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Dorpsportretten beschikbaar voor groot publiek
Van videoband tot YouTube-fi lmpje
Castricum - Gabe van der Zwaag 
(61) � lmde bijna twintig jaar ge-
leden twee dorpsportretten van 
Uitgeest en Limmen. Samen met 
zijn vrouw bezocht hij markan-
te � guren en lokale evenemen-
ten. Recent wist Gabe de beelden 
te digitaliseren en plaatste ze op 
YouTube. ,,Dit willen we de inwo-
ners graag cadeau doen.”

Filmen was altijd al zijn grote pas-
sie, maar toen Gabe naar Uitgeest 
verhuisde, wilde hij een dorps-
portret maken. Dat was in 1999. 
,,Ik zei tegen mijn vrouw Kitty: 
hier lopen allemaal opvallende � -
guren rond - dat zie je over dertig 
jaar niet meer.” Gabe wilde de sei-
zoenen laten zien en alle evene-

menten voorbij laten komen. Hij 
stapte naar de gemeente met zijn 
idee. Zij bleek enthousiast en wil-
de meebetalen aan de productie-
kosten. Kitty en Gabe trokken sa-
men het dorp rond: hij � lmde, zij 
deed de interviews en de monta-
ge. ,,Het was semi-professioneel 
voor die tijd”, zegt Gabe. ,,Destijds 
zijn er zeshonderd videobanden 
van het dorpsportret verkocht. 
De première was in een bomvol 
gemeentehuis. Iedereen vond het 
geweldig.”

De � lm over Uitgeest smaakte 
naar meer. ,,We zochten naar een 
dorp dat net zo’n hechte gemeen-
schap vormde. Het werd Limmen. 
,,De bloemendagen, het vereni-

gingsleven… in Limmen gebeurt 
veel”, legt Gabe uit. Ook in Lim-
men reageerde de gemeente en-
thousiast. ,,We hebben er enorm 
veel tijd in geïnvesteerd. Bij men-
sen op bezoek gaan en hun ver-
trouwen winnen. Heel belangrijk.” 
Soms zaten Gabe en Kitty een he-
le dag bij mensen in huis. ,,Dan 
leer je elkaar echt kennen. Beide 
� lms zijn me heel veel waard. Het 
is ook verdrietig om te zien dat 
sommige mensen er niet meer 
zijn, maar voor de nabestaanden 
is het mooi om op terug te kijken. 
De dorpsportretten van Gabe en 
Kitty staan nu op YouTube. De link 
is te vinden op de website van de 
Castricummer. (Mardou van Kui-
lenburg)

MHCC-shirts duiken op in Gambia
Castricum - Vorige maand zijn 
Sacha van den Berg en Tisha Si-
mons, beiden speelsters van de 
A1 van Mixed Hockeyclub Cas-
tricum (MHCC), naar Gambia ge-
weest om daar vrijwilligerswerk 
te doen. Het project werd geor-
ganiseerd door het Jac. P. Thijsse 
College in Castricum.
De speelsters van MHCC hebben 
geld en hockeymateriaal ingeza-

meld om mee te kunnen nemen 
naar Gambia. Hierbij hebben ze 
veel hulp gehad van de hockey-
club. Dames 1 en meisjes A1 heb-
ben er samen voor gezorgd dat 
er in totaal 92 sticks en 15 paar 
schoenen meegingen naar Gam-
bia. De club doneerde nog eens 
100 shirts. 
In Gambia hebben de speelsters 
onder andere les gegeven aan 

basisschoolkinderen en geholpen 
met het bouwen van een middel-
bare school. Een spannende voet-
balwedstrijd tussen Gambia en 
Nederland was eveneens onder-
deel van het programma. 

Het oranje van MHCC kleurde 
goed op het veld; de Gambianen 
speelden met veel plezier in het 
MHCC shirt. (Foto: aangeleverd)

Gouden plak voor Owen 
Westerhout op 400 meter
Castricum - Zaterdag 2 maart 
werden de Nederlandse Studen-
ten Kampioenschappen Indoor 
Atletiek (NSK Indoor) in Apel-
doorn gehouden. Owen Wester-
hout was de enige deelnemer 
van AV Trias. De Castricummer 
ging echter wel naar huis met een 

nieuw persoonlijk record en een 
gouden plak. Westerhout mocht 
mede dankzij een goed indoor-
seizoen plaatsnemen in de snel-
ste serie van de 400 meter. Na een 
spannende wedstrijd stopte de 
tijdswaarneming op 49.45 secon-
den. Goed voor de eerste plaats.

Links Owen Westerhout (foto: Hans van ’t Veld)

Pakketten 
gestolen
Limmen - Zondagmiddag is een 
groot aantal postpakketten ge-
stolen uit een bedrijfswagen. Dat 
gebeurde in de omgeving van 
Goudstuk/Bogerdlaan in Lim-
men. De diefstal vond plaats tus-
sen 12.30 en 13.00 uur. Gezien 
het aantal moeten de pakketten 
in een andere auto zijn geladen. 
De politie zoekt getuigen. Weet u 
meer? Bel 0900-8844.

Man mishandeld 
op Dorpsstraat
Castricum - Zaterdagochtend 
rond 05.00 uur is een man door 
zeker twee jongens in elkaar ge-
slagen nadat hij hen betrap-
te op het spuiten van gra�  ti bij 
het station. Het duo achtervolg-
de de man en mishandelde hem 
op de Dorpsstraat. Op aanwijzing 
van getuigen en het slachto� er is 
een van de jongens kort daarna 
aangehouden. De andere dader 
heeft zich te plekke gemeld.

Betrapt op 
winkeldiefstal
Castricum - Zaterdagmiddag 
werd een 16-jarige jongen be-
trapt op winkeldiefstal in Geester-
duin. De jongen wilde zes blikjes 
Red Bull en een � es Crystal Clear 
meenemen zonder te betalen, 
maar werd door een medewerker 
gesnapt. De tiener is aangehou-
den en overgebracht naar het po-
litiebureau.

Afgebroken 
takken
Castricum - Zaterdagmiddag 
rond vijf uur kwam er een mel-
ding binnen bij de brandweer van 
stormschade aan de Van Bergen-
laan in Bakkum. De brandweer-
lieden van het korps uit Limmen 
kwamen ter plaatse om twee af-
gebroken takken te verwijderen 
die gevaar opleverden. Een der-
de tak was bovenop een auto te-
recht gekomen.

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

• Diverse wijken in Limmen 
• Chopinstraat/Oranjelaan,
 300 kranten
• Koningshof/Eikenhorst, 
 155 kranten

BOMVOL SLAGROOM! 
6 STUKS

BOBO'S
6,95

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

SHOARMA VLEES 
+ GRATIS BAKJE 
KNOFLOOKSAUS

25% KORTING

SPINAZIESTAMPPOT 
2 TARTAARTJES + JUS

SAMEN € 6,99 
VLEESWARENTRIO:
GRILLWORST

BOTERHAMWORST
ZEEUWS SPEK
SAMEN € 5,99

TORTILLA’S 2 STUKS
€ 4,99
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Ingezonden brieven
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te geven op ontwikkelingen die 
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ingezonden brief dient echter on-
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ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.
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tent, dat door ons in deze krant ge-
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ook niet per e-mail, fotokopie of 
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schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Lola Garcia Band bij Vredeburg
Limmen - Bij de Jazz Session Club 
‘Vredeburg’ wordt zondag 17 
maart het gastoptreden verzorgd 
door de Lola Garcia Band, een ge-
renommeerd orkest, dat al ver-
scheidene keren de sessies heeft 
opgeluisterd door haar swingen-
de muziek.
De Lola Garcia Band bestaat in 
wisselende bezetting al zo’n 14 
jaar rond de zangeres Dolores 
(Lola). De band streeft er naar een 
repertoire te laten horen dat zich 
niet beperkt tot één stijl, maar dat 
zich bevindt in het gebied tussen 
jazz, blues, funk en latin. Belang-
rijk in de keuze van de stukken is 
wel dat er ruimte is voor impro-
visaties. Het zal weer een spette-
rend optreden worden.
Het optreden begint om 16.00 
uur. De toegang is vrij, maar men 

kan de club steunen door het ge-
hele jaar lid worden voor 7 euro 
per persoon. Inlichtingen: Fred 

Timmer, tel. 072-5053414, tim-
merlimmen@kpnmail.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Zaterdag 16 maart met Dockside
Vier St. Patrick’s Day 
in De Oude Keuken
Castricum - Op 17 maart vie-
ren de Ieren wereldwijd Saint Pa-
trick’s Day en het begint ook in 
De Oude Keuken een traditie te 
worden. Op de avond tevoren 
maken ze er een feestje van met 
de Heemskerkse band Dockside. 
Het concert begint om 20.30 uur 
en voor de liefhebbers serveren 
ze vooraf een traditionele Ierse 
stoofpot met Guinness. 
De band Dockside is opgericht in 
1994. Met contrabas, gitaren, ac-
cordeon, viool en meerstemmige 
vocalen trekt de band al vele ja-
ren veel luisteraars in de IJmond 
en ver daarbuiten. Hun repertoi-
re zit vol weemoed en verlangen, 
passie en levenslust. De basis 
ligt in Ierse muziek die bruist als 
een goed glas Guinness, maar er 

zijn ook invloeden hoorbaar van 
Schotse, Franse, Nederlandse en 
Jiddische muziek. 
De koks van De Oude Keuken 
hebben op deze zaterdag een 
traditionele Ierse stoofpot met 
Guinness gekozen als dagspecial. 
Ter gelegenheid van St. Patrick’s 
Day zijn er twee arrangementen: 
entree voor het concert of het St. 
Patrick’s Day-arrangement, een 
combinatie van dagspecial en en-
tree. Het diner wordt geserveerd 
om 18.30 uur. De grote zaal gaat 
open vanaf 19.30 uur en het con-
cert begint om 20.30 uur. 

Vanwege de verwachte drukte 
wordt verzocht vooraf te reserve-
ren, via www.deoudekeuken.net. 
(Foto: aangeleverd)

Aftrap Rabobank AZ Foodtour bij De Klimop
Castricum - Op dinsdag 5 maart 
trapten 100 basisscholen in 
Noord-Holland de Rabobank AZ 
Foodtour af waaronder ook groep 
8 van basisschool De Klimop. 
De Rabobank AZ Foodtour is een 
project van 3 weken waarin de 
leerlingen op zoek gaan naar het 
belang van gezonde voeding in 
combinatie met sport en wordt 
geheel vrijblijvend verzorgd door 
Rabobank Noord-Holland, Green-

port NHN en AZ. In 9 lessen leren 
de kinderen alles over voeding en 
na elke les staat er een opdracht 
klaar die de kinderen moeten uit-
voeren door middel van vlogs. 
Deze vlogs sturen zij in naar AZ en 
aan het eind van het project wor-
den er onder de 100 basisscholen 
10 basisscholen uitgekozen die 
een dagje op bezoek mogen ko-
men bij AZ.  
Op De Klimop kwamen Jong AZ-

spelers Jelle Duin en Des Kunst 
de aftrap verzorgen. Alle kinde-
ren van de school mochten vra-
gen stellen die zij zelf hadden be-
dacht. In groep 8 werden de AZ-
spelers verder geïnterviewd en 
samen met de spelers keken de 
leerlingen de eerste les van de 
Foodtour alvorens er samen een 
balletje werd getrapt op het zon-
nige schoolplein. (Foto: aangele-
verd)

‘Financieel niet of nauwelijks op te brengen’
CKenG wil duidelijkheid over 
verwijdering asbest van daken
Castricum - CKenG heeft schrifte-
lijk vragen gesteld aan het colle-
ge over asbest in daken. De frac-
tie constateert dat de overheid 
bij wet heeft bepaald dat alle as-
besthoudende daken op 1 janu-
ari 2025 verwijderd moeten zijn. 
En dat gaat in de papieren lopen, 
schetst CKenG.
‘Voor mensen met een laag of mi-

nimum inkomen is sanering niet 
of nauwelijks op te brengen. Ter-
wijl het in algemeen belang is 
dat de asbest verdwijnt in ver-
band met de gezondheidsrisico’s.’ 
CKenG meldt ook dat de subsidie-
regeling van de centrale overheid 
eind 2018 is stopgezet. ‘De kosten 
voor sanering van een dak lopen 
al snel op’.

Van het college wil CKenG weten 
of zij überhaupt op de hoogte is 
van het afscha�en van de sub-
sidie op asbestverwijdering. De 
partij vraagt zich ook af of het col-
lege voornemens is om een subsi-
dieregeling te onderzoeken voor 
inwoners van de gemeente die 
geen geld hebben om asbest te 
laten verwijderen.

Aftrap Bloemendagen 2019
Limmen  - De 67ste Bloemenda-
gen vinden plaats van zaterdag 4 
mei tot en met woensdag 8 mei. 
Om op de hoogte te zijn van alle 
data voor dit jaar nodigen de or-
ganisatoren iedereen uit om op 
zondag 17 maart naar de Oude 
School te komen. Vanaf 14.00 uur 
is iedereen welkom om hier de 
laatste nieuwtjes te horen. Aan-
sluitend vindt het Proe�okaal van 
de Dampegheest Bierbrouwerij 
plaats.
Deze middag zal men samen met 
de vele oude rotten in het vak al-
le nieuwe ploegen verwelkomen 
die zich vorig jaar hebben opge-
geven om dit jaar voor het eerst 
mee te doen. Het is misschien 
leuk om een nieuwe ploeg aan 
een bestaande ploeg te koppe-

len zodat ze op sleeptouw wor-
den genomen door het gehele 
proces.
Natuurlijk laat men de �lm van 
vorig jaar zien die gemaakt is 
door Kees Bos. Deze bevat mo-
menten van het ritsen en het 
eindresultaat van de mozaïeken. 
Ook komt de �lm van 20 jaar ge-
leden (1999) aan bod.
De organisatoren zijn nog op 
zoek naar een nieuwe �lmer voor 
de Bloemendagen die alles voor 
de historie van de Bloemendagen 
en die van Limmen vastlegt. Ook 
hij/zij is van harte welkom tijdens 
deze aftrapmiddag.

