
IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Basisscholen verblijd met bijenhotels
Castricum - ,,Ik heb een ca-
deau gekregen, dat ik maar wat 
graag doorgeef”. En zo ontvingen 
maandagmorgen in het gemeen-
tehuis van Castricum de aanwe-
zige directeuren van alle basis-
scholen in Castricum uit handen 
van onderwijswethouder Ron de 
Haan een bijenhotel. Op initiatief 
van Mak van Lit uit Limmen zijn 
de bijenhotels in de kamer van de 
wethouder terechtgekomen.
De Limmer inwoner zet zich, in 
naam van de Stichting Bijenvrien-
den, in voor de bescherming en 
groei van de bijenpopulatie. De 
stichting roept scholen op om 

kinderen meer vertrouwd te la-
ten maken met de natuur en stelt 
daarvoor de bijenhotels ter be-
schikking.
De onderwijswethouder: ,,Het is 
vandaag precies een week tot aan 
de Landelijke Zaaidag op maan-
dag 22 april aanstaande. Een 
prachtig moment voor deze uit-
deelactie. Ik bedank Mak van Lit 
en de andere betrokkenen van de 
Stichting Bijenvrienden voor deze 
fantastische geste.”
 
De bijenhotels zijn gemaakt 
in een sociale werkplaats. De 
schooldirecteuren kregen, behal-

ve de hotels, biologische bloem-
zaden, lesboekjes met tekst en 
uitleg van de broedkastjes en een 
� yer van de Nederlandse bijen-
vereniging mee naar school.
 
Ook elders in Noord-Holland wor-
den acties op touw gezet om de 
verspreiding van bijenhotels op 
scholen te bevorderen. De Partij 
van de Dieren zet zich in voor de-
ze actie. Hiervoor loopt een aan-
vraag bij het Groenfonds.
 
Meer informatie over de Stich-
ting Bijenvrienden is te vinden op 
www.bijenvrienden.nl.

De Castricumse basisschooldirecteuren ontvangen uit handen van onderwijswethouder Ron de Haan de bijen-
hotels (foto: Hans Brouwers/habrofotogra� e)

Bloemzaaidag Mient groot succes
Castricum - Veel complimenten 
en een hoop enthousiaste reac-
ties voor Florinda Nieuwenhuis 
en Marleen Heeman. Zij zijn initi-
atiefnemers van De Mient Bloeit! 
en legden zaterdag, samen met 
tientallen buurtbewoners, de ba-
sis voor een bloemenweide.

Afgelopen september deelde 
Florinda haar idee voor een bloe-
mentuin op de Mient bij Bijzz-
zaak. ,,De plek is ideaal: zand-
grond, veel zon en genoeg ruim-
te.” Ze ontmoet Marleen en de 
twee bundelen hun krachten. 
,,We hebben een enquête uitge-
zet in de wijk waarin de mensen 
vroegen hoe ze tegen de komst 
van een bloemenweide aanke-
ken. Daar werd ontzettend posi-
tief op gereageerd. Met die ge-

gevens zijn we naar de gemeente 
gestapt. Ook daar bleek men en-
thousiast.”

Florinda stelde een mengsel sa-
men van eenjarige bloemen en 
vaste planten. Klaprozen, koren-
bloem en vaste soorten die het 
goed doen op een schrale grond. 
,,Het streven is een bloemrijk 
grasland en ik verwacht dat er dit 
jaar al een hoop moois opkomt.” 
Florinda is ecoloog en was als 
kind al dol op bloemen en tuin-
tjes. Ze hoopt dat meer Castri-
cummers initiatief nemen voor 
een bloemenweide, zodat bijen 
en vlinders beter kunnen gedijen 
in de omgeving. ,,Het is belang-
rijk dat je probeert in te schatten 
wat te kansen zijn. Hoe is de bo-
dem? Is er voldoende zon? Als je 

een plekje hebt met veel bomen 
zullen bloemen niet zo makke-
lijk groeien vanwege de scha-
duw. Doe onderzoek in je wijk en 
kijk waar behoefte aan is. Op de 
Mient worden veel honden uitge-
laten en komen een paar keer per 
jaar schapen grazen. We hebben 
het veld ingedeeld in verschillen-
de zones, zodat de honden en 
schapen niet door de bloemen-
velden lopen, maar gewoon het 
gras kunnen gebruiken. Het an-
dere deel is voor de bijen en vlin-
ders. Mensen kunnen ook voor 
advies bij mij of de Bijzzzaak te-
recht. Alle beetjes helpen tenslot-
te.” 

Elders in deze editie: maandag 22 
april landelijke zaaidag. (Mardou 
van Kuilenburg)

Onrustige 
horecanacht
Castricum - Zaterdagnacht wa-
ren in Castricum twee groep-
jes jongeren, die elkaar meer-
dere malen opzochten en op de 
vuist gingen. Met hulp van dub-
bele eenheden van de Landelijke 
Eenheid, vier lokale politieagen-
ten en ondersteuning van de be-
veiliging zijn de groepen met har-
de hand uit elkaar gehaald. Ruim 
tien man zocht elkaar later op in 
één van de zijstraten en ging ver-
der met vechten. Met moeite zijn 
ook deze vechters uit elkaar ge-
haald. Eén van hen, een 20-jarige 
Uitgeester, bleef terugkomen. Hij 
is aangehouden en met een aan-
tal processen-verbaal heenge-
zonden. Ook is zaterdagnacht op 
de Dorpsstraat in Castricum een 
politieman mishandeld. Hij kreeg 
een kaakslag van een dronken 
Uitgeester van 16 jaar. De jongen 
is aangehouden. 

Prullenbak weer in brand
Castricum - Zaterdagmiddag om kwart over drie was het weer eens 
raak op de Gerbrandsven waar de bekende ronde prullenbak weer in 
de brand stond. De brandweer heeft deze met één straal hogedruk 
geblust. (Foto: Hans Peter Olivier)
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Hoor Event Rutgers Hoortechniek en Oticon
Heiloo - Na een succesvolle eer-
ste editie afgelopen oktober, or-
ganiseert Rutgers Hoortechniek 
op woensdag 8 mei samen met 
Oticon wederom een Hoor Event. 
Nu in TAQA Theater De Vest in Alk-
maar. ,,Een informatieve avond 
over de nieuwste ontwikkelingen 
in de hoorzorg’’, aldus Arjan Rut-
gers. Hoortoestelfabrikant Oticon 
ontwikkelde het OPN-S hoortoe-
stel, waarmee ‘verstaan als een 
goedhorende in rumoer’ mogelijk 
is. ,,Dit is een absolute doorbraak, 
want horen in gezelschap is een 
van de lastigste dingen met hoor-
toestellen’’, vertelt Arjan.
Onder het genot van een hapje 
en drankje kunt u na a� oop vra-

gen stellen en ervaringen uitwis-
selen. Voor informatie en opge-
ven (kosteloos) kunt u terecht 

op www.rutgershoortechniek.nl/
hoorevent of via 072-5644288. 
(Foto: aangeleverd)

Volop lente bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen!
Akersloot - Steeds meer mensen 
maken van hun tuin een waar bui-
tenpaleisje. En dat begrijpt men 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen maar al te goed. Want 
wat is er � jner dan na het werk 
en in het weekend, te ontspan-
nen in uw achtertuin? Samen ge-
nieten met vrienden en familie. 
Van de eerste lentezonnestralen 
tot dat laatste warme weekend in 
de herfst. En natuurlijk alle zwoe-
le zomeravonden daartussen. Uw 
tuin is een korte vakantie die be-
gint bij de achterdeur! 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen helpt u graag om er een 
onvergetelijke ervaring van te 
maken. Zo heeft men een prach-
tige showtuin ontworpen om u 
een zo goed mogelijk beeld te 
geven van allerlei tuinmogelijk-
heden. Naast de bestaande fol-
der met bestratingsafbeeldin-
gen kunt u nu dus ook de kleur, 
het materiaal en legvoorbeelden 
bij de showtuin voelen en zien. 
In de showtuin geeft men u ad-
vies over sierbestrating, tuinver-
lichting, overkappingen, beplan-
ting en nog vele andere tuinma-
terialen. Zo staan er ook mooie 
Douglas veranda’s en overkap-
pingen om te bewonderen. Dus 
kom langs, doe ideeën op en laat 
u adviseren. Samen met de vak-
bekwame hoveniers brengt men 
uw droomtuin tot leven! 

Op het tuincentrum heerst ook 
al een gezellige lentesfeer. De 

prachtige bloeiende planten, vas-
te planten, heesters, coniferen en 
klimplanten zijn van de allerbes-
te kwaliteit. Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen is dan ook 
al ruim 35 jaar het vertrouwde 
adres, waar men alles voor de tuin 
onder één dak vindt. Om de tuin 
weer lenteklaar te maken mag 
een goede ondergrond en goed 
tuingereedschap niet ontbreken 
en hiervoor heeft Frits Janssen 
een uitgebreid assortiment aan 
meststo� en, tuinaarde, potgrond 
en tuingereedschap. Zo is er ook 
alles voor de liefhebbers van een 
groenten-, kruiden- en fruittuin-
tje. 
Zelfs op de dierenafdeling ont-

breekt het aan niets. Men vindt 
hier alles voor elk dier. Van voer 
voor kippen en kanaries tot 
speelgoed voor de hond en kat. 
Ook voor paarden is er een uit-
gebreid assortiment aan paar-
denvoer en accessoires. Alles is 
in klein- en grootverpakking ver-
krijgbaar, en dit alles voor een 
zeer scherpe prijs.

Tweede paasdag is Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen ge-
opend van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Het adres is Klein Dorregeest 
3a in Akersloot. Kijk voor meer in-
formatie op www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl. (Foto: aangele-
verd)

‘De hulp heb ik hier gevonden!’
Erkenning door internist voor 
Afslankstudio Velserbroek

Jubilarissen bij de 
brandweerpost Limmen
Limmen - Tijdens de jaarverga-
dering bij de brandweerpost Lim-
men, die op 12 april werd gehou-
den, zijn drie brandweermannen 
in het zonnetje gezet. Uit handen 
van burgemeester Mans kreeg 
Patrick Faber een oorkonde voor 
zijn 12,5-jarige verbondenheid bij 
de post Limmen.  
Marco Kerssens en Ron Klever-

laan kregen eveneens de oorkon-
de door de burgemeester opge-
speld, dit voor hun 20-jarig jubile-
um bij de brandweer. Op de foto 
van links naar rechts burgemees-
ter Mans, Ron Kleverlaan, post-
commandant Antoon Pepping, 
Patrick Faber, teamleider Hakan 
Meijer en Marco Kerssens. (Foto: 
aangeleverd)

Techniek is leuk!
Castricum - Onlangs heeft een 
aantal eerste klassen van het Clu-
sius College Castricum een be-
zoek gebracht aan het Nova Col-
lege. Dit in het kader van ken-
nismaken met techniek. De leer-
lingen konden kiezen uit twee 
workshops: een fotolijstje maken 
en een bibberspiraal maken. 

De leerlingen vonden het gewel-
dig en volgden zelfs beide work-
shops. Ze kregen na a� oop een 
bouwpakketje voor het maken 
van een bibberspiraal mee naar 
huis. ‘Techniek is leuk!’ was de 
conclusie na a� oop. Wie weet kie-
zen leerlingen naar aanleiding 
van dit bezoek straks voor een 
vervolgopleiding in de techniek. 
Dat zou een mooi resultaat zijn! 
(Foto: aangeleverd)

Abstract-schildergroep 
exposeert in Geesterhage
Castricum - Tot 15 mei exposeert 
de abstract-schildergroep van de 
vereniging Perspectief uit Bak-
kum in de openbare ruimte van 
Geesterhage in Castricum. De af-
gelopen periode hebben de le-
den zich vooral beziggehouden 
met het onderwerp Stilleven. Ie-
der heeft op zijn eigen manier in-

vulling gegeven aan dit onder-
werp. De een nam als inspiratie 
een letterlijk stilleven, de ander 
een stilte in de natuur of een in-
nerlijk stil leven. 

Zo is er een interessante afwisse-
lende tentoonstelling ontstaan. 
(Foto: aangeleverd)

Velserbroek - Annet van Af-
slankstudio Velserbroek kan het 
nog steeds niet geloven…  On-
langs kreeg ze een telefoontje 
van internist T. de Nijs van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis. Hij compli-
menteerde Annet met haar werk. 
,,Daar kan geen pilletje tegenop’’, 
aldus de internist. 

Op een woensdagmiddag in ok-
tober kwamen Gerda en Arnold 
Grapendaal uit Beverwijk de af-
slankstudio binnen, voor een vrij-
blijvend intakegesprek. Gerda 
liep al jaren bij een diëtiste en in 
het ziekenhuis bij de internist, zij 
moest nu vier keer per dag insu-
line gaan spuiten vanwege haar 
suikerziekte. En nu wilde ze hulp 
gaan zoeken bij het afvallen en 
om te voorkomen dat zij de rest 
van haar leven insuline moest 
gaan gebruiken. Ze zag de ad-
vertentie van Afslankstudio Vel-
serbroek in de krant en besloot 
samen met haar man ervoor te 
gaan. Na het intakegesprek zijn 
zij gelijk begonnen, een kuur op 
de Cryolipolyse, de presso en de 
BIO HCG. Binnen vier weken wa-
ren alle waardes naar beneden 
en hoefde zij niet meer vier keer 
per dag te prikken. Gerda is 24 
kilo en haar man Arnold 25 kilo 
lichter binnen 5 maanden. ,,We 
hebben een heel nieuwe levens-

wijze en genieten elke dag’’, ver-
telt Gerda. ,,We zijn zelfverzeker-
der en voelen ons goed. Het le-
ven is een feestje, we gaan af en 
toe gewoon uit eten en zijn ons 
veel bewuster van wat we eten. 
Ik had lievelingsvesten in maat 
52, het kostte moeite om daar af-
stand van te doen maar ik ben er 
trots op dat ik nu maat 40 pas. We 
zijn blij dat we de stap genomen 
hebben om hulp te zoeken en die 
hulp hebben we hier gevonden’’. 
Toen de internist van Gerda het 
verhaal hoorde besloot hij naar 
de Afslankstudio te bellen om 

hen te complimenteren. Annet is 
nog steeds onder de indruk. ,,We 
vinden het fantastisch om men-
sen te helpen in hun strijd tegen 
overgewicht, vooral buikvet is ge-
vaarlijk voor ons lichaam, daar-
door ontstaan allerlei ziektes en 
dan zo’n erkenning, daar ben ik 
trots op’’, aldus Annet. Wilt u ook 
hulp om van uw overgewicht af 
te komen u bent van harte wel-
kom voor een vrijblijvend intake-
gesprek!
Afslankstudio Velserbroek, Klom-
penmakerstraat 7 in Velserbroek. 
Tel. 023-5490556.

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Aannemer Danny Teerenstra 
realiseert ook uw woonwensen

YourWeight start afslanken met een 
‘Feestje op je bord’

OBS Barnewiel wint Rabo AZ Foodtour

Baantjer het begin
Het is al even bekend dat Baantjer 
terugkeert. Zowel op de buis (de 
serie wordt in een nieuw jasje ge-
stoken) als op het witte doek (een 
speel� lm dus). De � lm draait van-
af 18 april in de bioscopen.

Zoals de naam al doet vermoeden 
- ‘Baantjer Het Begin’ - zien we De 
Cock (Waldemar Torenstra) begin 
jaren ‘80 geplaatst worden op het 
politiestation in de Warmoestraat 

in Amsterdam. Hij maakt kennis 
met zijn nieuwe partner (Vled-
der), gespeeld door Tygo Ger-
nandt, en samen stuiten ze op 
een moordzaak die leidt naar een 
mogelijke aanslag tijdens de kro-
ning van prinses Beatrix. 

Ze moeten alles op alles zetten 
om een drama op de kronings-
dag te voorkomen. (Foto: Martijn 
van Gelder)

Le Grand Bain
In de ontroerende Franse tragi-
komedie Le Grand Bain schetst 
� lmmaker Gilles Lellouche (Nar-
co) met de nodige humor een au-
thentiek beeld van het leven zo-
als het komt. 
In het gemeentelijk zwembad 
bekwaamt een groepje mannen 
van middelbare leeftijd zich in de 

kunst van het synchroonzwem-
men. De heren zijn van diver-
se pluimage en hebben ook alle-
maal zo hun eigen besognes. Sa-
men vormen ze echter een hecht 
team en zijn ze er voor elkaar. 
Langzamerhand krijgen ze weer 
het gevoel dat ze er toe doen. On-
danks sceptische reacties van fa-
milie en vrienden besluiten ze als 
team voor Frankrijk uit te komen 
op het WK synchroonzwemmen.

Het verbouwen van je huis is een 
ingrijpende gebeurtenis. Met wie 
ga je in zee? Hoe lang gaat de ver-
bouwing duren en hoe veel is de 
overlast die je ervan ondervindt? 
Wat zijn de totale kosten van het 
plan en welke garanties krijg je als 
opdrachtgever? Vragen waar je 
graag van tevoren een antwoord 
op krijgt. Aannemersbedrijf Dan-
ny Teerenstra realiseert zich dit en 
begrijpt dat u niet over één nacht 
ijs gaat bij het kiezen voor een 
bouwbedrijf. Het gaat om het to-
tale traject, van intakegesprek tot 
en met de oplevering. 

Daarom kunt u bij Teerenstra re-
kenen op een persoonlijke bena-
dering. Zij stellen de klant werke-
lijk centraal. De medewerkers zijn 
� exibel, communiceren helder en 
de lijnen binnen de organisatie 
zijn kort. Afspraken worden vast-
gelegd en het bedrijf o� reert een 
gegarandeerde aanneemsom: 
“all-in”, dus geen nare verrassin-
gen achteraf. Afspraak is afspraak, 
dat geeft rust en vertrouwen.

Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, 
onderhoud en renovatie, bij aan-
nemer Teerenstra is alles moge-
lijk. Ze gebruiken uitsluitend eer-
steklas materialen, duurzaam en 
milieuverantwoord. Alle projec-
ten worden vakkundig geïnven-
tariseerd, voorbereid en uitge-
voerd. Waar nodig werkt het be-
drijf samen met gedegen onder-
aannemers die passen bij de ei-
gen identiteit en die óók begrij-
pen wat het is om samen met 
een klant een bouwproject aan 
te gaan. Naast particulieren werkt 
Danny Teerenstra ook voor zake-

lijke opdrachtgevers, zoals ge-
meentes, instellingen, project-
ontwikkelaars en woningbouw-
corporaties. Het bedrijf is lid van 
Bouwgarant. Dit keurmerk houdt 
in dat de aannemer voldoet aan 
de strenge eisen op het gebied 
van vakmanschap, betrouwbaar-
heid en bedrijfsvoering.

