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Fietstochten 
in 2019
Castricum - Vanaf donderdag 21 
maart is er weer wekelijks een 
� etstocht vanuit Castricum voor 
de normale � etsers in een rustig 
tempo, uiteraard als de weersom-
standigheden gunstig zijn. Voor 
meer informatie: Ben Brussel, tel. 
0251-650219.
Ook is er wekelijks een � etstocht 
voor E-bikers. Dit vanaf dinsdag 2 
april, ook uiteraard als de weers-
omstandigheden gunstig zijn. 
Voor meer informatie: Hans van 
Houten, tel. 0251-651785.
Het vertrek is beide dagen om 
10.00 uur vanaf het NS-station 
te Castricum. Deelname is gratis, 
een geldige duinkaart gewenst. 
Onderweg wordt een kop ko�  e/
thee gedronken voor eigen reke-
ning.

Inwoners Akersloot winnen 2 miljoen 
euro bij de Postcode Loterij
Akersloot - Groot feest in 
Akersloot! Postcode Loterij-am-
bassadeur Gaston Starreveld ver-
raste vrijdag tien deelnemers die 
meespelen met postcode 1921 
CD met een grote geldprijs. Op 
deze postcode is de 2 Miljoenprijs 
gevallen. De tien deelnemers die 
met de volledige postcode mee-
spelen verdelen met elkaar de 
ene helft van de 2 Miljoenprijs. De 
andere 1.000.000 euro gaat naar 
de deelnemers die meespelen 
met de wijkcode 1921.
Gaston verraste de winnaars met 
cheques van 142.857 euro (4 win-
naars) en 71.428 euro (6 win-
naars). De uitreiking in de straat 
was live op Facebook te zien.

Vera wint 71.428 euro en maakt 
meteen een belofte waar: ,,Wauw, 
wat een geld! Ik had mijn klein-
zoon beloofd dat ik mijn auto aan 
hem cadeau zou doen als Gaston 
zou komen. Ik heb hem dus met-
een gebeld! Zelf koop ik een nieu-
we auto en met de rest van het 
geld ga ik mijn andere kleinkin-
deren sponsoren.’’
De dochter van Vera, Jooske, wint 
142.857 euro en reageert enthou-
siast: ,,Mijn hemel, dat is wel heel 
veel geld! Mijn zoon en dochter 
doen op hoog niveau aan rugby. 
Met dit bedrag kunnen we hen 
verder helpen in hun sportoplei-
ding.’’
Aad en zijn vrouw winnen 71.428 
euro: ,,We dachten dat we van-
daag een � ets zouden winnen. 
Dit is geweldig. We zouden graag 
een appartement willen kopen, 
dit is alvast een mooie bijdrage 
daarvoor!’’
Van de 2 Miljoenprijs wordt de 
helft verdeeld onder de deelne-
mers waarvan de postcode be-
gint met 1921. De wijkwinnaars 
winnen per lot 619 euro als ze 
meespelen met het maximaal 
aantal Kanjerpunten. De wijk-
winnaars worden per brief op de 

hoogte gesteld van hun prijs. Het 
geld ontvangen de winnaars bin-
nen vier weken op hun bankreke-
ning.
Hoeveel iedere winnende deel-
nemer wint is afhankelijk van het 
aantal loten dat de winnaar heeft, 
het aantal verkochte loten in de 
wijk en de verdeling gebeurt op 
basis van Kanjerpunten. Kanjer-

punten zijn een soort spaar-
punten, per trekking worden 10 
Kanjerpunten per lot toegekend. 
Hoe langer een lot meespeelt in 
2019, hoe meer Kanjerpunten en 
hoe groter het aandeel in de prijs. 
Voor de 2 Miljoenprijs van febru-
ari hebben deelnemers maximaal 
20 Kanjerpunten per lot kunnen 
sparen. 

Moeder Vera en dochter Jooske allebei verrast met een cheque (foto: Roy 
Beusker Fotogra� e)

Inwoners van Akersloot verrast door Gaston Starreveld (foto: Roy Beusker Fotogra� e)

Aad en zijn vrouw winnen 71.248 euro (foto: Roy Beusker Fotogra� e)

Treinbotsing op het 
nippertje voorkomen
Castricum - Bijna ging het vrij-
dagavond mis op het station, 
toen de machinist van een na-
derende trein een rood sein mis-
te. Bij het perron stond al een 
trein, die in verband met defec-
te deuren nog niet was vertrok-
ken. Daarom kreeg de machinist 
van de intercity uit Maastricht 
een rood sein, maar hij reed des-
ondanks door. Een beveiligings-
systeem zorgde er vervolgens 
voor dat de trein automatisch 
vaart ging minderen en de ma-
chinist gealarmeerd werd. Uitein-
delijk kwam het gevaarte tot stil-
stand op slechts vijftien meter af-
stand van de andere trein. Het 
duurde vervolgens nog ongeveer 
een uur voordat de passagiers 
naar buiten konden. Dat leidde 
tot verontwaardigde reacties. Ze 
plaatsten berichten op sociale 
media als ‘We staan al op station 
Castricum, doe gewoon de deu-

ren open aub!’ De machinist van 
de intercity uit Maastricht is he-
vig geschrokken van het voorval. 
In de trein brak overigens geen 
paniek uit. Een uur lang bleef de 
spoorwegovergang door het inci-
dent gesloten. 
Inmiddels heeft de VVD-frac-
tie vragen gesteld aan het colle-
ge over zowel het incident als de 
langdurige afsluiting van de over-
weg. Men wil van het college we-
ten of men in kennis is gesteld 
van de calamiteit en of er iemand 
van de gemeente ter plaatse is 
geweest. Ook schrijft de VVD-
fractie: ‘De overweg zal door het 
voorgenomen besluit tot het ver-
plaatsen van het rangeerterrein 
naar Heerhugowaard steeds va-
ker en langer gesloten zijn. Zijn er 
lessen te trekken uit deze calami-
teit?’’  De Inspectie voor Leefom-
geving en Transport (ILT) onder-
zoekt het spoorincident.

Inbraakgolf in Limmen, 
Akersloot en Castricum
Castricum - De afgelopen week 
zijn diverse inbraken gepleegd 
in deze gemeente. Tussen maan-
dag 11 maart 18.00 uur en dins-
dag 12 maart omstreeks 13.00 
uur is ingebroken in een hoek-
woning aan de Professor Winkler-
laan in Castricum. In de nacht van 
woensdag op donderdag tussen 
22.00 en 02.00 uur is ingebroken 
in een vrijstaande woning aan 
de zuidzijde van Akersloot. Tus-

sen maandag 11 maart 13.00 uur 
en woensdag 13 maart 18.00 uur 
is ingebroken in een woning aan 
de Rietorchis in Limmen en tus-
sen zaterdag 16 maart 05.00 uur 
en zondagmiddag 15.00 uur in 
een vrijstaande woning aan de 
Hoogeweg in diezelfde plaats.
De politie vraag inwoners alert te 
zijn op afwijkende situaties. 
De politie roept op: ‘Als u in uw 
straat, wijk of dorp iets opval-

lends ziet waarvan u denkt dat 
het anders is dan normaal en lijkt 
of het met inbraak te maken kan 
hebben bel dan meteen de po-
litie, 112. Dit kan een auto zijn 
waarvan de inzittenden opval-
lend aandacht voor woningen 
hebben of personen op een � ets 
of brom� ets die opvallend naar 
woningen kijken. Noteer zo mo-
gelijk altijd een kenteken. Als la-
ter blijkt dat er in uw buurt is in-
gebroken kan dat kenteken voor 
de politie heel erg belangrijk zijn. 
Maar het kan ook belangrijk voor 
uzelf of uw buren zijn. Ook foto’s 
van de genoemde personen of 
auto’s kunnen achteraf van grote 
waarde zijn.’

VERSE ROOMKAAS,EEN CREMEUX VAN VERSE 
FRAMBOZEN OP EEN BOTERDEEG AMANDELBODEM 

MET EEN VLEUGJE KANEEL.

CHEESECAKE

8,95
6 PERS.

Vo� jaars
special

DEZE WEEK:

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

RIBKARBONADE
25% KORTING
KALFSGEHAKT

500 GRAM € 4,99

STAMPPOT VAN 
BLOEMENDAALSE GELE 

+ 2 KALFSVINKEN MET JUS
SAMEN € 6,99 
VLEESWARENTRIO:

KIP KERRIE SALADE
BOTERHAMWORST
CERVELAATWORST

SAMEN € 5,99
GRILLWORST 2 STUKS

€ 5,99

Mobiliteit 
via uw eigen 
elektriciteit?

Meer informatie:
energie-expo.nl

Ervaar het op Energie 
Expo in Heiloo

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

• Diverse wijken in Limmen 
• Chopinstraat/Oranjelaan, 300 kranten
• Koningshof/Eikenhorst, 155 kranten
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Gouden Schoolkantine Schaal voor 
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Het Jac. P. Thijsse Col-
lege heeft een gouden School-
kantine Schaal 2019 van het Voe-
dingscentrum verdiend. Hiermee 
laat de school zien dat de school-
kantine gezond is ingericht.  

Het Jac. P. Thijsse College heeft 
hard gewerkt om de kantine ge-
zonder te maken. Een gezonde 
uitstraling en een gezonder aan-
bod staan centraal in hun gezon-
de schoolkantine. Het oog van 
leerlingen valt meteen op de keu-
ze in gezonde broodjes, groen-
te en fruit. En er is altijd water be-
schikbaar in de vorm van meerde-
re watertappunten in de school. 
De leerlingen zijn blij met dit aan-
bod dat verleidt om gezonder te 
kiezen. 

En de school laat het niet bij de-
ze stap om de gezondheid van 
de leerlingen te bevorderen. 
Naast de gezonde schoolkantine 
gaat de school voor het Gezon-
de School themacerti�caat Voe-
ding. Dat betekent dat de school 
op structurele en integrale wijze 
aandacht besteedt aan het the-
ma voeding. Zo worden naast het 
gezonde aanbod in de kantine en 
het voedingsbeleid ook lessen 
gegeven over voeding.  
Jac. P. Thijsse is voornemens 
om op termijn ook de Gezonde 
School themacerti�caten Bewe-

gen en sport en Roken, alcohol 
en drugspreventie aan te vragen. 
Ook op die thema’s wordt name-
lijk al uitgebreid ingezet. GGD 
Hollands Noorden ondersteunt 
de school met de Gezonde School 
aanpak. 
De school heeft de kantine ge-
zonder gemaakt aan de hand van 
de Richtlijnen Gezondere Kanti-
nes. Deze richtlijnen zijn opge-
steld door het Voedingscentrum, 
in opdracht van het ministerie 
van VWS. De visie erachter: jon-
geren zijn de toekomst. Willen we 
dat zij gezonder leven, dan is het 
belangrijk dat zij ook op school 

gezond kunnen eten en drin-
ken. Zij brengen hier immers een 
groot deel van hun tijd door. Er-
varen dat gezond eten lekker en 
heel gewoon is, helpt hen een ge-
zond eetpatroon te ontwikkelen. 
Petra van Dok, conrector: ,,We 
vinden het belangrijk dat leerlin-
gen bewust bezig zijn met gezon-
de voeding’’, aldus Petra van Dok, 
conrector op het Jac. P. Thijsse.
De Gezonde Schoolkantine is een 
langlopend project van het Voe-
dingscentrum. Het doel is een ge-
zonder voedingsaanbod op vo- 
en mbo-scholen. (Foto: aangele-
verd)

Herinrichting grote zaal Oude Keuken 
mogelijk door bijdrage Rabobank
Castricum - Vorige week woens-
dag ontving Brigitte van Cam-
pen, directeur van De Oude Keu-
ken, een cheque van 20.000 euro 
uit handen van Jan Klaver, direc-
teur Rabobank Alkmaar e.o.. Hier-
mee wordt de grote zaal - de Pla-
za - opnieuw ingericht. Jan Klaver: 
,,De Oude Keuken biedt kansen 
aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dat past bij the-
ma’s die wij als coöperatieve bank 
belangrijk vinden: het bevorde-
ren van leefbaarheid en zelfred-
zaamheid.’’