Dus: zondag 17 maart, 14.00 uur, 
Oude School, Schoolweg 1. (Foto: 
aangeleverd)

De Stille Omgang in de 
nacht van 16 op 17 maart
Castricum/Amsterdam - Dit jaar, 
het 138ste jaar van de Stille Om-
gang, worden er wederom uit het 
hele land tegen de vijfduizend 
bedevaartgangers verwacht, die 
de traditie voortzetten, die in het 
jaar 1345 na het zogenaamde ‘Mi-
rakel van Amsterdam’ is ontstaan. 
Vele katholieken, maar inmid-
dels ook protestantse medechris-
tenen trekken deze nacht in de 
veertigdagentijd (tijd voor Pasen) 
naar Amsterdam om ieder op ei-
gen wijze en in stilte door de stad 
de route te lopen en Eucharistie 
te vieren. Uniek aan deze tocht 
zijn de stilte, het ontbreken van 

uiterlijk vertoon, het duistere uur 
en de zwijgende verbondenheid 
van de duizenden gelovigen. 
Er zijn drie manieren om aan dit 
evenement deel te nemen:
1. lopend heen (35 km) en terug 
met de bus. Vertrek om 14.00 uur 
vanaf de Brink in Castricum; om 
15.00 uur wordt in de R.K. Kerk 
te Uitgeest de pelgrimszegen ge-
geven, waarna de voettocht naar 
Amsterdam begint.
2. heen en terug met de bus. Ver-
trek om 20.00 uur vanaf de Brink 
in Castricum; om 20.30 uur is er in 
de R.K. Kerk te Uitgeest een korte 
dienst, waarna om 20.45 uur naar 

Amsterdam wordt vertrokken.
3. met de trein van Castricum 
naar Zaandam en om 18.50 uur 
vanaf het Inntel Hotel lopend ver-
der (8 km) en terug met de bus.
Om 22.15 uur begint de eucharis-
tieviering in De Krijtberg aan het 
Singel. Aansluitend is er om 23.30 
uur de start van de Stille Omgang. 
Na a�oop is er gelegenheid voor 
een consumptie in de Lutherse 
Kerk aan het Spui. Vertrek naar 
Castricum om circa 01.15 uur.
De kosten bedragen € 15,00; 
graag gepast te betalen in de 
bus. De consumpties zijn voor ei-
gen rekening; zorg voor wat klein 
geld.
Wie aan de Stille Omgang wil 
deelnemen, kan contact opne-
men met Jan Kamphuys via zijn 
e-mail: jankamphuys@hotmail.
com.

Concert op zondag in Geesterhage:
Unicorn met Irish folk op St. Patrick’s Day
Castricum - Ierser kan het eigen-
lijk niet, want ‘Concert op zondag’ 
in Geesterhage valt dit keer op 17 
maart, de nationale feestdag van 
Ierland. St. Patrick is namelijk de 
beschermheilige van Ierland, nog 
steeds een katholiek land. Hij be-
keerde ooit de Ieren tot het Chris-
tendom en gebruikte het klaver-
blad - in Ierland rijkelijk voorhan-
den - als het symbool van de drie-
eenheid (God, de Zoon en de Hei-
lige Geest). Vandaar dat de mees-
te Ieren die dag ook in het (knal)
groen gekleed gaan en er zelfs 
groen bier wordt geschonken.
Zo’n vaart zal het in Geesterha-
ge, aanvang 15.00 uur, wel niet 
lopen, maar een feest wordt het 
in elk geval wel. Naast het spelen 
van snelle polka’s en vrolijke wal-
sen brengt Unicorn ook een aan-
tal prachtige balladen ten gehore, 
waarin het rauwe klimaat, de rui-
ge zee en het harde bestaan van 
het Ierse volk op een melancho-
lieke en meeslepende wijze wor-
den bezongen. Eentonig wordt 
het zeker niet, want Unicorn be-
perkt zich niet alleen tot Ierse mu-
ziek. De band besteedt daarnaast 
aandacht aan Schotse en Neder-

lands/Vlaamse volksmuziek, blue-
grass, zeemansmuziek en enke-
le pop-ballades. Het zou zelfs zo 
maar kunnen dat er een meezin-
ger tussen zit. Kaarten zijn te re-
serveren via www.toonbeeld.tv 
of tel. 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal, bij de Read-

shop (Geesterduin), muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan en 
Vivant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen onder 12 jaar € 6,50; 
consumptie (ko�e, thee, limona-
de) in de pauze inbegrepen. (Fo-
to: aangeleverd)





04 13 maart 2019

Tao Dao biedt de oplossing
Acupunctuur en onverklaarde klachten

Counselling Kennemerland maakt 
mensen gelukkiger

Vice
Vice is een Amerikaanse satiri-
sche biopic uit 2018 die geschre-
ven en geregisseerd werd door 
Adam McKay. De �lm is geba-
seerd op het leven en de politie-
ke carrière van voormalig Ameri-
kaans vicepresident Dick Cheney. 
Dick Cheney is een zeer ambiti-
eus zakenman en Republikeins 
politicus. Midden jaren 1970 
werkte hij als jongste stafchef 
ooit, voor president Gerald Ford 
en een decennium later werd hij 

door president George H.W. Bush 
benoemd als minister van Defen-
sie. In 2000 wordt Cheney, die op 
dat ogenblik CEO van de multina-
tional Halliburton is, door presi-
dentskandidaat George W. Bush 
gevraagd om vicepresident te 
worden. 
Hij gaat akkoord, op voorwaarde 
dat hij de overwegend ceremo-
niële functie mag uitbouwen tot 
een van de machtigste posities 
binnen het kabinet.

Un Amour 
Impossible
Rachel is in het Frankrijk van de 
jaren ’50 werkzaam als eenvou-
dige typiste wanneer ze Philippe 
ontmoet, een charmante intellec-
tueel van goede komaf. Ze wor-

den verliefd en krijgen een doch-
ter, Chantal. Onder druk van zijn 
familie weigert Philippe echter 
beneden zijn stand te trouwen. 
Rachel moet hierdoor hun doch-
ter alleen opvoeden. 
Jarenlang voert ze strijd om 
Chantal door Philippe erkend te 
krijgen.

Castricum - Binnen de Wester-
se geneeskunst zijn er veel on-
derzoeksmogelijkheden om een 
oorzaak van een bepaalde klacht 
te achterhalen, helaas zijn er ook 
klachten die niet terug te bren-
gen zijn naar een oorzaak of die 
niet binnen een bepaald ziekte-
patroon passen.
In de praktijk Tao Dao komen re-
gelmatig mensen met klach-
ten waar de Westerse genees-
kunst inderdaad geen diagnose 
voor kan stellen. Mensen zijn uit-
gebreid door de molen gehaald; 
hebben allerlei bloedonderzoe-
ken gehad, zijn door scans ge-
haald, maar er worden geen af-
wijkingen gevonden. Maar wat is 
er dan aan de hand? Gelukkig kan 
de Chinese geneeskunst in veel 
gevallen uitkomst bieden. 
Binnen de Chinese geneeskunst 
wordt er op een andere ma-
nier naar de mens en zijn klach-
ten gekeken. Na een uitgebreid 
vraaggesprek over onder andere 
het voedingspatroon, de nacht-
rust, de menstruatiecyclus en of 
er traumatische gebeurtenissen 
zijn geweest, pols- en tongdiag-

nose komt er vaak meer duide-
lijkheid over het ontstaan van de 
klachten. Chinese geneeskunst is 
een mooie aanvulling op de Wes-
terse geneeskunst, daar waar het 
een ophoudt neemt het ander 

het stokje over. 
Voor meer informatie: Tao Dao 
Acupunctuur, Westerplein 2a/b in 
Castricum, taodao@hotmail.com, 
tel: 06-42851717. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - Jeannette Hoek wil 
graag mensen gelukkiger maken 
en hun stressklachten verlagen. 
In haar huiselijke praktijk Coun-
selling Kennemerland kan dat in 
drie overzichtelijke stappen. Tij-
dens deze stappen ga je door 
middel van gesprekken en een-
voudige oefeningen samen kij-
ken wat er aan de hand is, wat je 
precies wilt gaan veranderen en 
hoe je dat gaat doen. Je wordt 
in het hele proces (vijf à tien ge-
sprekken) begeleid.
Bij deze gesprekken zegt Jeannet-
te niet wat je allemaal moet gaan doen. Ze helpt je door te luiste-

ren, ondersteunen en overzicht 
te houden. Hierdoor kan je voor 
jouw problemen of vragen de op-
lossing vinden die bij je past. Een 
leven leiden zoals jíj dat wilt is de 
belangrijkste voorwaarde voor 
een leven met veel geluk en wei-
nig stress.
Bij Jeannette kan je terecht voor 
een gratis vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek. Gesprekken daar-
na kosten 40 euro. Voor meer in-
formatie en/of het maken van 
een afspraak bel 06-24223215 of 
www.counsellingkennemerland.
nl.

Gerrit Bruil ontwikkelaar 
van Reset Your Mind
Castricum - Reset Your Mind the-
rapie is een aanpak en metho-
diek om diepliggende patronen 
en mechanismen te doorbreken 
en te veranderen. Die innerlijke, 
vaak onbewuste patronen stu-
ren het denken en kunnen zor-
gen voor stemmingswisselingen, 
ongewenste emoties en onwen-
selijk gedrag.
Gerrit Bruil zit al 25 jaar in het vak 
als behandelaar/medium en ver-
telt er graag over: ,,Deze patro-
nen worden vooral veroorzaakt 
door emotionele energie. Vaak 
houden ze een dagelijkse worste-
ling en interne negatieve dialoog 
in stand. Dit kan heel vermoeiend 
zijn en levert vaak ongewenst ge-
drag op. Kortom, van binnenuit 
vinden dan krachtige sabotages 
plaats, waarover vaak geen con-
trole meer mogelijk is.”
,,Er is een sterke samenhang tus-
sen emoties, mentale gedachten, 
lichamelijke klachten en diepe-
re levensvragen. Kortom, inzicht 
krijgen in de ‘gebruiksaanwijzing’ 
van je eigen leven en daar zelf 
veel meer positieve invloed op 

kunnen uitoefenen. Daarbij ligt 
maar al te vaak de dieperliggen-
de energie uit het familiesysteem 
ten grondslag, hetgeen met de 
conceptie al wordt doorgegeven 
aan de volgende generatie.” 
De methodiek is toe te passen 
voor de behandeling van gevoe-
lens van angst, onzekerheid, wan-
trouwen, verlegenheid, schaam-
te, schuld, eenzaamheid, ver-
driet, minderwaardigheid, boos-
heid, agressie, jaloezie, verbitte-
ring, onrust/slecht slapen, slacht-
o�er- traumaverwerking, versla-
vingen, rouwverwerking enz. Ook 
zeer geschikt voor kinderen met 
uiteenlopende klachten (ADHD, 
stemmen in hun hoofd, woede-
aanvallen enz.).
Gerrit presenteert sinds janua-
ri bij Radio Castricum105.nl zijn 
programma ‘Anderzijds’, waarin 
hij vooral interviews houdt met 
collega-behandelaren. Aanstaan-
de maandag om 20.00 uur is Bo 
Baden uit Bergen te gast.
Op woensdagavond, 20 maart 
geeft Gerrit in Bergen een lezing 
over ’Buitenaardse Intelligen-

tie en het ontstaan van de Ho-
mo Sapiens’ in de Bergense ves-
tiging van Bibliotheek Kennemer-
waard. Aanmelden via: info@car-
lyshealth.nl. 
Ga vrijblijvend een intakegesprek 
aan en laat je uitleg geven over 
Reset Your Mind therapie en het 
te verwachten e�ect ervan.
Interesse in of vragen over de the-
rapie? Kijk op: resetyourmind.nl. 
(Foto: aangeleverd)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Vice

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

If Beale Street Could Talk
zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Un Amour Impossible
vrijdag 13.30 uur 

zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Can you ever forgive me?
zaterdag 18.45 uur
A Star is Born
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Green Book

zaterdag & zondag 16.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

De Lego Film 2
zondag 11.00 uur

woensdag 15.30 uur
Maya de Bij - De Honingspelen

vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur

Corgi

Programma 14 maart t/m 20 maart

50 Jaar Livera, meer dan 100 jaar lingerie
Regio - De familie De Groot zit 
al meer dan 100 jaar in de linge-
rie. Zij vieren in hun winkels in 
Heemskerk en Heiloo dat Livera 
dit jaar 50 jaar bestaat.
Martijn de Groot: ,,Mijn betover-
grootmoeder is ooit begonnen 
met de eerste winkel van de fa-
milie De Groot in corsetterie. 
Haar schoondochter Wil de Groot 
stond in de winkel, en zoon Jan 
de Groot ging in die tijd met de 
brommer langs de boerderijen 
om hun waren te verkopen. Daar-
na werden Wil en Jan de Groot op 
24 maart 1972 een van de eer-
ste ondernemers die overstap-
ten naar een Livera-winkel. In fe-
bruari 1977 is de winkel verhuisd 
van de Kennemerstraatweg 73 
naar ‘t Loo 13. Hun zoon Chris de 
Groot en schoondochter Marijke 
de Groot zijn in 1985 in de onder-
neming gestapt om later de win-
kels over te nemen. Chris en Ma-
rijke de Groot zijn in april 1995 
met hun winkel verhuisd van ‘t 
Loo 13 naar ‘t Loo 6, waar Livera 
nog steeds is gevestigd.’’

Martijn de Groot, zoon van Chris 
en Marijke, is 3 jaar geleden in de 
voetsporen van zijn ouders getre-
den en heeft de winkels overge-
nomen. Martijn: ,,Ik leid de win-
kels met een topteam van erva-
ren verkoopsters, zowel in Heiloo 
als Heemskerk.’’

Met het 50-jarig bestaan van 
Livera is er gekozen voor een 
nieuw concept. Martijn: ,,De basis 
blijft een goed advies. Maar een 
vrouw in lingerie en met vleugels 
de catwalk opsturen, is wat ons 
betreft niet meer van deze tijd. 
Wij zeggen ‘nee’ tegen deze beel-
den, en willen een echte vrouw 
neerzetten. Livera wil beha’s ma-
ken en verkopen die zowel modi-
eus als �atteus zijn, en ook com-
fort en ondersteuning bieden. Wij 
leggen een vrouw niet op hoe zij 
zou moeten zijn. Wij zijn een lin-
geriemerk voor echte vrouwen 
met echte lichamen. Wij vinden 
dat vrouwen zichzelf mogen zijn. 
Trots mogen zijn op wie ze zijn, en 
hoe ze eruitzien.’’

Het interieur van de winkel in 1977 
(foto: aangeleverd)

Barrelhouse en rock ’n roll-middag in 
De Vriendschap Akersloot
Akersloot - Chuck Berry, Elvis 
Presley, Buddy Holly, Jerry Lee 
Lewis, Ricky Nelson, Carl Perkins, 
Fats Domino en Johnny Cash: ze 
komen allemaal voorbij tijdens 
de rock ’n roll dansmiddag op 
17 maart bij De Vriendschap in 
Akersloot. DJ Swinging Rocking 
Daddy verzorgt de muziek. Toe-
gang is gratis.
Op zaterdag 22 april staat Bar-
relhouse in De Vriendschap met 
een jubileumconcert. In het ver-
leden werd deze formatie zes 
keer teruggevraagd voor een toe-
gift. Akersloot is de thuisbasis van 
zangeres Tineke Schoemaker. Het 
optreden heeft de titel ’45 Years 
on the Road’ gekregen. Dat is te-
vens de naam van het nieuwste 
album. In 2017 kreeg Barrelhouse 
de Edison Jazzism Publieksprijs 
voor hun album Almost There. 
Voorprogramma: Mannish Boy. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via De 
Vriendschap, Novy Velzeboer of 
online via www.ikbenaanwezig.

nl. Kaarten in de voorverkoop 
kosten € 10, op de avond zelf be-
taal je € 12,50.

