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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Dierenliefhebbers Molendijk treffen maatregelen
‘De konijnenren gaat echt dicht’
Castricum - De reacties stroom-
den binnen nadat vorige week 
het verhaal van de Franse hang-
oren Gerrit en Grietje werd gepu-
bliceerd. Het duo werd dood ge-
vonden in de open ren en bleek 
geen natuurlijke dood gestorven. 
Vooral baasjes van kippen, konij-
nen en cavia’s in Molendijk her-
kennen het verhaal. 

Twee weken geleden tro� en Re-
ne en dochter Lucie Amse een 
van hun konijnen dood aan. Ook 
zij hebben een open ren en wo-
nen op de Bloemen. ,,We zagen 
geen verwondingen en dachten 
aan stress”, zegt Rene. Zondag-
nacht schrok Lucie wakker van 
geluiden in de tuin. Haar konijn, 
een Vlaamse reus, was � ink aan 
het stampen. ,,Ze is in haar onder-
goed naar beneden gerend en 
heeft de kat, die bovenop ons ko-

nijn zat, in zijn nekvel gegrepen 
en over de ren gegooid. De hond 
ging er direct op af.” Lucie sluit 
het beest op in de schuur en ont-
dekt dan dat het geen kat is, maar 
een vos. Ze bellen de vossenop-
vang en krijgen te horen dat het 
paringstijd is. ,,Vrouwtjes hebben 
mogelijk een nest in de buurt en 
mogen dus niet elders uitgezet 
worden”, legt Rene uit. ,,Vossen 
ruiken konijnen al van kilometers 
afstand. Als ik ‘m vannacht naar 
buiten laat, op advies van de op-
vang, kan hij of zij zo weer ergens 
anders toeslaan.”

De familie Zoetelief uit de Mar-
shallstraat vond, op dezelfde och-
tend als Gerrit en Grietje, drie van 
hun vier kippen dood in de ren. 
,,De vierde liep, geplaagd door 
een buurtkat, rond in de tuin. Al-
ledrie de kippen waren bij de kop 

gepakt, eentje lag zelfs los. Het 
was bizar”, schetst de familie. Ook 
zij zien geen zichtbare verwon-
dingen. ,,Wij denken dat er een 
vos in het spel is, maar waarom 
er niets van de buit wordt meege-
nomen is ons een raadsel.”

Zo zijn er meerdere dierenlief-
hebbers die gruwelijke vondsten 
doen in hun open of deels over-
dekte ren. Naast de vos wordt 
ook meerdere keren de boom-
marter als dader aangewezen. 
Anderen sluiten ook een ‘moord-
lustige buurtkat’ niet uit. Verschil-
lende eigenaren hebben al maat-
regelen getro� en om hun huis-
dieren te beschermen. De fami-
lie Zoetelief heeft hun laatste kip 
zelfs bij een boerderij onderge-
bracht. ,,Daar kan hij lekker rond-
lopen en wordt hij ’s nachts goed 
beschermd tegen vijanden.”

Een schoolmusical, JPTeens in 
Concert, maar dan professioneel
Castricum - Het lijkt overdreven: 
zestig kinderen op het toneel van 
het Jac. P. Thijsse College, die met 
maar liefst 250 kostuums en 48 
zendermicrofoons een schoolmu-
sical op de planken zetten.
‘JPTeens in Concert’ is groots op-
gezet en zit gelikt in elkaar. Pittige 
dansen, meerstemmige zang en 
groots spel, prachtige kostuums 
van Greet Verkleedt, in combina-
tie met sfeervolle belichting die 
voor intieme momenten zorgt, 
maar het is vooral het enthousias-
me waarmee de leerlingen op het 
toneel staan. Daar pakken ze het 
publiek mee in.
JPTeens on Stage heeft duide-
lijk een oog voor talent en weet 
hoe ze de spelers moet motive-
ren en begeleiden naar een ni-
veau, wat je niet verwacht als je 
naar een schoolmusical gaat kij-
ken. De cast, leerlingen en ex-
leerlingen van 11 tot 20 jaar, heb-
ben duidelijk hard gewerkt, want 
alles klopte tot in de puntjes. Er 
zat een enorm tempo in de voor-
stelling waar de leerlingen geen 
last van leken te hebben. Ieder-
een stond op tijd op zijn plekje te 

spelen met zo veel passie en inzet 
dat het net leek of er geen 7 voor-
stellingen voor ruim 1500 men-
sen werden gespeeld. De perso-
nages waren ontzettend goed 
gecast, een aantal (oud)leerlin-
gen vertolkte weer een rol die ze 
in de zeven jaren hiervoor had-
den gespeeld, maar ook een he-
le grote groep nieuwe talenten 
had zijn eigen inbreng en maak-

te van deze voorstelling een kwa-
litatief zeer goede voorstelling. 
Een groot compliment ook voor 
Max Vessies, die zijn talent voor 
presenteren kon laten zien in de-
ze show. Nieuwe talenten wissel-
den ‘oudgedienden’ af. Gewel-
dig inspirerend om naar te kijken. 
Een schoolmusical, maar wel de 
meest professionele in zijn soort. 
(Foto’s: aangeleverd)

Huldigingen bij de brandweer Akersloot
Akersloot - Tijdens de jaarverga-
dering van brandweer Akersloot 
op vrijdag 5 april werd brand-
weerman Dave Hoogenboom in 
het zonnetje gezet, hij kreeg een 
oorkonde met bijbehorende me-
daille voor 20 jaar lid van de vrij-
willige brandweer. Hij vervult bin-
nen de post de rollen van bevel-
voerder en schipper.

Verder kregen Dennis Admiraal 
en Vyvyan Berkhout hun diplo-
ma’s overhandigd voor respectie-
velijk pompbediener en brand-
weerchau� eur. 
Vier nieuwe vrijwilligers en één 
zittend lid legden de ambtseed 
af. Dit waren Roel van Seventer, 
Jelle Koenis, Joost Pepping, Ro-
bert Hoek en Wil Hollenberg.

Op de foto van links naar rechts 
staand: postcommandant Ton 
Dekker, Jelle Koenis, teamcom-
mandant Elleke van Lingen, Den-
nis Admiraal, Wil Hollenberg, Roel 
van Seventer, Vyvyan Berkhout 
en jubilaris Dave Hoogenboom. 

Gehurkt: Joost Pepping en Robert 
Hoek. (Foto: aangeleverd)

Byzantijnse zang op tweede paasdag
Castricum - Op maandag 22 april 
zal in de Pancratiuskerk in Cas-
tricum muziek klinken die daar 

nog niet vaak te horen is ge-
weest. Door het gerenommeerde 
Hoorns Byzantijns Mannenkoor 

worden er Oosters-orthodoxe ge-
zangen in alle gradaties vertolkt: 
zowel de ingetogen liederen uit 
de Lijdenstijd als de feestelijke 
uitbundige liturgische gezangen 
van Pasen. De kerk aan de Dorps-
straat 113 is open om 19.00 uur, 
aanvang concert 19.30 uur. De 
entree bedraagt € 15,00 inclusief 
pauzedrankje. Kaarten zijn onli-
ne verkrijgbaar via www.ticket 
kantoor.nl/shop/zca01 en voor-
afgaande aan het concert in de 
kerk. Verdere informatie:  www.
zingenenzo.com. (Foto: Kees 
Kraal)
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Zonnebloemen op De Zilvermeeuw
Castricum/Beverwijk - Aan de 
Noorderkade in Beverwijk lag 
zondag 3 april rondvaartboot De 
Zilvermeeuw 2 te wachten voor 
gasten van De Zonnebloem die 
een tocht gingen maken over het 
Noorzeekanaal. Er gingen 152 
gasten mee die verzorgd wer-
den door 30 vrijwilligers, hieron-
der 40 Castricummers. Ook Zon-
nebloemen uit Limmen, Wijk aan 
Zee, Uitgeest en Heemskerk wa-
ren aanwezig. 

Na het inschepen aan boord ont-
vingen de gasten ko�e en een 
heerlijk gebakje. Burgemeester 
Smit van Beverwijk zwaaide De 

Zilvermeeuw 2 uit. De tocht ging 
over het Noordzeekanaal rich-
ting Zaandam en Amsterdam. Na 
het passeren van de Oranjeslui-
zen kwam zelfs Pampus in zicht. 
Onderweg zag iedereen de Karel 
Doorman die groot onderhoud 
krijgt. Na het passeren van de 
Schellingwouderbrug zag men 
Durgerdam liggen. Een drankje 
werd niet vergeten en ondertus-
sen genoten de passagiers van 
een heerlijke maaltijd. Heerlij-
ke soep, gevulde kip�let, diverse 
groente en ijs met slagroom toe. 
De keukenbrigade had veel eer 
van hun werk.  Na de lunch was er 
een loterij met vele leuke prijzen. 

Van wijn tot en met een paashaas 
van chocolade. 
De kapitein voer ook nog heel 
dicht langs de in aanbouw zij-
nde sluizen van IJmuiden. Een 
knap staaltje Hollands vakman-
schap waar we trots op mogen 
zijn. Om 17.30 uur was de boot 
weer in De Pijp in Beverwijk. De 
afhalers stonden te wachten en 
kregen zeer enthousiaste verha-
len te horen. De gasten hebben 
genoten van een prachtige dag 
met De Zonnebloem. Hulde aan 
de vrijwilligers en de bemanning 
van De Zilvermeeuw die dit alles 
mogelijk maakten. (Foto: aange-
leverd)

Nieuwe wijkagent wil dorp veiliger maken
‘In Castricum gebeurt altijd wel wat’

Castricum - Met zijn vierender-
tig jaar is hij een van de jonge-
re wijkagenten van Alkmaar 
en omgeving. Jacco Munster 
kreeg de wijk Castricum cen-
trum twee maanden geleden 
toebedeeld en draagt die ver-
antwoordelijkheid met verve. 
,,Ik heb een fantastische job.” 

Jacco deed een beroepskeuzetest 
en bleek hoog te scoren op ge-
uniformeerde functies. ,,De doua-
ne, de marechaussee - ze kwamen 
allemaal voorbij. Ik koos uiteinde-
lijk voor de politieacademie.” Na 
zijn opleiding in 2006 werkte hij 
jarenlang als hoofdagent in Alk-
maar. Recent kwam er een vaca-
ture vrij in Castricum, die Jacco 
graag wilde vervullen.  ,,Castri-
cum voelde tijdens mijn werk al 
goed. Het is een mooi dorp.” 

Aanpakken
Met de wijken Castricum cen-

trum en de Oranjebuurt hoeft 
de nieuwbakken wijkagent zich 
niet te vervelen. Het meest in-
teressante van zijn werkt vindt 
Jacco het omgaan met mensen 
en het aanpakken van crimina-
liteit. ,,Als wijkagent heb ik con-
tact met alle lagen van de bevol-
king, dat maakt mijn werk heel di-
vers. Veel problemen kan ik zelf 
oplossen door in gesprek te gaan. 
En soms gaat het om zaken die 
meer instanties aangaan, dan kan 
ik de mensen doorverwijzen. Sa-
men zorg je voor leefbaarheid in 
de wijk.” 

Vooral het horecagebied vindt 
Jacco leuk, in de nachtelijke uren 
komen er wel 900 jeugdigen naar 
het centrum van Castricum. ,,Er 
gebeurt altijd wel wat. Veel druk-
te, opstootjes en alcohol… je 
blijft continu bezig. In samenwer-
king met de gemeente en de be-
veiliging proberen wij ervoor te 

zorgen dat de jeugd veilig kan 
stappen.”

Jacco houdt van aanpakken en 
trekt zo veel mogelijk de wijk in 
om met inwoners te praten. ,,Het 
is belangrijk dat mensen weten 
wie ik ben. Als wijkagent maak ik 
makkelijk contact en ben ik bena-
derbaar. Mensen kunnen me met 
allerlei problematiek bereiken. 
Burenproblemen, overlast, ver-
dachte situaties en als ze zich zor-
gen maken om anderen… Ik pro-
beer een soort vangnet te zijn.”

Minder inbraken
Enkele weken geleden merkte 
Jacco een �inke stijging in het 
aantal inbraken op. ,,Dat ben ik 
samen met collega’s gaan analy-
seren. Waar gebeurt het? Op wel-
ke tijdstippen? En wat voor ty-
pe huis? Het bleken vooral hoek-
woningen te zijn. Dit soort zaken 
hebben veel impact op bewo-
ners en de omgeving, dus dat wil-
len we zo snel mogelijk de kop in-
drukken. Ik heb toen zes man ex-
tra surveillance aangevraagd. We 
zijn dan op meerdere plekken in 
de wijk aanwezig, zichtbaar en in 
burger. Die werkwijze heeft echt 
zin - het aantal inbraken is weer 
gedaald. Dan heb je wel eer van 
je werk.”

Contact
Jacco is te bereiken via 0900-8844 
en actief op social media (Twitter: 
@pol_munster, Instagram: @wijk-
agent_castricum_munster). ,,Of 
spreek me gewoon aan in de wijk, 
dat mag altijd.” (Mardou van Kui-
lenburg)

Bollenrit met antieke rijtuigen
Castricum - Traditiegetrouw or-
ganiseert menvereniging Hoofd-
stad Aanspanning weer haar 
‘Bollenrit’, dit keer op zondag 14 
april. Deze keer wordt er gere-
den in de omgeving van Castri-
cum. De route is met zorg uitge-
zet en zal langs diverse, hopelijk 
dan in bloei staande, bollenvel-
den voeren.

Het is altijd een geweldig gezicht 
om de grotendeels uit authen-
tieke aanspanningen bestaan-
de stoet langs de kleurrijke bloe-
menvelden te zien rijden. Voor de 
koetsiers en de paarden is dit een 
van de eerste ritten van het men-

seizoen en een ieder doet dan 
ook erg zijn best om tiptop voor 
de dag te komen!

Ook genieten van de bollen en 
de prachtige aanspanningen? De 
route start vanaf 10.30 uur vanaf 
de Multimate Castricum, Castri-
cummer Werf 70, langs de Puik-
man naar de Zanderij via de Dui-
nenboschweg , Bakkummer-
straat, Doctor Jacobilaan, Van 
Duurenlaan, naar Bakkum. De 
Heereweg, rechtsaf de Achterlaan 
in en via Jan Miessenlaan achter-
om bij het Ruiterhuys rechtsaf de 
Heerweg op naar Bakkum-Noord. 
Eerste weg rechtsaf de Duinweg 

in en dan via de Hoogeweg naar 
de Abdij van Egmond. Hier is de 
eerste stop rond 12.00 uur. Vanaf 
de Abdij linksaf de Vennewaters-
weg op bij de Westerweg rechtsaf 
richting Limmen, spoor over naar 
de Kapelweg richting parkeerter-
rein Kapel Heiloo. Hier is de twee-
de stop rond 13.30 uur. Dan links-
af naar Hogeweg, rechtsaf weer 
via Kapellaan naar spoorweg-
overgang. Dan via de Zanddijk, 
Duinweg, Heereweg, Bakkum-
merstraat, Zanderij, Puikman, te-
rug naar de Multimate. Meer in-
formatie over deze rit is te vin-
den op www.hoofdstadaanspan-
ning.nl.

Stroomstoring
Castricum - Een stroomstoring 
van twee uur zorgde  vrijdag voor 
ongemak in een deel van Castri-
cum en een deel van Limmen. 
Om 16.45 uur viel de stroom uit. 
Ruim twee uur later konden de 
inwoners weer beschikken over 
stroom. Het is niet de eerste keer 
dit jaar dat er een storing was. Een 
paar maanden terug viel even-
eens het elektra uit. Door de piek-
spanning begaven sommige in-
ternetmodems het. Een paar jaar 
eerder was er eveneens een for-
se stroomstoring. De brandweer 
moest er vrijdag aan te pas ko-
men om een bewoner uit een lift 
te bevrijden die door de stroom-
storing vast was komen te zitten 
op de Hogeweg.

Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor 
de politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? 
In deze nieuwe rubriek komen de lokale politici in willekeu-
rige volgorde aan het woord. Roel Beems, fractievoorzitter van 
CKenG, trapt af. ,,CKenG wil Castricum gereed maken voor de 
nieuwe generatie.”

Mardou van Kuilenburg

Beems werd geboren en getogen in Castricum. Zestien jaar 
lang werkte hij als Sales & Marketing Manager voor een grote 
Amerikaanse multinational. In 2002 begon hij voor zichzelf 
en richtte een Online Marketingbureau op. Beems is sinds 
2010 politiek actief. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Ik ken veel mensen in de gemeente en heb altijd boven-
matig veel interesse gehad in politiek. Toen ik een keer een 
gesprek had met het bestuur van CKenG bleek dat er onder-
ling een goede klik was. Het bestuur vroeg of ik me wilde 
aansluiten bij de partij en zo geschiedde.”

Was CKenG een logisch keus?
,,Elke partij heeft zo zijn pijlers, CKenG maakt zich vooral 
hard voor lokale ondernemers, sportverenigingen, de kwali-
teit van leven en de gezondheid van inwoners. Zo strijden we 
voor de komst van een hospice in de gemeente en hebben 
we ons druk gemaakt over groepen ouders die hun kinderen 
niet inenten. Nu zijn we bezig met het gif waarmee bloem-
bollenvelden worden besproeid. We nemen het op voor de 
groepen die het nodig hebben, dat past wel bij mij. CKenG is 
een stabiele factor, we zitten momenteel niet in het college 
maar zijn wel constructief aanwezig.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk. Kijk maar naar de opkomst bij de verkiezingen. 
De veiligheid binnen de bebouwde kom, sportverenigingen 
of culturele instellingen, het oplossen van de dagelijkse pro-
blemen… allemaal lokale thema’s. Je kunt ook echt iets voor 
groepen mensen betekenen. Als raadslid zit ik bovenop die 
optimale dienstverlening. Ik wil een luisterend oor zijn vanuit 
de gemeente.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,CKenG kijkt heel sterk naar het gereedmaken van Castricum 
voor de komende generatie. Ik streef naar een prettige en 
veilige gemeente waar je gezond kunt verblijven en kunt 
recreëren. Als je dat in 2035 gerealiseerd wilt hebben, moet 
je nu wel beginnen.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Te beginnen met woningen. Naar schatting komen we 1400 
woningen te kort. Dat betekent dat je nu moet beginnen met 
plannen en bouwen. Het zijn langdurige trajecten. Wij span-
nen ons ook in voor een bezoekersvriendelijk strandgebied, 
het nieuwe zwembad en een oplossing voor de probleem-
overweg bij de Beverwijkerstraatweg. Je kunt dit soort kwes-
ties jarenlang voor je uitschuiven, maar je wordt ingehaald 
door het probleem zelf.  Wat de oplossing zou zijn? Een besluit 
nemen en gaan bouwen.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
De economische agenda lijkt in Castricum niet te bestaan. 
Veel gemeenten hebben een wethouder op economische 
zaken, maar hier heeft het geen aandacht gekregen. In 2012 
heb ik al eens een voorstel ingediend: laten we ons focussen 
op iets waar we ons mee kunnen onderscheiden. Toeristi-
sche ontwikkeling, mooie fi etsroutes… het ontbreekt de raad 
soms aan daadkracht. Prima dat politici een andere mening 
hebben, maar je moet wel vooruit durven kijken. Anders gaat 
de kwaliteit van het politieke debat achteruit. Dat raakt vooral 
onze inwoners.”

Raadslid in Beeld
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Train in de lente, straal in de zomer!
Fit4lady Limmen start 
SummerBodyTraining
Limmen - ,,Het zou bijna ons mot-
to kunnen zijn”, lacht Fit4lady-
franchisegever Arina van Dam-
me. Als eigenaar van onder an-
dere Fit4lady Limmen runt ze met 
steeds verder toenemend succes 
haar vrouwen�tnessclub Fit4lady. 
Naast de club in hartje Limmen 
(aan De Drie Linden) zijn er nog 
14 andere Fit4lady-clubs. Vanaf 
nu kun je je daar inschrijven voor 
de SummerBodyTraining: een vijf-
weeks programma, waarin je met 
twee keer een half uur per week je 
lichaam en geest klaar traint voor 
een mooie zomer.
,,Bij ons trainen vrouwen van alle 

leeftijden. Vooral met het doel om 
zich goed te voelen. Een ‘summer-
body’ is voor veel van onze leden 
een lijf waarin je je goed voelt en 
waarvan je zelf vindt dat je er in 
de zomer mee gezien mag wor-
den.” 

Arina vervolgt: ,,Daarom geven 
wij onze leden allemaal een per-
soonlijk programma. Daarin staan 
de doelen die ze zelf willen halen 
en het programma dat ze daar-
voor het beste kunnen volgen. 
Dat programma omvat afwisse-
lende conditietraining, krachttrai-
ning en buikspiertraining. Omdat 

het Fit4lady-trainingscircuit per 
keer maar een half uur duurt en 
je op ieder moment kunt starten 
- zonder te wachten op lestijden - 
is het zo populair onder vrouwen. 
En wat daarbij ook meespeelt is 
de kleinschaligheid, de persoon-
lijke band tussen de leden en de 
persoonlijke coaches. Onze focus 
ligt op ‘feeling good’ in plaats van 
‘looking good’. Dat uiterlijk ver-
toon wijzen vrouwen steeds vaker 
af. Wij horen heel vaak: ‘ik wil mijn 
drukke leven makkelijker aan 
kunnen en daarvoor wil ik spor-
ten’. Dat willen wij dus bieden.”

Vrouwen�tness
Arina: ,,Mannen en vrouwen ver-
schillen nu eenmaal fysiek. De 
medische wetenschap ontdekt en 
erkent dat ook steeds vaker. Een 
vrouwenlichaam train je anders. 
Mannen hebben vaker kracht-
training nodig om �t te worden, 
vrouwen een combinatie van 
conditie- en krachttraining. Aan-
gevuld met advies over hoe je nu 
met gezond eten om kunt gaan. 
Dat geven wij onze leden graag 
mee”, aldus Arina. 

,,Ze hebben de vrijheid om dat op 
hun eigen manier in te vullen. Zo 
maken wij dat sporten geen ver-
plichting wordt waartegen je op-
ziet, maar een pleziertje waarnaar 
je als drukbezette vrouw uit kijkt.”

Fit4lady Limmen biedt afwisse-
lende training, speciaal ontwik-
keld door vrouwen voor vrouwen. 
Vanaf nu kunnen vrouwen mee-
doen aan de Summerbody trai-
ning. (Foto: aangeleverd)

Herrie in je hoofd
Uitgeest - Simon (van Nick & Si-
mon) verwijdert social media van 
telefoon. ,,Ik durf ruiterlijk toe te 
geven dat ik gewoon echt ver-
slaafd eraan ben’’, kopt RTL Bou-
levard (29-3-2019). Hij wil het 
goede voorbeeld geven aan zijn 
dochtertje door niet een vader 
te zijn die constant op zijn tele-
foon zit. Dat niet alleen. Simon 
verklaart dat inmiddels duidelijk 
is uit neurologisch onderzoek dat 
we er allerlei klachten van krijgen: 
piekeren, slecht slapen, somber-
heid en zelfs depressie en angs-
ten. Hij heeft gelijk. 
Uitgeblust zijn heeft in onze tijd 
veel te maken met de manier 
waarop we digitaal communice-
ren. Kijk maar eens op straat of 
in de trein: bijna iedereen, jong 
én oud, kijkt op een schermpje. 
Met het gemak van de smartpho-
ne komt steeds vaker verslaving 
voor, stress door angst om iets te 
missen, te weinig slaap, somber-
heid, eenzaamheid, angstigheid 
en zelfs paniek. Onbehagen door 
overmatig online zijn.

Wat kun je doen als je dit bij jezelf 
herkent: een leeg, onbestemd ge-
voel. Geen zin meer hebben om 
iets te ondernemen. Herrie in je 
hoofd, piekeren of snakkend naar 
een goede nachtrust? 
Gun jezelf een 8-weekse mind-
fulnesstraining (afgekort MBSR). 
Mindfulness is een vaardigheid in 
het oefenen van de aandacht. Dat 
maakt bewuster en opmerkzaam. 
Je wordt als het ware weer echt 
wakker in plaats van te leven op 
de automatische piloot. En veel 
belangrijker: het stelt je in staat 
om bewuste keuzes te maken en 
zo beter in balans te blijven. Wie 
in het dagelijks leven mindful - 
met meer bewuste aandacht - 
leeft kan makkelijker relativeren, 
concentreren en focussen. Dat 
voelt veel beter. Veel deelnemers 
aan deze training hebben dat al 
ervaren. 

In Dorpshuis de Zwaan, in Uit-
geest, verzorgt Annelies Blom al 
vijf jaar training in Mindfulness 
Based Stress Reduction (MBSR). 

Ze is mindfulnesstrainer in de 
hoogste categorie, aangeslo-
ten bij de VMBN. Dat is relevant 
in verband met vergoeding door 
zorgverzekeraars en werkgevers. 
Op 13 mei start de volgende trai-
ning in Uitgeest. 

Informatie en inschrijven via de 
website blomcoaching.nl of bel-
len naar 06-24447688. (Foto: aan-
geleverd)

‘Als je één goede bal slaat, is je hele dag goed’
Nieuw abonnement op golfbaan 
Heiloo schot in de roos

Golf- en Countryclub Heiloo 
ligt aan de Lagelaan in Heiloo.
Voor beginners is er een ba-
siscursus van vijf lessen voor 
€ 50,-. De eerstvolgende start-
data zijn 1 mei en 17 juni.
Gevorderde spelers kunnen 
een rondje lopen voor € 29,- 
(9 holes) of € 50,- (18 holes). 
Een twilight-abonnement 
kost € 490,- per jaar.
Brasserie In ‘t Groen is dage-
lijks open vanaf 08.30 uur, ook 
voor �etsers en wandelaars.
Meer informatie: www.golf-
clubheiloo.nl.

Heiloo - Huub Kan voetbalt drie 
keer per week, maar heeft sinds 
kort ook een abonnement om 
onbeperkt te kunnen golfen op 
de baan in Heiloo. ,,Je bent be-
zig en toch relaxed.’’

Huub Kan is vooral een voetballer. 
Hij zit in de selectie van de Fores-
ters. Twee keer per week trainen 
en op zondag de wedstrijd. Maar 
golf is zijn tweede sport aan het 
worden. ,,Het zou mooi zijn als ik 
al een beetje kan golfen voordat 
ik niet meer �t genoeg ben voor 
voetbal op niveau,” zegt de 27-ja-
rige Kan. ,,Bovendien is golf zo’n 
moeilijk spelletje dat je je hele le-
ven kunt blijven verbeteren. Dat 
spreekt me erg aan.’’
Huub Kan heeft sinds kort samen 
met een voetbalvriend een ‘twi-
light’-abonnement voor de golf-
baan in Heiloo. Als een van de 
weinige golfclubs in Nederland, 
slaagt de Golf- en Countryclub 
Heiloo er al twee jaar in om te het 
aantal sporters te laten groeien. 
Het aantal leden ligt nu boven de 
400 en het aantal spelers dat zijn 
‘handicap’ (een o�ciële golfsco-
re) via de club registreert is al bij-
na 400.
Eind vorig jaar introduceerde de 
club een nieuwe vorm: een abon-
nement waarmee je vrijwel onbe-
perkt kunt spelen voor € 490, spe-
ciaal voor de leeftijdscategorie 
van 25 tot 45 jaar. Daar hebben 
zich al tien mensen voor aange-
meld. Die mogen het hele week-
einde de baan op en door de 
week na 17.00 uur. ,,Ik dacht dat 
ik twee keer per maand zou gaan 
spelen,” vertelt Kan. ,,Maar omdat 
het zo mooi weer was hebben we 
de eerste maand meteen vier keer 

‘s avonds gespeeld.’’ Bij 18 keer 
spelen (9 holes) of 10 keer spe-
len (18 holes) is dit nieuwe abon-
nement al voordeliger dan los-
se greenfees. Zijn handicap is in 
twee jaar gedaald van 54 (het ge-
tal voor beginners) naar 25. Een 
handicap van 25 wil zeggen dat 
hij in een ronde van 18 holes 25 
slagen meer nodig heeft dan ‘par’, 
de score die hele goede spelers 
zouden maken. Huub Kan heeft 
slechts vier keer les gehad van de 
‘pro’, de coach die les geeft in Hei-
loo, om dat niveau te halen. Voor 
een buitenstaander geeft dat aan 
dat zijn handicap nog �ink wat 
kan zakken.
Als het zo goed bevalt, waarom 
wordt hij dan geen lid van de 
golfclub? ,,Ik werk vijf dagen per 
week en mijn vrienden ook. En 
we voetballen ook drie keer per 
week,” zegt Kan, die medisch nu-
cleair werker is bij het ziekenhuis 

in Alkmaar. ,,Dan kunnen we niet 
vaak genoeg spelen om een lid-
maatschap �nancieel interessant 
te maken. Maar dit abonnement 
bevalt heel goed.’’

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 

Geboortes
Castricum: 17-03-2019 Rijk Sij-
brand Zonneveld, zoon van Gert-
Jan Zonneveld en Anne A. van 
den Berg; 17-03-2019 Mink Cor-
nelis Zonneveld, zoon van Gert-
Jan Zonneveld en Anne A. van 

den Berg; 21-03-2019 Toby Ben 
Verlinden, zoon van Mark J.R. Ver-
linden en Ashley van Steenis; 27-
03-2019 Janna Frederieke van 
Steenoven, dochter van Roy van 
Steenoven en Bernadette C. Kaan.

Overledenen
Akersloot: 29-03-2019 Jacobus M. 
G. Hoogenboom, weduwnaar van 

Maria H.B.T. Renkel
Castricum: 28-03-2019 Johannes 
A. Kuhlman, gehuwd met Netty 
H. Hermans.
Limmen: 26-03-2019 Hendrika J. 
Sman, gehuwd met Patrick R. Me-
nick; 30-03-2019 IJsbrand C. Dirk-
son, weduwnaar van Anna M. 
Kerssens.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
maandag 20.00 uur

They shall not grow old - 3D
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

They shall not grow old - 2D
woensdag 20.00 uur

Baantjer het begin
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Gloria Bell
vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Dumbo
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
The Mule

zaterdag 21.15 uur
A Star is Born 
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur
Green Book
vrijdag 20.30 uur 

Bohemian Rhapsody
zaterdag & zondag 13.30 uur 

Wonder Park (NL) - 3D
woensdag 15.30 uur

Wonder Park (NL) - 2D
zondag 16.00 uur 

woensdag 15.30 uur
Circus Noël

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Missing Link (NL)

Programma 11 april t/m 17 april

They Shall Not Grow Old
Tussen 1914 en 1918 verander-
de een wereldwijd con�ict de ge-
schiedenis. Maar in werkelijkheid 
was het geen zwart-witte we-
reld zonder geluid. Ga terug in de 
tijd en beleef die periode met de 
mensen die erbij waren. The Shall 
Not Grow Old is een grensverleg-
gende documentaire van Oscar®-
winnaar Peter Jackson (The Lord 
of the Rings Trilogy, The Hobbit 
Trigoly), naar aanleiding van de 
honderdjarige herdenking van 
het einde van de Eerste Wereld-
oorlog. Met geavanceerde tech-
nieken op het gebied van restau-
ratie, kleur en 3D, en oorspron-
kelijke beelden die zorgvuldig 
zijn geselecteerd uit honderden 
uren aan �lmmateriaal uit het ar-
chief van het Imperial War Mu-
seum (IWM), heeft Jackson een 
diepgaande en authentieke �l-
mische belevenis gecreëerd. Het 
commentaar is afkomstig van de 
oorlogsveteranen zelf en geselec-
teerd uit meer dan 600 uur aan in-

terviews uit de archieven van de 
BBC en het IWM. Dit is het ver-
haal van ‘De oorlog die een eind 
maakt aan alle oorlogen’, verteld 
door de soldaten die het meege-
maakt hebben. 