Brigitte van Campen: ,,We ont-
vangen veel verschillende groe-
pen in de Plaza, buurtbewoners, 
muziekliefhebbers en niet te ver-
geten de cliënten die hier wo-
nen. Een goede inrichting is be-
langrijk, met name de combinatie 
van functionaliteit, �exibiliteit en 
gezelligheid. Deze bijdrage van 
Rabobank Alkmaar e.o. stelt ons 
in staat om de variëteit aan gas-
ten aan De Oude Keuken te bin-
den. Dit draagt bij aan een stevi-
ge �nanciële basis, waarmee we 
meer mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een kans kunnen 
bieden op een leertraject.’’
Jan Klaver: ,,Al vanaf het vroeg-
ste begin - Het Oude Theehuys - 
heeft de Rabobank De Oude Keu-
ken ondersteund. Wij brengen 

jaarlijks een deel van ons coöpe-
ratieve dividend terug in de loka-
le omgeving. Dit initiatief van de 
Oude Keuken bevordert direct de 
leefbaarheid en zelfredzaamheid, 
maatschappelijke thema’s die wij 
belangrijk vinden. Deze donatie 
is een bekrachtiging van onze be-
staande relatie.’’
Een deel van het bedrag is be-
stemd voor foto’s op nieuwe 
akoestische panelen in de Pla-
za. De foto’s zijn ter beschikking 
gesteld door de Werkgroep Oud 
Castricum. Ze maken de geschie-

denis van de zaal zichtbaar en de 
band die De Oude Keuken heeft 
met de mensen in de omgeving. 
Nolly Borsboom, aanwezig na-
mens Parnassia NH, voorheen 
Dijk en Duin, de eigenaar van het 
pand: ,,Zeker op dit terrein is het 
belangrijk dat de Plaza een leven-
dige plek blijft. Waar lezingen, bij-
eenkomsten en culturele evene-
menten gehouden kunnen wor-
den en onze cliënten, buurtbe-
woners en gemeentelijke partij-
en elkaar kunnen blijven ontmoe-
ten.’’

Bestuur en medewerkers van De Oude Keuken zijn blij met de cheque die 
Jan Klaver overhandigde namens Rabobank Alkmaar e.o. (foto: Ton Duin)

Laatste kans:
Bezoek tentoonstelling 
‘Vijand in het Zand’ gratis
Castricum - Speciaal voor de in-
woners van Gemeente Castricum 
is er gratis toegang tot Huis van 
Hilde op dinsdag 26 en woens-
dag 27 maart! In samenwerking 
met Gemeente Castricum stelt 
men Huis van Hilde de laatste da-
gen van de tijdelijke tentoonstel-
ling open voor alle inwoners van 
de gemeente Castricum.*

Heb je wel eens een Rus van twee-
honderd jaar geleden in de ogen 
gekeken? Dat kan in de tijdelij-
ke tentoonstelling ‘Vijand in het 
Zand’. Daar kun je de gezichtsre-
constructie van een van de ge-
sneuvelde soldaten zien, en de 
nieuwe vondst van een skelet uit 
Bergen bekijken. In 1799 vochten 
tienduizenden soldaten uit Rus-
land en Engeland in de duinen 

in Noord-Holland tegen een Ba-
taafs-Frans leger, met een beslis-
sende veldslag in Castricum op 
6 oktober. In de tentoonstelling 
ontdek je wie tegen wie vocht, 
en waarom. Prenten, documen-
ten en archeologische vondsten 
geven een beeld van deze strijd. 
Ben je nog niet naar de tentoon-
stelling ‘Vijand in het Zand’ ge-
weest? Pak dan nu je kans, want 
de tentoonstelling eindigt op 31 
maart en wordt daarna vervan-
gen door de tijdelijke tentoon-
stelling ‘Liefs van Julia’, die vanaf 
19 april open is voor het publiek. 

* Gratis toegang voor twee perso-
nen op dinsdag 26 en woensdag 
27 maart 2019 op inlevering van 
de originele en ingevulde bon uit 
deze krant. (Foto: aangeleverd)

‘Ouderen in beweging’ 
in de startblokken
Castricum - Op maandag 25 
maart zijn er twee informatieve 
bijeenkomsten over ‘Ouderen in 
beweging’, een programma voor 
ouderen in de gemeente Castri-
cum die zelfstandig wonen, on-
der begeleiding buiten willen be-
wegen en open staan voor nieu-
we contacten. De bijeenkom-
sten zijn gratis en vinden plaats 
op twee locaties namelijk van 
10.30 tot 12.00 uur in de plaza 
van grandcafé ‘De Oude Keuken’ 
in Bakkum en van 13.00 tot 14.30 
uur in het restaurant van de Sant-
mark. Na a�oop worden de aan-
wezigen uitgenodigd een kijkje 
te nemen in het beweegplein of 
de beweegtuin. 
In april gaat men van start met 
het programma ‘Ouderen in be-
weging’ waarbij wekelijks wordt 
getraind in een kleine groep en 
met elkaar wordt gesproken over 
thema’s met betrekking tot ‘ou-
der worden’ in een traject van 
3 maanden. Diëtiste Michelle 
Arendsen is betrokken om ou-
deren te informeren en advise-
ren over een volwaardig voe-
dingspatroon. Het innovatieve 
programma steekt in op preven-
tie ook wel ‘positieve gezondheid’ 
en slaat een brug tussen zorg en 
welzijn. Het gaat zijn tweede pi-
lot jaar in vanuit een samenwer-
kingsverband tussen Parnassia en 
het WMO van de gemeente Cas-
tricum. Hiermee wil men oude-
ren ondersteunen om ‘zo lang en 
aangenaam thuis te kunnen blij-
ven wonen’.  
,,Dat bewegen gezond is weet ie-
dereen en dat bewegen nog be-
langrijker wordt als we ouder 
worden, ook. We willen het juist 

gaan hebben over datgene waar 
het programma zich in onder-
scheidt namelijk het buiten be-
wegen’’, aldus initiatiefneemster 
en fysiotherapeut Hester van Urk. 
Welke meerwaarde het heeft als 
we vaker buiten zijn? Wat doet 
het zonlicht en de frisse buiten-
lucht met je hersenen en je li-
chaam? 
Nieuw dit jaar is dat men iedere 
maandagochtend gaat trainen in 
en rondom de tuin van de Sant-
mark. Voor ouderen die rollator 
afhankelijk zijn is er de rollator 
wandelgroep en voor ouderen 
zonder loophulpmiddel de walk-
�t groep. Desgewenst zijn er aan-
sluitend de bijeenkomsten ‘Ge-
zond Actief Ouder Worden’ be-
geleid door ergotherapeut Mar-
tine Peek en een senior vrijwilli-
ger. Hoe doe je dat? Wat vind je 
belangrijk? Hoe kun je ervoor zor-
gen dat je dat kunt blijven doen? 
Tijdens de bijeenkomsten wor-
den de onderwerpen met elkaar 
bepaald en uitgewerkt. Ervarin-
gen worden gedeeld om het ‘ou-
der worden’ samen te managen. 
Op donderdagmorgen wordt in 
het Olga Commandeur beweeg-
plein geoefend in Bakkum. 
‘Ouderen in beweging’ vindt zijn 
aftrek want het aantal deelne-
mers groeit. Nagenoeg alle deel-
nemers van de vorige trajecten 
willen doorgaan zodat er een 
tweede groep zal starten! Aan-
melden kan tot april en het aantal 
plaatsen is beperkt. Kom naar een 
van de gratis bijeenkomsten op 
25 maart voor meer informatie, 
mail naar ouderen.in.beweging@
parnassia.nl of bel 06 20882019. 
(Foto: aangeleverd)

Excursie naar vogels en wilde 
bijensoorten rond de Eendenkooi
Castricum - Benieuwd naar wel-
ke vogelsoorten op dit moment 
actief zijn rond de Eendenkooi en 
bij het Hendriksveld aan de zuid-
oost rand van Castricum? En wil 
je zien hoe belangrijk wilgenkat-
jes voor bijen en hommels zijn? 
Kom dan op zaterdag 23 maart 
om 9.30 uur naar de Laan van Al-
bertshoeve bij de Eendenkooi en 
ga mee op excursie op zoek naar 
deze dieren. De deelnemers zul-
len worden rondgeleid door Pe-
ter Mol, die in februari de presen-
tatie over de natuur in het vroege 
voorjaar in de Tuin van Kapitein 
Rommel heeft gegeven. Deelna-
me aan deze ongeveer twee uur 
durende excursie is gratis.  Neem 
wel een verrekijker mee. (Foto: 
aangeleverd)
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Dumbo
Dumbo is een toekomstige Ame-
rikaanse avonturen�lm, geprodu-
ceerd door Walt Disney Pictures. 
Het is een remake van de gelijk-
namige animatie�lm uit 1941.
Holt Farrier was ooit een succes-
volle circusartiest tot hij naar het 
front trok ten tijde van de oor-
log en als een veranderd man te-
rugkeerde. Hij wordt ingehuurd 
door circuseigenaar Max Medi-
ci om voor de pasgeboren olifant 

Dumbo te zorgen, die over enor-
me oren beschikt en hierdoor het 
mikpunt van spot is. Wanneer 
Holts kinderen erachter komen 
dat Dumbo kan vliegen beslui-
ten de ondernemer V.A. Vandem-
ere en de trapezewerkster Colet-
te Marchant om van Dumbo een 
ster te maken.
De hoofdrollen worden gespeeld 
door Colin Farrell, Michael Keaton 
en Eva Green.

