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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Wandelen op woensdag
Castricum - Elke woensdag, het 
hele jaar door, starten vanaf De 
Hoep om 10.00 uur twee wan-
delingen: de 3/5 kilometer en de 
7/10 kilometer. Op de even we-
ken is er ook nog een 15 kilome-
ter-wandeling die om 10.00 uur 
start voor het NS-station. Er zijn 

geen kosten aan verbonden en 
men kan zonder opgave deelne-
men. Wel is een duinkaart nodig. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met wan-
delcoördinator Charles Verstrae-
te, tel. 0251-650742. (Foto: Leny 
Welp)

Politie lost waarschuwingsschoten 
bij aanhouding na achtervolging
Limmen - In de nacht van zon-
dag op maandag heeft de politie 
bij een achtervolging waarschu-
wingsschoten gelost. De politie 
heeft een 48-jarige man uit Am-
sterdam aangehouden.

Rond 00.45 uur zagen agenten 
een auto onder verdachte om-
standigheden rijden vanuit het 
Hazelaantje in Limmen. Toen de 

agenten de auto een stopteken 
gaven ging de bestuurder van de 
auto ervandoor. Tijdens de ach-
tervolging stopte de auto twee 
keer en reed hard achteruit tegen 
de dienstauto aan. Uiteindelijk 
kwam de auto tot stilstand op de 
Parallelweg langs de Rijksweg A9 
in Uitgeest. De twee inzittenden 
renden over de A9 in de richting 
van de Molenwerf. Hierbij zijn 

door de agenten waarschuwings-
schoten gelost. Met hulp van po-
litiehond Dubh kon een 48-jarige 
man uit Amsterdam worden aan-
gehouden. De tweede verdach-
te is niet meer aangetro� en. Het 
voertuig bleek uiteindelijk van 
diefstal afkomstig te zijn. De Am-
sterdammer is overgebracht naar 
het politiebureau in Alkmaar en 
ingesloten voor onderzoek.

Doppers voor leerlingen Visser ‘t Hooft
Castricum - Vorige week hebben 
alle leerlingen van basisschool 
Visser ’t Hooft een Dopper ca-
deau gekregen. De school wil het 
drinken van water stimuleren en 

tegelijkertijd het afval van plas-
tic � esjes en kartonnetjes vermin-
deren. 
Ook heeft de school als eerste ba-
sisschool in Castricum een PWN 

watertappunt laten plaatsen in 
de aula van de school, zodat de 
leerlingen hun Doppers kunnen 
vullen met kraanwater. (Foto: 
aangeleverd)

Buurtbemiddelaars krijgen 
certifi caat voor un rote in et
Castricum - Buurtbemiddelaars 
uit de gemeente kregen vori-
ge week dinsdag een certi� caat 
voor hun ‘grote inzet’. Burgemees-
ter Toon Mans sprak zijn waarde-
ring uit naar de vrijwilligers die 

bij buurtbemiddeling in een con-
� ictsituatie terecht zijn gekomen 
en hield een dankwoord. 
Buurtbemiddeling in Castricum 
bestaat een jaar en werd recen-
telijk landelijk erkend via het Cen-

trum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid. Ook in BUCH-ge-
meenten Heiloo en Uitgeest werd 
de eerste verjaardag van het ini-
tiatief gevierd, Bergen doet al ne-
gen jaar mee. (Foto: aangeleverd)

Bakkerij 
overvallen
Castricum - Zaterdagmiddag is 
bakkerij Burgmeijer aan de Bur-
gemeester Lommenstraat over-
vallen. De dader dreigde daarbij 
met een wapen en is gevlucht op 
een scooter. Signalement: slanke 
man tussen de 30 en 40 jaar oud, 
ongeveer 1.80 meter lang en hij 
droeg een grijze spijkerbroek, le-
ren jas en helm. Eventuele ge-
tuigen kunnen zich melden via 
0900-8844 of via Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000. Of de man 
iets buit heeft gemaakt, is niet 
duidelijk.

a fi ets raa t
te water
Castricum - Zondagochtend om-
streeks half elf vond een onge-
val plaats op de Heemstederweg. 
Een moeder reed daar met haar 
bak� ets, met daarin haar twee 
kinderen, over het � etspad. Zij 
raakte op een gegeven moment 
de controle over de � ets kwijt. 
Hierdoor belandde zij pardoes in 
de sloot en zijn beide kinderen 
kopje onder gegaan.
Ter plaatse zijn de kinderen door 
een ambulancemedewerker be-
keken. Zij hadden geen vuil wa-
ter binnengekregen, maar had-
den het wel koud. 
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5 STUKS2,30
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VERKRIJGBAAR 
OP 26 APRIL

ORANJE TOMPOUCEN!!