Door het restaureren van de oor-
spronkelijke beelden ontstaat 
een helder en levendig beeld van 
de menselijke kant van de Eer-
ste Wereldoorlog. De �lm toont 
de dagelijkse realiteit en de er-
varingen van de soldaten aan 
het front: wat zij vinden van het 
con�ict, hun kameraadschap, 
de noodzaak van humor tijdens 
de verschrikkingen, het leven in 
de loopgraven en tijdens perio-
des van rust. Dankzij de nieuw-
ste technieken lijkt beeldmateri-
aal van honderd jaar geleden wel 
vandaag opgenomen. Het is zo-
wel een herdenking als een eer-
betoon aan een generatie die 
door een wereldoorlog voor altijd 
veranderde. 

Wonder Park
Wonder Park vertelt het verhaal over een bijzonder pretpark waar de 
fantasie van een creatief meisje, genaamd June, werkelijkheid wordt. 

Paasexpositie in kerkje op De Woude
De Woude - Kunstenaarsgroep 
Imix exposeert tijdens de paas-
periode op eiland De Woude. Zij 
exposeren in het kerkje ‘de Kemp-
haan’. Imix verbindt kunst en na-
tuur met elkaar. Imix bestaat uit 
Garrie Oomkens, Mireille Scher-
mer, Marion Albers en Gemma 
Distelbrink. 

Garrie: ,,Ik schilder abstracte land-
schappen, soms zijn de schil-
deringen donker dan weer lich-
ter van tint. Voor mij passend bij 
wat de aarde en de natuur en de 
mens als onderdeel daarvan op-
roept. Het klimaatdenken van nu 
is voor de mens een strijd met 
zichzelf en zijn omgeving. Dat 
levert spanning waarnaar ik op 
zoek ben.’’

Mireille: ,,Ik werk graag in en met 
de natuur samen. Ik werk vanuit 
materiaal dat ik vind zoals stron-
ken, drijfhout en wortels, of ma-
teriaal dat een tweede leven ver-
dient. Daarbij ga ik uit van wat 
zich aandient en werk ik vanuit 
mijn intuïtie. Op die manier ont-
staan kleine objecten, kracht-
voorwerpen of schilderijen, of 
juist omvangrijker werken die or-

ganisch groeien tot buiteninstal-
laties. Ik streef naar duurzaam 
werk dat samenvalt met de om-
geving, er ook in op mag gaan op 
den duur of naar werk dat de na-
tuur naar binnen brengt zoals in 
het kerkje van De Woude.’’ 

Marion: ,,Mijn beelden zijn mijn 
weergave van de wereld en de 
gebeurtenissen/mensen om mij 
heen. Mijn werk is veelzijdig maar 
mijn stijl overwegend �guratief 
en vaak gestileerd. Ik zoek naar 
de essentie. Thema’s die vaak te-
rug komen in mijn werk zijn: ver-
binding, de cirkel van het leven, 
oude kennis/symboliek en on-
ze relatie met de Aarde. Op deze 
expositie laat ik o.a. mijn ‘Mundus 
Vetus’ (Oude Wereld) en Terra No-
va (Nieuwe Aarde) zien. De ruim-
te lijkt erom te vragen deze hier 
tentoon te stellen.

Gemma: ,,Ik haal mijn onderwer-
pen voor mijn beelden en instal-
laties uit de natuur. Vogelportret-
ten, elfenbankjes op spiralen of 
bollen, vogeltjes net uit het ei. 
De beelden en installaties voe-
len zich het meeste thuis tussen 
de bomen, op de bosgrond of in 

het water. Ze gaan een verbin-
ding met de natuur aan, als ze 
ook weer in de natuur geplaatst 
worden. Ik werk het liefst met klei, 
en geef de kunstwerken door de 
zaagselstook een eigen natuur-
lijke uitstraling. Hoewel ook mijn 
vogelportretten het liefste er-
gens in de natuur staan, zullen ze 
zich in het kerkje ook prima thuis 
voelen.’’ Op de aangeleverde foto 
werk van Gemma Distelbrink. 
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Castricummers spreken zich uit in enquête afvalinzameling
Inwoners van Castricum willen 
best meer afval scheiden
Castricum - Negen van de tien 
ondervraagde inwoners van Cas-
tricum vindt afval scheiden be-
langrijk of zelfs heel belangrijk. 
Maar wat daarvoor de beste me-
thode is, daarover verschillen de 
meningen. 
Vorig jaar is een enquête gehou-
den onder inwoners van de ge-
meente Castricum waarin werd 
gevraagd naar hun ervaringen 
en meningen rond de afvalinza-
meling. De gemeente verwerkt 
de uitkomsten in het nieuwe be-
leidsplan over afval dat nu wordt 
opgesteld.
Gevraagd naar wat men nu aan 
afval scheidt, zijn het vooral tuin-
afval (83% van de deelnemers), 
glas (82%) en papier (76%). 
Voor �atbewoners liggen de cij-
fers iets anders: 71% scheidt 
geen keukenafval vanwege ruim-
te, geuroverlast of ontbreken 
van een brengvoorziening. PMD 

(plastic, blik en drankkartons) 
wordt voor ongeveer de helft 
apart gehouden. Wie dat niet 
doet, geeft vooral ruimtegebrek 
of de extra moeite als reden. Glas 
(77%), papier en karton (74%) en 
elektrische apparaten (73%) wor-
den wel vaak apart gehouden.

Er is geen overduidelijke voorkeur 
voor een inzamelsysteem, laat de 
enquête zien. Voor alle afvalsoor-
ten werkt een aparte container 
in de buurt het best, vindt ruim 
80% van de �atbewoners. Voor 
wie thuis al afvalcontainers heeft, 
is 39% bereid een extra container 
voor PMD thuis te krijgen. Er blijkt 
behoefte aan informatie over af-
val scheiden en inzameling.
Verder laat de enquête zien dat 
verreweg de meeste deelnemers 
openstaan voor veranderingen 
in de inzameling. Het merendeel 
is ook bereid wat extra moeite te 

doen voor betere afvalscheiding. 

Landelijk is de doelstelling dat in 
2025 nog maar 30 kilogram rest-
afval per inwoner per jaar over-
blijft. Op dit moment hebben in-
woners van Castricum gemiddeld 
nog 216 kilogram restafval per 
jaar. Wethouder Paul Slettenhaar 
geeft aan dat er om die reden de 
inzameling gaat veranderen. ,,Er 
kan nog zoveel meer uit het rest-
afval gehaald worden. We zien 
dat de inwoners daar ook best toe 
bereid zijn. We gaan dus meer fa-
ciliteiten bieden om het scheiden 
gemakkelijker te maken”, aldus de 
wethouder.

Het afvalbeleidsplan wordt naar 
verwachting in juni vastgesteld 
door de gemeenteraad.
Het verslag van de enquête is te 
vinden op www.castricum.nl/af-
val.

Actie Caritas voor de Voedselbank
Regio - Net als voorgaande jaren 
willen de Caritas werkgroepen 
van Heiloo, Akersloot, Limmen 
en de Egmonden (HALE) weer 
een inzameling houden voor de 
Voedselbank en wel op Witte 
Donderdag 18 april. Wat houdt 
deze actie in?

Witte Donderdag staat in het te-
ken van delen, iets delen van uw 
welvaart met de medemensen 
die het niet zo breed hebben. 
Veel inwoners maken gebruik 
van de Voedselbank. Vaak heb-
ben mensen het vooroordeel dat 
het de eigen schuld is van men-
sen dat zij naar de Voedselbank 
moeten of dat het mensen zijn 
aan de onderkant van de samen-
leving. Maar dat beeld klopt niet. 
Oorzaken zijn bijv. plotseling ont-
slag, een scheiding. Of het gaat 
om mensen die in afwachting zijn 
van een uitkering, maar in de tus-
sentijd met hun gezin wel moe-
ten eten. 

De Caritas werkgroepen vragen 
iets weg te geven, bijv. een pak 
ko�e, thee, rijst, pannenkoekmix, 
drinken, blikken/potten groen-
ten, tandpasta. Graag produc-
ten die lang houdbaar zijn. Al-
les wat wordt ingezameld, gaat 
naar de Voedselbank in Beverwijk 

(Akersloot en Limmen) en Alk-
maar (Heiloo en de Egmonden). 
De werkgroepen vinden het zin-
vol om ook (klein)kinderen bij de-
ze actie te betrekken, om hen na 
te laten denken ook iets te ge-
ven aan hun leeftijdsgenootjes. 
Wat zij en u misschien niet weten 
is dat het niet voor ieder kind ge-
woon is om met een ontbijt naar 
school te gaan of drie maaltijden 
per dag te gebruiken.

Een gift voor de Voedselbank kan 
worden afgegeven tijdens de Wit-
te Donderdagviering in één van 
de parochiekerken van de HA-
LE (aanvangstijden van de vierin-
gen zijn te vinden op de websi-
te: www.rk-bronvanlevendwater.
nl en www.corneliuskerk-limmen.
nl). Een gift kan ook altijd op een 
ander moment afgegeven wor-
den op de pastorie of kerk. (Foto: 
aangeleverd)

Eerste films te zien van scholieren 
over Tweede Wereldoorlog
Castricum - In het kader van 
het project ’75 jaar vrij in Castri-
cum’ kan iedereen op maandag 
15 april om 14.00 uur in de �lm-
zaal van ‘De Hoep’ bewonderen 
hoe leerlingen van de Juliana van 
Stolbergschool zelf �lmpjes heb-
ben gemaakt over de Tweede We-
reldoorlog. In groepjes van drie 

hebben de leerlingen iemand ge-
interviewd die zelf kind was in de 
oorlog. Wat op de leerlingen de 
meeste indruk heeft gemaakt is 
terug te zien in hun �lmpjes die 
maximaal vijf minuten duren. Alle 
�lmpjes samen vormen een voor-
stelling van ongeveer een uur.
Iedereen is zeer welkom, de kin-

deren ontvangen u graag!
Dit project wordt vervolgd; ook 
kinderen van de Visser ’t Hooft-
school en van Helmgras zullen dit 
soort �lmpjes gaan leveren.
Mocht u zich nog willen laten in-
terviewen, meldt u aan via info@
stichtingkist.nl of 06-16625571. 
(Foto: aangeleverd)

Roots Market en boogiewoogie 
zondag bij De Oude Keuken
Castricum - Komende zondag is 
weer de eerste Roots Market van 
het seizoen bij De Oude Keuken 
met een grote variëteit aan stalle-
tjes met leuke, verrassende, origi-
nele en lekkere producten. 

‘s Middags wordt de markt op-
geluisterd met vrolijke klanken 
van het Jazzpianoduo Willem van 
Ewijk en Jaap Timmerman, de 
laatste is in Bakkum woonachtig. 
Het pianoduo begon ooit op één 
piano na a�oop van een optreden 
met hun jazzband oudestijl.
Inmiddels spelen ze op twee pia-
no’s met een repertoire uit voor-
al de dertiger jaren, denk bijvoor-
beeld aan Fats Waller. Veel stuk-
ken leunen tegen blues en boo-
giewoogie aan. Lekker swingend 
wordt met rustig afgewisseld en 
de pianisten begeleiden elkaar tij-

dens solo’s en dagen uit bij geza-
menlijke improvisaties.   
Zondag 14 april is er Roots Mar-
ket bij De Oude Keuken vanaf 
11.00 uur, om 15.00 uur speelt het 

Jazzpianoduo live. In de maan-
den hierna vindt de Roots Mar-
ket iedere tweede zondag van de 
maand plaats tot en met septem-
ber. (Foto: aangeleverd)

Vereniging Oud Hoogovens 
Medewerkers vergadert
Velsen-Noord - Het bestuur van 
de VOHM nodigt alle leden uit 
om de 47e Algemene Ledenver-
gadering op maandag 15 april in 
de Brederodezaal van het Dudok 
Huis in Velsen-Noord bij te wo-
nen. 
Om 14.30 uur opent voorzitter 
Rob de Brouwer de vergadering, 

maar om 13.30 uur is de zaal open 
zodat oud-collega’s onder het ge-
not van een kop ko�e of thee 
weer eens kunnen bijpraten. De 
vergadering wordt niet onder-
broken door een pauze.
Na de opening door de voorzit-
ter, de huishoudelijke punten en 
mededelingen is het woord aan 

de heer Govert Kockelkoren, Pro-
ductiedirecteur Rolling & Coating 
IJmuiden. Hij zal spreken over de 
actualiteit bij Tata Steel Europe en 
IJmuiden in het bijzonder. 
Voor diegenen die nog meer 
contact met oud-collega’s willen 
staat er a�oop van de vergade-
ring weer verse ko�e klaar.

Dat Sebastiaan Bos (1995) uitein-
delijk hetzelfde werk zou gaan 
doen als zijn vader, was voor hem 
geen vanzelfsprekendheid. Dat het 
ook nog eens bij dezelfde werkge-
ver zou zijn, heeft hij uiteindelijk 
aan zijn vader te danken. Bij Gas-
service | Gaswacht in Velserbroek 
combineert hij nu het werk als ser-
vicemonteur met dat van adviseur.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Sebastiaan Bos

Eigenlijk had Sebastiaan een carrière in de bouwwereld 
voor ogen. Hij volgde na de middelbare school een re-
levante opleiding in die sector, maar kwam al snel tot 
de conclusie dat hij er zich niet echt op zijn plek voelde. 
,,Het was een vervelende periode in de bouw, door 
de crisis was er weinig werk. Ik ben toen gestart met 
een logistieke opleiding en die heb ik afgerond.’’ Een 
huisgenoot van Sebastiaan werkte al voor Gasservice | 
Gaswacht en bovendien is de servicemanager van het 
bedrijf goed bevriend met zijn vader, die er vroeger 
zelf ook werkte. Toen was de keus snel gemaakt. ,,Op 
15 maart 2016, nota bene de ‘Dag van de Loodgieter’, 
ben ik hier in dienst gekomen.’’ Sebastiaan volgde op 
kosten van het bedrijf in de avonduren de opleiding on-
derhoudsmonteur en vervolgens de opleiding service-
monteur. Inmiddels is hij naast monteur ook adviseur: 
,,Klanten vinden het fi jn om een persoonlijk gesprek te 
hebben met iemand die zelf aan de installatie werkt, in 
plaats van met een echte verkoper. Ik beoordeel de situ-
atie ter plekke, ik maak een offerte en ik leg uit waarom 
iets nodig is. Erg leuk om te doen!’’ Over Gasservice | 
Gaswacht als werkgever is hij erg te spreken: ,,Ik kan 
het met alle collega’s goed vinden, we hebben elk jaar 
een bingo en een uitje en het einde van het stooksei-
zoen vieren we met een barbecue!’’ Nieuwe collega’s 
zijn er welkom, eventuele kosten voor bijvoorbeeld een 
rijopleiding worden door het bedrijf vergoed.

