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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Inloopavond op 10 april
Metamorfose voor station Castricum
Castricum - Het station Castri-
cum is toe aan vernieuwing. Ver-
nieuwing die onder meer nood-
zakelijk is om de toegankelijkheid 
te verbeteren. De werkzaamhe-
den starten dit voorjaar. Over de 
vernieuwing van het station orga-
niseert ProRail in samenwerking 
met de gemeente en aannemer K. 
Dekker een informatieavond op 
10 april, van 19.00 tot 21.00 uur.

Aan beide kanten van het station 
komen luifels, gemaakt van ste-
vig wit doek. Die bieden straks 
beschutting aan reizigers en pas-
santen. Aan de dorpszijde wordt 
een overdekte en beschutte ont-
vangstruimte gecreëerd. 
Ook de perrontunnel krijgt een 
grote opknapbeurt. Met nieuwe 
tegels en energiezuinige led-ver-
lichting. Daarnaast worden drie 
transparante liften in de tunnel 
geplaatst, zodat het perron nog 
beter toegankelijk wordt. Er ko-
men twee nieuwe trappen: één 
aan de dorpskant en één aan de 
duinkant. Het perron krijgt nieuw 
perronmeubilair en een kiosk. 
Tot slot is er ook een nieuwe plek 

voor de bloemenwinkel ingete-
kend en het oude carillon wordt 
hersteld en teruggeplaatst. 

Het project ‘Station Castricum’ 
voert ProRail uit in samenwerking 
met de gemeente. De werkzaam-
heden gaan in de tweede helft 
van april van start. In de eerste fa-
se wordt gewerkt aan de duinzij-
de en op het perron. Dat gebeurt 
tot dit najaar. Eind 2019 start 
de tweede fase van de verbou-
wing: de werkzaamheden aan de 
dorpszijde. Het nieuwe station is 
naar verwachting in september 
2020 klaar.

Tijdens de verbouwing worden 
parkeren, verkeersstromen, in-

gangen naar de perrons anders 
geregeld. En op sommige mo-
menten kan er overlast zijn van 
geluid. Omwonenden en reizi-
gers worden in deze periode op 
de hoogte gehouden van veran-
deringen.

Over deze ontwikkelingen rond-
om de verbouwing wordt een in-
formatieavond gehouden op 10 
april in het gemeentehuis. Op 
deze avond zijn tussen 19.00 en 
21.00 uur verschillende mede-
werkers van ProRail, gemeente 
Castricum en NS Stations aanwe-
zig voor uitleg en het beantwoor-
den van vragen. Uiteraard is aan-
nemer K. Dekker er ook. (Foto: 
aangeleverd)

JPTeens staan klaar om te schitteren
Castricum - Na 7 maanden repe-
teren staan de 59 leerlingen van 
JPTeens on Stage in de startblok-
ken om de musical ‘JPTeens in 
Concert’ op de planken te bren-
gen. De musicalgroep brengt dit 
jaar 7 musicals op het podium 
en dat belooft een waar spekta-
kel te worden waarin ze springen 
van onder andere Fame (uit 2013) 
naar Belle en het Beest (2014) en 
van TarzOn Stage (2017) naar SIS-
TERs in ACTion (2018). Ook wordt 
er aan het eind een voorproe� e 
gegeven op de musical van 2020.
In slechts 90 minuten passeren 
maar liefst 29 liedjes de revue en 
worden er 250 kostuums gedra-
gen. Een � inke uitdaging maar 
met een prachtig eindresultaat. 
Het bijzondere van deze produc-
tie is dat een aantal oud gedien-
den hun rollen van voorgaande 
jaren weer vertolken. Dit geeft 
een unieke chemie tussen de eer-
stejaars en de inmiddels uitge-
zwaaide ‘ouderen’.
Iedereen is van harte welkom om 
naar deze bijzondere voorstelling 

te komen kijken in de aula van het 
Jac. P. Thijsse College in Castricum 
(De Bloemen 65). De voorstellin-
gen zijn op donderdag 4 april, 
vrijdag 5 april en zaterdag 6 april 
om 19.30 uur. Op zaterdagmid-
dag is er een matineevoorstelling 
die om 15.30 uur start.

De kaartjes kosten € 7,50 voor 
volwassenen en slechts € 6,- voor 
kinderen onder de 12 jaar en zijn 
verkrijgbaar bij de receptie van 
het Jac. P. Thijsse College (dage-
lijks open van 8.00 tot 16.30, geen 
pin aanwezig). (foto’s: aangele-
verd)

Jubilaris bij de 
vrijwillige brandweer
Castricum - Vorige week dins-
dagavond tijdens de jaarvergade-
ring van de vrijwillige brandweer 
werd brandweerman Hans Huis-
man in het zonnetje gezet. Hij 
kreeg een oorkonde voor 20 jaar 
in dienst bij de vrijwillige brand-
weer. Vier nieuwe brandweer-
mannen hebben tijdens de ver-
gadering de ambtseed afgelegd. 

Dit waren Tom Looman, Bram 
Stolk, Hielke Weda en Bas Hartog.
Op de foto van links naar rechts: 
Hans Huisman, burgemees-
ter Toon Mans, teamcomman-
dant Regio Alkmaar Elleke van 
Lingen, Bram Stolk, Bas Hartog, 
Hielke Weda, ploegchef Jacques 
van Beek en Tom Looman. (Foto: 
Frank Bruggeling)

Doorgereden 
na aanrijding
Castricum - Op woensdagmid-
dag 27 maart omstreeks half drie 
is een jongeman op zijn scooter 
op de Puikman in Castricum aan-
gereden. Op het moment dat hij 
de bocht uit kwam zag hij een 
grijze auto met snelheid op zich 
afkomen, terwijl hij voorrang had. 
Hierdoor ging hij vol in zijn rem-
men en gleed onderuit tegen de 
grijze auto aan. De bestuurster, 
een oudere vrouw, keek even 
naar hem, zette haar auto in zijn 
achteruit en reed met een bocht 
om hem heen en ging er vandoor. 
Een vrouw die achter hem reed in 
haar auto stapte uit en vroeg hoe 
het met hem ging. 
Helaas zijn er geen kenteken van 
de dader en geen gegevens van 
de getuige. Daarom worden zo-
wel getuigen als mensen die in-
formatie over het weggereden 
voertuig en/of bestuurster heb-
ben, verzocht zich te melden bij 
de politie via 0900-8844.

Zusjes betrapt 
met vals ID-
bewijs
Castricum - Op vrijdagnacht zijn 
twee minderjarige jongedames 
betrapt, die een ID-bewijs van 
een meerderjarige bij zich had-
den en daarmee probeerden een 
kroeg in te komen. De scherpe 
beveiligers hebben de kaarten 
aan de politie overgedragen ter 
vernietiging.
De twee dames bleken zusjes te 
zijn en kwamen uit een buurge-
meente.

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD
Omgeving:
• Meidoornlaan/Brugstraat   
 Limmen, 250 kranten

WINKEL VOL LUXE PAASGESCHENKEN

TRADITIONEEL PAASBROOD
IN JASJE VAN AMANDELBESLAG!

PAASBROOD
DAGELIJKS VERS GEBAKKEN

6,95
500 GRAM

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

VERSE WORSTJES
VENKEL/PIMENT, PROVENCAALS,  

CITROEN /PETERSELIE

 25 % KORTING

2 PERS. 
BIETENSTAMPPOT 
+ 2 GEHAKTBALLEN 

MET JUS
SAMEN € 6,99 
VLEESWARENTRIO:

RUNDERROLLADE
6 BIO EIEREN
ONTBIJTSPEK
SAMEN € 5,99

Mobiliteit 
via uw eigen 
elektriciteit?

Meer informatie:
energie-expo.nl

Ervaar het op Energie 
Expo in Heiloo
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Datum Bloemendagen 
Limmen vervroegd
Limmen - Vrijdag heeft het be-
stuur van Stichting Bloemenda-
gen Limmen moeten besluiten 
om de Bloemendagen een week 
naar voren te schuiven. De Bloe-
mendagen zijn nu van zaterdag 
27 april tot en met woensdag 1 
mei.

De bloemen hebben gewonnen. 
Iedereen weet en ziet dat de na-
tuur enkele weken voor loopt, 
zo ook de hyacinten. Deze zijn 
al zover boven de grond dat ze 
binnenkort van het land moe-
ten worden gehaald. Ze worden 
daarna in de koelcellen bewaard, 
maar daar blijven ze ook niet we-
ken goed. Vandaar dat er beslo-

ten is om de datum van de Bloe-
mendagen te verschuiven.

De opening valt nu samen met 
Koningsdag waardoor het gehe-
le weekend een groot feest wordt 
in Limmen. De prijsuitreiking van 
de Bloemendagen vindt plaats 
op zaterdagavond in Heeren van 
Limmen vanaf 20.00 uur.
Op zondag wordt er een groots 
evenement georganiseerd in het 
park aan de Vuurbaak/Enterij. 
Hierbij probeert men onder an-
dere zoveel mogelijk Porsches 
tentoon te stellen, is er live mu-
ziek, zijn er diverse stands en is er 
voldoende eten en drinken ver-
krijgbaar. (Foto: aangeleverd)

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Akersloot: 26-02-2019 Jack James 
Veldt, zoon van Pieter P.A.J. Veldt 
en Marscha Stelling.

Castricum: 15-02-2019 Boaz Re-
vi Terstal, zoon van Dennis Ter-
stal en Léonie Carline Keizer; 23-
02-2019 Hugo Arie Zwaanswijk, 
zoon van Mark G. Zwaanswijk en 
Arianne Kluit; 05-03-2019 Owen 
André Lugtigheid, zoon van Cleo 
Lugtigheid; 09-03-2019 Emily No-
elle Jurhill, dochter van Dennis A. 
Jurhill en Barta C. Proper; 25-03-
2019 Joaquin Antonie Lankamp, 
zoon van Remco D. Lankamp en 
Chantal E. Plug.

Limmen: 17-02-2019 Finn Met-
zelaar, zoon van Paul J.G. Metze-
laar en Ella van de Velde; 05-03-
2019 Quinten Jacob Wilbie, zoon 
van Arthur Wilbie en Rimke S. La-
grand.

Overledenen
Akersloot: 05-03-2019 Aaltje A. 
Arends, gehuwd met Hendrik 
Delbrugge.

Castricum: 03-02-2019 Johannes 
B. Molkenboer, gehuwd met Ma-
rie L.E.P. Nijst, weduwnaar van 
Anna S. Waagemans; 25-02-2019 

Siemen Seldenthuis, weduwnaar 
van Martha M. Liefting; 28-02-
2019 Cornelis J. Baltus, weduw-
naar van Johanna M. Stuifbergen; 
01-03-2019 Joseph W. Feijen, ge-
huwd met Maria C. Schrickx; 05-
03-2019 Peter G. Beszelsen, ge-
huwd met Catharina A.M. Scholts; 
05-03-2019 Dirk J. Hoberg, ge-
huwd met Anna M.C.J. Klaasse; 
06-03-2019 Johanna J. Schoen-
maker; 11-03-2019 Elisabeth C.M. 
Pelk, weduwe van Gerardus T. 
Portegies; 14-03-2019 Martinus 
T.M. Res, gehuwd met Maria E.H. 
Houkes; 17-03-2019 Cornelis Dek-
ker, gehuwd met Geertje A. Ellen; 
21-03-2019 Catharina M. Schreu-
der, weduwe van Job J. van den 
Burg; 22-03-2019 Franciscus J. de 
Kort, gehuwd met Louise C. Oos-
terhoorn; 23-03-2019 Jan Mee-
re, weduwnaar van Jacoba J.H. de 
Waal; 28-03-2019 Petrus C. Oud-
ho�, gehuwd met Agatha M. Rijs.

