonenden plaats 
moet vinden. Als de raad besluit 
het eerdere besluit tot aanleg van 
een VRI-kruising intrekt en het 
college opdraagt toch een roton-
de in te passen, vergt dat nieuwe 
verwervingen en een nieuw pla-
nologisch traject. 
Voor de versies van de drietaks-
rotonde is een nieuw uitwer-
kingsplan nodig. Voor de vier-

taks-rotonde is ook een deel 
grond nodig van bewoners en 
een nieuw bestemmingsplan no-
dig, onder andere omdat het res-
taurant een horecabestemming 
heeft. Het college stelt ook dat, 
gelet op de voortgang van de an-
dere plannen in Limmen, spoedi-
ge besluitvorming zeer gewenst 
is. Het is nu aan de gemeente-
raad hoe het kruispunt wordt in-
gericht.

Flessenpost en kandidaten van De 
VrijeLijst in Strandvondstenmuseum
Castricum - Verhalenvertelster 
Nancy Wiltink geeft woensdag 
14 februari tussen 20.00 en 21.00 
uur in een decor van duizend �es-
jes in het Strandvondstenmuse-
um een verhaal mee over liefde;– 
liefde voor de omgeving, liefde 
voor wat je belangrijk vindt of ge-

woon, voor je geliefde. Met de 
�esjes, die een boodschap aan 
de kiezer bevatten, begint lokale 
partij De VrijeLijst haar campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart. 

Toehoorders zijn welkom om te 

genieten van het verhaal, een 
�esje te ontvangen en om kennis 
te maken met de kandidaten van 
De VrijeLijst. De toegang is vrij. 

Het Strandvondstenmuseum be-
vindt zich aan de Geversweg 2A, 
direct achter het NS-station. 
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INFOPAGINA

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Face II Face, het politiek 
debat is terug in De Bakkerij
Castricum - Face II Face wil het 
platform zijn waarbij iedereen 
mee mag discussiëren. Net als bij 
de landelijke verkiezingen van 
vorig jaar biedt Face II Face in de 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen de lokale politieke 
partijen en politiek geïnteresseer-
den een informele plek waar men 
‘face to face’ met elkaar kan dis-
cussiëren over politieke kwesties. 
Dit alles onder leiding van een er-
varen discussieleider. 
De insteek is om elk politiek ca-
fé minstens twee kwesties/stellin-
gen te bespreken. Voor de pauze 
een door Face II Face aangedra-

gen stelling en na de pauze een 
die door het publiek wordt aan-
gedragen. 
Face II Face zal van te voren de 

vaste stelling via een mail aan de 
politieke partijen kenbaar maken 
en via de Facebook-pagina van 
Face II Face. De 

Gratis sporten in voorjaarsvakantie
Castricum - Gratis sporten in 
de voorjaarsvakantie met Team 
Sportservice Kennemerland, dat 
is mogelijk voor kinderen van 
groep drie tot en met acht die 
naar school gaan in Castricum of 
Heemskerk.  
Op dinsdag 27 februari kunnen 
zij meedoen aan de sportinstuif 
in de Waterakkers in Heems-
kerk. In de middag zijn de kin-
deren van groep een en twee 
aan de beurt tijdens de kleuter-
instuif. Op woensdag 28 februari 
kunnen kinderen van groep drie 
tot en met vijf en zes tot en met 
acht het spel James Bond spelen 
in de nieuwe sporthal de Velst in 

Heemskerk. Vrijdag 2 maart is er 
multibalsport voor de groepen 
drie tot en met acht in sportcen-
trum de Bloemen in Castricum; 
smashballen met VV Croonen-
burg, handballen en voetballen 

met Team Sportservice. Voor de 
allerkleinsten uit groep een en 
twee is er funvolley op vrijdag-
ochtend. Inschrijven kan digitaal 
op www.teamsportservice.nl/
kennemerland. 

Visie rond lolale kunst en cultuur
Castricum - Castricum - Ga za-
terdagavond 17 februari naar 
Wier&Ga aan het Bakkersplein-
tje om mee te praten over kunst 
en cultuur in Castricum. Cultuur 
als smaakmaker heeft een gro-
te verbindende waarde. Hoe dit 
in stand te houden en uit te brei-
den? 

Vier Castricumse cultuurmakers 
geven eerst kort hun visie waarna 
er een open discussie is met de 
zaal. Sprekers zijn Peter Brouwer 

van Toonbeeld ‘Waarom, Wat, Wie 
en Waar Cultuur’, Anita Mooiweer 
van Geesterhage ‘Kijkje achter de 
schermen bij het theater’, Jan Kal-
denbach van de Bibliotheek ‘Het 
motto van Kennemerwaard is le-
ren, delen en creëren’ en René 
Bos van Muziekvereniging Emer-
go ‘Inkijkje: Vereninging zijn’.

Na de inleiding nemen zij plaats 
in het panel dat door D66 Castri-
cum is georganiseerd. Ook wet-
houder Marcel Steeman (D66) 

neemt deel. Onder leiding van 
Bregje van der Steeg gaan de aan-
wezigen in gesprek hoe iedereen 
kan deelnemen en hoe verenigin-
gen en initiatieven goed gefacili-
teerd blijven worden. Uiteindelijk 
maakt een bloeiende culturele 
sector Castricum een nóg �jnere 
plek om te wonen. Dit is de derde 
D66 Talk in Wier&Ga op het Bak-
kerspleintje. Opening 20.00 uur. 
Op de Foto: Opleidingsorkest van 
Emergo tijdens donateursconcert 
27 januari 2018. Foto: Nico Lute.