Behoefte aan een vrijblijvend ori-
enterend gesprek? 
Bel met Danny Teerenstra (0251 
670 037) of stuur een e-mail aan 
danny@dannyteerenstra.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Regio - Honderd klassen in 
Noord-Holland deden mee aan 
de Rabo AZ Foodtour, een on-
line lesprogramma ontwikkeld 
door Rabobank, AZ en Greenport 
NHN. Tijdens deze lessen over ge-
zonde voeding maakten de leer-
lingen vlogs. Als afsluiting van de 
Foodtour konden de klassen met 
de beste en leukste vlogs een ex-
clusieve Foodclinic bij AZ winnen 
op donderdag 11 april.
Uiteindelijk zijn de leerlingen van 
de tien beste eindvlogs uitgeno-
digd voor de Foodclinic. Zo ook 
de leerlingen van CBS het Ba-
ken (Sint Pancras), OBS Barnewiel 
(Oudkarspel), de W.J. Driessen-
school (Grootschermer) en OBS 
de Klimop (Castricum). Zij wer-
den ’s ochtends met bussen op-
gehaald en naar het AZ stadion 
gereden. Daar deden ze mee aan 
de Foodclinic, die uit vier verschil-
lende activiteiten bestond.
Natuurlijk kan voetballen bij AZ 
niet ontbreken, daarom konden 
de kinderen op het trainingsveld 
verschillende sportactiviteiten 

doen. Een rondleiding door het 
AZ stadion was ook onderdeel en 
AZ vlogger Timo gaf een vlogcli-
nic. Hij behandelde de vlogs van 
de verschillende klassen en gaf ze 
tips voor volgende vlogs. In het 
kader van gezond eten gingen de 
klassen zelf fruitspiezen maken 
onder begeleiding van JOGG en 
GGD die dit jaar ook aangehaakt 
zijn bij de RABO AZ Foodtour. 

Aan het eind van de clinic werd 
bekend gemaakt dat OBS Barne-
wiel uit Oudkarspel de beste vlog 
heeft gemaakt. Zij waren met de 
hele klas uitgenodigd voor de 
wedstrijd AZ - ADO Den Haag van 
zaterdag 13 april, waar hun vlog 
voorafgaand aan de wedstrijd op 
de grote schermen in het stadion 
werd getoond. (Foto: Ed van de 
Pol Fotogra� e)

Castricum - Afvallen. Niet het 
leukste werkwoord wat er is. Toch 
zijn velen er alweer mee bezig 
met het oog op de komende zo-
mer. 
Gewichtsconsulent Silvia Heij-
mans van YourWeight gelooft 
niet in poedermaaltijden of met 
honger naar bed. Met de cam-
pagne ‘Feestje op je bord’, die 
YourWeight voert met de over-
koepelende beroepsvereniging, 
laat zij zien dat afvallen op een 
gezonde, verantwoorde en leuke 
manier mogelijk is. 

Negen uitdagingen om gezon-
der te eten
Silvia Heijmans: ,,Feestje op je 
bord is een tropische, vrolijke 
campagne die gaat over varië-

ren met gezonde voeding. Iede-
re week staat er een nieuwe uit-
daging centraal gericht op een 
gezonder ontbijt, lunch of diner. 
Ik inspireer mensen tijdens deze 
campagne met vrolijke gerech-
ten en gemakkelijke recepten, 
allemaal met de focus op méér 
groente en méér fruit eten.’’ Dat 
doet de gewichtsconsulent on-
der andere via haar Facebookpa-
gina en haar website www.your 
weight.nl.  

Persoonlijk advies
Silvia biedt ook individuele be-
geleiding aan om af te vallen of 
verbetering in leefstijl te realise-
ren. In het kader van de campag-
ne ‘Feestje op je bord’ heeft zij 
op dit moment een speciaal aan-

bod. Kijk voor meer informatie op 
de website van de praktijk of bel 
0251 700 259. (Foto: aangeleverd) Hatha Yoga

Castricum - Hatha-yoga heeft 
eenvoudige technieken om bij 
jezelf te blijven tijdens de drukte 
van alle dag. Deze technieken, die 
je oefent op de mat, kan je toe-
passen in je dagelijkse leven.
De yogahoudingen (variërend 
van makkelijk tot uitdagend) le-
ren je hoe je lichamelijke span-
ning kan loslaten. 
Je oefent tijdens de adem- en 
ontspanningsoefeningen rus-
tig en diep vanuit de buik te ade-
men. De concentratie- en medita-
tieoefeningen brengen rust in je 
hoofd.  
Bij hatha-yoga gaat het er niet om 
of je met je neus bij je knieën kan 
of dat je op je hoofd kan staan. 
Het e� ect van de oefeningen 
hangt niet af van de souplesse of 
kracht van je lichaam. 
Daarom zijn de lessen geschikt 
voor beginners, voor ouderen en 
voor gevorderden, die hun tot nu 
toe opgedane yoga- en medita-
tiekennis willen verbreden.
De lessen worden gegeven door 
Els Tiers. Zij is gediplomeerd do-
cente en heeft ruim 20 jaar leser-
varing. De lessen worden gege-
ven in kleine groepen in Castri-
cum en in Limmen.
Meer informatie: www.hatha-
yogacastricum.nl of bel 06-
29280490.

GEEN KRANT?
0251-674433

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 20.00 uur

maandag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Baantjer het begin
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 16.00 uur
Le Grand Bain
zaterdag 21.15 uur

woensdag 20.00 uur
Hotel Mumbai

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 20.00 uur
dinsdag 16.00 uur

They shall not grow old - 2D
donderdag 20.00 uur  maandag 19.30 uur

Gloria Bell
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Dumbo
zaterdag 18.45 uur
Green Book

vrijdag, zondag & dinsdag 13.30 uur 
Wonder Park (NL) - 3D

zaterdag, maandag & woensdag 13.30 uur
Wonder Park (NL) - 2D

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
Circus Noël

vrijdag 13.30 uur 
zaterdag & maandag 16.00 uur 

Missing Link

Programma 18 april t/m 24 april

Kaas&Zo wordt 
Alexanderhoeve
Castricum - De kaas- en noten-
winkel in winkelcentrum Gees-
terduin van Michael en Daniël-
le kreeg vorige week een nieu-
we naam, maar service, produc-
ten en gezichten blijven hetzelf-
de. ,,De Alexanderhoeve heeft 

een breed assortiment kazen: van 
Hollands tot buitenlands en van 
boeren- tot geitenkaas, maar ook 
voor olijven, tapas, versgebrande 
noten en biologische wijnen kunt 
u bij ons terecht.”

Aanrijding op de Mozartlaan
Akersloot - Op de Mozartlaan  in 
Akersloot heeft maandag 8 april 
rond drie uur in de middag een 
aanrijding plaatsgevonden tus-
sen een man op een snor� ets en 
een � etser. 

De bestuurder van de snor� ets 
reed over de Mozartlaan. 
Ter hoogte van de kruising 
Brahmslaan reed een � etser van-

af het trottoir, tussen twee hoge 
voertuigen door, de rijbaan op. 
Hierbij botsten de twee tegen el-
kaar aan en kwamen zij ten val. 
De � etser had geen letsel en de 
bestuurder van de snor� ets liep 
een kleine bloeding aan zijn neus 
op. 

De snor� ets raakte beschadigd 
aan het stuur.

Inbraakpoging
Castricum - Op zaterdag bleek 
tussen 13.50 uur en middernacht 
een poging woninginbraak te zijn 
geweest aan de noordzijde van 
Castricum. De voordeur was ge-
forceerd met een schroevendraai-
er. Het lijkt erop dat de dader niet 
naar binnen is geweest, want het 
huis zag er niet doorzocht uit en 
de melder miste op dat moment 
nog niets.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Oude tijden herleven
Castricum - Zondagochtend was een 25-tal authentieke rijtuigen te 
bewonderen in Castricum. Hier passeerden de rijtuigen in een lange 
stoet de Zanderij. (Foto: Wim Revers)

Koningsspelen bij 
Basisschool De Brug
Akersloot - Basisschool De Brug 
vierde op vrijdag 12 april de Ko-
ningsspelen. De kinderen uit de 
groepen 1 tot en met 6 waren op-
gedeeld in gemengde groepjes. 
Onder begeleiding van een ou-
der werden spel- en sportactivi-
teiten gespeeld op het school-
plein, in de speelzaal en in de 
sporthal naast de school.   
Het feest startte om 8.30 uur op 
het plein met de o�ciële opening 
van de spelen en een warming up 
om de spieren lekker los te ma-
ken. Daarna gingen de kinderen 
met de begeleidende ouder naar 
de verschillende spelonderdelen. 

Gelukkig werkte het weer mee, 
waardoor iedereen zich ook bui-
ten prima en sportief kon verma-
ken. De ochtend werd gezamen-
lijk afgesloten op het plein met 
een heerlijke ijskoude traktatie.  
De kinderen uit de groepen 7 en 
8 waren om kwart over acht al op 
de �ets vertrokken naar sport-
park Wouterland in Castricum, 
waar voor hen, samen met ande-
re basisscholen uit Castricum en 
Limmen een sportief program-
ma georganiseerd was door Team 
Sportservice Kennemerland. Ook 
dit was erg geslaagd. (Foto: aan-
geleverd)

Vandalen slopen fiets op 
schoolplein De Klimop
Castricum - In het eerste week-
end van april is er een �ets van 
een leerling van basisschool De 
Klimop compleet gesloopt en in 
de nabije bosjes achtergelaten.
Dit schoolplein is sinds kort ook 
buiten schooltijden toegankelijk 
om de buurtjeugd te faciliteren. 
Dit is vermoedelijk niet bij alle 
medewerkers bekend waardoor 
zaterdagochtend de hekken toch 
afgesloten waren en de vergeten 
�ets niet opgehaald kon worden. 
Later in het weekend zijn de hek-
ken toch weer geopend.
Bij de �etskeuring op maandag-
ochtend voor het �etsexamen 
bleek de �ets verdwenen. Na lang 
zoeken kwam de �ets in nabij-
gelegen bosjes tevoorschijn. De 
�ets bleek echter compleet toe-

getakeld en gesloopt. Het �ets-
examen kon niet met deze �ets 
gereden worden.
De vandalen hebben lang de tijd 
genomen om alle belettering te 
verwijderen wat baldadige uit-
gaansjeugd op de zaterdag-
avond als daders minder waar-
schijnlijk maakt. Van deze vernie-
ling is aangifte gedaan bij de po-
litie. Een �etsenmaker heeft in-
middels een schaderapport op-
gemaakt en �ets total-loss ver-
klaard, het schadebedrag was 
meer dan 500 euro. 

Heeft u iets gezien of weet u meer 
over de daders, neem dan con-
tact op met de politie van Castri-
cum of met de schoolleiding van 
de Klimop. (Foto: aangeleverd)

Halleluja in de 
Pancratiuskerk
Castricum - Op eerste paasdag 
zal om 10.30 uur in de Pancrati-
uskerk aan de Dorpsstraat in Cas-
tricum de viering ponti�caal op-
geluisterd worden door het R.K. 
Gemengd Zangkoor Pancrati-
us, tezamen met blazers en pau-
ken van Emergo. Het Halleluja zal 
veelvuldig klinken. Uiteraard ook 
het meest bekende, dat van G.F 
Händel. 

De laatste maanden is het koor 
druk geweest met het instuderen 
van een voor het koor nieuw mu-
ziekstuk: eerste paasdag wordt 
namelijk Psalm 150 van Robert 
Jones gezongen. (Psalm 150: een 
lofzang voor de Heer). Robert 
Jones, een componist, organist, 
koorleider, geboren op 11 maart 
1945 in Wales, studeerde muziek 

aan de Universiteit van Wales. Hij 
is lang leraar op een middelba-
re school geweest, nu met pen-
sioen, maar nog altijd actief als 
componist en organist. 
De mis die gezongen zal wor-
den is de Missa Brevis van Jacob 
de Haan, eveneens een compo-
nist van deze tijd, geboren op 
28 maart 1959 en overleden op 
4 maart 2014. Natuurlijk mogen 
Haec Dies (deze dag) en U zij de 
Glorie met Pasen ook niet ontbre-
ken. Enkele heren van het koor 
zullen het gregoriaanse: Wo Vic-
timae Paschali Laudes zingen.
De vaste organist van het koor 
Ronald Schollaart begeleidt het 
koor op voortre�elijke wijze. Dit 
alles onder de bezielende leiding 
van Joost Doodeman, al een klei-
ne 30 jaar dirigent van het koor. 

Maandag 22 april:
Landelijke Zaaidag
Castricum - Op maandag 22 april 
organiseren Stichting Bijenvrien-
den en de Bijenstichting voor 
het vijfde jaar een landelijke zaai-
dag om Nederland bloemrijker te 
maken voor bijen en andere in-
secten. Particulieren, gemeen-
ten, agrariërs, scholen en andere 
grondbezitters worden opgeroe-
pen om bijvoorbeeld bloemstro-
ken aan te leggen, akkerranden in 
te zaaien en klavers te laten staan, 
zodat er één groot bloemenlint 
voor bijen ontstaat.
Het is code ‘rood’ voor de 360 
soorten wilde bijen die in Neder-
land leven. Meer dan de helft van 
de wilde bijen in Nederland staat 
op de rode lijst en dreigt te ver-
dwijnen.
Dat komt onder andere door de 
afname van hun leefgebied (door 
intensieve landbouw, meer be-
bouwing en infrastructuur), en 
het gebruik van bepaalde soor-
ten pesticiden.
De afname van het aantal bijen 
en hommels raakt ons mensen 
óók. Bijen en hommels bestuiven 
namelijk ook gewassen, met na-
me in de fruitteelt. Om het leefge-
bied van de bij te kunnen herstel-
len moet er meer voedsel (maar 
ook nestplekken) aan bijen wor-
den aangeboden.

In de gemeente Castricum (Cas-
tricum, Limmen, Akersloot en de 
Woude) is vorig jaar een belan-
gengroep opgericht die zich in-
zet voor de bij.  Bijzzzaak kijkt sa-
men met de gemeente hoe ze 
‘een voedselbank’ voor de bijen 
kunnen maken door groenstro-
ken, bermen en openbare ruim-

ten in te zetten om wilde bloe-
men in te zaaien en (fruit)bomen 
te planten.

Ook andere grondbezitters wor-
den opgeroepen op 22 april mee 
te helpen.
Bijvoorbeeld door middel van 
inheemse bloemen- op akker-
randen en weilanden te zaaien, 
of voor insecten aantrekkelijke 
bloemsoorten in particuliere tui-
nen aan te planten.  Bij voorkeur 
enkelbloemige typen zoals afri-
kaantjes, stokrozen, zomerasters.
Voor bloemenzaden kunt u te-
recht op de webshop van de Bij-
enstichting, maar ook bij veel 
tuinzaken. Let goed op dat bloe-
menmengsels van biologische 
teelt afkomstig zijn.
Bijen zijn ook blij met klavers, 
paardenbloemen en madelie�es. 
Maai dus eens wat later en laat 
die bloemen wat langer staan. Of 
kies ervoor om gefaseerd te maai-
en. Dan is er altijd voedsel be-
schikbaar voor de bijen.
En vergeet niet: wilde bloemen-
mengsels in uw tuin zijn niet al-
leen goed voor de bij, maar ook 
nog eens prachtig om te zien! 
(Logo: aangeleverd)

De Kerkuil pakt groots 
uit met Koningsspelen
Limmen - Vrijdag 12 april wa-
ren weer de Nationale Konings-
spelen. Basisschool De Kerkuil in 
Limmen pakte dit jaar groots uit. 
In samenwerking met Berg en 
Bal Castricum, De Voetel in Lim-
men, Beentjes Judo-Sport Castri-
cum en basketbalvereniging Cas-
tricum maakten zij er een grootse 
sportochtend van voor de groe-
pen 3 tot en met 6. Er werd ge-

tennist, geklommen, gebasket-
bald en een clinic judo gegeven. 
De kinderen hebben genoten 
en het weer werkte mee. Ook de 
kleuters hadden een feestelijke 
spelletjesochtend op het school-
plein. Groep 7 en 8 hebben de Ko-
ningsspelen gehouden op Wou-
terland. Het was een geweldige 
ochtend voor de kinderen. (Foto: 
aangeleverd)

Pasen op ‘t Dierenduintje
Castricum - Op eerste en twee-
de paasdag zijn kinderen welkom 
om paaseieren te komen zoeken 
op kinderboerderij ‘t Dierenduin-
tje aan de Duinenboschweg 1A, 
nabij station Castricum. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen 
er vijf paaseitjes gezocht worden 
en bij inlevering ontvangen de 
kinderen een lekkere paasatten-
tie (één attentie per kind).
Jaarlijks wordt ‘t Dierenduin-
tje met Pasen druk bezocht door 
kinderen, die op zoek gaan naar 
paaseitjes en het ook leuk vinden 
om ze weer te verstoppen. Entree 
is gratis.

Transitie Castricum start  
Soep-café
Castricum - Wist u dat 33 procent 
van alle voedsel op de wereld 
wordt verspild? De helft daar-
van wordt in huishoudens weg-
gegooid.

Met soep-café wil Transitie Cas-
tricum laten zien dat verspilling 
niet nodig is. Bij leveranciers ha-
len zij resten op die anders weg-

gegooid zouden worden. Zo ‘red-
den’ zij groentes, daarvan maken 
zij soep en dat delen zij gratis uit.
Iedereen  is welkom in de Tuin 
van kapitein Rommel op de laat-
ste woensdag van de maand:  24 
april tussen 12.00 en 13.30 uur.
Dit initiatief is mede mogelijk ge-
maakt door Beentjes, Eko-Plaza 
en Brakenhof.

Het takenpakket van een onderneming
‘Ondernemend leren’ is waarin wij ons als Visser ’t Hooft 
Tabijn school onderscheiden. Wie ondernemende vaardig-
heden ontwikkelt ziet kansen en weet ze te benutten. Iets 
wat in dit tijdperk van innovatie essentieel is. Een onderne-
ming bestaat uit een zeer divers takenpakket. Daar komen 
onze leerlingen van groep 5, 6 en 7 achter in aanloop naar 
de Masterclass Ontluikend Ondernemen in groep 8. Zo ook 
Lars*, die een groepje van vier aan het samenstellen is. Ik 
vind het leuk om te ervaren, dat je op zo’n jonge leeftijd al 
ziet waar kinderen goed in zijn en wat zij het liefst doen.
 
,,Wat vind je zelf het leukst om te doen, Lars?” vraag ik hem. 
,,Rekenen,” zegt hij. ,,En dingen bedenken.” Ik vermoed, dat 
er een marketeer in hem schuilt; in dat vak komen die twee 
samen. In zijn klas zit een meisje, dat zeer nauwkeurig is. Ook 
met cijfers. Creatief is ze wat minder. Britt* krijgt dan ook de 
taak om de financiën op zich te nemen. ,,Welke taken zijn er 
nog meer in een onderneming?” vraag ik Lars. ,,Onderzoek 
doen,” antwoordt Lars. ,,Wie heb je daarvoor in gedachten?” 
“Sven* wil altijd alles opzoeken, dus ik denk Sven!” roept Lars 
uit. 