Barrelhouse geeft zaterdag 22 april een jubileumconcert in De Vriend-
schap (foto: aangeleverd)

De Santmark bestaat 50 jaar
Theateravond voor oud-medewerkers
Castricum - In het kader van het 
50-jarig bestaan van woonzorg-
centrum De Santmark van ViVa! 
Zorggroep is er van 18 tot en met 
23 maart een feestweek voor me-
dewerkers, oud-medewerkers, 
bewoners, vrijwilligers en man-
telzorgers en/of familieleden. Ge-
durende de hele week zijn er acti-
viteiten voor iedereen.
In 50 jaar is er veel veranderd op 
het vlak van zorg en welzijn. Op 
20 maart 1969 opende De Sant-
mark als bejaardenhuis voor ou-
deren van alle gezindten, oude-
ren die nog gezond van lijf en le-
den waren. Nu, 50 jaar later, wo-
nen er 87 ouderen die in toene-

mende mate 24 uur zorg en be-
geleiding nodig hebben.  
De feestweek wordt op 18 maart 
om 10.30 uur geopend door me-
vrouw Van Vliet-Eppinga, raad 
van bestuur van ViVa! Zorggroep 
en de heer Mans, burgemeester 
van Castricum. 

Op stapel staan een playback-
show, �lmvoorstelling, een op-
treden van Harald Veenstra, een 
heerlijk drie gangenmenu en Re-
né Eshuijs met bekende hits. De-
ze zijn voor bewoners. Ook is er 
een reunie voor oud-medewer-
kers. Op de laatste dag, op 23 
maart, is er een Oudhollandse 

kermis in het restaurant. 

De Santmark nodigt alle oud-me-
dewerkers uit voor een zeer spe-
ciale theateravond op dinsdag 19 
maart, van 19.45 tot 22.15 uur in 
het restaurant van De Santmark. 
Naast een hapje en een drankje 
zijn ABBA, de Star Sisters en ande-
re artiesten geboekt. Deze rasar-
tiesten staan garant voor een ge-
zellige avond.
Wie wil komen kan dit doorge-
ven aan: j.engelsma@vivazorg-
groep.nl of bel met de receptie 
van De Santmark, tel. 088-99575 
00. Graag aanmelden van tevoren 
in verband met de catering. 
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Kaartverkoop van start
Nieuwe show van Musicalgroep The Cast
Castricum - De kaartverkoop 
voor ‘Life! The Greatest Show’ van 
Musicalgroep The Cast is van-
daag van start gegaan. Op 14 en 
15 juni is deze nieuwe show te 
zien in Geesterhage in Castricum. 
Na succesvolle musicals als Ca-
baret, Legally Blonde en 3 Mus-
ketiers presenteert The Cast een 
gloednieuwe, eigen voorstelling. 
‘Life! The Greatest Show’ bestaat 
uit twee verschillende delen. Een 
swingend eerste deel in big band 
style met materiaal van Broad-
way-componist Cy Coleman, be-
kend van onder meer Big Spen-
der. Na de pauze zijn moderne 
nummers te zien en te horen uit 
The Greatest Showman, Wicked, 

A Star is Born en andere hitmu-
sicals. Laat u verrassen door een 
swingende avond met The Cast, 
begeleid door een fantastische 
liveband!
Kaarten voor de voorstellingen 
op vrijdag 14 en zaterdag 15 ju-
ni zijn te koop via de website van 
Geesterhage op www.geesterha-
ge.nl. Toegang 15 euro (inclusief 
garderobe en consumptie, exclu-
sief reserveringskosten à 0,85 eu-
ro).
Musicalgroep The Cast speelt 
sinds 1990 bekende musicals zo-
als The Wiz , Aida, Beauty and the 
Beast, Zorro - De Musical, Caba-
ret, Legally Blonde en 3 Muske-
tiers, alsmede eigen producties. 

De semi-professionele vereni-
ging heeft ongeveer veertig le-
den uit heel Noord-Holland. The 

Cast wordt ondersteund door 
een groep trouwe donateurs en 
sponsors. (Foto: aangeleverd)

In De Hoep 
Poppenvoorstelling 
tijdens lerarenstaking
Castricum - Ouders, grootouders 
en oppassers opgelet: tijdens de 
landelijke lerarenstaking op 15 
maart organiseert PWN Bezoe-
kerscentrum De Hoep in samen-
werking met poppentheater Pop-
pekus twee leuke en leerzame 
voorstellingen.
In een reuzenboek is een leeuw 
verdwaald. Op zoek naar zijn ei-
gen verhaal en zijn eigen bladzij-
de in het boek, komt hij terecht 
in de andere verhalen van het 
boek. Om de weg terug te vin-
den, moet leeuw opdrachten ver-
vullen die te maken hebben met 
poëzie. Uiteindelijk vindt hij – 
met behulp van de kinderen - na-
tuurlijk zijn bladzijde weer terug. 
De voorstelling laat zien dat poë-
zie niet saai is, maar juist hartstik-
ke leuk!
In de voorstelling komen beken-
de dierenverhalen aan de orde, 

zoals Reinaert de Vos, De Bre-
mer Stadsmuzikanten, De vos 
en de raaf, De egel en de haas 
en De leeuw en de muis. Om de 
voorstelling een nog leukere be-
leving te maken voor ouder en 
kind, is het een idee om de verha-
len vooraf op te zoeken en het er 
samen over te hebben, zodat de 
kinderen de personages uit de 
voorstelling werkelijk herkennen.

Kaarten via www.pwn.nl/eropuit. 
De voorstelling is voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar. Er is een voorstel-
ling om 10.30 en om 12.30 uur. De 
voorstelling duurt 35 minuten. 
Kosten: € 5,-per kind. Volwassen 
begeleiders betalen € 2,50. Graag 
contante betaling, er is geen pin 
aanwezig. Contactgegevens Be-
zoekerscentrum De Hoep: Johan-
nisweg 2, Castricum. Telefoon: 
0251 661 066. (Foto: aangeleverd)

Brushletteren op vrije dag
Castricum - Vrijdag 15 maart sta-
ken de meeste scholen, en daar-
om organiseert Bij Bakker deze 
dag iets speciaal voor de jeugd 
vanaf 10 jaar. Zij kunnen namelijk 
een workshop brushletteren vol-
gen van anderhalf uur voor 12,50 
euro. 
De jeugd gaat aan de slag met 
de Ecoline brush pennen en met 
de Tombow stiften en leert een 
mooie tekst sierlijk schrijven met 
leuke gekleurde ‘aquarel’ stiften’. 
Het kalligraferen anno 2019! Deze 
workshop wordt gegeven achter 
in de winkel door Sandra Kroug-
man van Krougie-Creatief. Opge-
ven kan in de winkel van Bij Bak-
ker aan de Dorpsstraat 102, tel. 
0251-673977. (Foto: aangeleverd)

Statiegeld voor de 
Zonnebloem
Castricum - Albert Heijn op Gees-
terduin heeft al geruime tijd een 
hele mooie actie waarbij de klan-
ten hun statiegeldbonnen in een 
daarvoor bestemde bak kun-
nen doen. Het bedrag van de op-
brengst van de bonnen komt elke 
maand ten goede aan een club of 
vereniging. In de maand februari 
was het bedrag bestemd voor de  
Zonnebloem afdeling Castricum/
Bakkum. 

Vorige week mocht voorzitter In-
eke Knaapen van de Zonnebloem 
het prachtige bedrag van 355,90 
euro in ontvangst nemen waar-
mee ze een leuke activiteit voor 
hun gasten kunnen organiseren.

Hierbij wil de Zonnebloem Albert 
Heijn en alle gulle gevers die de 
Zonnebloem een warm hart toe 
dragen heel hartelijk bedanken. 
(Foto: aangeleverd)

Op Montessorischool Castricum
Flitsen en knallen 
tijdens Techniekdag
Castricum - Met de elektriseer-
machine van Wimshurst zorg-
de techniekcoördinator en leer-
kracht Anouk Elzas voor een knet-
terende opening van de Tech-
niekdag. Hoe indrukwekkend 
om te zien dat het opvoeren van 
spanning door twee schijven te 
laten draaien ontaardt in �itsen 
en knallen!  
Wat is elektriciteit? Dat is de vraag 
waar de kinderen van de Mon-
tessorischool zich op de jaarlijk-
se Techniekdag mee bezig heb-
ben gehouden. Daarom liet de 
leerkracht de kinderen zien dat 
stroom altijd de kortste weg 
zoekt. Een paar kinderen moch-
ten een stroomkring maken door 

als ‘batterij’, ‘lampje’ of ‘schakelaar’ 
te fungeren. Met de opgedane 
kennis gingen de kinderen in hun 
eigen klassen aan het werk. Dat 
resulteerde in elektrospellen, bib-
berspiralen en zelfrijdende auto-
tjes. Ook beveiligden de boven-
bouwers het schoolmagazijn met 
een uitstekend werkend alarmsy-
steem en maakten ze sportgames 
met behulp van microbits.
Het was een prachtige dag waar-
op de kinderen nieuwe tech-
nieken hebben ontdekt en hun 
grenzen hebben verlegd, zoals 
bleek toen Floor (8) thuiskwam: 
‘’Mam, ik heb iets gemaakt, dat 
je niet kunt geloven’’. (Foto: aan-
geleverd)

Pizzabezorger overvallen
Castricum - Vrijdagavond 8 
maart, rond 19.00 uur, is een piz-
zabezorger overvallen op de Per-
néstraat in Amsterdam. De over-
valler maakte een portemonnee 
buit en is te voet gevlucht rich-
ting de Torenstraat. Ondanks een 
zoekactie van de politie en Bur-

gernet is de man niet aangetrof-
fen. Signalement: blank, 20 tot 25 
jaar, ongeveer 1.95 meter lang, 
middellange baard. De overvaller 
droeg donkere kleding, een pet-
je en zwarte schoenen van Nike. 
Hij sprak accentloos Nederlands. 
Tips? Bel 0900-8844.

Hans Laan en Rachel de 
Wit bij de verhalengroep
Castricum - De verhalengroep 
Castricum heeft Hans Laan van de 
gelijknamige boekhandel in Cas-
tricum uitgenodigd.
Vanaf 1999 nam Hans de zaak van 
zijn vader Sybrand over. Daarvoor 
had hij vijf jaar een Bruna zaak in 
Beverwijk. In Castricum werd het 
meteen een Libris. Vijf jaar daar-
na werd de benedenverdieping 
erbij getrokken en vijf geleden is 
het eerste begin voor de huidige 

webwinkel, www.kantoorboek.nl, 
gemaakt. Voordat Hans weer Ra-
chel ontmoette, kende hij haar 
van al een stuk langer geleden, 
maar daarover meer in de Verha-
lengroep.
Zij komen op dinsdag 19 maart 
om 10.00 uur in het gebouw van 
de Werkgroep Oud Castricum, De 
Duynkant, Geversweg 1b. Voor 
de onkosten wordt € 3,- entree 
gevraagd.

Hans Laan en Rachel de Wit van Boekhandel Laan (foto: aangeleverd)

Het perfecte plaatje 
Thomas uit groep 4 klopt op mijn deur. Een beetje verlegen 
komt hij binnen. Het hoofd gebogen.  
“Er is iemand, die mij pest, omdat ik het antwoord niet weet’, 
zegt hij. “Natuurlijk weet je niet alles, daarom zit je ook op 
school”, antwoord ik. Voor mij zie ik een kind met te weinig 
zelfvertrouwen. Een kind, dat faalangst en (mogelijk) een te 
laag zelfbeeld heeft. Het is mijn missie om elke leerling het 
zelfvertrouwen mee te geven, dat hij verdient. Kennis alleen 
is niet genoeg. We moeten de kinderen klaarstomen voor de 
maatschappij. Ze stevig in hun schoenen laten staan! Wij 
doen dat op school door het geven van Kanjertraining en 
Rots en Waterlessen.  
 
Met deze lessen zorgen we ervoor dat we het zelfvertrouwen en 
de communicatieve en sociale vaardigheden vergroten en dat 
we problemen als pesten, conflicten en uitsluiting voorkomen. 
In een paar kernwoorden gaat het om: vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect. Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat kinderen ontdekken wie zij zijn en groeien in wat zij kunnen. 
Dat doen we door ondernemend onderwijs te geven. Daarmee 
bedoelen wij:  
leren plannen, samenwerken, onderzoek doen en presenteren, 
informatie verwerven en al vroeg leren programmeren. De leer-
lingen doen mee met de Lego League. In het kooklokaal zijn 
zij bezig met ondernemende activiteiten, zoals koken voor een 
goed doel. Kinderen van groep 7 runnen een fruitkraam. We le-
ren verantwoording te nemen voor het eigen leerproces. Wij zijn 
pas tevreden als een kind vol zelfvertrouwen van school gaat. 
 
Wat kun je nog meer doen aan meer zelfvertrouwen? Elk kind 

leert zich te ontwikkelen in zijn 
of haar talent. De focus ligt op 
wat het kan. Elk kind krijgt de 
aandacht die het verdient. 
 
Jij als ouder draagt natuurlijk ook jouw steentje bij. Ben jij zelf 
iemand van het ‘perfecte plaatje’? Al dan niet ingegeven door 
wat je op social media ziet? Grote kans dat je dat projecteert op 
jouw kind. Hoe geef je je kind wel het zelfvertrouwen dat hij nodig 
heeft? Geef het gevoel van de moeite waard en geliefd te zijn. 
Geef complimenten en richt je daarbij vooral op de inspanning, 
niet alleen op het resultaat. Luister naar je kind en geef het het 
gevoel dat niet alles kunnen en fouten maken erbij horen. “Een 
mens zonder fouten moet nog geboren worden”, zei mijn tante 
ooit toen ik zelf worstelde met een fout die ik gemaakt had. En 
zo is het. Bovendien, perfectie is saai. Maar goed dat het niet 
bestaat. 
 
Thomas maakt het goed. 
Hij is weerbaar en kan heel goed 
programmeren. Hij groeit in wat hij kan, 
niet om aan een zogenaamd perfect 
plaatje te voldoen. 
 
· Thomas is een gefingeerde naam. 
 
Els Kok-van Dam 
Directeur Visser ’t Hooft 
 
   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 
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Waterschapsverkiezingen ook op 20 maart
Regio - Op 20 maart vinden de 
Waterschapsverkiezingen plaats, 
tegelijk met de verkiezingen voor 
Provinciale Staten.
Waterschappen zorgen voor vei-
lige dijken en voldoende schoon 
water. Zaken die van levensbe-
lang zijn voor ons land. Daarom 
zijn er waterschappen met een 
eigen belasting én een eigen be-
stuur. Omdat je waterschaps-
belasting betaalt, heb je ook in-
vloed op de manier waarop dat 
geld wordt besteed. Hoe schoon 
moet het oppervlaktewater zijn, 
hoe voorkomen we overstromin-
gen, wateroverlast en droogte nu 
het klimaat verandert? Over dit 
soort zaken gaat het bestuur van 
het waterschap. Belangrijke vra-
gen die jouw stem verdienen op 
20 maart. Op www.waterschaps-
verkiezingen.nl vind je alles over 
de verkiezingen.