Limmen: 05-03-2019 Anna E. 
Bruijns, weduwe van Cornelis M. 
Bierman; 05-03-2019 Robertus 
P.H.A. Schmit; 07-03-2019 Dimph-
na C. van Dongen, weduwe van 
Jacobus Bernardus Boshoven; 09-
03-2019 Catharina A. Dekker, we-
duwe van Gerardus J. Hageman; 
17-03-2019 Derk Oudejans, ge-
huwd met Cornelia D. van Eck; 19-
03-2019 Nicolaas Ehlhardt; 22-03-
2019 Johanna M.M. Apeldoorn, 
gehuwd met Jacobus G.A. Metse-
laar; 29-03-2019 Theresia K. Does-
burg, gehuwd met Jacob W. Smit.

Hulp op weg naar een droombaan
Castricum - Als jij je ideale baan 
mag vormen… hoe ziet die er-
uit? Welke werkzaamheden pas-
sen daarin? Welke talenten van 
jou kan je daarin kwijt? Wat vind 
je leuk om te doen? Waar krijg je 
energie van? Door actief aan de 
slag te gaan met deze vragen, 
krijg jij een invulling van jouw 
droombaan. En als je weet wat 
je wilt, kan je vervolgens ook de 
vertaalslag maken naar de prak-
tijk. Miranda Winters verzorgt op 
donderdag 11 april in de biblio-
theek in Castricum en inspireren-
de workshop. Miranda helpt je op 
weg naar de verwezenlijking van 
jouw droombaan.
Vind je nog voldoende aankno-

pingspunten in je huidige baan? 
Bij je huidige werkgever. Of wordt 

het echt tijd voor wat anders? In 
de workshop gaat men aan de 
slag met de invulling van jouw 
droombaan. Je gaat de deur uit 
met het eerste beeld van jouw 
ideale baan. Voor meer informatie 
kijk op www.mensenwaarde.nl.
Geïnteresseerden zijn welkom 
op donderdag 11 april in Biblio-
theek Castricum aan de Geester-
duinweg 1. Het programma start 
om 20.00 uur en duurt tot 22.00 
uur. De toegang is € 10,-. Er kun-
nen maximaal 10 deelnemers 
meedoen. Reserveren kan via de 
activiteitenagenda op de websi-
te of bij de klantenservice in één 
van de vestigingen. Betalen kan 
alleen per pin. (Foto: Pixabay)

‘Inwoners moeten 7x minder afval produceren in zes jaar tijd’
Afvalsysteem Castricum drastisch op 
de schop; vervuiler gaat betalen

Volgens de landelijke doelstelling 
mag elke inwoner van Nederland 
in 2025 nog maar dertig kilo rest-
afval produceren. Op dit moment 
staat de teller op ruim tweehon-
derd kilo per Castricummer. Uit 
een enquête die werd afgeno-
men onder inwoners van de ge-
meente, blijkt dat negen op de 
tien Castricummers afval schei-
den belangrijk of heel belangrijk 
vindt. 
Slettenhaar: ,,Mensen willen er 
moeite voor doen, dat stemt mij 
positief. De blik op afval scheiden 
is de afgelopen twintig jaar ver-
anderd. Vroeger werden mensen 
er nerveus van, er is nu veel meer 
draagvlak voor.”

E�ectieve manier
Ook de andere BUCH-gemeenten 
zijn bezig met hun afvalbeleid. Er 
wordt onderling nauw samenge-
werkt, maar elke gemeente maakt 
een eigen plan. Slettenhaar: ,,Ber-
gen is Uitgeest niet, dus als je een 
ander soort woning hebt zul je op 
een andere manier met afval om-
gaan. Per type woning heb je ver-
schillende uitdagingen, maar uit-
eindelijk gaan we allemaal naar 
een �kse daling van het restafval 
toe. Mensen die hun afval beter 
scheiden zijn goedkoper uit dan 
mensen die dat niet doen.” De 
wethouder vervolgt: ,,Die �nanci-
ele prikkel gaat helpen - het is de 
meest e�ectieve manier om het 
doel te bereiken.”

Eerlijker systeem
Afval is vooral grondstof, is het 
uitgangspunt van de gemeente, 
zolang je het maar goed scheidt. 
Verbranden is zonde voor het mi-
lieu en de portemonnee en er 
gaan waardevolle grondsto�en 
mee verloren. Slettenhaar ver-
wacht dat het nieuwe systeem 
uiteindelijk ook invloed zal heb-
ben op het koopgedrag van Cas-
tricummers. ,,Grondsto�en schei-
den moet makkelijker worden. 
Als je alles apart weggooit, kost 
het je niks.” Het systeem wordt 
volgens de wethouder een stuk 
eerlijker. ,,Wanneer we geen 
maatregelen tre�en wordt afval 
duurder voor iedereen, omdat 
het rijk de belasting op restafval 
steeds verder verhoogt. Dat zou 
dus ook een steeds hogere afval-
sto�enhe�ng betekenen.”

Driekwart recyclebaar
In de hoeveelheid afval die de ge-
meente nu te verwerken krijgt, is 
bijna driekwart nog te recyclen. 
Dat zijn allemaal grondsto�en 
waar weer nieuwe producten van 
gemaakt kunnen worden. ,,Het 
wordt verbrand, dat zorgt voor 
veel CO2-uitstoot en het is eigen-
lijk ook zonde omdat grondstof-
fen schaarser worden. We heb-
ben de tijd mee, het klimaatpro-
bleem speelt al veel langer en je 
komt er niet zo goed meer mee 
weg als je zegt dat je geen zin 
hebt om afval te scheiden.”

Extra afvalbak
De kans is groot dat Castricum-
mers in de nabije toekomst een 
extra afvalbak voor PMD (plastic- 
en metalenverpakkingen, drank-
pakken) in de tuin krijgen. Mo-
menteel wordt gewerkt met plas-
tic zakken langs de weg, maar dat 
is slechts een tussenoplossing. 
Met �atbewoners die geen ruim-
te hebben voor een extra bak, 
wordt rekening gehouden. Slet-
tenhaar: ,,Uiteindelijk moet afval 
scheiden gemakkelijk en vanzelf-
sprekend zijn. ”
Als het aan de wethouder ligt 
worden de nieuwe containers 
nog voor het einde van dit jaar in 
gebruik genomen. De raad buigt 
zich voor de zomer over het nieu-
we beleid. 
Meer info over de enquête: www.
castricum.nl/afval. (Mardou van 
Kuilenburg)

Castricum - Zeven keer minder afval produceren in zes jaar tijd - 
dat staat de inwoners van Castricum te wachten. Een ambitieu-
ze doelstelling, erkent verantwoordelijk wethouder Paul Slet-
tenhaar (VVD), maar ‘niet onmogelijk’. ,,Het systeem moet op de 
schop. De vervuiler gaat betalen.”

Start muziek-luistergroep in Castricum
Regio - Op donderdagochtend 
25 april vindt in de bibliotheek 
Castricum een informatiebijeen-
komst plaats over de oprichting 
van een muziek-luistergroep. Veel 
mensen kunnen enorm genieten 
van klassieke muziek. Nóg mooi-
er kan het zijn om samen te luiste-
ren naar prachtige klassieke stuk-
ken, erover door te praten en nog 
meer te begrijpen van deze mu-
ziek.
Spreekt dit u aan en wilt u uw 
kennis over klassieke muziek de-
len? Ga dan op donderdag 25 
april om 11.00 uur naar de bi-
bliotheek Castricum. Daar geeft 
een medewerker van Senia uitleg 
over de oprichting van een luis-

tergroep klassieke muziek.
Senia richt in het hele land luister-
groepen op voor mensen die van 
klassieke muziek houden. Aan de 
hand van de muzieklijst van Se-
nia, die werken bevat uit verschil-
lende stijlperiodes van de mu-
ziekgeschiedenis, kiezen de 7 à 
8 deelnemers welke werken men 
om de 6 weken wil bespreken. Bij 
de bespreking wordt gebruik ge-
maakt van een muziek-luisterwij-
zer, opgesteld door deskundigen. 
Hierin staan luistertips en ach-
tergrondinformatie over het mu-
ziekstuk. De muziekstukken kun-
nen worden beluisterd op inter-
net of op cd’s. 
Enkele werken uit de lijst zijn ‘de 

Goldbergvariaties’ van Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beet-
hoven’s ‘Eroica’, de liederency-
clus ‘Winterreise’ van Franz Schu-
bert, maar ook de ‘Rhapsody in 
Blue’ van George Gershwin of de 
‘Symphonie Fantastique’ van Hec-
tor Berlioz.
Ervaringen van deelnemers aan 
de luistergroepen zijn heel posi-
tief. 
Belangstellenden zijn welkom op 
donderdag 25 april van 11.00 tot 
13.00 uur in de bibliotheek Castri-
cum. Zie ook: www.senia.nl. Aan-
melden bij de bibliotheek of bij 
de contactpersoon van Senia: e-
mail elly.bart@senia.nl of bij in-
fo@senia.nl.

Tafelen voor de Vastenactie
Limmen/Akersloot - Op zondag 
7 april kan iedereen deelnemen 
aan het initiatief: ‘Tafelen voor de 
Vastenactie’. De actie vindt plaats 
in Limmen en Akersloot. Er heb-
ben zich tot nu toe meer dan ge-
noeg kokken en kokkinnen aan-
gemeld om hun huis en tafel be-
schikbaar te stellen voor het ver-
zorgen van een driegangenme-
nu. Tot 5 april kan men opgeven 
om hier aan deel te nemen. 
Het idee is dat de deelnemer een 
driegangendiner gaat houden 
op drie verschillende adressen in 
Limmen of Akersloot. Dit gaat ge-
beuren op zondag 7 april. Deelne-
mers melden zich dan om 17.00 
uur aan op de pastorie van de pa-
rochie, betalen voor het driegan-
gendiner € 12,- en worden dan - 
in koppeltjes van twee - naar een 
bepaald adres gestuurd voor het 
voorgerecht. Na het voorgerecht 
krijgt men - op de afgesproken 
tijd - als koppel een envelop met 
het adres waar het hoofdgerecht 
genuttigd kan worden. En daarna 
krijgt men het adres voor het toe-
tje. Diegene die de gasten ont-
vangt, krijgt dus drie keer twee 
koppeltjes van twee mensen op 
bezoek. De gastheer en -vrouw 
eten natuurlijk zelf ook mee. Een 

initiatief waar iedereen aan mee 
kan doen.
Bij het ‘Tafelen voor de Vastenac-
tie’ (in Akersloot ook bekend als 
‘Walking Dinner’) gaat het om de 
verbondenheid met elkaar en dat 
gebeurt als gevers en ontvangers 
samen komen. En het gaat deze 
actie om de verbondenheid met 
het Vastenactie-project voor Bur-
kina Faso om meisjes betere kan-
sen te geven en deel te laten ne-
men aan het onderwijs door het 

verstrekken van wasbaar maand-
verband.
‘Tafelen voor de Vastenactie’ 
vindt plaats op zondag 7 april 
vanaf  17.00 uur. Geef je snel op. 
Aanmelden voor Limmen kan bij: 
pastor@corneliuskerk-limmen.
nl of tel. 072-5051275. Wie mee 
wil doen in Akersloot kan mailen 
naar: aemmswart@hotmail.com 
of tel. 0251-310505. Informatie en 
spelregels ontvangt men daarna. 
(Foto: aangeleverd)
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La Forza del Destino
Bekijk de opera La Forza Del Des-
tino live in Corso op zondag 7 
april om 16.00 uur.
Christof Loy regisseert een zan-
gerscast vol sterren waaronder 
Anna Netrebko, Jonas Kaufmann 
en Ludovic Tézier in Verdi’s epi-
sche opera, gedirigeerd door An-
tonio Pappano.
Leonora wordt verliefd op Don 
Alvaro, maar als haar vader een 
huwelijk verbiedt, zet een fataal 
ongeluk een drama in gang waar-

in obsessie, wraak en tragedie de 
boventoon voeren. Jonas Kauf-
mann en Anna Netrebko schitte-
ren in Verdi’s epische La forza del 
destino (De kracht van het Nood-
lot), een opera die vraagt om de 
allerbeste zangers. Want dit ver-
haal over bittere wraak die de ja-
ren trotseert is zeer veeleisend als 
het gaat om de vertolking van de 
hoogdramatische muziek en de 
theatrale verbeelding daarvan. 
(Foto: aangeleverd)

Gloria Bell
Gloria is 58 maar voelt zich nog el-
ke dag een prille dertiger op zoek 
naar de liefde van haar leven. 
Haar dagen brengt ze misschien 

door op kantoor, maar haar avon-
den is ze steevast te vinden op 
de dansvloer van clubs in Los An-
geles. Wanneer ze op een avond 
Arnold ontmoet, lijkt er een ein-
de te komen aan haar dagen als 
vrijgezel.