Drie van de vier hoofdtaken van de onderneming zijn nu ver-
deeld. We kunnen onderzoek doen of het idee dat we hebben 
uitvoerbaar is bijvoorbeeld. We kunnen kijken of er markt voor 
is en er middelen (geld) zijn om het project vorm te geven. 
,,Welke taak ontbreekt er nu nog?” vraag ik. Lars moet het 
antwoord schuldig blijven. “Stel, er blijkt een markt te zijn voor 
jullie product, mensen willen het hebben, omdat het in hun be-

hoeften voorziet. Hoe, waar 
en bij wie kunnen ze het dan 
kopen?” De taak van ‘verko-
per’ is geboren. 

‘Verkopen zit in je bloed’, zeggen ze weleens, maar waar zie je 
dat aan? In elk geval zijn dit niet de meest introverte mensen. 
Gelukkig hebben wij Daisy* in ons midden. Daisy is van nature 
nieuwsgierig, communicatief vaardig, luistert goed en vraagt 
door. Kwaliteiten van een goede verkoper. Daisy is ons vierde 
teamlid. 

Weet je zelf nog waar je goed in was en wat je leuk vond om te 
doen op de basisschool? Ben je gaan doen wat in het verleng-
de daarvan ligt? Niet voor niets zijn er veel (job)coaches, die 
je terugbrengen naar je basisschoolperiode. 
De periode, waarin je de basis legt van je 
ontdekkingsreis naar wie je bent en wat 
je kunt! Dat is precies de reden, waarom 
wij hier zo’n waarde aan hechten. Ten-
slotte word je ‘later’ het gelukkigst als je 
op je plek zit. 

*De namen zijn gefingeerd.

Els Kok-van Dam 
Directeur Visser ’t Hooft 
 
   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 
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Feestprogramma bij Huis van Hilde
In de meivakantie aan de hand van 
Julia door de bronstijd

Leerlingen voor leerlingen op Clusius
Leerlingbemiddeling als motor voor 
veilig leefklimaat
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum hecht er veel waar-
de aan dat leerlingen zich vei-
lig voelen op school. Daar zor-
gen docenten, mentoren, team-
leiders, directie en het ondersteu-
nend personeel met elkaar elke 
dag weer voor. Maar soms zijn er 
situaties waar leerlingen beter el-
kaar kunnen helpen. Daarvoor 
worden er bij het Clusius College 

Castricum leerlingbemiddelaars 
opgeleid op school. Het doel van 
leerlingbemiddeling is het bege-
leiden van een gesprek waarbij 
er tot een oplossing wordt geko-
men. 
Het gaat erom dat leerlingen le-
ren zelf hun con�icten oplossen. 
Leerlingen begrijpen elkaar vaak 
beter dan volwassenen. Veel ru-
zies spelen zich af buiten het zicht 

van leraren. Leerlingen worden zo 
verantwoordelijk voor een pret-
tig en veilig schoolklimaat. Het 
is goed voor het zelfvertrouwen 
en sociale vaardigheden van leer-
lingen. De bemiddelaars zijn ge-
trainde leerlingen. Ze kiezen geen 
partij en geven geen mening. Ze 
helpen de leerlingen met ruzie 
bij het zoeken naar een oplossing 
volgens een vast stappenplan.

Castricum - In de meivakantie is 
drie weken lang van alles te be-
leven in Huis van Hilde. Zo kun je 
samen met een Julia Look-a-like 
de net geopende tentoonstel-
ling ‘Liefs van Julia’ ontdekken, 
een echte bronsschat uit Noord-
Holland bekijken en een virtu-
al reality-tour door de bronstijd 
doen. Daarnaast zijn er tal van 
andere verrassende activiteiten 
voor groot en klein, van Romein-
se beautysalon tot muziek uit de 
bronstijd en doe-het-zelf archeo-
logie .
Het activiteitenprogramma heeft 
een paasweek, een bronstijd-
week (geïnspireerd door de nieu-
we tentoonstelling ‘Liefs van Ju-
lia’) en een Romeinenweek. Op 
het programma staan beleve-
nissen voor het hele gezin, zoals 
koekjes bakken, een paasbrunch 
en daarna paaseieren zoeken, di-
verse knutselworkshops, een Ro-
meinse kookworkshop en beau-
tysalon. Voor de kleintjes is een 
kleur- en doetafel. Kinderen kun-
nen ook een Romeinse drinkbe-
ker of een mantelspeld (�bula) 
maken. En er zijn gratis rondlei-
dingen, een speurtocht, en ieder-
een kan in de ArcheoHotspot als 
archeoloog aan de slag.
 
Programma 
- Paasbrunch, maandag 22 april, 
11.00 - 13.00 uur (€ 12,50 volw., 
€ 6,50 kinderen 4 t/m 12 jaar) en 
paaseieren zoeken 11.00 - 14.00 
uur (aanmelden bij de balie)
- Met Tjabba en Sil naar de brons-
tijd: muziek en sieraad maken, 
maandag 22 april en zondag 28 
april, 12.30 - 16.00 uur

- Koekjes bakken, donderdag 25 
april, maandag 29 april, donder-
dag 2 mei, zaterdag 4 mei, zater-
dag 11 mei, 13.30 - 15.00 uur (€ 
2,50 p.p. na entree)
- ‘Liefs van Julia’ rondleiding met 
Look-a-like Julia, maandag 29 
april en zondag 5 mei, 14.00 - 
14.30 uur
- Vondstenspreekuur, woensdag 1 
mei, 14.00 - 15.00 uur
- Workshop �bula maken, woens-
dag 1 mei, 13.30 - 16.00 uur
- Kleur- en doetafel in Hildes Heer-
lykhyd, woensdag 24 april, don-
derdag 2 mei, 13.30 - 16.00 uur
- Workshop Romeinse drinkbeker 
maken, donderdag 9 mei, 13.30 - 
16.00 uur
- Workshop Romeinse beauty-
salon, woensdag 8 mei, 14.00 - 
16.00 uur
-  Romeinse kookworkshop, vrij-

dag 10 mei, 12.00 - 12.30 uur, 
12.45 - 13.15 uur, 13.30 - 14.00 
uur, 14.15 - 14.45 uur en 15.00 - 
15.30 uur
- Rondleidingen, speurtocht, Ar-
cheoHotspot, Archeobelevenis 
en Hildes tour door de tijd 

Doe de VR-tour
De nieuwe tentoonstelling ‘Liefs 
van Julia’ (vanaf 19 april) presen-
teert de resultaten van de groot-
ste opgraving in Noord-Holland 
ooit. Topvondsten, waaronder de 
beroemde Bronsschat van Me-
demblik, zijn voor het eerst te 
zien. 
Met de spectaculaire virtual reali-
ty-tour neem je letterlijk een kijk-
je in de Bronstijd! 

Voor kinderen is er van alles te be-
leven in de kinderhoek. 

Brand bij hotel Van der Valk

’Veertien extra parkeerplaatsen voor 
gehandicapten nodig’
Castricum - Tweederde van de 
gehandicaptenparkeerplaat-
sen in de gemeente voldoet 
aan de gestelde eisen. Maar het 
zijn er te weinig, vindt Platform 
Gehandicaptenbeleid Castri-
cum (PGBC). Zij adviseert veer-
tien extra plekken in de omge-
ving. Wethouder Paul Sletten-
haar kreeg het rapport vrijdag 
in handen en belooft actie.

De parkeerplaatsen zijn belang-
rijk om mensen met een beper-
king in staat te stellen (beter) mee 
te kunnen doen in de samenle-
ving. In de inventarisatie van PG-
BC zijn alleen openbare parkeer-
plaatsen meegenomen. Deze zijn 
onderzocht op toegankelijkheid, 
afmetingen en locatie. Sletten-
haar zegt blij te zijn met de aan-
bevelingen. ,,We werken graag 
aan de voorgestelde verbeterin-
gen, want wij vinden voldoende 
en goed toegankelijke gehandi-
captenparkeerplaatsen belang-
rijk.’’

Dit jaar zes vakken
PGBC stelt verder voor om 14 ex-
tra plaatsen aan te leggen: twee 
in Akersloot, een in Bakkum (plus 
een aantal bij diverse ingan-
gen van het duinreservaat), drie 

in Castricum, een op De Woude 
en zes in Limmen. Het platform 
noemt in het rapport de speci-
�eke locaties. Slettenhaar zegt 
er dit jaar al zes te willen realise-
ren. ,,Kort geleden hebben we al 
op het parkeerterrein De Brink al 
twee vakken aangebracht. Bij De 
Woude staat een extra parkeer-
vak gepland bij het pontje. Dat 
wordt aangelegd tijdens het werk 
aan de Provincialeweg N244.”

Verbeterpunten
Slettenhaar: ‘In 32 gevallen zijn er 

verbeterpunten genoemd die re-
delijk eenvoudig zijn op te lossen; 
die gaan we op korte termijn aan-
pakken. 
In de andere gevallen gaat het 
om óf parkeerplaatsen op privé-
terrein - waarover de gemeen-
te dus in overleg moet met de ei-
genaar - óf om aanpassingen die 
meer moeite en kosten vergen. 
De laatste groep, tien in totaal, 
gaan we daarom aanpassen als 
het gebied eromheen wordt on-
derhouden of op de schop gaat.’ 
(Mardou van Kuilenburg)

Akersloot - De blusploegen van 
brandweer Uitgeest en Akersloot 
werden zaterdagmiddag rond 
kwart voor vier gealarmeerd voor 
een brand bij hotel Van der Valk 
in Akersloot. Ter plaatse werd er 
rook geconstateerd in de gan-
gen van het hotel. Hierop werden 
twee verdiepingen van het hotel 
ontruimd en een onderzoek in-
gesteld naar de herkomst van de 
rook. 

De brandweer heeft lange tijd 
onderzoek verricht waar de rook 
vandaan kwam en kwam buiten 
alleen nog wat asresten tegen. 
Een hoop bladeren had waar-
schijnlijk in brand gestaan, waar-
door de rook via een ventilatieka-
naal in de gangen en kamers te-
recht kwam. Nadat alles was ge-
ventileerd en weer veilig was na 

zo’n drie uurtjes konden de ho-
telgasten weer terug naar hun ka-

mers en kon de brandweer weer 
retour. (Foto: Hans Peter Olivier)

De Brug naar jouw toekomst!
Tentoonstelling teken- en 
schilderproject basisschool De Brug
Akersloot - Creativiteit en cultuur 
is een van de vier pijlers uit de vi-
sie van waaruit wordt gewerkt op 
De Brug. Creativiteit, als doel en 
als middel, speelt een grote rol in 
het onderwijs.  

Ieder jaar krijgen de kinderen in 
alle groepen extra lessen in cre-
atieve vakken. Dit vindt men be-
langrijk op De Brug, omdat naast 
rekenen, taal en lezen ook crea-
tieve vakken belangrijk zijn om je 
te kunnen uiten, je talent te ont-
dekken en ontwikkelen. Ieder 
kind kan zo laten zien waar zijn/
haar talent ligt. 
Dit jaar heeft men gekozen voor 
een teken- en schilderproject. In 
alle groepen kregen de kinderen 
les van een echte kunstenaar. De 
prachtige resultaten zijn te zien 
in een tentoonstelling. De ten-
toonstelling wordt op woensdag 
17 april om 16.30 uur o�cieel ge-
opend. Iedereen is van harte wel-
kom. Daarna kan men tot 18.00 

uur alle kunstwerken en het ta-
lent van de kinderen van De Brug 
bewonderen. 
Voor meer informatie of een 
rondleiding op een ander mo-

ment, kan contact opgenomen 
worden met Corinne van Leeu-
wen, directeur van de school: 
c.vanleeuwen@basisschoolde-
brug.nl. (Foto: aangeleverd)

Julia laat je de Bronsschat zien (foto: aangeleverd)

Een grote groep leerlingen staat weer klaar op het Clusius College Castricum om te helpen kleine onderlinge 
con�icten op te lossen. Het is een van de middelen die de school inzet om een �jn schoolklimaat te creëren voor 
de leerlingen (foto: aangeleverd)

C-jeugd handbalvereniging 
Meervogels naar NK
Akersloot - Zaterdag 13 april 
deed meisjes C1 van handbal-
vereniging Meervogels ’60 uit 
Akersloot mee met het NK zaal-
handbal voor C-jeugd. Met een, 
door transportbedrijf Zandber-
gen gesponsorde, bus vertrokken 
de meiden en supporters om 8.00 

uur naar sporthal De Bloemhof in 
Aalsmeer. 
In een fantastische ambiance 
werden de eerste twee poule-
wedstrijden helaas verloren en 
de derde wedstrijd tegen MHV 
eindigde, na een spannend ge-
lijk opgaande strijd, in een ge-

lijkspel; 18-18. De meiden waren 
hiermee laatste in de poule. Er 
volgden nog twee kruis�nales; de 
eerste verloren ze met 13-10. De 
laatste wedstrijd was weer tegen 
MHV; ook deze wederom gelijk 
opgaande wedstrijd verloren ze 
uiteindelijk met 15-14. Hiermee 
zijn ze achtste geworden van Ne-
derland waar Meervogels, als klei-
ne dorpsclub tussen al die grote 
topsportclubs, enorm trots op is! 
De meiden en al hun supporters 
hebben een fantastische dag.



VOOR AL UW VERSE, WARME GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS
LIMMEN 06 22011703

GOEDE VRIJDAG= VISDAG!
(H)EERLIJKE SALADE 
TRIO’S EN GEROOKTE 

TRIO’S VOOR UW 
PAASBRUNCH!!!

AL VANAF €7,95

500 gram 

€ 7,45

Jersey heerlijk 
oud!!

 7,45

500 gram 

€ 6,50

Overjarige 
boerenkaas
september

NIEUW!! 

K 90

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT

KOKOSOLIE
Pot van 500 ml.

€3,95

Castricum - Peter Vermeij leerde het marktkoop-
manschap van zijn vader. Drie jaar geleden nam hij 
de kraam van Holland Kaascentrum over, nu reist hij 
vier dagen per week het land door om de beste ka-
zen aan de man te brengen. ,,Wij proeven alles zelf.”

De Boeren Meshanger en Classe Royal zijn de hardlo-
pers. ,,Gewoon hele lekkere kazen”, zegt Peter. Hij ziet 
wel dat er meer vraag is naar gezondere kazen. ,,De Jer-
sey-kaas is een heel goed alternatief. Vol bouwsto� en, 
verkrijgbaar in belegen en pittig. Vooral die laatste is erg 
goed…” De melk die in de kaas wordt gebruikt is afkom-
stig van de Jersey-koe, een relatief nieuw ras dat specia-

le dieetvoeding krijgt en een stuk duurzamer is. ,,De Jer-
sey-kaas wordt gemaakt met een plantaardig stremsel, 
en is dus ook geschikt voor vegetariërs.” Peter merkt dat 
kaas aan populariteit wint bij de borrel. ,,Maar op brood 
wordt het ook nog steeds volop gegeten.” 

Er was een periode dat geitenkazen bijna niet aan te sle-
pen waren, maar die populariteit lijkt wat dalende. Peter 
ziet ook dat supermarkten steeds meer hun best doen 
om goede kazen aan het assortiment toevoegen, maar 
qua kennis en kwaliteit is het geen echte concurrentie. 
,,Wij proeven alles zelf. Daarna gaan we het pas verko-
pen.”

Bij Holland Kaascentrum:
‘Steeds meer vraag naar gezond en vega’
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 ReformMarkt.nl 
AANBIEDING  

alleen deze week 

Zaden trio 
Pompoen 400gr, zonnebloem 400gr 

 en sesamzaad 400gr 

Samen voor slecht 
7,- 

Zolang de voorraad strekt. 

U
w

 natuurw
inkel  

op de vrijdagm
arkt. 

Voor uw paasontbijt
Paasstollen-paaskoekjes

-paasgebakjes
Heerlijke handgemaakte 

tulbanden
Diverse afbakbroodjes 

vanaf €1,-

ReformMarkt.nl

alleen deze week

Samen voor slecht

Vrolijk pasen!

Karel Jansen

ER ZIJN WEER 
NIEUWE OOGST

MALTA’S EN DORE’S

Bij Holland Kaascentrum:Bij Holland Kaascentrum:

MARKTMARKT



Het aanbod van Technisch College Velsen mag gerust uniek 
genoemd worden. Niet alleen qua samenstelling, maar ook 
gezien de beschikbare faciliteiten. Als één van de weinige 
VMBO-scholen in Nederland is het Technisch College Velsen 
nog helemaal in techniek gespecialiseerd. In de praktijkloka-
len staan daarom gespecialiseerde machines en gereedschap-
pen, waardoor de leerlingen in staat zijn om zich te bekwa-
men in werkzaamheden in de bouw-, metaal-, installatie-, 
voertuigen- en elektrotechniek. Het 100-jarig bestaan van 
de school wil men beslist niet ongemerkt voorbij laten gaan, 
daarom is onder de noemer Artech een bijzonder project 
opgezet. Onder leiding van vier kunstenaars, geselecteerd 
door het team van de Stadsschouwburg Velsen, zijn de leer-
lingen al sinds september bezig met de voorbereidingen van 
een theatervoorstelling.

Eigen instrumenten bouwen
Toetsenist, componist en zanger Joshua Aaron is artistiek lei-
der van het project, samen met drie andere kunstenaars be-
geleidt hij de leerlingen op weg naar het podium. ,,Een heel 
uitdagend project, omdat je van te voren niet weet waar je 
terecht komt. Je kent de interesses van de leerlingen niet en 
je weet niet of ze muzikaal zijn’’, vertelt hij. Na inmiddels een 
aantal maanden met ze te hebben gewerkt, concludeert hij: 
,,Er zitten zeker muzikale kids tussen, die een goed ritmege-
voel hebben of op een keyboard zonder enige techniek een 
melodietje in elkaar kunnen fl ansen. Mijn insteek is dat het 
motorisch zo simpel mogelijk blijft, zodat ze direct resultaat 
hebben van wat ze doen.’’ Aanvankelijk vormde het maken 
van een muziekstuk de basis van de voorstelling, maar inmid-
dels is daarin verandering gekomen. ,,Als je geen leerlingen 
hebt met muzikale ervaringen, dan heb je ook geen muziek-
stuk om naar te luisteren’’, legt hij uit. Daarom is er uiteinde-
lijk voor gekozen om heel veel decorstukken te maken, een 
soort miniwereldjes. In die wereldjes zullen zogenoemde 
stop-motionfi lmpjes worden gemaakt, die in de voorstelling 
worden verwerkt. ,,We laten de wereldjes bewegen, dan is 
de muziek ineens een begeleiding voor het bewegende beeld 
geworden.’’