12, 95
VAN

KONINGSSLOF
SLOFBODEM MET EEN KONINKLIJKE VERRASSING 

VERKRIJGBAAR OP 26 EN 27 APRIL. 
27 APRIL GEOPEND TOT 12.00 UUR.

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

HOOGLANDER 
BURGERS
 4 HALEN 
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2 PERS. INDIANSE 
ROERBAK

2 PERS. KRIELTJES
2 BIEFSTUK SPIES
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KIPGRILLWORST
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Hooglander Burgers
4 halen 3 betalen

 
Met Wesley

 
2 pers. Indianse roerbak
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Vleeswarentrio

Leverworst
Kipgrillworst

Katenspek € 5,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
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Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor de 
politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? In 
deze nieuwe rubriek komen de politici in willekeurige volgorde 
aan het woord. Dit keer Gerard Brinkman, nieuwbakken raads-
lid van GroenLinks. ,,Er wordt vaak gemopperd op de politiek.”

Mardou van Kuilenburg

Brinkman studeerde politicologie en was betrokken bij de 
steunfractie van de voorloper op GroenLinks. Vanaf de jaren 
tachtig is hij politiek actief, hij werkt als fondsenwerver voor 
o.a. Fonds Gehandicaptensport en HandicapNL. Twee jaar ge-
leden kiest hij ervoor om zelf politiek te gaan bedrijven en in 
2018 wordt Brinkman raadslid voor GroenLinks in Castricum.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Van jongs af aan ging mijn interesse daarnaar uit. Toen ik 
politicologie studeerde raakte ik betrokken bij de steunfrac-
tie van de voorloper van GroenLinks. Op de achtergrond 
was ik jarenlang bezig met campagne voeren, het besturen 
van afdelingen en zelfs fondsenwerving. In 2017 besloot ik 
dat ik zelf de politiek in wilde. Een jaar lang heb ik gekeken 
hoe het werkt in de gemeenteraad. Kun je daar dingen voor 
elkaar krijgen? Ik nam geregeld plaats op de publieke tribune. 
Uiteindelijk ben ik hoog op de kieslijst gekomen en zit ik nu 
een jaar in de raad.”

Was GroenLinks een logisch keus?
,,Ja, dit is voor mij de partij met een goede balans tussen 
duurzaamheid, de nadruk op groen en natuur, duurzaam 
leven en eerlijk delen.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk omdat het dicht bij de mensen komt. Er wordt 
vaak gemopperd op de politiek, dat vind ik jammer. Het is 
niet altijd makkelijk om met zoveel verschillende meningen 
uit de samenleving een compromis te sluiten. Het gaat soms 
langzaam, maar dat ligt ook aan de verdeeldheid van de kie-
zer. Wensen kosten geld: we willen veel maar we willen niet 
meer belasting betalen. Er moeten keuzes gemaakt worden.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Het afgelopen jaar heb ik hard getrokken aan natuurbe-
leid. Hoe gaan we om met parken in Castricum, Limmen 
en Akersloot? We streven ernaar om meer bijen en vlinders 
naar de omgeving te lokken. Samen met andere fracties heb 
ik een document gemaakt voor de wethouder. Inmiddels is 
de eerste bloemzaaidag al geweest, op die manier kunnen 
inwoners ook makkelijk een steentje bijdragen.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Ik zou allereerst de fi etsveiligheid willen verhogen. Paaltjes 
op fi etspaden, bedoeld om auto’s te weren, zorgen voor ge-
vaarlijke situaties. We willen proberen om inwoners, die tot 
twintig kilometer van hun werk wonen, te stimuleren de fi ets 
te pakken. Dan denk ik aan fi etssnelwegen vanaf Alkmaar 
tot Beverwijk, zonder veel te moeten stoppen of gehinderd 
te worden. De toekomst zal meer liggen bij het openbaar 
vervoer en fi etsen. Een ander doel van mij is huisvesting. 
Jongeren moeten in Castricum blijven wonen, nu zijn er te 
weinig huurwoningen voor starters.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Ik vind het af en toe schokkend om te zien hoe slecht som-
mige gebouwen en plekken toegankelijk zijn voor minder-
validen. Het station is daar een slecht voorbeeld van. Dat gaat 
gelukkig op de schop, maar dat heeft veel te lang geduurd. 
Het leven voor mensen in een rolstoel moet normaler wor-
den. Ik wil mensen oproepen om knelpunten en problemen 
bij mij te melden, dan kunnen we er iets aan doen.”