Gratis lezing: ‘Natuurlijke grip op 
auto-immuunziekten’ 
Heemskerk - Schildklierproble-
men, hart- en vaatziekten, ziek-
te van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lu-
pus, Reumatoïde Artritis, Multi-
ple Sclerose, Sarcoïdose, Alzhei-
mer zijn voorbeelden van auto-
immuunziekten.  
Dementie en chronische ver-
moeidheid is vaak ook een lo-
gisch gevolg. Klachten presente-
ren zich vaak in spieren, gewrich-
ten, huid en interne organen, zo-
als nieren, hart, longen en bloed-
vaten. Ziektebeelden waarbij het 
immuunsysteem op eigen weef-
sel onaangepast reageert, noe-
men we auto-immuunziekten.

Frank Jonkers vertelt tijdens een 
lezing op zaterdagmiddag 13 

april over de oorzaken die tot de-
ze ziektes kunnen leiden. Uit stu-
dies blijkt dat slechts een klein 
percentage van de ziektebeel-
den waarbij auto-immuniteit een 
rol speelt wordt bepaald door ge-
netica (erfelijke factoren).  Omge-
vingsfactoren (epi genetica) be-
palen voor het grootste deel het 
ontstaan van auto-immuniteit; 
belangrijk zijn voeding, darm�o-
ra, stress, toxines en infecties.  

De lezing is bedoeld voor patiën-
ten om inzicht te geven over de 
vele mogelijke oorzaken van au-
to-immuunziekten en om te laten 
zien hoe een integrale aanpak 
ook voor u wellicht een uitkomst 
kan bieden. Er is vaak meer mo-

gelijk dan men soms denkt. Door 
alle oorzaken aan te pakken is de 
slagingskans maximaal waardoor 
medicatie kan worden gemin-
derd of vaak zelfs gestopt.

Waar en wanneer: zaterdagmid-
dag 13 april in het opleidingslo-
kaal van BodySwitch aan de Rijks-
straatweg 55 in Heemskerk, van 
14.00 uur tot 16.00 uur. De zaal 
is open om 13.30 uur. Er is plaats 
voor circa 50 personen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Meld u van tevoren wel even aan. 
Dat kan via de website, www.bo-
dyswitch.nl, per e-mail heems-
kerk@bodyswitch.nl, of telefo-
nisch: 0251-234 000.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Forza del Destino 

 The Royal Opera
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.15 uur 
zaterdag 21.15 uur  zondag 20.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Gloria Bell

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 & 20.30 uur 

zaterdag 16.15  & 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 15.30 uur

Dumbo
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 20.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

The Mule
dinsdag 14.00 uur
Capharnaüm
zaterdag 15.45 uur

A Star is Born - Extended Edition
vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur

Green Book
zaterdag 13.30 uur 

Vice
vrijdag 16.15 uur 

Bohemian Rhapsody
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.30 uur
Missing Link
zondag 13.30 uur 

Corgi

Programma 4 april t/m 10 april

Start met expositie en wandeling
Nieuw zomerseizoen op Gemaal 1879
Akersloot - Het zomerseizoen op 
Gemaal 1879 in Akersloot start 
zondag 7 april met een expositie 
van Tineke Kramer-Pijnappel. De-
ze expositie wordt geopend om 
12.00 uur door haar zoon Rob.
Tineke laat veelzijdig werk zien 
in brons, keramiek en op doek. 
Op dit moment beoefent ze �jn-
schilderen op porselein; ze is na-
melijk nooit klaar met leren of an-
deren te leren. Haar opleiding tot 
kleuterleidster, haar behaalde ak-
tes textiele werkvormen, teke-
nen en handvaardigheid, heb-
ben ervoor gezorgd dat ze jaren-
lang heeft lesgegeven in het ba-
sisonderwijs en als vakleerkracht 
in het voortgezet onderwijs. Later 
heeft ze lesgegeven aan huis. Zo-
als ze zelf zegt: ,,Ik haal mijn inspi-
ratie uit mijn directe omgeving, 
dat kunnen bloemen of de natuur 
zijn, maar ook muziek of een ge-
dachte. Wat je daarvan terugziet 
zijn beeltenissen op doek, op ke-
ramiek of in brons, ik blijf steeds 
vernieuwen.’’ 
Een nieuwe gebruiker van het 
Museumgemaal is de Stichting 
Oer-IJ, een regionale bewoner-

organisatie die zich bekommert 
om de kwaliteit en kwetsbaar-
heid van het landschap in de drie-
hoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. 
Hier stroomde tot aan het begin 
van de jaartelling een noordelij-

ke zijtak van de Rijn die bij Castri-
cum in zee uitmondde. Voor be-
zoekers is op de eerste verdieping 
van het gemaal een serie panelen 
opgehangen met informatie over 
de ontstaans- en bewoningsge-
schiedenis van het gebied. De lo-
catie in Akersloot zal ook worden 
gebruikt als verzamelplaats voor 
excursies in het buitengebied.
Om 13.00 uur verzorgt Lia Vriend 
van de St. Oer-IJ een korte wan-
deling rond het gemaal om de 
variatie in het landschap te la-
ten zien en hoe hier het watersy-
steem werkt. Vrijwilligers geven 
uitleg over de waterhuishouding 
in het verre verleden tot het he-
den. Indien de omstandigheden 
het toelaten zal het gemaal in 
werking worden gesteld.

Het Gemaal is open op zonda-
gen van 13.30 tot 16.30 en op 
aanvraag, via 0251-654142 of 
0251-313253. Website: www.ge-
maal1879.nl. Het gemaal is te 
vinden nabij de Geesterweg in 
Akersloot aan de Fielkerweg 4 
(Klein-Dorregeest). (Foto: aange-
leverd)

Zaterdag 20 april in Theater Koningsduyn
Jan Rot, Sharon Kips, Job Hubatka en 
Musica Extrema in de Mattheus Passie
Castricum - Een van de groot-
ste muziekwerken van de klas-
sieke muziek; De Mattheus Pas-
sie, wordt op zaterdag 20 april 
in Theater Koningsduyn vertolkt 
in een nieuwe bewerking. In de 
voorstelling vertolkt Jan Rot de 
rol van evangelist. Sharon Kips en 
Job Hubatka brengen de verschil-
lende recitatieven en aria’s ten ge-
hore en Musica Extrema voegt op 
haar beurt de Latijns-Amerikaan-
se dimensie toe aan deze Paas-
voorstelling. 

De Mattheus Passie van Johann 
Sebastian Bach vertelt het verhaal 
van de laatste dagen van Christus. 
Theatermaker Jan Rot heeft van 
dit verhaal een hedendaags en 
toegankelijke Nederlandse herta-
ling gemaakt, waarbij de koralen 
in het Nederlands kunnen wor-
den meegezongen door het pu-
bliek. De melodieën van de klas-
sieke Mattheus Passie zijn onver-
anderd gebleven en in een eigen-
tijdse Latijns- Amerikaanse con-
text geplaatst. 
De populaire zangeres Sharon 
Kips en bariton Job Hubatka ne-
men de beroemde recitatieven en 
aria’s van het lijdens- en sterfver-
haal voor hun rekening. Kips ver-
wierf vooral bekendheid als win-
naar van het RTL 4-programma X 
Factor. Sindsdien is zij een veel-
gevraagd artiest in met name de 
Nederlandse gospelscene. Bari-
ton Job Hubatka soleerde eerder 
in opera’s van Salieri, Donizetti en 

Rossini in binnen- en buitenland. 
Naast klassiek en barok heeft ook 
de hedendaagse muziek zijn gro-
te interesse. Verder soleert hij re-
gelmatig in de bekende en min-
der bekende oratoria bij o.a. De 
Nederlandse Opera.
De muziek wordt verzorgd door 
het orkest Tango Extremo, welke 
sinds haar oprichting een ontwik-
keling heeft meegemaakt die op 
zijn minst opmerkelijk te noemen 
is. Het orkest heeft op praktisch 
alle grote- en kleine concertpo-

dia van Nederland gestaan, maar 
ook het buitenland heeft al vaak 
met dit ensemble kennis mogen 
maken.

De Mattheus Passie is te zien op 
zaterdag 20 april om 19.30 uur in 
Theater Koningsduyn (Geesterha-
ge, Castricum). Kaarten € 23,- in-
clusief consumptie. Tickets via: 
www.Geesterhage.nl 

Sharon Kips (foto: Beljee Bergwer�)

Jan Rot (foto: Lou Beerens)

Ervaar elektriciteit en mobiliteit 
tijdens Energie Expo
Castricum - Op zondag 14 april 
wordt in de showroom van Van 
der Steen Autoverkoop aan De 
Oude Werf 4 de Energie Expo ge-
houden. 
En wie denkt dat er alleen geke-
ken kan worden naar en gereden 
kan worden met elektrische au-
to’s heeft het mis!

Bas van der Steen: ,,Het evene-
ment is voor iedereen die zich wil 
laten adviseren over energie op-
wekken en omzetten naar mobili-
teit. Bezoekers kunnen zich laten 
informeren of zelfs vrijblijvend 
een proefrit maken in verschil-
lende EV-modellen. Van der Steen 
Autoverkoop stelt in samenwer-
king met Rob van der Wal van 
CiRoPack, BMW Amsterdam en 
Renault Stokman diverse model-
len beschikbaar om vrijblijvend 
een proefrit te maken tijdens de 
Energie Expo.”

Mobiliteit
Maar niet alleen met de au-
to wordt elektrisch gereden. De 
elektrische �ets is niet meer weg 
te denken uit het straatbeeld. 
Jong en oud maakt tegenwoor-
dig gebruik van deze �etsen. De 
medewerkers van Busker Fietsen 
uit Bergen zijn deze dag op de 
Energie Expo aanwezig en kun-
nen u alles vertellen over de elek-
trische �ets. De �etsen kunnen 
ook worden getest.

Huis
De medewerkers van Will Glo-

rie en Theo van Velzen staan de-
ze dag voor u klaar om u alles te 
vertellen over zonnepanelen en 
warmtepompen. Wat kunnen de-
ze panelen u opleveren en hoe-
veel moet u daarvoor investeren? 
Of is in uw geval het gebruik van 
aardwarmte aantrekkelijk voor 
uw energierekening? Voor ener-
gieopslag kunt u met al uw vra-
gen terecht bij medewerkers van 
Indutecc Industrial Solutions.

Advies
Voordat u energie kunt gaan op-
wekken dient u eerst te investe-
ren. Deze investering kunt u �-
nancieren. En misschien kunt u 

zelfs wel subsidie aanvragen. Ge-
rard Tool en Mark Boetje zijn op 
14 april aanwezig en kunnen u 
vrijblijvend van alle informatie en 
mogelijkheden voorzien op Ener-
gie Expo.