Het is de taak van de waterschap-
pen om te zorgen voor droge 
voeten en schoon water. Maar ie-
dereen is daar wel voor, zodat er 
binnen het waterschapsbestuur 

maar in beperkte mate sprake 
is van principiële verschillen. Er 
zijn tenslotte geen liberale, soci-
alistische of christendemocrati-
sche dijken, alleen dijken die op 
hoogte zijn. Waterschappen heb-
ben bij wet slechts drie hoofd-
taken (water keren, beheren en 
zuiveren) en het waterschapsbe-
stuur besluit dan ook voorname-
lijk over praktische, uitvoerende 
zaken. Daarom hebben de water-
schappen bestuurlijk een geheel 
andere structuur dan de gemeen-
ten en provincies die zich mo-
gen buigen over een breed scala 
aan maatschappelijke onderwer-
pen. In ons gebied is het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier het beherend water-
schap.

Op de enorme kieslijst van Hoog-
heemraadschap Holland Noor-
derkwartier staan diverse Cas-
tricummers. Florence Eijck is bij-
voorbeeld te vinden op Lijst 1: 
‘Groen, water en land’. Zij wil zich 
met een brede ervaring in het 
openbaar bestuur, o.a. als ge-

meentesecretaris van Uitgeest en 
Uithoorn, inzetten voor een ade-
quate aanpak van de klimaatver-
andering. Op diezelfde lijst prijkt  
Rino Zonneveld op nummer 25. 
Hij is als vrijwilliger in de arche-
ologie heel actief in de Stichting 
Oud-Castricum, de Stichting Oer-
IJ, de Archeologische Werkge-
meenschap Nederland en meer. 
Molenaar Peter Heeremans van 
De Dog uit Akersloot staat op 
nummer 35 van deze lijst.
Op lijst 3, ‘Water Natuurlijk’, staan 
twee kandidaten uit Castricum: 
Tineke Molenaar-Langeveld en 
Jos Teeuwisse. Wim Swart uit Lim-
men en Gerrit Branderhorst uit 
Castricum staan voor het CDA op 
de kieslijst, op nummer 19 en 49 
en Nico Koning staat voor ‘Na-
tuurlijk BBW’ op de kandidaten-
lijst, op plek 39. 
Op de kandidatenlijst van Na-
tuurlijk BBW (Boeren, Burgers, 
Waterbelang) staat op de 39ste 
plek Castricummer Nico Koning 
en op de lijst van de AWP (Alge-
mene Waterschapspartij) staat 
Corrie de Geeter op plek 14. 

CDA wil meer grip op de aanleg van 
zonneparken in Noord-Holland
Regio - Het CDA wil dat Provincia-
le Staten maatwerk kunnen leve-
ren bij de aanleg van zonnepar-
ken in Noord-Holland. Met een 
aangenomen motie is de verrui-
ming om meer zonneparken aan 
te kunnen leggen zonder daar-
over als PS te besluiten, gedeelte-
lijk teruggedraaid. 
,,Bij de aanleg van zonneparken 
moet altijd een afweging wor-
den gemaakt tussen behoud van 
kostbare landbouwgrond en de 
opwekking van duurzame ener-
gie,” aldus woordvoerder Wilma 
van Andel. Deze politieke afwe-
ging wordt bij zonneparken in 

het landelijk gebied in de toe-
komst genomen in de Provincia-
le Staten. 

Het provinciale kader voor de 
aanleg van zonnepanelen geeft 
aan dat zonneparken alleen aan 
de rand van een stedelijk gebied 
mogen liggen. Maar het beleid 
biedt ook de mogelijkheid om 
af te wijken in speci�eke stimu-
leringsgebieden. Deze afwijkin-
gen hebben grote impact op het 
landschap. ‘Het CDA wil bij iede-
re beoordeling in deze categorie 
kijken of er genoeg gedaan is om 
zonnepanelen in het gebied op 

de daken van gebouwen te krij-
gen. Dat heeft immers de voor-
keur van onze partij,’ aldus Van 
Andel. “Ook willen wij weten of er 
door de provincie niet met twee 
maten gemeten wordt, bijvoor-
beeld door de aanleg van zon-
neparken in het groen wel toe te 
staan en het bouwen van wonin-
gen langs de randen van steden 
en dorpen te verbieden.”
De aanpassing van de regels om 
meer zonnepanelen langs infra-
structuur aan te leggen, steunt 
het CDA van harte. Alle mogelijk-
heden op die locaties moeten op-
timaal benut worden. 

Column van CDA-kandidaat voor Provinciale Staten, Wilma van Andel

Het verhaal van een vergeten 
watersportcentrum in Castricum
Castricum - “En toen kwam het 
Kustpact….”, zo luidt de verzuch-
ting van Wim Tromp, die samen 
met Pieter Stoutenbeek en Mi-
kel Mac Mootry het bestuur van 
Sports at Sea (S@S) vormt. Hun 
ziel en zaligheid hebben ze ge-
legd in het watersportpaviljoen 
aan het strand van Castricum. 
Maar door regels dreigt het pavil-
joen te verdwijnen.
Ik wil dat de provincie zich hier-
in heel anders opstelt dan zij tot 
nu toe doet. Hier wil ik mij voor 
inzetten – een provincie die kijkt 
naar de praktijk in plaats van het 
papier.

In 2015 heeft Tromp drie maan-
den gezwoegd op een subsidie-
aanvraag voor de subsidierege-
ling Water als Economische Dra-
ger van de provincie Noord-Hol-
land. Met succes, S@S kreeg € 
300.000 subsidie en vond onder-
nemers bereid een lening te ver-
strekken. Met de komst van het 
paviljoen leeft de surf- en kano-
sport in Castricum als nooit tevo-
ren, met een grote stijging in le-
denaantallen voor de verenigin-
gen. Er zijn vele activiteiten voor 
jong en oud, activiteiten met in-
ternationale allure, er wordt aan-
dacht aan de omgeving besteed 
met de jaarlijkse beach cleanup 
en de horecapaviljoens zijn blij 
met de extra aanloop.
S@S dacht goed op weg te zijn 
met het verkrijgen van de ver-
gunning om het gehele jaar te 
mogen blijven staan. De gemeen-
te Castricum wilde daaraan mee-

werken en de gesprekken erover 
liepen. Jaarrond open zijn, is een 
grote wens voor S@S. Juist in de 
wintermaanden zijn er goede 
surfomstandigheden. Het telkens 
moeten afbreken en weer op-
bouwen van het centrum bleek 
veel meer gedoe dan gedacht. 
Het kost heel veel geld, zo’n € 
20.000 per keer. Een bedrag dat 
niet meer op te hoesten is voor 
het niet-commerciële centrum. 
Want daar bovenop komt alle 
schade die het steeds herbouwen 
aan het gebouw veroorzaakt. Ook 
veroorzaakt de herbouw veel 
overlast voor de omgeving met af 
en aan rijden van trucks met ma-
terialen. En de animo voor dit hei-
dense karwei wordt er ook niet 
groter op.

En toen kwam dus het Kustpact... 
In dit pact dat onder leiding van 
de provincie tot stand is geko-
men, is de locatie van S@S niet in-
getekend als jaarrondstrand. Ter-
wijl het Kustpact, naast een stop 
op te veel nieuwe bebouwing 
aan de kust, veel ruimte biedt 
voor recreatie.
De provincie geeft aan dat de 
strandexploitanten betrokken 
waren bij de opstelling van het 
Kustpact. Maar S@S is hier niet bij 
betrokken geweest en niemand 
heeft hun belangen in dit pro-
ces vertegenwoordigd, ook de 
gemeente Castricum lijkt hen te 
zijn vergeten. S@S zit nu met de 
gevolgen daarvan enorm in hun 
maag.
Tromp voorspelt dat de boven-

genoemde redenen er toe leiden 
dat het watersportcentrum over 
vijf jaar niet meer bestaat. Dat is 
om zoveel redenen zonde! En bo-
venal onnodig. Niemand die bij 
het Kustpact betrokken is, heeft 
zich expliciet tegen het jaarrond 
open zijn van het centrum ge-
keerd. Kan dit nu niet opgelost 
worden?
Het antwoord van de huidige ge-
deputeerde Ruimte van D66 op 
vragen van het CDA luidt: Nee. 
Het Kustpact is in overleg op-
gesteld en dit is het nu. Ik vind 
dit vreemd, hier is overduide-
lijk iets niet goed gegaan. Waar-
om denkt de provincie niet mee 
over een oplossing, zonder met-
een bang  te zijn dat het hek dan 
van de dam is? Want elk geval is 
anders en heeft z’n eigen verhaal 
met z’n eigen voor- en tegens. 
Als een overheid die denkt in de 
geest van de nieuwe Omgevings-
wet: reageer op initiatieven van 
inwoners en ondernemers met 
‘ja, mits’, in plaats van nee, tenzij.
Ik sta voor een provincie die niet 
bij voorbaat de deur dichtgooit 
in dergelijke gevallen. Naast de 
inwoners, naast de ondernemers 
gaan staan en maatwerk leveren. 
De provincie Noord-Holland is 
deze houding duidelijk nog niet 
gewend en dat kan en moet echt 
anders!

Hier wil het CDA het provincie-
bestuur scherp op houden. Stem 
daarom op 20 maart CDA!
(Wilma van Andel, CDA, foto van 
de website sportsatsea.nl)
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Dansavond in Cultureel 
Centrum Geesterhage
Castricum - Ook dit voorjaar, op 
zaterdag 6 april, organiseert In-
ternationale Dansvereniging Ig-
ram weer het Tulpenbal. Deze 
keer begeleidt het orkest Mista 
de avond met muziek van over 
de hele wereld. De dansvloer zal 
van 20.00 tot  23.00 uur helemaal 
gevuld zijn, want deze avonden 
worden druk bezocht. Liefheb-
bers uit heel Noord-Holland ko-
men hiervoor naar Castricum, om 

te genieten van dans én muziek. 
Deze keer zal docente Vlasta Bak-
ker de balleiding op zich nemen, 
dus dat betekent een gevarieerd 
dansprogramma.
Het bal wordt gehouden in Cultu-
reel Centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. De 
kosten zijn 16 euro (voor Igram 
leden 15 euro). Kijk voor meer in-
formatie op www.igram.nl. (Foto: 
Nico Lute)

Schilderijen Henk-Willem Klaassen
Opening expositie in 
Galerie Streetscape
Castricum - Henk-Willem Klaas-
sen (60, Castricum) toont in zijn 
expositie Tweesprong schilde-
rijen van bos en zee en ook een 
aantal abstracten. De exposi-
tie wordt zaterdag 16 maart om 
17.00 uur feestelijk geopend in 
Calerie Streetscape op de Dorps-
straat. 
Tweesprong is de uitdaging die 
het leven biedt. Bewust en nog 
vaker onbewust staan wij vaak 
voor een keuze: waar ga je voor, 
wat voel je, wat ga je doen? In zijn 
project bospaadjes toont Henk-
Willem vier uitvoeringen van min 
of meer hetzelfde bospad; ze roe-
pen stuk voor stuk een andere re-
actie op. In zijn project zee stelt 
Henk-Willem Klaassen dezelfde 
uitdaging: twee sterk verschil-
lende uitvoeringen van hetzelfde 
beeld - en daardoor dus niet het-
zelfde beeld.
Alhoewel een prachtige serie 
olieverfdoeken van Scandinavi-
sche landschappen anders zou 
doen vermoeden, vindt Henk-
Willem Klaassen zijn inspiratie in 
zijn, onze, directe omgeving: bos, 
zee en duinen, het meertje van 
Brasser, landgoed Marquette. Het 
stimuleert hem om keer op keer 
dezelfde plek in zijn werken te la-
ten stralen.
Klaassen ontleent onder meer in-
spiratie aan Armando, Jan Cremer 

en David Hockney. Van de laat-
ste weten wij dat ook hij de na-
tuur in zijn directe omgeving als 
bron van inspiratie ziet en ze keer 
op keer vastlegt. In die herhaling 
wordt ook de ontwikkeling van 
de schilder, van de mens zicht-
baar.
Tweesprong, de titel van de expo-
sitie, is niet altijd een vrije keus. 
Hij gaat ook over loslaten en om-
armen, de mengbeker van de 
schoonheid en het verdriet van 
het leven. In een tweetal abstrac-
te werken, Rood en Blauw, deelt 
Klaassen dit dilemma met ons. 
Hier ligt ook de kracht van de her-
halingen in het project bospad en 
het project zee. 

Kennismaken met het werk van 
Henk-Willem Klaassen is een uit-
daging, een ‘must’! Naast hem ex-
poseren ook Anget Beelen (spon-
taan expressionisme) en Antonet-
ta Moerland (intuïtieve schilderij-
en). De expositie wordt geopend 
op zaterdag 16 maart, 17.00 uur; 
iedereen is van harte welkom!
Tijdens de opening treedt  Jacky’s 
Choice op, gevormd door Jacque-
line van Lint (Uitgeest) en Ronald 
Günther (Heemskerk); zij spelen 
vooral eigen nummers. Voor in-
fo exposities, openingstijden en 
workshops zie www.streetscape.
nl. (Foto: aangeleverd)

Stormschade bij woning
Castricum - Woensdagochtend 
rond negen uur is de brandweer 
opgeroepen voor stormschade 
bij een woning aan het Planten-
hove. 
Door de wind was er een dakpan 
naar beneden gekomen en er la-

gen nog wat pannen los op het 
dak. 
De bewoners hadden al contact 
gehad met de woningbouwver-
eniging, die ter plaatse zou ko-
men om het op te lossen. De 
brandweer kon dus weer retour.