Capharnaüm
Zain (Zain Al Rafeea) slijt zijn da-
gen in de straten van de Libane-
se hoofdstad Beiroet. Als oud-
ste kind van het gezin is het zijn 
taak om te werken om te helpen 
het gezin te onderhouden. Wan-

neer zijn zusje wordt uitgehuwe-
lijkt aan een oudere lokale groen-
teboer, besluit Zain weg te lopen 
van huis. 
Dit leidt tot een ongeloo�ij-
ke roadtrip, met nieuwe vriend-
schappen en alles beslissende 
keuzes.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Dumbo

vrijdag 13.30 uur 
zaterdag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur
Capharnaüm

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Vice

vrijdag 16.15 uur 
zaterdag 16.00 uur

If Beale Street Could Talk
vrijdag 13.30 uur 
zondag 19.30 uur

Un Amour Impossible
zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur
A Star is Born

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
Green Book
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag & zondag 16.00 uur
Bohemian Rhapsody
zaterdag & zondag 13.30 uur 

De Lego Film 2
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.30 uur
Corgi

Programma 21 maart t/m 27 maart

Onbegrensd culinair genieten bij 
Gastrobar Septem
Akersloot - Gastrobar Septem 
heeft een uniek concept neerge-
zet. Dit concept is ‘from scratch’ 
opgebouwd, dat wil zeggen dat 
de menukaart tot stand is geko-
men door veelvuldig te experi-
menteren. De menukaart bevat 
een groot aantal kleine gerech-
ten, ideaal om met elkaar te de-
len. Bij Gastrobar Septem kan ie-
dereen terecht voor een uitge-
breid diner, maar ook voor een 
gezellige avond ‘shared dining’. 
De kleine gerechten sluiten per-
fect aan bij wat het team de gas-
ten wil bieden: ‘A journey around 
the world for a taste without bor-

ders’. Ook helpen de medewer-
kers de gasten graag bij het kie-
zen van een bijpassende wijn of 
cocktail. Want een goede combi-
natie van wijn en spijs zorgt voor 
een nog betere smaak. Kortom, 
beleef een culinaire ervaring en 
geniet van een echt ‘avondje uit’ 
bij Gastrobar Septem! Neem al-
vast een kijkje op www.gastro-
barseptem.nl waar de complete 
menukaart is te vinden. Gastro-
bar Septem is gevestigd op het-
zeldfe terrein als Van der Valk ho-
tel Akersloot naast Jacks Casino.
(Foto’s aangeleverd)

Geluksgetal-acties bij Heleen van 
Essen Borstprothese en Lingerie Advies
Castricum - Een goede reden om 
op 22 en 23 maart van 10.00 uur 
tot 16.00 uur de voorjaar-inloop-
dagen te bezoeken. Het zevenja-
rig bestaan van haar praktijk viert 
Heleen van Essen in maart en 
april met bijzondere acties. 
Geconfronteerd worden met 
borstkanker is heftig. Een speci-
aalzaak in de buurt waar u met 
aandacht, begrip en deskundig-
heid begeleid wordt in de keu-
zes die u te maken heeft, is dan 
een verademing. Welke (deel)
prothese past het best bij mij? Is 
er keuze bij beha’s? Kan ik er nog 
wel elegant uitzien in badmode? 
Vragen waar Heleen vakkundig 
mee omgaat. Zodra je haar sfeer-
volle praktijk in Castricum bin-
nenwandelt voel je de weldaad 
van de collectie die ze ieder jaar 
weer laat aansluiten op de mode-
trends. Zomers koraalrode of ver-
�jnd poederblauwe beha’s. Bad-
kleding in kleurige prints of clas-
sy zwart. Maar daarnaast ook mo-
dieuze strandjurkjes, hemdjes en 
sportbeha’s waar prothesen in 

passen.
Een tipje van de actie-sluier: bij 
aankoop van badkleding maakt u 
kans op een kleuradvies van Sas-
kia van der Hoek, een gerenom-
meerd imagoconsultant. 
Heleen werkt buiten de inloop-

dagen om, op afspraak. Het adres 
is Willem de Rijkelaan 22 in Cas-
tricum, tel. 0251-679162, 06-
47582430, e-mail praktijk@hel-
eenvanessen.nl. 
Zie ook: www.heleenvanessen.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Voorjaarsconcert Projectkoor Castricum
Castricum/Limmen - Project-
koor Castricum organiseert bijna 
10 jaar succesvolle concerten en 
projecten met deelnemers uit de 
hele regio. Recentelijk vond het 
negende uitverkochte kerstcon-
cert plaats en zaterdag 30 maart 
volgt een sprankelend Voorjaars-
concert onder de titel ‘Sing in 
Springtime’. 
Met een gemengd koor van ca. 
50 deelnemers wordt een veelzij-
dig programma gepresenteerd. 
Naast enkele klassieke werken 
zoals het delicate ‘Abschied vom 
walde’ (Mendelssohn) ook een 

prachtige compositie van John 
Rutter, ‘Look at the world’. Licht-
voetige muziek is ook present 
met onder meer ‘What a wonder-
ful world’, een musicalfragment, 
het beroemde ‘Smile’ en ‘Play for 
me a simple melody’ van Irving 
Berlin. Een blaastrio van het be-
kende Kennemer Blaaskwintet 
verleent medewerking (�uit, kla-
rinet en fagot) met muziek van 
Bach, Beethoven en Mozart. Het 
koor wordt begeleid door de vas-
te pianist Gijs Braakman, de diri-
gent is Cees Brugman. 
In tegenstelling tot voorgaan-

de concerten vindt dit bijzonde-
re concert plaats in de sfeervolle 
Protestantse kerk Limmen (Zuid-
kerkenlaan naast de Hortus) om 
14.00 uur. Kaarten à 7,50 euro (in-
clusief drankje na concert) zijn 
verkrijgbaar bij de ingang van de 
kerk vanaf 13.45 uur. Ook kunnen 
kaarten worden gereserveerd bij 
Caroline Groenland, tel. 0251-
670336 (mail: c.m.groenland@
gmail.com) of Marcella Droge, tel. 
06-19971303 (mail: marcelladro-
ge@gmail.com). Verdere informa-
tie: www.projectkoor-castricum.
nl (Foto: aangeleverd)

‘Een leuke avond met toffe nummers én 
wat muzikale opvoeding’ in De Bakkerij
Castricum - Picture discs, maxi-
singles, 10 en 11 inch-plaatjes, 
�exies en 180-grams vinyl. De 
Two Imaginary DJ’s uit Castricum 
zijn enthousiaste kenners én vi-
nylverzamelaars. Allebei heb-
ben ze een �inke collectie en die 
groeit nog steeds. ,,Want als we 
een avond draaien in De Bakkerij, 
dan willen we mensen ook verras-
sen met Siouxsie & The Banshees 
of Anne Clark.’’

Hun naam Two Imaginary DJ’s is 
een knipoog naar een liedje van 
The Cure. ,,En we zijn geen echte 
dj’s natuurlijk.’’ Richard Heideman 
en Sander Steggink draaien plaat-
jes, maar met een strak idee. ,,We 
willen mensen een leuke avond 
bezorgen én een beetje opvoe-
den. To�e muziek draaien die ze 
nog nooit of lang niet gehoord 
hebben.’’

Op jaren 80-feestjes worden vaak 
dezelfde nummers gedraaid. 
Maar deze Imaginary DJ’s zijn 
echt van de alternatieve plaatjes. 
,,Zo’n avond draaien is wel span-
nend, want met alleen maar on-
bekende nummers gebeurt er 
niks. New Order is altijd goed, of 
The Smiths. Daar krijg je iedereen 
mee aan het dansen. En daarna 

kunnen we via Talking Heads naar 
Thompson Twins of The Specials.’’
Sander en Richard willen mensen 
verrassen. En het werkt, want het 
publiek komt naar ze toe: hé, wat 
draai je nu? Dit ken ik helemaal 
niet! ,,Dat is supergaaf, natuurlijk.’’

De voorbereiding voor 23 maart 
is in volle gang. Ze zoeken uit wat 
ze zouden willen draaien, maar 
leggen niks vast. Richard: ,,Je 
moet het niet dichttimmeren. De 
plannen die je hebt gemaakt op 
de avond zelf weer laten varen.’’ 

Ze schrijven op wat ze draaien op 
een avond; een stuk of 75 num-
mers. Daar maken ze een (Spoti-
fy-)lijst van, zodat ze de volgende 
keer wat anders draaien. ,,Want 
er is zo ongeloo�ijk veel leuke en 
goede muziek!’’

Two Imaginary DJ’s draaien alter-
natieve jaren 80-muziek om op te 
dansen. Zaterdag 23 maart Cultu-
reel Podium De Bakkerij, Dorps-
straat 30, Castricum. Zaal open: 
21.00 uur. Entree: 5 euro. (Tekst 
en foto: Aleid Bos)

Lucas Kloprogge nieuwe Hoofd 
Jeugdopleiding bij FC Castricum
Castricum - Het Jeugdbestuur 
van FC Castricum is zeer ver-
heugd dat Lucas Kloprogge vanaf 
komend seizoen (2019- 2020) de 
rol van Hoofd Jeugdopleiding bij 
FC Castricum gaat vervullen. Lu-
cas is bij FC Castricum geen onbe-
kende. De afgelopen jaren train-
de hij diverse jeugdselectieteams 
en was hij speler van het eerste 
elftal van deze club. 
Het jeugdbeleid van FC Castri-
cum heeft als uitgangspunt dat 
alle jeugdleden met plezier kun-
nen voetballen op alle leeftijden 
en op alle niveaus. De visie van 
Lucas sluit hierop goed aan, zoals 
hij zelf zegt: ,,Mijn intentie is om 
met zoveel mogelijk jonge, zelf 
opgeleide trainers, de jeugd met 
heel veel plezier te laten voetbal-
len bij FC Castricum. En daarbij ie-
der op zijn eigen niveau uit te da-
gen zo goed mogelijk te voetbal-
len. Met zelf opgeleide en beken-
de trainers krijgt de club een ei-
gen (herkenbare) identiteit. Daar-
naast hoop ik samen met het 

Jeugdbestuur van FC Castricum 
een onderlinge eenheid te creë-
ren zodat op die manier een ste-

vige basis wordt gelegd om het 
jeugdvoetbal binnen FC Castri-
cum verder te ontwikkelen.’’ 

Lucas Kloprogge en voorzitter Jeugdbestuur Frank Olgers ondertekenen 
het contract (foto: aangeleverd)
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Veel vrijwilligers op de been voor NL Doet
Castricum - Ondanks het matige 
weer heeft de landelijke actie NL 
Doet afgelopen vrijdag heel wat 
mensen op de been gebracht. 
De jaarlijkse actie van het Oran-
je Fonds is bedoeld om vrijwilli-
gerswerk onder de aandacht te 
brengen. Dat is hard nodig, want 
het aantal vrijwilligersvacatures is 
groot en steeds vaker kampen or-
ganisaties met een zodanig ge-
brek aan vrijwilligers dat activitei-
ten in hun voortbestaan worden 
bedreigd.

Goed voorbeeld doet goed vol-
gen, dus ook bestuurders zetten 
elk jaar tijdens NL Doet hun beste 
beentje voor. Zo was koning Wil-
lem-Alexander vrijdag in Soest, 
waar hij de vrijwilligers van een 
kinderboerderij hielp met het in-
richten van een sprookjestuin. De 
Castricumse burgemeester Toon 
Mans was zaterdag in verpleeg- 

en verzorgingshuis De Boogaert, 
waar hij hielp met het planten 
van plantjes op het terras. Ook 
een team van de rotaryclub stond 
hier paraat om deze klus te kla-
ren. Voor hen was het al de twee-
de keer, na een geslaagde eer-
ste keer meldde de Rotary Club 
zich dit jaar spontaan zelf bij De 
Boogaert aan. Dat het organise-
ren van NL Doet daadwerkelijk ef-
fect heeft voor de deelnemende 
organisaties, blijkt uit het verhaal 
van de activiteitenbegeleidsters 
Sabine Charles en Carla van Eerd. 
Ze vertellen dat mensen soms zo 
enthousiast worden dat ze vaker 
willen komen assisteren. Zo is er 
iemand die nu geregeld vrijwilli-
gerswerk doet als in het verzor-
gingshuis evenementen plaats-
vinden. Een ander heeft zich aan-
gesloten bij de wandelclub en 
gaat geregeld met een bewoner 
wandelen. ,,We hebben weke-

lijks twee wandengroepen. Als er 
tien bewoners naar buiten willen, 
hebben we ook tien vrijwilligers 
nodig. Mantelzorgers zijn vaak al 
overbelast, dus onze bewoners 
zijn dan afhankelijk van anderen 
om een beetje buitenlucht te krij-
gen.’’ Het planten van plantjes op 
het terras van De Boogaert bleek 
minder tijdrovend dan verwacht. 
Vele handen maken licht werk, 
want er was drie uur voor uitge-
trokken, maar al na twee uur was 
de klus geklaard. 