Partijen stellen experiment voor 
met bijstandsgerechtigden
Castricum - Bij de behandeling 
van de begroting vorig jaar heeft 
de gemeenteraad het amende-
ment ‘Experimenteren met de 
Participatiewet’ van GL, PvdA en 
SP aangenomen. Een van de ex-
perimenten waarmee de ge-
meente zich zou kunnen aanslui-
ten is een experiment van de ge-
meenten Apeldoorn, Epe en Oss, 
zo stellen de drie partijen nu voor.

Apeldoorn, Oss en Epe willen de 
dienstverlening aan inwoners 
verbeteren. Dienstverlening met 
meer aandacht voor persoonlijke 

drijfveren en ambities van klan-
ten, zodat zij meer grip krijgen 
op hun eigen leven en hun ei-
gen ideeën om te participeren en 
in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. Apeldoorn heeft het 
initiatief genomen om samen 
met de twee andere gemeenten 
te experimenteren met het ver-
strekken van uitkeringen binnen 
de huidige mogelijkheden van 
de Participatiewet. Wat gebeurt 
er als bijstandsgerechtigden min-
der regels opgelegd krijgen en 
meer invloed krijgen op hun ei-
gen re-integratietraject? Worden 

ze intrinsiek gemotiveerd en wor-
den er anderen keuzes gemaakt? 
De Universiteit van Tilburg onder-
zoekt op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze of dit een po-
sitief e�ect heeft op onder ande-
re de uitstroom naar werk, moti-
vatie, sociale participatie en wel-
bevinden. 
Deelname aan het experiment 
biedt de gemeente de moge-
lijkheid om de dienstverlening 
te optimaliseren, aldus PvdA, 
GroenLinks en SP. De besluitvor-
ming moet voor 1 maart 2018 
plaatsvinden.

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten 

Het tekenmoment is tijdens 
de ‘Unieke Winterspelen’ in De 
Meent Bauerfeind in Alkmaar. 
Daarbij zijn ook de sporters aan-
wezig die meedoen aan de Spe-
len. Met de overeenkomst en de 
Unieke Winterspelen willen de 
gemeenten laten zien dat sport 

voor iedereen toegankelijk kan 
zijn. Ze vinden dat belangrijk om-
dat sporten en bewegen bijdra-
gen aan een gezonde leefstijl en 
de mogelijkheid bieden om men-
sen te ontmoeten. De Regio Alk-
maar investeert in het regionaal 
samenwerkingsverband. In 2016 

Maandag 12 februari tekenden de sportwethouders van de Regio 
Alkmaar, gemeenten Castricum, Alkmaar, Langedijk, Heerhugo-
waard, Bergen, Uitgeest en Heiloo, de ‘Samenwerkingsovereen-
komst Aangepast Sporten’. Met deze  samenwerking stellen de 
gemeenten het belang van het stimuleren, organiseren en coör-
dineren van aangepast sporten op de voorgrond.

sloot ze zich al aan bij het lande-
lijke platform �Uniek Sporten¹. 
Op de landelijke website www.
unieksporten.nl en de app van 
‘Uniek Sporten’ is het sportaan-
bod voor mensen met een beper-
king te vinden.
Op zondag 11 en maandag 12 fe-
bruari werden in De Meent Bau-
erfeind in Alkmaar de ‘Unieke 
Winterspelen’, speciaal voor men-
sen met een beperking, georga-
niseerd. Het evenement stond 
geheel in het teken van de Olym-
pische Winterspelen.

Rotonde Limmen weer op agenda
naar stoplichten. De wens voor 
een rotonde wordt door veel be-
woners en de Fietsersbond ge-
steund, omdat een rotonde als 
veiliger wordt ervaren. De colle-
ge noemt de opdracht niet uit-
voerbaar, vanwege het ontbre-
ken van de ruimtelijke inpasbaar-
heid, verschillende verkeerskun-
dige aspecten, onmogelijkhe-
den vanwege aanwezige bebou-
wing en de �nanciële impact. Eer-
der zijn verschillende varianten 

onderzocht. Voor alle varianten 
geldt dat de uitwerking in over-
leg met de omwonenden plaats 
moet vinden. Als de raad besluit 
het eerdere besluit tot aanleg van 
een VRI-kruising intrekt en het 
college opdraagt toch een roton-
de in te passen, vergt dat nieuwe 
verwervingen en een nieuw pla-
nologisch traject. 
Voor de versies van de drietaks-
rotonde is een nieuw uitwer-
kingsplan nodig. Voor de vier-

taks-rotonde is ook een deel 
grond nodig van bewoners en 
een nieuw bestemmingsplan no-
dig, onder andere omdat het res-
taurant een horecabestemming 
heeft. Het college stelt ook dat, 
gelet op de voortgang van de an-
dere plannen in Limmen, spoedi-
ge besluitvorming zeer gewenst 
is. Het is nu aan de gemeente-
raad hoe het kruispunt wordt in-
gericht.

Flessenpost en kandidaten van De 
VrijeLijst in Strandvondstenmuseum
Castricum - Verhalenvertelster 
Nancy Wiltink geeft woensdag 
14 februari tussen 20.00 en 21.00 
uur in een decor van duizend �es-
jes in het Strandvondstenmuse-
um een verhaal mee over liefde;– 
liefde voor de omgeving, liefde 
voor wat je belangrijk vindt of ge-

woon, voor je geliefde. Met de 
�esjes, die een boodschap aan 
de kiezer bevatten, begint lokale 
partij De VrijeLijst haar campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart. 

Toehoorders zijn welkom om te 

genieten van het verhaal, een 
�esje te ontvangen en om kennis 
te maken met de kandidaten van 
De VrijeLijst. De toegang is vrij. 

Het Strandvondstenmuseum be-
vindt zich aan de Geversweg 2A, 
direct achter het NS-station. 
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