Werken bĳ  Gasservice/Gaswacht bevalt goed

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?
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Laatste ‘Concert op Zondag’ Tonbeeld
Noa Eyl en zijn 
zigeunertrio BachTaloh
Castricum - Zondag 14 april ver-
zorgt Noa Eyl op uitnodiging van 
Toonbeeld het laatste concert op 
zondag (15.00 uur) van dit sei-
zoen. Net als vorig jaar wordt hij 
daarbij beleid door Daniël Luca, 
een geweldige cimbaalspeler, en 
contrabassist Gabriël Barbalau. 
Ze hebben alle drie een klassie-
ke opleiding genoten, en binnen 
hun disciplines al veel furore ge-
maakt.
Dé ster van het zigeunertrio 
is toch echt Noa zelf. Die is als 
het ware met de viool geboren, 
die hij al vanaf zijn tweede jaar 
speelt. Zijn conservatoriumop-
leiding heeft hij destijds bewust 
niet afgemaakt, omdat hij de re-
gels van het klassieke vioolspel 
veel te rigide vond voor de ex-
pressie die het wezen van de zi-
geunermuziek uitmaakt.
De Russen omschrijven die ex-
pressie met ‘Serdce’, wat zowel 
hart als gevoel betekent. Ook 
door de Hongaren, hoewel be-
paald geen vrienden van de Rus-
sen, wordt dat woord gebruikt. 
Het gevoel bepaalt immers het 
spel, de klank en het ritme van 
de echte zigeunermuziek. Extra 
bijzonderheid van BachTaloh dat 

de musici hun liefde voor de Roe-
meens Hongaars Oost-Europe-
se volksmuziek combineren met 
hun kennis en kunde op het ge-
bied van de klassieke muziek.
Noa Eyl wordt overigens de Ne-
derlandse zigeuner genoemd, 
een bijnaam waar hij terecht bij-
zonder trots op is. In het kader 
van het programma ‘Klassiek viert 
de zomer’ werd hij juli vorig jaar 
ook als zodanig gepresenteerd 
door Floris Kortie, de co-presen-
tator van het programma Podium 
Witteman. Voor die gelegenheid 
trad Noa op met de Hongaarse 
grootmeester van zigeunermu-
ziek, Lajos Padar. En eerlijk ge-
zegd, wie de uitzending kritisch 
bekijkt, kan alleen maar conclu-
deren dat Eyl het niveau van de 
grootmeester evenaart. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012 en verder verkrijgbaar 
aan de zaal, bij de Readshop 
(Geesterduin), muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen.

Liefde sterk als de dood
Vesper en lezing over 
Marc Chagall
Castricum - Op Palmzondag 14 
april is er in de Dorpskerk in Cas-
tricum om 19.00 uur een vesper-
viering en om 19.30 uur een le-
zing over de schilder Marc Cha-
gall door Ds. Dick van Arkel.
Gaat het over Chagall, dan gaat 
het ook over de Bijbel, die voor 
deze joodse kunstenaar de rijk-
ste poëtische bron vormt. Hij ont-
wikkelde een heel eigen stijl en 
interpretatie van de bijbelver-
halen. Marc Chagall (1887-1985) 
deelde het bittere lot van de jo-
den in de 20e eeuw, maar verloor 
in zijn kunstwerken geen mo-
ment de liefde uit het oog. Zijn 
werk bij het bijbelboek ‘lied der 
liederen’ (Hooglied) vormt daar-
van een hoogtepunt. Omdat van-
ouds het Hooglied de feestrol is 
die gelezen wordt bij het joodse 
Paasfeest (Pesach), verdiepen we 

ons aan het begin van de Goe-
de Week en in de nabijheid van 
het joodse en christelijke Paas-
feest in deze leeswijzer van Cha-
gall bij het Hooglied. Chagall las 
het Hooglied met heel andere 
ogen dan de rabbijnen en chris-
tenen. Hij maakte voor het Fran-
se nationaal museum ‘Message 
Biblique’ in Nice vijf schilderijen 
bij het bijbelboek Hooglied waar-
in hij overduidelijk zijn visie op de 
liefde heeft weergegeven.  
Chagall gaf in deze schilderij-
en uitdrukking aan de innerlij-
ke beelden die hem geschonken 
werden, waaraan hij ‘slechts’ kleur 
diende te geven. ‘Dromen’ noem-
de Chagall zijn schilderijen vaak: 
,,Ik heb de bijbel gedroomd’’. 
De toegang bedraagt 3 euro (in-
clusief ko�e/thee). (Foto: aange-
leverd)

Noa Eyl, een grootmeester van de authentieke zigeunermuziek (foto: Mar-
co Borggreve)

Lezing van het VCC:
Schoon en gezond water
Castricum - Op dinsdagmiddag 
16 april komt mevrouw Ineke 
Oudhuis van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
een lezing houden over ons af-
valwater.

Het Hoogheemraadschap is ver-
antwoordelijk voor het waterbe-
heer in het Noorderkwartier van 
Noord-Holland, het gebied bo-
ven het Noordzeekanaal. Het 
Hoogheemraadschap werkt aan 
schoon water door het zuiveren 
van het rioolwater. Het schoon-
maken van ons rioolwater ver-
loopt in een aantal stadia. Het zui-

veringsproces is continu in ont-
wikkeling om het rioolwater nog 
schoner te krijgen.  
Mevrouw Ineke Oudhuis zal het 
verhaal doen over het afvalwater 
vanaf dat het ons huis verlaat tot 
het weer gereinigd in de sloot te-
recht komt.
Het VCC, Vrouwen Contact Cas-
tricum, organiseert deze lezing 
in Dorpshuis De Kern, Overtoom 
15 in Castricum. De lezing vindt 
plaats op dinsdag 16 april van 
14.00 tot 16.00 uur. Niet-leden 
zijn ook welkom tegen een ver-
goeding van € 5,00. Hierbij is kof-
�e/thee inbegrepen.

Girlpower voor Bach
Castricum - Zeer welkome hulp 
afgelopen donderdagochtend 
van drie leerlingen van het Ken-
nemer College, Vakcollege Tech-
niek, voor de Castricumse Ora-
torium Vereniging (COV). Vooraf-
gaand aan de uitvoering van de 
Mattheus Passion in de Pancrati-
uskerk op vrijdagavond voor on-
geveer 550 toeschouwers moest 
er een groot podium worden op-

gebouwd. Maar liefst ruim hon-
derdvijftig (!) COV-koorleden en 
de musici van het Noord Hol-
lands Begeleidingsorkest moes-
ten er een plekje op krijgen. Al-
tijd een forse en verantwoordelij-
ke klus, maar mede dankzij Marit, 
Madelon en Dewi kwam dit weer 
prima in orde. Ook namens Bach: 
bedankt meiden! (Foto: aangele-
verd)

Makkelijker leven met 
het PROF-kompas
Castricum - Op 14 april om 14.00 
uur presenteert plaatsgenoot 
Roelant van Ewijk bij boekhan-
del Laan zijn onlangs verschenen 
boek ‘Wat NU…?’. Het boek gaat 
over het door hem ontwikkelde 
PROF-kompas, een model dat je 
helpt om soepeler met verande-
ringen om te gaan: meer grip en 
minder stress. Maar ook bij het re-
aliseren van je plannen en ambi-
ties vormt het kompas een waar-
devol hulpmiddel. De ‘Wat NU-
vraag’ vormt de startknop, het 
kompas geeft antwoord. Altijd en 
overal.

Roelant is meer dan 20 jaar ac-
tief als communicatieadviseur 
en trainer. In die jaren kwamen 
de vier PROF-waarden op z’n pad 
en ontdekte hij de samenhang 
die uiteindelijk resulteerde in het 
PROF-kompas. Bevlogen vertelt 
hij zijn verhaal.
,,Ik ontdekte dat de PROF-waar-
den niet alleen de e�ectiviteit 
van organisaties vergroten, maar 
ook voor individuen houvast bie-
den. Juist in je persoonlijk leven 
vormt het kompas een waardevol 
hulpmiddel als je bijvoorbeeld te 
maken hebt met een verandering 
en even op zoek bent naar de 
juiste richting. Stel jezelf de vraag 
‘Wat NU…?’ en het kompas biedt 
uitkomst. Je kunt het zien als een 
manier van denken dat helpt om 
overzicht te houden en richting 
te kiezen. Dat dat niet altijd mee-
valt in de huidige dynamische 
tijd, weet ik ook uit eigen erva-
ring. Je kunt wel zeggen dat ikzelf 
het kompas uitgebreid heb uitge-
test en het nu leidend is in mijn 
manier van denken en handelen.’’
Met de uitstraling van het boek 

is hij heel gelukkig. ,,Het is een 
speels, luchtig en toegankelijk 
boek geworden voor iedereen 
die wel wat meer grip op zijn of 
haar leven wil. Het verhaal wordt 
grotendeels verteld door de 
fraaie, heldere tekeningen van Je-
roen van Schie. De situaties zijn 
zo goed getro�en dat een ie-
der zich er in kan herkennen en 
wordt uitgenodigd met het kom-
pas aan de slag te gaan. Dat is ook 
precies de bedoeling, het boek 
is bestemd voor een breed pu-
bliek. Het is een heel helder mo-
del met eenvoud als belangrijk-
ste kenmerk. Daarin schuilt de 
kracht én de uitdaging bij iede-
re ‘Wat NU-situatie’ die op je pad 
komt. Het PROF-kompas werkt al-
tijd en overal, maar jijzelf bent en 
blijft bepalend!’’ 

De boekpresentatie vindt plaats 
op zondag 14 april om 14.00 
uur bij Boekhandel Laan, Burg. 
Mooijstraat 19, te Castricum en 
de entree is gratis. (Foto: aange-
leverd)

In het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis in Alkmaar vindt u op de 
tweede verdieping Prenataal Centrum Alkmaar (PCA). In PCA wordt 
aan zwangere vrouwen de mogelijkheid geboden om een kijkje te 
nemen in de buik door middel van een medische echo of een echo 
op eigen verzoek, in de volksmond ook wel een pretecho genoemd. 
Tijdens de zwangerschap kan de ontwikkeling van het ongeboren 
kind echoscopisch gevolgd worden: dit is mogelijk van heel prille, 
embryonale fase tot aan de laatste maand. Na de echo en de uitge-
breide uitleg over hoe de baby zich ontwikkelt, worden foto’s mee-
gegeven als zwart-wit prints, indien gewenst op USB-stick en als het 
een pretecho betreft een DVD met de bewegende 2D- en 3D-beel-
den. Tevens is PCA hét echocentrum waar u als inwoner van de kop 
van Noord-Holland of Kennemerland naar wordt doorverwezen voor 
een combinatietest als de NIPT niet mogelijk is als screeningsonder-
zoek naar het downsyndroom.

Miriam Evers, Heleen Wouters en Susanne van den Idsert zijn de ver-
loskundig echoscopisten en oprichters van dit echobureau. “Spre-
ken van een pretecho is niet altijd gepast, mensen komen ook op ei-
gen verzoek omdat ze bijvoorbeeld heel ongerust zijn. Er komt hier 
van alles voor: van heel blij tot soms ook heel verdrietig. Bij bloed-
verlies of grote onzekerheid bij een volgende zwangerschap na een 
miskraam kunnen zwangere vrouwen binnen één of twee dagen te-
recht. Als er tijdens een echo blijkt dat er minder blij nieuws is, dan 
brengen wij de behandelend verloskundige of huisarts op de hoog-
te en regelen zo nodig een doorverwijzing naar de gynaecoloog,” zo 
meldt Heleen.

Het grote wonder: de echokamer ademt baby
In alle gevallen hebben de dames van PCA uitgebreid tijd en aan-
dacht voor de aanstaande ouders, want ‘te kort tijd’ of ‘te zakelijk’ past 
niet bij een zwangerschap, vinden zij. “Door onze kleinschaligheid le-
ren wij onze cliënten vaak snel kennen. We leveren zo persoonlijk 
mogelijk afgestemde zorg en proberen op de wensen van mensen in 
te gaan,” vertelt Susanne. De gemoedelijke en vrolijk gekleurde echo-
kamer ademt baby en geluk: er hangen talloze geboortekaartjes aan 
de wand en er is van alles te vinden over het groeiproces van de baby 
in de buik. “Het boek ‘Het grote wonder’ bladerde ik eindeloos door 
toen ik klein was, ik was toen al gefascineerd door zwangerschap-
pen en geboortes,” vertelt Heleen. Net als Susanne en Miriam is zij zelf 
moeder en heeft zij hiervoor jarenlang gewerkt als verloskundige.

3D-echo rond de 28 weken zwangerschap
Zoals genoemd zijn er verschillende soorten echo’s: de medische 
echo, die wordt vergoed door de zorgverzekeraar en waar alle zwan-
geren voor in aanmerking komen. Dit is bijvoorbeeld de termijnecho 
rond 10-12 weken, waarbij bepaald wordt wanneer de uitgerekende 
dag is. Een ander voorbeeld is de 20 wekenecho, een heel uitgebrei-
de screeningsecho om te beoordelen of de anatomie van het kindje 
goed is aangelegd. Daarnaast wordt op eigen verzoek bijvoorbeeld 
vanaf 5 weken de geslachtsbepalingsecho aangeboden, waarbij de 
brandende vraag of het een jongetje of meisje is, beantwoord kan 
worden! De 3D-/4D-echo, waarbij je je kindje levensecht kunt zien, is 
mogelijk vanaf 24-26 weken. Familieleden, zoals broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s, zijn dan van harte welkom! Er is parkeergelegenheid 
voor de deur en de praktijk is behalve tijdens kantooruren ook twee 
avonden en op zaterdag geopend, dus voor elk wat wils.
Susanne: “Wij adviseren echter de 3D-echo niet te vroeg te laten ma-
ken, ideaal is vaak zo rond de 28 weken, dan begint het kindje een 
beetje mollig te worden. Boven de 34 weken zwangerschap wordt 
het lastiger, omdat de baby dan ‘uit beeld groeit’ en vaak ook al wat 
indaalt.”

Vier het 10-jarig bestaan mee!
Het 10-jarig bestaan van de gezellige praktijk laten de dames niet zo-
maar voorbijgaan. De website staat vol met acties, zodat alle zwan-
gere dames in de kop van Noord-Holland en Kennemerland dit jubi-
leum met ze mee kunnen vieren. U kunt iedere werkdag tussen 09.00 
uur en 12.00 uur bellen met onderstaand nummer om een afspraak 
in te plannen, of vul het contactformulier in op de website www.pre-
nataalcentrumalkmaar.nl. Een verwijzing van verloskundige of huis-
arts is niet nodig. Voor een pretecho kan ook een cadeaubon wor-
den aangevraagd.

Een kennismaking met het ongeboren 
kind bij Prenataal Centrum Alkmaar

Prenataal Centrum Alkmaar
Van Everdingenstraat 42

1814 HA Alkmaar
Tel.nr. : 06 – 4632 1279

Facebook: Prenataal Centrum Alkmaar

V.l.n.r.: Susanne van den Idsert, Miriam Evers en Heleen Wouters.

BEDRIJF BELICHT

Foto: Margreeth Anema 
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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 betrok-
ken (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.

11 APRIL

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

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

Rotary Alkmaar-Bergen Music 
Dinner 2019 in de Grote Kerk in 
Alkmaar, 18.00 uur. Aanmelden: 
musicdinnergrotekerk@gmail.
com.

Workshop over het verwezen-
lijken van jouw droombaan van 
20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1. 
Toegang 10 euro. Reserveren via 
website of bij de klantenservice. 

Lezing ‘Slim op reis: handi-
ge apps voor elke reiziger’ om 
20.00 uur in bibliotheek Bever-
wijk, Kerkplein 5. Toegang gratis.

Conny Janssen Danst met 
BROOS in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Studio 10 Andre-
as Terlaak)

Vuile Huichelaar, zesde edi-
tie muziekspektakel vol humor 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: José Eldering)

Anne & Lisa: Wonderlijk, eigen-
zinnig en humoristisch debuut-
programma van Anne van der Le-
lie & Lisa van Schagen in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 
(foto: Roxanne Hellevoort)

 

12 APRIL
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Wandelen op vrijdag voor 
vrouwen start 13.00 uur NS-stati-
on Castricum, wekelijkse activiteit 
Welzijn Castricum. Aanmelden 
niet nodig. Info: 0251-656562.

Schatgravers spel wordt ge-
speeld van 15.00 tot 16.30 uur in 
bibliotheek Castricum. Voor kinde-
ren 6-12 jaar. Aanmelden op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl. 