Tevens zijn Duurzaam Heiloo en 
Heiloo Energie deze dag geza-
menlijk aanwezig met een stand 
om de bezoekers te informeren.

Energie Expo is geopend op 14 
april van 10.00 tot 16.00 uur, de 
entree is gratis. 
Voor meer informatie: www.ener-
gie-expo.nl. (Tekst: Yvonne van 
Stiphout, foto: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt
Castricum - Het Alzheimer Tref-
punt in Castricum heeft dinsdag 9 
april het onderwerp ‘Dementie en 
verkeer’ op het programma staan. 
Veel mensen met dementie en 
hun mantelzorgers vragen zich af 
of deelname aan het verkeer nog 
mogelijk is; soms is het lastig in te 
schatten wanneer dat punt is be-
reikt. Voor de veiligheid van zo-
wel de persoon met dementie als 
de anderen in het verkeer is het 
belangrijk dat goed wordt onder-
zocht of bijv. autorijden nog wel 
verantwoord is. Maar hoe komt 
het eigenlijk dat deelname aan 
het verkeer moeilijker wordt bij 
dementie. Ben je nog wel verze-

kerd als de diagnose dementie 
gesteld is? En wat kun je doen als 
je naaste met dementie toch blijft 
autorijden?  
Gespreksleider Essy Ferares gaat 
hierover uitgebreid in gesprek 
met wijkagent Wil Gieling en 
oud-specialist ouderengenees-
kunde Teije Hooghiemstra. Hier-
na is er volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
Wilt u meer weten over dit onder-
werp of heeft u behoefte aan an-
dere informatie over dementie? 
Ga dan naar het Alzheimer Tref-
punt in Cultureel Centrum Gees-
terhage aan de Geesterduinweg 
3 in Castricum. De ontvangst is 

vanaf 19.00 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. Iedereen is wel-
kom, mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren en professionals. 
Het belooft een bijzondere avond 
te worden. De toegang is laag-
drempelig en gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. Bij 
elk Trefpunt worden deze men-
sen geïnterviewd door de vaste 
gespreksleider. Na dit gesprek is 
er gelegenheid om vragen, ook 
op andere gebieden, te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 
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Afgraven Zanderij van start gegaan

Gemeentelijk plantsoen wordt bloemrijk grasland
Bloemenweides rukken op in Castricum
Castricum - Waar nu een gras-
veld ligt, is over enkele maan-
den een bloemenweide te zien. 
Zaterdag 13 april vindt in het 
park aan de Mient een feeste-
lijke bloemzaaidag plaats voor 
en door bewoners. Bloeiende 
planten zijn niet alleen mooi, 
maar vormen ook een belang-
rijke bron van voedsel voor bij-
en, vlinders en vogels. 

Ook op andere plekken in de ge-
meente wordt gewerkt aan het 
omvormen van gemeentelijk 
plantsoen in bloemrijk grasland. 
Op de Boterbloem is een bloe-
menmengsel ingezaaid en ook 
zijn enige tientallen vaste planten 
neergezet om het geheel al enig 
aanzien te geven. Er zijn houten 
borden geplaatst, met daarop 
een korte uitleg over het hoe en 
waarom van deze ingreep, en van 
de verwijderde grasmat is een 
licht verhoogde begrenzing van 
dit proefstuk met het aangren-
zende gazon gemaakt.

De gemeente Castricum onder-
steunt het bewonersinitiatief. ,,Ik 
vind het geweldig dat inwoners 
en gemeente hier samen optrek-
ken,” zegt wethouder Falgün Bin-
nendijk. ,,Met dit project kunnen 

we een stap maken in natuurlijk 
groenbeheer. Bij succes kunnen 
we dit op meerdere plekken in 
Castricum uitvoeren, uiteraard als 
daarvoor voldoende draagvlak in 
de buurt is.”
Het doel is om de biodiversiteit in 
Castricum te vergroten. Meer in-
heemse bloemen, insecten (zoals 
bijen en vlinders) en vogels als de 
huismus, die weer van de zaden 
kan pro�teren.
Het project wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Bijzzzaak, een 

groep inwoners van Castricum 
die zich sterk maakt voor een na-
tuurlijke gemeente. Het doel is 
dat de bloemenweide samen met 
de buurt wordt beheerd. 

,,Samen planten en vlinders tellen 
en een enkele keer per jaar hel-
pen met wieden of hooien”, zegt 
Florinda Nieuwenhuis, een van de 
initiatiefnemers. ,,Samen met de 
buren werken is gezellig, je leert 
elkaar kennen en we maken de 
buurt mooier en natuurlijker.”

Franse hangoren gedood in eigen ren
Wat gebeurde er met Gerrit en Grietje?
Castricum - Wat begon als een 
normale zondagochtend eindig-
de voor Bert en Kirsten in een 
nachtmerrie. Ze tro�en hun Fran-
se hangoren Gerrit en Grietje (bei-
den zes kilo zwaar) vorige week 
dood aan onder hun hok. De die-
ren zijn geen natuurlijk dood ge-
storven. ,,Het is frustrerend om 
niet te weten wat er is gebeurd.”

Zes jaar lang leefden ze samen 
in een enorme ren met nachthok 
aan de Gobatstraat, vlakbij Gees-
terduin. Overdag huppelden ze 
samen rond, ’s nachts lagen ze 
dicht tegen elkaar aan onder het 
hok. ,,Daar hadden ze een soort 
kuil gemaakt waar ze sliepen of 
beschutting zochten.” Bert maak-
te het konijnenverblijf zelf. ,,Het is 
denk ik wel vijf bij twee meter. Ze 
hadden echt alle ruimte.” 
Wanneer Bert zondagochtend 
de ren binnengaat om voer neer 
te zetten, blijft het stil onder het 
nachthok. ,,Dat gebeurt wel va-
ker, dan liggen ze nog even lek-
ker.” Als na een rondje met de 
hond het voer nog onaangeroerd 
blijkt, vertrouwt Bert het niet. Hij 
treft het duo dood aan. Wanneer 
Bert en Kirsten de konijnen weg 
willen halen, ontdekken ze ver-

wondingen. De nek van Gerrit 
blijkt gebroken, Grietje heeft een 
gebroken achterpoot en een �in-
ke buikwond. 

Uit navraag bij de dierenarts blijkt 
dat de kans klein is dat de die-
ren zijn gedood door een vos. 
,,Die nemen hun prooi vaak mee 
of vreten ‘m aan”, vertelt Kirsten. 
Een gemiddelde huiskat is niet 
uitgesloten, hoewel dat met het 
formaat van Gerrit en Grietje - 

zo’n zes kilo per konijn - ondenk-
baar lijkt. ,,Er heeft eerder wel een 
Bengaalse kat in de ren gezeten”, 
schetst Bert. Ook de optie dat er 
mogelijk iemand in de tuin is ge-
weest houden ze open. ,,We ho-
pen dat iemand iets gezien of 
gehoord heeft. Laat dit ook een 
waarschuwing zijn voor konij-
neneigenaren die een open ren 
hebben. Zo wil je je dieren echt 
niet aantre�en.” Tips via week-
blad@castricummer.nl. 

Meiden Cunera 2 winnen Rabobank 
Schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Op woensdag 27 
maart is het jaarlijkse Rabobank 
Schoolvoetbaltoernooi van start 
gegaan. De wethouder heeft sa-
men met sponsor De Rabobank 
het toernooi geopend.  Onder 
een stralend zonnetje werd in 
vier poules sportief gestreden om 
de nummer één positie om in de 
halve �nale terecht te komen. Dit 
waren twee scholen, Helmgras en 
Cunera. Helmgras 5 en Helmgras 
4 speelden in de ene halve �nale. 
De andere halve �nale ging tus-
sen Cunera 2 en Cunera 1. 

Helmgras 4 en Cunera 2 heb-
ben beiden gewonnen en gin-
gen door naar de grote �nale.                       
Helmgras 5 en Cunera 1 speelden 
om de derde en vierde plaats. De-
ze �nale is gewonnen door Cune-
ra 1.
De grote �nale was erg spannend 
en eindigde in gelijkspel, zodat er 
penalty’s genomen werden. Cu-
nera 2 heeft deze penaltyserie ge-

wonnen. Zij mogen binnenkort in 
Heemskerk de regio�nale gaan 
spelen. 

Tijdens het toernooi hebben de 
scheidsrechters bekeken wie de 

sportiefste ploeg was. Deze beker 
ging dit jaar naar Visser ‘t Hooft 2. 
De Rabobank heeft besloten dat 
de “mooiste spandoeken” beker 
aan de Paulusschool werd uitge-
reikt. (Foto: aangeleverd)

Op eigen schoolplein
Kinderen onderzoeken 
klimaatverandering
Castricum - De unieke Klimaat-
Bus verscheen dinsdag 26 maart 
voor de Juliana van Stolberg-
school in Castricum. 
Met een heus laboratorium gin-
gen leerlingen van groep 6 en 7 
aan de slag om klimaatverande-

ring op het eigen schoolplein te 
onderzoeken. Dat dit grote the-
ma ook zichtbaar is in het klein, 
ontdekten zij door middel van 
proe�es en experimenten over 
waterkringloop, water in en om 
school, waterkwaliteit en water-

veiligheid.
Het circuit bestond uit drie onder-
delen: proe�es waterkwaliteit in 
de klas; bodemonderzoek en een 
‘scan’ van het schoolplein; water-
experiment op huis met dakpan-
nen en op een huis met een eco 
cultuur; bij de bus een waterta-
fel met daarin een dorp dat door 
overvloedige regenbuien met 
ernstige wateroverlast te maken 
kreeg en weer ‘waterproof’ ge-
maakt moest worden. Na a�oop 
van de proeven volgde in de klas 
een eindgesprek. Dit moet resul-
teren in een klimaatvriendelijk 
ontwerp voor het schoolplein, 
dat binnenkort wordt aangebo-
den aan de directie.
Het was een ontzettend leuke en 
leerzame ochtend. Na schooltijd 
maakten kinderen van BSO Forte 
De Boomhut ook gebruik van het 
programma.
De bus staat de komende dagen 
op nog meer schoolpleinen in 
deze regio. De KlimaatBus is een 
samenwerkingsverband tussen 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, De Helderse 
Vallei, Stichting Kinderopvang 
Den Helder en het Zuiderzeemu-
seum. (Foto: aangeleverd)

Dansavond in 
Geesterhage
Castricum - Internationale Dans-
vereniging Igram houdt zaterdag 
6 april van 20.00 tot 23.00 uur een 
dansavond (Tulpenbal) in Cultu-
reel Centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg in Castricum. Or-
kest Mista verzorgt de muziek de-
ze avond.
Kijk voor meer informatie op 
www.igram.nl.

Aanhouding 
voor verstoren 
openbare orde
Castricum - Vrijdagnacht zijn 
twee mannen bekeurd, die de 
openbare orde verstoorden. De 
één wilde steeds vechten. De an-
der was het niet eens met de po-
litie, die zijn lastige vriendin weg-
trok. Hij wilde een van de politie-
mensen vastpakken en werd naar 
de grond gewerkt.
Beiden zijn met een bekeuring 
verstoren openbare orde huis-
waarts gestuurd.

Inbraak
Castricum - Op vrijdag 29 maart 
is tussen 18.20 uur en 18.40 uur 
ingebroken in een woning aan 
de C.F. Smeetslaan in Castricum. 
Het slot van de achterdeur was 
open geboord. De gehele woning 
is doorzocht. Het is nog niet be-
kend wat er is weggenomen.

The Passion
Beverwijk/Castricum - Zater-
dag 13 en zondag 14 april wordt 
door een projectkoor The Passi-
on in Beverwijk en Castricum uit-
gevoerd. The Passion is een mo-
derne vertelling van het lijdens-
verhaal van Jezus Christus aan de 
hand van bekende nummers. De 
muzikale leiding is in handen van 
dirigente Marieke Zondervan; het 
verhaal wordt verteld door Maar-
ten Mantel.