Raadslid in Beeld

Akkers inzaaien voor de wilde bij
Castricum - Onder de stralende 
voorjaarszon hebben leerlingen 
van Obs De Sokkerwei met em-
mertjes en harkjes een akker bij 
Onderlangs in Castricum inge-
zaaid. Van boswachters Dave en 
Serena kregen de kinderen uit-
leg waarom bloemen zo belang-
rijk zijn voor de wilde bij en ande-
re insecten. Hulp aan de wilde bij 
is ook het bieden van veilige plek-
ken om te nestelen. PWN direc-
teur Joke Cuperus onthulde een 
heus ‘insectenhotel’ en bedank-
te de sponsoren die de hulp aan 
de wilde bij mogelijk hebben ge-
maakt. 
Vanaf juni tot augustus staat de 
akker, bij Onderlangs in Castri-
cum, in bloei. Deze week worden 
er aan de randen van het Noord-
hollands Duinreservaat nog meer 
locaties ingezaaid door leerlin-
gen van andere basisscholen. 

De bloemen vormen eenmaal in 
bloei een belangrijke voedsel-

bron voor bijen en insecten. (Fo-
to’s aangeleverd)

Directeur van PWN Joke Cuperus bedankt Stichting Le Champion/Halve marathon van Egmond, Nederland 
Zoemt, Cairn Trails & Adventures en Jan Hes loon- en aannemersbedrijf

De nectarhoudende bloemen vormen (straks) een waar feestbu�et voor 
de wilde bij, en trekken bovendien veel andere bestuivers als hommels en 
vlinders aan

Jongerencentrum Conquista 
bruist van de activiteiten
Limmen - Conquista is bekend 
van de kleine en grote activitei-
ten die zij in het dorp organise-
ren. Zo is er iedere zaterdagoch-
tend van 10.30 tot 12.00 uur een 
activiteit voor alle kinderen van 
4-9 jaar bij Conquista Kids. De en-
treeprijs is 1 euro en daarbij is ook 
limonade en wat lekkers inbegre-
pen. 
Op woensdag is er van 13.30 tot 
17.00 uur voor iedereen van 8-14 
jaar de Conquista Club. Er staat 
elke week een leuke activiteit op 
het programma, maar jongeren 
zijn ook welkom om te gamen of 
juist lekker creatief bezig te zijn. 
En elke vrijdagavond van 20.00 
tot 23.00 uur staat Club X-tra op 
het programma voor jongeren 
van 12-16 jaar. Een avond met 

open inloop waarbij de jongeren 
met vrienden, onder het genot 
van een hapje en drankje, kun-
nen poolen of darten. Maar ook 
kunnen ze eigen muziek draaien 
of gewoon lekker kletsen. Het be-
langrijkste is: iedereen is welkom! 
Daarnaast organiseert Conquis-
ta elke eerste zaterdag van de 
maand het Bovenbouwfeest voor 
groep 6, 7 en 8. Hierbij is elke 
maand een leuk thema, zoals een 
meidenavond of een discoavond 
met DJ. In het programmaboekje 
en op de website is alles hierover 
te lezen. 