G-disco in Discovery, Dorpsstraat 
2a in Castricum van 20.00 tot 
22.00 uur. Entree 4 euro, dit is in-
clusief twee consumptiemunten.

Onderlijnen knoopavond bij 
Zeeboten- en Strandvisvereni-
ging De Salamander op Sport-
park Wouterland in Castricum, 
19.00 uur. Aanmelden: gjmdz@
hotmail.com. 

Koor Cascantár zingt om 20.00 
uur in de Protestantse kerk, Zui-
derkerklaan 25 in Limmen. Kaar-
ten 10 euro. Kinderen 5 - 15 jaar 5 
euro. Kaarten ter plaatse te koop. 
Voor aanmelding en reservering: 
672774. (Foto: aangeleverd)

The Passion door Projectgroep in 
de Agathakerk in Beverwijk, 19.00 
uur. Entree gratis, collecte na af-
loop. Zondag zelfde versie in Cas-
tricum.

▲

Gerard Alderliefste & Friends 
zingen om 20.00 uur bij Limmen 
Cultuur in Cultureel Centrum 
Vredeburg te Limmen. Meer in-
fo, kaartreserveringen: www.lim-
mencultuur.nl of 072-5053274. 
(Foto: aangeleverd)

Het Nationale Theater met ‘On-
ze Straat’ in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Ernst Daniël Smid samen met 
dochter Coosje op de bühne 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Ester Gebuis)

Leonie Jansen, Carel Kraayen-
hof en Jeroen van Veen met 
Brakland in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

De bands Banji, Guyy en Catwi-
se in De Bakkerij vanaf 21.00 uur.

13 APRIL

Jeugdclinic wedstrijdvissen in 
het Zwaansmeer in Uitgeest van 
10.00 tot 14.00 uur. Deelname is 
gratis. Meer info en aanmelden 
via info@sportvisserijmidwestne-
derland.nl. (Foto: aangeleverd)

Yoga-festival voor jong en oud 
aan de achterzijde van NS station 
Castricum of drie buitenlocaties. 
Tickets verkrijgbaar via www.yo-
ga-international.nu/lente. 

Gratis workshops op aquarel-
gebied Bij Bakker aan de Dorps-
straat 102 in Castricum. Inschrij-
ven bel 0251-673977 of Face-
bookpagina.

Inschrijven Avondvierdaag-
se Uitgeest (extra mogelijkheid) 
van 11.00 tot 12.30 uur in speel-
tuingebouw Kindervreugd, Mid-
delweg te Uitgeest. De avond-
vierdaagse is van 16 tot en met 
19 april.

Lezing ‘Natuurlijke grip op au-
to-immuunziekten’ van 14.00 
tot 16.00 uur in het opleidingslo-
kaal van BodySwitch, Rijksstraat-
weg 55 in Heemskerk. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Graag wel 
even aanmelden van tevoren. Dit 
kan via www.bodyswitch.nl, per 
e-mail heemskerk@bodyswitch.
nl, of bel 0251-234 000.

Muzikaal duo Jos van Beest 
en Marielle Koeman poseert 
bij Perspectief tussen 14.00 en 

16.00 uur, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum. Geïnteres-
seerden zijn welkom om te te-
kenen, schilderen of boetseren. 
Aanmelden via www.perspectief-
castricum.nl of bel 06-13050180. 
(Foto: aangeleverd)

De Mattheus Passie in de Neder-
landse hertaling van Jan Rot in de 
Grote Kerk Alkmaar, 19.00 uur.

Hommage à Brel door Filip Jor-
dens om 20.15 uur in Cultuur 
Koepel Heiloo. Kaarten via www.
cultuurkoepelheiloo.nl, bij de 
Verhalenkamer op Landgoed Wil-
librordus Heiloo of aan de deur. 

Maestro Concert in dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest. Vier beken-
de Uitgeesters zijn de uitdaging 
aangegaan om zich te ontwik-
kelen tot dirigent; Burgemeester 
Wendy Verkleij, huisarts Dirk-Jan 
van Wijk, gastheer/eigenaar Niek 
Groen van restaurant Klaas en pa-
lingroker Jan van den Kommer. 
Kaarten à € 7,50 per stuk reser-
veren via kaartenconcert@gmail.
com. Aanvang 20.15 uur.

Voorjaarsconcert Stedelijk Har-
monieorkest SDG Alkmaar met 
Cor Bakker in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Voorjaarsconcert Alkmaars 
Symfonieorkest met solist Me-
rel Vercammen in de Vrijheids-
kerk, Hobbemalaan 2a in Alk-
maar. Kaarten reserveren via 072 
5340747 of per mail cmpkt@te-
le2.nl.

‘Emma wil leven’, intens en in-
tiem portret van een jonge vrouw 
die overlijdt aan de gevolgen van 
anorexia in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Anne-
mieke van der Togt)

Lane & Perch: back to the late �f-
ties and early sixties in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Ronald Snijders met Groot Suc-
ces 2 in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur.

14 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. 

Energie-expo in de showroom 
van Van der Steen Autoverkoop 
aan De Oude Werf 4 in Heiloo, 
10.00-16.00 uur. 

Wandelen voor en met nabe-
staanden van 10.00 tot 13.00 
uur. ’t Praethuys, Westerweg 50 in 
Alkmaar. Meer informatie: www.
praethuys.nl.

Bollenrit met antieke rijtuigen 
in omgeving Castricum. De rou-
te start vanaf 10.30 uur vanaf de 
Multimate Castricum. Zie voor 
route het artikel in de krant. Meer 
informatie: www.hoofdstadaan-
spanning.nl.

Ko�econcert van Beth & Flo bij 
De Zwaan Cultureel te Uitgeest 
om 11.30 uur. Twee toppianistes. 
Aanvang 11.30 uur. 

Ko�econcert Yako Quartet in 
De Vest in Alkmaar, 12.00 uur.

Roots Market, vanaf 11.00 uur, 
en boogiewoogie van Jazzpi-
anoduo Willem van Ewijk en 
Jaap Timmerman, vanaf 15.00 
uur, bij De Oude Keuken in Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)

Evenement ‘Kind van de Na-
tuur’, een verkenning van verval-
sing en echtheid in kunst en na-
tuur in het Badgastenkerkje in 
Wijk aan Zee, vanaf 11.30 uur.

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. 

Plogging Castricum wandelt het 
groen van de Zeeweg en rond 
de sportvelden van Wouterland 
schoon. Verzamelen om 14.00 uur 
bij de Rugbyclub. Meer informa-
tie: www.ploggingcastricum.nl.

Boekpresentatie bij boekhan-
del Laan: Roelant van Ewijk pre-
senteert zijn onlangs verschenen 
boek ‘Wat NU…?’ over het door 
hem ontwikkelde PROF-kompas, 
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Seaside Bigband speelt om 
14.00 uur bij Jazz Session Club 
‘Vredeburg’ in cultureel centrum 
Vredeburg te Limmen. Toegang 
vrij.

The Passion door Projectgroep 
in de Pancratiuskerk in Castricum, 
14.30 uur. Entree gratis, collecte 
na a�oop. (Foto: aangeleverd)

Efteling presenteert  Sprook-
jessprokkelaar de musical (6+) 
in De Vest in Alkmaar, 13.30 en 
16.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Concert op zondag met Noa Eyl 
en zijn zigeunertrio BachTaloh 
om 15.00 uur in Theater Konings-
duyn. Kaarten: www.toonbeeld.
tv of tel. 0251-659012. (Foto: Mar-
co Borggreve)

Passieconcert met muziek uit de 
Matthäus-Passion in Dorpskerk 
Heemskerk, 16.15 uur. Entree gra-
tis, collecte na a�oop.

Vesper en lezing over de schil-
der Marc Chagall door Ds. Dick 
van Arkel in Dorpskerk in Castri-
cum. Vesper: 19.00 uur. Lezing: 
19.30 uur. (Foto: aangeleverd)

15 APRIL
Stiltewandeling door duinen. 
Verzamelen om 9.30 uur bij par-
keerplaats van bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg. In-
formatie: 0251-654064.

Eerste �lms te zien van scholie-
ren over de Tweede Wereldoor-
log, gemaakt in het kader van het 
project ’75 jaar vrij in Castricum’, 
om 14.00 uur in De Hoep. Ieder-
een van harte welkom.

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.

Open avond bij Rotary Heems-
kerk-Uitgeest. Ontvangst 17.30 
uur bij Lekker aan de Haven in 
jachthaven van Uitgeest. Aanmel-
den tot 10 april via www.rotary.
nl/heemskerkuitgeest.

16 APRIL
Avondvierdaagse Uitgeest van 
16 tot met 9 april. 

Lezing over ons afvalwa-
ter door Ineke Oudhuis van het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier van 14.00 tot 
16.00 uur in Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15 in Castricum. Le-
zing van Vrouwen Contact Castri-
cum. Niet-leden zijn ook welkom.

Speciale bijeenkomst bij ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-
maar van 19.30 tot 21.00 uur voor 
mensen met uitzaaiingen kanker. 
www.praethuys.nl.

Lenette van Dongen met Para-
dijskleier in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Ook woensdag. 

17 APRIL
Informatiestand Stichting 
Hoormij staat van 10.00 tot 12.00 
uur in Noordwest Ziekenhuis-
groep, locatie Alkmaar. Gratis in-
formatie over diverse gehooraan-
doeningen.

Middag bij Zonnebloem Lim-
men om 14.00 uur in Heeren van 
Limmen. Stichting Oud-Castri-
cum laat met foto’s en �lmbeel-
den het ontstaan en de geschie-
denis van de scouting in Limmen 
zijn. (Foto: aangeleverd)

Kidsclub Pardoes bij ’t Praethuys, 
Westerweg 50 in Alkmaar van 
14.45 tot 16.00 uur. Pardoes is 
voor kinderen (6-12 jaar) die een 
familielid met kanker hebben. 
www.praethuys.nl.

Lenette van Dongen zie dins-
dag.

Voorstelling ‘A Seat At The Ta-
ble’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur.
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In het Oude Administratiegebouw:
E ositie van illem Visser otografi e
Castricum - Vanaf 9 april expo-
seert Willem Visser in het Oude 
Administratiegebouw in Castri-
cum. Willem Visser is een (profes-
sioneel) fotograaf uit Heemskerk 
met een passie voor landschap-
pen/ natuurfoto’s en portretten.
In het Oude Administratiege-
bouw op Landgoed Duin en 
Bosch is een selectie te zien van 
zijn landschaps- en natuurfoto’s 
die voornamelijk in Castricum en 
Heemskerk gemaakt zijn. De on-
dernemers in het Oude Admini-
stratiegebouw wilden de gangen 
van het ondernemerscentrum 
opvrolijken en hebben gezamen-
lijk 24 vergrotingen op canvas be-
steld die de komende 6 maanden 
te zien zijn.
Na jarenlang hobbymatig met 
� lm bezig te zijn geweest, is Wil-
lem sinds 2 jaar actief met het ma-
ken van foto’s. ,,Het vastleggen 
van de ziel van de natuur en men-
sen is het mooiste dat er is’’, aldus 
de Heemskerker.  Inmiddels tim-

mert Visser � ink aan de weg met 
zijn fotogra� e. Zo heeft hij sinds 
kort de beschikking over een fo-
tostudio in Heemskerk waar hij 
met regelmaat particulieren en 
ondernemers op foto zet.

De expositie is te zien in het Ou-

de Administratiegebouw op 
Landgoed Duin en Bosch, Oude 
Parklaan 111 in Castricum. Ope-
ningstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie op www.willem-
visser.com. (Foto: Willem Visser 
Fotogra� e)

Met kans op extra bedrag voor winnend ontwerp
Subsidie voor klimaatvriendelijke tuin
Castricum - Wie de tuin op de 
schop neemt en voorzieningen 
treft voor regenwater kan hier-
voor subsidie krijgen. De ge-
meente heeft een pot van 10.000 
euro voor dit doel. Vergoed wordt 
maximaal de helft van de kosten 
en maximaal 500 euro. De ge-
meente wil zo bevorderen dat 
tuinbezitters het regenwater 
meer zelf opvangen waardoor het 
riool ontlast wordt.

Wethouder Binnendijk: ,,Het kli-
maat verandert, daardoor heb-
ben we te maken met heftigere 
regenval. We doen zelf veel aan 
waterberging. Ook inwoners kun-
nen een wezenlijke bijdrage leve-
ren aan het opvangen van regen-
water. Met elkaar voorkomen we 

zoveel mogelijk dat straten blank 
komen te staan bij extreme stort-
regens.”

Stenen vervangen door groen is 
een goede bijdrage: regenwater 
kan dan direct de bodem in. Wat 
ook kan: kiezen voor waterdoor-
latende terrastegels of grind, of 
in� ltratiekratten. Ook daken kun-
nen aangepakt: met beplanting 
voeren ze minder water af.
Voor het inrichten van de regen-
watertuin kan men in 2019 subsi-
die aanvragen. Er gelden verschil-
lende voorwaarden. Zo moet de 
tuin minimaal 21 mm water kun-
nen bergen dat op het verharde 
deel van uw perceel valt, inclu-
sief het dak. Simpel gezegd: de 
tuin moet in staat zijn een � in-

ke hoosbui te verwerken zonder 
dat het water ergens anders heen 
stroomt.
De ontwerpen die voor 1 juli 2019 
zijn ingediend doen automatisch 
mee aan de wedstrijd voor ‘Beste 
regenwatertuin 2019’. Er worden 
twee ontwerpen als winnaar uit-
geroepen. De winnaars ontvan-
gen beiden een aanvullende sub-
sidie voor hun regenwatertuin 
van €500,00.
De ontwerpen worden beoor-
deeld op e� ect en creativiteit. Van 
belang is dat ze een goed voor-
beeld zijn voor andere inwoners. 

Alle informatie over regenwater-
tuinen en de aanvraagprocedure 
is te vinden op www.castricum.nl/
regenwatertuin.

Kunst en muziek tussen de bollen
Limmen - Tijdens de Bloemenda-
gen, op zondag 28 april  van 11.00 
tot 18.00 uur, organiseert het ge-
mengd koor De Vredeburgers, in 
samenwerking met de Stichting 
Hortus Bulborum, voor de zesde 
keer een kunst- en muziekevene-
ment. 
In de tuin achter ‘Ons Huis’, op het 
terrein van de Hortus, wordt een 
kunstmarkt gehouden waar on-
der andere beelden in steen, ke-
ramiek, schilderijen en kaarten 
met monotype, collages, hand-
gemaakte leren tassen en acces-
soires,  sieraden, handbeschilder-
de zijde en handgemaakt vilt te 
bewonderen en te koop zijn. Al-
le deelnemende kunstenaars ko-
men uit de regio.
In de prachtige muziekkoepel, 
Het Pieter Boschman Paviljoen, 
is ‘s middags gezellige muziek te 
beluisteren. Ook het organise-
rend koor zal een kort informeel 
optreden verzorgen van 13.15 tot 
13.45 uur. Van 14.30 tot 17.30 uur 
spelen de troubadours ‘De Zwa-
gers’, bestaande uit Hubert Kuij-

per en Sjaak Keijzer uit Heiloo Ier-
se folk, blues, country en ballads.
Op het terras en in ‘Ons Huis’ is 
ko�  e en thee met huisgemaak-
te taart verkrijgbaar. Er wordt een 
drankje geschonken en een har-
tig hapje geserveerd. Ook zijn er 
diverse belegde broodjes ver-
krijgbaar. Tevens is er een loterij 
met diverse originele prijzen en 

voor de kinderen een gratis grab-
belton met leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze acti-
viteiten komt ten goede aan het 
gemengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie concer-
ten te kunnen blijven presente-
ren. Voor meer informatie:  www.
devredeburgers.nl. (Foto: aange-
leverd)

Limmen - Op zondag 14 april om 
16.00 uur komt de Seaside Big-
band optreden bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’ in cultureel cen-
trum Vredeburg te Limmen. 