De uitvoeringen zijn zaterdag 13 
april om 19.00 uur in de Agatha-
kerk in Beverwijk, en zondag 14 
april om 14.30 uur in de Pancrati-
uskerk in Castricum. Beide kerken 
zijn rolstoeltoegankelijk. De toe-
gang is een gratis; na a�oop vindt 
een deurcollecte plaats.
Op zondag is men na The Passi-
on van harte welkom om met een 
kopje ko�e of thee na te praten. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - PWN is vorige week 
gestart met het opnieuw inrich-
ten van zeven hectare agrarische  
grond. Het gaat om het gebied 
ten zuiden van de Geversweg, 
achter het station van Castricum. 
Dit gebied, bekend als de Zan-
derij, werd in de afgelopen pe-
riode gebruikt voor bollenteelt. 
PWN laat hier nu de oorspronke-
lijke binnenduinrandnatuur her-
stellen.

Afgelopen woensdag gaf wet-
houder Paul Slettenhaar het of-
�ciële startsein voor de herin-
richting. Hij deed dat door, on-
der begeleiding, een graafmachi-
ne te bedienen en de eerste ku-
bieke meters grond af te graven. 
Het is de bedoeling dat van het 
terrein de bovenste dertig cen-
timeter grond wordt afgegra-
ven. Dit is bemeste grond en juist 
daar wil men nu van af, zodat de 
bodem weer schraal en voedsel-
arm wordt. Een dergelijke bodem 
is namelijk zeer geschikt voor be-
paalde duinplanten, die er dan na 
verloop van tijd weer te zien zul-
len zijn. PWN verwacht dat dit in 

eerste instantie onder meer slan-
genkruid en teunisbloem zullen 
zijn, maar later ook orchideeën, 
ratelaars en duizendguldenkruid.
Om het e�ect van een binnen-
duinlandschap te versterken, 
wordt na het afgraven van de 
grond een pro�el aangelegd, 
waardoor waterpartijen zullen 
ontstaan die in de zomermaan-
den kunnen droogvallen. Binnen-
duinrandnatuur is volgens PWN 
zeldzaam in Nederland en ook 

wethouder Slettenhaar bevestigt: 
,,Het is niet makkelijk in stand te 
houden, het is een enorme op-
dracht om dat te bereiken’’. Vol-
gens de wethouder is het gebied, 
dat hij omschrijft als de poort 
naar de duinen, in de toekomst 
nog aantrekkelijker om te verblij-
ven. PWN voert het plan binnen 
drie maanden uit samen met de 
gemeente Castricum, belangen-
groepen en de Provincie Noord-
Holland. (Bos Media Services)
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Middag bij Zonnebloem Limmen:
Stichting Oud-Limmen 
met film over scouting
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt haar gasten uit voor 
een gezellige middag met een 
hapje en een drankje, in samen-
werking met Stichting Oud-Lim-
men, op woensdag 17 april. De 
middag wordt gehouden in ‘Hee-
ren van Limmen’ en begint om 
14.00 uur. De zaal is open om 
13.30 uur. Met foto’s en �lmbeel-
den laat Stichting Oud-Limmen 
het ontstaan en de geschiedenis 
van de scouting in Limmen zien. 
De scouting is op 3 maart 1946 
opgericht, mede dankzij Siem 

van der Peet en Jaap Valkering 
en met ondersteuning van kape-
laan Van der Zon. De scouting is 
begonnen in de ‘Pius’ en het Pa-
rochiehuis met later uitbreiding 
naar het gebouw aan de Kapel-
weg. Natuurlijk is er ook veel be-
leefd tijdens de talrijke kampen in 
binnen- en buitenland. Het is een 
feest van herkenning om al die 
gezichten van oud-scoutingle-
den weer te zien. Voor vervoer 
kan men bellen met Ria Hooij-
boer, tel. 5052235. (Foto: aange-
leverd)

Lezing over Stabat 
Mater door Fred Suring
Castricum - Er zijn heel veel com-
ponisten, vanaf de renaissance al, 
die een Stabat Mater hebben ge-
schreven. Al die composities zijn 
gebaseerd op een middeleeuws 
gedicht van Giovanni di Fidan-
za: ‘Stabat mater dolorosa’, dat 
het lijden van Maria bij het kruis 
van haar zoon beschrijft, één van 
de twaalf smarten van Maria. 
Het meest bekende Stabat Ma-
ter is misschien wel dat van Per-
golesi, maar ook o.a. Haydn, Ros-
sini, Dvořák, Poulenc en Letland-
se componist Arvo Pärt schreven 
een prachtig Stabat Mater, ze ko-
men allemaal voorbij in beeld en 
geluid tijdens deze lezing. Ook 
worden twee zijdelingse uitstap-
jes gemaakt naar de beeldende 

kunst. De lezing wordt gehouden 
op zondag 7 april om 20.00 uur in 
de Dorpskerk van Castricum. En-
tree 5 euro, inclusief ko�e/thee. 
(Foto: aangeleverd)

Sfeervol Passieconcert: 
Stabat Mater
Akersloot - Op Goede Vrijdag 
19 april zal het beroemde Sta-
bat Mater van G.P. Pergolesi wor-
den uitgevoerd in de PKN kerk in 
Akersloot. Medewerking aan dit 
concert zal worden verleend door 
de sopraan Ivera Musch en de alt 
Mariette van Berkum. De begelei-
ding is in handen van de organist 
Ton Veltkamp. Voorafgaande aan 
dit concert zal er een korte inlei-
ding gehouden worden door Ds. 

Neeltje Reijnders. In het Stabat 
Mater worden, staande bij het 
kruis, de gevoelens van een lief-
hebbende moeder vertolkt.
Het concert in PKN kerk aan het 
Dielofslaantje in Akersloot begint 
om 15.00 uur. De kerk is open om 
14.30 uur. Toegang: 10 euro. Re-
serveren gewenst (0251 310032 
of ivera.musch@outlook.com). 
Kaartverkoop ook aan de kerk. 
(Foto: aangeleverd)

Demodag bij Bakker
Castricum - Zaterdag 6 april van 
11.00 tot 16.00 uur is er bij de 
snoepwinkel voor kunstenaars Bij 
Bakker weer een demodag. 
Marloes Bloedjes gaat aan het 
werk met de Gelli-Plate, dit is een 
siliconen mat waarmee je kunt 
mono-printen met acrylverf zon-
der dat je een pers nodig hebt. Ze 

gaat aan het werk met acrylverf 
en sjablonen op papier. Ga langs 
en laat je inspireren! 

De demonstratie is gratis te be-
zoeken en de hele dag doorlo-
pend. Bij Bakker is te vinden aan 
de Dorpsstraat 102 te Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Inschrijving Timmerdorp 
Akersloot 2019
Akersloot - De laatste week van 
de zomervakantie is het weer zo-
ver: Timmerdorp Akersloot! De 
inschrijving is op woensdag 10 
april van 17.00 tot 19.00 uur in het 
scoutinggebouw aan de Verleng-
de Roemersdijk 4 in Akersloot.
Timmerdorp Akersloot met dit 
jaar het thema ‘Piraten’ is van 
woensdag 21 tot en met zater-
dag 24 augustus. Het evenement 
staat garant voor veel timmerple-
zier en leuke activiteiten, met als 
uitsmijter de bonte avond op vrij-

dag. Dan zijn er optredens van de 
kinderen en kan iedereen de hut-
ten bekijken. Je mag deelnemen 
aan Timmerdorp Akersloot als je 
in groep 4 tot en met groep 8 zit. 
Meedoen? Lever dan op woens-
dag 10 april het ingevulde for-
mulier in met het inschrijfgeld à € 
22,50 (graag gepast) per kind. Bij 
latere inschrijving is de deelname 
€ 25,00. Meer informatie en het 
formulier is te vinden op www.
timmerdorpakersloot.nl. (Foto: 
Henny Dekkers)

Baukje Bok bij Laan
Castricum - Wereld Astrologie-
dag vindt ieder jaar plaats tijdens 
de lentewende - dat is wanneer 
de lente begint volgens de stand 
van de zon. Astrologe Baukje Bok 
is al 30 jaar bedreven in het uit-
leggen van psychologische pa-
tronen. Zij komt zondagmiddag 
7 april om 14.00 uur om hierover 
uitleg te geven bij Boekhandel 
Laan.
Na een korte uitleg over de hui-
dige planeetstanden, kunt u in de 
vorm van een speeddate Bauk-
je persoonlijk spreken en zal zij 
meer persoonlijk uitleg geven. 
Baukje is lid van de beroepsver-
eninging Astrologische Vakver-
eninging Nederland (zie www.
avn-astrologie.nl ) Er zijn verschil-
lende stromingen zoals onder an-
dere de Klassieke, Psychologi-
sche, Zwarte Lichten en Vedische 
Astrologie. Baukje richt zich op 
de klassieke astrologie: De Zon 
maakt zijn entree in het teken 
Ram – De hemel is verdeeld in 12 
sterrenbeelden. De positie van de 
planeten, het sterrenbeeld waar-

in ze zich bevinden en de relatie 
die ze maken ten opzichte van el-
kaar vertelt iets over de omstan-
digheden, kansen en gebeurte-
nissen op aarde. Het teken waarin 
de Zon zich bevindt ten tijde van 
je geboorte bepaalt je sterren-
beeld. De voorspellingen worden 
beschreven in horoscopen. (Foto: 
aangeleverd)

Wie zingt mee op 
Parochiële Ouderendag?
Castricum - Voor de Parochië-
le Ouderendag in de St. Pancrati-
uskerk in Castricum worden zan-
geressen gevraagd. Dit jaar is de 
Parochiële Ouderendag in de St. 
Pancratiuskerk op donderdag 6 
juni. Traditiegetrouw zal het Da-
meskoor Pancratius haar muzi-
kale medewerking verlenen op 
deze speciale dag. Vorig jaar was 
het koor erg blij met de extra so-
pranen en alten die mee kwamen 
zingen op de Ouderendag. Het 
Dameskoor zoekt ook dit jaar ex-
tra koorleden. Er zijn op deze dag 
weer twee vieringen en tijdens 
de lunch zullen ze weer enke-

le liederen van vroeger brengen. 
Het koor zal voor deze dag drie 
keer repeteren op de donderdag-
middag en één keer op de dins-
dagmiddag, van 13.30 tot 15.30 
uur. De eerste repetitie zal zijn 
op donderdag 9 mei. Dus, wie wil 
komen meezingen met het koor 
op de Parochiële Ouderendag is 
van harte welkom! Voor informa-
tie en aanmelden of gewoon een 
keertje proefzingen, kan men te-
recht bij Gré Portegies, tel: 0251 
653083, bij Gina Beentjes, tel: 
0251 657208 of bij Wendy Leo-
nards: leonards@kpnplanet.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Scholieren bouwen nest-
kasten voor gierzwaluw
Regio - Scholieren van de Juliana 
van Stolbergschool hebben sa-
men met leerlingen Techniek van 
het Kennemer College dertien 
houten nestkasten voor gierzwa-
luwen gemaakt. Verschillende lo-
kale ondernemers hebben gehol-
pen door materialen te doneren. 
De kasten worden opgehangen 
aan een stolp bij Het Ruiterhuys 
in Bakkum. Recentelijk plaats-
te het Huis van Hilde al tiental-
len nestkasten om de gierzwaluw 
te helpen. Theo Ploegaert, Coör-

dinator Natuur Educatie basis-
onderwijs, is initiatiefnemer van 
het project. ,,Met een camera in 
een van de kasten kunnen we het 
doen en laten van de gierzwaluw 
volgen, maar eerst moeten ze we-
ten dat er nestruimte is gemaakt.” 
Tijdens zonsondergang zal bij de 
nestkasten het geluid van een 
gierzwaluw klinken om de die-
ren te lokken. ,,Een hele onderne-
ming”, stelt Theo, ,,maar tot nu toe 
verloopt het prima.” (Foto: aange-
leverd)