Waterpomphaai
Los hiervan volgen de leerlingen ook workshops creatief 
schrijven. Aaron: ,,Ze kregen bijvoorbeeld de opdracht om 
een gereedschap met een nieuwe functie te verzinnen. Dat 

Het Technisch College Velsen viert het 

100-jarig bestaan
IJmuiden - Het Technisch College Velsen viert het
100-jarig bestaan op grootse wijze. In samenwer-
king met de Stadsschouwburg Velsen wordt door 
leerlingen de unieke theatervoorstelling Artech 
geproduceerd, die op 27 en 28 mei te zien zal zijn. 
Tevens zal op 24 mei in het schoolgebouw een gro-
te reünie plaatsvinden.

leverde onder meer de waterpomphaai als resultaat op. Wij 
zijn stomverbaasd over de creativiteit van de leerlingen en 
de leraren zijn dat ook.’’ Het werken binnen de structuren 
van de school is af en toe een hele klus: ,,Je hebt te maken 
met docenten, zij moeten de leerlingen weggeven terwijl ze 
ook met andere dingen bezig zijn. Je bent afhankelijk van het 
systeem. Dat werkt in mijn ogen soms wat langzaam, je moet 
eerst langs vijf roostermakers, de directeur en de klassen-
leider voordat je kunt beginnen. Maar dat levert wen een 
creatieve spanning op.’’ Het eindresultaat zal op 27 en 28 
mei te zien zijn, iedereen kan via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl/artech inmiddels kaarten voor de twee voorstellingen 
reserveren. Het eerste kaartje voor Artech werd afgelopen 
maandag symbolisch door onderwijswethouder Marianne 
Steijn overhandigd aan schooldirecteur Frank Out.

Maatschappelijke betrokkenheid
Op het Technisch College Velsen wordt niet alleen aandacht 
besteed aan techniek, maar ook maatschappelijke thema’s 
worden er behandeld. Dit is een bewuste keuze van de 
schoolleiding. ,,We willen buiten een goede loodgieter ook 
vooral een goede burger afl everen’’, verduidelijkt woord-
voerster Linda van der Meulen. De leerlingen uit het derde 
leerjaar zijn, in het kader van het jubileumproject, gekoppeld 
aan de Soroptimisten, een wereldwijd opererende organisa-
tie die zich bezighoudt met het verbeteren van de rechten 
van vrouwen en kinderen in de maatschappij. In groepjes van 
vijf à zes leerlingen maken ze een voorstel om dit onderwerp 
onder de aandacht te brengen, het beste idee wordt beloond 
met een bedrag van 250,- euro om het daadwerkelijk te kun-
nen uitvoeren. Bovendien krijgen de leerlingen ook een cijfer 
voor dit werkstuk, dat weer meetelt voor de schoolresulta-
ten.

Grote schoolreünie
Iedereen die ooit aan het Technisch College Velsen verbonden 
is geweest, hetzij als leerling, hetzij als medewerker, is wel-
kom tijdens de grote schoolreünie die op 24 mei zal plaatsvin-
den tussen 15.30 en 18.00 uur. Hoewel het schoolgebouw in 
de loop der jaren wel wat is veranderd, is veel ook hetzelfde 
gebleven. Een mooie gelegenheid dus om het schoolgebouw 
nog eens van binnen te komen bekijken en herinneringen op 
te halen aan vroeger jaren. Via www.technischcollegevelsen.nl 
kan men zich voor deze reünie aanmelden.
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17 APRIL

Tentoonstelling teken- en 
schilderproject bij basisschool 
De Brug in Akersloot. Tentoon-
stelling wordt geopend om 16.30 
uur. Tot 18.00 uur kan men alle 
kunstwerken komen bewonde-
ren. (foto: aangeleverd)

Lenette van Dongen met Para-
dijskleier in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (foto: ALEK)

Voorstelling ‘A Seat At The Ta-
ble’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur.

18 APRIL
Presentatie over ‘De Nieu-
we Hollandse Waterlinie’ in De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest. 
Entree 5 euro. Organisatie: Vrou-
wen van Nu.

Lezing over �etstocht door Au-
stralië door Gijs en Aimée van 
20.00 tot 22.00 uur in bibliotheek 
van Beverwijk. Aanmelden via 
website van bibliotheek.

Bestaan lastige kinderen? Le-
zing door gezins- en kindercoach 
Lisette de Graaf in Bibliotheek 
Castticum, 20.00-22.00 uur. Aan-
melden: www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klantenser-
vice.

Lezing van Groei & Bloei: ‘Bol-
len in de natuur’ door Peter Knip-
pels, 20.00 uur in het Clusius Col-
lege in Castricum.

Cabaretier Martijn Koning in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Corné van 
der Stelt)

Urban Myth met Celia! In De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Anne 
van Zantwijk)

19 APRIL
Dansmeditatie op Goede Vrij-
dag van ‘Dans en Geniet’ in Nieuw 
Geesterhage, 09.45-11.45 uur. In-
fo: www.dansengeniet.nl/06-
24503879.

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00.

Kerkwake om 11.00 en 13.00 uur 
in de St. Laurentiuskerk in Alk-
maar aan het Verdronkenoord. 
Bij de kerkwake wordt het lijden 
en sterven van Jezus Christus her-
dacht op een eigen wijze. Deur-
collecte na a�oop.

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

Expositie ‘Donna’ te zien in het 
atelier van Marina en Sabrina, Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Castri-
cum van 13.00 tot 18.00 uur. Ook 
rest van het weekend. (Foto: aan-
geleverd)

Passieconcert: Stabat  Mater 
om 15.00 uur in PKN kerk, Die-
lofslaantje, Akersloot. Reserveren 
gewenst (0251-310032 of ivera.
musch@outlook.com). Ook aan 
de kerk. (Foto: aangeleverd)

Cristina Branco & band in de 
Grote Kerk Alkmaar, 20.15 uur.

Jakop Ahlbom Company met Le 
Bal in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (Foto: aangeleverd)

Film ‘A New Spirit’ in Filmhuis De 
Zwaan Cultureel in Uitgeest om 
20.15 uur. Toegang 6 euro. Vrien-
den van De Zwaan 5 euro. Kaar-
ten in voorverkoop bij Boekhan-
del Schuyt te Uitgeest en indien 
nog beschikbaar aan zaal. (Foto: 
aangeleverd)

▲

Rock4 in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. Tiende pro-
gramma van deze Acapellagroep 
staat in het teken van de Beatles. ) 
Foto: John Klijnen)

Honky Tonk Men in De Bakkerij, 
21.00 uur. (Foto: aangeleverd)

20 APRIL

Johanna’s Hof U12 Top Tour-
nament bij FC Castricum van-
af 09.30 uur, �nale om 16.15 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Stichting Elnura presenteert 
zich in Kringloopwinkel Heems-
kerk De Groene Ezel aan de Lijn-
baan 12-14 in Heemskerk van 
10.00 tot 14.00 uur. Meer infor-
matie over de stichting: www.el-
nura.nl.

Start van het Fortenseizoen tij-
dens Paasweekend (20 t/m 22 
april). Kijk voor een fort in de 
buurt op www.startfortensei-
zoen.nl.

Expositie ‘Donna’: zie vrijdag.

Paasexpositie (20 t/m 22 april) 
van Kunstenaarsgroep IMIX in 
kerkje op De Woude. (Foto: aan-
geleverd)

Beregezellige familievoorstel-
ling in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, ‘Masha en de Beer Live’, 
14.00 uur. (foto: Wim Lanser)

Workshop Transitie Academie 
Castricum: ‘Het Grote Humor 
en Creativiteitsspel’: hoe kan je 
duurzaamheid lichtvoetig aan-
pakken. Van 15.00 uur tot 17.30 
uur in sporthal De Bloemen. Prijs: 
naar keuze  tussen 15 en 25 euro. 
Aanmelden: marleen.heeman@
transitiecastricum.nl, telefoon: 
06-40718732.

Jubileumconcert Barrel-
house in café De Vriendschap 
te Akersloot. Aanvang 21.00 
uur. Kaarten verkrijgbaar via De 
Vriendschap of online via www.
ikbenaanwezig.nl. (Foto: aange-
leverd)

De Mattheus Passie in nieu-
we bewerking met Jan Rot (fo-
to: Lou Berens), Sharon Kips, Job 
Hubatka en Musica Extrema om 
19.30 uur in Theater Konings-
duyn, Geesterhage in Castricum. 
Tickets via de website www.gees-
terhage.nl.

Open Podium in De Zwaan Cul-
tureel te Uitgeest om 20.30 uur. 
Toegang gratis. Meer informatie 
www.dezwaancultureel.nl.

Twice The Same presenteert 
nieuwe album ‘II’ bij de Nozem en 
de Non in Heemskerk. Kaarten via 
www.nozemennon.nl.

21 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. 

IVN-natuurwandeling op en 
rond Heilooër Bos. Start om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de Ken-
nemerstraatweg. Duur ongeveer 
twee uur. Opgave vooraf niet no-
dig. Donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld.

Paaseieren zoeken op kinder-
boerderij ‘t Dierenduintje aan de 
Duinenboschweg 1A, nabij sta-
tion Castricum, 11.00-15.00 uur. 
Ook maandag. (Foto: aangele-
verd)

Expositie ‘Donna’: zie vrijdag. 
Met om 15.00 uur optreden van 
Eva Boon.

Viering eerste paasdag om 
10.30 uur in Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat te Castricum met R.K. 
Gemengd Zangkoor Pancratius 
en blazers en pauken van Emergo.

Natuurduintuin De Doornduyn 
is weer open van 11.00 tot 15.00 
uur, Duinweg 2 in Castricum. En-
tree 4 euro.

Marquette Classique om 11.00 
uur op Chateau Marquete, Mar-
quettelaan in Heemskerk. Met 
optredens Pál Lászlo Szomora (vi-
ool) en Anastasia Kozhushko (pia-
no). In het voorprogramma speelt 
Julia Wiemerink (17), cello. Reser-
veren kan door te mailen naar 
classique@hotel-marquette.com. 
(Foto: aangeleverd)

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

22 APRIL

Landelijke Zaaidag. Help de 
bijen door Nederland bloemrij-
ker te maken. Informatie: www.
bijzzzaak.nl. In De Hoep is tussen 
11.00 en 15.00 uur veel te ontdek-
ken over de wilde bij. (Logo: aan-
geleverd)

Holistisch evenement van Ken-
nemerland in Balans waarbij be-
zoekers in contact kunnen ko-
men met een twintigtal specia-
listen op het gebied van gezond-
heid, lichaam en geest. In Sport-
hal de Bloemen te Castricum van 
10.00 tot 16.00 uur.

Paaseieren zoeken op ‘t Dieren-
duintje, zie zondag.

Huis van Hilde: Paasbrunch 
11.00 - 13.00 uur (€ 12,50 volw., 
€ 6,50 kinderen 4 t/m 12 jaar) en 
paaseieren zoeken 11.00 - 14.00 
uur (aanmelden bij de balie). 
Met Tjabba en Sil naar de brons-
tijd: muziek en sieraad maken van 
12.30 tot 16.00 uur. 

Stadsherstels Forten�etsroute. 
Startpunt bij Fort bij de Kromme-
niedijk, Lagendijk 22 in Uitgeest 
tussen 13.00 en 14.30 uur, vol-
gende stop is Fort aan Den Ham 
in Uitgeest en het eindpunt is 
Fort aan de St. Aagtendijk in Be-
verwijk. Route van 15 km. Kosten 
10 euro en 7,50 euro voor Vrien-
den van Stadsherstel. Aanmelden 
via vrienden@stadsherstel of tel. 
020-5200075.

Concert van Hoorns Byzantijn-
se Mannenkoor om 19.30 uur in 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
in Castricum. Entree 15 euro in-
cl. pauzedrankje. Kaarten online 
via www.ticketkantoor.nl/shop/
zca01 en voorafgaande aan kerk. 
(Foto: Kees Kraal)

23 APRIL

Abafazi in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. Een onverge-
telijke reis door de muziek en cul-
tuur van Zuid-Afrika. (Foto: Wim 
Lanser)

24 APRIL
Soep-café Transitie Castricum in 
de Tuin van Kapitein Rommel van 
12.00 tot 13.30 uur.

Huis van Hilde: Kleur- en doeta-
fel in Hildes Heerlykhyd van 13.30 
tot 16.00 uur.

Inloop Club 1835 voor jong 
volwassenen (18-35 jaar) bij ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-
maar van 19.30 tot 21.30 uur. 
Rouwen om het verlies van een 
dierbare, het verlies van iemands 
gezondheid, of misschien wel ei-
gen gezondheid is hard werken 
en kost energie. Bij Club 1835 
vind je altijd een luisterend oor.

Bijeenkomst: ‘Heeft afval schei-
den nog wel zin?’ door onafhan-
kelijk milieuadviseur Piet Burge-
ring van 19.30 tot 21.00 uur in bi-
bliotheek Beverwijk, Kerkplein 5. 
Toegang gratis.

Vertelvoorstelling: Ik huil mijn 
vaders tranen in de Dorpskerk in 
Castricum, 20.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Een ouderwets avondje ‘La 
Bloemen’ in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Rob 
Becker)

Peter Heerschop met ‘De Mi-
nister van Enthousiasme’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Walt Cisco, Joris van Bennekom 
en Geert Gratama)

Fahd Larhzaoui met ‘Shirt uit 
Fahd’ in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (Foto: Bas de Brouwer)
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Welverdiende Opkikkerdag voor 
zieke Kenjiro (7) uit Akersloot
Akersloot - Hij leerde alles over 
roofvogels, kreeg een professi-
onele fotoshoot en maakte een 
rondvlucht boven Lelystad Air-
port. De langdurig zieke Kenji-
ro (7) werd zaterdag samen met 
zijn ouders, broer en zusjes in het 
zonnetje gezet door Stichting de 
Opkikker. Volgens moeder Sophie 
was het ,,een onvergetelijke dag’’. 

Vooraf mocht het gezin aangeven 
naar welke activiteit hun voor-
keur zou uitgaan. Moeder Sop-
hie gaf aan dat ze het leuk vond 
om verrast te worden. ,,Het was 
op zich al heel bijzonder dat De 
Opkikker dit voor ons wilde re-
gelen. De kinderen stralen al van 
de kleinste dingen, dus we heb-
ben geen wens opgegeven.” Het 
gezin begon de dag bij Center 
Parcs de Eemhof waar ze van alles 
leerden over roofvogels en slan-
gen mochten vasthouden. Daar-
na volgde een professionele fo-
toshoot met het gezin én werd 
het zestal in een stoere sport-
auto naar vliegveld Lelystad ge-
bracht voor een rondvlucht. De 
dag werd afgesloten met een uit-
gebreid bu�et. ,,Kenjiro houdt er 
helemaal niet van om in het mid-
delpunt te staan, daar wordt hij 
verlegen van”, legt moeder Sop-

hie uit. ,,Maar hij heeft enorm ge-
noten. Van de activiteiten, de ere-
haag van vrijwilligers, de brand-
weer en de politie… Voor hem 
blijft het toch dubbel, dit maakt 

hem niet beter. De Opkikkerdag 
is bedoeld om het ziek zijn voor 
een dag te vergeten. Dat is goed 
gelukt.” (Mardou van Kuilenburg)

Kenjiro (rechts) met zijn broer Denzell (12) en zusjes Yaira (10) en Quiana 
(9) (foto: aangeleverd)

Met pasen in Bakkum
Expositie ‘Donna’
Castricum - Tijdens het paas-
weekend op vrijdag, zaterdag 
en zondag zetten Marina en Sa-
brina de deur van hun prachtige 
atelier en expositieruimte in Bak-
kum opnieuw open met de expo-
sitie ‘Donna’.

De vrouw of la Donna is een 
steeds terugkerend onderwerp 
van inspiratie voor zowel Sabri-
na als Marina en dat is duidelijk te 
zien in de tentoonstelling die het 
kunstenaarsduo ditmaal heeft in-
gericht. De vrouw in al haar facet-
ten en verschijningsvormen staat 
centraal. De moeder is ook doch-
ter, soms kwetsbaar, soms krach-
tig, liefdevol, verzorgend, teder 
en erotisch, levenslustig en zacht. 
Vruchtbaarheid en nageslacht 
getuigen van leven en toekomst. 

Onderdeel van de expositie ‘Don-
na’ is de vertolking van Marina’s 
inzending voor Europa ZomerEx-
po 2019 welke een verrassende 
connectie heeft met deze tijd van 
het jaar. Marina’s foto ‘all you can 
eat’ is door de eerste selectie van 
ZomerExpo en aanstaande vrij-
dag is bekend of dit werk van 25 
mei tot 1 september 2019 onder-
deel zal zijn van de ZomerExpo in 
museum de Fundatie in Zwolle. 
 
Live optreden
Pasen vraagt om rituelen, om vie-
ren, om bewust ervaren. Op eer-
ste paasdag om 15.00 uur wor-
den alle zintuigen aangesproken 
tijdens het live optreden waarin 
Sabrina Tacci, geïnspireerd door 
de betoverde klanken van Eva 
Boon, haar vertolking van ‘Donna’ 

zal schilderen. 
Iedereen is welkom op 19, 20 of 
21 april tussen 13.00 en 18.00 uur 
in het atelier aan de Van Olden-
barneveldweg 32.  (Foto: aange-
leverd)

Vertelvoorstelling: ‘Ik 
huil mijn vaders tranen’
Castricum - In de Dorpskerk in 
Castricum kunnen belangstellen-
den woensdag 24 april de Ver-
telvoorstelling ‘Ik huil mijn va-
ders tranen’ bijwonen. Het script 
is geschreven door Martine Faber, 
zij heeft ook de regie in handen. 
Marianne Rutgers en Anneke Ke-
ijsper van Theatergroep Context 
voeren het stuk uit.
Twee persoonlijke verhalen. Eén 
stoel. Een kort toneelstuk dat het 
verhaal vertelt van twee vrouwen 
van de naoorlogse generatie, die 
om verschillende redenen nog 
dagelijks worstelen met de oor-
log. De verhalen van dochters zijn 
de verhalen van de vaders. Breek-
bare relaties soms, waarin liefde 
en onbegrip hand in hand gaan. 
Zo gaat dat bij elkaar opvolgen-

de generaties. Wat doe je met 
de zwijgzaamheid van je vader? 
Wat doe je met je schaamte over 
wat is gebeurd? En altijd weer: je 
houdt van die man.  
De vrouwen vertellen over hun 
vader en de oorlog. Langzaam 
ontrolt zich hun ontroerende ver-
haal. In al zijn eenvoud herken-
baar en indringend, ook voor al 
diegenen die niet de oorlog maar 
wel de strijd met de vader ken-
nen. 
Het stuk duurt een klein half uur 
en is geheel op zijn plaats in de 
week voorafgaand aan 4 mei. Na 
een korte inleiding over de gene-
raties en de kinderen die verder 
moeten met wat de ouders hun 
hebben gegeven, volgt de voor-
stelling. Daarna is er een nage-

sprek met de aanwezigen en de 
spelers over het thema.  
Gespreksleider is ds. Dick van Ar-
kel. Aanvang 20.00 uur, entree 
gratis, vrijwillige bijdrage na af-
loop. (Foto: aangeleverd)

Workshops Transitie 
Academie Castricum
Castricum - Afval scheiden, we-
kelijks vegetarisch eten, een va-
kantie dichterbij huis, het wordt 
steeds gewoner voor mensen om 
dat te doen. Het helpt om zorg-
vuldig met grondsto�en op onze 
planeet om te gaan.
Wil je meer doen? Wil je weten 
wat het meest impact heeft? Wil 
je samen met anderen hierover 
leren? Dat kan nu door het aan-
bod van de gloednieuwe Transi-

tie Academie Castricum.
Workshop ‘Het Grote Humor 
en Creativiteitsspel’: hoe kan je 
duurzaamheid lichtvoetig aan-
pakken. Datum: zaterdag 20 april 
van 15.00 uur tot 17.30 uur in 
sporthal De Bloemen. Prijs: naar 
keuze  tussen 15 en 25 euro.
 
