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VVD blijft wel de grootste partij
Ook in Castricum 
monsterzege voor FvD
Castricum - Forum voor Demo-
cratie heeft bij de verkiezingen 
in de gemeente Castricum 14,6 
procent van de stemmen binnen-
gesleept. Baudet schaarde 2747 
Castricummers achter zich. VVD 
en GroenLinks deden het nog wel 
net iets beter met respectievelijk 
16,3 en 15,7 procent van de stem-
men. De VVD leverde wel fors in 
ten opzichte van de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten 4 jaar 
geleden. Toen behaalde de par-
tij van Rutte 21,8 procent van de 
stemmen. GroenLinks steeg fors, 
van ruim 1000 naar bijna 3000 
stemmen. PvdA daalde licht (van 
10,1 naar 8,9 procent), PVV fors 
(van 8,1 naar 4,3 procent). Ook 
D66 moest veel inleveren, ging 
van 14,1 naar 10,7 procent van 
de stemmen. CDA kon nog maar 
10,3 procent van de stemmers 

achter zich scharen, tegenover 
13,4 procent in 2015. Wat ook op-
valt is het forse verlies van de SP, 
van 11,3 naar 5 procent. De Partij 
voor de Dieren steeg van 4,1 naar 
5,4 procent. De opkomst lag aan-
zienlijk hoger dan bij de verkie-
zingen van 4 jaar geleden: 66,2 
procent van de 28.469 stemge-
rechtigden in de gemeente Cas-
tricum nam de moeite om naar 
de stembus te gaan. In 2015 was 
dat 57,1 procent.
Voor de Provinciale Staten leve-
ren de uitslagen in Noord-Hol-
land de volgende zetelverdeling 
op: Forum, VVD en GroenLinks 
ieder negen zetels, D66 en PvdA 
zes, CDA vier en Partij van de Die-
ren, PVV en SP krijgen ieder drie 
zetels. ChristenUnie, 50Plus/Partij 
voor de ouderen en Denk krijgen 
ieder 1 zetel.

Weer klussen op het strand
Castricum aan Zee - Het weer zit mee en het werk is op schema. Half april moeten de bezitters van de 
strandhuisjes weer kunnen genieten van zee en strand en hopelijk een fraaie zomer. Aan de bouwers op 
deze foto van zaterdag, zal het niet liggen. De huisjes zijn bijna gebruiksklaar. (Bert Westendorp)

Mega Breakdance Battle in Castricum
Castricum - Breakdance is hot, 
breakdance is aansprekend én 
breakdance wordt olympisch. 
Falko de Graaf (25), ALO afgestu-
deerd sportdocent en al zijn hal-
ve leven breakdance leraar, orga-
niseert op 31 maart een break-
dance battle in sporthal De Bloe-
men in Castricum: de ‘Damn Fresh 
Breakdance Battle’. 
Damn Fresh is de naam van Fal-
ko’s breakdance identiteit. Falko 
geeft op verschillende locaties 
breakdance lessen. De toppers 
uit al deze lessen komen samen in 
de speciale Damn Fresh crew trai-
ningen in Heiloo. Dat de olympi-
sche erkenning een boost zal ge-
ven aan de  toppers is wel zeker, 
maar voor de beginners is break-

dance ook gewoon leuk, stoer en 
uitdagend. Om al die verschillen-
de niveaus aan hun trekken te la-
ten komen heeft Falko een nieuw 
battleconcept bedacht: ‘Damn 
Fresh Breakdance Battle’ in Cas-
tricum, de grootste breakdance 
battle in Noord-Holland boven 
Amsterdam ooit. Gebruikelijke 
breakdance battles werken met 
een afvalsysteem waarbij minde-
re goden en aanstormende ta-
lenten al na een of twee rondes 
aan de kant staan. Die doen op 
die manier weinig wedstrijder-
varing op. De D.F.B.B. werkt met 
een poulesysteem, waardoor ie-
dereen een groter aantal runs kan 
doen.
Nog nooit is er in deze regio zo-

veel expertise, ervaring en talent 
op breakdance gebied bij elkaar 
gebracht als op 31 maart in De 
Bloemen in Castricum. De organi-
satie heeft een groot team met de 
meest aansprekende juryleden 
weten te strikken. Dat is ook no-
dig om het deelnemersveld van 
maximaal 144 B-boys en B-girls 
op alle niveaus, de juiste beoor-
delingen te kunnen geven. 
De D.F.B.B. belooft het regiona-
le tópevenement te worden van 
de sport van de toekomst. Voor 
de toeschouwer is het in ieder ge-
val een spektakel en wellicht de 
kans om een olympiër van de toe-
komst in actie te zien. 
Voor alle informatie: www.damn-
fresh.com/battle.

CKenG maakt zich grote zorgen over 
gebruik pesticiden op bollenvelden
Castricum - CKenG maakt zich 
grote zorgen over de gevolgen 
van het gebruik van pesticiden 
op bollenvelden en heeft hier-
over schriftelijke vragen gesteld 
aan het college van burgemees-
ter en wethouders. Men stelt: 
‘Het televisieprogramma Zem-
bla meldde enige tijd geleden 
dat het gebruik van pesticiden op 
bollenvelden gezondheidsrisico’s 

met zich meebrengt. Met name 
voor omwonenden. Het gif is on-
der andere teruggevonden in de 
luiers van baby’s die op 250 meter 
afstand van bollenvelden wonen.’

Het onderzoek laat volgens 
CKenG zien dat er sprake is van 
verhoogde concentraties aan be-
strijdingsmiddelen in de leefom-
geving, zoals hoofdonderzoeker 

van het rapport Roel Vermeulen 
beweert. Toxicoloog Martin van 
den Berg bestempelt het gehou-
den onderzoek naar het gebruik 
van pesticiden volgens de politie-
ke partij als zeer degelijk. 
CKenG wil van het college on-
der andere weten of men op de 
hoogte is van dit onderzoek en of 
men zicht heeft op de situatie in 
Castricum.

Drugslab
Uitgeest - Donderdagmiddag 
deed de politie onderzoek in een 
bedrijfspand aan de Koningin Ju-
lianastraat in Uitgeest. Hier werd 
een drugs-lab aangetro� en. Een 
48-jarige man uit Castricum kon 
worden aangehouden.
De politie deed de inval nadat er 
enkele tips waren binnen geko-
men, waarin melding werd ge-
maakt van een mogelijk drugs-
lab. In het pand vond de politie 
een ruimte waarin vermoedelijk 
drugs of grondsto� en voor drugs 
werden gemaakt. Ter plaatse wer-
den chemicaliën aangetro� en die 
gebruikt worden bij het vervaar-
digen van synthetische drugs. Er 
werd een onderzoek ingesteld 
door de Landelijke Forensische 
Opsporing (LFO) die gespeciali-
seerd is in het onderzoek naar en 
de ontmanteling van drugslabo-
ratoria.
De in beslag genomen chemi-
sche middelen zijn afgevoerd via 
een gespecialiseerd bedrijf.

Man steelt krant
Castricum - Een 61-jarige man 
uit Castricum is maandag 18 
maart aangehouden. De man 
had, zonder te betalen, een krant 
weggenomen bij een winkel in 
het winkelcentrum Geesterduin. 
De man heeft een strafbeschik-
king gekregen.

De ‘Damn Fresh Breakdance Battle’, Falko gáát ervoor! 31 maart in De Bloemen in Castricum (foto: Julian Velders)
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Mountainbiker 
ten val
Castricum - De politie heeft 
woensdag 20 maart assisten-
tie verleend aan de ambulan-
cedienst. In het duin bleek een 
mountainbiker over de kop te zijn 
gegaan. Hiervoor kwam de trau-
maheli. De omstanders werden, 
door de politie, op afstand ge-
houden.

Acht musicals in 90 minuten
JPTeens in concert
Castricum - Nog maar heel even 
en dan is het zover. Een groep 
van 60 getalenteerde leerlin-
gen, uit alle verschillende jaarla-
gen van het Jac. P. Thijsse Colle-

ge, staan met JPTeens in Concert 
op de planken. Dit keer doen er 
ook nog oud-leerlingen mee die 
al studeren en nog één keer hun 
oude rol weer oppakken. Van 12 

tot 21 jaar dus JPTeens on Stage 
dit jaar. Na 7 maanden druk gere-
peteerd te hebben is de cast en 
crew van JPTeens on stage er bij-
na klaar voor.
Op 4, 5 en 6 april is de voorstel-
ling te zien voor het publiek. Een 
zeer bijzondere voorstelling dit 
jaar waarin maar liefst 8 verschil-
lende musicals te zien zullen zijn. 
Een reis door de tijd in 90 minu-
ten, van Fame uit 2013, en Beauty 
and the Beast in 2014 tot SISTERs 
in ACTion van afgelopen jaar, en 
zelfs al een sneak preview van de 
musical van volgend schooljaar. 
Met meer dan 250 kostuums be-
loofd dit echt een spektakel te 
worden.
Nu de laatste voorbereidingen 
volop in gang zijn, stijgen de ze-
nuwen. De prachtige out�ts zor-
gen voor heel veel zenuwslo-
pende momenten, ‘ben ik op tijd 
klaar met mijn verkleding’ maar 
dragen zeker bij aan deze fantas-
tische voorstelling.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de 
receptie van het Jac. P. Thijsse Col-
lege voor maar €7,50, tot en met 
12 jaar betaal je maar € 6,- voor 
een kaartje! (Foto: aangeleverd)

Accordeonvereniging BCAC stopt na 
40 jaar en geeft afscheidsconcert
Castricum - Op zaterdag 30 
maart geeft accordeonvereniging 
BCAC haar afscheidsconcert om 
20.00 uur in Theater Koningsduin 
in ontmoetingscentrum Geester-
hage aan de Geesterduinweg 3 
in Castricum. Kaarten aan de zaal 
kosten € 10,-. 

Deze keer zal de avond in het te-
ken staan van het 40-jarig be-
staan als vereniging, maar ook als 
een afscheid. Na 40 jaar moet het 
bestuur concluderen dat voort-
bestaan van de vereniging in de-
ze vorm niet meer mogelijk is. Per 
1 april wordt de vereniging opge-
heven. 
Met betrekking tot de leden zijn 
er hoopvolle ontwikkelingen qua 
accordeon spelen, maar ook heb-
ben zij moeten concluderen dat 
A-orkest en B-orkest (opleidings-
orkest) mogelijk ieder een andere 
weg inslaan. 
De avond zal geheel gevuld wor-
den door beide orkesten en En-
semble Melodeon. Als eerste bijt 
het B-orkest de spits af o.l.v Guus 
Hendriks. Hij is 12½ jaar dirigent 
van het opleidingsorkest ge-

weest. Daarna volgt er voor de 
pauze nog een optreden van het 
‘Ensemble Melodeon’ o.l.v. Ans 
Wanders. 
Na de pauze is het de beurt aan 
het A-orkest o.l.v. Guus Wanders. 
Voor hem is het tevens de laatste 
keer dat hij als dirigent voor een 
orkest staat. In de toekomst geeft 
hij er de voorkeur aan om in een 

orkest, danwel ensemble als spe-
lend lid te participeren.
Het afgelopen jaar is er ondanks 
deze ontwikkelingen enthousiast 
gerepeteerd, de BCAC staat weer 
garant voor een gevarieerd pro-
gramma met voor ieder wat wils. 
De presentatie is in handen van 
Monique Teeling. (Foto: aangele-
verd) ‘Ik, moeder ’ bij Laan

Castricum - Tijdens de Boeken-
week is hét boekenweekthema 
dat veel stof deed opwaaien: De 
moeder, de vrouw. Daarom spre-
ken zondag 31 maart twee moe-
ders over hun schrijverschap en 
over hun vrouwelijke collega’s 
in de verhalenbundel die zij ook 
hebben samengesteld: ‘Ik, moe-
der’. Let wel, het begint deze keer 
om 12.00 uur omdat zij hierna 
nog een andere boekhandel aan-
doen. De entree is gratis, na af-
loop is er gelegenheid tot signe-
ren en de boekproeverij is open.

De twee schrijfsters én jonge 
moeders Eva Kelder en Annema-
rie de Gee stelden de literaire ver-
halenbundel ‘Ik, moeder’ samen, 
met nieuw proza van dertien au-
teurs over het thema moeder-
schap. O.a. Yasmine Allas, Neske 
Beks, Saskia De Coster, Sanneke 
van Hassel, Marjolijn van Heem-
stra, Joke J. Hermsen, Jannah 
Loontjens, Roos Schlikker, Nilgün 
Yerli en Aukelien Weverling schre-
ven mooie, schrijnende, stoere, 
soms absurde verhalen. Anna En-
quist schreef een gedicht. 
Deze auteurs moesten soms wel 
een drempel over. Want word je 
als vrouw serieus genomen als je 
over het moederschap schrijft? 
Jazeker, zo blijkt. Ik, moeder 
schenkt de moeder het rijke, lite-
raire leven dat zij verdient. 
 
Deze middag dragen Eva Kelder, 
Annemarie de Gee en Sanneke 
van Hassel voor uit hun werk en 
ze gaan samen de discussie aan. 
Verandert het moederschap hun 
schrijverschap? Zien zij hun kind 
als een inspiratiebron of als hin-

dernis? Welke rollen vervullen ze 
als moeder en als vrouw, en hoe 
verenigen zij die met elkaar? En 
met hun werk? 
Eva Kelder (1980) studeerde En-
gelse letterkunde en journalis-
tiek. Ze publiceerde verhalen 
in diverse literaire tijdschriften, 
waaronder Passionate Magazine, 
De Revisor en De Gids. In 2014 
verscheen haar debuutroman 
‘Het leek stiller dan het was’, die 
lovend werd ontvangen en waar-
mee ze zichzelf overtuigend be-
wees als nieuw literair talent. 
Annemarie de Gee (1987) de-
buteerde met het verhaalmoza-
iek Kamermensen, dat door Jaap 
Goedegebuure werd uitgeroe-
pen tot een van de beste debuten 
van 2012. Ze was te gast op het 
First Novel Festival in Boedapest 
en droeg voor op verschillende 
literaire festivals. Met De kus van 
een clown debuteerde De Gee als 
romanschrijver. (Foto: Elisabeth 
van Sandick)

Nieuwe expositie in Strandvondstenmuseum
Wrakkentocht en Arttotake
Castricum - In het Strand-
vondstenmuseum in Castricum 
wordt op 31 maart om 12.00 
uur een nieuwe expositie ge-
opend. Erik Kok, kunstenaar en 
gids, laat hier een tiental sculp-
turen zien begeleid door li-
noprints en zeefdrukken. 

Deze expositie, een samenwer-
king van het Strandvondstenmu-
seum en de Wrakkentochten-or-
ganisatie, laat iedereen de op-
merkelijke en verdraaide wereld 
beleven. Er zijn nooit vertoon-
de werken uit 1979 maar ook re-
cent werk te zien. Men kan een 
stuk wrak uit een lino-panorama 
reserveren.

De Wrakkentocht begint al in het 
museum waarin de vondsten en 
wrakken worden verenigd. Er 
draait tevens een korte �lm die 
een impressie vertoont van het 
droogvallen van de Noordzee en 
wat men zoal kan verwachten tij-
dens de Wrakkentocht. Reizende 
stempelmakerij Art To Take zal de-
ze bijzondere expositie vergezel-
len op de openingsdag. 

Het droogvallen van de Noord-
zee nader toegelicht: Wellicht 
surrealistisch, maar in 2014 wer-
den de eerste tekenen, die dui-
den op een toekomstig droogval-
len van de Noordzee ook door de 
Bakkumse strandjutter Bert Zon-

neveld gesignaleerd. In datzelfde 
jaar publiceerde het NRC in de ru-
briek geologie, dat wetenschap-
pers in de aardkloot op ongeveer 
600 km diepte water hebben ont-
dekt. Het viel Bert op dat het wrak 
van ‘De Salamander’ (gestrand in 
1910) steeds droger komt te lig-
gen. 

Zbw reisbureau, die de Zeebo-
dem wandelingen organiseert, 
vermeld in de folder; Door de uit-
putting van de gletsjers, volume-
vermindering van het smelten-
de zee-ijs en de opening van de 
San Andreas Breuklijn trekt de 
Noordzee zich terug tot aan Shet-
land, hierdoor is het mogelijk om 
een wandeltoer van IJmuiden 
naar Great Yarmouth te maken. 
StichtingCreator.com organiseert 
wrakkentochten. Men kan zich 
inschrijven voor deelname direct 
maandag na de opening van de 
expositie. Het wordt aangeraden 
eerst de korte �lm te komen zien 
tijdens de opening om een indruk 
te krijgen wat men zoals kan ver-
wachten tijdens de wrakkentocht. 
De reisfolders zijn eveneens vanaf 
31 maart in het Strandvondsten-
museum te verkrijgen. 

Het Strandvondstenmuseum is 
gevestigd aan de Geversweg 2a 
in Castricum. Meer informatie: 
www.strandvondstenmuseum.nl 
en www.wrakkentochten.nl.

De droogvallende Salamander bij 
laag water (foto: aangeleverd)

Met pijn in het hart
Fysiotherapeut Mirella 
Wamsteeker-Bakker stopt
Limmen - Fysiotherapeut Mi-
rella Wamsteeker-Bakker neemt 
op donderdag 18 april  noodge-
dwongen afscheid van haar pa-
tiënten en cliënten. Ruim twee 
jaar geleden kreeg zij een �etson-
geval waarbij beide handen zoda-
nig beschadigd werden dat zij nu, 
ondanks operaties, intensieve re-
validatie en haar enorm optimis-
me, gedwongen wordt haar werk 
als fysiotherapeut neer te leggen. 