Op zo’n 35 woensdagavonden 
per jaar repeteert de Seaside Big 
Band o.l.v. Konrad Koselleck of 
zijn vaste vervanger Florian Sper-
zel in een leslokaal van het Cul-
tuurhuis te Heemskerk. Jong en 

oud is vertegenwoordigd en re-
gelmatig zijn er vacatures te ver-
vullen in het nu 19-koppige or-
kest. Het repertoire van de band 
bestaat uit een mengeling van 
jazz, blues, rock en latin. De mees-
te nummers zijn eigen composi-
ties van de dirigent, dan wel ar-
rangementen van hem van be-
staande composities. 
Tijdens de repetities wordt veel 
aandacht besteed aan hoe samen 

Seaside Bigband bij Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’

muziek te maken en aan de mu-
zikale ontwikkeling van de indi-
viduele bandleden. Er wordt ge-
speeld van geschreven muziek, 
maar er is ook veel aandacht voor 
improvisatie. De band verzorgt 
elk jaar een aantal optredens in 
Heemskerk en de nabije omge-
ving.

De toegang tot het optreden is 
vrij, maar men kan de Jazz Sessi-
on Club steunen door lid te wor-
den voor 7 euro per persoon voor 
het gehele jaar. Inlichtingen: Fred 
Timmer, tel/fax: 072-5053414, e-
mail: timmerlimmen@kpnmail.nl 
(Foto: aangeleverd)

Gratis workshop bij Bakker
Castricum - Winsor & Newton no-
digt iedereen uit voor een inspi-
rerende mini workshop, gegeven 
door de experts, bij de snoepwin-

kel voor kunstenaars Bij Bakker. 
Tijdens de workshop zijn verschil-
lende technieken te ontdekken 
en is alles te leren over de laatste 

trends op aquarelgebied. 
Probeer de prachtige kleuren van 
de Winsor & Newton Professional 
Water Colour range en ontdek al-
le mogelijkheden. Geef je nu op, 
via een persoonlijk bericht op 
de Facebookpagina of bel 0251-
673977. 
Leer hoe je mooie wassingen 
kunt maken en experimenteer 
met de Professional Water Colour 
Markers. Ter introductie van de 
nieuwe Cadmium Free & de nieu-
we kleuren krijgt men 20% kor-
ting op de hele collectie Profes-
sional Water Colour verf (tubes en 
napjes) en de markers. Workshop-
tijden: 10.30-11.30 of 12.00-13.00 
of 14.00-15.00 uur. Bij Bakker is te 
vinden aan de Dorpsstraat 102 in 
Castricum. (Foto: aangeleverd)

Plogging Castricum weer aan de slag
Castricum - Aanstaande zondag 
wandelt Plogging Castricum het 
groen van de Zeeweg en rond 
de sportvelden van Wouterland 
schoon. Er wordt om 14.00 uur 
verzameld bij de Rugbyclub. 
Plogging Castricum nodigt om de 
drie weken jong en oud uit om sa-
men op zondagmiddag een uur-
tje te wandelen. Onderweg wordt 
het zwerfvuil opgeruimd. Wil je 
ook meedoen? Neem dan een 
vuilniszak mee. Handschoenen of 
een grijpstok zijn wel zo handig. 
Grijpstokken zijn (beperkt) ver-
krijgbaar in het kantoortje bij het 
Afvalstation aan de Schulpstet 17 
in Castricum.

Meer informatie over deze en an-
dere activiteiten van Plogging 
Castricum is te vinden op de web-

site www.ploggingcastricum.
nl en op Facebook: @plogging-
castricum. Je kunt je ook mel-

den voor de mailinglijst op plog-
gingcastricum@gmail.com. (Foto: 
Susanne van Reenen)

In de Castricummer van woensdag 3 april krij-
gen wij van verantwoordelijk wethouder Paul 
Slettenhaar een uitvoerige uiteenzetting over 
afval scheiden, een e� ectieve manier van inza-
melen en een eerlijker systeem van afvalstof-
fenhe�  ng betalen. Maar nergens heb ik kun-
nen lezen HOE hij dat wil gaan doen.
Nu al hebben we een manier van afval schei-
den; de grijze bak, de groene bak en de oranje 
PMD zak. Flessen en potten naar de glasbak en 
papier aan de weg voor de school of naar de 
papiercontainer. Mensen die niet scheiden en 
alles (glas, papier, plastic, tuinafval) in de grij-
ze bak deponeren, betalen evenveel he�  ng 
als iemand die wel zijn best doet. Er zijn ook 
mensen die hun restafval “verstoppen” onder 
hun tuinafval in de groene bak. Dit gaat al ja-
ren zo door.
Ongeveer 10 jaar geleden is in Heiloo een po-
ging gedaan om de vervuiler te laten betalen. 
Dat experiment heette destijds “Diftar” (di� e-

rentiatie van het tarief ). Er zou een chip op de 
vuilniscontainer komen en de ophaalwagen 
zou het gewicht van de afvalbak wegen en op-
slaan. Op basis van het aangeboden en opge-
haalde huisvuil per individu zou dan de afval-
sto� enhe�  ng plaatsvinden.
Bijkomend probleem zou zijn, dat de contai-
ners op slot moesten worden aangeboden, 
anders zou iemand z’n huisvuil in de bak van 
iemand anders kunnen deponeren en zo on-
der de afvalsto� enhe�  ng uit kunnen komen. 
Toen werd ook een nieuwe uitdrukking uitge-
vonden: “afvaltoerisme”. Burgers zouden pro-
beren hun afval mee te nemen om het bijv. op 
hun werk te dumpen of, nog erger, “gewoon” 
langs de weg uit de auto � ikkeren.
Ik ben benieuwd wat de oplossing van de heer 
Slettenhaar zal zijn.
 
Co Nanne, Limmen

LEZERSPOST

Afvalsysteem

Deze week in De Bakkerij
Castricum - Vrijdagavond spelen 
drie bands in De Bakkerij vanaf 
21.00 uur, entree 5 euro.

Banji is een nieuwe band uit 
Utrecht. Een jaar geleden beslo-
ten de jongens zich volledig op 
dit project te focussen, daarom 
hebben ze in 2018 een jaar ge-
werkt aan nieuw materiaal. Dit is 
een van de eerste shows van de 
band!
De liedjes van Catwise (foto: aan-
geleverd) hebben een humoris-
tisch randje en gaan over � ctie-
ve bizarre personen woonachtig 
in het brein van Thom. Benjamin, 
Flix en Thom maken tracks vol dy-

namiek. Complexe drums, melo-
dieuze baspartijen en harde gi-
taarri� s komen samen en creëren 
een ‘in your face’ e� ect. Invloe-
den van Weezer, Angels and Air-
waves en Bloc Party zijn duidelijk 
hoorbaar in de muziek. De band 
valt onder de genres alternatief/
indie en punk. Met een beuken-
de drummer, luide gitaren en een 
leidende bas komt de band live 
het sterkst tot hun recht en pak-
ken ze het publiek gelijk bij hun 
lurven.

GUYY, een vijf-koppige band 
ontstaan uit liefde voor eighties 
sounds, disco-vibes en grove hip-

hop beats. GUYY is niet bang om 
af en toe fout uit de hoek te ko-
men met intens groovy en catchy 
hooks. 
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Successen voor Dos op 
regiofinale turnen
Castricum - Zaterdag 6 en zon-
dag 7 april werden de regio�na-
les Turnen Dames van de Konink-
lijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie in Amsterdam gehouden.

Op zaterdag liet Dos-turnster Fe-
line Denneman (pupil 1 D2) mooi 
turnwerk zien en behaalde met 
haar negende plaats een plekje 
in de districts�nale. Roos Grim-
minck en Eline Korthouwer (pu-
pillen2 D1) konden helaas geen 
plekje veroveren naar de volgen-
de ronde.
In de eerste wedstrijd op zondag 
kwamen Marinka Jonker en Mi-
chelle Grogniet (jeugd 2 divisie 
5) in actie. Het was voor beiden 
een wedstrijd met hoogtepun-
ten, maar helaas zat er geen podi-

umplaats in. Marinka is wel door-
gestroomd naar het Districtskam-
pioenschap.
In wedstrijd 2 waren Anna van 
Egmond, Janna Louwen (junio-
ren divisie 5) en Jet Dreijer (juni-
or divisie 4) aan de beurt. Alle drie 
turnden een prachtige wedstrijd, 
waarbij Janna in haar categorie 
brons voor de vijfde plaats mee 
naar huis mocht nemen en Jet in 
haar categorie op de derde plaats 
eindigde. Zowel Jet en Janna als 
Anna zijn doorgestroomd naar de 
�nale.
Tot slot kwam Stijne de Winter 
(senior divisie 4) in actie. Zij turn-
de een stabiele wedstrijd en dit 
werd beloond met een mooie 
derde plaats en een plek in de dis-
tricts�nale. (Foto: aangeleverd)

In laatste competitiewedstrijd
inst voor eervogels

Akersloot - Zaterdagavond 
speelden de handbalsters van 
Meervogels de laatste competi-
tiewedstrijd tegen US. Na een wat 
bewogen seizoen was Meervo-
gels vastberaden om er voor de 
laatste keer een leuke wedstrijd 
van te maken. 

De wedstrijd begon vooral goed 
voor US. Ze hadden snelle aan-
vallen en kwamen zo al vroeg 
in de wedstrijd op een 4-1 voor-
sprong. Meervogels kwam ech-
ter goed terug en deed deze keer 
niet onder voor US. Het was een 
spannende eerste helft en dat re-

sulteerde in een ruststand van 
10-10. De tweede helft beloofde 
een strijd te worden. De wedstrijd 
ging nek aan nek en beide teams 
liepen niet uit. Aan het einde van 
de tweede helft kwam Meervo-
gels voor het eerst op een voor-
sprong en gaf dit ook niet meer 
uit handen. In de slotfase kwam 
Meervogels op twee doelpunten 
voorsprong en terwijl US in de 
laatste seconde nog een tegen-
doelpunt maakte was het team 
de overwinning al aan het vieren. 
Deze overwinning brengt Meer-
vogels op een uiteindelijke ze-
vende plek in de hoofdklasse.

chaaknieu s Vredeburg
Castricum - Vredeburg 4 speel-
de vrijdag 5 april tegen het sterke 
jeugdteam van Caissa uit Hoorn. 
Het was een strijd van vier recre-
atieve senioren tegen goedge-
trainde schaakkinderen. Teamlei-
der Jan Brantjes had snel uitgere-
kend dat de totale leeftijd van de 
vier jeugdspelers lager was dan 
de leeftijd van de jongste Vrede-
burger. Het was vechten tegen 
de bierkaai, achter elkaar beten 
de thuisspelers (Harry Levering, 
Jan Brantjes, Marcel Wester en Ed 
van Duin) in het schaakstof met 
als eindstand 0-4. Troost was dat 
Caissa ongeslagen kampioen is, 
gevolgd door Vredeburg als goe-
de tweede.
In de interne competitieronde 
25 was er een boeiend gevecht 
tussen koploper Luc Jansen en 
oud-kampioen Bob Stolp. Jansen 
voerde de druk langzaam op en 
won een pion gevolgd door een 
dreigende koningsaanval. Stolp 
toonde evenwel zijn formidabe-

le verdedigingskunst en had aan 
zijn sterke loperpaar voldoende 
compensatie voor remise. Gert-
jan Hafkamp koos voor een on-
regelmatige Siciliaanse verdedi-
ging tegen Jos Admiraal, die di-
rect met agressieve zetten het ini-
tiatief nam en een kwaliteit ver-
overde in een superieure stelling. 
Hafkamp vocht wat hij waard 
was, maar kon tenslotte schaak-
mat midden op het bord niet 
voorkomen. Barry Blekemolen 
speelde de opening tegen Bert 
Hollander zwak en moest al na 
twaalf zetten een stuk inleveren. 
De rest was techniek voor Hollan-
der. Remi Aa�es en Hans de Goe-
de hadden een spannende partij 
totdat Aa�es met zijn dame kon 
binnendringen en de stelling van 
De Goede ruïneerde en won. Dirk 
Aa�es vond zichzelf uit vorm te-
gen Marlies Sturk, maar pro�teer-
de van een te gretige pionwinst 
van Sturk en bouwde een on-
houdbare winststelling op. 

Outdoor oga estival 
voor jong en oud
Castricum - Op zaterdag 13 april 
kunnen yoga- en natuurliefheb-
bers hun hart ophalen in Castri-
cum. Dan vieren online platform 
Buiten-Yoga.nl en het tijdschrift 
Yoga International de lente met 
een spetterend outdoor-festival 
waaraan bekende yogadocenten 
meewerken. 
Het festival vindt plaats bij Flow 
of Yoga aan de achterzijde van 
het NS station en op drie buiten-
locaties: het Westerplein, het dak-
terras van Huis van Hilde en het 
achtergelegen duingebied. Be-
zoekers kunnen deelnemen aan 

een natuur- en stiltewandeling, 
een happiness workshop, Tai Chi, 
een workshop schilderen, klank-
schaalmeditatie en yogawork-
shops. 
Op het programma staan verder: 
ouder & kind yoga, Duo Yin Yoga, 
Acro Yoga, Elementen yoga, Stoe-
lyoga, Dru Dance Flow, Align-
ment & Flow en een sunset medi-
tatie. De workshops zijn geschikt 
voor alle leeftijden en voor be-
ginnende tot gevorderde yogi’s. 
Er zijn nog enkele tickets verkrijg-
baar via www.yoga-international.
nu/lente.  

mmels verrast met 
titel  utter derde
Castricum - Zondag 31 maart 
stond voor TDR in het teken 
van de Nederlandse Kampi-
oenschappen halve marathon 
en de Zandvoort Circuit Run. 
In het zonnige zuiden werden 
voor de tweede keer op rij de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen georganiseerd. Met twee 
podiumplekken, inclusief een 
nieuwe Nederlands kampioe-
ne, en daarnaast een volledig 
TDR podium op de 5 kilome-
ter tijdens de Zandvoort Circuit 
Run, was dit weekend uiterst 
succesvol te noemen. 

NK halve marathon
Namens de mannen stonden Mi-
chel Butter, Edwin de Vries en 
Sten Stoltenborg aan de start, al-
len gebrand om een goede klas-
sering te lopen.  Butter werd na 
een zware strijd derde. ,,Ik ben 
tevreden, dit was het maximaal 
haalbare. Nog vier weken tot de 
Londen Marathon en ik ben blij 
met hoe ik er voor sta,’’ aldus een 
tevreden Butter. Hij �nishte in een 
tijd van 1:04:22. Niet lang daarna 
�nishte De Vries als vijfde in een 
tijd van 1:05:19, waar hij zelf niet 
tevreden mee was. ,,Ik wilde van-
daag heel graag onder de 65 mi-
nuten lopen, maar dat is me he-
laas niet gelukt,’’ aldus een teleur-
gestelde De Vries. Stoltenborg 
liep een goede race en wist voor 
het eerst onder de 70 minuten te 
duiken. Hij �nisht in een mooi PR 
van 1:09:50. 

Het meest verrassende resultaat 
van de dag was die van Bo Um-
mels. Dit was de eerste keer dat 
zij meedeed aan de Nederland-
se kampioenschappen halve ma-
rathon en ze was gebrand op het 
behalen van een medaille. Um-
mels zette alles op alles en met 
een ferme eindsprint wist zij het 

goud veilig te stellen, 2 seconden 
voor de debutante Lau. Ze �nisht 
bijna 2 minuten onder haar per-
soonlijk record in 1:14:02.