Basistraining Transitie. Wat ‘doe’ je 
in Transitie? Waar komt het con-
cept vandaan, hoe werkt het? 

Welke middelen en methoden 
kun je gebruiken?
Praktische handvatten voor ie-
dereen die aan de slag wil (zijn) 
met de kanteling naar een duur-
zame samenleving, op welk ter-
rein dan ook. Thuis, in je straat, op 
je werk of een ander sociaal ver-
band. Goed voor een duurzame 
lokale economie. Op 4 en 5 mei 
van 10.00 tot 17.00 uur in ‘De Sok-
kerwei’. Prijs: tussen 30 en 60 euro 
(afhankelijk van het aantal deel-
nemers)
Opgave en informatie: Marleen 
M. Heeman, e-mail: marleen.hee-
man@transitiecastricum.nl, tele-
foon: 06-40718732.

Vrijdag in De Bakkerij: echte Honky Tonk
Castricum - Honky Tonk Men 
komt uit de omgeving tussen 
Hoorn en Amsterdam.  Vijf muzi-
kanten met jarenlange ervaring in 
de rockabilly country singer-song-
writer en Bluegrass scene in Ne-
derland hebben de handen ineen 

geslagen om de liefde voor hun 
muziek te delen. Welke muziek? 
Honky Tonk! De muziek die in de 
VS in de honky tonks (cafes) werd 
en wordt gespeeld. Puttend uit de 
rijke historie van country en hon-
ky-tonk muziek laten zij de Neder-

landse Honky Tonk’s (cafes) hun 
muziek van onder andere Johnny 
Horton Cash Dale Watson en min-
der bekende helden horen. Vrij-
dag 19 april doen ze dit in De Bak-
kerij in Castricum vanaf 21.00 uur, 
entree 5 euro. (Foto: aangeleverd)

Een jaar geleden verruilde VVD’er 
Paul Slettenhaar zijn Amsterdamse 
kantoor voor een functie als wethou-
der in Castricum. Hij is verantwoor-
delijk voor de portefeuilles Ruimte 
en Verkeer. Hoe kijkt hij terug op zijn 
eerste jaar? Wat vindt hij van de Cas-
tricummers? En is er nog wel tijd voor 
andere dingen? ,,Ik had niet de ambi-
tie om wethouder te worden, ik werd 
gewoon gevraagd.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Een jaar geleden verruilde VVD’er 

Wethouder 
Paul Slettenhaar

Twaalf jaar lang 
was hij bestuurder 
in Amsterdam. Ver-
schillende stadsde-
len en diverse por-
tefeuilles nam hij 
onder zijn hoede, 
alleen het sociale 
domein vertegen-
woordigde hij nooit. 
Paul Slettenhaar 
woont met vrouw en 
dochter in Amster-

dam, maar groeide op in Uithoorn - een 
gemeente die qua grootte vergelijkbaar 
is met Castricum. Hij studeerde politico-
logie en specialiseerde zich in overheids-
fi nanciën. Drie jaar geleden overleed 
zijn moeder, sinds dat moment zorgt hij 
voor zijn vader. ,,Mijn broer en zus wer-
ken allebei in het buitenland, dus die 
zorg komt vooral op mij terecht. Ik heb 
weinig tijd om dingen naast mijn werk te 
doen. Mijn functie als statenlid heb ik al 
vrij snel na mijn benoeming neergelegd. 
Ik had er geen tijd meer voor. Het wet-
houderschap is mij denk ik wel op het lijf 
geschreven. Ik vind het onwijs leuk.”
Slettenhaar begon zijn loopbaan in de 

IT en was daarnaast politiek actief in de 
Amsterdamse deelraad. ,,Toen ik in 2005 
als wethouder werd gevraagd ben ik me 
volledig op politiek gaan concentreren.” 
Als zijn partij uit de raad vertrekt, stort 
Slettenhaar zich op een baan in de sales. 
,,Ik wilde in de toekomst toch meer met 
politiek doen. Sales leek me een goede 
keuze. Dat heb ik gedaan tot ik weer 
stadsdeelbestuurder werd.”

Toen hij vorig jaar voor het Castricumse 
wethouderschap werd gevraagd, hoefde 
Slettenhaar niet lang na te denken. ,,Dit 
is een prachtige gemeente en enorm 
divers. Neem Limmen, wat een bijzon-
der dorp is dat. Er heerst een enorme 
gemeenschapszin, dat heb ik nog nooit 
gezien. Alles kan daar.” Hij vervolgt: 
,,Inwoners van de gemeente zijn heel 
betrokken, dat herken ik niet zo uit an-
dere kleine gemeentes. Veel Castricum-
mers zijn ook bezig met politiek, op een 
positieve manier. Er is weinig gedoe, de 
mensen komen voor zichzelf op en zijn 
kritisch. Dat vind ik heel prettig.” 
Slettenhaar omschrijft zichzelf als een 
praktische en resultaatgerichte politi-
cus. ,,Ik vind het moeilijk om te zeggen 

wat mij een geschikte wethouder maakt, 
maar ik doe al een tijd bestuurswerk en 
ik ben nog nooit ergens weggestuurd. 
Ik krijg dingen voor elkaar. In Castricum 
moet ik dat nog bewijzen, maar het be-
gin is er. In mijn portefeuille moet je wel 
een beetje strategisch zijn, dat heb ik wel 
in me. Waar ik het meest trots op ben? Ik 
ben pas trots als er gebouwd is. Woon-
voorzieningen creëren is een grote op-
gave, maar als ik een opdracht krijg, zorg 
ik dat die wordt uitgevoerd. Zo zit in in 
elkaar. Ik laat me niet afl eiden.”

Als politicus staat Slettenhaar altijd ‘aan’, 
maar vervelend vindt hij dat niet. ,,Eer-
der logisch. Ik ben altijd bereikbaar, zelfs 
op vakantie. Dat hoort bij mijn functie. 
Het wethouderschap voelt totaal niet als 
werk, dat maakt het acceptabel. Ik heb 
nu eenmaal een 24-uurs baan.” In het 
beetje vrije tijd dat hij geniet, loopt hij 
graag met het hondje van zijn dochter. 
Ook voetbal is favoriet, al heeft hij zijn 
seizoenskaart van Ajax de deur uitge-
daan. ,,En geloof het of niet, maar poli-
tiek is ook nog steeds een hobby van 
mij.”
(Mardou van Kuilenburg)

,,Het wethouderschap voelt totaal niet als werk”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder 
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CasRC-ladies verliezen 
met opgeheven hoofd
Castricum - Met nu nog twee 
wedstrijden te gaan is het eigen-
lijk elke wedstrijd feest. Wie had 
gedacht dat de CasRC-Ladies na 
hun promotie vorig jaar, zo keu-
rig bij de eerste vier van Neder-
land zouden staan? En dat met 
een team dat nog lang niet uitge-
groeid is en op haar top is. Afge-
lopen zondag werd er tegen Delft 
gespeeld. 

Delft is een serieuze tegenstan-
der voor de derde plaats op de 
ranglijst. Natuurlijk streefden 
trainer en team naar het hoogst 
haalbare en natuurlijk gingen de 
Duinranders er met volle overga-
ve in. Zo ook deze twee na laat-
ste wedstrijd. In de eerste helft 
was Castricum bijna de betere 
van de twee. Er waren hele goe-
de aanvallen te zien waarbij met 
name Linde van der Velden be-
trokken was en Sophie Touber. 
Zo lieten de Noord-Hollanders 

hun tanden zien. Het was dan 
ook niet vreemd dat Linde de eer-
ste try drukte voor CASRC en er 
een voorsprong genomen werd. 
Daarna kwam Delft opzetten. On-
danks moedig tacklewerk van 
Laura Stokx konden de Delftena-
ren hun achterstand weer recht-
trekken. Maar Castricum gaf niet 
op! Hiske Blom liet af en toe haar 
hielen zien, maar werd vlak voor 
de tryline gestopt. Ook Bowien 
v.d. Sluijs was een plaag voor 
Delft met haar onnavolgbare ac-
ties. Echter de beslissende pass 
kwam soms net niet aan. Emma 
Ottenhof speelde de 80 minuten 
uit en ondanks blessures of pijn-
tjes klaagde niemand en werd er 
volle strijd geleverd. Helaas viel er 
bij Castricum toch iemand uit en 
wisten de dames van Delft hun 
overtal te benutten. Het werd uit-
eindelijk 45-5. Maar Castricum 
kon met opgeheven hoofd van 
het veld lopen.

Laura Stokx test de verdediging van Delft (foto: Joanne Bast)

Amak estafette- en 
trimloop vernieuwd
Akersloot - Zondag 7 juli orga-
niseert de Akersloter Marathon 
Klub de veertiende Amak esta-
fette- en trimloop, met een team 
van vier lopers in estafettevorm 
hardlopen. De organisatie heeft 
gekozen voor een iets gewijzigde 
opzet, waardoor de wachttijd in 
het wisselvak aanzienlijk korter is.
Elk team van 4 personen loopt 6 
rondes van 2,5 km door Akersloot 
en langs de rand van de Klaas 
Hoorn polder, een prachtige om-
geving. Ieder teamlid moet mini-
maal één ronde lopen, wie meer 
wil lopen krijgt hiervoor dus de 
kans. Na 6 rondes loopt het gehe-
le team gezamenlijk nog één slot-

ronde. Deze estafetteloop biedt 
uitstekende gelegenheid om het 
individuele karakter van hardlo-
pen te combineren in teamver-
band. Het is sportief, gezellig en 
sociaal. Deelnemers aan de trim-
loop kunnen maximaal 6 rondes 
van 2,5 km lopen, totaal 15 km.

Inschrijven kan via www.ama-
kakersloot.nl of op de dag zelf. 
De start is bij Handbalvereni-
ging Meervogels, tegenover 
Boschweg 26 in Akersloot. Voor 
meer inlichtingen: Peter Lans-
bergen, tel. 075-6871474 of 
p.c.m.lansbergen@planet.nl. (Fo-
to: Martin de Haan)

Vind je droomsport 
met de Jeugdsportpas
Castricum/Heemskerk - Met de 
Jeugdsportpas (JSP) in de ge-
meenten Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Team 
Sportservice Kennemerland, heb 
je nu de kans om vrijblijvend ken-
nis maken met een sport naar 
keuze. Kinderen die naar de ba-
sisschool in Akersloot, Castricum, 
Limmen of Heemskerk gaan of 
in deze plaatsen wonen, kunnen 
zich nu inschrijven voor blok 3 
van de JSP. Wie weet vind je wel 
jouw droomsport!
Wil je ontdekken of je talent hebt 
voor tennis, rugby of turnen? Be-
nieuwd of je trampolinespringen 
of atletiek leuk vindt? Of nieuws-
gierig naar wat je doet bij krav 
maga, twirlen of hangmat yo-
ga? Doe dan mee met de JSP. 
Team Sportservice Kennemer-
land biedt met de JSP kinderen 
uit groep 1 t/m 8 de mogelijkheid 

kennis te maken met een sport, 
zonder verdere verplichtingen. 
Voor € 5,- kun je vier lessen mee-
doen met een sport naar keuze. 
Er kan onder andere ingeschre-
ven worden voor hierboven ge-
noemde sporten, maar ook voor 
voetbal, dansen, judo, schaken, 
handbal en heel veel meer. 
Ga naar de website www.team-
sportservice.nl/kennemerland en 
klik op de groene JSP knop voor 
het volledige aanbod. Inschrijven 
voor blok 2 kan van 5 tot en met 
25 april, uitsluitend via de websi-
te. De lessen van dit blok starten 
na de meivakantie.
Op de website worden ook re-
gelmatig andere leuke activitei-
ten aangekondigd, zoals de gra-
tis sportinstuiven en sportclinics 
in de schoolvakanties, houd deze 
dus goed in de gaten! (Foto: aan-
geleverd)

Wedstrijdseizoen 
duiven weer van start
Limmen - Zaterdag begonnen 
ruim 13.000 Noord-Hollandse 
duiven vanuit het Belgische Duf-
fel aan de eerste echte wedstrijd 
van het seizoen. De duiven zitten 
mooi strak in de veren, zijn uit-
gerust tijdens de winterstop, en 
hebben inmiddels een paar jon-
gen groot gebracht. Vorige week 
al zijn de klokken, antennes en 
chipringen door de liefhebbers 
getest. Op de foto staat een van 
de nieuwe naambordjes die het 
clubgebouw heeft gekregen. 
Kortom: alles klaar voor het sei-

zoen en opnieuw hooggespan-
nen verwachtingen, ook bij de le-
den van De Gouden Wieken. 

Gelost met een noordoosten-
wind werd het al direct een pit-
tige vlucht over ruim 160 kilome-
ter, met behoorlijke verschillen 
in aankomsttijden. De combina-
tie Van Rijkom-Sentveld klokte na 
goed twee uur vliegen de eerste 
duif van de vereniging, Gerhard 
Tromp werd tweede, en Cees de 
Wildt de derde liefhebber. (Foto: 
aangeleverd)

Eervolle nederlaag 
TV Castricum 1
Castricum - Zondag speelde het 
eerste gemengd team van Ten-
nisvereniging Castricum een  
thuiswedstrijd tegen het derde 
gemengd team van Tennisclub 
Arnolduspark uit Hoofddorp. On-
der zonnige, maar schrale weers-
omstandigheden wisten Mat-
thijs Langeveld en Marianne Bak-
ker hun enkelpartijen in twee 
sets te winnen; Dennis Boontje 
slaagde daar niet in en ook Va-
lesca Schoorl moest in drie sets 

het hoofd buigen. Omdat het he-
rendubbel overtuigend werd ge-
wonnen door Matthijs en Maar-
ten de Vries, maar het damesdub-
bel duidelijk werd verloren, wa-
ren de gemengd dubbels bepa-
lend voor de einduitslag. Die wer-
den helaas verloren, zodat Arnol-
duspark met 3-5 de overwinning 
mee naar huis kon nemen. 

Volgende week zondag speelt 
het team uit tegen Pim Mulier 1.

Akersloot - Rob Woestenburg is 
er vrijdagavond in geslaagd het 
Driebanden Kampioenschap van 
Akersloot op zijn naam te schrij-
ven. In een zeer spannende �na-
le wist hij Theo Oud op het nip-
pertje voor te blijven. In de zes-
de ronde verloor Theo Oud van 
naamgenoot Gerard Oud en zo 
kon Rob Woestenburg de �nale 
partij beginnen met twee punten 
voorsprong.
Hij verloor deze �nale partij van 

Theo Oud, maar zijn aantal van 
vijftien caramboles was net vol-
doende op dit kampioenschap 
op zijn naam te schrijven. Hij 
werd kampioen op carambo-
le percentage, het verschil was 
slechts 0.05%.

Theo Oud werd tweede ook met 
twaalf wedstrijdenpunten, Ge-
rard Oud eiste de derde plaats op 
met tien wedstrijdpunten. (Foto: 
aangeleverd)

Rob Woestenburg 
kampioen Driebanden

Femke Mossinkoff 
pakt alle mannen in
Akersloot - Femke Mossinko� 
heeft in een opzienbarend optre-
den op Sportcomplex de Clop-
penburgh in haar woonplaats 
Akersloot, de all-over zege ge-
pakt door alle mannen achter 
zich te laten in de wekelijkse don-
derdagavond strijd om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. 

Vooraf was het niet te verwach-
ten dat Femke Mossinko� al na 
het pas afgesloten schaatssei-
zoen hoge ogen zou gaan gooi-
en in dit gewoonlijk mannen-
gebeuren. Maar niets was min-
der waar: zo fel als zij altijd al is, 
nam zij resoluut het heft in han-
den en trok zij zich niets aan van 
de aan de start verschenen man-
nen en sloeg al in de eerste ronde 
een aanzienlijk gat om deze ge-
durende de rit verder uit te bou-

wen. Alleen waren Wilfred Knegt 
en Wesley Hollenberg, beiden uit 
Uitgeest, van de mannen, die al-
tijd het koersverloop bepalen, in 
staat nog een beetje zicht te hou-
den op Femke Mossinko�, maar 
ook niet meer dan dat. Femke 
Mossinko�, zou het volgens insi-
ders, als zij haar zinnen erop gaat 
zetten, ook kunnen slagen in de 
wielrensport, maar vooralsnog 
kiest zij voor de schaatssport. We-
sley Hollenberg moest helaas hal-
verwege wegens pech, voorafge-
gaan door een eenzijdige valpar-
tij, de koers verlaten. 

Uitslag vrouwen: 1. Femke Mos-
sinko�, Akersloot. Uitslag man-
nen: 1. Wilfred Knegt, Uitgeest, 
2. Dirk Dekker, Egmond aan Zee; 
3. Chris Kemp, Egmond aan den 
Hoef; 4. Piet Veldt, Akersloot; 5. 
Robin van Halem, Heiloo. 