Er is een afscheidsreceptie in 
de fysiotherapiepraktijk Donker 
Waal en Hilbers aan de Zonne-
dauw 2 in Limmen, op donder-
dag 18 april. Dit onder het genot 
van een hapje en drankje. Ieder-
een is van harte welkom om tus-
sen 16.30 en 18.30 uur Mirella 
nog even te spreken en afscheid 
van haar als fysio- en oedeemthe-
rapeut te nemen. (Foto: aangele-
verd)

GEEN KRANT?
0251-674433
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The Mule
The Mule is een Amerikaans mis-
daaddrama uit 2018 onder re-
gie van Clint Eastwood, die even-
eens de hoofdrol vertolkt. De � lm 
is gebaseerd op het leven van 
Leo Sharp, een Tweede Wereld-
oorlog-veteraan die als tachtiger 
drugsdealer werd voor het Sina-
loakartel. Leo Sharp nam als Ame-
rikaans soldaat deel aan de Twee-

de Wereldoorlog. Voor zijn deel-
name ontving hij later de Bronze 
Star. Na de oorlog bouwde hij een 
carrière uit als bloemist. Toen hij 
in � nanciële problemen kwam, 
liet hij zich door enkele Mexi-
caanse arbeiders overtuigen om 
drugs te smokkelen voor het Si-
naloakartel. In 2011 werd de toen 
87-jarige Sharp gearresteerd.

Missing Link
De charismatische avonturier 
Sir Lionel Frost is stomverbaasd 
wanneer hij diep in de Ameri-
kaanse bossen de ontbrekende 
schakel tussen aap en mens ont-
dekt. Deze toepasselijk genaam-
de Link is echter allesbehalve een 
monster. Hij is verrassend slim en 
charmant maar ook eenzaam om-

dat hij alleen leeft en niet weet 
waar hij vandaan komt. Bijge-
staan door de temperamentvol-
le avonturier Adelina Fortnight, 
gaan Link en Sir Lionel op een ra-
zend spannend avontuur op zoek 
naar Link’s lang verloren familie: 
de Yeti’s. 
Missing Link is de nieuwe anima-
tie� lm van de befaamde Laika 
Studios

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 16.15 & 20.30 uur  

zaterdag 16.00 & 18.45 & 21.15 uur  
zondag 13.30 & 19.30 uur  

maandag 20.00 uur 
dinsdag 20.15 uur  

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Dumbo

vrijdag 13.30 uur   
zaterdag 13.30 uur
Capharnaüm

donderdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 uur  
maandag 20.00 uur

Vice
vrijdag 20.30 uur   

zaterdag 18.45 uur  
zondag 19.30 uur  
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur 
The Mule

zondag 16.00 uur
A Star is Born - Extended Edition

vrijdag 16.15 uur 
zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.15 uur
Green Book
vrijdag 13.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

Bohemian Rhapsody
woensdag 15.30 uur 

Missing Link
zaterdag & zondag 13.30 uur 

Corgi

Programma 28 maart t/m 3 april

Barrelhouse geeft jubileumconcert 
in De Vriendschap Akersloot
Akersloot - Op zaterdag 20 april 
staat Barrelhouse in Café De 
Vriendschap in Akersloot met een 
jubileumconcert. In het verleden 
werd deze formatie zes keer te-
ruggevraagd voor een toegift. 
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 20 april een jubileumconcert in De Vriend-
schap (foto: aangeleverd)

Artikelen over plastic soep geschreven:
Leerlingen Paulusschool buigen 
zich over milieuprobleem
Castricum - Steeds vaker wordt 
de plastic soep, een enorme hoe-
veelheid afvalplastic in de ocea-
nen, onder de aandacht gebracht. 
Milieudeskundigen zijn het er-
over eens dat er snel iets moet 
gebeuren om de toename van 
de hoeveelheid plastic te stop-
pen, bewustwording speelt daar-
bij een grote rol. 
Daarom wordt op scholen tegen-
woordig veel aandacht aan de 
plastic soep besteed. Zo ook op 
basisschool Paulus, waar stagiaire 
Susanne Bakker de leerlingen van 
groep 8 als opdracht gaf om een 
artikel te schrijven over de plastic 
soep. In groepjes van vier kinde-
ren gingen ze aan de slag en dat 
leverde een aantal mooie artike-
len op. 
De leerlingen maakten er ook een 
poster bij. ,,Als ‘juf’ van groep 8 
ben ik natuurlijk erg trots op ze. 
Ze hebben een duidelijk idee en 
oplossing voor de plastic soep, 
maar het belangrijkste: aandacht 
voor de plastic soep’’, aldus Susan-
ne Bakker. 
Hoe belangrijk het is om een goe-
de oplossing voor dit probleem 
te vinden, blijkt uit de cijfers. Op 

diverse plaatsen in de oceanen 
drijft een enorme massa plastic 
rond, de kleinste plastic soep is 
ruim 34 keer groter dan Neder-
land. 
Bovendien produceren we we-
reldwijd op jaarbasis miljoenen 
tonnen plastic. Elk jaar verdwijnt 

naar schatting vijf miljoen ton af-
val in zee. 

Het winnende artikel over de 
plastic soep is te lezen op www.
castricummer.nl. Op de foto is 
de winnende poster te zien (foto: 
aangeleverd). 

Edwin Evers band komt naar Uitgeest

De laatste tijd is er veel 
aandacht in de media voor 
het verminderen van het 
gasverbruik. Een manier 
om te minderen is het over-
stappen op all electric. Dit 
houdt in dat u geen gebruik 
meer maakt van gas in uw 
woning (of bedrijfspand). 
Hierbij wordt de gasaan-
sluiting afgesloten of zelfs 
weggehaald. U gaat dan bijvoorbeeld over op elek-
trisch koken en voor de verwarming gaat u gebruik 
maken van een warmtepomp. Er zijn twee hoofdgroe-
pen van warmtepompen. 

De grondgebonden warmtepomp haalt de warmte zoals 
de naam al aangeeft uit de grond en de luchtwarmtepomp 
haalt de warmte uit de buitenlucht. Aangezien deze manier 
van verwarmen wezenlijk anders is dan verwarmen met gas, 
zijn er twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om 
het gebruik van een warmtepomp mogelijk te maken:

• Goede isolatie
• Een afgiftesysteem dat geschikt is voor Lage Temperatuur 

Verwarming (LTV). Dit is bijvoorbeeld vloerverwarming of 
speciale LTV radiatoren.

Een warmtepomp werkt met een lage temperatuur en kan 
niet zoals met een gastoestel snel naar een hoge tempe-
ratuur gebracht worden. Als er geen goede isolatie is kan 
de warmtepomp (met die lage temperatuur) de woning niet 
goed verwarmen. Door die lage temperatuur moet het afgif-
teoppervlak van de warmte ook groter zijn dan de radiatoren 
(relatief klein afgifteoppervlak) die bij een CV ketel gebruikt 
worden. Een vloerverwarming heeft een veel groter afgifte-
oppervlak dan een radiator en is daarom beter te combine-
ren met een warmtepomp.
Als een woning (of bedrijfspand) niet voldoende geïsoleerd 
is, geen vloerverwarming heeft of de kosten van een all elec-
tric oplossing een drempel zijn, kan er ook gekozen worden 
voor een hybride oplossing om de woning te verwarmen. 
Hierbij blijft men gebruik maken van een CV ketel, maar 
daarnaast wordt er een duurzaam toestel geplaatst waar-
mee (zonder gebruik van gas) een deel van de verwarming 
van de woning plaatsvindt. Hiervoor kan men bijvoorbeeld 
kiezen voor een luchtwarmtepomp. 

Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie 
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame 

verwarmingsapparatuur.  Voor meer informatie 
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Eric de Kriek

Van het gas los?

van gas naar duurzaam

Klaverjasdrive 
in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 30 maart is 
de voorjaars-klaverjasdrive van 
dit seizoen in café De Vriend-
schap in Akersloot. De drive be-
gint om 20.00 uur en opgeven 
kan via 0251-312866 of info@
vriendschapakersloot.nl.

Er staat deze avond een mooie 
prijzentafel gereed voor de win-
naars. En wie met kaarten geen 
geluk heeft, kan nog proberen bij 
de superloterij mooie prijzen te 
winnen. Uiteraard zijn er veel prij-
zen die de komende paasdagen 
van pas komen, zoals reusachti-
ge paaseieren, paashazen en der-
gelijke. 

Inbraak in 
bedrijfsauto’s
Castricum - In de nacht van dins-
dag 19 op woensdag 20 maart is 
er ingebroken in bedrijfsauto’s, 
die geparkeerd stonden op De 
Bloemen en op de Mendelsohn-
laan. Er is gereedschap weggeno-
men. Om bij dat gereedschap te 
komen heeft men, bij beide voer-
tuigen, een autoruit stuk gesla-
gen.

Vreemde lucht
Castricum - Dinsdagochtend 19 
maart om kwart voor acht is de 
brandweer opgeroepen om met 
spoed uit te rukken naar de Koe-
koeksbloem voor een vreemde 
lucht die geroken werd. De meld-
ster rook een soort gaslucht. Toen 
de brandweer ter plaatse was en 
de meters niets aangaven kwa-
men er diverse bewoners naar de 
brandweer toe met de melding 
dat de lucht door het hele dorp 
geroken werd en al in sterkte aan 
het afnemen was. Dus hielden de 
brandweerlieden het voor gezien 
en dachten ze aan een lozing op 
zee, in de lucht of ergens anders.

Snelheids-
controle
Akersloot - Woensdagochtend 
20 maart is wederom een snel-
heidscontrole op de Geesterweg 
gehouden. De toegestane snel-
heid aldaar is 50 km/h. Van de 560 
passanten reden er 78 te hard. De 
hoogst gemeten snelheid was 82 
km/h. Via het CJIB krijgen de au-
tomobilisten de bekeuring thuis 
gestuurd.

Uitgeest - Vrijdag 24 mei zal de 
Edwin Evers band, na enkele jaren 
van afwezigheid, weer op het po-
dium van de A9Studios staan. De-
ze avond belooft weer een super-
gezellig feestje te worden! Ruim 
vijftien jaar geleden is de band 
als muzikale vriendengroep ge-
start. Sindsdien treedt de band 
op tijdens feesten, events en fes-
tivals. Bekend is zij ook als bege-
leidingsband van vele artiesten 
en natuurlijk als huisband van de 
The Voice of Holland en The Voice 
Kids. Het optreden start om 21.30 
uur en zal 90 minuten duren en 
de afterparty wordt verzorgd 
door DJ Jacco Silver. Tickets kos-
ten 27,50 euro. Er zijn ook VIP-tic-
kets beschikbaar. Meer informa-
tie en kaartverkoop: www.bobs.
nl. (Foto: aangeleverd)

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL
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In protestantse kerk
Wereldmuziek van Cascantár
Limmen - Vrijdag 12 april zingt 
het koor Cascantár om 20.00 uur 
in de Protestantse kerk aan de 
Zuiderkerklaan 25 in Limmen. Dit 
enthousiaste kleinkoor komt uit 
Castricum en zingt, onder leiding 
van dirigente Joke van der Wei-
de, meerstemmige liederen. De-
ze avond komen vooral gevoeli-
ge, mooie en swingende liederen 

uit de Balkan, Georgië, Rusland, 
Armenië en Afrika aan bod. 
Kaarten kosten 10 euro. Kinderen 
van 5 tot 15 jaar betalen 5 euro. 
Na a�oop is er gelegenheid voor 
een drankje. Voor aanmelding en 
reservering neem contact op met 
Micky Vroege (tel: 672774) of Bert 
Kuijs (tel: 655807). (Foto: aangele-
verd)

Provincie: ‘Onderzoek schetst vertekend beeld’
Lange wachtlijsten huurwoningen in Noord-Holland
Regio - Het is moeilijk om op kor-
te termijn in aanmerking te ko-
men voor een sociale huurwo-
ning binnen de Provincie Noord-
Holland. Het nijpende tekort van 
betaalbare woningen speelt veel 
gemeenten parten. Daarnaast 
worden er te weinig betaalbare 
woningen gebouwd. Uit een re-
cent onderzoek van RTL Nieuws 
blijkt dat er lange wachtlijsten 
zijn en dat er letterlijk tig jaren 
overheen gaan voordat een wo-
ningzoekende, na inschrijving, in 
aanmerking komt voor zo’n wo-
ning. Schokkend en onaccepta-
bel, achten sommige politieke 
partijen. De PVV vindt zelfs dat de 
Provincie de woningmarkt onder-
uithaalt en diende hierover schrif-
telijke vragen in bij de Gedepu-
teerde Staten van de Provincie. 
Veel wethouders uit de gemeen-
ten luiden tevens de noodklok.
De conclusies uit het onderzoek 

van RTL Nieuws liegen er niet 
om. Wachttijden van meer dan 15 
en 20 jaar voor een woning. RTL 
Nieuws stelde een top 10 van ge-
meenten in Noord-Holland sa-
men met de langste wachttijden: 
1) Wormer: 29,4 jaar; 2) Hoofd-
dorp: 23,8 jaar; 3) Amstelveen: 
21,8 jaar; 4) Diemen: 21,3 jaar; 5) 
Assendelft: 19,6 jaar; 6) Nieuw 
Vennep: 19,1 jaar; 7) Uithoorn: 
18,8 jaar; 8) Aalsmeer: 17,8 jaar;  
2019  17 9) Purmerend: 17,3 jaar 
en 10) Koog aan de Zaan: 16,8 
jaar.  
Uit een berekening van de Pro-
vincie blijkt dat Noord-Holland 
Noord 23.000 woningen moet 
bouwen in 2040, maar de ge-
meenten in deze regio willen ech-
ter een stap verder gaan. Niet al-
leen zijn hun woningbouwplan-
nen goed voor in totaal 29.500 
woningen, maar zij willen ook 
40.000 extra woningen bouwen. 

Hard nodig, zeggen de wethou-
ders aangezien de woningmarkt 
aan alle kanten klem zit. De Pro-
vincie wil echter dat gemeenten 
zich vooral richten op nu bouwen 
en niet op plannen voor later. 
De PVV maakt zich grote zorgen 
over de opstelling van de pro-
vincie, omdat er een enorm wo-
ningtekort geldt in de gehele 
provincie. Als bijvoorbeeld geke-
ken wordt naar de gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huur-
woning, dan scoort Noord-Hol-
land, zoals RTL Nieuws belichtte,  
slecht.  De Provincie geeft ech-
ter aan graag te willen meeden-
ken aan de voorkant over kans-
rijke plannen, zodat die versneld 
gerealiseerd kunnen worden. In 
een enkel geval kunnen plannen 
geen doorgang vinden vanwege 
afwegingen die worden gemaakt 
op basis van de door PS vastge-
stelde Provinciale Ruimtelijke Ver-

ordening (PRV).  
De Provincie acht overigens dat 
door het onderzoek van RTL 
Nieuws een vertekend beeld 
wordt geschetst. Zij stelt dat veel 
woningzoekenden in de regio 
Amsterdam een extra inschrijf-
duur hebben op grond van een 
overgangsregeling. Dit betreft al-
le gemeenten die zijn genoemd 
in het onderzoek. Tot enkele jaren 
geleden werden woningen toe-
gewezen op basis van twee cri-
teria: inschrijfduur voor starters 
en woonduur voor doorstromers. 
Bij de afscha�ng van woonduur 
werd deze volledig omgezet in in-
schrijfduur. Bij veel doorstromers 
is de inschrijfduur dus eigenlijk 
de woonduur: de periode vanaf 
het moment dat ze in hun huidige 
woning wonen. Hun ‘zuivere’ in-
schrijfduur bij verhuring is in wer-
kelijkheid doorgaans (veel) korter. 
(Bart Jonker)

Frank Groothof meets 
Harmonieorkest Caecilia
Regio - Meesterverteller Frank 
Groothof neemt jong en oud mee 
in de spannende sprookjeswereld 
van Peer Gynt op zondag 7 april 
in de Cultuurkoepel Heiloo. Hei-
looër Harmonieorkest Caecilia 
brengt het verhaal tot leven met 
de prachtige bijpassende muziek 
van Edward Grieg. Voor ieder-
een van 6 tot 100 die van mooie 
verhalen en pakkende muziek 
houdt! 
Ooit beleefde de huidige dirigent 
van Caecilia, Zoran Rosendahl, als 
jochie van een jaar of 6 de voor-
stelling van Peer Gynt. Hij werd 

gegrepen door het verhaal en de 
magie van de prachtige muzika-
le klanken. Het gaf hem de inspi-
ratie om meer te gaan doen met 
muziek. Bovendien deed hij stie-
kem de wens om ooit zelf voor 
een magisch orkest te mogen 
staan om die prachtige muziek te 
mogen laten horen. Hoe bijzon-
der dat zijn wens is uitgekomen. 
Sprookjes bestaan! 
Aanvang: 14.30 uur. Kaarten: € 
10,- via www.cultuurkoepelhei-
loo.nl of bij het VVV kantoor op 
Landgoed Willibrordus te Heiloo. 
(Foto: aangeleverd)

Gerard Alderliefste & 
Friends in Vredeburg
Limmen - Op vrijdagavond 12 
april om 20.00 uur heeft Lim-
men Cultuur Gerard Alderliefste 
& Friends uitgenodigd om alle fa-
vorieten en eigen werk te laten 
horen in Cultureel Centrum Vre-
deburg. 
Zijn vader zei altijd: ‘Je leidt twee 
levens, maar het is een feest’! Ge-
rard heeft twee levens. In het ene 
is hij verslavingsarts, in het an-
dere is hij muzikant. Al meer dan 
twintig jaar leeft hij zijn twee le-
vens en soms brengt hij deze sa-
men, zoals vorig jaar in zijn solo-
programma ‘Dubbel Leven’. 
Hij speelt 23 jaar in een band die 
zijn naam draagt; Alderliefste. De 
band heeft naam verworven door 
jarenlange optredens in vader-
landse kroegen en cafés. Hij is be-
kend van hits als ‘Une belle histoi-

re’, samen met Paul de Leeuw en 
‘Laat me/Vivre’ met Ramses Shaf-
fy en Liesbeth List.
Gerard pakt lekker uit als hij op 
pad gaat als ‘Gerard Alderliefste 
& Friends’, een wisselend gezel-
schap van muziekvrienden, die 
Franse hits in vol ornaat nieuw le-
ven inblaast. Op 12 april komt hij 
naar Limmen met violiste Maria 
Eldering en bassist Kees Post om 
zijn favorieten en eigen werk te 
laten horen. Wie zin heeft gekre-
gen om een avond Franse chan-
sons te horen, gaat naar Cultureel 
Centrum Vredeburg, Dusseldor-
perweg 65 te Limmen.
Voor meer informatie over dit op-
treden, kaartreserveringen en 
prijzen, zie www.limmencultuur.
nl of bel naar telefoonnummer 
072-5053274. (Foto: aangeleverd)

Kleurige expositie van 
Castricummer Dennis Glorie
Regio - Kunstenaar Dennis Glorie 
exposeert van 4 april tot en met 
30 juni zijn kunstwerken in de 
Noordwest Ziekenhuisgroep te 
Den Helder. De Castricummer is 
uitgenodigd om met zijn kleurige 
kunst de witte muren van het zie-
kenhuis op te vrolijken. De K.I.Z. 
Commissie (Kunst In Zicht) heeft 

een 30-tal schilderijen geselec-
teerd uit de collectie. De expositie 
is in het bijzonder voor de cliën-
ten, tevens toegankelijk voor be-
zoekers en kunstliefhebbers. Wie 
een �inke dosis positieve kleurex-
plosie kan gebruiken, is uiteraard 
van harte welkom.
Website: www.dennisglorie.nl.