Zandvoort Circuit Run
Bij de Zandvoort Circuit Run was 
het podium van de 5 km geheel 
paars gekleurd. Van TDR was het 
Luuk Wagenaar die als eerste de 
�nish mocht passeren in een tijd 
van 15:49. Tien seconden later 
kwam 800m-specialist Ryan Clar-
ke de �nishlijn over, kort op de 
hielen gezeten door B-junior No-
ah Baltus, die een tijd liep van 
16:02. Zo waren er nog een aantal 
top-10 klasseringen, met Duncan 
Steenbakker (16:05), Joeri Slagter 
(16:20), Brian Versluis (16:34) en 
Djoao Lobles (17:11), die respec-
tievelijk als 4e, 5e, 6e en 9e de �-
nish passeerden. Hierna kwamen 
Twan Pormes, Timo Stegink en 
Koen Grandiek over de �nish. Bij 
de dames was het Eline Runder-
kamp die een mooie tweede plek 
wist veilig te stellen. Ze wist net 
niet de 20-minuten grens te door-
breken. Noa Zoon kwam even la-
ter over de �nish in een tijd van 
21:19 als 5e dame. 

Bij de wedstrijdafstand over 12 
kilometer stond een vijftal TDR-
atleten aan het vertrek. In een 
tijd van 39:16 kwam Anderies-
sen over de �nish, kort gevolgd 
door Abdi Ali die een tijd liep van 
39:42. Lewis had het in de eindfa-
se was lastiger en kon niet goed 
doorversnellen. Hij �nishte in een 
tijd van 41:42. Namens de dames 
stonden Lotte Krause en Britt Um-
mels aan de start. De laatste 4 ki-
lometer wist Krause goed door 
te versnellen, zij �nishte in een 
mooie tijd van 43:58 minuten. 
Ummels had het iets moeilijker 
en �nishte uiteindelijk in 44:33 
minuten. 

Lezing door gezins- en kindercoach
estaan lastige kinderen

Castricum - Loop jij wel eens te-
gen gedrag aan van je kind wat 
je lastig vindt? Wil jouw kind bij-
voorbeeld niet meer eten, niet 
met andere vriendjes spelen en 
alleen maar bij jou zijn of heeft 
het een sterke eigen wil en gaat 
het overal tegen in? Er wordt dan 
al snel gesproken over een kind 
dat lastig is of doet. Op donder-
dagavond 18 april verzorgt ge-
zins- en kindercoach Lisette de 
Graaf een workshop die een an-
der inzicht geeft. 
 
Bestaan lastige kinderen ook 
werkelijk? Of willen deze kinde-
ren jou als ouder wat laten zien? 
In deze workshop ga je aan de 
slag met hoe je signalen van je 
kind kan herkennen en oppak-

ken. En wat het voor jou als ouder 
maakt dat jij bepaald gedrag van 
een kind als lastig ervaart. Liset-
te gaat in op speci�eke behoeftes 
die een kind van jou nodig heeft.  
Meer informatie over Lisette en 
haar werk vind je op www.t-ge-
voel.nl.
 
Aanmelden
Is je belangstelling gewekt en wil 
je meer weten? Je bent van har-
te welkom op donderdag 18 april 
van 20.00 tot 22.00 uur in de bi-
bliotheek in Castricum, Geester-
duinweg 1. De toegang is € 10,-
. Aanmelden kan via de activitei-
tenagenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. Je 
betaalt met pin.

‘Bollen in de natuur’
ezing roei  loei

Castricum - Peter Knippels is een 
enthousiaste amateur bollen-lief-
hebber die geïnteresseerd is in 
bloembollen uit alle wereldde-
len. Hij kweekt een brede diver-
siteit aan bloembollen, buiten en 
in zijn kasje in de achtertuin. Zijn 
grootste interesses zijn scilla-ach-
tigen en bloembolgewassen uit 
Zuid-Afrika. De hobby gaat ver-
der dan alleen het kweken van de 
planten. Hij heeft in de afgelopen 
decennia verschillende planten-
reizen gemaakt of tijdens fami-
lievakanties uitstapjes gemaakt 
naar groeigebieden van bloem-
bollen. Zijn credo is dat voor het 
succesvol kweken van bolgewas-
sen het belangrijk is te weten hoe 
de planten in de natuur groeien 
en bloeien.

In zijn lezing ‘Langs bloembol-
len hot spots all over the world’ 
neemt Peter de aanwezigen op 
18 april mee op een virtuele we-
reldreis langs bloembollen in hun 
natuurlijke omgeving. De start 
ligt in de Verenigde Staten, om 
via Canada, Zuid-Afrika en Tur-
kije terug te reizen naar Europa. 
In de bezochte gebieden heeft hij 
vele mooie bolgewassen in hun 
natuurlijke omgeving gezien. Hij 
laat hiervan foto’s zien en vertelt 
verhalen over het reizen en de 
bezochte gebieden. 
De lezing begint om 20.00 uur 
in het Clusius College, Oranjel-
aan 2a in Castricum. Leden Groei 
& Bloei hebben gratis toegang, 
niet-leden betalen 3 euro. De zaal 
is om half acht open.

eel het chatgravers s el
Castricum - Op vrijdagmiddag 
12 april wordt het spel Schatgra-
vers gespeeld in de bibliotheek 
in Castricum. Schatgravers is een 
kaartspel, waarbij kinderen (6 - 12 
jaar) echt contact met elkaar heb-
ben. Ze ontvangen complimen-
ten, krijgen een beter beeld van 
zichzelf en medespelers én wor-
den verrast door eigen en ander-
mans kwaliteiten. Het spel wordt 
begeleidt door gezins- en kinder-
coach Lisette de Graaf. Meer in-
formatie over haar werk is te vin-
den op www.t-gevoel.nl.
Het spel wordt gespeeld op vrij-
dag 12 april van 15.00 tot 16.30 
uur in de bibliotheek in Castri-
cum, Geesterduinweg 1. Aanmel-
den kan via de agenda op www.

bibliotheekkennemerwaard.nl. 
De toegang is gratis, maar aan-
melden is gewenst. (Foto: aange-
leverd)

ive chatten met 
Regio - PWN is vanaf nu ook via 
live chat bereikbaar. Klanten kun-
nen op pwn.nl/contact recht-
streeks vragen stellen aan een 
medewerker. ,,Wij streven ernaar 
om elke klant te bedienen op de 
manier waarop het voor hen uit-
komt.” aldus Joke Cuperus, alge-
meen directeur van PWN. 

Naast telefoon, sociale media 
en het contactformulier kunnen 
klanten van PWN nu ook met een 
medewerker chatten via de live 
chat op pwn.nl/contact. Met de-
ze nieuwe functionaliteit stellen 
klanten snel en laagdrempelig 
vragen aan PWN. Joke Cuperus: 
,,We willen het onze klanten zo 

makkelijk mogelijk maken. Door 
meerdere contactmogelijkhe-
den aan te bieden kunnen klan-
ten persoonlijk en e�ciënt gehol-
pen worden.”
De live chat is op werkdagen tus-
sen 08.00 en 17.00 uur beschik-
baar. Door te klikken op ‘Start 
chat’ verschijnt er meteen een 
chatvenster in het scherm. Als al-
le medewerkers in gesprek zijn, 
verdwijnt de knop waarmee de 
klant een gesprek kan starten, tot 
er weer iemand beschikbaar is. 
De klant kan dan wel contact op-
nemen via de andere contactmo-
gelijkheden als telefoon, socia-
le media en het contactformulier. 
(foto: aangeleverd)

ooie o brengst 
collecte mnest
Castricum - De collecte van Am-
nesty International, die van 10 
tot en met 16 maart  plaatsvond, 
heeft in de gemeente Castricum 
4476 euro opgebracht. Veertig 
vrijwilligers collecteerden voor 
de mensenrechtenorganisatie. 
De tussenstand van de collecte 

in het hele land is 1.019.515 eu-
ro. Kijk op de website amnesty.nl 
voor de actuele standen. De or-
ganisatie dankt alle vrijwilligers 
voor hun geweldige inzet. Kijk 
voor informatie over het werk van 
Amnesty International op www.
amnesty.nl.

en Visser toch de sterkste
Akersloot - Ben Visser uit Heer-
hugowaard heeft donderdag-
avond in Akersloot de wekelijk-
se koers om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup op zijn naam geschreven. 
Het zag er in eerste instantie niet 
naar uit dat Ben Visser de hoofd-
rol voor zich zou gaan opeisen en 
nog op een vrij eenvoudige wijze 
naar de winst ging rijden. Wout 
Bakker uit Heiloo was de man die 
na de start het voortouw nam en 
ruim twee volle ronden de rest tot 
inspanning dwong. Daarna was 
het de beurt aan Ben Visser met 
Milosj van Renesse (Alkmaar) die 
Wout Bakker tot de orde wisten 
te roepen. Voor Milosj van Renes-

se was zijn heroptreden, was ruim 
drie jaar afwezig op Sportcom-
plex de Cloppenburgh, van kor-
te duur en kwam zich in de vierde 
ronde met een gebroken ketting 
in de hand afmelden bij de jury. 
Femke Mossinko� uit Akersloot 
wist zich in dit mannengeweld, 
na haar afgelopen schaatsseizoen 
weer actief op de mountainbike, 
danig te roeren en eiste als eerste 
en enige vrouw de derde plek all-
over op. 
Henk jan Verdonk senior uit Eg-
mond aan den Hoef en Alkmaar-
der Henk Louwe eindigden, na 
een aantal keren stuivertje te 
hebben gewisseld, respectieve-
lijk op de vierde en vijfde plaats. 

eede laats voor 
anne Dorenbos

Castricum - Zondag is de Castri-
cumse wielrenner Yanne Doren-
bos in de Rund um Düren tweede 
geworden. Na een omloop van 96 
kilometer door de Eifel met hel-
lingen tot 10%, kon hij vanuit een 
klein groepje van ongeveer der-
tig man er nog een rappe sprint 
uitpersen. Midden in de wedstrijd 
heeft hij nog aangevallen en ruim  
acht kilometer solo gereden maar 
werd bijgehaald door het uitge-
dunde peloton. Hij kon daarna 
met zijn vernieuwde clubtenue 
op het podium gaan staan en de 
trofeeën in ontvangst nemen.





18 10 april 2019

CasRC spelers naar EK U18 rugby

Vitesse nog volop in titelrace 
na 0-3 winst bij Limmen
Limmen - Op papier had Vitesse 
afgelopen weekend de lastigste 
tegenstander van de vier titelkan-
didaten.  Puntenverlies bij Lim-
men moest dus voorkomen wor-
den. De statistieken waren dui-
delijk in het voordeel van Vitesse. 
Van de 27 onderlinge duels sinds 
1985 werden er maar liefst 14 ge-
wonnen. En van de 7 onderlin-
ge duels op Dampegheest vanaf 
2002 wist Limmen slechts 2 pun-
ten te pakken! En ook deze editie 
bleek al snel dat Limmen op dit 
moment gewoon de  klasse mis-
te om die statistieken te loochen-
stra�en. Want in een matige der-
by strafte Rik Beentjes tot twee 
keer toe zwak verdedigen van de 
thuisploeg genadeloos af en leg-
de daarmee de basis voor een be-
trekkelijk eenvoudige 0-3 zege 
voor Vitesse. 

De eerste helft ging het nog re-
delijk gelijk op, al had Vitesse wel 
een licht veldoverwicht. Het eer-
ste gevaar viel in de negende mi-

nuut te noteren toen Robin Bak-
ker zich vrij kapte in het straf-
schopgebied, maar zijn harde in-
zet via de handen van de keeper 
op de paal zag belanden. Vijf mi-
nuten later moest die keeper op-
nieuw gestrekt naar de hoek om 
de tweede poging van Robin Bak-
ker onschadelijk te maken ten 
koste van een corner. Daarna 
golfde het spel wat op een neer, 
waarbij met name bij Limmen in 
aanvallend opzicht de creativiteit 
ontbrak om het Vitesse echt lastig 
te maken. Vlak voor rust kwam Vi-
tesse op voorsprong na een ho-
ge dieptebal vanaf de midden-
lijn van Jort Kaandorp. Zowel de 
uitgelopen keeper als de centra-
le verdedigers verzuimden daad-
krachtig in te grijpen en snel-
le Rik Beentjes pro�teerde daar-
van en schoof de bal beheerst in 
het doel. Daardoor ging Vitesse 
de rust in met een verdiende 0-1 
voorsprong.
Na rust leek Limmen aan te zet-
ten voor een o�ensief, maar na 

een minuut of vijf was daar wei-
nig meer van te zien. Omdat ook 
het veldspel van Vitesse duidelijk 
minder was dan voor rust viel er 
minder te genieten voor het tal-
rijke publiek. Het wachten was ei-
genlijk op de tweede en beslis-
sende tre�er van Vitesse. Die viel 
rond de zeventigste minuut en 
opnieuw was het Rik Beentjes die 
na heel schlemielig uitverdedi-
gen van Limmen de bal verover-
de. Vervolgens kon hij vrij door-
lopen dwars door het centrum 
en zag zijn inzet via de binnen-
kant van de paal in het net be-
landen: 0-2. Daarmee was de der-
by eigenlijk al in het slot gegooid. 
Vlak voor tijd was het invaller 
Luuk ten Broek die met een dro-
ge knal vanaf links de keeper voor 
de derde keer het nakijken gaf. Al 
met al dus een eenvoudige zege 
voor de ploeg van Thijs Sluijter, 
die met zijn ploeg dus volop blijft 
meedoen in de titelstrijd, samen 
met De Kennemers, Meervogels 
en Volendam. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op 12 april vertrek-
ken drie spelers van CasRC, Dale 
Zonneveld, Daily Limmen en 
Marckus Richardson, richting Rus-

land, Kaliningrad om daar het EK 
U18 (onder 18) rugby te spelen.
Voor Dale Zonneveld en Daily 
Limmen is het de tweede keer dat 

zij het EK U18 mogen mee maken 
en geselecteerd zijn. Voor Marc-
kus is het de eerste keer dat hij 
een EK U18 speelt. De eerste wed-
strijd is tegen Spanje en daarna 
nog twee wedstrijden afhankelijk 
van de winst of verlies. Dale heeft 
afgelopen week ook nog het EK 
U20 in Portugal gespeeld. Daily 
moest dit toernooi U 20 verstek 
laten gaan i.v.m. een hamstring-
blessure. Hij benutte die tijd om 
te revalideren en zich volledig te 
richten op het EK U18. Voor hem 
kwam dus het EK in Portugal nog 
te vroeg. 
Dale en Daily trainen drie keer 
per week bij NTC in Amsterdam. 
Marckus doet het laatste jaar Rug-
byacademie in Alkmaar. 