Beste partij voor Admiraal
Limmen - De schakers van SV Vre-
deburg speelden vrijdag 12 april 
de 26e ronde van de interne com-
petitie. Met nog drie ronden te 
gaan, kon koploper Luc Janssen 
reeds de titel veilig stellen. Maar 
het liep anders.
Janssen trof de ‘oude vos’ Jos Ad-
miraal. Admiraal  bediende zich 
met de witte stukken nu eens 
niet van zijn geliefde Morra-gam-
biet. Hij koos voor een regelma-
tige opening en bereikte, na en-
kele passieve zetten van zijn Lim-
burgse opponent, reeds in het 
vroege middenspel een voorde-
lige stelling. Admiraal voerde de 
druk op en rond de 25e zet stond 
de zwarte koning dusdanig in z’n 
blote kont dat opgeven de enige 
optie was voor Janssen. Admiraal 
kon terugkijken op zijn beste par-
tij van het seizoen. Janssen heeft 
nog twee ronden om zijn rang-
lijst-voorsprong te verzilveren. 
Runner up Bert Hollander be-
stendigde zijn plek via een knap-
pe overwinning op Hidde Ebels. 
Nummer drie Bob Stolp rekende 
af met Gertjan Hafkamp. In een 
rechtstreeks duel om de vierde 
plaats wist Harold Ebels, met de 
zwarte stukken, te winnen van 
Remi Aa�es. Harry Levering lever-
de snel een loper in tegen Hans 

de Goede, maar stribbelde daar-
na nog lang tegen. Toch kwam de 
overwinning van De Goede niet 
meer in gevaar. Jan Brantjes wist 
een zege te boeken tegen Ed van 
Duin. Dick Aa�es veroverde een 
mooie scalp: hij won van dames-
kampioen Sandra Hollander. De 
langste partij van de avond kende 
een dramatisch slot toen Ed Stolp 
die de hele partij beter stond dan 
zijn tegenstander Barry Blekemo-
len en kon kiezen uit verschillen-
de wegen naar de winst, in één 
zet alles weggaf. Blekemolen kon 
door de misser een pion naar de 
overzijde loodsen en alsnog het 
- onverdiende - punt incasseren. 
Samer Alrayes beschikte over een 
paard en een loper, daar waar Gijs 
Pouw het in het eindspel moest 
doen met een toren. Alrayes liet 
knap zien hoe je daarmee de 
winst kunt binnen halen. Theo Al 
zorgde voor een daverende ver-
rassing door de doorgewinterde 
Jaap Limmen te verslaan. Marcel 
Wester was niet opgewassen te-
gen de ijzersterke Matthijs Hulse-
bos en Tars Wanders toonde zich 
de meerdere van Indriaas Booij. 
Komende vrijdag wacht het altijd 
gezellige paastoernooi - paard in 
de zak! - en op 26 april volgt de 
voorlaatste competitieronde. 

Sterke terpentinelucht
Castricum - Vrijdagavond om ne-
gen uur werd de brandweer met 
spoed opgeroepen om een me-
ting te verrichten in een woning 
aan het Schoutenbosch. In de 
woning werd een sterke terpenti-
nelucht geroken. De brandweer-

lieden hebben niets vreemds 
kunnen meten, maar roken zelf 
ook de lucht. Ze hebben de wo-
ning geventileerd en geadviseerd 
om de brandweer wederom te 
bellen als de lucht bleef hangen 
of erger werd.
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Toekomstige toppers op 
velden FC Castricum
Castricum - De zevende editie 
van het Johanna’s Hof U12 Top 
Tournament kent een ijzersterk 
deelnemersveld. Zo komen Zee-
burgia, Spartaan’20, Quick Boys 
en Westlandia zaterdag 20 april 
naar Castricum. Deze clubs staan 
bij iedere voetballiefhebber be-
kend om hun uitstekende jeugd-
opleiding. Heel veel talenten van 
Zeeburgia en Spartaan’20 heb-
ben de stap naar het betaalde 
voetbal gemaakt. Op de zevende 
editie van het Johanna’s Hof U12 
Top Tournament zullen dan ook 
weer veel toppers van de toe-
komst te bewonderen zijn. 

Van de zestien deelnemende 
clubs zijn er maar liefst vijftien te-
rug te vinden in de top 200 met 
clubs met de beste jeugdoplei-
ding van Nederland. Daarvan 
staan er dertien zelfs bij de eer-
ste zeventig. ,,Dat geeft wel aan 
dat het niveau op dit toernooi erg 
hoog is’’, benadrukt toernooidi-
recteur Arthur Oosthoek.
In de loop der jaren hebben 
heel wat spelers de stap naar de 
jeugdopleiding van een betaald 
voetbalorganisatie (bvo) ge-
maakt. ,,Het is lastig om dat pre-
cies bij te houden, maar dat gaat 
inmiddels al aardig richting de 
honderd’’, weet Oosthoek.
,,Op ons eerste toernooi in 2013 
toen we clubs nog niet zelf be-
naderden, waren er al een stuk of 
vijf spelers die het seizoen erop 
naar een bvo gingen. Een aantal 
daarvan is ook met een illusie ar-

mer teruggekeerd naar een ama-
teurclub. Bij onze lustrumeditie 
wisten we van elf spelers dat zij 
het seizoen erop naar de jeugd-
opleiding van een profclub ver-
trokken. Het is dus een kwestie 
van tijd dat een speler die hier ac-
tief was, zijn debuut maakt in de 
eredivisie.’’
Yusuf Barasi, die in 2014 namens 
Kolping Boys deelnam aan het Jo-
hanna’s Hof Top Tournament, kan 
weleens de eerste zijn. De Alk-
maarder tekende onlangs zijn 
eerste contract bij AZ. Volgens 
Oosthoek maken dat soort zaken 
het toernooi meer dan de moei-
te waard. ,,Het is leuk dat je getui-
ge kunt zijn van de verrichtingen 
van een profvoetballer in de dop.’’
Zaterdagochtend start het toer-
nooi om half tien met het de�lé. 
AFC’34, Barendrecht, B.F.C., DO-
VO, FC Castricum, FC Lisse, Fortu-
na Wormerveer, HBS, JEKA, JVOZ, 
OJC Rosmalen, Quick Boys, Spar-
taan’20, Volendam, Westlandia 
en Zeeburgia worden dan aan 
het publiek voorgesteld. ,,Dat is 
altijd een hele happening’’, weet 
Oosthoek, die zich niet waagt aan 
een voorspelling wie het toer-
nooi gaat winnen. ,,Een �nale tus-
sen Zeeburgia en Spartaan’20 
zou wel heel mooi zijn. Maar er 
zijn meer kanshebbers, want het 
is weer een sterk bezet toernooi.’’

De aftrap voor de �nale is om 
16.15 uur op het hoofdveld van 
FC Castricum. De toegang is gra-
tis. (Foto: Paul van der Molen)

Vrijwilligerswerk doen, 
maar wel vrij zijn
Castricum - Vrijwilligers zijn de 
spil van Welzijn Castricum. Dank-
zij hun inzet is er een breed aan-
bod van diensten voor kwetsbare 
inwoners uit Castricum, Akersloot 
en Limmen. Zij komen graag in 
contact met mensen die ook hun 
kennis of kunde in willen zetten 
voor een ander.  
Dit kan zijn door nieuwkomers te 
leren de taal te spreken of voor 
te lezen aan hun kinderen. Ook 
zoekt men mensen die handig 
zijn met apparaten of groene vin-
gers hebben. Gaat de belangstel-
ling meer uit naar het gezelschap 
houden van iemand die alleen is, 
of even niet alleen kan zijn, het 
wandelen met of zonder rolstoel, 
boodschappen doen, kleine klus-
jes in huis kan doen of het ver-

voer naar sociale activiteit of zie-
kenhuis kan verzorgen, dan ko-
men zij graag in contact.
In een persoonlijk gesprek wordt 
in kaart gebracht waarvoor men 
zich wil inzetten en bepaalt de 
vrijwilliger zelf of het wel of niet 
in de eigen agenda past.
Wie interesse heeft in dit of ander 
vrijwilligerswerk zou willen doen, 
kan een afspraak maken voor een 
oriënterend gesprek met een me-
dewerker van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk (onderdeel van 
Welzijn Castricum). Adres: Gees-
terduinweg 5 in Castricum. Tele-
foonnummer: 0251-65 65 62. De 
vacaturebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.
nl en op Facebook en Twitter. (Fo-
to: aangeleverd)

Koningswandeltocht
Akersloot - De Akersloter Mara-
thon Club houdt op 28 april de 
zesde AMAK Koningswandel-
tocht. Er zijn diverse afstanden 
te lopen en alle routes zijn uitge-
pijld. De start is bij de handbal-
kantine aan de Boschweg 26 in 

Akersloot. Starttijden: 25 kilome-
ter (08.00-11.00 uur), 15 kilome-
ter (09.00-13.00 uur), 10 kilome-
ter (10.00-13.00 uur), 5 kilometer 
(10.00-14.00 uur). 
Meer informatie is te vinden op 
www.amakakersloot.nl.

Zangers gezocht voor 
cantate ‘Een taal van liefde’
Limmen - Op zondagavond 16 
juni zal het koor van De Witte Duif 
samen met een muzikaal ensem-
ble de cantate “Een taal van lief-
de” uitvoeren in de Protestant-
se Kerk van Limmen. De canta-
te gaat over de grote kracht van 
taal. Taal die kan worden gebruikt 
om elkaar te bestrijden, maar ook 
om elkaar lief te hebben. 
De cantate bestaat uit 12 liederen 
die geïnspireerd zijn op twee Bij-
belse verhalen over taal: het ver-
haal over de Babylonische spraak-
verwarring en het verhaal van het 
wonder van Pinksteren waardoor 
de leerlingen van Jezus plotseling 
in alle wereldtalen verstaanbaar 
werden. De tekst van de cantate 
is geschreven door Michaël Stee-
houder en de muziek is van Chris 
van Bruggen en Peter Rippen. 
Het is nog mogelijk om mee te 
doen met het koor. De 12 liede-
ren van de cantate hebben po-
etische teksten en aanspreken-
de melodieën. De muziek is zeer 
toegankelijk en ook geschikt voor 
wat minder ervaren zangers. De 
repetities vinden elke woensdag-
avond plaats om 20.00 uur in het 
Clusius College. Er zullen in to-
taal 8 tot 10 repetities zijn. Voor 

wie het dus leuk vindt om mee te 
doen aan een inspirerend muzi-
kaal project met een enthousias-
te groep mensen, is “Een taal van 
liefde” een perfecte gelegenheid!
Om aan te melden, of meer infor-
matie te krijgen, kan men contact 
opnemen met Isabella Brander-
horst: icbranderhorst@planet.nl, 
tel.  0251-655983. 

Uitvoering: zondagavond 16 juni 
om 19.00 uur. Locatie: Protestant-
se kerk Limmen (Zuidkerkenlaan 
25). Repetities: woensdagavond 
20.00-21.15 uur in de aula van het 
Clusius College (Oranjelaan 2A). 
(Foto: aangeleverd)

Het is goed rusten na 
een potje Plogby!
Castricum - Ja, daar word je best 
moe van, zoveel zwerfafval uit de 
struiken plukken. Plogging Cas-
tricum ruimde afgelopen zon-
dag het groen rondom de sport-
velden van Wouterland op. De 
deelnemers vonden vijf hockey-
ballen, een rugbybal, pylonnen 
en een frisbee terug. Er werd zelfs 
een hockeybal gevonden aan de 
andere kant van de Zeeweg. Dat 
moet een weergaloze uithaal zijn 
geweest! In dezelfde berm werd 
ook een klimtuigje gevonden. Die 
wilde de Reddingsbrigade die net 
kwam aanrijden wel overnemen. 

Helaas vonden de deelnemers 
ook veel afval: zakken vol blik-
jes, snoepzakjes en ander plastic 
troep plukten de ploggers uit de 
struiken. Er lag schrikbarend veel 
op en rond de parkeerplaats en 
in de struiken naast de sloten. Te-
veel om het allemaal in één keer 
op te ruimen.
Ook een keer meedoen met het 
ploggen? Houd de berichtgeving 
in deze krant in de gaten of kijk 
op de website www.ploggingcas-
tricum.nl of op Facebook: www.
facebook.com/ploggingcastri-
cum. (Foto: Susanne van Reenen)

Kindervieringen in de 
Pancratiuskerk
Castricum - Gedurende dit paas-
weekend zijn er de volgende vie-
ringen voor kinderen in de Pan-
cratiuskerk aan de Dorpsstraat 
115 in Castricum. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd deze bij te 
komen wonen.
Op Goede Vrijdag 19 april is om 
16.00 uur een kruisweg voor kin-
deren. Margo de Wolf vertelt dan 
over de laatste dagen van het le-
ven van Jezus. Zij loopt met de 
kinderen langs de afbeeldingen 
waarop het verhaal staat afge-

beeld. Tussendoor wordt een lied 
gezongen onder de muzikale be-
geleiding van Iris de Leur.
Op tweede paasdag, maandag 22 
april, is om 10.30 uur een gezins-
viering. Margo de Wolf gaat ook 
in deze viering voor. Het kinder-
koor De Sterretjes onder leiding 
van dirigente Marieke Zonder-
van verzorgt de muzikale bege-
leiding. Iris de Leur speelt op de 
piano.
Na a�oop van de viering is er een 
verrassing voor de kinderen.

Zen-ervaring voor poserend 
duo bij Perspectief
Castricum - Heel tekenend en 
schilderend Nederland heeft de 
afgelopen weken kunnen genie-
ten van project Rembrandt, waar-
bij alles in de strijd werd gewor-
pen om elkaar af te troeven in 
kunst en kunde. In Castricum was 
zaterdag 13 april eveneens spra-
ke van een schilder- en teken-
competitie, bij vereniging Per-
spectief aan de Van Oldenbar-
neveldtweg 37 in Bakkum. Ge-
portretteerd werden hier Jos van 
Beest en Marielle Koeman. Jos en 
Marielle zijn in Castricum vooral 
bekend van Jazz in Bakkum. 
Perspectief organiseert nu voor 
de zesde maal een poseerses-
sie met bekende Castricummers. 
De evenementencommissie had 
voor dit jaar een duo weten te 
strikken. Een tiental amateurkun-
stenaars voelde zich geroepen 
hen vast te leggen op papier en 
doek. Buiten striemde de hagel 
tegen het atelier, binnen was de 
sfeer heel gezellig.
Beiden vonden het poseren voor 
Perspectief heel leuk, en ook een 
hele eer. Was het niet lastig om 

constant naar een punt te moe-
ten kijken? Dat viel wel mee, vond 
Jos. ,,Het gaf je een soort zen-er-
varing’’.  De eerste resultaten van 
de deelnemers - die nog wat tijd 
hebben om hun werk thuis af te 
ronden - werden met veel interes-
se bekeken. Jos en Marielle mo-
gen bij de start van de Kunst�ets-
route op 1 juni bij Perspectief het 
portret komen uitkiezen dat hen 
het meest aanspreekt.

Perspectief wist zich met het ini-
tiatief aardig in de kijker te spe-
len, want er waren zelfs twee 
deelneemsters uit Purmerend. 
Een van hen had de aankondi-
ging in een Castricumse krant 
gelezen toen ze in het dorp was. 
Eerder waren te gast bij Perspec-
tief voor de poseersessie: burge-
meester Toon Mans, Henny Huis-
man, Simone Veldt-Bakker, El-
ly de Waard en Siem Mooij. Voor 
het eerst was nu dus een tweetal 
aan de beurt. Voor meer informa-
tie over Perspectief: zie de websi-
te: www.perspectiefcastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd) VolwassenenSportPas

Castricum - Wil je ontdekken 
welke sport er nu het beste bij je 
past, omdat je een tijd niet hebt 
gesport? Heb je zin om je ou-
de sport weer op te pakken? Of 
houd je van veel bewegen? Meld 
je dan aan voor de VSP via Team 
Sportservice Kennemerland! 
  
Met de VolwassenenSportPas 
(VSP) biedt Team Sportservice 
Kennemerland volwassenen de 
mogelijkheid kennis te maken 
met verschillende sporten. Ieder-
een van 18 jaar en ouder die in de 
gemeente Castricum of Heems-
kerk woont kan voor € 5,- vier 
keer meetrainen bij een vereni-
ging of organisatie. Dit is zonder 

verdere verplichtingen. Je komt 
dus niet direct voor hoge kos-
ten te staan, zoals kleding, mate-
riaal en contributie. Lid worden 
kan vervolgens natuurlijk altijd. 
Je kunt o.a. meedoen met tennis, 
bootcamp, krav maga, moutain-
biken, hardlopen, (rolstoel)hand-
bal, squash, diverse �tnessvor-
men, yoga en heel veel meer. 

Ga naar www.teamsportservice.
nl/kennemerland. Klik op de JSP/
VSP button voor het volledige 
aanbod en meer informatie. In-
schrijven voor dit blok kan van 5 
tot en met 25 april, uitsluitend via 
de website. De lessen starten in 
week 19. (Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Hercules Zaandam

balsponsor:  SPORTHUIS JOHAN JANSEN

pupil v.d. week: DINAND VAN TUIN (speler van Limmen JO13-1)

MAANDAG 22 APRIL 2E PAASDAG 
Aanvang 14.00 uur:
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Bronsschat van de Westfrisiaweg in Huis van Hilde
Topvondsten van de grootste 
opgraving in Noord-Holland ooit
Castricum - De nieuwe familie-
tentoonstelling ‘Liefs van Julia’ 
in Huis van Hilde presenteert 
de resultaten van de grootste 
opgraving in Noord-Holland 
ooit, die vooraf ging aan de 
aanleg van de Westfrisiaweg. 
Alle topvondsten uit de brons-
tijd, waaronder de beroem-
de Bronsschat van Medemblik, 
zijn voor het eerst bijeen. Met 
een spectaculaire virtual reali-
ty-tour kijken bezoekers letter-
lijk rond in de bronstijd; aan de 
hand van het meisje Julia. De 
tentoonstelling is vanaf 19 april 
open voor publiek.
 
In de tentoonstelling zijn alle top-
vondsten die archeologen aan-
tro�en bij de aanleg van de West-
frisiaweg tussen Alkmaar en Enk-
huizen bijeen gebracht. Maar 
liefst 25 hectare land in West-
Friesland werd onderzocht. Dat 
leverde een schat aan informa-
tie op over de bronstijd, zo’n 3000 
jaar geleden. En een enorme 
hoeveelheid vondsten waaron-
der 35.000 dierenbotten, 12.000 
scherven, 70 huizen, vijf skeletten 
en drie grafheuvels. Spectaculair 
is de inmiddels befaamde Brons-
schat van Medemblik, in 2015 uit-
geroepen tot Vondst van het Jaar. 
Vijftien prachtig versierde kost-
baarheden, waaronder bronzen 
armbanden en zeer grote man-
telspelden, zijn in hun volle glo-
rie te bewonderen. Een deel van 

de sierobjecten zijn afkomstig uit 
Scandinavië. De schat was ach-
tergelaten in een greppel, mis-
schien wel bij een mysterieus ritu-
eel. Andere bijzondere vondsten 
zijn een peddel en een planklad-
der van hout, mysterieuze aarde-
werken schijven, een sikkel van 
vuursteen, een bronzen beitel, en 
botten van een eland en een tui-
melaar.
 