Voorjaarswandeling 
Noorderneg
Regio - Zomertijd! De klok gaat 
de laatste zondag van de maand 
een uur vooruit, we kijken uit 
naar de lente. Maar is die lente nu 
ook  zichtbaar? Wie benieuwd is, 
kan daar met IVN-natuurgidsen 
van de gidsengroep Heiloo naar 
op zoek in de Noorderneg in Hei-
loo. Vertrek op zondagochtend 
31 maart om 10.00 uur bij de par-
keerplaats van het zwembad Het 

Baa�e, De Omloop 11 in Heiloo. 
Neem eventueel een verrekijker 
mee. Stevig schoeisel is aanbevo-
len. Een donatie (richtlijn 2,50 eu-
ro) wordt op prijs gesteld. 

Voor nadere inlichtingen mail 
naar IVN-Heiloo@hccnet.nl, of bel 
naar (072)-5325110. Kijk ook eens 
op www.ivn.nl/nkl/. (Foto: aange-
leverd)

Historische rondleiding 
door Fort K’ijk
Uitgeest - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekij-
ken? Op de vierde donderdag in 
maart, april en mei ben je wel-
kom in Fort K’ijk aan de Lagendijk 
22 in Uitgeest! Ontdek meer over 
het leven van de 263 soldaten in 
dit fort, hoe ze sliepen en hoe het 
‘kiekeboe’ kanon werkte, en later 
een prachtig uitkijkpunt werd. De 
gidsen hebben een persoonlijke 
binding met deze plek en kunnen 
er smeuïge anekdotes en bijzon-
dere weetjes over vertellen. 
Fort K’ijk is onderdeel van de be-

roemde Stelling van Amster-
dam en ligt prachtig aan de rand 
van een uitgestrekt veenweide-
landschap. Het fort is in beheer 
van Landschap Noord-Holland 
en sinds ruim een jaar open ge-
steld voor publiek. Zin om mee te 
gaan? Aanmelden kan op www.
gaatumee.nl.
Wanneer: donderdag 28 maart 
van 13.30 tot 14.30 uur, donder-
dag 25 april van 13.30 tot 14.30 
uur en donderdag 23 mei van 
13.30 tot 14.30 uur. (Foto: Aart 
van Mossel)

Regio - Martijn Fischer komt op 
29 maart hits van Hazes zingen 
in podium Victorie in Alkmaar. 
Hij kroop al in de huid van Ha-
zes in de populaire musical en in 
een �lm over de legendarische 
volkszanger, nu speelt Martijn Fi-
scher podia en festivals plat met 
de hits van Hazes. Fischer is soms 
haast niet van André Hazes te on-
derscheiden, maar weet tegelij-
kertijd zijn eigen unieke gevoel 
mee te geven aan het zeer popu-
laire repertoire van de overleden 
held. Meer informatie is te vinden 
op www.podiumvictorie.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Martijn Fischer zingt 
hits van André Hazes

Inschrijven voor 
avondvierdaagse Uitgeest
Uitgeest - Op, woensdag 3, don-
derdag 4, en vrijdag 5 april kun-
nen kinderen en volwassenen 
zich weer inschrijven voor de 
Avondvierdaagse Uitgeest. 

Dit kan tussen 15.30 en 17.00 uur 
en 19.00 en 20.00 uur in het ge-
bouw van speeltuinverenging 

Kindervreugd aan de Middelweg 
108-110 in Uitgeest. 
Het wandelevenement wordt ge-
lopen op dinsdag 16 tot en met 
vrijdag 19 april. Start en �nish zijn 
alle dagen bij de speeltuin. Er is 
een route van 5 kilometer (start 
18.00 uur) en 10 kilometer (start 
18.15 uur). 
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Alle leeftijden
Wandelen voor vrouwen
Castricum - Vrouwen van al-
le leeftijden die graag willen be-
wegen (in de natuur) en die het 
leuk vinden een praatje met el-
kaar te maken kunnen op vrij-
dagen meewandelen van 13.00 
tot 14.00 uur met door vrijwilli-
ge wandelbegeleiders begeleide 
wandeltochten. Het vertrekpunt 
voor de wandelingen is de entree 
(voorzijde) van NS station in Cas-
tricum.
Nieuwe Nederlandse vrouwen en 
Nederlandse vrouwen worden 
voor de tochten uitgenodigd. Het 
contact met Nederlandse vrou-
wen en de Nederlandse taal nog 

beter leren spreken zijn wensen 
van veel anderstalige vrouwen.
Aanmelden is niet nodig en er 
zijn geen kosten verbonden aan 
de wandelingen. Een duinkaart 
is gewenst. Wie geen duinkaart 
heeft kan toch deelnemen, de 
organisatie regelt dan een duin-
kaart (met hulp van een sponsor). 
De organisatie is in handen van 
Welzijn Castricum en Team Sport-
service Kennemerland.
Voor meer informatie: Irene Zijl-
stra van Welzijn Castricum, tele-
foon 0251 656562, e-mailadres: 
info@welzijncastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Geheugenkoor ‘Sweet 
Seventy’ weer van start
Castricum - Het geheugenkoor 
‘Sweet Seventy’ heeft vorig jaar 
een goede start gemaakt met 10 
zangbijeenkomsten in de foyer 
op Geesterhage in Castricum. On-
der leiding van Paul Hanrath op 
de piano konden inwoners met 
beginnende dementie samen 
met hun partner, zoon of doch-
ter meezingen met mooie lied-
jes. Het koor heeft in februari een 
pauze genomen en gaat nu weer 
opnieuw van start.
Anders dan bij een gewoon koor 
is muziek geen doel, maar een 
middel. Ontspanning, troost, het 
stimuleren van communicatie: de 
e�ecten zijn talrijk. Je ziet men-
sen opleven. De liedjes die het 
koor zingt, zoals bijvoorbeeld ‘Op 
een mooie Pinksterdag’ en ‘Daar 
bij de waterkant’ zingen de deel-
nemers makkelijk mee. Maar ook 
Engels- of Franstalige liedjes wor-
den moeiteloos meegezongen. 
Muziek is een blikopener van het 
geheugen, door middel van de 
liedjes komen herinneringen te-
rug. Uit de meest recente over-
zichtsstudie blijkt dat zingen of 
muziek maken e�ectief kan zijn 
bij mensen met geheugenpro-

blemen, zegt Dinant Bekken-
kamp, teamleider Wetenschap-
pelijk Onderzoek bij Alzheimer 
Nederland. De gangbare theorie 
onder hersenonderzoekers is dat 
het muzikale geheugen langer in-
tact blijft dan andere delen. Ook 
spreekt muziek meerdere hersen-
delen aan. Gevoelens van depres-
sie en onrust verminderen ter-
wijl welbevinden toe  neemt toe  
neemt. Zeker als dat gebeurt met 
naasten of mantelzorgers. Door 
samen te zingen vallen de ver-
schillen even weg. Zulke momen-
ten zijn heel waardevol.
De data zijn 29 maart, 12 april, 26 
april (in de tussenruimte), 10 mei, 
24 mei, 14 juni, 21 juni, 5 en 19 ju-
li op de vrijdagochtenden in de 
foyer van Geesterhage, Geester-
duinweg 5 in Castricum van 10.30 
tot 12.00 uur. 
Kosten voor de hele cursus be-
dragen €67,50. De mantelzorger 
of begeleider mag gratis mee en 
in de cursusprijs is ko�e of thee 
inbegrepen. 
Voor meer informatie of aanmel-
den mailen naar info@toonbeeld.
tv of geheugenkoor.castricum@
gmail.com. 

Struiken schoon van 
afval en frisbee geplogd
Castricum - FC Castricum verwel-
komde de deelnemers van Plog-
ging Castricum afgelopen zon-
dagmiddag met dampende kof-
�e en een kan vol limonade. On-
der aanmoediging van een stra-
lende zon trokken ze zakken vol 
aan zwerfafval uit de struiken 
rondom de voetbalvelden, het 
Jac. P. Thijsse College en Sport-
centrum De Bloemen. Bij de 
skatebaan kregen de ploggers 
spontaan hulp van de skaters. 
Eindeloos veel blikjes, snoeppa-
piertjes, plastic �esjes en chips-

zakken werden gevonden. Maar 
ook ballen en een frisbee. Kijk, zo 
vind je nog eens wat!
Ook meedoen met het plog-
gen? Houd de berichtgeving in 
deze krant in de gaten of kijk op 
de website www.ploggingcastri-
cum.nl of op Facebook: www.fa-
cebook.com/ploggingcastricum. 
De eerstvolgende wandeling is 
gemakkelijk te onthouden: zon-
dag 14 april om 14.00 uur wordt 
het groen rondom Sportpark 
Wouterland schoon geraapt. (Fo-
to: aangeleverd)

Preek van de leek
Onderwijs in Burkina Faso
Regio - Voor de derde keer dit 
voorjaar organiseert ‘Rondom de 
Waterput’ op zondag 31 maart 
om 16.00 uur de ‘preek van de 
leek’ in de Witte Kerk van Heiloo. 
Spreker op deze zondag is Yvon-
ne-Zomerdijk uit Limmen. 

Naast haar werk als docent pe-
dagogisch werk bij het Horizon 
College, is Yvonne voorzitter van 
Stichting WOL (Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men). Deze stichting steunt al 
zo’n 30 jaar onderwijsprojecten 
in Burkina Faso. Yvonne zal spre-
ken over haar gedrevenheid en 
motivatie om deze vriendschaps-
band met mensen uit een totaal 
andere cultuur met succes voort 
te zetten.
Voor Yvonne vraagt onderwijs 
aan meisjes speciale aandacht. 
Via een vraag van leerlingen van 
het J.P. Thijsse College in Castri-
cum werd Yvonne zich bewust 
van de problematiek van meisjes 
op de middelbare scholen in Bur-
kina. Veel meisjes verlaten voor-
tijdig de school. Een van de re-

denen is verzuim tijdens de men-
struatieperiode, omdat zij niet 
de beschikking hebben over 
deugdelijk maandverband. In 
haar ‘preek’ zal Yvonne vertellen 
over een nieuwe aanpak. En hoe 
steeds weer inspiratie en oplos-
singen gevonden worden om de 
ontwikkelingsproblematiek hier 
aan te pakken.
Wie meer wil weten over het 
maandverband-project kijkt op 
www.vastenactie.nl onder ‘Pro-
jecten’ en scroll naar ‘Wasbaar 
maandverband vergroot het 
schoolsucces van meisjes in Bur-
kina Faso’. 
Aansluitend aan de preek van 
Yvonne is er, onder het genot van 
een drankje, gelegenheid om na 
te praten of om mooie bronzen 
beelden en andere kunstnijver-
heid uit Burkina Faso te bewon-
deren en wellicht te kopen. De 
opbrengst daarvan is bestemd 
voor het maandverbandproject. 
Bij de uitgang kan een vrijwillige 
bijdrage worden gegeven voor 
Rond de Waterput. (Foto: aange-
leverd)

Intuïtieve schilderijen 
in Galerie Streetscape
Castricum - Op uitnodiging van 
Galerie Streetscape te Castricum, 
laat autonoom beeldend kunste-
naar Antonetta Moerland uit Al-
phen aan den Rijn een aantal olie-
verfschilderijen en sgra�to schil-
derijen (op masonite) uit haar 
Boeddha-periode zien. In de 39 
jaar dat zij schildert heeft haar 
werk zich ontwikkeld vanuit het 
realisme, surrealisme, abstrac-
te naar het esoterische/intuïtieve 
werk. Ze schildert vanuit een in-
nerlijke wereld en is geïnspireerd 
door de boeken van o.a. George 
Adamski, Benjamin Creme, Alice 
A. Bailey en Erich von Däniken. 
Haar schilderijen laten een we-
reld zien waarin ruimteschepen in 
allerlei vormen zichtbaar zijn. De 
energieën die ze ervaart worden 
omgezet in een eigen, authentie-
ke beeldtaal.
Sommige boeddha’s zijn geïnspi-
reerd door het Tibetaans Boed-

dhisme. Gelukbrengende Tibe-
taanse symbolen en mantra’s zijn 
in een aantal werken te herken-
nen. De boeddha’s krijgen, op een 
speelse wijze, een heel persoon-
lijke vorm. De techniek van de 
sgra�to-schilderijen bestaat uit 
acrylverf met structuur en mica 
waarin de afbeelding uitgegutst 
wordt. Ook zijn werken in de tech-
niek olieverf - caseïne tempera te 
zien.

Antonetta Moerland is sinds 1991 
aangesloten bij STA-ART in Al-
phen aan den Rijn, volgde 5 jaar 
lessen bij drie kunstenaars en 
heeft gewerkt aan de Vrije Acade-
mie te Den Haag. Ook werkte ze 
in opdracht van de gemeente Al-
phen aan den Rijn en is haar werk 
aangekocht door de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Meer in-
formatie: www.antonettamoer-
land.nl. (Foto: aangeleverd)

Expositie Fotoclub 
SWOA in Stammerzoom
Akerslooot - Leden van Fotoclub 
SWOA exposeren, van 1 april tot 
en met eind juni, met het thema 
‘Voorjaar’ bij Viva! Zorggroep lo-
catie Strammerzoom in Akersloot. 
Dit keer zijn op de expositie wer-
ken te zien van ‘nestor’ en techni-
sche brein van de Akerslootse fo-
toclub Jan Louwe te zien. 
,,In het winterseizoen komen we 
één keer per maand bij elkaar’’, 
vertelt Anke van Tiel, initiatief-
nemer van de tentoonstellingen. 
,,Per bijeenkomst laten we ie-
der twee foto’s zien met hetzelf-
de thema. De thema’s krijgen we 
aan het eind van het seizoen. Per 
bijeenkomst beoordelen we 40 
foto’s waaruit we ‘de foto van de 
maand’ kiezen. We stemmen op 
computers, waarvoor Jan een in-
genieus programma heeft ge-

maakt’’, aldus Anke. Uitslagen, fo-
to’s en overige informatie worden 
door Corrie Tromp op de website 
geplaatst, www.kruispuntswoa.
nl/fotogroep. 

De trotse winnaar van de jaarfo-
to 2018 is Gerard Kaptein. Gerard 
is de tweede exposant, hij foto-
grafeert met een Canon SX65HS 
en is vooral erg enthousiast over 
de ‘zoomfunctie’ en het ‘kantel-
bare scherm’. Zijn winnende fo-
to hangt in groot formaat in het 
Kruispunt en heeft onlangs in 
het NH dagblad gestaan. Overige 
clubfotografen �euren met hun 
voorjaarsfoto’s de tweede gang in 
Strammerzoom op. De expositie 
in Strammerzoom is vrij toegan-
kelijk en op ieder moment van de 
dag te bezoeken. 

Gedragsproblematiek 
en autisme in de sport
Regio - Stichting Sport-Z organi-
seert in samenwerking met Kop-
Zorg in april twee gratis informa-
tieve bijeenkomsten rondom het 
thema ‘Autisme en gedragspro-
blematiek in de sport’. De bijeen-
komsten staan open voor sport-
aanbieders en (zorg)professionals 
die betrokken (willen) zijn bij het 
aangepast sporten in gemeente 
Heerhugowaard, Alkmaar, Lange-
dijk, Bergen, Uitgeest, Castricum 
of Heiloo. Naast het uitwisselen 
van het laatste nieuws op het ge-
bied van Aangepast Sporten wor-
den concrete knelpunten uit de 
praktijk behandeld en krijgt men 
de kans om ervaringen met el-
kaar te delen. 

Stichting Sport-Z organiseert de 
gratis Meet up Aangepast Spor-
ten namens Regio Alkmaar, en wil 
hiermee zoveel mogelijk drem-
pels wegnemen zodat men-
sen met een beperking ook mee 
kunnen doen. Door het uitwisse-
len van relevante informatie kan 
vraag en aanbod (nog) beter op 
elkaar worden afgestemd. 