Edouard met Jeroen de 
Ruijter in De Bakkerij
Castricum - Edouard treedt vrij-
dag 5 april met Jeroen de Ruijter 
(piano/accordeon/gitaar/vocals) 
op in De Bakkerij.
Een complete avond, met een 
(levens)verhaal, eigen num-
mers maar ook bekende chan-
sons, Engelstalige of Nederland-
se liederen… kortom een verhaal 
van iemand met zijn kwetsbaar-
heid, kracht, (soms bizarre) keu-
zes, mislukking, inspiraties, feest-
jes etc… een beetje jouw verhaal 
ook eigenlijk , toch? 
Edouard zelf over Edoaurd: ,,Het 
begon allemaal met naar buiten 
kijken…buiten mezelf. Iemand 
anders willen zijn, mezelf met an-
deren vergelijken. Daarna kwam 
het contact met de muziek, met 
iets wat in mij vibreert. Zingen, 
spelen, contact met mezelf zoe-
ken, mezelf leren bewonen in 
mijn eigen lichaam en in de bui-

ten wereld. Mijn intimiteit is niet 
van mij alleen, het is universeel. Ik 
zing omdat het kind in mij vertelt 
dat ik het moet doen.’’ Deur open: 
20.00 uur. Aanvang: 20.30 uur. En-
tree: 10 euro. (Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Vitesse 22

balsponsor:  VELDT TEGELWERKEN V.O.F.

pupil v.d. week: WIEBE SMIT (speler van Limmen JO10-3)

ZONDAG 7 APRIL 
Aanvang 14.00 uur:





03 3 april 2019

3 APRIL

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

Jörgen Raymann met ‘Schud-
den aan die boom’ in de Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: Rayn 
Hossainkhan)

De Dutch Eagles in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Hans Guldemond)

Zangeres Rosanna Hofman in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.30 uur. (Foto: aangeleverd)

4 APRIL
Hulp bij digitaal invullen belas-
tingaangifte door vrijwilligers 
Welzijn Castricum. Zij bieden on-
dersteuning van 14.00 tot 15.00 
uur in bibliotheek van Castricum.

Inloopavond over reanimatie 
in het EHBO leslokaal in Cultuur 
Centrum Geesterhage te Castri-
cum van 19.30 en 21.30 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Bijeenkomst over autisme en 
gedragsproblematiek in de 
sport door Stichting Sport-Z 
Aanmelden via www.sport-z.org/
meetup. Voor sportaanbieders en 
(zorg)professionals die betrok-
ken (willen) zijn bij aangepast 
sporten in o.a. Castricum .

Musical ‘JPTeens in Concert’ in 
de aula van het Jac. P. Thijsse Col-
lege in Castricum, 19.30 uur. Ook 

vrijdag (19.30) en zaterdag (15.30 
en 19.30). Kaarten bij de receptie 
van de school dagelijks van 08.00 
tot 16.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Tineke Schouten met Highlights 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Ook vrijdag. (Foto: Roy Beusker)

Lezing ‘De bronstijd van West-
Friesland in Europees perspec-
tief’ van 20.00 tot 22.00 uur in 
Huis van Hilde, Westerplein 6 in 
Castricum. Reserveren via www.
oerij.eu of op de avond van de le-
zing aan de kassa.

Thomas Acda met langverwach-
te eigen voorstelling in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Koos Breukel)

De Warme Winkel: ‘Vincent Riet-
veld gaat voor de Louis d’Or’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: 
Sanne Peper)

5 APRIL
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Herstelcafé voor mensen met 
psychische klachten van 11.00 
tot 13.00 uur met gratis ko�e en 
thee, café Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Castricum.

Wandelen voor vrouwen start 
13.00 uur NS-station Castricum, 
wekelijkse activiteit Welzijn Cas-
tricum. Aanmelden niet nodig. In-
fo: 0251-656562.

Musical ‘JPTeens in Concert’ zie 
4 april.

Edouard met Jeroen de Ruijter in 
De Bakkerij, 20.30 uur. Zaal open 
20.00 uur. Entree 10 euro.

Film ‘A Star is Born’ in Filmhuis 
De Zwaan Cultureel te Uitgeest 
om 20.15 uur. 

Exclusieve voorproefavond Ka-

▲

ravaan Festival in leegstaande 
drukkerij aan de Edisonweg in 
Alkmaar. Korte performances en 
theatrale presentaties van voor-
stellingen uit het aankomend fes-
tivalprogramma. Meer informatie 
op www.karavaan.nl.

Matthäus Passion door Castri-
cumse Oratorium Vereniging in 
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 
115 in Castricum om 19.30 uur. 
Kaarten via de leden van de COV, 
via de website oratoriumcastri-
cum.nl of via m.bakker.desmet@
planet.nl. (Foto: Gabriel Olthof )

Koor Cascantár zingt om 20.00 
uur in de Protestantse kerk, Zui-
derkerklaan 25 in Limmen. Kaar-
ten kosten 10 euro. Kinderen van 
5 tot 15 jaar 5 euro Voor aanmel-
ding en reservering: Micky Vroe-
ge (tel: 672774) of Bert Kuijs (tel: 
655807). (Foto: aangeleverd)

Thank God It’s Donna, eerbe-
toon aan Donna Summer in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Aad Nieuwland)

6 APRIL

Korenfestival in De Vrijburcht, 
Vrijburglaan 2 in Heemskerk van 
11.00 tot 17.00 uur. Toegang 2,50 
euro. Met o.a. Close2U. (Foto: aan-
geleverd)

Demodag bij Bakker van 11.00 
tot 16.00 uur, Dorpsstraat 102 in 
Castricum. Marloes Bloedjes is 
aan het werk met de Gelli-Plate. 
(foto: aangeleverd)

Taxatiedag in Stedelijk Museum 
Alkmaar, Canadaplein 1 van 12.00 
tot 16.00 uur. Opgeven kan t/m 4 
april via reserveren@museumalk-
maar.nl.

Hortus Bulborum is weer open 
tot en met 16 mei, Zuiderkerken-
laan 23a in Limmen. www.hortus-
bulborum.nl. (Foto: aangeleverd)

Musical ‘JPTeens in Concert’ zie 
4 april.

IJsshow kunstrijden op de 
Meent Bauerfeind Alkmaar om 
19.00 uur. Kaarten: www.alk-
maarscheijsclub.nl.

Dansavond in Cultureel Cen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 3 in Castricum van 20.00 tot 
23.00 uur. Meer info: www.igram.
nl. (Foto: Nico Lute)

Johannes Passion door Oratori-
umkoor Heiloo om 19.30 uur in 
Cultuurkoepel Heiloo, Kennemer-
straatweg 464. Kaarten via www.
oratoriumkoorheiloo.nl.

Oberon Theaterproducties met 
CATS in De Vest in Alkmaar, 20.00 
uur. Ook zondag om 14.00 uur.

Machine de Cirque, modern cir-
cus à la Ashton Brothers in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
William The Hüberge)

Passione Italiana: Italiaanse sfe-
ren door Petra Berger & Amici in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Josetta Mel-
lies)

7 APRIL

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)

Rommelmarkt van Time Square 
in dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest van 10.00 tot 
15.00 uur. Toegang is gratis.

Astrologe Baukje Bok bij Boek-
handel Laan, 14.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Start nieuw zomerseizoen op 
Gemaal 1879, Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
Om 12.00 uur opening exposi-
tie van Tineke Kramer-Pijnappel. 
Om 13.00 uur verzorgt Lia Vriend 
van St. Oer-IJ een wandeling rond 
het gemaal. Meer info: www.ge-
maal1879.nl. (Foto: aangeleverd)

Open Deuren Route in Wijk aan 
Zee. Inwoners van Wijk aan Zee 
zetten de deur naar hun monu-
ment open. Start om 14.00 uur 
in Badgastenkerk, Julianaweg 75. 
Deelname gratis, aanmelden wel 
gewenst. Dit kan via www.kenne-
mertheater.nl, kijk bij 7 april. (Fo-
to: aangeleverd)

‘Die ik ben’, theatersolo door 
Kirsten Benschop om 14.30 uur in 
Protestantse kerk, Castricummer-
weg 2 in Uitgeest. Toegang 10 eu-
ro. Reserveren: lezingakersloot@
kpnmail.nl of tel. 0251-319171. 
(Foto: aangeleverd)

Frank Groothof in Cultuurkoe-
pel Heiloo om 14.30 uur. Met mu-
ziek van Harmonieorkest Caeci-
lia. Kaarten: € 10,- via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl of bij het VVV 
kantoor op Landgoed Willibror-
dus te Heiloo. (Foto: aangeleverd)

IJsshow kunstrijden op de 
Meent Bauerfeind Alkmaar om 
19.00 uur. Kaarten: www.alkmaar-
scheijsclub.nl.

Open Podium Bakkum om 15.30 
uur in Hotel Fase Fier. Toegang is 
gratis. Met onder andere de band 
Just AMY. (Foto: aangeleverd)

Kindervoorstelling Haren vol 
banaan voor kinderen vanaf 5 
jaar met hun (groot)ouders om 
15.30 uur in Theater Koningsduyn 
in Castricum. Kaarten verkrijg-
baar via www.toonbeeld.tv of 
bij o.a. boekhandel Laan en The 
Readshop. (Foto: aangeleverd)

Tafelen voor de Vastenactie 
vanaf 17.00 uur in Akersloot en 
Limmen. Opgeven kan tot 5 april. 
Aanmelden voor Limmen kan 
bij: pastor@corneliuskerk-lim-
men.nl of tel. 072-5051275. Voor 
Akersloot mail naar: aemmswart@
hotmail.com of tel. 0251-310505.

Introdans, Saartje van Camp en 
Spinvis met ‘Vier verhalen en een 
dag’ (8+) in De Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. (Foto: Pieter Henket)

Tango Salon in De Vest in Alk-
maar, 19.00 uur.

9 APRIL
Themamiddag kanker: hormo-
ontherapie bij vrouwen van 14.00 
tot 16.00 uur in ’t Praethuys Alk-
maar, Westerweg 50. Toegang 
is gratis. Aanmelden via info@
praethuys.nl of 072-5113644.

Trudy Labij & Frans Mulder met 
’t Is Nogal Fris Voor De Tijd Van 
Het Jaar in De Vest in Alkmaar, 
14.00 uur (Dinsdag Matinee) (Fo-
to: Ben van Duin)

10 APRIL

Inschrijving Timmerdorp 
Akersloot 2019 (21-24 augus-
tus) van 17.00 tot 19.00 uur in het 
scoutinggebouw aan de Verleng-
de Roemersdijk 4 in Akersloot. 
(Foto: Henny Dekker)

Inloopavond over vernieuwing 
van station Castricum van 19.00 
tot 21.00 uur in het gemeente-
huis van Castricum. (Foto: aange-
leverd)

Bijeenkomst over autisme en 
gedragsproblematiek in de 
sport door Stichting Sport-Z 
Aanmelden via www.sport-z.org/
meetup. Voor sportaanbieders en 
(zorg)professionals die betrokken 
(willen) zijn bij aangepast sporten 
in o.a. Castricum .