Ook vrijdag werd overigens in De 
Boogaert vrijwilligerswerk ver-
richt. Toen kwamen twee vrijwil-
ligers, die zich via www.nldoet.
nl hadden aangemeld, samen 
met de gebiedsregisseur van de 
BUCH-gemeenten, langs om len-
tebloemstukjes te maken voor de 
bewoners op de gesloten afde-
ling. (Bos Media Services)

Lokaal winkelbezoek neemt toe
Castricum - De gemeente Castri-
cum hecht grote waarde aan de 
leefbaarheid van haar gemeente. 
Beschikbaarheid van goede win-
kelvoorzieningen speelt hierin 
een belangrijke rol.

In opdracht van de drie provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land en Utrecht is ook in 2018 
voor Noord-Holland het consu-
mentengedrag via het Randstad 
Koopstromenonderzoek www.
kso2018.nl in beeld gebracht. Het 
onderzoek geeft antwoord op 
vragen als waar mensen hun da-
gelijkse boodschappen doen en 
waar ze hun kleding of nieuwe 
smartphone kopen. Doen ze dit 
in een gezellig centrum of kiezen 
ze juist voor het gemak van inter-
net? Voor de gemeente Castricum 
zijn de volgende winkelgebieden 
onder de loep genomen: Cen-
trum Castricum, Geesterduin en 
de Torenstraat.

De grote lijnen uit het koopstro-
menonderzoek zijn: Internet blijft 
groeien; Consumenten doen veel 
vaker lokaal hun boodschap-
pen; Er wordt minder gewinkeld 
in middelgrote en grote centra; 
Het winkellandschap polariseert 
verder. Met name kleinere mid-
delgrote centra kregen te maken 

met dalende bestedingen per m2 
(vloerproductiviteit).
Kansen liggen met name op: Ver-
beteringen met hoge impact 
(sfeer en beleving); Nieuwe rele-
vantie en functies, en combina-
tieverzoek.; Stimuleren van com-
binatiebezoek tussen winkelen 
en andere voorzieningen

Het totaal bedrag aan bestedin-
gen in het centrum van Castricum 
is toegenomen ten opzichte van 
2016. Eigen inwoners besteden € 
15,1 miljoen (op een totaal van € 
16,6 miljoen) aan dagelijkse arti-
kelen in de eigen gemeente. Voor 
de niet-dagelijkse goederen (mo-
de & luxe, vrije tijd en in en om 
het huis) besteden de eigen in-
woners € 14,7 miljoen (op een to-
taal van € 16,8 miljoen). 
De inwoners geven de winkel-
voorzieningen een rapportcij-
fer 6,5 ten opzichte van de 7,6 in 
2016. Met name het ‘horeca-aan-
bod’ scoort hoog maar ‘facilitei-
ten’ (bijvoorbeeld WiFi, wc, bank-
jes) kan beter.

Het totaal bedrag aan bestedin-
gen in het Winkelcentrum Gees-
terduin is toegenomen ten op-
zichte van 2016. Eigen inwoners 
besteden € 37,2 miljoen (op een 
totaal van € 39,6 miljoen) aan da-

gelijkse artikelen in de eigen ge-
meente. Voor de niet-dagelijkse 
goederen (mode & luxe, vrije tijd 
en in en om het huis) besteden de 
eigen inwoners € 8,3 miljoen (op 
een totaal van € 10,4 miljoen). 
De inwoners geven de winkel-
voorzieningen een rapportcij-
fer 7,2 ten opzichte van de 7,5 in 
2016. Met name de ‘bereikbaar-
heid per auto’ scoort hoog maar 
‘faciliteiten’ (bijvoorbeeld Wi-
Fi, wc, bankjes) en ‘evenementen’ 
kunnen beter.

Het totaal bedrag aan bestedin-
gen in de Torenstraat is toegeno-
men ten opzichte van 2016. Eigen 
inwoners besteden € 15,8 miljoen 
(op een totaal van € 16,1 miljoen) 
aan dagelijkse artikelen in de ei-
gen gemeente. Voor de niet-da-
gelijkse goederen (mode & luxe, 
vrije tijd en in en om het huis) be-
steden de eigen inwoners € 5,3 
miljoen (op een totaal van € 5,9 
miljoen). 
De inwoners geven de winkel-
voorzieningen een rapportcijfer 
7,8 ten opzichte van een 7,7 in 
2016. Met name de ‘bereikbaar-
heid per auto’ en ‘veiligheid’ sco-
ren hoog maar ‘evenementen’ en 
‘horeca-aanbod’ kunnen beter.
Voor meer informatie zie www.
kso2018.nl.

Duurzaam werkbezoek voor gemeente
Castricum - Speciaal voor raads-
leden, college en ambtenaren van 
de gemeente Castricum, had be-
woners-energiecoöperatie CALo-
rie vrijdagmiddag een duurzame 
excursie in petto. Wethouder en 
ambtenaar Duurzaamheid en Kli-
maat en maar liefst acht van de elf 
politieke partijen in de Raad wa-
ren vertegenwoordigd. Geheel in 
stijl werden de deelnemers opge-
haald in de elektrische deelauto’s 
van CALorie. Tijdens de rit naar de 
eerste bestemming – windmolen 
Boekel – werd al levendig gedis-
cussieerd. Over de mate van duur-
zaamheid van een elektrische au-
to bijvoorbeeld, en over de nood-
zaak voor meer duurzame opwek. 
Voor de windmolen Boekel op 
de Boekelermeer was het duide-
lijk prima dat het zo straf waaide. 
Windmolen Boekel is door ener-
giecoöperaties in de BUCH-ge-
meenten plus Alkmaar voor 37% 
overgekocht; inmiddels zijn al-
le vruchten van deze aandelen 
in handen van honderden be-

woners in deze gemeenten. De 
windmolen wekt in een uur tijd 
ongeveer de hoeveelheid elektri-
citeit op die een klein huishouden 
in een jaar nodig heeft.
Vervolgens zetten de deelauto’s 
zoemend koers naar Heemskerk. 
Orchideeën-kweker Floricultura 
is daar op een iconische manier 
van het gas af gegaan. De maar 
liefst 4 miljoen kubieke meter gas 
per jaar (zet dat eens af tegen uw 
verbruik van rond de 1500 kubie-
ke meter!) die nodig was voor de 
plantjes, hebben de dappere on-
dernemers van Floricultura ver-
vangen door warmte vanuit de 
diepe aarde. Het bedrijf was de 
eerste in Noord-Holland met een 
zogenoemde geothermische in-
stallatie. De ondergrond in zo-
wel Heemskerk als in Castricum 
is in principe geschikt voor aard-
warmte. Logisch dat CALorie en 
gemeente onderzoeken of wo-
ningen in Castricum met een ei-
gen geothermisch project renda-
bel duurzaam verwarmd kunnen 

worden. 
Nadat iedereen nog een baby-
plantje mocht uitzoeken, ging 
de karavaan terug naar Castri-
cum, naar het duurzame ‘nul-op-
de-meter’ huis van CALorie-lid 
Guus Wattel. Het was behaaglijk 
warm binnen en Guus had lekke-
re drankjes en hapjes klaarstaan, 
wat meteen zonneklaar maakte 
dat een gasloze jaren dertig-wo-
ning bijzonder comfortabel kan 
zijn. De setting bleek perfect ge-
schikt om nog eens langs onder-
werpen te gaan als de noodzaak 
van isolatie, de kracht van zon-
nepanelen en het wonder van 
de warmtepomp (die overigens 
wel goed gekozen en ingeregeld 
dient te worden). Volgens CA-
Lorie-voorzitter Arie Dekker was 
deze middag geslaagd. “Het liep 
gesmeerd, iedereen had het pri-
ma naar zijn/haar zin; het woord 
‘schoolreisje’ viel herhaaldelijk. 
Een goede basis om samen door 
te pakken in de energietransitie.” 
(Foto: aangeleverd)

Lezing in Huis van Hilde:
De bronstijd van West-Friesland in 
Europees perspectief
Castricum - Rob van Eerden, be-
leidsadviseur Archeologie van de 
provincie Noord-Holland, is don-
derdag 4 april in Huis van Hilde te 
Castricum om een lezing geven 
over de opgravingen bij de West-
frisiaweg / N23.
Rob van Eerden, als vertegen-
woordiger van de provincie (op-
drachtgever van de opgravingen 
bij de N23) vertelt deze avond 
over het archeologische onder-
zoek bij de Westfrisiaweg / N23, 
en dan vooral bezien in internati-
onaal perspectief. De grootscha-
lige opgravingen en de resulta-
ten ervan staan namelijk niet op 
zich, maar moeten gezien wor-
den in de grote bewegingen van 
mensen, statusgoederen en idee-
en in de bronstijd. Nieuwe weten-
schappelijke technieken, zoals 
DNA-onderzoek en analyse van 
talen, maken duidelijk dat vonds-
ten en structuren in de West-Frie-
se bodem niet als lokale aange-
legenheden moeten worden be-
keken, maar vermoedelijk essen-
tiële ontwikkelingen in geheel 
Noordwest-Europa illustreren. 
Huis van Hilde in Castricum pre-
senteert als Archeologiecentrum 
van Noord-Holland met de ten-

toonstelling ‘Liefs van Julia’ ook 
de resultaten van de grootste op-
graving in Noord-Holland ooit in 
voorbereiding op de werkzaam-
heden aan de N23 (2013-2017). 
De nieuwe tentoonstelling is van-
af 19 april open voor publiek. Top-
vondsten, waaronder de beroem-
de Bronsschat van Medemblik, 
zijn er te zien en je ontmoet Ju-
lia, wiens gezicht met forensische 
technieken is gereconstrueerd. 
Met de spectaculaire virtual reali-
ty-tour neem je letterlijk een kijk-

je in de Bronstijd! 
Lezing ‘De bronstijd van West-
Friesland in Europees perspectief’ 
donderdag 4 april van 20.00 tot 
22.00 uur in Huis van Hilde, Wes-
terplein 6 in Castricum. 
Kaarten 10 euro, inclusief ko�e 
(vrienden van het Oer-IJ 10 pro-
cent korting). Reserveren via de 
website oerij.eu. Een kaartje ko-
pen op de avond van de lezing 
aan de kassa bij Huis van Hilde 
kan ook. Voor meer informatie bel 
06 1445 1564. (Foto: aangeleverd)

Auteur Johan Fretz zondag bij Boekhandel Laan
Castricum - De winnaar van de 
Boekhandelsprijs 2019, Johan 
Fretz, vertelt zondag 24 maart bij 
Boekhandel Laan over zijn boek 
‘Onder de Paramariboom’. Zater-
dag 23 maart wordt de eerste dag 
van de Boekenweek om 13.00 uur 
feestelijk geopend door gitarist 
Edouard met het koor ‘Les Notes 
Joyeuses’ en leden van ‘Et alors’. 
De toegang is gratis, de Boek-
proeverij is open en er is zondag 
gelegenheid om het boek van jo-
han Fretz te laten signeren.
Johan Fretz (1985) is schrijver, 
theatermaker en columnist van 
Het Parool. Hij debuteerde in 