Het programma van de Meet up 
Aangepast Sporten richt zich op 
zowel (zorg)professionals (mede-

werkers van sociale teams, buurt-
sportcoaches, ambtenaren van 
Sport en Zorg en WMO consu-
lenten) als sportaanbieders (ver-
enigingsmanagers, bestuurders, 
vrijwilligers en verenigingsonder-
steuners). Op de agenda van de 
bijeenkomsten staat onder meer 
het laatste nieuws over het aan-
gepast sporten in regio Alkmaar, 
het thema ‘Autisme en gedrags-
problematiek in de sport’ en de 
ontwikkelingen op de website 
van Uniek Sporten. Daarnaast is 
er volop de gelegenheid om an-
dere sportaanbieders en profes-
sionals te ontmoeten.

Op donderdag 4 april vind de bij-
eenkomst plaats bij het gemeen-
tehuis Heerhugowaard (Parelweg 
1, Heerhugowaard) en op woens-
dag 10 april wordt de bijeen-
komst gehouden bij De Meent 
Bauerfeind (Terborchlaan 301, 
Alkmaar). Beide bijeenkomsten 
bevatten hetzelfde programma. 
Aanmelden kan via www.sport-
z.org/meetup. Voor meer infor-
matie neem contact op met Pas-
cale de Hoogh (Regio Coördi-
nator Aangepast Sporten), via 
p.dehoogh@sport-z.org of 06 11 
14 97 28. (Foto: aangeleverd)

Maestro Concert in 
dorpshuis De Zwaan
Uitgeest - Op zaterdag 13 april 
verzorgt de Uitgeester Harmonie 
een Maestro Concert in dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. Vier 
bekende Uitgeesters zijn de uit-
daging aangegaan om zich te 
ontwikkelen tot dirigent; Burge-
meester Wendy Verkleij, huisarts 
Dirk-Jan van Wijk, gastheer/eige-
naar Niek Groen van restaurant 
Klaas en palingroker Jan van den 
Kommer. Er heeft inmiddels een 
muzikale repetitiedag plaats ge-
vonden waarbij de maestro’s ge-
coacht werden door dirigent Tho-

mas Eveleens en zij de kunst van 
het dirigeren alvast eigen kon-
den maken. Iedere maestro diri-
geert tijdens het concert een mu-
ziekstuk en wordt daarbij beoor-
deeld door een deskundige jury. 
Wie heeft het orkest het beste on-
der controle? Wie laat het orkest 
muzikaal het meest opbloeien? 
En…wie wint aan het eind van 
het concert de Gouden Baton?
Kaarten zijn voor €7,50 per stuk te 
reserveren via kaartenconcert@
gmail.com. Voor donateurs €5,00. 
Aanvang 20.15 uur. 
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27 MAART

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)

28 MAART

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk, Lagendijk 22 in Uit-
geest van 13.30 tot 14.30 uur. 
Aanmelden op www.gaatumee.
nl. (foto: Jan van Mossel)

Spirituele avond in Bibliotheek 
Castricum met lezing van Bo Ba-
den over zijn spirituele zoektocht 
in het leven, 19.30 uur. Aanmel-
den: info@carlyshealth.nl.

Toneelvereniging Vondel met 
‘Cloaca’ in De Zwaan, Middelweg 
in Uitgeest om 20.15 uur. Kaarten 
reserveren: 06-53513750 en ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. Ook 
vrijdag, zaterdag en zondag.

Art door Waldemar Torenstra, 
Thijs Römer en Frederik Brom in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: Mark van Engelen)

Stadsastronaut door Marjolijn 
van Heemstra/Theater Rotter-
dam in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur.

29 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. 
(Foto: aangeleverd)

Maaltijd voor Ethiopië. Op-
brengst komt ten goede van pro-
jecten in Ethiopië. Maaltijd van-
af 18.00 uur in Parochiecentrum, 
Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Deelname 15 euro. Aanmelden 
tot 26 maart bij Yvonne Braken-

ho�, tel. 06-37654557 of  jwbra-
kenho�51@hotmail.com.

Muzikale vertelling van Arjan 
Erkel en Jan Wilm Tolkamp om 
20.15 uur in Cultuurkoepel Hei-
loo. Kaarten via www.cultuur-
koepelheiloo.nl of bij de VVV op 
Landgoed Willibrordus. (Foto: Ar-
jan Erkel, aangeleverd)

Lezing bij de Alkmaarse Weer- 
en Sterrenkundige Vereniging 
Metius over ‘Radiosterrenkunde: 
Gas in Melkwegstelsels’ om 18.45 
uur in wijkcentrum Thuis in Over-
die, Van Maerlantstraat 10 in Alk-
maar. Toegang niet-leden 5 euro.

Toneelvereniging Vondel zie 
28/3.

Martijn Fischer zingt hits van Ha-
zes in Podium Victorie in Alkmaar. 
(Foto: aangeleverd)

30 MAART
Duinentocht Wandelsportver-
eniging De Zwervers vanuit Wijk 
aan Zee. Afstanden: 5, 10, 15, 20, 
25 of 40 kilometer. Meer informa-
tie: www.wsvdezwervers.nl. Ook 
zondag.

Workshop Beeldhouwen in 
hout door de Castricumse kun-
stenares Anja Jonker, van 10.00 
tot 16.00 uur op Groenelaantje 
3 in Castricum. Meer informatie: 
www.artkid.nl/houtworkshops. 
(Foto: aangeleverd)

Het ‘Stoere vrouwen jeu de 
boule toernooi’ bij de Stetters in 
Castricum op sportpark Wouter-
land vanaf 11.00 uur. Publiek van 
harte welkom.

Veiling bij kringloopwinkel De 
Groene Ezel, Lijnbaan 12-14 in 
Heemskerk om 11.00 uur. Meer 
informatie op www.degroenee-
zel.nl Kijkdagen op 28 en 29 
maart van 12.00 tot 16.00 uur.

Expositie ‘Kunst in Ontluiken-
de Lente’ van kunstenaarscollec-
tief IMIX van 11.00 tot 17.00 uur in 
tuin achter Hoogeweg 38 in Hei-
loo. www.IMIXkunst.nl. Ook zon-
dag.

Toneeluitvoering van toneel-
groep Jongtalent bij speeltuin 
Uitgeest. Om 14.00 uur het to-
neelstuk De kompukids door de 

▲

woensdaggroep en na de pauze 
speelt de donderdaggroep een 
toneelstuk over een koningin. 
www.speeltuinuitgeest.nl.

Klaverjasdrive om 20.00 uur in 
café De Vrienschap te Akersloot. 
Opgeven via 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Musical ‘Maria, de kracht van 
een Verhaal’ door de musical-
groep van ‘De Witte Duif’ om 
20.00 uur in de Maranathakerk in 
Castricum. Kaarten: € 8,- voor vol-
wassen en € 5,- voor kinderen tot 
12 jaar, inclusief een drankje in de 
pauze verkrijgbaar bij Boekhan-
del Laan. Reserveren bij Angelie 
Graumans, emailadres: amg.grau-
mans@ziggo.nl. (Foto: aangele-
verd)

Afscheidsconcert van accorde-
onvereniging BCAC om 20.00 
uur in Theater Koningsduyn in 
ontmoetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3 in Castri-
cum. De vereniging stopt na 40 
jaar. Kaarten aan zaal 10 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

Concert van Projectkoor Castri-
cum om 14.00 uur in Protestantse 
Kerk Limmen. Toegang 7,50 eu-
ro (incl. drankje na a�oop). (Foto: 
aangeleverd)

Lenteconcert Muziekvereni-
ging Excelsior in De Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorper-
weg in Limmen, 20.00 uur. Entree 
gratis.

Toneelvereniging Vondel zie 
28/3.

Symphonic Rock Night in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur.

Soul Connection, klassiekers live 
gespeeld bij Podium Victorie in 
Alkmaar. Meer info: www.podi-
umvictorie.nl.

31 MAART
Duinentocht Wandelsportver-
eniging De Zwervers zie zaterdag.

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 Tennisvereniging 
Castricum op sportpark Berg en 
Bal, De Bloemen 69 in Castricum. 
Van 11.00 tot 13.00 uur kan ieder-
een meedoen aan een tenniscli-
nic.

Voorjaarswandeling met IVN-
natuurgidsen. Vertrek om 10.00 
uur bij parkeerplaats zwembad 
Het Baa�e, De Omloop 11 in Hei-
loo. Meer info: www.ivn.nl/nkl. 
(Foto: aangeleverd)

Natuurtuin De Doornduyn aan 
de Duinweg 2 in Castricum is 
open van 11.00 tot 16.00 uur.

Expositie ‘Kunst in Ontluikende 
Lente’ zie zaterdag.

Opening expositie in het 
Strandvondstenmuseum, Ge-
versweg 2a in Castricum om 
12.00 uur. Erik Kok, kunstenaar en 
gids, laat hier een tiental sculptu-
ren zien begeleid door linoprints 
en zeefdrukken. 

Mega Breakdance Battle in 
sporthal De Bloemen, Castricum. 
Voor alle info www.damnfresh.
com/battle. (Foto: Julian Velders)

Eva Kelder en Annemarie de 
Gee zijn te gast in Boekhandel 
Laan en dragen voor uit hun boek 
‘Ik, moeder’ om 12.00 uur. (Foto: 
Elisabeth van Sandick)

Toneelvereniging Vondel zie 
28/3, maar nu een middagvoor-
stelling om 14.00 uur.

Dansmiddag voor jong en oud 
van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Strandwal in Heiloo. Entree 7,50. 
Meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297.

Musical ‘Maria, de kracht van 
een Verhaal’ zie zaterdag, van-
daag om 15.00 uur.

Concert van Kamerkoor Endo-
ra om 15.00 uur in de dorpskerk 
van Heemskerk. Kaarten reserve-
ren (10 euro) via endora@live.nl 
en verkrijgbaar aan zaal (12 euro). 
(Foto: aangeleverd)

Preek van de leek in de Wit-
te Kerk van Heiloo om 16.00 uur. 
Deze keer spreekt Yvonne Zomer-
dijk uit Limmen, voorzitter van 
stichting WOL (werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men), over onderwijs in Burkina 
Fasso. (Foto: aangeleverd)

1 APRIL
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.

2 APRIL
Fietstocht voor E-bikers weke-
lijks om 10.00 uur vanaf NS-sta-
tion te Castricum. Deelname is 
gratis, een geldige duinkaart ge-
wenst. Meer info: Hans van Hou-
ten, tel. 0251-65 17 85.

Bijeenkomst van Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies 
van 13.30 tot 15.30 uur in het Tref-
punt in Heiloo. Thema: ‘Het verlies 
van je maatje’. Entree 5 euro incl. 
consumptie. Meer info, tel. 072-
5331297.

Komedie ‘Laten we eerlijk zijn’ 
om 20.15 uur in De Vest in Alk-
maar. (Foto: Peggy de Haan)

3 APRIL
Longpuntbijeenkomst in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, 
14.30 - 16.00 uur. Aanmelden: be-
verwijk@longpunt.longfonds.nl 
of 06-45606799.

Theater Rotterdam brengt drie 
theatericonen samen in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: San-
ne peper)

J

örgen Raymann met ‘Schudden 
aan die boom’ in de Vest in Alk-
maar, 20.30 uur. (Foto: Rayn Hos-
sainkhan)

KidsVakantieCocktail-
dames hebben er zin in
Castricum - De vriendinnen An-
ne-Marie en Natalie coördineren 
samen de KidsVakantieCocktail 
(KVC). De KVC brengt verschillen-
de sportieve, creatieve en vrijblij-
vende kinderactiviteiten tijdens 
de zomervakantie (vanaf 13 juli 
t/m 25 augustus). Met vorig jaar 
ruim 40 activiteiten in Castricum, 
Akersloot en Limmen is de KVC 
een echt begrip geworden. 
Anne-Marie vertelt: ,,Soms lukt 
het een organisatie niet om een 
jaartje mee te doen. Dat vinden 
we natuurlijk jammer.’’ Natalie 
vult aan: ,,Gelukkig komen er elk 
jaar weer nieuwe organisaties bij. 
Met De Bibliotheek Kennemer-
waard konden we vorig jaar een 
mooie afspraak maken, want vo-
rig jaar was hun kinderactiviteit 
voor de KVC zelf een stripverhaal 
maken én een voorlees- en knut-
selactiviteit. Deze activiteiten 
hielden ze op ons verzoek in Cas-
tricum, Akersloot én in Limmen. 
Zodat zoveel mogelijk kinderen 
uit de dorpen er heen konden.’’ 
Het was in alle drie de vestigingen 
een groot succes volgens Femke, 
medewerkster bij de bieb. ,,Wij 
organiseren het hele jaar door 
voor kinderen allerlei activiteiten, 
via de KVC sluit het perfect aan bij 
onze doelgroep.’’ Femke vindt de 
samenwerking erg prettig. ,,Het 

idee om weer mee te gaan doen 
aan de KVC kwam van Natalie. Er 
zijn veel voordelen voor ons om 
mee te doen. Alle kinderen in de 
CAL-gemeente bereiken via een 
�yer is erg handig. Dat regelen de 
KVC dames. In de zomervakan-
tie is het soms voor ouders las-
tig om wat leuks te verzinnen om 
te gaan doen, vooral als het weer 
niet mee werkt. Dan zijn de kin-
deractiviteiten van de KVC ideaal.’’ 
De Kidsvakantiecocktail dames 
werken voor het derde jaar sa-
men om in de zomervakantie 
weer genoeg kinderactiviteiten 
te verzamelen. De activiteiten ko-
men op een mooie overzichtelij-
ke �yer die naar alle basisscholen 
in Castricum, Akersloot en Lim-
men wordt gebracht. 
De KVC is oorspronkelijk opge-
zet door Welzijn Castricum. Na-
talie sluit af: ,,Ook dit jaar zijn er 
weer originele ideeën ontstaan 
om met nieuwe organisaties mee 
te doen voor de zomervakantie 
van 2019’’. ,,Natuurlijk hopen we 
dat deze gaan lukken’’, zeggen de 
dames.
Wie een kinderactiviteit heeft die 
aansluit bij de KidsVakantieCock-
tail kan contact opnemen via kvc.
castricum@gmail.com. De KVC 
�yer zal eind juni worden ver-
spreid. 

KVC dames Anne-Marie (boven links) en Natalie (onder links) en De Bibli-
otheek Kennemerwaard dames Femke (boven rechts) en Jocenta (onder 
rechts) (foto: Nico Lute)
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Vastenactie voor wasbaar maand-
verband voor meisjes in Burkina Faso
Limmen - ‘Wasbaar maandver-
band vergroot het schoolsucces 
van meisje in Burkina Faso’. Onder 
deze titel voeren Vastenactie en 
de kerken in Limmen, Akersloot, 
Heiloo en de Egmonden tijdens 
de vastentijd actie voor dit pro-
ject van Stichting WOL (Werk-
groep Ontwikkelingssamenwer-
king Limmen).
In Burkina Faso nemen de kansen 
op een succesvolle carrière op de 
middelbare school af voor meis-
jes. Een van de redenen is school-
verzuim tijdens de menstruatie-
periode. Maandverband is nog 
erg onbekend op het platteland 
en is voor veel gezinnen te duur. 
Traditioneel gebruiken vrouwen 
oude lappen en donkere kleding 
tijdens de menstruatieperiode. 
Veel meisjes schamen zich om 
zo naar school te gaan en blijven 
daarom thuis.
Vanuit dit project zullen leerlin-
gen van de naaiopleiding van 
het onderwijscomplex Zoodo 
zeshonderd pakketjes met was-
baar maandverband gaan ma-

ken, die uitgedeeld zullen wor-
den aan meisjes op verschillende 
scholen in de regio. De leerlingen 
van de naaiopleiding worden op-
geleid in het maken van het was-
bare maandverband en zullen on-
dersteund worden met het opzet-
ten van een eigen bedrij�e hierin. 
Tijdens het uitdelen van het was-
bare maandverband zal informa-
tie worden gegeven over het ge-
bruik van het maandverband, 
over menstruatie, over de wer-
king van het lichaam en over het 
voorkomen van zwangerschap-
pen. Ook zal voorlichting wor-
den gegeven aan moeders over 
het belang van het gebruik van 
wasbaar maandverband voor de 
schoolcarrière van hun dochters.
De totale projectkosten bedra-
gen €21.989,-. Vastenactie draagt 
€7.330,- bij aan de realisatie van 
dit project. Helpt u mee om de 
rest bij elkaar te krijgen? Kijk op 
www.vastenactie.nl onder ‘Pro-
jecten’ en scroll naar ‘Wasbaar 
maandverband vergroot het 
schoolsucces van meisjes in Bur-

kina Faso’. Een donatie overma-
ken kan ook op IBAN NL21 IN-
GB 000 000 5850 t.n.v. Vastenac-
tie onder vermelding van pro-
jectnummer 401238. Let op: al-
leen als u dit projectnummer op 
uw overschrijving vermeldt, komt 
uw donatie bij dit project terecht.
Kijk wat Stichting WOL doet: 
www.stichtingwol.com en www.
facebook.com/StichtingWOL . 
(Foto: aangeleverd)

Nationale teamvakwedstrijden van Skills Talents
Zilveren medaille voor Clusius College
Castricum - Het provincieteam 
de Noord-Holland Knights won 
twee zilveren en één bronzen me-
daille tijdens de nationale kampi-
oenschappen van Skills Talents, 
de teamvakwedstrijden voor vm-
bo. De ontknoping vond op don-
derdag 21 maart plaats tijdens 
Skills The Finals in RAI Amster-
dam. Hier streden 315 vmbo-leer-
lingen om Nederlands kampioen 
te worden in hun vakrichting. Er 
waren tien vakwedstrijden die 
aansluiten op de beroepspro�e-
len van het vmbo, zoals Bouwen, 
Wonen & Interieur, Horeca, Bakke-
rij & Recreatie, Mobiliteit & Trans-
port en Tuinontwerp & -aanleg. 
De prijsuitreiking bestond uit 
twee categorieën: die van ‘beste 
provincieteam’ en die van ‘beste 
school per wedstrijdrichting’. De 
gouden medaille ging naar het 

team van de provincie Zeeland. 
In de score per wedstrijdrichting 
Noord-Holland Knights behaal-
de het Clusius College uit Castri-
cum in de categorie Tuinontwerp 
&-aanleg een zilveren medaille. 
In de categorie ‘Zorg en Welzijn’ 
was de zilveren medaille voor het 
Van der Meij College uit Alkmaar. 
Een bronzen medaille in ‘Dienst-
verlening & Producten’ ging naar 
het Groot Goyland uit Hilversum. 
Het Clusius College behaalde te-
vens en in de categorie Econo-
mie & Ondernemen een negen-
de plaats.
Het nationaal kampioenschap 
wordt georganiseerd om de pas-
sie voor vakmanschap te stimule-
ren, het beroepsonderwijs te pro-
moten én jongeren een bijzon-
dere leerervaring te geven. Deze 
veertiende editie is samen geor-

ganiseerd met de nationale kam-
pioenschappen voor mbo Skills 
Heroes tijdens het driedaagse 
event Skills The Finals. De reali-
satie van deze nationale kampi-
oenschappen is in handen van 
WorldSkills Netherlands en ge-
beurt met ondersteuning van de 
ministeries van OCW en EZ, Fonds 
21, provincie Amsterdam en vele 
partners uit het onderwijs en be-
drijfsleven.
Het volgende nationale kampi-
oenschap voor beroepen vindt 
plaats van 4 tot en met 6 maart 
2020 in Leeuwarden, provincie 
Friesland. Skills The Finals zal daar 
de landelijke �nales houden voor 
vmbo en mbo en een LOB-pro-
gramma organiseren. Daarbij zo-
veel mogelijk samenwerken met 
plaatselijke mbo-scholen en part-
ners. 