Turks Fruit, toneelbewerking, 
in TAQA Theater De Vest te zien. 
Kaarten via www.taqatheaterde-
vest.nl. (Foto: Hummelinck Stuur-
man)

Blind Date – De Franse Eijkel in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.
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Voetbaltalenten vertonen kunsten 
Mini WK bij Vitesse’22
Castricum - Nu het Nederlands 
voetbal weer volop in de lift zit, 
krijgen alle voetbaltalenten uit 
Castricum de kans om te schitte-
ren tijdens het Mini WK. Dit jaar-
lijkse toernooi vindt op woens-
dag 8 mei plaats op het complex 
van Vitesse ’22.
Het Mini WK wordt dit jaar voor 
de tiende keer gehouden. Vo-
rig jaar vertoonden 400 kinde-
ren hun kunsten op Sportpark de 
Puikman in Castricum.
Alle kinderen (jongens en meis-
jes) uit de basisschoolgroepen 1 
tot en met 4 zijn van harte wel-
kom om mee te doen. Het voet-

balfeest begint om 13.45 uur en 
duurt tot 16.30 uur. De kinde-
ren uit groepen 3 en 4 spelen op 
kleine veldjes tegen elkaar, waar-
bij elk team een WK-land verte-
genwoordigt. De voetballertjes 
uit groep 1 en 2 werken een par-
coursvorm met oefeningen af. 
Naast het voetbal zijn er tal van 
andere activiteiten om de kinde-
ren een geweldige woensdag-
middag te bezorgen.

Iedereen kan zich inschrijven tot 
en met 12 april op https://www.
vitesse22.nl/mini-ekwk. (Foto: 
aangeleverd)

Dames 2 Croonenburg 
overtuigend kampioen
Castricum - De Dames 2 van vol-
leybalvereniging Croonenburg 
haalden dinsdag 26 maart met 
een 3-1 overwinning op de huidi-
ge nummer 2, Jonas, het kampi-
oenschap binnen. Met deze winst 
kan Jonas de Castricumse ploeg 
niet meer inhalen in de eerste 
klasse.
De dames startten erg scherp 
aan het kampioensduel, waarvan 
vooraf gedacht werd dat deze 
niet makkelijk te winnen zou zijn. 
Het betrof een inhaalwedstrijd 
waarbij de eerste set al eerder in 
het seizoen gespeeld was. De op-
dracht was duidelijk: nog twee 
sets binnenhalen en het kampi-

oenschap kon gevierd worden.
Croonenburg heeft laten zien 
dat ze de terechte kampioen zijn 
in deze klasse. Er werd een zeer 
hoog niveau gehaald waarbij al-
les goed liep. Het publiek kon ge-
nieten van veel mooie reddingen 
en spectaculaire aanvallen. Jonas 
kwam totaal niet in de wedstrijd, 
wat zich dan ook uitte in de twee 
belangrijke setstanden: 25-13 en 
25-15!

Voor Croonenburg een positie-
ve ontwikkeling. Volgend sei-
zoen kan er weer een team in de 
promotieklasse uitkomen. (Foto: 
aangeleverd)

Huldiging voor turnjuf 
Jeanet Welboren
Castricum - Op woensdag 27 
maart, tijdens de algemene le-
denvergadering van gymvereni-
ging DOS, is Jeanet Welboren in 
het zonnetje gezet. 
Jeanet werd 50 jaar geleden (op 
1 april 1969) lid van turnvereni-
ging VIOS (later opgegaan in 
DOS). Ze heeft jarenlang zelf ge-
turnd en is tijdens de dames B-
kampioenschappen in 1984 Ne-
derlands kampioen geworden. 
Na haar eigen actieve turntijd, is 
ze trainster geworden, inmiddels 
al 40 jaar, eerst bij VIOS en later bij 

DOS. Ze traint zowel recreatie- als 
selectieturnsters. Daarnaast gaat 
ze al 45 jaar mee op zomerkam-
pen, eerst als turnster en later als 
leiding.

Reden genoeg om Jeanet te hul-
digen met twee erespeldjes, één 
voor 50 jaar DOS-lid en één voor 
50 jaar lid van de KNGU (turn-
bond). Op de foto Jeanet Welbo-
ren en Marja Ceulen van turnver-
eniging DOS. (foto: aangeleverd, 
Jeanet Welboren staat rechts op 
de foto)

Ook Vredeburg 2 kampioen
Limmen - Het tweede team van 
SV Vredeburg speelde dinsdag 26 
maart het belangrijke bondsduel 
bij Oppositie 2 in Heiloo. Winst of 
remise zou leiden tot het kampi-
oenschap in de derde klasse E. Op 
vrijdag stond ronde 24 van de in-
terne competitie op het program-
ma. 
Nadat vorige week het vlaggen-
schip van SV Vredeburg de titel 
binnenhaalde in de tweede klas-
se C was het nu de beurt aan het 
tweede team. Al het hele seizoen 
presteert het team van captain 
Dick Aa�es top. En ook nu het er-
om spande, schoten de Limmers 
met scherp. Samer Alrayes boek-
te vlot een zege, niet veel later 
gevolgd door Gertjan Hafkamp. 
Toen Barry Blekemolen even la-
ter pro�teerde van een defensie-
ve misser van zijn tegenstander 
was de buit al binnen: 3-0. De di-
verse vreugdekreten waren voor 
Remi Aa�es die al zetten lang met 
een stuk minder aan het ploete-
ren was, het teken om op te ge-
ven. Zijn resultaat deed niet meer 
ter zake. Dat Dick Aa�es en eerste 
bord-speler Hidde Ebels beiden 
nog een remise noteerden, maak-
te de eindscore nog fraaier: 4-2. 
Met 12 matchpunten en 26 bord-
punten uit zes duels is Vredeburg 
2 de onbetwiste nummer één. En 
wat een onwaarschijnlijk seizoen 
voor de schaakvereniging, met ti-
tels voor de twee hoogste teams 

en een jubileumfeest in het vizier. 
Ook de aangekondigde simul-
taansessie met Sopiko Guramish-
vili zal het seizoen 2018-2019 tot 
een heugelijk seizoen maken.
In de interne competitie verste-
vigde koploper Luc Janssen zijn 
leidende positie door een zwaar-
bevochten zege op Gertjan Haf-
kamp. Achtervolger Bob Stolp 
versloeg Hans de Goede. Tegen 
Bert Hollander bediende Jos Ad-
miraal zich op kundige wijze van 
de Franse verdediging en behaal-
de een keurig half punt tegen de 
nummer drie van de ranglijst. Ha-
rold Ebels en Marlies Sturk eta-
leerden een Spaanse partij. Ebels 
veroverde een pionnetje in het 
vroege middenspel en wist het 
voordeel uit te bouwen tot een 
vol punt. Daar was onderweg nog 
wel een handig kwaliteitso�er 
voor nodig. De twee paarden van 
Dick Aa�es waren sterker dan de 
toren van Yvonne Schol.  Matthijs 
Hulsebos tekende voor een soe-
pele overwinning op Marc Voor-
walt, terwijl Marcel Wester zich 
sterker toonde dan Paul de Ruij-
ter. De overwinning van Jan Le-
vering op Samer Alrayes was van 
hoge kwaliteit. 
Komende vrijdag staat de laatste 
bondswedstrijd van het seizoen 
geprogrammeerd: Vredeburg 4 
ontvangt Caïssa 5 uit Hoorn. De 
overige schakers spelen dan ron-
de 25 van de interne competitie.

ReumaNederland haalt 
€9.045,81 op in Castricum
Castricum - ReumaNederland 
bedankt alle collectanten, comi-
téleden en inwoners van Castri-
cum voor hun grote inzet en bij-
drage aan de landelijke collecte-
week. Tijdens de collecte van 18 
tot en met 23 maart 2019 hebben 
zij met elkaar in totaal € 9.045,81 
opgehaald.
Met deze donaties kunnen on-
derzoeken worden ge�nancierd 
die de oorzaak van reuma kun-
nen achterhalen en verbeterin-
gen in de behandelingen kunnen 
realiseren. Dit helpt het leven van 
2 miljoen Nederlanders te verbe-

teren. Nog meer wetenschappe-
lijk onderzoek is nodig om reuma 
de wereld uit te helpen. Naast het 
�nancieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft ReumaNeder-
land ook voorlichting, ondersteu-
nen ze patiëntenactiviteiten en 
komen ze op voor de belangen 
van mensen met reuma in de po-
litiek en de zorg. Samen zetten ze 
zich in voor een beter leven met 
reuma vandaag. 
Steunt u hen? Bankrekening: NL-
02RABO0357674812, Amster-
dam. Meer informatie is te vinden 
op www.reumanederland.nl.

Opsteker voor clubs 
door de VriendenLoterij
Castricum - Een mooie opste-
ker voor drie verenigingen in 
Castricum. Dankzij hun achter-
ban kwam er in 2018 bij deze 
clubs 9.983 euro extra binnen in 
de clubkas. FC Castricum haalde 
het hoogste bedrag op, namelijk 
6.676 euro. In Limmen kwam bij 
voetbalvereniging Limmen 2.417 
euro extra binnen in de clubkas 
in 2018. 
De achterban steunt haar ver-
eniging door speci�ek voor deze 

club mee te spelen met de Vrien-
denLoterij. De helft van ieder lot 
waarmee zij meespelen, gaat di-
rect naar de clubkas. Opbrengs-
ten worden zoal besteed aan een 
nieuw trainingsveld, een opknap-
beurt van een clubhuis en hulp 
aan jong en oud in de regio. 

Clubs en verenigingen die nog 
niet aangesloten zijn, kunnen 
zich aanmelden via: www.vrien-
denloterij.nl/clubs.

Afzwemmers in maart
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er ’s middags voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum. 
Deze maand kunnen 67 kandida-
ten gefeliciteerd worden met het 
behalen van hun zwemdiploma.
Op woensdag 6 maart heeft een 
groep van 24 kandidaten voor het 
B-diploma afgezwommen. Dat 
werd goed gedaan door: Fabi-
enna Beentjes, Marcus Bouwens, 
Bente Brakenho�, Rogier Dek-
ker, Liza Dogger, Pepijn Genders, 
Wendela Groen, Nora Groenen-
dal, Noa Groot, Mees Kalter, Nick 
Laarhuis, Jasmijn van der Meulen, 
Madelief van der Meulen, Bram 
Mooij, Shiva Oosten, Catalina Pe-
rez, Salem Ramadan, Charlotte 
Schavemaker, Eva Schrama, Dya-
le Smit, Joep Spil, Jelle Jacob Tols-
ma en Joost Uittenboogaard. Te-
gelijkertijd heeft Matthias Kramer 
zijn certi�caat voor B gehaald.

Op woensdag 13 maart is er 
door 10 kandidaten afgezwom-
men voor het C-diploma. Poppy 
Baltus, Mia Brouwer, Eline Hee-
res, Mark Herijgers, Merel van der 
Hoeven, Milan Kolemenoglu, Di-
nand Konings, Finn Kool, Panja-
pon Munkong en Phoenix Rom-

mel zijn geslaagd.
Woensdag 20 maart was inge-
pland voor de verschillende 
Zwemvaardigheidsdiploma’s. De-
ze drie diploma’s kun je halen na 
het afsluiten van het Zwem ABC 
om je meer te verdiepen in het 
zwemmen. Voor Zwemvaardig-
heid 1 hebben Taisia Aleksandro-
va, Reem Almoustafa en Kristián 
Farago afgezwommen samen 
met Ahmad Almoustafa en Bjorn 
Kool voor Zwemvaardigheid 2, 
terwijl Dima Almoustafa, Sahin 
Almoustafa, Layra Colleye, Feli-
ne van Graas, Merijn van Graas 
en Quinten Heijne Zwemvaardig-
heid 3 hebben gehaald.

Op woensdag 27 maart heeft een 
groep van 22 jonge kandidaten 
afgezwommen voor het eerste 
zwemdiploma. Saleh Alsadaka, 
Nienke Belleman, Floris Bleijen-
daal, Mistral Bleijendaal, Filou 
Breg, Lynn De Koning Gans, Fien 
van Dijk, Rimmert te Hennepe, Si-
mon Korf, Conor McGlone, Niek 
Miltenburg, Mandy Pepping, Sue 
Pronk, Annabel Schipper, Kay-
lin Schram, Hugo Schulkes, Lida 
Sheykhzada, Sophie Smit, Quinn 
Stalman, Maddy van der Vlugt, 
Wout de Vries en Max Zonneveld 
zwommen goed al hun banen.