Pannenkoeken eten 
voor Alpe d’HuZes
Limmen - Op Nationale Pannen-
koekdag, vrijdag 22 maart, kan ie-
dereen pannenkoek eten voor Al-
pe d’HuZes in de Heeren van Lim-
men. Lex Burgering (18 jaar) gaat 
voor de zevende keer op 6 juni als 
deelnemer meerdere keren die 
dag de Alpe d’Huez op voor het 
goede doel. Dit jaar is zijn doel 
om vijf keer omhoog te �etsen. 
Samen met zijn moeder, die al ve-
le jaren vaste vrijwilliger is, gaat 
hij naar Frankrijk. Naast deelne-
mer is Lex ook al jaren vaste vrij-
williger bij team deelnemersco-
ordinatie. Om naast donaties ex-
tra geld op te halen voor Alpe 
d’HuZes organiseren Lex en zijn 
moeder, samen met Heeren van 
Limmen, pannenkoek eten voor 
Alpe d’HuZes. Ze nodigen ieder-
een uit om tussen 17.00 en 19.00 
uur aan te schuiven. De toegangs-
prijs voor kind en (groot)ouder 
bedraagt € 6,- en ieder extra kind 
betaalt € 2,-. Er zijn heerlijke pan-
nenkoeken, ook lactose- /glute-
vrij, voor groot en klein. Kinde-
ren hebben toegang als ze on-
der begeleiding van een (groot)
ouder zijn. 
Ga dus vrijdag 22 maart pannen-
koeken eten met stroop, suiker 

of naturel. Natuurlijk staat ook li-
monade klaar, is er een sjoelcom-
petitie en een mega Twisterspel. 
Graag aanmelden via e-mail: 
burriesadmiraal@gmail.com zo-
dat men weet hoeveel pannen-
koeken er gebakken moeten wor-
den. Voor meer informatie over 
Lex zijn actie kijk op https://www.
opgevenisgeenoptie.nl/fund-
raisers/lexburgering/alpe (Foto: 
aangeleverd)

Sopiko komt naar Vredeburg
Limmen - Bij SV Vredeburg is 
in de afgelopen jaren de tradi-
tie ontstaan om het schaaksei-
zoen af te sluiten met een simul-
taan door een topspeler, die het 
dan opneemt tegen alle ruim der-
tig leden van de schaakclub tege-
lijk. Zo bezochten de grootmees-
ters en Nederlands kampioenen 
Dimitri Reinderman en Zhaoqin 
Peng de gezellige speelzaal in 
Limmen, net als de regionale top-
spelers Thomas Broek en Manuel 
Bosboom. In 2018 was het Noord-
Hollands kampioen Hing Ting Lai 
die een record neerzette met een 
scoringspercentage van 95 pro-
cent. Voor de komende editie, die 
op vrijdag 17 mei om 20.00 uur 
plaatsvindt, slaagde Vredeburg-
secretaris Harold Ebels er in om 
niemand minder dan Sopiko Gu-
ramishvili vast te leggen. 
De 28-jarige Sopiko Guramishvi-
li is een uit Georgië afkomstige 
grootmeester, die na haar huwe-
lijk met Nederlands beste scha-
ker, Anish Giri, alweer enkele ja-
ren in Nederland woont. Met een 
elo-rating van 2385 punten is Gu-
ramishvili één van de sterkste 
speelsters in ons land. Zij is niet 
alleen actief als speelster, ook is 
Sopiko Guramishvili een interna-
tionaal bekende internet-com-
mentator bij schaaktoernooi-
en. Zij staat bekend onder de bij-
naam ‘Miss Tactics’. Op 16-jarige 
leeftijd werd Sopiko al wereld-
kampioen schaken bij de meisjes-
junioren.
Harold Ebels kijkt uit naar de 
komst van Sopiko Guramishvi-

li: ,,Het is best een opgave om ie-
der jaar weer een aansprekende 
speler te strikken voor ons simul-
taan, maar met Sopiko Guramish-
vili is dat fantastisch gelukt. Met 
haar charismatische presentatie 
en haar grote schaaktechnische 
vaardigheid gaat zij opzien baren 
en zorgen voor een memorabele 
schaakavond, dat weet ik zeker’’, 
aldus de clubbestuurder. Ook 
zegt hij dank aan enkele spon-
sors die het simultaan mede mo-
gelijk maken. Het simultaan heeft 
dit jaar nog extra cachet, omdat 
SV Vredeburg in mei ook 45 jaar 
bestaat. Een week na het simul-
taan zal een lustrumfeest plaats-
vinden. (Foto: aangeleverd)

Bij Biljartvereniging WIK
Daan van de Laarschot 
winterkampioen libre
Castricum - Na een succesvol-
le inhaalrace, mag Daan van de 
Laarschot zich een terechte kam-
pioen noemen van biljartvereni-
ging WIK. Op de laatste speel-
avond, stonden er twee partij-
en voor hem gepland, die hij met 
ruime winst moest afsluiten, om 
zijn directe belagers van zich af te 
houden. 
Na een matige eerste partij te-
gen Peter Ent, waren de zenu-
wen hem toch de baas en kon hij 
net niet zijn aantal te maken ca-
ramboles vergaren. Beide spelers 
konden maar niet tot hun nor-
male spel komen, met als diep-
tepunt 7 ‘poedels’ achter elkaar 
voor Peter, die daardoor getergd, 
de daaropvolgende 8 beurten, 25 
caramboles bij elkaar tikte, met 
als uitschieter, 2 series van 9 ca-
ramboles. 
Voor Daan was deze partij een 
opwarmertje gebleken, want zijn 
tweede partij tegen Ferry van 
Gennip, ging hem een stuk beter 
af en hij pakte de winst met een 
stijgingspercentage van 20%. De 
in deze twee partijen behaalde 
punten waren voldoende om de 

titel te vergaren, mede doordat 
zijn achtervolgers, de laatste we-
ken onvoldoende punten had-
den vergaard. 
De speler die de afgelopen weken 
de meeste indruk had gemaakt, is 
Ad Kempers die met wedstrijden 
van meer dan 50% winstpercen-
tage, van plek 7 naar de 2e plaats 
opstoomde. Ook pakte hij weer 
de winst op Cees Burgmeijer, met 
een stijgingspercentage van 56%, 
en passeerde hiermee Gert Lute 
op de ranglijst door zijn achter-
stand van 25 punten om te zetten 
in een voorsprong van 23 punten.
Opvallende winst was er ook voor 
Rolf Greshof in zijn partij tegen 
Cees Burgmeijer, die hij afsloot 
met een stijgingspercentage van 
42%. En met de daarbij beho-
rende wedstrijdpunten van 142, 
maakt Rolf nog een reële kans om 
op een top 5 positie te eindigen, 
aangezien hij nog één wedstrijd 
moet inhalen. 

Eindstand top 3: 1. Daan van de 
Laarschot met 2420 punten, 2. 
Ad Kempers met 2337 punten, 3. 
Gert Lute met 2314 punten.  

Magische ontmoetingen en 
spirituele ontdekkingen
Castricum - Op donderdagavond 
28 maart, van 19.30 tot 22.00 
uur, kun je tijdens een spirituele 
avond in de bibliotheek in Castri-
cum kijken en luisteren naar een 
lezing van Bo Baden. Bo zal ons in 
deze lezing verwonderen, verblij-
den en verbazen met een open-
hartig verslag van zijn spirituele 
zoektocht in het leven.
In zijn lezing zal Bo je op zijn ei-
gen wijze een kijkje in zijn levens-
loop laten zien en laten ervaren. 
Het  gaat in zijn lezing over ge-
zondheid, humor, poëzie en stil-
te. Over hoogte- én dieptepun-
ten uit een leven. Over het over-
winnen van manische depressie. 
Over magische ontmoetingen. 
Over bijzondere (spirituele) ont-
dekkingen. Over de belofte die 
hij Ramses Sha�y ooit deed. Over 
het leven ‘als geheel verzorgde 

reis’. Hoeveel raakvlakken zijn er, 
als luisteraar eigenlijk met het le-
ven van Bo?  Of het ‘Vurruculum 
Vitaal’ zoals deze woordkunste-
naar het zelf noemt.
Bo Baden kijkt terug op een car-
rière als activist tegen het ar-
beidsethos, de woningnood en 
kruisraketten. Bo noemt zichzelf 
lichtzinnig schrijver-spreker, dich-
ter, spreukenmaker, handopleg-
ger, gezondheidscoach. Hij is de 
oprichter van St. Amalgaam Vrij 
Nederland, Netwerk Babybelan-
gen en www.vitamineb12tekort.
nl. Deze lezing is onderdeel van 
de Spirituele avonden, die iede-
re maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard. 
Aanmelden kan via info@car-
lyshealth.nl of via 06-51599293.

Brons voor Lisanne de 
Witte op EK indoor
Castricum - Tijdens de Europe-
se Kampioenschappen Indoor at-
letiek in Glasgow heeft AV Trias-
sprintster Lisanne de Witte een 
bronzen medaille op de 400 me-
ter gewonnen. In de halve �nale 
werd De Witte nipt tweede. Ver-

volgens had de Castricumse pech 
tijdens de loting toen ze baan 1 
toebedeeld kreeg. Ondanks de 
uitermate lastige baan wist De 
Witte toch haar goede vorm te la-
ten zien en dat uitte zich in een 
bronzen medaille.

De invloed van het Oer-IJ op de regio
Lezing Historisch Café 
over het Oer-IJ
Castricum - In het gebied tussen 
Alkmaar, Haarlem, Amsterdam 
en Zaanstad stroomde tweedui-
zend jaar geleden een vertakking 
van de Rijn: het Oer-IJ. Die rivier 
heeft een enorme invloed gehad 
op het landschap, en daarmee de 
bewonersgeschiedenis, van de 
regio. Over het oude stroomge-
bied is eind 2018 de ‘Atlas van het 
Oer-IJ-gebied’ verschenen. Een 
van de auteurs, Frits David Zei-
ler, spreekt tijdens het volgende 
Historisch Café in Alkmaar op 26 
maart over het onderwerp. 
Tijdens de lezing gaat de aan-
dacht uit naar de bewonings-
geschiedenis van het Oer-IJ-ge-
bied en de veranderingen die 
het landschap in de loop der eeu-
wen heeft ondergaan. In de mid-
deleeuwen veranderde dat land-
schap namelijk enorm, door ont-
ginningen, duinverstuivingen, 
klimaatverandering en het ver-
schuiven van de kustlijn. Er wer-
den vanaf de late middeleeuwen 
dijken, dammen en sluizen aan-
gelegd, bossen gekapt en weer 
aangeplant, steden gebouwd en 
industriële activiteiten ontplooid.
Zeiler gaat tijdens de lezing ook 

in op de namen van dorpen en 
steden in het Oer-IJ-gebied. De 
kenmerken van het landschap 
hebben hun weerslag gehad op 
die namen. Heiloo bijvoorbeeld, 
duidt op een ‘heilig’ bosgebied 
uit de voorchristelijke periode. De 
Limmerkoog heeft zijn naam te 
danken aan een landaanwas en 
de naam Alkmaar heeft alles te 
maken met het waterrijke land-
schap. Zo zijn ook de namen in 
onze regio onlosmakelijk verbon-
den met de geschiedenis van het 
Oer-IJ-gebied.  
Kaarten voor dinsdag 26 maart 
zijn te verkrijgen in de vestigin-
gen van Bibliotheek Kennemer-
waard, via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of telefoonnum-
mer 072-5156644. Kaarten kun-
nen alleen per pin of online wor-
den afgerekend en kosten €7,50. 
Leden/donateurs van de Histori-
sche Vereniging Alkmaar, het Ste-
delijk Museum Alkmaar, het Regi-
onaal Archief Alkmaar en de Gro-
te Kerk betalen € 5,- per kaartje. 
De lezing wordt gehouden in Bi-
bliotheek Kennemerwaard (Alk-
maar Centrum), Gasthuisstraat 2. 
Aanvang 20.00 uur. 

Lazeretduin bij Castricum (foto aangeleverd)
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13 MAART
Informatiebijeenkomst over 
obesitas van 19.00 tot 20.00 uur 
in het Rode Kruis Ziekenhuis te 
Beverwijk in de Zuster Kueter-
zaal. Toegang is gratis. Aanmel-
den via www.rkz.nl/aanmelden_
obesitas.

Scapino Ballet Rotterdam & Mi-
chiel Borstlap – Pas de Deux in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: Hans Gerritsen)

Lezing: De vroegste bewoning 
van het kustgebied door ama-
teurarcheoloog Ron Duindam 
in biliotheek Akersloot om 20.00 
uur. Toegang 3,50 euro. Aanmel-
den op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl via de agenda op bij 
klantenservice bibliotheek. 

14 MAART

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk in Uitgeest, 12.30-14.30 
uur. Met een soldatenlunch. Info: 
www.gaatumee.nl. (Foto: Sabine 
van Keulen)

Soloprogramma ‘Leef je droom’ 
van Kevin Doesburg om 19.30 
uur in dorpshuis De Zwaan te Uit-
geest. Ook 15 maart. 

Proe�es rock ‘n roll dansen van 
19.30 tot 20.30 uur in sporthal 
De Lelie, Rembrandtsingel 3 in 
Akersloot. Aanmelden via: www.
dansschoolfabulous�fties.nl.

Workshop ‘Help! Er moet een be-
roeps studiekeuze worden ge-
maakt!’ om 19.30 uur in biblio-
theek Castricum, Geesterduin-
weg 1. Reserveren via website bi-
bliotheek of bij klantenservice. 
Workshop voor leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. 

De Bakkerij: creme de la cre-
me van de internationale punk-
rock: Debt Neglector uit Amerika 
en de Engelse band Small Gods, 
21.00 uur.

Helge Slikker met een muzikale 
reis door IJsland in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
(Foto: Dave Menkehorst)

15 MAART
Wandelen op vrijdag voor 
vrouwen tussen de 20 en 50 
jaar start 13.00 uur NS-station 
Castricum, wekelijkse activiteit 
Welzijn Castricum. Aanmelden 

niet nodig. Info: 0251-656562.

Workshop Brushletteren voor 
jeugd vanaf 10 jaar bij Bij Bak-
ker, Dorpsstraat 102, tel. 0251-
673977. Geef je op. (Foto: aange-
leverd)

Poppenvoorstelling tijdens lera-
renstaking in Bezoekerscentrum 
De Hoep, 4-9 jaar, 10.30 en 12.30 
uur. Aanmelden: www.pwn.nl/er-
opuit. (Foto: aangeleverd)

Laatste Bu�elavond De Meent 
voorgereden door Bauerfeind 
Marathon Team. Start 19.15 uur. 
Een toegangsticket tot ijsbaan 
is voldoende om deel te nemen. 
Meer informatie op https://www.
demeentalkmaar.nl/buffelavon-
den.html.

Soloprogramma ‘Leef je droom’ 
van Kevin Doesburg om 19.30 
uur in dorpshuis De Zwaan te Uit-
geest. Ook 14 maart. 

Bijzonder concert ‘Vergeten’ 
van Nederlands Kamerkoor met 
medewerking van Arjan Eder-
veen, Erik Bosgraaf en Spinvis om 
20.15 uur in Grote Kerk Alkmaar. 
Een muzikale reis door het hoofd 
van iemand met dementie. Toe-
gangskaarten via www.taqathea-
terdevest.nl.

The Wiz door Muziektheaterge-
zelschap Scala in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. Ook zaterdag 
20.15 uur en zondag 14.30 uur.

Jeroen van Merwijk in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. 9Foto: Corbino)

Fresku met ‘Voordat het te laat is’ 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
(Foto: Damion Thakoer)

16 MAART
Inschrijven voor Timmerdorp 

▲

van 9.30 tot 11.00 uur in basis-
school Visser ’t Hooft, Kemphaan 
17 in Castricum. www.timmer-
dorpcastricum.nl.

Dag van de Zorg: Open dag in 
De Cameren in Limmen, 10.00-
13.00 uur. Informatie: www.viva-
zorggroep.nl.

Dorothea Stoeten uit Castricum 
presenteert haar allereerste boek: 
‘Het leukste boek ooit!’ in Johan-
na’s hof, 14.00-16.00 uur. Informa-
tie: info@leessst.com. (Foto: aan-
geleverd)

Opening expositie schilderwer-
ken van Len Beentjes met de ti-
tel ‘Visueel Vertellen’ om 14.00 uur 
in het gemeentehuis van Heems-
kerk. Expositie is te bezoeken tij-
dens openingsuren van gemeen-
tehuis tot 12 april.

Opening nieuwe expositie 
in Galerie Streetscape op de 
Dorpsstraat in Castricum, 17.00 
uur.