Kennemer Wonen en Landschap 
Noord-Holland betrekken nieuw pand
Regio - Kennemer Wonen en 
Landschap Noord-Holland ver-
huisden afgelopen weekend 
naar het duurzame kantoor op 
de Schuine Hondsbosschelaan 
in Heiloo. Maandag begonnen 
de medewerkers aan hun eer-
ste werkdag in Heiloo. In één jaar 
werd het pand, eigendom van 
Kennemer Wonen, volledig gere-
noveerd tot een energieneutraal 
kantoor. 
Het kantoor is volledig ener-
gieneutraal door plaatsing van 
zonnepanelen, een lucht-water 
warmtepomp, extra zware isola-
tie en triple glas. Het pand is afge-
sloten van aardgas. Er is gekozen 
voor natuurlijke energiebronnen, 
minimaliseren van het waterver-
bruik door waterbesparend sani-
tair en kranen en het gebruik van 
LED verlichting met sensoren. Het 
pand past uitstekend bij de ambi-

ties van beide organisaties. 
Medio juni wordt op feestelijke 
wijze de o�ciële opening van het 
kantoor gevierd met samenwer-
kingspartners. Ook de direct om-
wonenden wordenhiervoor uit-
genodigd, omdat zij de afgelo-

pen periode veel om en met het 
pand hebben zien gebeuren. Het 
thema Duurzaamheid zal die dag 
centraal staan. Meer weten over 
het kantoor? Kijk op www.kenne-
merwonen.nl/duurzaamkantoor. 
(Foto: aangeleverd)

Muzikaal duo Jos van Beest en Marielle 
Koeman poseert bij Perspectief
Castricum - In de reeks van het 
portretteren van bekende Castri-
cummers komt het muzikale duo 
Jos van Beest en Marielle Koeman 
zaterdag 13 april tussen 14.00 en 
16.00 naar Perspectief in Bakkum 
om te poseren. 
Jos komt uit een muzikaal ge-
zin waar de piano een prominen-
te plaats innam. Het pianospel 
van Jos is altijd swingend en ken-
merkt zich door geïmproviseer-
de intro’s en eigen interpretaties. 
Marielle begon op haar achttien-
de met het nemen van klassiek 
zangles. Ze heeft van nature een 
prachtige stem en vertolkt op ge-
heel eigen wijze een breed reper-
toire in diverse talen. Niet alleen 
op het podium, maar ook privé, 
vormen Jos en Marielle een duo 
en zijn in Castricum vooral be-
kend door het organiseren en op-
tredens bij ‘Jazz in Bakkum’.
Omdat er deze middag nog en-
kele plekken vrij zijn is iedereen 
welkom in het atelier van Per-

spectief aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum om Jos 
en/of Marielle te tekenen, schil-
deren of boetseren. De gemaak-
te kunstwerken zullen tijdens de 
Castricumse Kunst�etsroute bij 
Perspectief tentoongesteld wor-
den. Bij de opening, op 1 juni, mo-

gen Jos en Marielle hun meest fa-
voriete kunstwerk uitzoeken. De 
maker van dit werk verdient hier-
mee een cadeaubon. Inlichtin-
gen en aanmelden kan via de si-
te: www.perspectiefcastricum.
nl of bij Froukje Docter, tel. 06-
13050180. (Foto: aangeleverd)

Workshop Fondsenwerving voor 
vrijwilligersorganisaties
Castricum - Op donderdag 9 
mei wordt een nieuwe workshop 
Fondsenwerving geboden door 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum, vanwege 
de grote belangstelling voor de 
workshop in maart. De workshop 
wordt gegeven van 19.30 tot 
22.00 uur in Geesterhage, Gees-
terduinweg 5 in Castricum. De 
kosten bedragen € 5,-.
Willemijn van den Bos, fondsen-
werver bij Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum, verzorgt de work-

shop Fondsenwerving voor vrij-
willigersorganisaties en vereni-
gingen in de BUCH. 
Vrijwilligersorganisaties gaan de 
laatste jaren vaker op zoek naar 
alternatieve geldbronnen om 
(extra) geld voor hun organisatie 
te werven. Het kan onder meer 
gaan om nieuwe projecten. Een 
van de mogelijkheden is een be-
roep doen op vermogensfond-
sen. Deelnemers horen wat fond-
senwerving is, welke manieren 
er zijn om aan geld te komen en 

welke daarvan het beste passen 
bij de eigen organisatie of vereni-
ging. Daarnaast is er gelegenheid 
om een vraagstuk rond werven 
van gelden van de eigen organi-
satie voor te leggen en met elkaar 
te bespreken. 

Aanmelden kan op: Vrijwilligers-
academieBUCH.nl. Meer informa-
tie: Welzijn Castricum, Irene Zijl-
stra, telefoonnummer: 0251 65 
65 62, e-mail: info@welzijncastri-
cum.nl.

Streekderby bij tafeltennis Castricum
Castricum - Vrijdag werd in het 
clubgebouw aan de Gobatstraat 
getafeltennist voor de voorjaars-
competitie. Team 1, met Ieyad 
Salame, Hans Nieuwenhuijs en 
Dirk Oudejans, had het zwaar te-
gen ZTTC uit Zaandam. Ieyad 
wist twee partijen te winnen en 
met één winstpartij van Dirk erbij 
werd de eindstand 3-7. 

De streekderby ging tussen team 
2, bestaande uit Renny Hup, Kay 
Tan en Sandra Staring , tegen 

TTAZ uit Uitgeest. De hekken-
sluiters uit Castricum waren van 
plan zoveel mogelijk punten af 
te snoepen van de koploper uit 
de buurgemeente. In de enkel-
partijen waren Renny en Kay ie-
der goed voor één punt, Sandra 
kon twee partijen winnen, en in 
een uitermate spannende dubbel 
trokken Renny en Sandra met 12-
10 in de vijfde set aan het langste 
eind, uitslag derhalve 5-5. 
Team 3 is bezig met een prima 
seizoen. Momenteel staat het 

team bovenaan, en met een winst 
van 9-1 tegen het Nootwheer uit 
Purmerend wordt de zegereeks 
voortgezet. 
Team 4 had met dezelfde uitslag 
van 9-1 ook een topavond. Voor 
dit team geldt dat als zij zo door-
gaan er een mogelijke promotie 
in zit. Marjan Bakker en Ghiath Mi-
ari van team 5 zorgden voor een 
stunt door Gaby van Otterloo van 
Tempo Team van haar 100% af te 
halen, de uiteindelijke uitslag was 
7-3. (Foto: aangeleverd)

Recensie
# ALEX: hoogst actuele theaterproductie 
Theater Bonhoeffer over cyberpesten
Castricum - Vorige week trad The-
ater Bonhoe�er op met een mu-
ziektheaterstuk waar de digitale 
actualiteit in alle hevigheid over 
het publiek werd uitgestort. Wat 
zijn de gevolgen als op een door 
drank uit de hand gelopen feest-
je bij een leerling thuis - ouders 
waren er niet - met een mobieltje 
een �lmpje gemaakt wordt van 
een seksscène tussen een jongen 
en een nieuw meisje uit de klas? 
Binnen de kortste tijd wordt dat 
�lmpje 30.000 keer bekeken en 
met name het meisje Alex dat op 
het app’je te zien is, wordt daar-
na gruwelijk gepest. Het is onge-
loo�ijk hoe in dit, door leerlingen 
zelf, onder leiding van ervaren 
docenten als Peter-Paul Rauwer-
da en Marijke Lute geschreven 
stuk getoond wordt hoe iedereen 
dit meisje, dat zeer geloofwaardig 
wordt neergezet door Charlot-
te Brantjes, als een blok laat val-
len. Niet alleen de jongen Tho-
mas, stoer vertolkt door Kas Korn-
blum, maar ook zijn vaste vrien-
din Ilse die van zachtaardig op-
eens wraakzuchtig wordt en met 
haar vriendinnen het haar van 
Alex afknipt. Hoe ver kan groeps-
gedrag gaan? Niet alleen jonge-
ren laten zich meeslepen, ook 
ouderen blijken niet sterk in hun 
schoenen te staan. De mentor ba-
gatelliseert de situatie, grijpt niet 
kordaat in maar schuift het pro-
bleem op de lange baan. De va-
der van het meisje, geheel in be-

slag genomen door zijn eigen el-
lende - zijn vrouw is net overle-
den en hij is verhuisd van Gro-
ningen naar Haarlem - heeft to-
taal geen oog voor zijn getreiter-
de dochter. Maar als hij uiteinde-
lijk ermee geconfronteerd wordt, 
omdat zijn dochter opeens spoor-
loos is, wil hij de dader afmaken. 
Wie heeft schuld? Dat is de funda-
mentele vraag die op je afkomt. 
Vrijwel iedereen blijft in gebreke. 
Tot het laatste moment blijven we 
in spanning over de a�oop, tot de 
vader bericht krijgt welke funda-
mentele stap zijn dochter heeft 
genomen.

Het publiek komt oren en ogen te 
kort tijdens deze voorstelling vol 
muziek, dans en spel op een po-
dium met in een oogwenk wisse-
lende decors, briljant belicht door 

Koen Fliermans, gebouwd door 
Jan van Zelst, Niels de Vos en Jac-
ko Weijers met projectiebeelden 
van Martijn de Visser en Steven 
de Rave. Links treedt de band op 
o.l.v. muziekdocent Klaas Sabel 
met een koor, gecoacht door do-
cente Mieke Kenter, dat meesle-
pende nummers ter ondersteu-
ning zingt. Centraal vindt het hef-
tige gebeuren plaats, maar van 
links en rechts rennen de spelers 
af en aan wat het realiteitsgehal-
te verhoogt. 
Deze theaterproductie is weer 
van hoge kwaliteit dankzij de ar-
tistieke leiding van Ellen Philips 
en de technische perfectie van 
productieleider Kris Aardenburg. 
Zo konden bijna honderd leerlin-
gen uit alle leerjaren hun talenten 
tonen. (Foto: aangeleverd)
Hanneke Klinkert



Bij Turijn denk je automatisch aan de Italiaanse auto’s van Fi-
at, voetbalclub Juventus en de beruchte Lijkwade van Turijn. 
Het was de chique residentiestad van het Italiaanse konings-
huis Savoye. Deze adem is nog steeds in stad te voelen. De 
prachtige paleizen en de overdekte winkelstraten met arcades 
zijn hier nog immer getuige van. Er is echter veel meer. Turijn 
wordt tevens geroemd als chocolade- en koffi estad (denk aan 
de koffi e van Lavazza), culinaire restaurants met de hoogte-
punten uit de Piemontese keuken en de aperitivo. De stad 
heeft onnoemelijk veel winkels, waarvan sommige prachtige 
antieke puien hebben. Authentieke monumenten met exclu-
sieve uitgestalde delicatessen en creatieve allure in de etala-
ges. Volledig conform ‘lo stilo Italiano’. Turijn biedt daarnaast 
een legio aan musea. Bovendien heeft Turijn een aanzienlij-
ke universiteit, die onder de Italiaanse jongeren zeer populair 
is. Dat maakt van Turijn ook nog eens een gezellige en sfeer-
volle studentenstad waar de aperitivo volop wordt genuttigd. 
Turijn leeft en dat maakt van deze stad een ware ‘must see’ 
om te bezoeken. 

Er zijn veel bijzondere bezienswaardigheden in deze stad. En-
kele zijn zeker noemenswaardig. Symbool voor Turijn staat de 
19de eeuwse Mole Antonelliana, een voormalige synagoge 
met markante toren. Tegenwoordig is hier het Nationaal Mu-
seum van de Cinema gevestigd. De bezoeker wordt hier een 
blik gegund in de geschiedenis van de Italiaanse fi lm. En die 
heeft natuurlijk een vermaarde reputatie, denk bijvoorbeeld 
aan de fi lms van Fellini. Stuk voor stuk pareltjes die wereld-
wijd naam hebben gemaakt. In het museum hangen prachti-
ge scènebeelden uit diverse Italiaanse fi lms met Italiaanse ico-
nen, zoals Marcello Mastroianni en Sophia Loren. Vooral de 
expressiviteit en emotie komen in deze stilstaande beelden 
goed naar voren. Er kan tevens met de lift naar boven wor-

den gegaan. De bovenste verdieping in de toren, die 167 me-
ter hoog is, biedt een magnifi ek uitzicht over de stad en de 
nabijgelegen Alpen. 

In het centrum, op de Piazza Castello zijn ook twee prachti-
ge musea te vinden, beide gevestigd in paleizen. Ten eerste il 
Palazzo Reale, het koninklijk paleis van de familie Savoye. De 
Savoyes, oorspronkelijk het koningshuis van Piemonte, speel-
den een belangrijke rol bij de eenwording van Italië in 1861, 
die ook wel de Risorgimento wordt genoemd. Turijn is zelfs 
nog even tot 1865 hoofdstad van Italië geweest, omdat Ro-
me destijds in pauselijke handen was en nog niet tot de pril-
le een geworden staat Italië behoorde. In het koninklijk paleis 
is de geschiedenis en de privécollectie te zien van het Italiaan-
se koningshuis, dat wegens collaboratie met dictator Musso-
lini na de Tweede Wereldoorlog werd afgezet en verbannen. 
Tevens op het Piazza Castello het Palazzo Madama, een voor-
malig stadspaleis van de Heren van Savoye, dat op de UNES-
CO werelderfgoedlijst staat en onder meer een bijzondere ke-
ramiekcollectie herbergt. 

De Lijkwade van Turijn, oftewel La sacra Sindone, is te zien 
in de Duomo. Door christenen wordt deze lijkwade als hei-
lige relikwie beschouwd, namelijk als het kleed waarin Jezus 
werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis was over-
leden. Het kleed is omstreden, omdat sommige wetenschap-
pers aan de echtheid twijfelen en de lijkwade uit de late Mid-
deleeuwen dateren.
Na het museumbezoek is het heerlijk om wat te gaan winke-
len bij de vele winkels, zoals in de Via Garibaldi of om langs 
de oevers van de Po te wandelen, zodat de eetlust wat opge-
wekt wordt. Wie niet zo veel wil lopen, kan gebruik maken 
van het uitstekende openbaar vervoer, bijvoorbeeld de metro. 

Voor 4 euro koop je een dagkaart waarmee je kriskras onbe-
perkt door de stad kunt reizen. Daarna is het tijd om even uit 
blazen voor een aperitivo, met uitgebreid buffet. Buon appe-
tito. 
Meer informatie over Turijn (in het Engels) op: www.turis-
motorino.org/en. Een weekendje Turijn als stedentrip? Vanaf 
Schiphol zijn er dagelijks vluchten (KLM) op Turijn. (Bart Jon-
ker)  (Foto’s: Bart Jonker Productions) 

Turijn wint steeds meer terrein

Turijn wint als reisbestemming steeds meer terrein. 
De vierde stad qua grootte in Italië, is als stedentrip 
nu niet gelijk de meest voor de hand liggende keus 
voor Nederlanders. De Noord-Italiaanse stad aan de 
rivier de Po, wordt dikwijls als industriestad afgedaan. 
Ten onrechte eigenlijk, want Turijn is een boeiende 
stad en heeft echt heel veel leuks te bieden. Werkelijk 
zonde om deze stad links te laten liggen. 

 il Po

 Pallazo Reale

Mole

Arcada



Kasteel Groeneveld in Baarn is tijdens het Paasweekend dé plek 
voor een combinatie van luxe funshoppen, foodtrucks en en-
tertainment. De hoogwaardige ‘binnen–buitenbeurs’ exclusieve 
spring fair is dé unieke Woon- & Lifestylebeurs, waarbij het vol-
ledige kasteel is omgetoverd tot een spannende ‘pop-up’ de-
partmentstore. Drie kasteeletages gevuld met alle componenten 
voor een eigentijds luxueus leven. In de statige tuin achter het 
kasteel is een uitgebreide buitenbeurs met veel Home & Garden. 
Proef, ontdek en beleef het allemaal op Exclusive Spring Fair! 
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2 in Baarn van vrijdag 19 tot en 
met maandag 22 april, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Rui-
me gratis parkeergelegenheid. Meer informatie: www.exclusive-
springfair.nl 

Luxe voorjaarsbeurs

Oostzeeroute is 
Fietsroute van het Jaar
De N8 Oostzeeroute in Denemarken is uitverkoren tot Fietsroute van het Jaar 2019. 
Op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht reikte de jury de 
bijbehorende trofee uit aan vertegenwoordigers van de route.