Prik mee voor Bloemendagen
Momenteel is Conquista weer 
bezig met een bijdrage voor de 
Bloemendagen. De prikweek is 

dit jaar van 21 tot en met 26 april 
en de Bloemendagen zelf begin-
nen op 27 april. Tijdens de 
Bloemendagen wordt, net als de 
afgelopen jaren, het thema voor 
Timmerdorp onthuld. Bij Con-
quista is iedereen welkom om 
een stukje mee te prikken. Dus 
neem ouders, grootouders, kin-
deren of kleinkinderen mee om 
een uurtje gezellig mee te doen. 
Dit kan nog tot en met vrijdag 26 
april. 

Voor alle andere activiteiten kijk 
op www.conquista.nl of Face-
book- en Instagramaccount. Voor 
vragen kan men natuurlijk ook 
altijd even langskomen bij Con-
quista aan de Kerkweg 50 in Lim-
men. 

Sportieve Koningsspelen in Castricum
Castricum - Team Sportservice 
Kennemerland organiseerde vrij-
dag 12 april op sportpark Wou-
terland een fantastische sport-
dag voor de groepen 7 en 8 van 
verschillende scholen uit de ge-
meente Castricum en Uitgeest. 
Deze dag stond volledig in het 
teken van de Koningsspelen en 
werd mede mogelijk gemaakt 
door diverse sportclubs uit de ge-
meente Castricum. 

De Koningsspelen zijn een spor-
tief oranjefeest voor alle basis-
school leerlingen in Nederland 
en het Caribisch deel van het Ko-
ninkrijk. Aangezien Team Sport-
service ondersteuning en bege-

leiding biedt met betrekking tot 
sport en bewegen aan vele scho-
len en verenigingen zijn de Ko-
ningsspelen een perfecte dag 
om veel leerlingen van het ba-
sisonderwijs te trakteren op een 
sportieve dag. Tijdens de sport-
dag werden er verschillende cli-
nics aangeboden door meerdere 
sportclubs om iedereen te voor-
zien van een uitdagende sportac-
tiviteit. Zo werden er voetbalcli-
nics gegeven door trainers van FC 
Castricum, bootcamp door Club 
Karakter en sportstudent Stefan, 
jeu de boules door de Stetters 
en tieneryoga door Hannah Koel-
mans van Yoga Castricum. Atle-
tiekvereniging Castricum nam 

het atletiek gedeelte op zich, 
handbalvereniging Meervogels 
’60 ging aan de slag met handbal, 
hockeyclub MHCC voorzag de 
leerlingen van hockey clinics en 
de Castricumse Rugby Club stond 
met de jong talenten paraat voor 
de rugby clinics. Elke groep had 
daarnaast een ronde op het fun-
veld met springkussens en leuke 
spelen. 
Het was een prachtige dag met 
voor ieder wat wils. Ben je be-
nieuwd wat Team Sportservice 
voor jou kan doen op gebied van 
een gezonde en vitale levens-
stijl, neem dan zeker een kijkje op 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland (Foto: aangeleverd)

Meibraderie
Castricum - In het centrum van 
Castricum wordt zondag 19 mei 
weer een braderie gehouden. Van 
11.00 tot 17.00 uur kan iedereen 
zich laten verrassen door het bre-
de assortiment aan artikelen ver-
deeld over ongeveer 150 kramen. 

Diefstal 
romfiets

Castricum - Dinsdag 16 april is, 
op het �etspad van de N203, een 
29-jarige man aangehouden. Hij 
had even daarvoor een brom�ets 
gestolen in Zaanstad.
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Cursus rockabilly jive 
dansen bij HappYnez

Wonder Park
‘Wonder Park’ vertelt het verhaal 
over een bijzonder pretpark waar 
de fantasie van een creatief meis-
je genaamd June tot leven komt. 
June heeft altijd de fantasie ge-
had om een eigen pretpark te 

ontwerpen en dan ontdekt ze het 
vervallen park Wonderland in het 
bos. Het park komt haar zo be-
kend voor, samen met de dieren 
in het park wil ze deze plek weer 
betoveren.