2012 met de roman ‘Fretz 2025’, 
die genomineerd werd voor de 
Bronzen Uil. Fretz toerde door 
het land met de voorstelling ‘De 
zachtmoedige radicaal’, die ge-
baseerd is op ‘Onder de parama-
riboom’ en waarmee hij genomi-
neerd werd voor de cabaretprijs 
Neerlands Hoop. In maart 2019 
won hij de Boekhandelsprijs voor 
‘Onder de Paramariboom’. 
De Nederlandse Boekhandels-
prijs is een literatuurprijs die 
sinds 2015 jaarlijks wordt toege-
kend aan een oorspronkelijk Ne-
derlandstalig literair werk. De 
prijs is een uitverkiezing onder 

alle boekverkopers van Neder-
land en bestemd voor een werk 
dat in hun ogen meer aandacht 
verdient. Het idee is geïnspi-
reerd op prestigieuze boekhan-
delsprijzen in het buitenland, zo-
als de Franse Prix des Libraires, de 
Deutscher Buchpreis en de Ame-
rikaanse National Book Award. De 
winnaar krijgt een landelijke ad-
vertentiecampagne en een spe-
ciale luxe boekhandelsprijs-edi-
tie van het boek. Daarnaast is de 
prijs een grote stap op weg naar 
een vertaling. De Boekhandels-
prijs is een initiatief van boekhan-
delaar en voormalig De Wereld 

Draait Door-boekpanellid Gerda 
Aukes. Sinds 2017 is Novamedia 
sponsor van de prijs en wordt de-
ze jaarlijks uitgereikt in Boekhan-
del Scheltema te Amsterdam.
Het koor ‘Les Notes Joyeuses’ ont-
stond ongeveer 6 jaar geleden en 
heeft als drijvende kracht de lief-
de voor de Franse taal, het ver-
haal en de muziek (Franse chan-
sons vertellen altijd een verhaal). 
De dirigent is de gitarist Edouard 
die veel enthousiasme, creativi-
teit en muzikale spel het repertoi-
re spontaan laat groeien en een 
mix van oudere en hedendaagse 
chansons ter gehore brengt. (Foto: Sanja Marusic)
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20 MAART

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)

21 MAART
Fietstocht voor de normale 
�etsers in rustig tempo weke-
lijks om 10.00 uur vanaf het NS-
station te Castricum. Deelname 
gratis, een geldige duinkaart ge-
wenst. Meer info: Ben Brussel, tel. 
0251-6502 9.

Hulp bij digitaal invullen belas-
tingaangifte door vrijwilligers 
van Welzijn Castricum. Zij bie-
den ondersteuning van 14.00 tot 
15.00 uur in bibliotheek van Cas-
tricum.

Training Fondsenwerving voor 
vrijwilligersorganisaties en ver-
enigingen van 19.30 tot 22.00 
uur in Geesterhage in Castricum. 
Aanmelden: www.vrijwilligers 
academieBUCH.nl: training Fond-
senwerving. 

Pip Pellens met ‘Pip goed online’ 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Toneelvoorstelling ‘Kom hier 
dat ik u kus’ van Griet Op de 
Beecks bestseller in De Vest in 
Alkmaar om 20.15 uur. (Foto: Ben 
van Duin)

Theo Nijland met ‘En de rest is 
onzin’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. Toegift na a�oop. (Foto: Ben 
van Duin)

22 MAART

Voorjaar-inloopdagen bij He-
leen van Essen Borstprotheses en 
Lingerie-advies, Willem de Rijke-
laan 22 in Castricum, 10.00-16.00 
uur. Ook zaterdag. Zie ook: www.
heleenvanessen.nl. (Foto: aange-
leverd)

Wandelen op vrijdag voor vrou-
wen tussen de 20 en 50 jaar 
start 13.00 uur NS-station Castri-
cum, wekelijkse activiteit Welzijn 
Castricum. Aanmelden niet no-
dig. Info: 0251-656562.

Pannenkoeken eten voor Alpe 
d’HuZes van 17.00 tot 19.00 uur 
bij Heeren van Limmen. Lex Bur-
gering (deelnemer) wil extra geld 
ophalen en nodigt iedereen uit. 
Aanmelden via burriesadmiraal@
gmail.comeeren. (Foto: aangele-
verd)

Film ‘The Children Act’ in Film-
huis De Zwaan Cultureel te Uit-
geest om 20.15 uur. Kaarten bij 
boekhandel Schuyt in Uitgeest of 
aan zaal indien nog beschikbaar. 

De Barbier van Sevilla door 
Staatsopera van Tatarstan in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

▲

Toneel: ‘Een antwoord op alle 
vragen’ door Laura van Dolron /
Cie. De KOE in de vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: Moon Saris)

De Dutch Don’t Dance Division 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk met ‘Ballet Black & White’, 
20.15 uur. (Foto: Studio Oostrum)

23 MAART

Excursie naar vogels en wilde 
bijensoorten rond de Eenden-
kooi start 09.30 uur bij de een-
denkooi op de Laan van Alberts-
hoeve. Deelname gratis. Verrekij-
ker meenemen! (Foto: aangele-
verd)

Landelijke Opschoondag in 
Castricum. Opschoonacties kun-
nen altijd worden aangemeld 
via www.castricum.nl/opschoon-
dag. De gemeente helpt dan met 
de benodigde materialen. (Foto: 
aangeleverd)

Open Dag bij Boskinderen Sur-
vival School vanaf 11.00 uur bij 
Bezoekerscentrum De Hoep, Jo-
hannisweg 2 in Castricum. Aan-
melden via www.pwn.nl/natuur/
activiteiten/ of via www.boskin-
deren.nl. Ook zondag. (Foto: aan-
geleverd)

Chansonnier Edouard en koor 
Les Notes Joyeuses openen boe-
kenweek bij boekhandel Laan in 
Castricum, 13.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Jongerenviering om 19.00 uur 
in de St. Pancratiuskerk in Castri-
cum.

Theaterdiner in Hotel Fase Fier. 
Genieten van speciaal driegan-
gen diner en daarna kijken en 
luisteren naar de voorstelling 
‘Mijn vader Rembrandt’. Reserve-
ren: Hotel Fase Fier eten en drin-
ken, tel. 0251-652204. Ook 24 
maart. (Foto: aangeleverd)

Concert van koor Vocal Tour 
om 20.00 uur in Dorpskerk, Ker-
kepad 1 in Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

LUKIĆ met Balkan- en zigeuner-
muziek in de Zwaan Cultureel 
te Uitgeest om 20.15 uur. Kaar-
ten via boekhandel Schuyt in 
Uitgeest, aan de zaal en online 
(www.dezwaancultureel.nl). (Fo-
to: aangeleverd)

Het verhaal van Fleetwood Mac 
‘verteld’ door The Cosmic Carni-
val in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Two Imaginary DJ’s in De Bakke-
rij, 21.00 uur. Sander Steggink en 
Richard Heideman draaien jaren 
’80-muziek. (Foto: Aleid Bos)

24 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)

Open Dag bij Boskinderen Sur-
vival School zie zaterdag.

Johan Fretz, winnaar van de 
Boekhandelprijs 2019, is bij boek-
handel Laan in Castricum. Toe-
gang gratis. (Foto: Sanja Marusic)

Plogging Castricum: schoon-
maak-wandeling in het park 
rondom de sportvelden van FC 
Castricum. Verzameld wordt in 
de kantine om 14.00 uur. (Foto: 
Susanne van Reenen)

Not Just Jazz in Chateau Mar-
quette in Heemskerk met onder 
meer Hans Dulfer, Popy Basily & 
Gipsy Band en Benjamin Herman 
op diverse podia van 12.00 tot 
21.00 uur. Kaarten 20 euro. (Foto: 
aangeleverd)

De Dansers met Lepeltje Lepel-
tje (4+) in Theater De Vest in Alk-
maar, 14.30 uur. (foto Josephine 
van Rheenen_artwork 1600)

Braamboslezing 2019 door Ma-
rietje Beemsterboer om 15.00 uur 
in Dorpskerk van Castricum. Kos-
ten 3 euro, inclusief ko�e/thee. 
(Foto: aangeleverd)

MirAnDa Trio in kerkje van Krom-
meniedijk om 15.00 uur. Concert 
is gratis, wel wordt bijdrage ge-
vraagd voor bestrijding kosten en 
onderhoud kerkje. 

Theaterdiner in Hotel Fase Fier 
zie zaterdag. 

Mini Matthäus in De Oude Keu-
ken in Castricum, 15.00 uur. Info: 
www.deoudekeuken.net. (Foto 
aangeleverd)

25 MAART
Bijeenkomst over seksualiteit 
en intimiteit bij prostaatkan-
ker in ’t Praethuys, Westerweg 50 
in Alkmaar, 19.30-21.00 uur. Aan-
melden: info@praethuys.nl of 
072-511 36 44.

Informatiebijeenkomsten ‘Ou-
deren in beweging’ in de Ou-
de Keuken (10.30-12.00) en De 
Santmark (13.00-14.30 uur). Ou-
deren worden uitgenodigd deel 
te nemen aan dit programma dat 
in april start. Meer informatie: 06 
20882019. (Foto: aangeleverd)

26 MAART
Themamiddag kanker: pallia-
tieve sedatie en euthanasie van 
14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys 
Alkmaar, Westerweg 50 in Alk-
maar. Toegang is gratis. Aanmel-
den via info@praethuys.nl of 072-
5113644.

Lezing over het Oer-IJ bij His-
torisch Café in bibliotheek Ken-
nemerwaard (Alkmaar Centrum), 
Gasthuisstraat 2 om 20.00 uur. 
Kaarten via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of tel. 072-
5156644. 

Gratis toegang in Huis van Hil-
de tegen inlevering van ingevul-
de bon elders in deze krant. Laat-
ste kans om tentoonstelling ‘Vij-
and in het Zand’ te bezoeken. Ook 
woensdag. (Foto: aangeleverd)

Heleen van Royen en Gerard 
Alderliefste over het Boeken-
weekthema ‘De moeder de 
vrouw’ in de theaterfoyer van het 
Kennemer Theater te Beverwijk 
om 20.00 uur. Meer info: www.bi-
bliotheekijmondnoord.nl onder 
agenda 26 maart. Kaarten via the-
aterkassa of via www.kennemer-
theater.nl. (Foto: Feriet Tunc)

Kurios klarinetkwartet in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

27 MAART
Huis van Hilde: zie dinsdag.

Voetbalexperience in biblio-
theek Castricum van 14.00 tot 
16.00 uur.