De Oostzeeroute is 820 km lang en daarmee de langste nationale fietsroute van De-
nemarken. Via maar liefst twaalf eilanden, acht bruggen en vijf overtochten volgt de 
fietser de kustlijn, die de ene keer lieflijk is en de andere keer wild. Van zandstran-
den tot kliffen. De route bestaat al jaren, maar is ingrijpend vernieuwd en heeft de 
vorm van een liggende 8 gekregen.

,,Een groot deel van de route is zeer rustig’’, aldus het juryrapport. ,,Er zijn nieuwe 
fietspaden aangelegd, die ver weg van de autowegen liggen. De bewegwijzering is 
uitstekend. Aan voorzieningen is ook goed gedacht, met picknickplekken, koffie-
tentjes, B&B’s en campings.’’ (Foto: Jessica de Korte)

Highlights omlijsten je bestaan
,,Terugblikken? Welnee!’’ Tineke voelt wel dat leeftijd 
een rol begint te spelen. Maar dat betekent niet automa-
tisch dat ze met haar afscheid bezig is. ,,Veel van de high-
lights uit mijn carrière zijn nooit op televisie uitgezonden 
geweest. En dus hebben heel veel mensen ze niet gezien. 
Voor mij gaan de highlights over het vieren van wat goed 
gaat in het leven. Door dáár de nadruk op te leggen.’’ 

Inhoud
,,Want waar draait het nou allemaal om? Ik denk daar 
veel over na. Sterker nog: ik denk daar elke dag, de hele 
dag over na. Soms kijk ik om me heen en lijkt het alleen 
maar om de buitenkant te gaan. ‘Als je haar maar goed 
zit’, zeg maar. Je ziet het overal. Vaak ook op social me-
dia: reisje hier, feestje daar. Mooie sier maken, maar wei-
nig écht doen. Dat levert meestal geen werkelijke hoog-
tepunten op, enkel schone schijn.’’

Respect
Tineke vindt dat goed presteren een kwestie is van res-
pect. Belangrijk, ook na al die jaren van succes. ,,Ik blijf 
een supermarktkind; de klant is altijd koning. ‘Potje Pin-
dakaas’, noemden we dat vroeger thuis. Er waren name-
lijk altijd klanten die eerst het potje bijna leeg aten, om 
alsnog bij m’n vader te klagen dat er te weinig pinda’s in 
hadden gezeten. Mijn vader deed daar niet moeilijk over 
en gaf ze een nieuw potje mee. Zo ben ik ook.’’ 

,,Ik heb ontzettend veel respect voor mijn publiek, en wil 
dat mensen beloond worden voor de moeite om naar 
me te komen kijken. Je kan ‘t niet iedereen naar de zin 
maken, maar als iemand het niet leuk vindt wil ik ‘m 
het liefst uitnodigen om nog een keer te komen. Hoe-
wel ‘Potje Pindakaas’ me ook heeft geleerd om te we-
ten van wie de kritiek komt. Het raakt me, maar ik ben 
niet bang voor kritiek. Ik luister er naar, en uiteindelijk be-
slis ik zelf wat ik er mee doe. De hoogste waardering die 
ik kan krijgen is dat ik mijn vader in m’n hoofd hoor zeg-
gen: Buitengewoon! Daar streef ik naar, elke voorstel-
ling opnieuw.’’

Accenten
Niet alleen in de show gaat om het leggen en verleggen 
van accenten. ,,Waar focus je op in het leven? Ik zei net 
wel afkeurend: als je haar maar goed zit. Maar eigenlijk 
zit er ook een heel mooie kern van waarheid in. Want na-
tuurlijk ontstaat er met een paar focuspunten ineens een 
heel andere werkelijkheid. Als ik een pruik opzet dan bén 
ik gelijk dat typetje. Met stemmetjes en dialecten is het 
precies zo. Waar het om gaat is hoe je daar vervolgens 

mee omgaat. Highlights omlijsten je bestaan, en tegelij-
kertijd creëer je daarmee ook een nieuwe werkelijkheid.’’

Opvallend genoeg begon Tineke’s carrière bijna 40 jaar 
geleden op een moment dat ze haar focus juist weghaal-
de van het zingen en acteren. ,,Van m’n 8e tot m’n 28e 
bad ik elke dag tot Onze Lieve Heer om een doorbraak. 
Pas toen ik zwanger werd, en mijn man ik besloten dat 
het grote succes er dus wel niet in zou zitten, kreeg ik 
mijn eerste nummer 1 hit. Vanaf dat moment hebben 
hoogtepunten en minder glorieuze momenten elkaar in 
hoog tempo afgewisseld. Zowel in m’n carrière als privé.’’  

Top3
De fans hebben mogen meestemmen over de typetjes en 
sketches die ze in deze show wilden zien. ,,Een duidelijke 
top bleek daar niet uit te ontstaan. Iedereen heeft zo z’n 
eigen voorkeuren. De Belgische Paaldanseres, Lenie uit 
de Takkestraat, De toiletjuffrouw, De Wijnproefster, dat 
zijn zeker highlights, als het om bekendheid gaat. Maar 
ook tussen minder bekend werk zitten voor het publiek 
de hoogtepunten waar zij voor hebben gekozen. Ik vind 
dat het een mooie verzameling is geworden.’’ Dus veel, 
heel veel schateren en gieren? ,,Ja natuurlijk. We willen 
wel even lachen. Met persoonlijke, intiemere liedjes tus-
sendoor.’’  

,,Over mijn privé top3 kan ik duidelijk zijn: met stip op 1 
staan mijn kinderen en kleinkinderen, op 2 mijn familie: 
mijn man, moeder, schoonzonen en vrienden, en op 3 
mijn publiek! Daaraan heb ik alles te danken, zij bepalen 
mijn leven. Daarom vind ik het zo fijn, en zo belangrijk 
om deze voorstelling voor ze te kunnen maken.”

Dankbaar
Tineke bidt al lang niet meer voor een doorbraak. Maar 
elke voorstelling wordt nog wel voorafgegaan door een 
klein schietgebedje. ,,Ik bid dat ik het beste van mezelf 
mag geven. En vaak noem ik de namen van overleden 
dierbaren, als een soort rozenkrans.’’ Traditioneel dankt 
Tineke na de voorstelling de band, de techniek, het thea-
ter en het publiek. Dat lijkt soms een plichtpleging, maar 
ze meent het keer op keer. ,,Misschien schrijf ik er wel 
eens een liedje over. En standaard zodra ik van ‘t podium 
af loop dank ik God weer even snel dat ik dit vak mag 
uitoefenen. 
Highlight: het Hogere Licht, ik vind ‘t zo gek nog niet!’’ 

Highlights is t/m 21 mei te zien in de theaters. Kijk voor 
de hele speellijst op: www.tinekeschouten.nu (Joris van 
de Weerd, Foto: Roy Beusker)

Het is een mooi moment voor dankbaarheid, vindt Tineke Schouten. En eigenlijk is het dat elke dag 
opnieuw. ,,Ik tel m’n zegeningen, heel bewust.’’ Met haar gloednieuwe theatershow Highlights 
vestigt Tineke dan ook extra aandacht op de hoogtepunten uit haar carrière. Samen met de zaal. 
,,Ik ben mijn publiek veel verschuldigd. Mijn successen dank ik aan jullie.’’

Tineke Schouten 
met theatershow Hightlights

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

De eenzame uitvaart
Soms zijn er bij uitvaarten 
slechts enkele mensen aan-
wezig. Dit kan een bewuste 
keuze zijn, bijvoorbeeld om-
dat de overledene dit wens-
te. Maar het kan ook voort-
komen uit jarenlange isolatie 
om welke redenen dan ook. 
Dan is er sprake van een 
eenzame uitvaart.

Ons uitgangspunt is dat elk 
mensenleven een waardig 
afscheid verdient. Daarbij 
hoort muziek, kaarslicht, 
bloemen en ook zal er ge-
sproken worden en zal een 
zo passend mogelijk gedicht 
of verhaal worden gelezen. 
Dit in samenspraak met de 
verzorging van de instelling 
waar iemand is overleden 
of een nog ver familielid of 
trouw gebleven kennis.

Zo overleed een echtpaar, 2 
dagen na elkaar. Jarenlang 
hadden ze in isolement met 
elkaar geleefd. Op dezelfde 
dag werden ze gecremeerd 
en vond het afscheid plaats. 
Het enige dat de verzorging 
wist, dat er nog een zus in 
Canada leefde. Via haar 
kwamen we op het spoor 
van de muziek en ook kon 
het gekozen gedicht worden 
doorgesproken. Zij zou in 
Canada op het tijdstip van 
het afscheid een kaars bran-
den. Het was een bijzonder 

afscheid, waarvan de cd-
opname later naar Canada is 
gestuurd. Zij was ons dank-
baar.

In Amsterdam en Groningen 
zijn dichters actief. Om beur-
ten dragen zij een speciaal 
voor de overledene geschre-
ven gedicht voor tijdens de 
uitvaarten die door niemand 
worden bijgewoond. Te-
midden van 4 dragers, een 
vertegenwoordiger van de 
sociale dienst en van de be-
graafplaats brengen zij een 
saluut aan iemand die zij 
nooit hebben gekend noch 
zullen leren kennen. Nuttige 
kunst noemen zij dit. Een in-
tegere en intieme betuiging 
van respect aan mensen die 
vergeten, over het hoofd ge-
zien of verdrongen zijn. Een 
mooi gebaar aan de een-
zaam overleden medemens.

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Geslaagde Rabobank AZ clinic bij FC Castricum
Castricum - Sportpark ‘Noord-
End’ stond woensdagmiddag 20 
maart in het teken van de Rabo-
bank AZ clinic. De jeugd tot en 
met Onder 13 en het meidenelf-
tal Onder 15 van FC Castricum 
werden door Rabobank de mo-
gelijkheid geboden om een ech-
te AZ-training te volgen.
De ruim 160 aanwezige jeugd-
leden trainden deze middag on-
der begeleiding van vier AZ-trai-

ners en vier trainers van FC Cas-
tricum. De middag was in twee-
en gedeeld, waarbij de Mini’s en 
de jeugd tot en met Onder 10 in 
het eerste deel in actie kwamen. 
In het tweede deel werd de ou-
dere jeugd onderworpen aan de 
trainingsonderdelen.
Na een professionele warming-
up werden onder het toeziend 
oog van AZ-spelers Sam Aarts, 
Joris Kramer en Rens van der 

Wacht zes trainingsonderdelen 
afgewerkt door de enthousiaste 
jeugdleden van FC Castricum. De 
zes onderdelen, waaronder pun-
ten schieten in een opblaasbaar 
Rabobank doel, stonden allen op-
gesteld op het hoofdveld. 
Rabobank, die deze middag me-
de mogelijk maakte, was goed 
vertegenwoordigd. Bij de Rabo-
bank camper was er voor de aan-
wezigen bijvoorbeeld de moge-

lijkheid om een AZ rekening te 
openen.
Uiteraard ontbraken de AZ-mas-
cottes niet op deze middag. Me-
nigeen ging op de foto met Her-
ry en Berry. De gezellige en spor-
tieve middag werd afgesloten on-
der het genot van een ijsje en als 
aandenken ontving iedereen een 
certi�caat en een goodiebag van 
AZ en Rabobank. (Foto: aangele-
verd)

Vredeburg kampioen
Limmen - Op vrijdag 22 maart 
speelde het eerste team van SV 
Vredeburg de laatste bondswed-
strijd van het schaakseizoen 2018 
-2019. De overige spelers werk-
ten ronde 23 van de interne com-
petitie af.
Het voor onmogelijk gehouden 
feit voltrok zich: het vlaggen-
schip van de bescheiden Lim-
mer schaakvereniging veroverde 
het kampioenschap in de twee-
de klasse C en promoveert voor 
de eerste maal in de 45-jarige 
clubgeschiedenis naar de hoog-
ste klasse In Noord-Holland. Te-
gen Krommenie 2 was het uit-
gangspunt glashelder: er moest 
één matchpunt veroverd wor-
den, anders zou de titel naar Ber-
gen gaan. Doordat de afwezige 
Bob Stolp zijn partij vooruit ge-
speeld had met een potremise 
als resultaat, stond bij aanvang 
reeds 0,5-0,5 op de teller. Sandra 
Hollander voegde daar vlot een 
half puntje aan toe. Kopman Luc 
Janssen scoorde eveneens een 
half punt. Met een toren, een lo-
per en een pion tegen de da-
me leek Janssen over de minde-
re stelling te beschikken, maar 
het was verrassend zijn tegen-
stander die met ogen op een ver 
opgerukte vijandige pion het re-
misevoorstel deed. Ook Jos Ad-
miraal kwam remise overeen en 
vanwege een onvermijdelijke da-
meruil was dat een te rechtvaar-
digen gang van zaken. Harold 
Ebels maakte zijn gunstige plek 
in de teamopstelling - op het on-
derste bord èn met wit - volledig 
waar: via een even onverwachte 
als fraaie damezet maakte hij een 
loper buit en bouwde het mate-
riële voordeel vervolgens kundig 
uit tot een vol punt. Helaas werd 
de plusscore weer teniet gedaan 
door een nederlaag van Ed Stolp. 
Hij moest een gepend paard la-
ten gaan. De spanning nam be-
klemmende vormen aan: uit de 
twee resterende partijen - die van 
Bert Hollander en Niels Hageman 

- moest nog een vol punt resul-
teren om het titelsprookje te re-
aliseren. Hollander stond rond-
uit beroerd, terwijl Hageman be-
schikte over een licht voordeli-
ge stelling. Maar met een alles-
reddende verdedigende pionzet 
wist Hollander zijn koning in vei-
ligheid te brengen en daarmee 
een remise af te dwingen. Onmid-
dellijk bood ook Hageman zijn te-
genstander remise aan. Gelet op 
zijn mindere stelling bedacht de-
ze zich niet en was de 4-4 en daar-
mee het kampioenschap een feit! 
Plots bleek champagne aanwe-
zig en waren de gebalde vuist-
jes niet van de lucht! Vredeburg 
haalde 11 matchpunten en 34,5 
bordpunten uit 7 duels en ver-
slaat Bergen dat bleef steken op 
11 matchpunten en 32 bordpun-
ten. Vredeburg zal in de sterkbe-
zette eerste klasse, naar verwach-
ting, fungeren als kanonnenvoer, 
maar dat is zorg voor later. Eerst 
telt de vreugde over het onver-
wachte, maar verdiende kampi-
oenschap. 

Overigens, kan het clubfeest nog 
groter worden wanneer ook Vre-
deburg 2 kampioen wordt. Aan 
één matchpunt bij Oppositie 2 
in Heiloo heeft het zestal genoeg 
voor de titel in de derde klasse E. 
In de interne competitie verga-
loppeerde Robin Rommel zich 
tegen Marlies Sturk. Remi Aa�es 
toonde zijn kracht door te win-
nen van Hidde Ebels die een iets 
te wilde koningsaanval moest be-
kopen met verlies van een paard. 
Gertjan Hafkamp wist de koning 
van Barry Blekemolen het vrije 
veld in te jagen en op de derde 
rij in een matnet te vangen. Yvon-
ne Schol wist een spannend eind-
spel tegen Jan Brantjes naar haar 
hand te zetten. Een pluspionnetje 
maakte het verschil. Theo Al en 
Bert van Diermen speelden een 
zeer lange partij, waarin uiteinde-
lijk eerstgenoemde aan het lang-
ste eind trok. 

Crossfinale succesvol 
voor AVC jeugdatleten
Castricum - Zaterdag 16 maart 
streden de jongste atleten van 
Atletiek Vereniging Castricum, 
samen met ruim 1200 andere 
jeugdatleten uit de atletiekregio’s 
1 t/m 5 (de provincies Noord-Hol-
land, Utrecht en Flevoland), om 
de beste plaatsen in de districts-
�nale van de Atletiekunie Cros-
scompetitie seizoen 2018-2019. 
Zo’n 50 pupillen en junioren van 
AVC waren hiervoor uitgenodigd 
op basis van hun goede presta-
ties in drie Noord-Hollandse voor-
ronden. De organiserende vereni-
ging AV Nova in Warmenhuizen 
had een pittig parcours uitge-
zet met drassig grasland, scherpe 
modderige bochten en een pittig 
heuveltje. De stormachtige wind 
op het open terrein maakte deze 
�nale tot een echte sportieve uit-
daging.