VR-tour door de Bronstijd
Ronduit spectaculair is de virtu-
al reality-tour door de bronstijd. 
De kijker maakt kennis met Ju-
lia, een meisje van zestien jaar 
die in de �lm vertelt over haar le-
ven. Het skelet van Julia is tijdens 
de opgravingen in Bovenkarspel 
gevonden; ze stierf jong en is sa-

men met een jongeman begra-
ven. Haar gezicht is met forensi-
sche technieken gereconstrueerd 
en ze is in de tentoonstelling in 
vol ornaat te bewonderen.
 
Activiteitenprogramma voor 
groot en klein
Voor kinderen is de tentoonstel-
ling een belevenis; er is een in-
teractieve hoek met spellen en 
je kunt een replica van de brons-
schat opspelden of een speur-
tocht doen. Groot en klein kan 
met echt materiaal van een op-
graving aan de slag in de Arche-
oHotspot. Bij de tentoonstelling 
hoort ook een boek, een lezin-
genprogramma en tal van activi-
teiten in de mei- en zomervakan-
tie. (Foto: aangeleverd)

Campagne ‘Is uw tuin al watervriendelijk?’

Stuur tuinfoto in en maak 
kans op cadeaubon
Regio - De komende weken 
maak je kans op een cadeaubon 
ter waarde van 100 euro van In-
tratuin of tuincentrum De Boet. 
Stuur via Facebook foto’s in van 
jouw watervriendelijke tuin. Wie 

weet ben jij straks de gelukki-
ge winnaar van een cadeaubon 
waarmee je jouw tuin nog groe-
ner maakt.
Door je tuin groener en water-
vriendelijker te maken, kun je de 

periodes van droogte en extreme 
buien beter opvangen. Het hoog-
heemraadschap kan dat niet al-
leen. Zo’n veertig procent van de 
stedelijke oppervlakte is nu een-
maal in bezit van particulieren. 
Wil je weten hoe je tuin klaar kunt 
maken voor de toekomst? Meer in-
formatie en tips vind je op de web-
site veiligschoonvoldoende.nl. 

Meedoen gaat zo
Is jouw tuin al heel watervriende-
lijk? Doe dan mee met deze wed-
strijd! Maak duidelijke foto’s van 
de watervriendelijke tuin. Plaats 
deze vóór 15 mei op de actieweb-
site, vul je gegevens in en verza-
mel zoveel mogelijk stemmen. 
Vergeet niet te omschrijven wel-
ke watervriendelijke elementen 
allemaal in jouw tuin terug te vin-
den zijn. Een vakkundige jury be-
oordeelt alle inzendingen en het 
aantal uitgebrachte stemmen. De 
vijf uiteindelijke winnaars ont-
vangen een tuinbon ter waarde 
van € 100,-. 

Wil je meedoen aan deze wed-
strijd? Ga dan naar veiligschoon-
voldoende.nl of naar  facebook.
com/hoogheemraadschap. (Foto: 
aangeleverd)

Scooter in sloot
Castricum - De politie kreeg 
woensdagochtend 10 april rond 
acht uur de melding dat er een 
scooter in de sloot lag naast de 
N203. 
Ter plaatse lag de scooter met 
zijn neus in de sloot en de ach-
terkant op de kant. Bestuurder 
en bijrijder, waren ook in het wa-
ter geland en zaten op de kant te 
blauwbekken. Dekens waren er 
al door een omstander gebracht. 
De ambulance was ook ter plaat-
se. Beide personen zijn ter con-
trole meegenomen naar het zie-
kenhuis.
Bij het ongeval bleek nog een an-
dere partij betrokken. Dit was een 
�etser die vanuit Uitgeest in de 
richting van Castricum reed. Ter 
hoogte van de Uitgeesterweg 
wilde de �etser afslaan. Dit deed 
hij zonder zijn hand uit te ste-
ken, terwijl de scooterrijder net 
aan het inhalen was. De �etser en 
scooterrijder raakten elkaar op de 
�ank. Vermoedelijk is de scooter 
hierdoor uit balans geraakt en in 
het water terechtgekomen.

Castricum - Bijen en andere be-
stuivers, zoals hommels en vlin-
ders, zijn klein, maar spelen een 
hoofdrol in de natuur. De wilde bij 
is samen met andere insecten no-
dig voor de bestuiving van bloe-
men en planten en zorgt voor di-
versiteit in het duingebied. He-
laas gaat het niet goed met de 
wilde bij in Nederland. En daar 
wil PWN verandering in bren-
gen. Met hulp van de betrokken 
sponsoren Stichting Le Champi-
on/Halve marathon van Egmond, 
Nederland Zoemt, Trailrun en Jan 
Hes loon- en aannemersbedrijf 
worden er verschillende activitei-
ten georganiseerd om het leefge-
bied van de bij aantrekkelijker te 
maken.
Op 15 april en 16 april gingen 
leerlingen van basisschool De 
Windhoek, Obs De Sokkerwei, 
St. Leonardusschool en de Vrije-
school Castricum samen met 
de sponsoren verschillende ak-
kers inzaaien aan de randen van 
het Noord-Hollands duingebied. 
Door het zaaien ontstaat straks 
een mooie wilde bloemenmix die 
dient als voedselbank voor bijen 
en insecten.

Activiteiten in De Hoep 
Op 22 april - tweede paasdag - or-
ganiseert The Pollinators de lan-
delijke Nationale Zaaidag. In Be-
zoekerscentrum De Hoep in Cas-
tricum is er tussen 11.00 en 15.00 
veel te ontdekken over de wilde 
bij. Tijdens de dag worden zak-
jes biologische zaden wilde bloe-
menmix voor in de tuin uitge-
deeld. In het expositiegedeelte 
van De Hoep is een tijdelijke bij-
ententoonstelling ingericht en 
staan verschillende marktkraam-
pjes. Alle activiteiten zijn gratis. 
Voor een aantal van de activitei-
ten, zoals het inzaaien van de 
Hoeptuin onder leiding van een 
boswachter, de theatervoorstel-
ling ‘Een dag uit het leven van 
een wilde bij’ en het maken van 
een bijenhotel is het wel nodig 
om je vooraf aan te melden via de 
website van PWN.

Het is natuurlijk belangrijk om te 
weten wat het e�ect is van de in-
spanningen om de wilde bij te 
helpen. Daarom onderzoekt en 
bekijkt PWN wat het e�ect is van 
het inzaaien van de akkers. (Foto: 
aangeleverd)

Laat de zon maar schijnen
Castricum - Kennemer Wonen realiseert voor alle huurwoningen, waar dat mogelijk is, zonnepanelen. 
Voor de huurders komt er geen huurverhoging en is de installatie gratis. Ook de totale opbrengst is voor 
de huurders. In de wijk Plantenhove en omgeving (zie foto) werden vorige week de laatste woningen voor-
zien van zonnepanelen en bijbehorende elektrische installatie. (Bert Westendorp)

Tijdens Paasweekeinde
Start Fortenseizoen
Regio - De spannendste forten, 
kastelen, bunkers en vestingste-
den van de waterlinies gooien 
de poorten open. De start van 
het Fortenseizoen valt dit jaar tij-
dens Pasen (20 t/m 22 april), dus 
is er een overdaad aan brunch- 
en lunchmogelijkheden op avon-
tuurlijke locaties. Kijk voor een 
fort bij jou in de buurt op startfor-
tenseizoen.nl.
Heel wat verdedigingswerken 

kregen, nadat ze hun militai-
re functie verloren, een horeca-
bestemming. Ga voor een paas-
brunch naar bijvoorbeeld: Fort 
Resort Beemster, Fort bij Vijfhui-
zen of Fort Uitermeer. Na het eten 
kunnen de kinderen op zoek naar 
eieren terwijl jij die derde gang 
eraf wandelt tijdens een histori-
sche rondleiding op Fort bij Ab-
coude of een ommetje rond de 
fortgracht op Fort bij Spijkerboor. 

Expositie ‘Forten van Boven’ op Pampus (foto: Tony Perez)

Fort bij Kudelstaart staat in het 
teken van varen: maak een tocht 
met een tjalk, leer zeilen in een 
Optimist of maak een rondvaart 
naar Fort bij Aalsmeer.

Combineer zo’n smakelijk fortbe-
zoek met een wandeling of �ets-
tocht door het linielandschap, en 
je bent nog sportief bezig ook. 
Forten worden omgeven door 
kabbelend water en weelderige 
natuur, ideaal voor een gevarieer-
de wandeling waar het hele ge-
zin van kan genieten. Het gloed-
nieuwe Waterliniepad (350 kilo-
meter!) is voor het Paasweekend 
wat te lang, maar je kunt er altijd 
een stukje van lopen.
Alle groene linieroutes, uiteraard 
mét culinaire pitstops zijn te vin-
den op www.forten.nl of www.
vestingen.nl.
Op Pampus, een van de weinige 
èchte forteilanden, staat de foto-
tentoonstelling ‘Forten van Bo-
ven’ dit weekend centraal. Op gi-
gantische doeken zijn de forten 
van de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Water-
linie te zien, de luchtfoto’s ge-
ven duidelijk zicht op waterrij-
ke Hollandse polders en laten in 
een oogopslag de kracht van de 
ingenieuze verdedigingswerken 
zien. Ook de kinderen zijn met de 
nieuwe fotospeurtocht wel even 
bezig.

Snelheids-
controle
Akersloot - Maandagochtend 
8 april is er een radar snelheids-
controle gehouden op de Gees-
terweg in Akersloot. De toegesta-
ne snelheid daar is 50 kilometer 
per uur. De hoogst gemeten snel-
heid was 78. Van de 839 passan-
ten hebben er 96 een verbaal ge-
kregen.

Woninginbraak
Limmen - In Limmen is tussen za-
terdagmiddag half vier en zon-
dagochtend half elf in een wo-
ning ingebroken, door middel 
van cilinder trekken aan de voor-
zijde van de woning. Na inbraak 
is de cilinder teruggeplaatst alsof 
het leek dat er niets aan de hand 
was. De gehele woning is door-
zocht. Het is nog niet bekend, wat 
er precies is weggenomen. Aan-
gifte is gedaan door de zoon van 
de bewoners.

Activiteiten op nationale zaaidag in De Hoep’

Bloemen voor de wilde bij
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Even binnenkijken
Een kleine badkamer inrichten:
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Een wereld van rust & ontspanning 
Wij willen u graag ontzorgen, zodat u kunt beginnen met ontspannen!

Zowel nieuw als gebruikt!

Hydrotherapie 
Meer dan een gevoel: de kwaliteit van de hot tub-therapie geneest. Een warm-
watermassage kan een herstellende, therapeutische ervaring zijn. Sinds de oud-
heid hebben mensen over de hele wereld de genezende eigenschappen van 
heet water herkend. Tegenwoordig herkennen mensen de voordelen van een 
bubbelbad. De beste bubbelbaden, zoals die van Sundance, kunnen gezond-
heid en welzijn bevorderen met hydrotherapie.

Sleutelelementen van Hydrotherapie
In een spa worden warmte, drijfvermogen en massage gecombineerd om 
hydrotherapie te creëren. De warmte verwijdt de bloedvaten om de bloed-
toevoer naar pijnlijk of beschadigd weefsel te vergroten. Het drijfvermogen 
vermindert het lichaamsgewicht met 90%, waardoor de druk op gewrichten 
en spieren wordt verlicht. En massage voert de ultieme spa-missie uit, ontspant 
spieren en verlicht de druk op de zenuwen. Het stimuleert ook de bloedsom-
loop en versnelt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam. 

Met een combinatie van krachtige jets en geavanceerde stoel-
ontwerpen, verplaatsen Sundance®-spa’s water op nieuwe ma-
nieren, met de volgende positieve voordelen voor de hot tub:
• Minder stress
• Beter slapen
• Verlichting van spierpijn
• Minder symptomen van artritis en rugpijn

Hot tub-therapie werkt. Zit in een Sundance®-spa, pas de jetfl ow 
aan en voel verbluffende resultaten; een gevoel van rust en troost; 
pijnstilling; verjonging en verhoogde energie.

HotSpring Sovereign silver
Nieuwprijs €18950,-

€5999,-  (gebruikt)
Inclusief:
• Nieuwe cover Sunstrong 
• 1 jaar garantie
• Installatie

Sundance Optima silver
Nieuwprijs €21950,-

€8499,- (gebruikt)
Inclusief:
• Nieuwe cover Sunstrong 
• 1 jaar garantie
• Installatie

om een of twee dakkapellen op de zolderverdie-
ping te plaatsen. Hiermee win je serieuze vierkan-
te meters en je hebt er voor een redelijke prijs een 
� inke extra kamer bij.
Maar het kan ook zijn dat je een grotere woonka-
mer wilt. Dan is een aanbouw the way to go. Een 
aanbouw kan aan de achterzijde van je huis, maar 
natuurlijk ook aan de voor- of zijkant. Net wat jij � j-
ner vindt en wat de situatie toelaat. En vergeet niet 
even bij je gemeente te checken hoeveel grond je 
nog mag bebouwen op je perceel.

 3   Veranda of overkapping
Vind je een aanbouw een te grote verbouwing 
of investering? Dan is een veranda misschien wel 
wat voor jou! Een veranda aan de achterkant van 
je huis geeft ook direct een ruimtelijker e� ect. En 
daar komt bij dat je het hele jaar door kunt genie-
ten van je tuin: je zit tenslotte altijd lekker droog en 
beschut. En op frisse dagen steek je gewoon een 
gezellig en warm haardvuurtje aan.
Een veranda kost aanzienlijk minder dan een aan-
bouw, maar het zorgt ook voor een waardever-
meerdering van je huis. Want wie ziet zichzelf nou 
niet onder zo’n prachtige veranda zitten op een 
zwoele zomeravond?

      
       

4  Kunststof kozijnen
De tijd van saaie en té witte kunststof kozijnen is 
voorbij. Kunststof kun je tegenwoordig namelijk in 
maar liefst honderdvijftig verschillende trendkleu-
ren krijgen. En je kunt het niet van echt hout meer 
onderscheiden, want de kozijnen hebben tegen-
woordig een prachtige houtnerf. Dus hip en mo-
dern of landelijk klassiek, het kan tegenwoordig al-
lemaal.
Voor kunststof kozijnen betaal je gemiddeld een 
derde meer dan voor houten kozijnen. Maar het 
is de investering dan ook meer dan waard. Kunst-
stof gaat namelijk veel langer mee, vraagt niet om 
tussentijdse schilderbeurten en kun je zelf makke-
lijk onderhouden. Een echte waardevermeerde-
ring dus.

Geld lenen: hypotheek of persoonlijke lening?
Als je overwaarde hebt op je woning, kun je bij de 
bank over het algemeen extra lenen bij je hypo-
theek. Meestal is dat in de vorm van een bouwde-
pot. Maar als je geen overwaarde hebt, kun je bij 
de bank niet terecht. Heeft jouw huis geen over-
waarde? Dan kun je kiezen voor een persoonlijke 
lening naast je hypotheek. Zo’n lening heeft twee 
voordelen. 1: de looptijd van zo’n lening is korter, 
waardoor je de lening sneller a� ost. 2: als je de le-
ning gebruikt voor verbouwing of onderhoud aan 
je huis, dan is de rente aftrekbaar in Box 1.

Verbouwen kan heel waardevol zijn
Je huis verbouwen hoeft dus niet per se alleen 
maar geld te kosten. Integendeel. Zinvolle verbou-
wingen en verbeteringen zijn vaak een heel waar-
devolle investering voor de toekomst. Leuk: je 
kunt er zelf meteen al van genieten!

BRON: Tekst & foto’s  WONEN.nl

Deze 4 aanpassingen 
maken je huis meteen 
veel meer waard

 1  Nieuwe keuken
Je brengt veel tijd door in je keuken: je ontbijt en 
kookt er en in de gemiddelde woonkeuken wordt 
ook gezellig gegeten en geborreld. De keuken is 
dus een belangrijke plek in huis en die mag gezien 
worden.
Daarbij is een keuken een optische waardever-
meerdering van je huis. Een frisse en moderne 
keuken zorgt er immers voor dat je huis de uit-
straling heeft waar potentiele kopers naar op 
zoek zijn - je raadt het al - modern en fris. En dat 
wil iedereen toch? Hou hem overigens vooral neu-
traal qua kleur, want dan past hij bij ieders smaak.

 2  Aanbouw of dakkapel
De meeste mensen kopen een huis als ze gaan sa-
menwonen. Gezellig, maar vooral slim:  een huis 
kopen is namelijk een prima investering. Na een 
paar jaar kiezen de meeste huizenbezitters voor 
een gezin en komen er een of meer kinderen. Het 
huis dat zo � jn was voor zijn tweetjes, kan dan in-
eens te klein worden. Je kunt dan natuurlijk over-
wegen om te verhuizen, maar je kunt er ook voor 
kiezen om extra ruimte te creëren.
Wil je meer slaapkamers? Dan kun je ervoor kiezen 

en verbouwing aan je huis hoeft niet 
altijd noodzakelijk te zijn, soms wil 
je gewoon wat nieuws. En laat dat 
nu een heel slimme investering zijn.
Investeren in je eigen koophuis is ei-
genlijk altijd een goed idee. Er komt 
namelijk uiteindelijk een moment 
- je gaat zelf verhuizen of je laat je 
woning na aan je kinderen - dat het 
verkocht wordt. En als je huis ruim is 
en ook nog eens goed onderhouden, 
brengt het de investering altijd weer 
dubbel en dwars op. En al helemaal 
in deze tijd! 

Deze aanpassingen vermeerderen 
de waarde van je huis
Natuurlijk is het altijd belangrijk 
dat je huis er fris en verzorgd uitziet. 
Maar sommige aanpassingen zor-
gen er meteen voor dat je huis meer 
waard wordt. Ofwel: je verdient je 
investering uiteindelijk gewoon 
weer terug. En dat is natuurlijk � jn, 
want je verdient geld terwijl je zelf 
ondertussen geniet van je heerlijke 
vernieuwde huis.





Van kleurrijk tot sober en van minimalistisch tot uitbun-
dig: wat is er nu leuker dan binnenkijken in andermans 
huis? Tekstschrijver en interieurstylist Mardou van Kuilen-
burg gaat op zoek naar mooie stulpjes in Castricum en om-
geving. Ze trapt af met haar eigen hoekwoning uit 1969. 

Tekst en beeld: Mardou van Kuilenburg

Even binnenkijken
,,De tuin voelt nog steeds als vakantie”

Begin 2018 verruilde ik samen met mijn man Daniël, doch-
ter Amélie (2) en twee katten ons Haarlemse ‘poppenhuis’ 
voor een hoekwoning in de wijk Molendijk in Castricum. 
Ik ben geboren en getogen in Castricum, maar vertrok in 
2008 naar de stad met het idee niet meer terug te keren. 
Het stadse, anonieme bestaan lonkte. En toen gebeur-
de het: mijn man en ik werden verliefd op de tuin die bij 
dit huis hoorde. Groot, groen, weids. Een soort vakantie-
huis. Via mijn ouders hoorden we dat het te koop kwam. 
Op een zomeravond hebben we stiekem over de schutting 
staan loeren en contact gezocht met de eigenaar. Na twee 
bezichtigingen hebben we het huis, dat o�  cieel nog niet 
te koop stond, zonder tussenkomst van een makelaar ge-
kocht. De bovenste twee woonlagen hebben we in drie we-
ken tijd verbouwd, de begane grond en de tuin staan voor 
komende zomer gepland. 