Turks Fruit toneelvoorstelling 
in Theater Koningsduyn (Geester-
hage) in Castricum. Kaarten via 
www.geesterhage.nl. (Foto: Hum-
melinck Stuurman)

Ladies Night in zwembad 
Hoornse Vaart van 18.30 tot 22.30 
uur. www.hoornsevaart.nl/ladie-
snight.

St. Patricksday met de Heems-
kerkse band Dockside in De Ou-
de Keuken. Concert begint om 
20.30 uur. Reserveren dagspecial 
via www.deoudekeuken.net. (Fo-
to: aangeleverd)

Landelijke Sterrenkijkdagen: 
informatieve avond in Buiten-
centrum Schoorlse Duinen, Oor-
sprongweg 1 in Schoorl. Lezingen 
en demonstraties vanaf 19.00 uur.  
Aanmelden: www.staatsbosbe-
heer.nl/sterrenkijkavondschoorl. 
(Foto: aangeleverd)

De Bakkerij: Toztizok avond, 
21.00 uur.

Hermine Deurloo en Mike Bod-
dé in Cultuurkoepel Heiloo om 
20.15 uur. Kaarten: www.cultuur-

koepelheiloo.nl. (Foto: Merlijn 
Doomernik)

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest. Veel klein-
kunst/cabaret en standup-come-
dy. Aanvang 20.30 uur. Toegang 
gratis. Met onder andere de band 
Ropes & Rigging (foto: aangele-
verd). Meer info: www.dezwaan-
cultureel.nl.

Meesterpianist Wibi Soerjadi 
in Grote Kerk Alkmaar, 20.15 uur. 
(Foto: Frank Doorhof)

Stille Omgang in Amsterdam. 
Mogelijk om met een bus van-
uit Castricum deel te nemen. In-
formatie: jankamphuys@hotmail.
com. 

Stil in Mij in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. Her-
kenbare musical over vriend-
schap, verwachtingen en iden-
titeit. (Foto: Michiel Fischer Ont-
werp: Olvo Dijs)

17 MAART
Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

IVN-wandeling door het Heiloo-
er bos. Start om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg. Duur ongeveer 2 uur. 
Opgave niet nodig. Meer info: 
www.ivn.nl/nkl/.

Parnassia Groep Cross over 2,5, 
4,1 of 10 kilometer. Informatie: 
www.avcastricum.nl/parnassia-
groep-cross. (Foto: aangeleverd)

Buitendag in de Schoorlse dui-
nen, ontmoet de kabouters! Info: 
www.staatsbosbeheer.nl/buiten-
dagschoorl. (Foto: aangeleverd)

Ko�econcert met een Duit-
se bariton – Martin Hässler zingt 
Schubert in De Vest in Alkmaar, 
12.00 uur.

Hervormde Kerk Krommenie-

dijk is open voor bezichtiging 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Aftrap Bloemendagen 2019 in 
de Oude School, Schoolweg 1 in 
Limmen, 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Unicorn met Irish folk op St. Pa-
trick’s Day in Geesterhage om 
15.00 uur. Kaarten reserveren via 
www.toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012, verkrijgbaar aan zaal, bij 
de Readshop (Geesterduin), mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en Vivant Rozing (Bakkers-
pleintje). (Foto: aangeleverd)

Rock-‘n-roll dansparty met DJ 
Swinging Rocking Daddy om 
15.00 uur in café De Vriendschap 
in Akersloot. Toegang is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Jubileumconcert Vrienden van 
het Lied in Cultuurkoepel Heiloo, 
15.00 uur.

Literaire ontmoeting met Griet 
op de Beeck in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 15.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Lola Garcia Band bij de Jazz Ses-
sion Club ‘Vredeburg’ om 16.00 
uur. De toegang is vrij, maar men 
kan de club steunen door het ge-
hele jaar lid worden voor 7 euro 
per persoon. (Foto: aangeleverd)

Preek van de Leek door Mari-
on van der Valk-van Bakel in Wit-
te Kerk in Heiloo om 16.00 uur. Ti-
tel ‘50 ballen in de lucht houden’.

18 MAART
Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 

voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�e@castricum.nl.

19 MAART

Hans Laan en Rachel de Wit van 
boekhandel Laan bij de verhalen-
groep Castricum, in het gebouw 
van de Werkgroep Oud Castri-
cum, De Duynkant, Geversweg 
1b, 10.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Theateravond i.v.m. 50 jaar Sant-
mark. Avond voor oud-mede-
werkers van De Santmark in Cas-
tricum van 19.45 tot 22.15 uur 
in het restaurant. Opgeven via: 
j.engelsma@vivazorggroep.nl of 
bij receptie van De Santmark, tel. 
088-9957500

Thomas Acda met ‘Motel’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Koos Breukel)

20 MAART
Verkiezingen Provinciale taten 
en Waterschappen.

Zanger, gitarist en componist 
Danny Vera met ‘Pressure Makes 
Diamonds’ in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Emilio Guzman met ‘Kom dan!’ in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Lezing Gerrit Bruil over Reset 
Your Mind therapie in de Ber-
gense vestiging van Bibliotheek 
Kenemerwaard, 20.00 uur. In-
fo: www.resetyourmind.nl. (Foto: 
aangeleverd)
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De Provinciale Staten controleren het provinciebestuur inza-
ke planologie, ruimtelijke ordening van wonen, werken, recreë-
ren en wegen-infrastructuur. Daarom roep ik hier een provinci-
ale beslissing in herinnering, die de leefbaarheid van Castricum 
fors benadeelde: enkele jaren geleden hief het provinciebestuur 
pardoes de status ‘stiltegebied’ op van het Noordhollands Duinre-
servaat en van het Alkmaarder-/Uitgeestermeer. Motivering: het 
toegenomen vliegverkeer boven Noord-Kennemerland maakte 
handhaving van het 40 decibel geluidsplafond onmogelijk. Daar-
om verdween de decennia-oude stilte-status van deze natuurge-
bieden in de prullenmand.

Prof. Guus Berkhout, in 2000-2003 de voorzitter van de eerste 
commissie ‘Normenstelsel vlieghinder’, openbaart in zijn boekje 
‘Schiphol, een visie op de toekomst’ (2018) gedocumenteerd de 
machtsstrategie van de overheid en hij concludeert: Leefbaarheid 
wijkt voor economie. 

Kapittelt nu nog iemand dit beleid? Dat doet, onder andere, de 
Geneeskundige en Gezondheids Dienst (GGD) van Noord-Hol-
land. Deze rapporteerde over eerverleden jaar 198 duizend slaap-
gestoorden onder de aanvliegroute naar de Polderbaan, waar-
over Schiphol’s luchtverkeersleiders bij de overheersende zuid-
westenwind alle landingen dirigeren: een lawaai-trog van Heiloo 
tot Spaarndam. Voor onze huidige overheden, zowel in Den Haag 
als in Haarlem, zijn de economie en het zakelijke vestigingskli-
maat belangrijker dan de leefbaarheid en gezondheid van de be-
woners: precies eender als bij de gaswinning in Groningen... Iets 
om in het stemhokje aan te denken!

Wilhelm Carton
Castricum

LEZERSPOST

Leefbaarheid en Verkiezingen

Schoorsteenbrand
Castricum - Zaterdagmiddag om 
half vier zijn de brandweerlieden 
opgeroepen voor een schoor-
steenbrand bij een woning aan 
de Bakkummerstraat. Ook de 
ladderwagen van brandweer 
Heemskerk kwam ter plaatse om 
de schoorsteenbrand op een vei-
lige manier te lijf te gaan. 

De brandweer had enige tijd no-
dig om de schoorsteenbrand 
goed uit te krijgen. Door de enor-
me hitte was de schoorsteen op 
meerdere plekken gescheurd. 

Hierdoor was de schoorsteen niet 
meer stabiel. Daarom is de brand-
weero�  cier van dienst en Salva-
ge ter plaatse geweest en werd 
besloten vanwege de verwachte 
harde wind om de schoorsteen 
alsnog te gaan slopen, zodat in-
stortingsgevaar geweken was. Na 
drie kwartier was dit gelukt en de 
brandweer had het laatste stuk-
je provisorisch afgedicht voor de 
regen. Stichting Salvage zou de 
klus overnemen en alles goed re-
gelen voor de bewoners. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

Zondag 31 maart in de Maranathakerk
Musical ‘Maria, de 
kracht van een Verhaal’
Castricum - Bijna iedereen kent 
het kerstverhaal met Maria als de 
serene moeder die toekijkt hoe 
haar pasgeboren zoon Jezus door 
herders en koningen wordt aan-
beden. Maar Maria was veel meer. 
Zij was ook een onzeker jong 
meisje dat ongewenst zwanger 
werd, en erger nog, van een an-
der dan haar eigen verloofde. Ook 
was zij een vertwijfelde moeder 
die moest aanzien hoe haar zoon 
vernederd werd en ter dood werd 
gebracht. Ze werd zelfs uiteinde-
lijk een invloedrijke dame die nog 
ver na haar dood regelmatig ver-
scheen, vooral aan kinderen, en 
die met haar voorspraak bij God 
je tegen onheil kon beschermen.  

In de musical ‘Maria, de kracht 
van een Verhaal’ komt Maria in 
spannende scènes en aangrijpen-
de liedjes tot leven. Haar verhaal 
wordt verweven met de levens-
verhalen van een groep men-
sen die vergelijkbare dingen be-
leven en hebben meegemaakt 
als Maria. Daarin komen de be-
langrijkste emoties van het leven 

aan bod: verdriet, jaloezie, twijfel, 
angst, maar ook blijdschap, hoop 
en liefde. Maria komt zo onge-
kend en heel dichtbij.   
De musical is geschreven door 
Gerard van Midden, met muziek 
van Gerard van Amstel en is be-
werkt door Corrie de Geeter en 
Marianne Beitler. 

De musical zal worden uitge-
voerd door de musicalgroep van 
‘De Witte Duif’ onder leiding van 
Marianne Beitler. De uitvoerin-
gen zijn op zaterdagavond 30 
maart om 20.00 uur en zondag-
middag 31 maart om 15.00 uur in 
de Maranathakerk in Castricum. 
Kaartjes kosten € 8,- voor vol-
wassen en € 5,- voor kinderen tot 
12 jaar. Deze prijs is inclusief een 
drankje in de pauze. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel Laan. 
Kaarten reserveren kan bij Ange-
lie Graumans, emailadres: amg.
graumans@ziggo.nl. 
De kaartjes liggen dan een half 
uur voor aanvang bij de ingang 
van de kerk voor u klaar. (Foto: 
aangeleverd)

Project combineert lezen met voetbal
Scoor een boek!
Castricum - AZ en Bibliotheek 
Kennemerwaard bundelen hun 
krachten. Het leesproject ‘Scoor 
een Boek!’ koppelt de populair-
ste sport van de wereld met le-
zen. Het doel is om zo veel mo-
gelijk kinderen te stimuleren om 
met plezier te lezen. Naast spor-
ten en spelen, is lezen erg be-
langrijk. Een goede taalbeheer-
sing is de basis voor zelfstandig-
heid en een gezonde levensstijl. 
Met Scoor een Boek! wil men dat 
bereiken.
De voetbalexperience is een 
voetbalfeest, waarbij kinde-
ren aan allerlei activiteiten kun-
nen meedoen. Hoe vaak kan jij 
een balletje hooghouden? Speel 
jij iedereen van het veld met ta-
felvoetbal? Welke acties maken 
jouw voetbalpoppetjes in jouw 
eigen gemaakte stopmotion-
� lmpje? Ontwerp jij het nieuwe 
AZ-tenue? Blaas jij iedereen van 
het veld met blaasvoetbal? Hoe 
goed kan jij dribbelen met de bal 
en welke voetbaltrucs kun je uit-
voeren? Wie alle activiteiten heeft 
gedaan maakt kans op een leu-
ke prijs. 
Meedoen aan dit voetbalspekta-
kel? Dat kan in verschillende bi-
bliotheken van 14.00 tot 16.00 
uur. Op woensdag 27 maart vindt 
de voetbalexperience plaats in de 
bibliotheek in Castricum.

Thuis doelpunten maken en sco-
ren? Hoe gaaf is dat! Haal de 
Scoor een Boek! poster op in de 
bibliotheek. Geef de poster thuis 
een mooi plekje en plak een bal 
(sticker) voor elke opdracht die je 
doet. Scoren met vrij lezen doe je 
op de helft van AZ. Plak een stic-
ker voor elk gelezen boek, tijd-
schrift of krant. Voorlezen telt 
ook mee! Je maakt kans op extra 
prijzen als je je opgeeft bij az.nl/
scoor-een-boek. Als deelnemer 
van Scoor een Boek! maak je kans 
op een gave AZ-bal of een gesig-
neerd AZ-shirt. Tijdens de Scoor 
een boek!-periode moedigt AZ-
speler Pantelis Hatzidiakos je aan 
op de website met � lmpjes.

Doe mee met Scoor een Boek! En 
maak kans op gratis kaarten voor 
een wedstrijd van AZ. Teken en 
kleur een originele kaft van je lie-
velingsboek en vertel waarom je 
dit een leuk boek vindt. Gebruik 
hiervoor het wedstrijdformu-
lier dat je kan halen bij de bibli-
otheek en lever dit formulier hier 
ook weer in. 
Doe dit uiterlijk maandag 13 mei. 
In mei wordt de prijswinnaar be-
kend gemaakt op de website 
en social media. Meer informa-
tie is te vinden op: www.bknw.
nl/scooreenboek. (Foto: aangele-
verd)

Bijdrage van de SP
Provinciale Staten: wat 
gebeurt daar eigenlijk?
Regio - Bij de meeste mensen 
komt ‘de provincie’ niet als eer-
ste in hen op als je ze vraagt naar 
plekken waar politieke beslui-
ten worden genomen. En dat is 
ze niet kwalijk te nemen. De pro-
vincie houdt zich namelijk veel 
te vaak onzichtbaar voor het pu-
bliek. 
In het provinciehuis in Haarlem 
breekt nog net niet de paniek uit 
als bewoners komen laten ho-
ren dat zij het niet eens zijn met 
een door de provincie te nemen 
besluit, zoals gebeurde rond het 
plaatsen van windmolens of het 
schrappen van veertien buslijnen 
in Noord-Holland Noord. Je hoeft 
je niet af te vragen waarom. Een 
in stilte genomen besluit is voor 
het provinciebestuur en de po-
litieke partijen die dat bestuur 
steunen lekker veilig. 
De provincie, hoe onzichtbaar 
soms ook, neemt echter wel heel 
belangrijke besluiten. Bijvoor-
beeld waar die windmolens wel 
of niet mogen komen te staan, 
waar wel of niet woningen mo-
gen worden gebouwd, of er wel 
of niet ganzen vergast worden, of 
een boerenstal mag uitbreiden, 
of er geld gaat naar meer wegen 
of naar openbaar vervoer. Stuk 

voor stuk allemaal onderwerpen 
waar je mee te maken kunt krij-
gen. Bewoners kloppen in eerste 
instantie bij hun gemeente aan. 
Zij komen dan vaak van een kou-
de kermis thuis, omdat het on-
derwerpen zijn voor de provincie, 
niet de gemeente.
Provinciale Staten hebben nog 
een tweede belangrijke rol: zij 
kiezen de Eerste Kamer. De hui-
dige regering heeft daar een zeer 
krappe meerderheid. Die kan ver-
dampen bij de komende verkie-
zingen in maart. En dan is de pro-
vincie opeens de noodrem waar-
aan getrokken kan worden om 
onrechtvaardige plannen tegen 
te houden.
Het is dus goed opletten gebla-
zen als er straks weer verkiezin-
gen worden gehouden. Vraag je 
af welke partijen ervoor gezorgd 
hebben dat overal langs de kust 
dure vakantievilla’s kunnen wor-
den gebouwd, welke partijen het 
openbaar vervoer hebben afge-
broken of wat dan ook. Was je 
het daarmee niet eens, ga dan 
stemmen. Ook omdat de kiezers 
van die partijen wél altijd naar de 
stembus gaan. Thuisblijven helpt 
– ook voor een onzichtbare pro-
vincie – nooit. 