De ploeg meisjes mini pupillen 
- met Nienke Engel, Julie Popot, 
Fay Bergfeld en Fae Tuijn – wis-
ten een uitstekende twee plaats 
in het ploegenklassement te be-
halen. Fay werd bovendien knap 
vierde in het individuele klas-
sement, en ploeggenootje Fae 
achtste. Bij de meisjes pupillen A1 
was er een mooie top-10 klasse-
ring voor Gigi Martens. Met haar 
prima 9e plaats liet zij ruim 60 at-
leetjes achter zich.
Sepp Schulte besloot bij de jon-

gens junioren D1 het tempo hoog 
te houden, en heeft het grootste 
deel van de wedstrijd over 2 ki-
lometer dapper op kop gelopen 
in de harde wind. Door het zwa-
re kopwerk kwam hij nét wat te-
kort aan het eind, en eindigde op 
een vierde plaats. 
De oudste junioren, de jongens 
junioren A en B (trainend bij de 
jeugdgroep van Team Distance 
Runners) mochten vijf kilome-
ter lopen. Duncan Steenbakker 
slaagde erin om een vierde plek 
te pakken bij de jongens junio-
ren A. Hij liep een tijd van 18’30”, 
waarmee hij de als vijfde eindi-
gende Timo Stegink 9 seconden 
voorbleef. Joep Welsch eindigde 
op de zevende plaats bij de jon-
gens junioren A. Jesse Scheltema 
liep een sterke race en deze jonge 
atleet pakte de zesde plaats bij de 
junioren B. Dit team van AV Castri-
cum wist een eerste plaats te pak-
ken in het ploegenklassement. 
De wedstrijd werd vervolgd door 
de meisjes junioren A en B. Cheryl 
Konijn startte iets meer in de ach-
terhoede maar wist zich naar vo-
ren te werken. Hierdoor eindigde 
Cheryl als derde meisje junior A.
Al met al een fraai afsluiting van 
het crossseizoen voor de jeugd 
en trainers van AV Castricum, 
waarna het vizier weer op het 
baanseizoen gericht kan worden. 
(Foto’s: aangeleverd)

De ploeg meisjes mini pupillen met Nienke Engel, Julie Popot, Fay Bergfeld 
en Fae Tuijn met pupillentrainer Kasper Vrolijk

De ploeg jongens junioren AB met Duncan Steenbakker, Timo Stegink, 
Joep Welsch en Jesse Scheltema

Wisselend succes 
Castricumse schaakteams
Castricum - Het tweede achttal 
van schaakvereniging Castricum 
heeft een goed resultaat behaald 
in de tweede klasse B door als 
tweede te eindigen. Na het uitste-
kende resultaat vorige maand te-
gen het sterke tweede team van 
De Waagtoren in Alkmaar (2½- 
5½), werd nu helaas nipt verloren 
van en in Purmerend (4½-3½). 

Winst was er voor Victor de Vries 
(aan het eerste bord!), Gerard en 
neef Piet Kuijs, maar helaas moes-
ten Matthias van Zwet, Gerard 
van Pinxteren, Hans Leeuwerik 
en Egbert Kooiman de eer aan 
hun opponenten laten en speel-
de Willem Pool een opmerkelij-
ke remise. Volendam werd kam-
pioen en promoveert naar de 
eerste klasse. Teamleider Gerard 
Kuijs was tevreden met het alge-
mene resultaat. Zijn team eindig-
de achter Volendam op de twee-
de plaats en is boven zichzelf uit-
gestegen door sterke teams ach-
ter zich te laten.

Het eerste team van de club 
moest het in de laatste ronde op-
nemen tegen K.T.V. in dorpshuis 
De Kern. Na lange strijd, met zes 
‘vechtremises’ en twee besliste 
partijen, eindigde het duel in een 
gelijkspel (4-4). 
De knappe winst voor Castri-
cum kwam van Wouter Beerse 
die, spelend met de zwarte stuk-

ken, zijn tegenstander in het mid-
denspel een stuk wist te ontfutse-
len en de partij probleemloos uit-
speelde.
Team- en wedstrijdleider Piet van 
Wonderen vergiste zich in een 
combinatie van zijn opponent en 
kreeg een aanval te voorduren. 
Het kostte hem twee pionnen en 
later de partij.
De remises kwamen van de voor 
Castricum spelende ‘Egmonders’ 
Thomas Broek en Bert van Oud-
vorst en verder deelden Rob van 
den Heuvel, Eric van der Kloos-
ter, Fred Kok en Hans Leeuwerik 
de punten. 
Door dit resultaat is Castricum in 
de eerste klasse A van de Nhsb 
op de vierde plaats geëindigd. 
Kampioen werd het sterke team 
(elorating bijna 2100!) van H.W.P. 
Haarlem.

Het derde zestal moet nog één 
thuiswedstrijd spelen op 29 
maart tegen Schaakgenootschap 
Het Paard van Ree uit Wijk aan 
Zee in de derde klasse E, maar zal 
het kampioenschap waarschijn-
lijk mislopen, want het tweede 
team van streekgenoot Vrede-
burg uit Limmen staat er aanzien-
lijk beter voor. 
De tweede plaats kan het team 
niet meer ontgaan. Het zestal 
van teamleider Eric van Benschop 
heeft desondanks prima gepres-
teerd.

EK Wielrennen in Alkmaar
Regio - De gemeente Alkmaar 
gaat in samenwerking met de Eu-
ropese Wielerbond (UEC) De Eu-
ropese Kampioenschappen Wiel-
rennen in 2019 organiseren. Deze 
worden op 7 tot en met 11 augus-
tus in Alkmaar verreden. De Euro-

pese Kampioenschappen zijn te-
vens de start van het program-
ma ‘Alkmaar Fietst’. Dit is een bre-
der plan om de Alkmaarse �ets- 
en wielerinfrastructuur te verbe-
teren en het �etsen verder te sti-
muleren.

FC Castricum blijft 
meedoen in de top
Castricum - FC Castricum is dit 
weekend nog dichterbij de num-
mer twee Wartburgia gekomen 
door te winnen van ZCFC met 2-0. 
Wartburgia verloor van Purmer-
steijn. Ze staan nu op drie punten 
achterstand en alles is nog moge-
lijk.
FC Castricum begon goed aan de 
wedstrijd, nog geen minuut ge-
speeld was er al een mogelijkheid 
tot scoren, een prachtige pass 
van Jeroen Mooij bracht Maarten 
van Duivenvoorde vrij voor het 
doel, jammer genoeg schot hij 
net naast het doel. Het kon niet 
lang meer duren tot de score ge-
opend zou worden. In de vijftien-
de minuut ging Elario Zweet al-
leen op de doelman af, een magi-
straal schot op de paal, in de re-
bound op de lat en vervolgens 
schoot hij hem prima in (1-0).
ZCFC kon geen vuist maken en 
had het erg moeilijk met de snel-

le aanvallen van FC Castricum. 
Door een fout bij het uitverdedi-
gen verloor ZCFC de bal en ging 
Ernst Buijnsters alleen op de kee-
per af, hij maakt het prima af en 
FC Castricum ging rusten met een 
2-0 voorsprong.

Hierna volgde een saaie tweede 
helft waarin beide teams wel wil-
den, maar niet konden. De eerste 
echte kans voor ZCFC om te sco-
ren was in de 64e minuut, een 
prachtig afstandsschot van Ma-
rouane El Ibrahimi, die katach-
tig uit de kruising werd gehaald 
door Danny Burger. Vervolgens 
waren er nog twee mooie kan-
sen voor Elario Zweet om te sco-
ren, één ging rakelings over de lat 
en de andere werd er goed uitge-
haald door de keeper van ZCFC. 
FC Castricum pakte met de over-
winning drie belangrijke punten. 
(Foto: Sandy Klaver)

Hidde Buur wint 
wedstrijd mountainbike
Akersloot - Hidde Buur uit 
Akersloot is er na enkele weken 
andermaal in geslaagd de over-
winning te pakken in de weke-
lijkse donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup. Alkmaarder Henk Louwe 
kreeg de eer de eerste volle om-
loop op Sportcomplex de Clop-
penburgh te mogen nemen en 
die daarna de�nitief af te staat 
aan latere winnaar Hidde Buur. 
Wout Bakker (Heiloo) en Alkmaar-
der Ferry Karsen vochten fel om 
de resterende podiumplekken.
Hidde Buur was voor niemand 
meer te bereiken. Niets ten nade-
le van de kwaliteiten van de vijf-
tienjarige Hidde Buur, op 6/7 april 
aanwezig op Papendaal om te 

testen voor een plek in de Neder-
landse Selectie Aangepast Spor-
ten, maar bij een minder kwalita-
tief startveld, zoals nu, kan hij een 
zege scoren, wat overigens een 
topprestatie is met zijn achter-
grond. Ferry Karsen moest half-
koers wegens een pompbeurt 
aan de kant om vervolgens weer 
middenin het rennersveld terug 
te keren. Zodoende kon Wout 
Bakker ongestoord naar de twee-
de plek rijden en Henk Louwe als-
nog de derde positie in de schoot 
geworpen kreeg. 

Uitslag: 1. Hidde Buur, Akersloot; 
2. Wout Bakker, Heiloo; 3. Henk 
Louwe, Alkmaar; 4. Dirk Dekker, 
Egmond aan de Hoef; 5. Ferry Kar-
sen, Alkmaar.



In Hoofdklasse C
Limmen JO19-1 
periodekampioen
Limmen - Het is al even geleden, 
maar Limmen JO19-1 heeft on-
langs de eerste prijs van het sei-
zoen binnengehaald: de periode-
titel in de Hoofdklasse C. De jon-
ge talenten zijn gretig, want di-
rect na dit succes0 werd de doel-
stelling al weer bijgesteld, de spe-
lers gaan voor het kampioen-
schap! Het knappe van deze pres-

tatie is dat bijna alle spelers van 
JO19-1 eerstejaars spelers zijn. 
Op de foto de spelers, achter-
ste rij van links naar rechts Jesse, 
Björn, Matthé, Mika, Jacco, Mike, 
Xander, Dave en Roland (trainer/
coach). Voorste rij: Nino, Stan, Jo-
vi, Arthur, Kalu, Stijn en Bram. Op 
de foto ontbreekt Maarten (assi-
stent-coach). (Foto: aangeleverd)

Jeu de Boules-toernooi
Castricum - Zaterdag 30 maart is 
het ‘Stoere vrouwen jeu de bou-
le toernooi’ bij de Stetters in Cas-
tricum op sportpark Wouterland 
vanaf 11.00 uur. Het is een druk 
bezet toernooi met deelnemers 
uit heel Noord-Holland. Publiek is 

van harte welkom. Belangstellen-
den kunnen ook een keer mee-
doen om de sport te leren ken-
nen. Dat kan zaterdag niet maar 
wel op andere speeldagen. Kijk 
op de website www.setters.nl 
voor de speeltijden.

Vitesse en runner-up SVA in 
evenwicht op De Puikman: 3-3
Castricum - Elke ploeg heeft 
van die tegenstanders die je lie-
ver niet hebt. Voor Vitesse lijkt 
dat onder meer SVA te zijn. Be-
gin januari werd in Assendelft 
verdiend verloren met 3-0. Re-
den genoeg om dit keer revan-
che te nemen op eigen terrein. 
Daar zag het ook wel naar uit 
toen Vitesse binnen 10 minu-
ten al op een 2-0 voorsprong 
kwam.  Maar SVA liet zien dat 
het een prima knokploeg is die 
in een goede �ow zit en ook dit 
keer verdedigden ze hun lang-
durige ongeslagen status met 
succes. Al was daar wel de hulp 
voor nodig van hun assistent-
scheidsrechter wiens onterech-
te vlagsignaal werd overgeno-
men door de van ver komende 
scheidsrechter Kerssens die dat 
vlagsignaal overnam en een 
glaszuiver doelpunt van Vites-
se afkeurde.
Ondanks de afwezigheid van 
aanvoerder en topscoorder Jort 
Kaandorp (blessure) en Rutger 
Balm (griep) kwam Vitesse al snel 
op voorsprong. Na een actie van 
Robin Bakker op links volgde al in 
de vijfde minuut een afgemeten 
voorzet die door spits Nick van de 
Ven prima werd binnen gewerkt: 
0-1. SVA was aangeslagen en de 
thuisploeg zette aan voor een 
grotere voorsprong. Die volgde 
al in de tiende minuut. De prima 
spelende Rik Beentjes passeerde 
vanaf rechts diverse tegenstan-

ders en na zijn voorzet ging één 
van de verdedigers in de fout. Dat 
kostte hem niet alleen een gele 
kaart, maar de bal ging ook op de 
stip. Mats Laan benutte de toege-
kende strafschop feilloos: 2-0. Vi-
tesse leek dus op rozen te komen, 
maar geleidelijk aan liet SVA zien 
waarom het al zo lang ongesla-
gen is. Steeds meer duels werden 
in hun voordeel beslist en de druk 
op de achterhoede van Vitesse 
nam langzaam toe. In de vijftien-
de minuut was het raak toen een 
voorzet vanaf links niet voorko-
men kon worden en een van de 
spitsen kans kreeg om uit te ha-
len. Een van de verdedigers pro-
beerde zijn inzet met een sliding 
te voorkomen, maar de op grote 
afstand staande scheidsrechter 
honoreerde het appel van hands 
en weer ging de bal op de stip. 
Keeper Michel van Kampen koos 
de verkeerde hoek en Sebbe Da-
vids scoorde met een droge knal 
in het midden van het doel: 2-1. 
SVA heeste vanaf dat moment op 
het middenveld en was duidelijk 
de betere ploeg. Al in de 23e mi-
nuut leek de gelijkmaker al te val-
len na zwak verdedigen en Vites-
se mocht niet mopperen dat die 
goal werd afgekeurd wegens een 
lichte duwfout. Maar in de 36e mi-
nuut was het alsnog raak. Bij een 
hoge voorzet vanaf links reageer-
de keeper Michel van Kampen 
niet alert genoeg waardoor Ste-
fan Waij bij de 2e paal zijn kop-

bal toch binnen zag vallen: 2-2. 
Dat leek ook de ruststand te gaan 
worden maar toch kwam Vites-
se op voorsprong. Rik Beentjes 
anticipeerde prima op een ver-
re uittrap van Michel van Kam-
pen, troefde op snelheid zijn di-
recte tegenstander af en nam de 
bal zodanig mee dat die bij de 2e 
paal binnenviel: 3-2.
Na rust ging het duel enige tijd 
gelijk op en leek Vitesse weer 
wat meer controle over het du-
el te gaan krijgen.  Na zo’n kwar-
tier spelen leek de voorsprong te 
worden uitgebouwd toen de op 
rechts vrijstaande en met een of 
twee verdedigers nog achter zich 
bevindende Mats Laan de bal 
kreeg aangespeeld. Die scoorde 
ook beheerst maar zoals gezegd 
reageerde de SVA-grensrechter 
even onsportief als koeltjes door 
zelfs voor de “F-side van Vitesse” 
tegen beter weten in te vlaggen 
voor buitenspel. Helaas voor Vi-
tesse kon de zich nog in de snel-
heid tekortkomende en midden-
cirkel bevindende scheidsrech-
ter eigenlijk ook niet anders dan 
te vertrouwen op zijn assistent. 
En dus bleef het 3-2. Daarna was 
het toch weer SVA dat langzaam 
maar zeker het initiatief overnam. 
In de 68e minuut kwamen ze niet 
onverdiend op gelijke hoogte. 
Daardoor eindigde het duel in 3-3 
en dat was gezien het vertoonde 
veldspel eigenlijk ook wel een te-
rechte puntendeling.

Rik Beentjes is iedereen te snel af en scoort op fabuleuze wijze (foto: aangeleverd)

Nipte winst voor vrouwen Cas RC
Castricum - De wedstrijd van 
de rugbyvrouwen van Cas RC in 
Utrecht begon met een moment 
van stilte vanwege de tragische 
gebeurtenissen afgelopen week 
op het 24 Oktoberplein in deze 
stad. Daarna nam de wedstrijd 
aanvang en de Cas-Ladies lieten 
er geen twijfel over bestaan; ze 
kwamen hier om te winnen! Al 
binnen tien minuten scoorde Lin-
de van der Velden de eerste try 
na een fase waarin Castricum het 
spel overheersde. Geen moment 
was URC in balbezit geweest en 
de trein uit Castriucm dender-
de voort! Nog geen tien minuten 
later was de nieuwe, talentvolle 
aanwinst Ciara Bakker, al haar te-
genstanders te snel af en scoorde 
try nummer twee. Maar de hon-
ger naar meer was bij de Duinran-
ders nog niet gestild. Weer scoor-
de Linde een try. Deze keer tussen 
de palen zodat Miriam van der 
Veen kon converteren. En dat zou 
later cruciaal zijn! Want nadat Kim 

Ciara Bakker drukt haar eerste try voor CASRC (foto: Hans van Amers-
foort)

Dekker nog voor de rust twee 
keer scoorde en Utrecht er 1 try 
tegenover stelde, was de twee-
de helft totaal het omgekeer-
de van de eerste helft! Utrecht 
nam het initiatief over en scoor-
de drie keer door snelle breaks 
vanuit hun driekwart lijn. Echter 
nul keer geconverteerd! Castri-

cum dacht dat de buit binnen was 
toen Linde nog twee keer tot sco-
ren kwam. Echter gaf URC niet op. 
Met een laatste krachtsinspanning 
kwamen ze qua aantal tries nog 
langszij maar door die ene succes-
volle conversie van de Duinranders 
bleef de teller staan op 35-37 voor 
Castricum.

Introductiecursus Hockey-Helden
Castricum - Voor kinderen van 4 
tot 12 jaar die op zoek zijn naar 
een leuke sport of graag willen 
ervaren hoe het is om te hockey-
en, start op zaterdag 30 maart de 
gratis introductiecursus Hockey-
Helden bij Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC).

Hockey-Helden, geeft kinderen 
de mogelijkheid om drie achter-
eenvolgende weken geheel vrij-
blijvend met een hockeytraining 
mee te doen. Een uur lang wor-
den hockeyoefeningen en spel-
letjes gedaan. De kinderen zullen 
naar leeftijd worden ingedeeld. 

Na de training staat er een glas li-
monade klaar in het clubhuis.