Dr. Wilma Smit en Dr. Pauline 
Ottervanger, beiden gynaeco-
loog, vertellen in de bibliotheek 
in Castricum over hun nieuw-
ste boek ‘Wat elke vrouw moet 
weten’. Informatie: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. (Foto: 
aangeleverd)
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Hortus Bulborum open op 6 april
Limmen - De Hortus Bulborum 
in het Noord-Hollandse Limmen - 
de enige tuin ter wereld met cir-
ca 4500 verschillende soorten his-
torische tulpen, narcissen, hya-
cinten, krokussen en fritillaria’s, 
wordt op 5 april (14.00 uur) o�-
cieel geopend door pastor Paul 
Vlaar, beter bekend als de ‘oranje-
pastor’. Hij verwierf deze bekend-
heid door zijn ‘oranjemis’ tijdens 
het WK Voetbal met een oranje 
versierde kerk en hij als voorgan-
ger in een oranje kazuifel.
Minder bekend is dat Vlaar ook de 
bijnaam ‘narcissenpastor’ heeft. 
Vanaf zijn jeugd was hij verzame-
laar van historische narcissen. Via 
contacten met lokale bollenkwe-
kers groeide zijn verzameling uit 
tot zo’n 300 verschillende soor-
ten. Vlaar heeft een eigen narcis: 
de Sint Victor - vernoemd naar 
zijn parochie, en hij heeft in 2008  
een mandje met narcissen aan 
Paus Benedictus mogen aanbie-
den. Door drukke werkzaamhe-
den had Vlaar de laatste jaren niet 
meer voldoende tijd om zijn col-
lectie te onderhouden en schonk 
deze vorig jaar aan de Hortus Bul-
borum.

In het jaar dat het 350ste ster�aar 
van Rembrandt herdacht wordt, 
kunnen op de hortus onder an-
dere ook tulpen uit diens tijd met 
hun fraai gevlamde bloemen, of 
de ’Zomerschoon‘ uit 1620 - po-
pulair tijdens de Tulpenmanie - 

bewonderd worden. De oudste 
tulp in de tuin is de ‘Duc van Tol, 
Red and Yellow’ uit 1595. 

In 1924 ziet de jonge tuinbouw-
leraar Pieter Boschman in het 
Noord-Hollandse bollendorp 
Limmen met lede ogen aan hoe-
veel historische tulpenrassen - 
sommige al honderden jaren oud 
- in snel tempo dreigen uit te ster-
ven. Hij begint met het verzame-
len van deze oude bolgewassen 
en plant ze in zijn tuin rondom de 
schoolmeesterswoning naast het 
middeleeuwse kerkje. Na vier jaar 
is de tuin vol. 
Boschman komt in contact met 
de vermaarde hyacintenverede-
laar Willem de Mol uit Amster-
dam. Ook hij beschikt over een 
bijzondere collectie bolgewas-
sen: historische hyacinten van 
na 1830. De Mol kampt even-
eens met ruimtegebrek. Bosch-
man en De Mol richten in 1928 
de Hortus Bulborum op. Bosch-
man’s jeugdvriend Nicolaas Blok-
ker, bollenkweker en exporteur, 
biedt aan de collectie op een per-
ceeltje van zijn landerijen te plan-
ten. Daarmee is de Hortus Bulbo-
rumtuin een feit. Als de �rma Van 
Hof & Blokker ruim zestig jaar la-
ter naar het naburige Heiloo ver-
huist, volgt de Hortus Bulborum 
zijn genereuze ‘gastheer’.
In 1988 wordt de stichting Hor-
tus Bulborum uitgenodigd deel 
te nemen in de Stichting Nationa-

le Plantencollectie, een instelling 
waarin onder meer alle acade-
mische plantencollecties samen-
werken. Die uitnodiging is een 
pluim op de hoed van al die vrij-
willigers die de tuin en de collec-
tie al decennialang onderhouden. 
Vijf jaar later keren de bollen te-
rug naar hun geboortegrond 
in Limmen - naar de akker bij 
de voormalige oude openbare 
school nabij het kerkje. Een eigen 
plek, compleet met monumen-
taal entreehek en autentieke bol-
lenschuur. 
De tuin geeft een b(l)oeiend over-
zicht van de ontwikkeling van de-
ze zeer  populaire voorjaarsbloe-
men. Elk voorjaar laat de Hortus 
Bulborum de bollengeschiedenis 
herleven. Duizenden kleine bol-
lenveldjes kleuren in de meest 
uiteenlopende schakeringen. De 
tuin is dan een lust voor het oog 
en een genot voor de neus.

In de ruim  90 jaren is de privé-
bollenverzameling van Pieter 
Boschman uitgegroeid tot een 
unieke genenbank, tot een bol-
lenschatkamer en een toeristi-
sche trekpleister.

Hortus Bulborum, Zuidkerken-
laan 23a in Limmen. Openingstij-
den: 6 april t/m 16 mei, maandag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur, zondag van 12.00 tot 17.00 
uur. www.hortus-bulborum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Concert Vocal Tour met thema ‘water’
Castricum - Na een jaar hard oe-
fenen is het koor Vocal Tour, klaar 
voor een nieuw concert. Vo-
cal Tour is een Castricums meer-
stemmig zangkoor met ongeveer 
45 leden dat zowel klassieke lie-
deren als songs uit het lichtere 
genre zingt. Eens in de twee jaar 
geeft het koor een concert rond 
een bepaald thema. Deze keer is 
gekozen voor het thema ‘water’ 
in uiteenlopende verschijnings-
vormen; zoals regen, beekjes, ri-

vieren, zee maar ook tranen van 
vreugde of verdriet. De titel van 
het concert is dan ook ‘WatEr be-
weegt’.
Ook dit jaar zijn er weer verschil-
lende gasten uitgenodigd die een 
bijdrage gaan leveren die binnen 
het thema past. Zo draagt één 
van de zangeressen een gedicht 
voor van eigen hand, spreekt ie-
mand van PWN over ‘Het wonder 
van Water’, krijgt ‘Singing in the 
rain’ een wervelende begeleiding  

en ontlokt een harpiste spranke-
lende klanken aan haar instru-
ment. 
Het concert vindt plaats in de 
Dorpskerk, Kerkepad 1 in Castri-
cum op zaterdag 23 maart en be-
gint om 20.00 uur. De kaarten à 10 
euro (inclusief consumptie) zijn 
een half uur voor aanvang van 
het concert verkrijgbaar bij de en-
tree of te reserveren via de web-
site: www.vocaltour.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Meervogels en Vitesse delen punten 
in spannende derby: 2-2
Akersloot - Dit keer waren de 
weergoden de thuisploeg gun-
stig gezind: ’s nachts viel de regen 
mee, overdag bleef het droog en 
dus kon er dit keer gespeeld wor-
den op een prima grasmat. Zo-
doende bleef de achterstand in 
gespeelde duels op de kopgroep 
staan op maar liefst 5 wedstrij-
den. Blijft het puntenverlies daar-
in beperkt dan kan Meervogels 
zich zelfs nog in de kopgroep 
nestelen en meedoen om de prij-
zen. Ook Vitesse kon zich eigen-
lijk geen puntverlies veroorloven, 
want dan zou de tweede plek in 
gevaar gaan komen. Het werd 
dus op het stormachtige Sport-
park Cloppenburg een spannen-
de derby waarbij beide ploegen 
kansen kregen op de volle winst. 
Uiteindelijk moesten ze genoe-
gen nemen met elk één puntje 
en daar hadden de meeste toe-
schouwers achteraf ook wel weer 
vrede mee.
Meervogels, dat de laatste twee 
thuisduels met 2-0 van Vitesse 
wist te winnen, speelde als van-
ouds vanuit een hechte verde-
diging en probeerde bij balver-
lies van de tegenstander met 
snelle counters gevaar te stich-
ten. Vooral de eerste 20 minu-
ten was dat het geval, ook al om-
dat Vitesse verdedigend niet al-
tijd even goed stond. Dat leidde 
in de 18e minuut tot een voor-
sprong van de thuisploeg, maar 
daar ging ook wel het nodige ge-
klungel van enkele verdedigers 
aan vooraf. Lang konden de Aker-
sloters echter niet genieten van 
de voorsprong. Want binnen één 
minuut werd Rik Beentjes wegge-
stuurd op links, ging op snelheid 
het strafschopgebied binnen en 
haalde doeltre�end uit: 1-1. Van-
af dat moment was Vitesse de wat 
betere partij en wist met goede 

aanvallen diverse goede schiet-
kansen te creëren. Maar telkens 
duurde het afdrukken net even te 
lang waardoor de defensie verder 
onheil kon voorkomen. Het aan-
tal schoten op doel bleef daar-
door ook beperkt. De belangrijk-
ste poging kwam van de voet van 
Robin Bakker die na zo’n 35 minu-
ten vanaf links hard uithaalde en 
zijn schot net voorlangs en naast 
zag gaan.
Na een minuut of 6, 7 in de twee-
de helft leidde hoog druk zetten 
tot balverlies achterin bij Meervo-
gels. Daardoor kwam de bal voor 
de voeten van de in de rust inge-
vallen Yannick Wishaupt. Die be-
diende meteen de op rechts vrij-
staande Mats Laan die vervol-
gens de keeper met een diago-
nale en geplaatste schuiver wist 
te verschalken: 1-2. Niet veel la-
ter had Robin Bakker het duel al 
kunnen beslissen toen hij op links 
was doorgebroken. In plaats van 
breed te spelen op de weer vrij-
staande Mats Laan probeerde hij 
zelf te scoren. Zijn inzet werd ech-
ter ternauwernood gestuit door 

de keeper en ook de rebound 
leidde niet tot het gewenste suc-
ces. Na zo’n kwartier spelen le-
verde een overigens prima inge-
zette sliding van Jasper Rutgers 
een vrije trap op voor Meervogels 
aan de linkerzijkant van het straf-
schopgebied. De inzet van Jelle 
van der Eng belandde vervolgens 
via het hoofd van een van de spe-
lers in het net: 2-2. Die gelukkige 
gelijkmaker leek de thuisploeg 
extra energie te geven en dus 
werd er even volop op de aan-
val gespeeld. Dat leidde in de 68e 
minuut al tot een vrije kopkans 
na een lange voorzet van rechts, 
maar die ging ruim over. Een drie 
minuten later kreeg de rechter-
spits een enorme kans maar kee-
per Michel van Kampen wist met 
een katachtige snoekduik zijn in-
zet te keren. Daarna was de beurt 
weer aan Vitesse dat via Robin 
Bakker en Rik Beentjes nog kan-
sen kreeg op een winnende tref-
fer. Maar die bleef dit keer uit zo-
dat beide ploegen slechts één 
puntje overhielden aan deze tot 
het eind toe spannende derby.