Dag van de Zorg 16 maart
Open dag in De Cameren
Limmen - Op 16 maart doet Vi-
va! Zorggroep weer mee aan de 
week van Zorg en Welzijn. Vier 
locaties zijn open die zaterdag, 
waaronder De Cameren in Lim-
men. Op deze dag kan iedereen 
een kijkje nemen in de wereld 
van ViVa!’s wonen, welzijn, zorg 
en werken en krijgt men de ge-
legenheid om de ontwikkelin-
gen van dichtbij te zien en meer 
te weten te komen. 
Het doel is de veelzijdigheid van 
Zorg en Welzijn te tonen, de nieu-
we ontwikkelingen en vooral 
de mensen die er werken in de 
schijnwerpers te zetten. Iedereen 
is van harte welkom tijdens deze 
week bij alle aangemelde zorg- 
en welzijnslocaties.

Bezoekers krijgen wat lekkers van 
het restaurant, gratis. In het res-
taurant kan trouwens elke dag 
genoten worden van een kopje 
ko�  e, een gezonde lunch of een 
heerlijk diner. Wijkbewoners of 
bezoekers zijn hier, naast de be-
woners, ook van harte welkom. 
De open dag in de Cameren is 
van 10.00 tot 13.00 uur.
ViVa! Zorggroep) biedt een breed 
pakket aan diensten op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg. 
Toegespitst op ieders vraag en si-
tuatie, 7 x 24 uur. ViVa! Zorggroep 
levert haar diensten aan 6000 cli-
enten in de regio’s Zuid-, Midden- 
en Noord Kennemerland, West-
Friesland en Zaanstreek/Water-
land. 

15 maart start broedseizoen
Regio - Op 15 maart start het 
broedseizoen. Om vogelnes-
ten, maar ook konijnen, hazen 
of hagedissen beter te bescher-
men gelden er vanaf maart aan-
gepaste regels in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland en het 
Noordhollands Duinreservaat. 
Vooral vogels die hun nest op de 
grond hebben kunnen makkelijk 
verstoord worden. Voor sommi-
ge soorten is rust zelfs voorwaar-
de voor broedsucces. Het broed-
seizoen loopt van 15 maart tot en 
met 15 juli.

Om te voorkomen dat dieren ver-
stoord worden, moeten honden 
worden aangelijnd op plekken 
die anders losloopgebieden zijn, 
zoals in het Bergerbos in Bergen. 
Loslopende viervoeters zorgen 
namelijk voor stress, zeker in de 
broedtijd. Vooral vogels die hun 
nest op de grond hebben kun-
nen gemakkelijk door loslopen-
de honden worden verstoord. 
Bij dreiging verlaten deze dieren 

hun jongen of het nest. Dan is het 
risico groot dat deze verhonge-
ren, dat hun eieren niet uitkomen 
óf dat de eieren of jongen wor-
den opgegeten door roofdieren.

Voor bezoekers van het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland be-
tekent dit dat de gele route door 
het Kraansvlak is afgesloten. Toch 
is er nog volop gelegenheid om 
vanaf andere locaties de wisen-
ten, konik paarden en Schotse 
hooglanders te spotten, zoals bij 
het uitkijkpunt aan de rand van 
het gebied.

In het Noordhollands Duinreser-
vaat zijn vier wandelroutes tijde-
lijk gesloten. De afgesloten paden 
liggen in ‘t Zegeveld ten noorden 
van het huisjesterrein De Nollen 
in Egmond aan de Hoef, het Reg-
gers Sandersvlak en de Kil ten 
zuiden van Egmond aan Zee, het 
Vennewater nabij Egmond Bin-
nen en het Zeerijdsdijkje in Bak-
kum. (Foto: E.J. Woudsma)

Tweemaal De Bakkerij
Castricum - In De Bakkerij de-
ze week twee keer feest. Op don-
derdag 14 maart staat de creme 
de la creme van de internationa-
le punkrock gewoon op de büh-
ne in het mooie Castricum. Debt 
Neglector uit Amerika doet een 
melodieuze punkrock-duit in het 
zakje en het Engelse Small Gods 
gooit daar nog een sausje van 
surf en garage overheen.
Deuren gaan om 21.00 uur open 

en entree bedraagt 4 euro.

Zaterdag 16 maart: een Toztizok 
avond. Toztizok is de experimen-
tele tak van sport. Aanstaande 
zaterdag staat weer heel wat te 
ontdekken op het programma! 
Met kutwyv - AnarchoTrashPunk 
(Rotterdam,NL), PGR (Amster-
dam, IT), sitbQ (Amsterdam, NL) 
en DJ NuttInPoLiTiKaL. Aanvang 
21.00 uur, entree gratis.
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Jaap Spek clubkampioen van 
Biljartvereniging voor Ouderen
Castricum - De Biljartvereniging 
voor Ouderen (BVO) hield maan-
dag 4 maart het afsluitende toer-
nooi, waarna uiteindelijk de club-
kampioen bekend zou worden. 
Acht biljarters plaatsten zich voor 
de �nale: Cees Baars, Jan Buis-
man, Jaap Spek, Dirk Twisk, Jos 
Verklij, Joop Verwijst en Siem Bak-
kum. Na een enerverende strijd 
wist Jaap Spek de trofee als win-
naar in de wacht te slepen. Als 
tweede eindigde Dirk Twisk en als 
derde Cees Baars.
De Biljartvereniging voor Oude-
ren kan terugzien op een zeer 
geslaagd toernooi, dat drie mid-
dagen in beslag nam. De trofee 
werd uitgereikt door Joop Mooij 
en de voorzitter Roel van Rosma-
len dankte de deelnemers voor 
hun deelname en inzet. (Foto: 
aangeleverd)

Multimate Badminton Jeugdtoernooi
Castricum - Badmintonclub Cas-
tricum en Bouwmarkt Multimate 
hebben zondag 3 maart het Mul-
timate Badminton Jeugdtoernooi 
gehouden. Het toernooi vond 
plaats in Sportcentrum de Bloe-
men en was ook dit jaar een groot 
succes. Badmintonjeugd uit Cas-
tricum en omstreken kwam op-
dagen voor dit gezellige toernooi. 

Het was geweldig om te zien met 
hoeveel plezier en sportiviteit al-
le wedstrijden werden gespeeld. 
Iedereen ging dan ook naar huis 
met een leuke prijs. 
Er werd gespeeld in twee catego-
rieën. In de eerste categorie, be-
staande uit recreanten, behaal-
de Leandro Boon de eerste plaats 
in poule A. In poule B werd Mar-

cel Kern eerste. De tweede cate-
gorie bestond uit competitiespe-
lers, waarbij in vaste koppels werd 
gespeeld. Julian Klaassen en Rick 
van Meelen namen hier de eerste 
prijs mee naar huis. 

Ook badmintonnen? Kijk voor 
meer informatie op www.bccas-
tricum.nl (Foto: aangeleverd)

Mooie handbalshow bij Meervogels

Akersloot - Het publiek genoot 
zaterdag met volle teugen van 
de handbalshow die Meervogels 
had georganiseerd. Een fantasti-

sche show met drie mooie wed-
strijden. De C1 speelde 18-13 te-
gen Veneco Venlo, Dames 2 speel-
de 25-26 tegen HVBS en Dames 1 

speelde 32-24 tegen VOC.
Om 16.30 uur kon iedereen ko-
men meedoen met Sens �tness, 
stond er een prachtige loterijta-
fel dankzij alle sponsoren, was er 
een blinde poule en stond Marcel 
Sport met sportkleding klaar. Alle 
teams zijn door heel veel mensen 
aangemoedigd! 

Dames 1 van Meervogels nam het 
op tegen VOC dames 3. Het be-
loofde een spannende wedstrijd 
te worden aangezien Meervogels 
de punten hard nodig had en de 
vorige keer net aan verloor van 
VOC. Na enige blessures was het 
team weer compleet op Annick 
de Beurs na. In de beginfase van 
de eerste helft vloog Meervogels 
over VOC heen met snelle aanval-
len en veel breaks. Toch wist VOC 
de achterstand goed weg te wer-
ken met voornamelijk mooie af-
standsschoten, het resulteer-
de in een ruststand van 16-14 in 
het voordeel van Meervogels. In 
de tweede helft gingen de twee 
ploegen vrij gelijk aan elkaar 
op. In de eindfase nam Meervo-
gels een voorsprong door de ve-
le snelle breaks en door een ster-
ke verdediging. Heel spannend 
was het einde van de wedstrijd 
niet meer omdat Meervogels met 
een aantal doelpunten uitliep. De 
wedstrijd eindigde met een stand 
van 32-24 in het voordeel van 
Meervogels. (Foto: Erik Gevaert)

AV Castricum organiseert Parnassia 
Groep Cross op 17 maart
Castricum - Op zondag 17 maart 
organiseert AV Castricum samen 
met de Parnassia Groep voor de 
derde keer een hardloopcross. Dit 
sportieve hardloopevenement 
was een langgekoesterde wens 
van ggz-instelling Dijk en Duin, 
onderdeel van Parnassia Groep, 
die onder andere voortkomt uit 
de running therapie voor patiën-
ten van Dijk en Duin. 
De edities van 2017 en 2018 wa-
ren zo’n succes, dat een derde 
editie niet kon uitblijven. Er doen 
tientallen leden mee van AV Cas-
tricum, en van andere atletiekver-
enigingen, maar ook lopers die 
geen lid zijn van een atletiekclub 
zijn van harte welkom om mee te 
lopen. De Parnassia Groep zal ook 
met een groot aantal medewer-
kers en clïenten aan de start ver-
schijnen. 
Jong en oud, van beginner tot 
wedstrijdloper, iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen ni-
veau. Het parcours van deze nieu-
we cross loopt over het landgoed 
Duin en Bosch, de deelnemers lo-
pen een prachtige en afwisselen-
de route door de natuur. Start en 
�nish zijn op de atletiekbaan aan 

de Zeeweg 4 in Castricum. De af-
standen zijn 2,5, 4,1 km en 10 ki-
lometer.
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen 
meedoen aan de speciale jeugd-
loop over 2,5 kilometer, zij lopen 
een leuk parcours met spannen-
de bospaadjes. Ouders kunnen 
met hun kinderen meelopen (zij 
mogen zich wel inschrijven om 
verwarring bij de uitslagverwer-
king te voorkomen). De wat ou-
dere jeugd kan kiezen tussen 2,5 

of 4,1 kilometer. 
Lopers voor de 2,5 en 4,1 kilome-
ter starten om 10.15 uur, lopers 
voor de 10 kilometer starten om 
10.45 uur.  De te lopen parcour-
sen staan op de website van AV 
Castricum https://www.avcastri-
cum.nl/parnassia-groep-cross.

Inschrijven kan op de dag zelf in 
het clubhuis van AV Castricum. 
Voorinschrijven kan via inschrij-
ven.nl.  (Foto: aangeleverd)

Wederom troosteloze 0-0 bij 
Vitesse tegen Purmerend
Castricum - Op een door de vele 
regen méér dan verzadigde gras-
mat moest Vitesse het op De Puik-
man opnemen tegen het laag ge-
klasseerde Purmerend. Eigenlijk 
een onverantwoorde beslissing 
van scheidsrechter Puts, want op 
zo’n veld met vele plassen zijn 
vooral de risico’s op blessures 
natuurlijk veel te groot! Geluk-
kig bleven grote ongelukken on-
danks de vele glijpartijen achter-
wege. Maar goed voetbal was op 
die slechte grasmat niet of nau-
welijks mogelijk. En een verde-
digende partij is dan meestal in 
het voordeel. De einduitslag pas-
te dan ook wel in het beeld van 
deze troosteloze en regenachti-
ge middag. Want net als in Pur-
merend werd er ook dit keer niet 
gescoord en daar was Purmerend 
duidelijk het meest gelukkig mee.
Net als vorige week tegen Bergen 
thuis speelde Vitesse de eerste 
helft mede door het slechte veld 
in een veel te laag tempo. Het stug 
verdedigende Purmerend werd 
dan ook niet of nauwelijks in de 
problemen gebracht. Pas na ruim 
een half uur spelen ontstond het 
eerste echte gevaar voor het doel 
van de bezoekers toen een voor-
zet van links over iedereen heen 
ging en Rik Beentjes de bal van-
af de rechterkant ineens op zijn 
panto�el nam. Maar met een kat-
achtige re�ex wist de keeper de 

bal uit de kruising te slaan en zo-
doende zijn ploeg voor een ach-
terstand te behoeden. De laatste 
wapenfeiten voor rust waren een 
afstandsschot van Purmerend dat 
net naast ging en nog een kleine 
mogelijkheid voor de thuisploeg.
Meteen na rust was er een ener-
gieker Vitesse te zien. Al na zo’n 
vijf minuten spelen had dat suc-
ces moeten opleveren. Een verre 
voorzet op de diep staande Jort 
Kaandorp werd door hem per-
fect voor de voeten van de inlo-
pende Robin Bakker gekopt die 
vanaf een meter of drie/vier met-
een uithaalde, maar tot afgrijzen 
van alles wat Vitesse was én tot 
opluchting van Purmerend ging 
de bal rakelings langs de verkeer-

de kant van de paal. Niet veel la-
ter werd Robin Bakker tot veler 
verbazing gewisseld voor Nick 
van de Ven hetgeen de creativi-
teit van de thuisploeg allesbehal-
ve ten goede kwam. Met pom-
pen of verzuipen moest de ploeg 
op zoek naar de verdiende voor-
sprong. Maar het was allemaal 
net niet deze middag en dat pas-
te ook wel in het decor van deze 
allesbehalve opwekkende mid-
dag. Vlak voor tijd was Purme-
rend nog zelfs twee keer kort na 
elkaar dichtbij een winnende tref-
fer, maar met één punt kregen 
zij eigenlijk al meer dan genoeg. 
Geen wonder ook dat het laatste 
�uitsignaal door hen met gejuich 
werd ontvangen!