In landelijke MTB-competitie
Podiumplek voor Jade 
Limmen - Ondanks dat de fo-
cus dit jaar op de weg ligt pikte 
Jade Wuurman uit Limmen een 
mooie podiumplek mee in de 
derde wedstrijd van de landelijke 
MTB competitie in Honselersdijk 
(cat.5). Dat er voor Jade Wuurman 
een prijs te halen viel in deze MTB 
wedstrijd in deze fase van haar 
seizoen mocht toch wel een ver-
rassing genoemd worden. Vanaf 
de achterste startrij leek het een 
kansloze missie te worden, maar 
al snel bleek dat er toch nog kan-

sen lagen op een podiumplek.
Het zeer selectieve parcours met 
veel technische passages was 
een kol�e naar de hand van Jade 
Wuurman.

Nummer 1 Elene Poppelers was 
door haar goede startpositie niet 
meer te achterhalen, maar Anne-
linde van Dorp werd halverwege 
de wedstrijd opgeraapt en ach-
tergelaten waardoor Jade Wuur-
man een prachtige tweede plek 
veroverde. (Foto: aangeleverd)

Wout Bakker krijgt winst 
in schoot geworpen
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft wel op heel eenvoudi-
ge wijze en met het nodige ge-
luk gewonnen in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup. 
Toch was het Akersloter Hidde 
Buur die het rapste uit de start-
blokken kwam, maar al in het eer-
ste technische gedeelte op Sport-
complex de Cloppenburgh af-
stapte om wat lucht uit zijn ach-
terband te laten ontsnappen. Dit 
omdat hij voor zijn gevoel niet 
lekker door de bochten kwam. 
Het gevolg hiervan was dat Hid-
de Buur als een na laatste bij de 
eerste doorkomst na een volle 
ronde passeerde. Niet getreurd 
moet Buur gedacht hebben en 
zette, gedreven als altijd, de ach-
tervolging in en zijn winstkans 
wel op hele losse schroeven zet-
te. Wout Bakker, de eeuwige te-
genstrever van Hidde Buur, was 
gevlogen en in de verste verten 
ook niet meer te zien. Toch was 

Bakker niet helemaal gerust met 
de situatie, want nu moest hij in 
zijn eentje de koers inschatten, 
waar anders Hidde Buur zorgde 
dat hij scherp bleef. Henk Jan Ver-
donk senior uit Egmond aan den 
Hoef en Alkmaarder Henk Louwe 
zaten hem nu op de hielen. Echt 
gevaarlijk konden deze twee, zo 
bleek in het vervolg, niet worden 
voor latere winnaar Wout Bakker. 
Ruim halfkoers wist Hidde Buur 
het duo Verdonk senior/Louwe 
toch nog te verschalken en zijn 
opmars voort te zetten richting 
Wout Bakker. Maar daarvoor was 
het duidelijk te laat en kon Bak-
kertje onbedreigd de volle buit 
pakken voor de een beetje ont-
dane Hidde Buur, die deze ont-
stane situatie alleen zichzelf kan 
verwijten. 

Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo; 
2. Hidde Buur, Akersloot; 3. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 4. Henk Louwe, Alk-
maar; 5. Chris Kemp, Egmond aan 
den Hoef.

Snelheidscontrole
Akersloot - Vorige week woensdag tussen 08.45 en 12.45 uur is een 
snelheidscontrole gehouden op de Geesterweg. Er is gecontroleerd 
binnen de bebouwde kom. Van de 962 passanten reden er 131 te hard. 
De hoogst gemeten snelheid 96 kilometer per uur, terwijl 50 de toe-
gestane snelheid is.
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Agenda Raadsinformatieavond 4 april 

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

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Wat vindt u als inwoner van de 
dienstverlening van de 
gemeente, de woon- 
en leefomgeving, 
zorg en welzijn en 
hoe wij u betrekken 
bij onze plannen en 
ideeën? We vragen 
het u deze week. Dan 
gaat er een en u te naar 
2000 inwoners, die via een 
steekproef zijn geselecteerd. 
Met een uitnodiging van de 
burgemeester om die in te 
vullen. Ook alle ondernemers 
wordt gevraagd een vragenlijst in 
te vullen. Deze vragen gaan over 
het ondernemersklimaat en de 
relati e met de gemeente.

Hebt u de uitnodiging en en u te ontvangen, vult u de vragenlijst dan alstublieft  in. Hoe meer 
deelnemers, hoe beter wij weten waarover u tevreden bent, en waarover niet. De uitkomsten 
gebruiken wij om de dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemers te verbeteren. De 
resultaten worden in juni verwacht. 

De Burger- en Ondernemerspeiling 

Wat vindt u van onze dienstverlening? 

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 15 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.

Agenda Raadsplein 11 april 2019 

 
Tijd  Onderwerp 
 Commissies  
19.30  20.15 Wijzigingsverordening op de Marktverordening Castricum 2015 in
 verband met toevoegen markt Bakkum
19.30  20.15 Vaststellen van het bestemmingsplan Brakersweg 67- 69
20.15  21.00 A  andeling WOB-verzoek inzake risicoanalyse Duin en Bosch

21.15 – 21.00  Commissie Algemene Zaken
 1A aamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
              Omgevingsdienst (OD)
 1B Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 Diversen 
 Pauze
21.15  22.30 Focusagenda Regio Alkmaar 
21.15  22.30 Voorstel taskforce wonen   

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Afscheid Marcel Steeman
 4 Installati e Harold Ebels tot raadslid
 5 Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 6 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A emeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van
  het RAUM
 B aamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
  Omgevingsdienst (OD) (onder voorbehoud van
  commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 
  

nwoners, vertegenwoordigers van maatsc appeli ke organisa  es en bedri ven kunnen 
gebruik maken van de mogeli k eid om in te spreken bi  onderwerpen die in de commis
sievergaderingen aan de orde zijn. 

ndien u gebruik wenst te maken van de mogeli k eid om in te spreken, kunt u ic  daar
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 1 .00 uur aanmelden bi  
de gri   e via raadsgri   e castricum.nl, o  via de tele oonnummers 0  909 01  en 0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Onderhoudswerkzaamheden 
A9 door Rijkswaterstaat 
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Opti mum de komende 
week, vanaf woensdag 3 april,  onderhoudswerkzaamheden 
uit op de A9. De werkzaamheden bestaan uit 
asfaltwerkzaamheden.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de verkeersluwe 
nachtelijke uren om de hinder voor het verkeer zo veel als 
mogelijk te beperken. Om deze werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren, worden naast wegafze   ngen ook ti jdelijke omleidingen ingesteld. 

U moet rekening houden met extra rijti jden.

Inloopavond verbouwing station

Tussen 19:00 en 21:00 uur krijgt u in het gemeentehuis antwoord van ProRail, aannemer 
K Dekker en de gemeente op uw vragen over de plannen, de twee bouwfases, parkeren, 
verkeer, andere ingangen naar het stati on, etc. 

iet vergeten  woensdag 10 april inloopavond over verbouwing sta  on Castricum

Feestelijke opening speelplek 
Dokter Teenstralaan
De speelplek Dokter 
Teenstralaan is o   cieel 
geopend door wethouder 
Ron de Haan en een piepjonge 
maar dankbare inwoonster. 

De speeltoestellen waren 
op en aan vervanging toe. 
Er staan nu nieuwe  houten 
toestellen voor jong en oud. 
Er is zelfs een jeu de 
boulesbaan voor de 
volwassenen.

De veerpont Akersloot krijgt tot en met 10 april de tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. 
Voor fi etsers en voetgangers is er een vervangende pont. 

Vaarti jden 
De fi ets- en voetgangerspont vaart van maandag 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.

Pontje Akersloot uit de vaart

Like ons op Facebook
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

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 3 april 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
240319 Burg Lommenstraat 24 in Castricum 
 Het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (WABO1900502)
250319 Schulpvaart (nabij Zeeweg 2)  in Castricum 
 Het plaatsen van een voetgangersbrug (WABO1900507)
 Geelvinckstraat 74 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900508)
 Dorpsstraat 89 in Castricum 
 Het realiseren van een ontbijt/lunchroom (WABO1900510)
280319 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1900524)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Ingetrokken: parkeerterrein Zeeweg in Castricum  
    Het ti jdelijk plaatsen van een beachbox (WABO1900341)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
260319 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
260319 Geelvinckstraat 88 in Castricum  
 Het vervangen van het dak (WABO1900226)
270319 Geesterweg 3 in Akersloot
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen   
 (WABO1802065)
280319 Heereweg 73c in Castricum
 Het bouwen van een woning en een Bed & Breakfast (WABO1801543)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Subsidieregeling Klimaatbestendige regenwatertuin
Het college van B&W heeft  op 26 maart 2019 de subsidieregeling klimaatbestendige 
regenwatertuin 2019 vastgesteld. 

Het doel is om tuinen te ontt egelen en berging te creëren van waaruit regenwater kan 
infi ltreren in de tuin, zodat het regenwater niet naar de weg en/of het (hemelwater)riool 
gaat.  
De regeling treedt per 3 april 2019 in werking en heeft  een terugwerkende kracht tot en met 
1 januari 2019.

De subsidieregeling, informati e over regenwatertuinen en de aanvraagprocedure is te 
vinden op www.castricum.nl/regenwatertuin

Castricum, 3 april 2019.

Colofon

Met kans op extra bedrag voor winnend ontwerp

Subsidie voor klimaatvriendelijke tuin
Wie de tuin op de schop neemt en voorzieningen treft  voor regenwater kan hiervoor 
subsidie krijgen. De gemeente heeft  een pot van 10.000 euro voor dit doel. Vergoed wordt 
maximaal de helft  van de kosten en maximaal 500 euro. De gemeente wil zo bevorderen dat 
tuinbezitt ers het regenwater meer zelf opvangen waardoor het riool ontlast wordt.

Wethouder Falgun Binnendijk: “Het klimaat verandert, daardoor hebben we te maken met 
heft igere regenval. Onze riolen kunnen dat niet alti jd aan en dan is er overlast. We doen zelf veel 
aan waterberging, maar inwoners kunnen ook bijdragen. Water in eigen tuin opvangen, zodat 
dit niet ook richti ng riool stroomt.”

Mogelijkheden
Stenen vervangen door groen is een goede bijdrage: regenwater kan dan direct de bodem in. 
Wat ook kan: kiezen voor waterdoorlatende terrastegels of grind, of infi ltrati ekratt en. Ook daken 
kunnen aangepakt: met beplanti ng voeren ze minder water af.

Voor het inrichten van de regenwatertuin kan men in 2019 subsidie aanvragen. Er gelden 
verschillende voorwaarden. Zo moet de tuin minimaal 21 mm water kunnen bergen dat op het 
verharde deel van uw perceel valt, inclusief het dak. Simpel gezegd: de tuin moet in staat zijn 
een fl inke hoosbui te verwerken zonder dat het water ergens anders heen stroomt.

Wedstrijd
De ontwerpen die voor 1 juli 2019 zijn ingediend doen automati sch mee aan de wedstrijd voor 
‘Beste regenwatertuin 2019’. Er worden twee ontwerpen als winnaar uitgeroepen. De winnaars 
ontvangen beiden een aanvullende subsidie voor hun regenwatertuin van €500,00.
De ontwerpen worden beoordeeld op eff ect en creati viteit. Van belang is dat ze een goed 
voorbeeld zijn voor andere inwoners. 

Alle informati e over regenwatertuinen en de aanvraagprocedure is te vinden op www.castricum.
nl/regenwatertuin.