Het duurde even, maar inmiddels gaat dit huis wel als thuis 
voelen. We hebben � ink wat tegenslag gehad met verbou-
wen. Daarnaast ben ik nogal impulsief en niet gezegend 
met veel geduld, dus in zo’n verbouwproces levert dat 
nog weleens wat wrijving op. Het meest blij zijn we met de 
ruimte in- en rond het huis. Hoewel de tuin nog niet klaar 
is, genieten we enorm van de buitenruimte. Het voelt daar 
nog steeds als vakantie. 

Ik ben dol op de jaren ’30 stijl. Mooie ornamenten, stuklijs-
ten glas-in-loodramen… Ons nieuwe huis heeft niets van 
dit alles. Maar met simpele ingrepen maken we het eigen. 
Andere binnendeuren, een moderne gietvloer, openslaan-
de deuren… Er is geen woonstijl die hier de boventoon 
voert, ik hou van variatie en maak graag dingen zelf. Unie-
ke items, spullen met een doorleefd uiterlijk of een mooie 
verhaal maken een huis eigen. Uiteindelijk is dat toch een 
gevoel. Dan kun je nog zoveel items neerzetten, maar krijg 
je nooit de sfeer die je eigenlijk wilt creëren. 

Mardou van Kuilenburg is bedenker en oprichter van inte-
rieurplatform sevencouches.nl. Ze werkt als tekstschrijver, 
journalist en woonstylist. Jouw huis in deze rubriek? Geef 
je op via weekblad@castricummer.nl. 









Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaar dank-
zij het unieke metalen glijopper-
vlak, waardoor hij gezwind el-
ke hindernis in het gazon over-
wint. Deze topmaaier met maxi-
male wendbaarheid is daarom 
ook inzetbaar in smalle doorgan-
gen en kleine hoeken, niet alleen 
op droog gras trouwens. Ook op 
een natte ondergrond heeft de 
Robomow alles onder controle: 
de nieuwe, speciaal ontworpen 
Spike Wheels bieden stevige grip 
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Slimme thermostaat

Ne� t komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat 
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Home-
oplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld. 
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de ver-
warming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds fe-
bruari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen. 
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer 
is voor iedereen anders

De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke ma-
nier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto bad-
kamermeubels zijn strak georganiseerd en � exibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook 
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan 
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats. 
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto was-
tafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire       
           vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van 
de categorie meerlagige rigide vloeren. 
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd 
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De bac-
king van COREtec® bestaat uit een kurk- 
laag die zorgt voor een perfecte geluids-
demping. Door het lijmloze geïntegreer-
de kliksysteem kan deze vloer erg gemak-
kelijk geplaatst worden.
www.us� oors.eu

Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combi-
neer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale 
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl

Recirculatiefilter 
verplicht per 2021
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duur-
zaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de 
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zui-
vert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier 
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee 
verloren. Een recirculatie� lter lost dit probleem op 
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De Plas-
maMade � lter maakt van (bijna) iedere afzuigkap 
een recirculatiekap.
www.plasmamade.nl

De kraan die alles kan
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend 
en ge� lterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tinte-
lend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: ko-
kend, warm, koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Mooi voor binnen, goed voor buiten
Met Marmoleum gaan 
planet friendly en fraai 
design perfect samen. 
Want Marmoleum 
wordt 100% CO2 neu-
traal geproduceerd. 
Dus welk design je 
ook kiest, je kiest al-
tijd voor het milieu. 
Dat maakt Marmo-
leum mooi voor bin-
nen én goed voor bui-
ten; hoe Love Life is 
dat! Ga voor inspira-
tie, stalen en dealers 
naar lovelife-forbo.nl. 
www.lovelife-forbo.nl

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Trendy 
vouwwanden
Met een glazen vouwwand vergroot je je leef-
ruimte en laat je je woonruimte baden in een zee 
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de 
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal 
van het echte buitengevoel kunt genieten: bin-
nen en buiten maximaal verbonden.  De zon en 
het daglicht vormen een bron van energie, voor 
jou en je woning.
www.solarlux.nl

De ideale douchevloer

De douchevloer Squaro In� nity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innova-
tief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus 
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal 
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig 
én geluiddempend is. 
www.villeroy-boch.nl

Look en Feel van de natuur
Houten vloeren stra-
len rust en warmte uit. 
En hout moet er bij 
voorkeur zo oorspron-
kelijk mogelijk uitzien, 
liefst onbehandeld. 
Helaas zal onbehan-
deld hout snel sporen 
van gebruik vertonen 
en aan schoonheid in-
boeten. Daarom be-
steedt Bichemie Coa-
tings al jaren veel aan-
dacht aan het ontwik-
kelen van producten, 
die een houten vloer, 
zo onzichtbaar moge-
lijk, optimaal bescher-
men tegen de invloe-
den van sto� en waar 

een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie ge-
presenteerd, die een verblu� end e� ect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood E� ect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Alu-
minium’, springt in op de trend 
van minimalistische binnen-
deuren -en wanden met de 
uitstraling van staal. Nog be-
ter. IDA doet het met alumini-
um! Waarom? De aluminium 
binnenoplossingen zijn mini-
malistisch, duurzaam en on-
derhoudsvriendelijk. Dankzij 
de uitgebreide collectie van 
IDA creëer je voor elke interi-
eurstijl, zowel modern, klas-
siek als industrieel, een pas-
sende binnendeur -of wand 
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium pro� elen in combinatie met glas zor-
gen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk e� ect verkregen 
wordt.
www.idadoors.com

FrenchDoor 
Kenmerkend voor de Liebherr 
FrenchDoor modellen zijn dus de 
twee deuren voor het koelgedeel-
te. Daarmee heb je niet alleen een 
makkelijke toegang tot het koel-
gedeelte, het zorgt er ook voor 
dat de deuren niet zo ver je keu-
ken in draaien. Het extra brede 
koelgedeelte zorgt ervoor dat je 
makkelijk een grote pan of oven-
schaal in je koelkast kwijt kunt! 
Het NoFrost vriesgedeelte onder-
in hoeft nooit meer ontdooid te 
worden en bestaat uit twee ruime 
laden die een goed overzicht bie-
den op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard 
of houthaard?

De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een keuze 
die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één druk 
op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
www.dru� re.com

Diamond 
Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, su-
persterke, sneldrogende olie, waar geen 
chemische component aan toegevoegd 
hoeft te worden voor snelle uitharding 
of extra bescherming. Olieresten harden 
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw 
gebruikt worden.  De olie zorgt voor een 
sterk, � exibel, vuil- en waterbestendig 
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is 
ideaal voor de basisbehandeling van alle 
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde 
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde 
onlangs de nieuwe se-
rie Beat 2.0. Een breed 
programma badkamer-
meubelen leverbaar in 
20 kleuren in twee diep-
tematen, 40 en 45 cm. Er 
is tevens een grote diver-
siteit aan spoelkasten, 
spiegels en spiegelkas-
ten waaruit u een keu-
ze kunt maken. De serie 
bestaat uit verschillende 
materiaalsoorten wasta-
fels, zoals keramiek, be-
ton, mineraalmarmer en 
topbladen met opbouw-
kommen.
www.thebalux.nl
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Het afvalbrengstati on, publieksbalies, gemeentehuis en onderkomens Wijkbeheer zijn 
gesloten op:
• Goede Vrijdag: vrijdag 19 april  
• Tweede Paasdag: maandag 22 april  
• Koningsdag: zaterdag 27 april. 
Alleen voor spoedvragen kun je ons die dagen bellen. 

Let op: 
• op Goede Vrijdag 19 april gaat de afvalinzameling door. 
• het afvalbrengstati on is wél gewoon open op zaterdag 20 april. 

Openingstijden gemeentehuis en afval-
brengstation rond Pasen en Koningsdag

Verbouwing station: 
houd rekening met omleidingsroutes 
Eind april start aannemer K Dekker met de verbouwing van stati on Castricum. Dat gebeurt in 
twee fases, tot juni volgend jaar. Reist u ook met de trein  Houd dan rekening met iets meer ti jd 
om fi ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. De perrontunnel wordt namelijk 
afgesloten in deze periode. 

Vorige week werden ti jdens de inloopavond de fases van verbouwing, het eindresultaat en de 
omleidingsroutes ti jdens de werkzaamheden gepresenteerd. Veel reizigers gaan hier iets van 
merken, vooral omdat de perrontunnel in die periode wordt afgesloten. In de bouwperiode die 
eind april start (fase 1) kan de tunnel vanaf de duinzijde niet gebruikt worden. Dan kunt u op het 
perron komen via de perrontoegang tussen Kramersweg / De Mient, f via de stati onsingang aan 
de Stati onsweg. De omleidingsroute staat ter plekke aangegeven. 

In de tweede fase van het bouwproject, vanaf oktober dit jaar, wordt de kant van het stati on aan 
de dorpszijde verbouwd en geldt een andere omlooproute. Wij informeren u vooraf. 
Op sommige dagen in de bouwperiode kan er overlast zijn door geluid. Ook daarover leest u op 
ti jd meer. Volg onze social media (twitt er, facebook, instagram), deze wekelijkse infopagina, of 
onze website (www.castricum.nl knop Projecten en plannen  Metamorfose stati on Castricum.

Agenda Raadsinformatieavond 18 april 
 Tijd Onderwerp 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.00  19.45 Toelichti ng en beantwoording vragen rondom voorstel taskforce wonen 
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken Publieke Bekosti ging 
19.45  20.45 Toelichti ng op diverse onderzoeken rondom wonen:
 - Woningbouwafspraken regio Alkmaar
 - Woningbehoeft eonderzoek Castricum
 Pauze
21.00  22.30 Presentati e business case belasti ngen: voorstel toetreding tot
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (mogelijk deels besloten)

Agenda Raadsplein 25 april 2019 
 Tijd Onderwerp 

 Commissies   
19.30  21.00 Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
19.30  20.15 Vangnetuitkering Parti cipati ewet
20.15  21.00 Consultati e omgaan met experimenteren rondom de Parti cipati ewet  
 Pauze
21.15  22.30 Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein

21.15  22.00  Commissie Algemene aken
 Diversen 
22.00  22.30 Vervolgbehandeling focusagenda Regio Alkmaar inclusief bespreken  
 eventuele amendementen en moti es

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

ergaderingen 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 17.00 uur aa m l  i  

 ri    ia raa s ri   castricum. l,  ia  t l umm rs 0  909701   0  
909701 .

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

Basisscholen verblijd met bijenhotels

Wethouder Ron de Haan ontving onlangs de bijenhotels van Mak van Lit (uit Limmen), op zijn 
kantoor. Hij zegt hierover  Ik heb een cadeau gekregen, wat ik graag doorgeef.
Op maandag 15 april jl. ontvingen alle Castricumse basisschooldirecteuren een bijenhotel uit 
handen van de wethouder. 

Groene schoolpleinen
De Limmer inwoner Mak van Lit zet zich, in de naam van Sti chti ng Bijenvrienden, in voor de 
bescherming en groei van de bijenpopulati e. De sti chti ng hoopt, met het beschikbaar stellen van 
de bijenhotels aan het basisonderwijs, scholen kinderen meer vertrouwd te laten maken met de 
natuur. Het draagt tevens bij aan de vergroening van schoolpleinen. 

Prachti g gebaar
Het is een prachti g moment voor deze uitdeelacti e, want over een week start de Landelijke 

aaidag. De onderwijswethouder bedankt Mak van Lit en de andere betrokkenen van de Sti cht-
ing Bijenvrienden voor dit prachti ge gebaar.

Sociale werkplaats
De bijenhotels zijn gemaakt in een sociale werkplaats. De schooldirecteuren kregen ook biolo-
gische bloemzaden en lesmateriaal mee naar school. 

Voor meer informati e over de Sti chti ng Bijenvrienden, ga naar www.bijenvrienden.nl.

 c   i ri  pr m t r r i  a  sc lpl i

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 17 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 omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

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

Datum Adres
010419 De Kwekerij 4 in Akersloot
 Het renoveren en het plaatsen van een dakkapel (eerste en tweede verdieping)  
 (WABO1900594)
020419 Leo Toepoelstraat 31 in Castricum
 Het veranderen van de woning (raam) (WABO1900571)
 Korte Brakersweg 5 in Castricum
 Het bouwen van een hobb kas (WABO1900598)
030419 Cralencro   4 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (erker) (WABO1900576)

De nieuwbouw in andzoom vraagt op verschillende plaatsen in Limmen om een aanpassing van 
de infrastructuur. Dit geldt ook voor de kruising Rijksweg  Visweg. 
De gemeente Castricum heeft  het afgelopen jaar onderzoek verricht naar verschillende 
varianten voor een rotonde op deze kruising. 

Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en ondernemers komen twee varianten als 
mogelijk geschikte oplossing naar voren. De gemeente presenteert deze varianten op een 
informati ebijeenkomst op dinsdag 23 april 2019 in Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Ge nteresseerden zijn van harte uitgenodigd  De avond is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 
uur staat de koffi  e/thee klaar. 

Van 19.30-20.15 uur is er een presentati e, daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen 
bij verschillende tafels in de zaal.

Infoavond over kruising Limmen
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070419 Buurtweg 7 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van het huis (WABO1900604)
080419 Johan Willem Frisostraat 10 in Castricum
 Het plaatsen van een berging (WABO1900609)
 Koningsweg 16 in Akersloot
 Het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WABO1900611)
 Goudenregenlaan 36 in Castricum
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900613)
090419 Geesterduin 29 a in Castricum
 Het ti jdelijk plaatsen van een viskar en een noodcel (WABO1900627)
 Eerste Groenelaan 3 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900631)
100419 Duinakker 21 in Castricum
 Het bouwen van een schuur (WABO1900632)
 Zonnedauw 17 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning  
 (WABO1900636)

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: Torenstraat 7 in Castricum
 Het veranderen van de woning (aanbouw achterzijde)  (WABO1900409)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
090419 Prins Bernhardlaan 9 in Akersloot
 Het plaatsen van een tuinhuisje (WABO1900300)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
090419 Hollaan 2 in Castricum
 Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning (WABO1802067)
 Koningsweg 25 in Akersloot
 Het bouwen van een berging (WABO1900299)
 Wederik 14 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur, veranda en erfafscheiding (WABO1900383)
 Wielewaal 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900407)
 Tempelaarstraat 5 in  Castricum
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1900336)
110419 Molenweg 21 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO190418)
120419 Brederodestraat 14 in Castricum. 
 Het aanleggen van twee inritt en (WABO1900442)

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
020419 Verlengde Roemersdijk 6a, in Akersloot
 Verleende evenementenvergunning klein festi val ten gunste van 40 jarig jubileum  
 AMC Bacchus, op 1e paasdag zondag 21april 2019 (recti fi cati e ti jd) van 14.00 uur  
 tot 22.00 uur, verzenddatum besluit 2 april 2019 (APV1900174).
080419 Op de Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en de Van Oldenbarneveldweg in  
 Castricum
 Verleende evenementenvergunning doorlopend vrijmarkt Koningsdag Bakkum  
 op zaterdag 27 april 2019 van 07.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit  
 8 april 2019 (APV1900147).
 In het park aan de Vuurbaak in Limmen
 Verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2019, op zaterdag  
 27 april 2019 van 9.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum besluit 8 april 2019  
 (APV1900186).
090419 De Brink in Castricum
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis 2019 in de periode van  
 zaterdag 10 augustus 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019, verzenddatum  
 besluit 9 april 2019 (APV1900154).
100419 Van Oldenbarneveldweg in Bakkum
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Kermis Bakkum 2019 in de 
 periode van vrijdag 11 oktober 2019 tot en met zondag 13 oktober 2019 in 
 Bakkum, verzenddatum besluit 10 april 2019 (APV1900155).
100419 Westerplein 6 in Castricum
 Verleende evenementenvergunning Oer-IJ Expediti e 2019 op 31 mei 2019 tussen  
 07.30 en 17.00 uur, verzenddatum besluit 10 april 2019 (APV1801160).

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 

milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
 • Casino Akersloot B.V., Geesterweg 1a (1921NV) te Akersloot, 
    het oprichten van een casino met eigen keuken.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Ontwerpbestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232, Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
C.F. Smeetslaan 232 te Castricum ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het vml. postkantoor en bijgebouwen, en 
het realiseren van 51 appartementen in twee appartementengebouwen, één aan de C.F. 
Smeetslaan en één aan de Dokter van Nieveltweg.  
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 18 april 
2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van ‘bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232’. Voor een mondelinge zien-
swijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-0251. Anon-
ieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor wooncomplex met 51 
appartementen op het perceel aan de C.F. Smeetslaan 232 in Castricum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waarden 
voor de realisati e van een wooncomplex met 51 appartementen op het perceel aan de C.F. 
Smeetslaan 232 in Castricum.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhin-
der, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, 
welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige 
afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasti ng niet te hoog wordt (de zogenaamde 
‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoesti sch onderzoek, dat in het kader van de realisati e van het appartementen-
complex is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de C.F. Smeetslaan en de 
Dokter De Jonghweg, een hogere geluidbelasti ng optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 

De geluidbelasti ng op de gevels van de te realiseren appartementen is echter lager dan de 
in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffi  ngswaarde. De geluidbelasti ng van-
wege het verkeer op de C.F. Smeetslaan bedraagt ten hoogste 58 dB en de geluidbelasti ng 
vanwege het verkeer op de Dokter De Jonghweg bedraagt ten hoogste 53 dB.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van arti kel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de C.F. Smeetslaan voor 19 appartement-
en een hogere waarde vast te stellen, variërend van 49 dB tot ten hoogste 58 dB, en met 
betrekking tot de Dokter De Jonghweg voor 19 appartementen een hogere waarde vast te 
stellen, variërend van 49 dB tot ten hoogste 53 dB.

De stukken van dit ontwerp besluit liggen vanaf 18 april 2019 gedurende zes weken, ge-
durende de openingsti jden, ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum. Om de stukken buiten de openingsti jden in te zien, kunt u een afspraak 
maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Team Plannen en Projecten, telefoon 
14-0251.

Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. De 
zienswijzen dienen bij voorkeur schrift elijk te worden ingediend en moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH  Castricum.

Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerp besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder 51 appartementen C.F. Smeetslaan 232’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient ti jdig, bij voorkeur 
uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te 
worden gemaakt. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met hellagoverde@debuch.nl.

Castricum, 17 april 2019.