De cursus wordt gehouden op 
de zaterdagen 30 maart, 6 april 
en 13 april van 09.30 tot 10.30 
uur bij hockeyvereniging MHCC 
op sportpark Wouterland. 
De trainingen worden verzorgd 
door enthousiaste jeugdtrainers 
van de club. Tijdens de cursus 
wordt een hockeystick beschik-
baar gesteld.
Deelname aan de cursus is gratis 
en schept geen verplichtingen, 
aanmelden via de website www.
mhcc.nl. (Foto: aangeleverd)

Natuurduintuin weer open
Castricum - Landgoed De 
Doornduyn aan de Duinweg 
opent het tuinseizoen deze laat-
ste zondag van de maand. De 

tuin is zondag 31 maart open 
van 11.00 tot 15.00 uur. Entree: 
4 euro. Iedereen kan weer wan-
delen in de natuurduintuin, het 

is weer de moeite waard om een 
kijkje te nemen. Het thema is: stin-
zenplanten in het duin. De entree 
is 4 euro. In april is de tuin open op 
eerste paasdag 21 april en op 28 
april tijdens de groene tuinroute 
(www.degroeneroute.nl).

Bijeenkomsten voor 
jongeren met autisme
Castricum - Het Jongerenwerk 
Welzijn Castricum wil een aantal 
gezellige bijeenkomsten organi-
seren voor jongeren met ASS of 
jongeren die vastlopen in sociale 
situaties. De bijeenkomsten zul-
len één keer per twee maanden 
plaatsvinden op zaterdagmid-
dag of -avond in het jongeren-
centrum Discovery (Castricum). 
Tijdens deze bijeenkomsten wor-
den spelletjes gedaan, leert men 
andere jongeren kennen en zul-
len verschillende thema’s bespro-
ken worden.

Jongeren tussen de 14 en 17 of 
tussen de 18 en 22 jaar kunnen 
zich aanmelden voor een kennis-
makingsgesprek. Tijdens dit ge-
sprek zal met de jongere, zijn/
haar ouders en de jongerenwer-
kers besproken worden of deze 

bijeenkomsten iets voor hen is. 
Deze gesprekken van een half 
uur zijn op 1 april tussen 14.00 en 
18.00 uur en 5 april tussen 18.00 
en 22.00 uur. 
Een indicatiestelling is gewenst, 
deze kan door de gemeente/
WMO worden afgegeven. Dit kan 
ook een eenmalige indicatiestel-
ling zijn, voor alleen de desbetref-
fende bijeenkomsten. Een indi-
catiestelling is niet verplicht. Het 
ontbreken van een indicatie kan 
belemmerend werken voor het 
bieden van passende ondersteu-
ning.

Aanmelden kan bij Kim Stolk, jon-
gerenwerk@welzijncastricum.nl  
Geef dan voorkeur voor dag en 
tijd aan. Daarna ontvangt men 
een bericht terug wanneer men 
verwacht wordt. 

Reanimatievaardigheden 
op peil houden
Castricum - Per 1 maart is de 
Stichting Reanimatie en AED op-
geheven. Zij verzorgen geen trai-
ningen en oefenavonden meer in 
Castricum.
Wie reanimatievaardigheden 
graag op peil wil houden, kan 
daarvoor terecht bij de herha-
lingslessen en inloopavonden 
van EHBO Vereniging Castricum. 
Wilt u hiervan gebruik maken of 
meer weten over de mogelijkhe-
den die EHBO Vereniging Castri-
cum biedt? Ga dan op donder-
dagavond 4 april tussen 19.30 en 
21.30 uur naar de inloopavond re-
animatie in het EHBO leslokaal in 

Cultuur Centrum Geesterhage te 
Castricum.
Hier kan men alle informatie ge-
ven en u kunt direct kosteloos oe-
fenen op een van de oefenpop-
pen. Er zijn gediplomeerde do-
centen aanwezig om u op weg te 
helpen. Neem uw reanimatiecer-
ti�caat even mee.

Meer weten over de reanimatie-
opleidingen van EHBO Vereni-
ging Castricum, kijk dan op www.
ehbocastricum.nl/reanimatie-en-
aed of stuur een mail naar info@
ehbocastricum.nl. (Foto: aange-
leverd)

Zaterdag in de Heeren van Limmen
Lenteconcert Excelsior
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior geeft zaterdag 30 maart 
een lenteconcert in Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorper-
weg tegenover de kerk.
Om 20.00 uur zal de Harmonie 
onder leiding van Ruud Pletting, 
het concert starten met een zeer 
gevarieerd programma, zoals on-
der andere het muziekstuk over 
een storm ‘Kyrill’, het beeldende 
werk over ‘Pinocchio’, maar ook 
‘Don’t stop me now’ van Queen.
Na een korte pauze is het rond 
21.00 uur de beurt aan de Slag-
werkgroep onder leiding van Flo-

ris van Tol. Nu ze zijn overgegaan 
op melodische slagwerkinstru-
menten, is hun repertoire �ink 
uitgebreid. Het publiek kan de 
bekende muzikale lijnen horen 
van onder andere Michael Jack-
son en Bruce Springsteen.
Echt een concert voor jong en 
oud, voor liefhebbers van klas-
siek zowel als populaire muziek. 
De zaal is om half acht open en 
de entree is gratis.

Het concert begint om 20.00 uur, 
de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis.

Limmen  -  Meervogels

balsponsor:  AUTOSCHADESPECIALIST P. ZONNEVELD B.V. 
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING

pupil v.d. week: MEES KOOT (speler van Limmen JO3)

ZONDAG 31 MAART 
Aanvang 14.00 uur:
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Agenda Raadsinformatieavond 4 april 

Inloopavond op 10 april

Vanaf zaterdag 30 maart tot uiterlijk donderdag 4 april kan er zolang de voorraad strekt 
grati s compost gehaald worden bij het afvalbrengstati on Schulpstet’ (adres: Schulpstet 7). 

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. 

Gratis compost scheppen 
bij het Schulpstet

 Tijd Onderwerp 
 aadsinformati ebijeenkomsten  
19.00  21.00 Presentati e rondom de Parti cipati ewet
 Pauze
21.15  22.30 Presentati e Kennemer Wonen

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur 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 hiervoor 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 

Station Castricum krijgt metamorphose

De veerpont Akersloot is toe aan de tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden 
zijn van 1 t/m 10 april en die dagen kan hij niet varen. Voor fi etsers en voetgangers is er een 
vervangende pont, maar de vaarti jden zijn anders dan normaal. Auto’s moeten omrijden.

Vaarti jden 
De fi ets- en voetgangerspont vaart van maandag 1 april t/m woensdag 10 april op de volgende 
ti jden: 

 op werkdagen van 7.30 tot 19.00 uur, 
 op zaterdag van 7.30 uur tot 18.00 uur, 
 op zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

1-10 april; omrijden voor auto’s

Grote beurt pont Akersloot 

Het stati on Castricum wordt vernieuwd. o wordt het stati on beter toegankelijk. De 
werkzaamheden starten eind april. Over de vernieuwing van het stati on organiseert Pro ail 
in samenwerking met de gemeente en aannemer K Dekker een informati eavond op 1  april, 
van 19:  21:  uur.

Wat houdt de verbouwing in
Aan beide kanten van het stati on komen luifels, gemaakt van stevig wit doek. Die bieden straks 
beschu   ng aan de reizigers. Aan de kant van het dorp komt een overdekte en beschutt e 
ontvangstruimte. Er komen twee nieuwe trappen naar de perrontunnel: n aan de dorpskant 
en n aan de duinkant. Ook de perrontunnel zelf krijgt een grote opknapbeurt, met nieuwe 
tegels en energiezuinige led-verlichti ng. Daarnaast worden drie transparante lift en in de 
tunnel geplaatst, zodat het perron nog beter toegankelijk wordt. Op het perron komt nieuw 
perronmeubilair en een kiosk. Tot slot is er ook een nieuwe plek voor de bloemenwinkel en 
wordt het oude carillon hersteld en teruggeplaatst. 

Twee fasen  oplevering in 2 2
Het project Stati on Castricum’ voert ProRail uit in samenwerking met de gemeente. De 
werkzaamheden gaan in de tweede helft  van april van start. In de eerste fase wordt gewerkt aan 
de duinzijde en op het perron. Dat gebeurt tot dit najaar. Eind 2019 start de tweede fase van de 
verbouwing: de werkzaamheden aan de dorpszijde. Het nieuwe stati on is naar verwachti ng in 
september 2020 klaar.

1  april: nloopavond voor toelichti ng en vragen
Tijdens de verbouwing worden parkeren, toegang voor het verkeer en de ingangen naar de 
perrons anders geregeld. Op het P R terrein zijn ti jdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. 
En op sommige momenten kan er overlast zijn van geluid. Hiervan houden wij u ti jdens de 
verbouwing op de hoogte. U kunt de voortgang ook volgen via de webpagina www.castricum.nl/
projecten-en-plannen. 

Wilt u meer weten of heeft  u vragen? Dan bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst 
op 10 april in het gemeentehuis. Op deze avond zijn tussen 19:00 en 21:00 uur verschillende 
medewerkers van ProRail, gemeente, S Stati ons en aannemer K Dekker aanwezig.
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SPEERPUNTEN 2019
GEMEENTE CASTRICUM

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.castricum.nl. Als u als zoekwoord “raadsprogramma” opgeeft, kunt u het Raadsprogramma 2018-2022 “Samen maatwerk leveren!” inzien.
Opmerkingen of tips kunt u mailen naar communicatie@debuch.nl.

SPEERPUNTEN 2019
GEMEENTE CASTRICUM

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en 
Wethouders hebben veertien speerpunten voor dit jaar benoemd.

Deze onderwerpen krijgen dit jaar aandacht. 

De overige opdrachten uit het raadsprogramma dienen eerst nog nader te 
worden uitgewerkt en worden opgepakt bij de kadernota 2020. Wij vinden het 
een goed idee om u eens nader te laten kennismaken met deze onderwerpen.

Vandaag presenteren we ze allemaal in een overzicht. 

Misschien heeft u wel opmerkingen of tips. Daar staan we altijd voor open. 
Laat het ons weten via communicatie@debuch.nl. 

De speerpunten staan in willekeurige volgorde genoemd.

Participatie

Inzet verhogen op 
participatie met inwoners
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Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.castricum.nl. Als u als zoekwoord “raadsprogramma” opgeeft, kunt u het Raadsprogramma 2018-2022 “Samen maatwerk leveren!” inzien.
Opmerkingen of tips kunt u mailen naar communicatie@debuch.nl.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00
uur. Voor spoed 24/7

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-akerslootlimmendewoude@
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 27 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 
150319 De Kwekerij 1 in Akersloot 

Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen (WABO1900465)
160319 Pagenlaan 19 in Limmen 

Het bouwen van een schuur en een tuinkamer (WABO1900466)
Van der Mijleweg 14 in Castricum 
Het vervangen van de handelsreclame (WABO1900474)

210319 Dorpsstraat 68 in Castricum  
Het plaatsen van dakramen (WABO1900488)
Geesterduinweg 42 in Castricum 
Het veranderen van een bedrijfswonnig naar een woning (WABO1900492)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
190319 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 

Het veranderen en vergroten van de woning (WABO1900159)

220319 Visweg 59b in Limmen 
Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
200319 Hogeweg 43 in Limmen 

Het wijzigen van een kantoor in woonruimte (WABO1900169)
Starti ngerweg 45 in Akersloot.
Het ti jdelijke oprichten van een B&B voor een periode van 10 jaar  
(WABO1901948)
De Hooge Belte (bouwkavel 3) in Akersloot 
Het bouwen van een woning (WABO1802050)

210319 Woude 36c in de Woude (E742) 
Het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan (WABO1900035)

220319 Visweg 59c (bouwnummer 52) n Limmen 
Het bouwen van een woning (WABO1900141)

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.

Castricum, 27 maart 2019.

Colofon
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Noord-Holland in actie voor 
veiligheid wegwerkers
Regio - De provincie Noord-Hol-
land start met de actie ‘Werk 
aan de weg? Rijd veilig’. Hiermee 
vraagt de provincie  aandacht 
voor de veiligheid van wegwer-
kers. Regelmatig hebben zij te 
maken met onveilige situaties, 
veroorzaakt door snelheidsover-
treders. Een van de acties is de 
provinciesticker die op de ach-
terruit van auto’s kan worden ge-
plakt. Ook aannemers die werken 
op de Noord-Hollandse provinci-
ale wegen doen mee door tekst-
karren langs de weg te zetten.

Snelheidsbeperking bij wegwerk-
zaamheden is belangrijk: auto-
mobilisten begeven zich in een 
onbekende situatie met bijvoor-
beeld wegversmallingen of ont-
brekende belijning. Snelheid 
minderen vergroot de ruimte om 
te reageren en verkleint daarmee

de kans op ongelukken. Je aan de 
toegestane snelheid houden 
is cruciaal voor veilig werken 
langs de weg, maar uitein-
delijk ook voor automobilisten 
zelf. De actie is opgezet in 
het kader van Bewust Veilig-
dag, waarop Bouwend Neder-
land aandacht vraagt voor 
veiligheid bij bouwwerk-
zaamheden. De provincie 
Noord-Holland doet voor de 
tweede keer mee aan het ini-
tiatief.

Met vragen kunnen weg-
gebruikers en omwonenden 
contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie 
via telefoonnummer 0800 - 
0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl. 
Of kijk op www.noord-holland.nl.  
(foto: aangeleverd) 

Inschrijving Tata Steel 
Marquetteloop geopend
Regio - Het welbekende Heems-
kerkse hardloopevenement, de 
‘Tata Steel Marquetteloop’ vindt 
dit jaar op zondag 23 juni plaats. 
De inschrijving is reeds geopend. 
De Marquetteloop - zoals het eve-
nement in de volksmond heet - 
wordt dit jaar voor de 38ste keer 
gehouden. 

Meedoen? Inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl of via de web-
site van atletiekvereniging DEM 
(www.avdem.nl/
wegwedstrijden/marquetteloop). 
Deelname is mogelijk voor de 7 
kilometer, 14 kilometer of de 
halve marathon. Kinderen tot en

met 12 jaar kunnen meedoen 
met de 1300 meter en tot en 
met 15 jaar met de 3300 meter. 
Er is ook een bedrijvenloop. 
Doe mee met een bedrijfsteam 
(min 4 personen) en je wordt 
met zorg ontvangen, je krijgt na 
af-loop een drankje en een 
hapje bij De Waterakkers en 
elk winnend team op de 7, 14 
en 21,1 km wordt gehuldigd en 
krijgt een beker. Hoe dan ook, 
een VIP-gevoel voor ieder 
bedrijfs-team dat meeloopt. 
Stuur een mailtje naar 
marquetteloop@hotmail.com 
voor meer informatie. 

Regio - Wandelsportvereniging 
De Zwervers organiseert komend 
weekeinde de 51ste Duinen-
tocht. Belangstellenden kunnen 
deelnemen aan de 5, 10, 15, 20, 
25 of 40 kilometer lange tocht.

Gestart wordt vanuit het sport-
cafe ‘Orangerie’ van Heliomare. 
Relweg 51 in Wijk aan Zee.
Meer informatie: 
www.wsvdezwervers.nl.

Duinentocht WSV De Zwervers

Korenfestival in Heemskerk
Regio - Op zaterdag 6 april 
organiseert Vocaal Ensemble 
Close2u (zie foto) een koren-
festival in De Vrijburcht in 
Heemskerk. Close2u organiseert 
dit festival vanwege het 12,5 
jarig bestaan in 2019. Het 
festival heeft als thema ‘Zin in 
Zingen’ meegekregen. Het zal 
een kleurrijke dag worden met 
een mooie diversiteit aan koren: 
pop, Ierse folksongs, close 
harmony en barbershop , dit 
alles zal deze dag te horen zijn.
De deelnemende koren zijn: 
Ex-periment uit Hoofddorp, 
S.P.A.M. uit Zaandam, Encore 
uit Heem-

stede, Oud Cider uit Zaan-
dam, FF Anders uit Velser-
broek, Rebounce Vocal Group 
uit Alkmaar, West Side Sound 
uit Zaandam, Lady’s Voice uit 
Beverwijk, Zingsation uit Velser-
broek, Men@Work uit Spierdijk, 
Whale City Sound uit Zaandam, 
Take It Easy uit Beverwijk en 
natuurlijk Close2u!

Het korenfestival begint om 
11.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Toegang € 2,50 per per-
soon. Locatie: De Vrijburcht, 
Vrijburglaan 2 in Heemskerk. 
Meer info: www.clo-se2u.nl 
(Foto: aangeleverd)

Erkel in Cultuurkoepel
Regio - In zijn muzikale vertelling 
neemt Arjan Erkel zijn publiek 
mee naar de wanhopige 
situatie die begon op 12 
augustus 2002. Arjan is toen 
607 dagen door 
moslimrebellen in Dagestan 
ont-voerd geweest tijdens zijn 
werk voor Artsen zonder 
Grenzen. Hij kwam vrij door 
tussenkomst van KGB veteranen 
op 11 april 2004. Hij vertelt niet 
alleen op boeien-de wijze over 
zijn verdriet, een-zaamheid, 
veerkracht en vecht-lust om 
zijn ellende te doorstaan, maar 
ook vol humor over boksen met 
ontvoerders, omgaan met 
wapens en het geven van seks-

lessen aan zijn belagers. Muziek 
speelt in de voorstelling een 
grote rol. Tijdens zijn vrij-
heidsberoving bood muziek 
Ar-jan van Erkel troost en steun. 
Na-dat zijn ontvoerders het 
beken-de nummer Oerendhard 
van de band Normaal 
fonetisch mee-zongen werd dit 
zijn lijflied. Niet voor niets 
begeleidt Jan Wilm Tol-kamp, de 
laatste gitarist van Nor-maal, 
Arjan tijdens zijn lezing. Vrijdag 
29 maart om 20.15 uur in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Kaar-ten: 
€ 12,50 via www.cultuur-
koepelheiloo.nl of bij de VVV op 
Landgoed Willibrordus. 