Storm speelt cruciale rol 
bij HCSC-FC Castricum
Castricum - FC Castricum haakte 
dit weekend de�nitief af voor het 
kampioenschap, want het verloor 
van HCSC uit Den Helder met 4-1.
HCSC had de toss gewonnen en 
koos voor windje mee de eerste 
helft. Heel verstandig want de 
wind, die er toen al stond, zorgde 

ervoor dat de bal tegen de wind 
niet te bespelen was en alle kan-
ten op dwarrelde. Het was in de 
20ste minuut dat HCSC de score 
opende, Gajim Lacroes schoot de 
bal prachtig in.
De eerste echte mogelijkheid 
voor FC Castricum was in de 28ste 

minuut, een vrije trap genomen 
door Carlo Vrijburg, waar Sebasti-
aan Weber net niet bij kon komen 
om te scoren.    
Inmiddels was de piek van het 
slechte weer genaderd. Op an-
dere velden (o.a. Purmersteijn - 
HBOK) werd de wedstrijd voor 
15 minuten stilgelegd, maar in 
Den Helder werd er gewoon door 
gevoetbald, wat resulteerde in 
prachtige afstandsschoten van 
HCSC, die met de kracht van de 
wind loeihard op het doel afkwa-
men.

In de 31ste minuut was het eerst 
op de lat, maar 6 minuten later 
was het raak, een prachtig schot 
van Bart van Steen belande in de 
kruising. En nog geen 3 minuten 
later breidde Tim Kuurman de 
score uit naar 3-0.
Na de rust was de piek afgeno-
men en stond er nog wel wind, 
maar het zonnetje was doorgeko-
men. Het was in de 47ste minuut 
dat Elario Zweet met een listig 
lobje over de keeper de stand op 
3-1 bracht, zijn vijftigste al weer 
voor het eerste elftal.  

Maar nog geen 5 minuten la-
ter was er balverlies aan de rech-
terkant van FC Castricum, HCSC 
bracht de bal voor en deze werd 
keurig in de rechter hoek ge-
plaatst door Danny Visser. Dit was 
eigenlijk de doodsteek voor FC 
Castricum en men kon geen vuist 
meer maken (eindstand 4-1).
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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.

Agenda Raadsinformatieavond 
14 maart 2019 

 
Tijd Onderwerp 
 Raadswerkgroep  
19.30 – 20.45 Auditcommissie 
 Pauze
21.00 - 22. 0 Werkgroep vernieuwing lokale democrati e

Vanaf maandag 18 maart 05.00 uur t/m april 2020 is de Vennewatersweg in Heiloo 
afgesloten tussen de Westerweg en de Hoogeweg door de werkzaamheden voor de 
spooronderdoorgang Vennewatersweg. U wordt ter plekke omgeleid met omleidingsborden.

Wegafsluiting Vennewatersweg Heiloo

Agenda Raadsplein 21 maart 2019 
 Tijd Onderwerp 

 Commissies  
19.30 – 20.45 Vervolgbehandeling tussenbesluit zwemvoorziening Castricum*   
 (mogelijk deels besloten)
 Pauze
21.00 – 22.30 Commissie inzake Duin & Bosch: feitenrelaas en risicoanalyse 
 (mogelijk deels besloten) 
21.00 – 21.45 Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van het  RAUM
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A APV
 B Normenkader & controleprotocol (onder voorbehoud van
                                         commissiebehandeling)
 C racti everantwoordingen 201  onder voorbehoud van
                                         commissiebehandeling)
                                    D  egels egalisati ereserve Sociale Woningbouw 2019 
      (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
    Sluiti ng  
    

rs, rt r i rs a  maatsc a i  r a isa  s  ri  u  
rui  ma  a   m i i  m i  t  s r  i  r r  i  i   c mmissi

vergaderingen aan de orde zijn. 

i  u rui  st t  ma  a   m i i  m i  t  s r , u t u ic  aar
r t t  m t  a  aar   r a ri  aats i t r 1 .00 uur aa m  i  

 ri    ia raa s ri   castricum. ,  ia  t umm rs 0  909 01   0  
909 01 .

  r r  m t   a  i t i u  r  i s r .

1911-ILL billboards NS DEF.pdf   3   11/02/2019   14:11

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.1  uur en 20.1  uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 1 april 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgri   e castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 

Wie gebruik wil maken van de veer-
ponten bij de Woude en Akersloot 
moet een pinpas meenemen. 
Contant afrekenen met de schipper 
is binnenkort niet meer mogelijk.

De gemeente stapt over op de pin-
betalingen omdat dit veiliger en 
sneller werkt. Het is veiliger omdat er 
nu geen cash geld meer op de pont 
aanwezig is en daarmee het risico 
op diefstal of overvallen vervalt.  Het 
scheelt ook ti jd omdat de schipper 
sneller kan afrekenen. Zo kan de pont 
sneller en dus vaker heen en weer.

De pinautomaten zijn inmiddels in 
gebruik. Tot 1 mei geldt een overgangsperiode en kan er nog cash betaald worden. Daarna kan 
er alleen nog gepind worden voor een overtocht.
Voor abonnementhouders verandert er niets.

Pinnen op de pont

Gemeentegids 2019

 Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude

Digitale gids

De gemeentegids 
is er weer  n edi  e 
2019 staan alle 
actuele gegevens op 
een rij. 

Uit onderzoek is 
gebleken dat er 
veel waarde wordt 
gehecht aan de 
gemeentegids: 80% 
van onze inwoners 
raadpleegt de gids 
met enige regelmaat, 
zowel de digitale 
als de papieren 
versie. De ene helft  
van deze groep 
gebruikt de gids 
alleen in gedrukte 
vorm, de andere 
helft  raadpleegt 
uitsluitend de digitale 
versie of gebruikt de 
gids helemaal niet.

Daarom hebben wij 
besloten de gids 
weer op papier te 
laten verschijnen, 
maar niet huis aan 
huis te verspreiden. 
Zo willen we 
voorkomen dat de 
gids ongelezen in de 
prullenbak verdwijnt. 

De gids is vanaf vrijdag 1  maart grati s af te halen op diverse plekken in de gemeente: 
gemeentehuis recepti e , afvalbrengstati on, De Oude euken op terrein Dijk en Duin, de 
dorpsraden, bibliotheekvesti gingen, en Sti chti ng Welzijn in Castricum en Akersloot.
De verzorgingshuizen hebben gidsen ontvangen voor verspreiding onder de bewoners.

aadpleegt u m liever online? Dat kan vanaf vrijdag 1  maart op h  ps: lokaaltotaal.nl gidsen
castricum/

Gemeentegids 2019
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info castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

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, ui  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 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901 debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902 debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude debuch.nl 

Openin s  jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, ui  reksels en vragen over zorg en 
fi nanci n
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 
voorwerpen, 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 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 1 , 1901 H Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 1 , 1901 H 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

estuur  ri   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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 13 maart 2019

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
030319 Wederik 14 in Castricum  
 Het bouwen van een schuur, veranda en erfafscheiding (WABO1900383)
040319 Schipperslaan 1a in Limmen  
 Het realiseren van een fi tnessruimte WA O1900
 Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum 
 Het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
050319 Helmbloem 20 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900393)
060319 Wielewaal 13 in Castricum 
 Het veranderen van de woning en vergroten dakkapellen (WABO1900407)
 Torenstraat 7 in Castricum  
 Het veranderen van de woning (aanbouw achterzijde) (WABO1900409)
 Duinakker 4 in Castricum  
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900410)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • n etrokken: eesterduin  in astricum 
    Tijdelijk verplaatsen bloemenkiosk (WABO1900262)
 
Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
040319 Sta  onswe   in astricum 
 Het realiseren van een kiosk op het perron (WABO1900167)

050319 t ieft enland  in immen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900058)
070319 ieter ieft straat  in astricum 
 Het wijzigen van de hoofddraagconstructi e WA O1 019 1
 Westerweg 46 in Limmen 
 Het uitbreiden van de garage t.b.v. B&B en het aanbrengen van een lichtkoepel  
 (WABO1801454)
080319 Visweg 59c in Limmen
 Het plaatsen van een ti jdelijke woonunit ma imaal 1 jaar  WA O190019

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij 
de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
080319 Limmen 
 Verleende evenementenvergunning Avondvierdaagse Limmen 2019 van 11 juni  
 2019 tot en met 14 juni 2019, verzenddatum besluit 8 maart 2019 
 (APV1900079).
 Westerweg 19 in Limmen  
 Verleende evenementenvergunning Timmerdorp Limmen 2019, van maandag 
 19 augustus 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019 van 9.00 uur tot 16.30 uur,  
 verzenddatum besluit 8 maart 2019 (APV1900081).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv debuch.nl of via 0  909 1.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 13 maart 2019.

Lekker aan het werk in de tuin? Vanaf 
zaterdag 30 maart tot uiterlijk don-
derdag 4 april kan er zolang de voor-
raad strekt ra  s compost ehaald 
worden bij het parkeerterrein op Wou-
terland aan de Van Haerlemlaan. 

Breng zelf een schep mee en doe de 
compost in zelf meegebrachte zakken 
of een aanhanger. Denk eraan dat je de 
aanhanger goed afdekt met een zeil of 
een net, anders riskeer je een boete. 

De compost die je ophaalt komt van 
jouw gft - en groenafval. Van iedere volle 
container van 240 liter kan 25 tot 30 kilo compost gemaakt worden. Naast compost maakt HVC 
er ook biogas van. Zo zie je dus dat jouw afval waardevol is! 

en gemiddeld huishouden heeft  1 0 kilo gft  per jaar. De helft  hiervan, belandt in de gft -bak. De 
andere helft  in de restafvalbak en dat is zonde. Want een volle gft -bak levert voldoende groen 
gas om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen. 

Meer informati e over gft  en het scheiden van afval vindt u op www.indegoeiebak.nl. Op www.
compostdag.nl vindt u meer informati e over de Compostdag.

Gratis compost scheppen 

De jongerenwerkers uit de gemeent-
en Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo  hebben de handen ineen 
geslagen en hebben gezamenlijk 
een website gemaakt voor jongeren: 
www.jongerenwerkbuch.nl.  De web-
site is sinds 1 maart online. 

Op de website vind je informati e over 
de verschillende jongerencentra en 
acti viteiten per gemeente. Verder 
kun je er terecht voor informati e over 
verschillende thema’s, bijvoorbeeld 
over ‘geld, wonen en werk’ of ‘een-
zaamheid   en hoe je contact kunt zoeken met de ongerenwerkers. 

rede ac  viteiten
Acti viteiten worden UCH-breed gepresenteerd waardoor het aanbod en het bereik voor de 
jongeren groot is. De jongeren uit Heiloo of Bergen kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan 
acti viteiten in Castricum en Uitgeest en andersom. 
Neem dus snel een kijkje op de website www.jongerenwerkbuch.nl! 

Nieuwe website voor jongeren 
uit de BUCH-gemeenten



Op www.castricum.nl/verkiezingen2019 staat een overzicht van alle 
stembureaus. U mag in alle stembureaus in onze gemeente uw stem 
uitbrengen; op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau. 
Er staat ook bij hoe laat ze precies geopend zijn. 
Let op: sommige stembureaus zijn nieuw, andere zijn vervallen. 

- Stembureau in de Storeyclub, Wilhelminaplein 1, Akersloot
- Stembureau in Pastorie R.K. Kerk, Dorpsstraat 113, Castricum; dat 

vervangt het stembureau in de Augusti nusschool
- Stembureau in de Juliana van Stolbergschool, Van Stolbergstraat 3, 

Castricum; dat vervangt het stembureau in de Maranathakerk

Hebt u geen stempas(sen) ontvangen? Of is uw stempas beschadigd? 
Vraag dan vóór dinsdag 19 maart, 12.00 uur een vervangende stempas 
aan bij de recepti e van het gemeentehuis ti jdens openingsuren. Vindt 
u later uw oude stempas terug, dan kunt u met die oude pas niet meer 
stemmen.

Geen stempas(sen) ontvangen? 

Alle kiesgerechti gden mogen op 20 maart 2019 hun stem uitbrengen 
voor de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland en voor het 
algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwarti er. Waar stemt u voor? 
Lees het op www.noord-holland.nl en www.hhnk.nl.

De regels van het kiesrecht voor deze twee verkiezingen zijn niet 
hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wél en voor 
de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen. Op onze speciale 
webpagina leest u wanneer u wel of juist niet mag stemmen. 

Stem op 20 maart voor leden
van Provinciale Staten 
en bestuur waterschap

Wilt u een stemadvies? Ga dan naar www.noord-holland.stemwijzer.nl 
en www.hhnk.mijnstem.nl

Stemhulp 

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? 
Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is een 
volmacht nodig.

• Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas
U kunt iemand anders voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente 
woont én kiesgerechti gd is. Dat heet onderhands machti gen. Vul 
op de achterkant van uw stempas het volmachtgedeelte in en 
plaats uw handtekening. Geef dan de stempas én een kopie van uw 
legiti mati ebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
• Schrift elijke volmacht
U kunt een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen. 
Vraag dan een schrift elijke volmacht aan bij de recepti e van de 
gemeente, of download die op www.castricum.nl/verkiezingen2019. 
Vul samen het formulier in en lever het uiterlijk 15 maart in bij 
de recepti e in het gemeentehuis. De gemeente maakt daarna 
een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor 
u gaat stemmen. U hoeft  de andere kiezer geen kopie van uw 
legiti mati ebewijs mee te geven.
-  Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schrift elijke 

volmacht geven aan een kiezer uit de provincie Noord-Holland. 
Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde in een 
gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland 
Noorderkwarti er wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke 
gemeenten hieronder vallen.

-  De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal 
twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij 
tegelijkerti jd met zijn eigen stem uitbrengen.

Voor u laten stemmen? 
Regel een Volmacht

De stempassen zijn per post 
verstuurd naar uw huisadres. Die 
stempassen heeft  u nodig om te 
stemmen op 20 maart. Bewaar 
ze zorgvuldig. Voor het stemmen 
heeft  u ook een identi teitsbewijs 
nodig: een paspoort, 
Nederlandse identi teitskaart 
of rijbewijs. Dit document mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Controleer of u vóor die ti jd een 
nieuwe moet aanvragen. 

Stempassen

Meer weten over de verkie-
zingen? U leest er alles over op 
de speciale webpagina www.
castricum.nl/verkiezingen2019. 
Heeft  u een specifi eke vraag? 
Bel ons dan (tel. 14 0251) of 
stuur een mail 
(verkiezingen@castricum.nl)

Alles weten? 

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een kiezerspas 
nodig. 
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u 
 stemmen binnen de provincie Noord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen 

binnen het grondgebied van waterschap Hoogheemraadschap 
 Hollands Noorderkwarti er. 

U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier in. Dat kunt u afh alen ti jdens bij de recep-

ti e van het gemeentehuis ti jdens openingsuren óf downloaden op 
www.castricum.nl/verkiezingen2019. U kunt het ingevulde formulier 
e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen naar: 
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij 
het formulier uiterlijk 15 maart hebben ontvangen.

• Neem uw stempas mee naar de recepti e van het gemeentehuis. Daar 
kunt u die omruilen voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 

 19 maart, 12:00 uur. Vergeet uw identi teitsbewijs niet!

In een andere gemeente stemmen? 
Regel een Kiezerspas

www.castricum.nl/verkiezingen2019

Stembureaus