FC Castricum beloont zichzelf
Castricum - FC Castricum heeft 
goede zaken gedaan het week-
end, niet alleen maar door te win-
nen van Sporting Andijk, maar 
ook door gelijk te komen qua 
puntenaantal met de nummer 
drie in het klassement.
FC Castricum heeft zich prima 
hersteld afgelopen zaterdag na 

een wat mindere periode. Duels 
werden gewonnen en er werd 
voor elke meter geknokt. Het was 
al in de derde minuut dat FC Cas-
tricum de eerste kans kreeg, een 
prachtig schot van Ernst Buijn-
sters werd er net uitgetikt door de 
keeper. Nog geen vier minuten la-
ter was het Elario Zweet over links 

met een mooi schot op doel, dat 
wederom door de sterk keepen-
de keeper werd tegengehouden 
en in de rebound buitenkant paal 
raakte. De ruststand was 0-0.
Kort in de tweede helft werd de 
score geopend door Elario Zweet. 
Een prachtig afstandsschot van 
Maarten van Duivenvoorde werd 
in eerste instantie gepareerd 
door de keeper van Sporting An-
dijk, maar de goed oplettende 
Elario Zweet was eerder bij de te-
rugkomende bal dan de keeper, 
en hij maakte het prima af 1-0.
Hier bleef het niet bij, want in de 
51e minuut een actie over links, 
Ward Haak bracht de bal voor 
het doel en Elario Zweet maakte 
het prima af, 2-0. Nog geen veer-
tien minuten later trok FC Castri-
cum de�nitief de overwinning 
naar zich toe, nu was het Elario 
Zweet zelf die de bal voor het 
doel bracht en Maarten van Dui-
venvoorde die dit klasse afmaak-
te, 3-0. Een welverdiende over-
winning, waarbij de mannen van 
Jeroen Kroes hebben laten zien 
dat ze er weer staan met z’n allen. 
(Joop Bakker)

Bouw biljart- en buurtcentrum 
Stichting BBC binnenkort van start
Castricum - Afgelopen week 
heeft de Stichting BBC de aan-
neemovereenkomst getekend 
met bouwbedrijf D. Teerenstra. 
De bouw van het nieuwe bil-
jart- en buurtcentrum op de Van 
Speykkade zal naar verwachting 
half april van start gaan met het 
leggen van de vloer. Voor die da-
tum zullen er nog grond- en an-
dere voorbereidende werkzaam-
heden plaatsvinden.
De Stichting BBC heeft sinds kort 
een nieuwe website www.bbc-
castricum.nl, hierop is alle infor-
matie te vinden over de activi-
teiten en ook de nieuwbouw van 
het nieuwe centrum is te volgen 
op deze website.
Op de foto van links naar rechts 
penningmeester Frans Lute, aan-

nemer Danny Teerenstra, voorzit-
ter Rolf Greshof en bestuursleden  

Gert Lute en Peter Vos. (Foto: aan-
geleverd)

Zondag 24 maart 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Jens Beentjes
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Braamboslezing 2019 door 
Marietje Beemsterboer
Castricum - Al sinds de oprich-
ting in 1988 is het islamitisch ba-
sisonderwijs in Nederland een 
bron van discussie. De ontwik-
keling ervan heeft de afgelopen 
dertig jaar niet stilgestaan en 
geeft aanleiding tot nieuwe in-
zichten. Toch worden in de dis-
cussie al jarenlang dezelfde argu-
menten gebruikt. Marietje Beem-
sterboer onderzoekt in haar pro-
motieonderzoek hoe de verschil-
lende islamitische basisscholen 
vandaag de dag vormgeven aan 
hun identiteit en hoe zij daarin 
verschillende maatschappelijke 
debatten over islam afwegen. Op 
basis van haar proefschrift stelde 
zij dat islamitische basisscholen 
steeds meer aandacht hebben 
voor de maatschappelijke con-
text binnen hun beleid en boven-
dien goed kunnen zijn voor de 
integratie van moslims in de sa-
menleving.   
Tijdens de lezing zal Marietje haar 
onderzoek en resultaten kort toe-
lichten. Marietje vindt het �jn om 

haar lezing aan te passen o vra-
gen en vraagt iedereen die zich 
aanmeldt daarom een vraag 
naar het secretariaat: rvkcastri-
cum@ziggo.nl te mailen. De le-
zing wordt zondag 24 maart om 
15.00 uur gehouden in de Dorps-
kerk. Kosten 3 euro, inclusief kof-
�e/thee. (Foto: aangeleverd)

Hulp bij digitaal invullen 
belastingaangifte
Castricum - De overgang van de 
papieren aanvraag naar de digita-
le vorm is niet voor iedereen mak-
kelijk te maken. Daarom bieden 
getrainde vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum ondersteuning op 
donderdagmiddag 21 maart, 4 
april, 11 april en 25 april van 14.00 
tot 15.00 uur in de bibliotheek 
van Castricum. Men kan zo langs-
komen. Als het te druk is om met-
een hulp te bieden, wordt een af-
spraak gemaakt. Boven de inko-

mensgrens van € 25.000 wordt 
men geleerd hoe het digitaal aan-
vragen in zijn werk gaat, beneden 
deze inkomensgrens wordt ook 
inhoudelijke ondersteuning ge-
boden. 
Als het niet mogelijk is naar de 
bibliotheek te komen, kan men 
contact opnemen met Wel-
zijn Castricum voor een thuisaf-
spraak. Telefoon 02510-656562, 
e-mail info@welzijncastricum.nl 
(Foto: aangeleverd)

Kindervoorstelling (5+) 
‘Haren vol banaan’
Castricum - Op zondag 7 april is 
in Theater Koningsduyn om 15.30 
uur de kindervoorstelling Haren 
vol Banaan te zien. Toonbeeld 
Voorstellingen organiseert deze 
voorstelling voor kinderen van-
af 5 jaar met hun (groot-) ouders. 
Erik (vader) en Lot (zoon) van Os 
brengen samen grappige lied-
jes, ontroerende versjes en mooie 
prentenboekverhalen. Erik en Lot 
begeleiden zichzelf op gitaar, pi-
ano, ukelele en mondharmoni-
ca en zingen en vertellen over 
Schatje en Scheetje, twee verlief-
de boeven die de hemel ophan-
gen in hun cel; over Kees van Dijk, 
de dinosaurus die de toekomst 
kan voorspellen; over een een-
zaam drolletje op zoek naar een 
vriendje; over neuzen vol snot en 
haren vol banaan. Verrassend én 
bekend, want ook zullen Erik en 
Lot enkele Sesamstraatliedjes la-
ten horen, bekend van de tv.
Wie mee wil zingen, zingt lekker 
mee; wie liever luistert is ook van 
harte welkom. Let op: wie een ba-
naan meeneemt naar dit sfeervol-
le optreden, heeft nog meer ple-
zier!
Kinderboekenschrijver Erik van 
Os schreef samen met zijn vrouw 
Elle van Lieshout inmiddels zo’n 
175 kinderboeken en talloze lied-
jes en versjes voor o.a. Sesam-
straat en De Efteling. Hun pren-

tenboeken worden wereldwijd 
uitgegeven, hun liedjes werden 
meermaals genomineerd voor de 
Willem Wilminkprijs en hun laat-
ste dichtbundel ‘Niets liever dan 
jij’ kreeg een Vlag en Wimpel van 
de Gri�eljury.
Lot van Os (hun zoon dus) stond 
vorig jaar in de �nale van het 
Leids Cabaret Festival met zijn 
band ‘PS en zo is het leven’. Naast 
muzikant is Lot ‘bedenker’ van 
beroep, of ‘concept creator’. Hij 
maakt meubels, lampen, spellen 
en geeft workshops over geluk 
aan bedrijven.
De toegang bedraagt € 8,50 en 
kaarten zijn verkrijgbaar bij mu-
ziekhandel Borstlap, boekhandel 
Laan, the Readshop, Vivant Ro-
zing en natuurlijk via www.toon-
beeld.tv en aan de zaal. (Foto: 
aangeleverd)

Broedseizoen van start
Regio - De eerste grutto’s zijn 
weer in Nederland en ook de kie-
viten tonen hun vliegkunsten bo-
ven de weilanden. Vanaf 15 maart 
tot en met 1 juli zijn sommige 
wandelpaden tijdelijk afgesloten, 
om vogels de gelegenheid te ge-
ven ongestoord hun eieren uit te 
broeden en de jongen groot te 
brengen. 
Tijdens het broedseizoen worden 
met bordjes alternatieve wandel-
routes aangegeven. Deze routes 
worden ook vermeld op de web-
sites van het Noord-Hollandpad 
en het Wandelnetwerk Noord-

Holland. Kijk goed naar de bebor-
ding en betreedt de afgesloten 
gebieden niet, zodat de kwets-
bare weidevogels in alle rust kun-
nen broeden.

Het beheer van het Wandel-
netwerk Noord-Holland en het 
Noord-Hollandpad wordt uitge-
voerd door Recreatie Noord-Hol-
land. Op de websites www.wan-
delnetwerknoordholland.nl en 
www.noordhollandpad.nl is alle 
informatie over wandelen in de 
provincie te vinden. (Foto: aange-
leverd)

Taart van het JPT voor 
De Molenhoek
Castricum/Uitgeest - Leerling Indy van basisschool De Molenhoek 
uit Uitgeest heeft tijdens de Open Dag van het Jac. P. Thijsse College 
meegedaan aan de prijsvraag bij het vak economie. Zij heeft daarmee 
de hoofdprijs gewonnen: een heerlijke slagroomtaart voor haar hele 
klas! (Foto: aangeleverd)

Onderlijnen knoopavond
Castricum - Vis je graag van 
strand, of pier? Dan is het zinvol 
de Onderlijnen knoopavond bij 
Zeeboten- en Strandvisvereni-
ging De Salamander op 12 april 
mee te maken.
Tijdens deze informatieve avond 
krijgen de deelnemers les van ex-
perts. Zij leren iedereen onder-
lijnen knopen, waarmee je ver-
der gaat werpen en meer vis gaat 
vangen. Deze onderlijnen zijn 
niet standaard te kopen bij hen-
gelsport-speciaalzaken.
De te gebruiken materialen wor-
den gesponsord door een regio-
nale groothandel in hengelsport-
materialen. Tevens is er een hen-
gelsportwinkelier aanwezig, zo-
dat men, indien gewenst, nog 
materialen voor thuis kan aan-
scha�en.
Iedere zeevisser is, na opgave van 
deelname, welkom op vrijdag-
avond 12 april bij Zeeboten- en 
Strandvisvereniging De Salaman-
der op Sportpark Wouterland, 
Van Haerlemlaan 31B. De avond 
start om 19.00 uur. Opgeven voor 
de knoopavond kan door te mai-

len naar: gjmdz@hotmail.com, er 
is plaats voor veertig deelnemers. 
(Foto: aangeleverd)

Bankje smeult
Castricum - Vorige week dinsdagmiddag werd de brandweer opge-
roepen voor een buitenbrandje aan de Vondelstraat in Bakkum. Er was 
vuurwerk afgestoken op een bankje in het parkje, hierdoor was het 
bankje wat gaan smeulen. De brandweerlieden hebben een nacon-
trole uitgevoerd en konden al snel weer retour. (Foto: Hans Peter Oli-
vier)

Stormschade
Castricum - Zaterdagmiddag rond half vijf werd de brandweer opge-
roepen voor een melding van stormschade aan de Geesterduinweg. 
Bij het nieuwe appartementencomplex in aanbouw, waaiden de stei-
gerplanken door de lucht. De brandweer heeft een gedeelte afgezet 
met rood/wit lint en ze hebben de planken veilig gesteld door ze vast 
te binden en binnen in het gebouw te leggen. (Foto: Evelien Olivier)

De Bemiddelingskamer, 
thuis in buurtbemiddeling
Castricum - Heeft u burenover-
last of een con�ict? Bel voor gra-
tis hulp bij o.a. tuinperikelen, 
geluidsoverlast, pesten, over-
last huisdieren of kinderen met 
Buurtbemiddeling Castricum, zij 
bieden uitkomst. Telefoon 06-
41198606 of mail t.wols@debe-

middelingskamer.nl 

Meer informatie is te vinden op 
www.debemiddelingskamer.nl. 
Buurtbemiddeling is een initia-
tief van de Gemeente Castricum 
en woningcorporatie Kennemer 
Wonen. 

Theaterdiner in Hotel Fase 
Fier op 23 en 24 maart
Castricum - Eerst genieten van 
een speciaal driegangen diner 
en daarna kijken en luisteren 
naar de voorstelling ‘Mijn vader 
Rembrandt’. Dat kan op 23 en 24 
maart bij Hotel Fase Fier. 
Fons Boer (VertelTheater De 
Overkant) vertelt als zoon Titus 
het verhaal over de mens en de 

schilder. Een voorstelling met ver-
halen, muziek en liederen. 