De drie CasRC’ers hopen een 
goed spel neer te zetten om zo-
veel mogelijk wedstrijden te win-
nen en een plek in de Champion-
ship poule te behouden. (Foto: 
Theo Beentjes)

Scheidsrechter speelt beslissende rol
FC Castricum verliest kostbare punten

Rugbysters CasRC strijdend ten onder
Castricum - Met nog drie wed-
strijden te gaan in de komende 
twee maanden wordt het voel-
baar voor de dames van CasRC 
dat de ereklasse een loodzware 
competitie is. De tegenstanders 
zijn niet alleen zwaarder, snel-
ler en behendiger dan de tegen-
standers uit het voorgaande jaar, 
toen CasRC nog een klasse lager 
speelde, maar ze hebben ook nog 

eens meer rugby-ervaring. Zo aan 
het eind van de competitie is dat 
vooral merkbaar aan de slijtage-
slag binnen de groep rugbyers 
van Castricum. Er stonden afgelo-
pen zondag veel rugby-krachten 
langs de lijn met blessures en de 
trainers Hans Marcker en Evandro 
Perera hadden de grootste moei-
te om een sterk team binnen de 
lijnen te zetten. Dat lukte ze goed 

naar omstandigheden. Veel denk-
werk ging eraan vooraf en sommi-
ge dames werden op (voor hun) 
nieuwe plekken gezet. Sophie 
Touber stond prop, Bowien v.d. 
Sluijs stond op de nummer 8 en 
Lotte Rendering was de full back. 
En met deze opstelling werd in de 
eerste helft puik weerstand gege-
ven tegen de sterke tegenstander 
uit Purmerend; Waterland. Door 
een try van Sophie Touber werd 
het in de eerste helft 5-22. Maar 
in de tweede helft werd het wel 
voelbaar dat er een gemis was 
aan wissels aan de kant van Cas-
RC. De vermoeidheid nam toe en 
ondanks de knappe opening van 
Anouk Veerkamp die de eerste try 
van de tweede helft voor haar re-
kening nam (en geconverteerd 
door Miriam v.d. Veen) was het 
voor Waterland een koud kunst-
je om de score �ink op te voeren. 
Er werd door de Duinranders ge-
streden voor wat ze waard waren 
maar er kon geen o�ensief meer 
worden uitgeperst. Desondanks 
konden ze met een trots gevoel 
van het veld stappen ondanks de 
12-71 nederlaag. (Foto: Hans van 
Amersfoort)

Castricum - FC Castricum heeft 
afgelopen weekend drie hele du-
re punten verloren en is mede af-
hankelijk wat Wartburgia doet de-
ze derde periode.
Het was meteen aan het begin 
van de wedstrijd te zien dat Jos 
Watergraafsmeer, net als FC Cas-
tricum, voor de laatste prijs gin-
gen die nog te behalen valt, de 
derde periode. In de vierde mi-
nuut was het meteen al raak 
voor Jos Watergraafsmeer, Mauri-
ce Renger opende de score. Nog 
geen dertien minuten later bracht 
Elario Zweet de score weer op ge-
lijke hoogte  met een prachtig 

schot in de rechterhoek.
In de 37ste minuut was het En-
zo Paal van Jos Watergraafsmeer 
die op solo ging en het keurig af-
maakte (2-1). Wederom komt FC 
Castricum terug, een vrije trap 
aan de linker kant, net buiten de 
16, wordt voorgegeven, Martijn 
van Duivenvoorde schiet hem 
glaszuiver in de rechterhoek. Dit 
is ook de ruststand, 2-2.
Na de rust is een feller FC Castri-
cum te zien dat in de eerste vijf 
minuten twee prachtige kansen 
krijgt om de voorsprong te ne-
men. Het is echter de scheids-
rechter die in de 79ste minuut 

een cruciale beslissing neemt 
door Jos Watersgraafmeer een 
penalty toe te kennen. De bal 
kwam ongelukkig tegen een arm 
van een speler van FC Castricum.
Rody Roos schoot hem prima in 
voor Jos Watergraafsmeer, 3-2. Je-
roen Kroes greep meteen in door 
een verdediger eruit te halen en 
een aanvaller extra erin te stop-
pen. Dit wierp bijna zijn vruch-
ten af in de 81ste minuut, in eer-
ste instantie redding van de kee-
per, daarna tegen de paal, vervol-
gens van de lijn getikt en daarna 
via een andere speler corner. He-
laas mocht het niet baten.

Jiri de Waal clubkampioen squash
Castricum - Dit weekend vonden 
op de squashbanen van Sport-
centrum Berg en Bal de jaarlijk-
se clubkampioenschappen van 
squashvereniging Re�ex plaats. 
Zo vlak na het competitieseizoen 
wordt er ieder jaar fanatiek ge-
streden om de hoogste eer bin-
nen de club. 
En fanatiek ging het eraan toe, 
want in de halve �nale en �nale 
waren en telkens vijf games no-
dig om tot een beslissing te ko-
men. Bas Monteban was in de ene 
halve �nale net even scherper 
dan Marcel Pool. Bas wist knap te-
rug te komen na een 2-0 achter-
stand, hij won uiteindelijk met 
3-2. De andere halve �nale ging 
tussen Jiri de Waal en Alexander 
den Hartog. Ook deze wedstrijd 
kon alle kanten op gaan, maar Ji-
ri liet met gedegen spel zien dat 
hij net wat sterker was. De �na-
le ging dus tussen Bas Monte-
ban en Jiri de Waal. Jiri kwam al 
snel op een 2-0 voorsprong, maar 
Bas toonde inzet en doorzettings-

vermogen en kwam knap terug 
tot een gamestand van 2-2. In de 
laatste game ging het gelijk op 
en Bas kwam met 10-8 zelfs op 
matchpoint. Vervolgens vocht Ji-
ri zich terug en in een spannen-
de eindstrijd wist Jiri toch nipt te 
winnen. 
Hij mag zich weer een heel jaar 

clubkampioen van squashvereni-
ging Re�ex noemen. 
Mensen die kennis willen maken 
met squash zijn welkom op de 
racketochtend, elke zondag om 
10.00 uur. 
Kijk op www.squashre�ex.nl voor 
meer informatie. (Foto: aangele-
verd)

Visser ‘t Hooft winnaar Rabobank 
schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Woensdag 3 april 
was het Rabobank schoolvoet-
baltoernooi voor de jongens uit 
de groepen 7 & 8 van de basis-
scholen uit Castricum. De middag 
begon helaas met wat regenbui-
en, maar dat liet de mannen niet 
uit het veld slaan om vol voor de 
winst te gaan. Dit resulteerde in 
de volgende halve �nale: Helm-
gras 2 tegen Juliana van Stol-
berg 2. De Juliana van Stolberg 
wist deze spannende wedstrijd 
te winnen na strafschoppen. In 
de andere halve �nale wist de Vis-
ser’t Hooft 1 nipt met 1-0 te win-
nen van de Cunera 1. De strijd om 
de derde plaats werd gewonnen 
door de jongens van de Cunera 1.
De �nale beloofde een spannen-
de wedstrijd te worden aange-
zien de poulewedstrijd tussen 
deze twee teams ook al geëin-
digd was in een gelijkspel. Dat 
was nu ook het geval zodat ook 
hier strafschoppen genomen 
moesten worden om de winnaar 
te bepalen. De jongens van de 
Visser’t Hooft 1 wisten de meeste 
strafschoppen te scoren en wer-
den zo schoolvoetbalkampioen 
van 2019. De scheidsrechters wa-

ren unaniem van mening dat de 
Helmgras 3 de sportiefste ploeg 
was. De spandoekenwedstrijd 
werd gewonnen door de Juliana 
van Stolberg die aanwezig was 
met maar liefst drie spandoeken.

De organisatoren bedanken 
graag hoofdsponsor de Rabo-
bank, scheidsrechters, EHBO’ers, 
kantinemedewerkers en alle an-

dere mensen die bijgedragen 
hebben aan het succes van dit 
mooie evenement. 

Woensdag 17 april gaan ze ver-
der met het Rabobank school-
voetbaltoernooi voor de jongens 
en meisjes uit de groepen 5 en 6, 
de poulewedstrijden zullen be-
ginnen om 14.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Zondag 14 april 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Pelle Sokaroski

Vitesse’22
-

Alkm. Boys
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De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Woensdagavond 10 april, 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. 

Woensdagavond 10 april: 
Inloopavond verbouwing station

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 één 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 Castricum
20.15  21.00 A  andeling WOB-verzoek inzake risicoanal se Duin en Bosch

20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken*
 1A Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
 Omgevingsdienst (OD)
 1B Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 1C Bekrachti gen geheimhouding businesscase belasti ngen
 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 Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van
  het RAUM
 B Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
  Omgevingsdienst (OD) (onder voorbehoud van
  commissiebehandeling)
 C Bekrachti gen geheimhouding businesscase belasti ngen 
  (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng  
    

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

vergaderingen aan de orde zijn. 

i  u rui  st t  ma  a   m li i  m i  t  spr , u t u ic  aar
r t t  m t  a  aar p  r a ri  plaats i t r 1 .00 uur aa m l  i  

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

p  r rp  m t   a  i t p i u  r  i spr .

Agenda Raadsinformatieavond 18 april 

 
Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomsten  
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken Publieke Bekosti ging 
19.30  20.45 Toelichti ng op diverse onderzoeken rondom wonen
 Pauze
21.00  22.30 Presentati e business case belasti ngen: voorstel toetreding tot
 Gemeenschappelijke Regeling Cosensus (mogelijk deels besloten)

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied 
Castricum op 16 april 2019
Op dinsdag 16 april geeft  het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er (HHNK) een 
toelichti ng op haar beleid. Dit beleid is gericht op de duinaangroei en waterveiligheid voor het 
Noordhollandse kustgebied. Uit dit beleid komen ook de afspraken voort voor de bebouwing op 
het strand, waaronder de verplaatsing van de strandpaviljoens. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
aanwezigen vragen stellen en hun reacti e geven. 

Datum: Dinsdag 16 april 2019
Locati e  Raadzaal Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1
Tijd: 20:00 u ( inloop vanaf 19:30 uur) tot circa 22.00 uur. 

In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen parti jen en belangenbeharti gers ideeën, 
plannen en acti viteiten met betrekking tot het strandgebied uitwisselen en daarmee het 
gemeentebestuur bijstaan in te maken keuzes. 
Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. 

Overleggroep Strand Castricum 
zoekt nieuwe voorzitter
De gemeente Castricum zoekt een nieuwe voorzitt er voor de Overleggroep Strand Castricum 
(OSC). In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen parti jen en belangenbeharti gers 
ideeën, plannen en acti viteiten met betrekking tot het strandgebied uitwisselen om daarmee 
het gemeentebestuur te kunnen bijstaan.

• De OSC komt twee keer per jaar bijeen. 
• Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners en betrokken parti jen, zoals 

bijvoorbeeld strandondernemers, huisjeseigenaren en vertegenwoordiger van EHBO en 
reddingsbrigade zijn van harte welkom. 

• De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de bijeenkomst met de 
agendacommissie en het voorzitt en van de bijeenkomsten zelf. 

nformati e
Voor meer informati e over het voorzitt erschap kunt u contact opnemen met Mirjam van der 
Horst Jansen via telefoonnummer 14 0251. 

Volg ons ook 
op Instagram!
We waren er al voorzichti g 
mee begonnen maar maken 
nu een doorstart: onze 
gemeente is (weer) op 
Instagram. 
Volg gemeentecastricum voor 
foto’s en stor ’s van nieuws, 
evenementen en bijzondere 
plekje in onze gemeente.
Tag je je foto met 

mijncastricum dan maak je 
kans op een repost van jouw 
foto. Tot ziens op Instagram!

r i i  2019  

Bedankt voor uw stem! 
En mogen we weer op u rekenen? 
De verkiezingen van 20 maart zijn pas net achter 
de rug en de volgende staan al weer voor de 
deur: de verkiezingen voor Nederlandse leden in 
het Europees Parlement, op 23 mei. 
Dan mag u  als u kiesgerechti gd bent - uw stem 
uitbrengen op de 29 leden uit Nederland die 
verkiesbaar zijn voor het Europees Parlement. In 
totaal heeft  het Europees Parlement 705 leden. 
Wilt u alvast (beter) weten wat het Europees 
Parlement doet? 
U leest het hier: htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/
Bent u op 23 mei niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Vraagt u dan een schrift elijke 
volmacht aan. Dat kan nu al. U vindt het formulier op onze website: www.castricum.nl/
verkiezingen2019. Opnieuw hopen we op een mooi opkomstpercentage. Mogen we ook u weer 
begroeten in een van onze stembureaus? 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 10 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
280319 Dorpsstraat 148 in Castricum
 Het bouwen van een veranda (WABO1900533)
 Prins Frederik Hendrikstraat 33 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO1900526)
290319 Stetweg 37-39  in Castricum
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on (WABO1000542)
 Charlott e Ruyslaan 4 in Castricum
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1900539)
010419 Malleweg 2 in Castricum 
 Het plaatsen van 48 zonnepanelen (WABO1900549)
 t.o. Duinmeiershof 24 (Duin en Bosch - kadastraal: D 1479) in Castricum
 Het bouwen van een woning (Koetshuis Zuid) WABO1900553)
020419 Prins Bernhardlaan 22 in Akersloot
 Het vervangen/veranderen van het dak van de garage (WABO1900566)
 Breedeweg 45 in Castricum
 Het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1900568)

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.
Vergunningsvrij: 
 • Dorpsstraat 68a in Castricum
    Het plaatsen van dakramen (WABO1900488)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
010419 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum 
 Het gedeeltelijk veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)
020419 Zuiderdijkje 5 in Castricum.
 Het bouwen van een mantelzorgwoning met recreati eruimte/camping recepti e  
 (WABO1900263)
040419 Woude 36c in de Woude (E742)
 Het bouwen van een woning (WABO1900148)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
020419 Hogeduin 9 in Castricum 
 Het vergroten van de berging (WABO1900302)
 tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij in Castricum
 Het gewijzigd uitvoeren van de werkzaamheden voor het herinrichten van het  
 natuurgebied. (WABO1900251)
 Anna Bijnsstraat 10 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900281)
 Geesterweg 1a in Akersloot
 Het plaatsen van LED reclame (WABO1900433)
 Kerkpad 3 in Castricum.
 Het vergroten van de entree van het bijgebouw van de protestantse kerk   
 (WABO1900231)
030419 Van Assendelft laan 4 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900422)
040419 Amandellint 16a in Limmen.
 Het bouwen van een woning (WABO1900282)
050419 Heer Hugostraat 12 in Akersloot
 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw (WABO1900311)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
020419 Verlengde Roemersdijk 6a, 1921CR Akersloot
 Verleende evenementenvergunning klein festi val ten gunste van 40 jarig 
jubileum AMC Bacchus, op 1e paasdag zondag 21april 2019 van 10.30 uur tot 13.30 uur, 
verzenddatum besluit 2 april 2019 (APV1900174).

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.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 10 april 2019.

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
Instagram: gemeentecastricum
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

Colofon

Bewoners zaaien bloemen op de Mient
Waar nu een grasveld ligt, is over enkele maanden een bloemenweide te zien. Zaterdag 
13 april vindt in het park aan de Mient een feestelijke bloemzaaidag plaats voor en door 
bewoners. Bloeiende planten zijn niet alleen mooi, maar vormen ook een belangrijke bron 
van voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Zo wordt de Mient mooier én natuurlijker.

Gemeente Castricum ondersteunt het bewonersiniti ati ef. “Ik vind het geweldig dat inwoners 
en gemeente hier samen optrekken,” zegt wethouder Binnendijk. “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.”
Animo
Met het draagvlak zit het hier wel goed. Initi ati efnemers Florinda Nieuwenhuis en Marleen 
Heeman hielden een enquête bij de bewoners van de Mient en omliggende straten. Zo’n 95% 
van de respondenten ziet de bloemenweide zitt en. “Mensen horen op het nieuws dat het slecht 
gaat met insecten en willen een steentje bijdragen”, zegt Nieuwenhuis. “Hoe mooi is het om dat 
te doen in je eigen buurt!”
Samenwerking
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners van Castricum 
die zich sterk maakt voor een natuurlijke gemeente.

Het doel is dat de bloemenweide samen met de buurt wordt medebeheerd. “Samen planten 
en vlinders tellen en een enkele keer per jaar helpen met wieden of hooien” zegt Nieuwenhuis. 
“Samen met de buren werken is gezellig, je leert elkaar kennen en we maken de buurt mooier 
en natuurlijker.”
Acti viteiten
De zaaidag van 13 april start om 13.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur. Alle buurtgenoten zijn 
van harte welkom om mee te helpen met zaaien of te komen kijken. Kinderen kunnen meedoen 
met het maken van bijenhotels en het schilderen van informati ebordjes.
Voor meer informati e zie www.bijzzzaak.nl.

Het afvalbrengstati on, publieksbalies, gemeentehuis en onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:
• Goede Vrijdag: vrijdag 19 april 2019  • Tweede Paasdag: maandag 22 april 2019
• Koningsdag: zaterdag 27 april 2019 
Alleen voor spoedvragen kun je ons die dagen bellen. 
Let op: het afvalbrengstati on is wél gewoon open op zaterdag 20 april; 
op Goede Vrijdag, 19 april, gaat de afvalinzameling door.

Openingstijden gemeentehuis en afvalbreng-
station rond Pasen en Koningsdag