Meer informatie is op www.de-
overkant.com te vinden. Diner 
vanaf 18.00 uur. Theater vanaf 
20.30 uur. Voor kaarten: mail naar 
info@fase-�er.nl of bel 0251 652 
204. (Foto: aangeleverd)
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Agenda Raadsplein 21 maart 2019

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

Tot 1 mei overgangsperiode 
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

 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*
 1A Normenkader & controleprotocol
 1B racti everantwoordingen 2018   
 1C  egels egalisati ereserve Sociale Woningbouw 2019
 Diversen 
22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 B Normenkader & controleprotocol (onder voorbehoud van
                                         ommissiebehandeling)
 C racti everantwoordingen 2018 (onder voorbehoud van
                                         commissiebehandeling)
 D egels egalisati ereserve Sociale Woningbouw 2019 (onder
                                         voorbehoud van commissiebehandeling)
 5   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 .

Aan de Ramaerlaan in Bakkum 
staat een oud gebouwtje uit 
het eerste kwart van de 20e 
eeuw. Het rijksmonumentje 
wordt “het spuithuisje” 
genoemd en deed dienst 
als onderkomen voor de  
brandweerauto die behoorde 
bij het complex van Duin en 
Bosch. Het gebouwtje had 
plek voor één brandweerwa-
gen; de dubbele deuren zijn 
later verhoogd en verbreed, 
toen de brandweerwagens 
groter werden.

In het verleden moet er een 
schuin dakje op hebben 
gezeten, maar helaas zijn de 
bouwtekeningen niet meer boven water te krijgen. Omdat er plannen zijn om het dakje weer 
terug te brengen is de gemeente op zoek naar oude foto’s van het spuithuisje. 

Misschien hebt u nog een a  eelding waarbij het gebouwtje per toeval op staat? Of kent u 
iemand die dat wel weet? U kunt ons erg blij maken hiermee  Voor nadere informati e: 
info@castricum.nl

Foto’s gevraagd van het oude ‘spuithuisje’ 
Duin en Bosch

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 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in n 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 

Gratis compost scheppen bij het Schulpstet

Niet vergeten vandaag te stemmen voor leden van Provinciale Staten en bestuur waterschap

  Alles weten? a naar www.castricum.nl/verkiezingen2019. 
  eem uw twee stempassen mee plus een paspoort, ederlandse identi teitskaart of rijbewijs. 
  Wilt u nog een stemadvies? a dan naar www.noord-holland.stemwijzer.nl en 

 www.hhnk.mijnstem.nl
  Weten waar u kunt stemmen? Op www.castricum.nl.nl/verkiezingen2019 staat een overzicht 
van alle stembureaus. Er staat ook bij hoe laat ze precies geopend zijn. U mag in alle 
stembureaus in onze gemeente uw stem uitbrengen; op uw stempas staat het dichtstbijzijnde 
stembureau. 

www.castricum.nl/verkiezingen2019

Vanaf aterdag  maart tot uiterlijk donderdag 4 april kan er olang de voorraad strekt grati s 
compost gehaald worden ij het afval rengstati on chulpstet’ adres: chulpstet   ri  

 aa  ca   ar rt rr i   ut r a  aa   a  a r m aa  r a t . 

De openingsti jden van het afvalbrengstati on Schulpstet  zijn: 
 Op zaterdag 30 maart: 09.00 – 12.45 uur 
 Op de overige werkdagen, maandag 1 april tot en met donderdag 4 april: 09.00 tot 15.30 uur.

Let op! Breng uw Pas afvalbrengdepot mee!

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

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.

Vanaf 25 maart voert NKM 
graafwerkzaamheden uit in 
Castricum en Uitgeest. In 
opdracht van uro  er worden 
glasvezelverbindingen aangelegd. 
Dit is alleen voor de zakelijke 
markt edrijven  r worden 
geen huisaansluiti ngen ij 
parti culieren aangelegd  Alle 
werkzaamheden vinden plaats in 
openbare gronden. De bewoners 
van de etre  ende straten 
worden per brief geïnformeerd.

Voor het aanleggen van de kabels 
graaft  de aannemer geulen in het 
trott oir of in de rijweg. Dat leidt 
mogelijk tot overlast. Zo is het 
mogelijk dat u uw auto ti jdelijk 
op een andere plaats moet parkeren. In dat geval staat dit duidelijk op de straat aangegeven. 
De straten waar de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u op de website van de 
gemeente Castricum: www.castricum.nl. De werkzaamheden leiden tot 1 á 2 dagen overlast 
voor uw woning.

Het is mogelijk dat op een andere datum nog enige kleine werkzaamheden moeten 
plaatsvinden. Deze werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. 

Informati e
NKM doet zijn uiterste best om eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. Mocht u vragen 
of klachten hebben, neem dan contact op met mevrouw Erna Steeman 06-1850 0581 of per 
mail: erna.steeman@nkm.nl

Aanleg glasvezel vanaf 25 maart 
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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, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
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 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
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 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 20 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 omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
080319 Molenweg 21 in Limmen 

Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900418)
Van Assendelft laan 4 in Castricum 
Het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel (WABO1900422)

110319 Geesterweg 1 a in Akersloot 
Het plaatsen van LED reclame (WABO1900433)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
Het verbouwen van de woning (WABO1900435)

130319 Brederodestraat 14 in Castricum 
Het aanleggen van twee inritt en (WABO1900442)
Pontweg-Noord 10 in Akersloot 
Het vergroten van de woning (WABO1900448)

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.

• Ingetrokken: Bakkummerstraatweg 51 in Castricum
Het realiseren van een hondenopvang (WABO1900335)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
120319 Maatlat 6 in Limmen 

Het vergroten van de bedrijfsruimte (WABO1900277)
Hogeweg 4 in Limmen 
Het bouwen van een woning (WABO1802015)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
110319 Akersloot  

Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot 2019  
van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur,   
verzenddatum besluit 11 maart 2019 (APV1900110).

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561

Castricum, 20 maart 2019.

00xx maand 2018

Seniorkoor wil uitbreiden
Castricum - Het Senioren-
koor Castricum bestaat 
binnenkort 50 jaar en is nog 
steeds springlevend. Het koor 
telt 50 leden. Men komt elke 
week (behalve in de maanden 
juli en augustus) op de 
maandagmiddag van 13.30 
uur tot 15.30 uur bij elkaar in de 
zaal Koningsduyn in Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5 in 
Castricum, om te repeteren en 
te zingen. Dat doen zij onder 
enthousiaste en professionele 
leiding van dirigente Titia 
Mijnen. Het lidmaatschap staat 
open voor mannen en vrouwen 
van 55 jaar en ouder. Het 
repertoire is veelzijdig en 
bestaat onder andere uit 
volksliedjes in verschillende 

talen, canons, klassieke muziek, 
maar ook nostalgisch als Elvis 
Presley en Annie M.G, Schmidt. 
Het koor treedt enkele keren per 
jaar op.

Om te kunnen zingen is ervaring 
niet noodzakelijk. Ook is het kun-
nen lezen van noten geen vereis-
te. Door regelmatig mee te zin-
gen leert men de partij vanzelf. 
Het koor zou graag het aantal 
mannelijke zangers zien groeien, 
maar vrouwen zijn ook van harte 
welkom. Adspirantleden mogen 
drie keer meezingen en kunnen 
daarna beslissen of zij lid willen 
worden. Iedereen is van harte uit-
genodigd.

(Tekening: Nico Lute)

Met Plogging Castricum het 
hele jaar door opschonen
Castricum - Aanstaande zater-
dag is het Nationale Opschoon-
dag. Plogging Castricum roept 
alle buitensporters op om zater-
dag na de wedstrijd even samen 
met het team en de supporters 
het eigen veld op te schonen. Er 
ligt namelijk schrikbarend veel 
plastic en ander afval in de strui-
ken rondom de sportvelden van 
de Gemeente Castricum. Als elk 
team even het eigen veld ‘plogt’ 
dan is het een fluitje van een cent 
en kunnen we schoon de lente in. 
Op zondag 24 maart na de Nati-
onale Opschoondag organiseert 

Plogging Castricum een schoon-
maak-wandeling in het park 
rondom de sportvelden van FC 
Castricum. Verzameld wordt in de 
kantine om 14.00 uur. 
Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om 
samen een uurtje te wande-
len. Onderweg wordt het zwerf-
vuil opgeruimd. Wil je ook mee-
doen? Neem dan een vuilniszak 
mee. Handschoenen of een grijp-
stok zijn wel zo handig. Grijpstok-
ken zijn (beperkt) verkrijgbaar in 
het kantoortje bij het Afvalstati-
on aan de Schulpstet 17 in Cas-

Maaltijd voor Ethiopië
Castricum - Voor alle lief-
hebbers van stamppotten orga-
niseert de werkgroep Castri-
cum-Ethiopië weer een maal-
tijd in de tijd voor Pasen. 
Natuurlijk gaat het niet alleen 
om de stamppot, maar vooral 
om het steunen van kinderen 
in Ethiopië. De opbrengst 
komt dan ook geheel ten goede 
van de projecten van de groep 
in Ethiopië. De maaltijd wordt 
gehouden op vrijdag 29 maart 
vanaf 18.00 uur (zaal open 
17.30 uur) in het Parochie-

centrum, Dorpsstraat 113 in 
Castricum (naast de RK Pan-
cratiuskerk). Het menu zal 
bestaan uit twee stamp-
potten met toebehoren en 
pudding toe. De kosten zijn net 
als voorgaande jaren € 15,- per 
persoon (betalen contant aan de 
zaal). Aanmelden kan tot 
uiterlijk 26 maart bij Yvonne 
Brakenhoff.
Het telefoonnummer is 06-
37654557 en het mailadres 
jwbraken-hoff51@hotmail.com.

Toneelgroep Expressie 
trekt de IJmond in
Castricum/Beverwijk - Toneel-
groep Expressie is een toneelver-
eniging uit Castricum en speelt 
al ruim 35 jaar pakkende toneel-
stukken. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van Toneelgroep 
Expressie worden dit jaar twee 
theaters aan gedaan: het Ken-
nemer Theater te Beverwijk 
en Theater Koningsduyn te 
Castricum. Toneelgroep Ex-
pressie trekt de IJmond in!

Jeugdtrauma’s, verslaving, 
scheiding en een onmogelijke 
liefde. Het komt allemaal langs 
in Augustus Oklahoma. Een 
zwarte komedie en tegelijker-
tijd een hartverscheurend 
familiedrama dat de Castri-
cumse toneelgroep Expressie 
op de planken brengt. Als de 
vader des huizes spoorloos 
blijkt, verzamelt de familie

Weston zich in het ouderlijk 
huis op het bloedhete plat-
teland van Oklahoma. Daar 
lopen de spanningen hoog op. 
Schil na schil worden de re-
laties gepeld, komen trau-
matische momenten uit het 
verleden aan het licht en wor-
den geheimen onthuld. Dat 
alles leidt tot spanningen, met 
vaak hilarische gevolgen. Nie-
mand ontsnapt aan de wur-
gende greep van de moe-
derliefde.

De voorstelling is te zien op 
24 en 25 mei in het Kennemer 
The-ater te Beverwijk en 28 en 
29 juni in Theater Koningsduyn 
in Castri-cum. Kaarten à 13,50 
euro zijn te reserveren via de 
theaterkassa’s of online via de 
websites van de theaters.

(Foto: aangeleverd)