Hotel Mumbai
Het beklemmende en waarge-
beurde verhaal over de verwoes-
tende aanslagen in het Taj Mahal 
Hotel in Mumbai en de moedige 
acties van de medewerkers van 
het hotel. 
November 2008, een groep zwaar 
bewapende Pakistaanse terroris-
ten opent de aanval op het we-

reldberoemde Taj Mahal Palace 
Hotel in India. Gedurende 68 uur 
zitten honderden mensen gevan-
gen in het hotel en vechten ze 
voor hun leven wanneer blijkt dat 
de commando’s te ver weg zijn 
om op korte termijn te helpen. 
De plaatselijke politie grijpt in en 
het hotelpersoneel stelt zelfs in 
deze verschrikkelijke omstandig-
heden de veiligheid van hun gas-
ten voorop.

Akersloot - Nog snel de rockabil-
ly jive leren dansen voor de va-
kantie zodat je mee kan dansen 
eind augustus met Rock ‘n Roll 
Street Akersloot? Dat kan bij de 
Rock & Roll Dansschool HappY-
nez.
Geen verplichte danspasjes en 
heel makkelijk te leren voor ie-
dereen. Met deze cursus on-
derscheiden zij zich van ande-
re rock ‘n roll dansscholen. De 
cursus bestaat uit 8 lessen van 
1 uur en wordt gegeven bij café 
De Vriendschap in Akersloot. De 
cursus start op dinsdagavond 30 
april om 20.30 uur. 

Voor informatie: stuur een e- 
mail naar dansschool.happynez@
gmail.com. (Foto: aangeleverd)

De Bakkumse Streekmarkt begint 
weer op woensdag 1 mei
Castricum - De knusse streek-
markt begint weer op woensdag 
1 mei in Bakkum op het plein te-
genover Hotel Fase Fier. De ope-
ning zal dit jaar door wethouder 
Ron de Haan worden gedaan. 
Er staan elke woensdag van 11.00 
tot 16.00 uur een paar kramen op 
het pleintje. Hotel Fase Fier wil el-
ke week een lekker marktbrood-
je als lunch aanbieden in samen-
werking met Bak’m en de Groe-
ne Slager. ,,We willen graag nog 
meer bezoekers ontvangen dit 
jaar’’, aldus Ellen Borst van Fase 
Fier. ,,We organiseren door het 
jaar heen een aantal leuke activi-
teiten voor op de markt. Via onze 
eigen facebook pagina kan men 
volgen welke activiteiten dat 
zijn. Dus we nodigen iedereen uit 
om de pagina ‘Bakkumse Streek-
markt’ te ‘liken’ op Facebook.’’
Er is een samenwerking ontstaan 
met Stichting Welzijn. Door het 
wegvallen van de Dekamarkt op 
het Kooiplein is het voor oude-
ren nu juist leuk om ook naar de 
streekmarkt in Bakkum te komen.  
Ellen: ,,Stichting Welzijn hebben 
wij gevraagd of er vrijwilligers be-
reid zijn om bezoekers te vervoe-
ren. En dat is gelukt, 5 vrijwilligers 
willen ouderen naar de Bakkumse 
Streekmarkt brengen en weer op-
halen. Dus vanaf het huisadres of 
vanaf de Santmarkt, de Boogaert 
of Sans Souci en vice versa.’’ Voor 
aanmelding kan men zich opge-
ven bij Stichting Welzijn Castri-
cum bellen met nummer 0251-
656562 tussen 09.00 en 12.30 uur 
of een mailtje sturen naar info@
welzijncastricum.nl.
Ook krijgt het plein een Franse 
inslag dat had het vorig jaar ook 
doordat Edouard geregeld op het 
plein zong en nu net zoals bij Pla-
ce du Teitre in Parijs doordat Per-

spectief vanuit de vereniging 
komt met de leden om te schilde-
ren, aquarelleren of tekenen.
Het springkussen komt op dezelf-
de plaats en is leuk vertier voor 
de kinderen en ouders of opa en 
oma kunnen even inkopen doen.
,,Voor de opening doen we een 
proeverijtje van de standhou-
ders”, vertelt Ellen. ,,Het aanbod 
is niet alleen aantrekkelijk voor 
de eigen inwoners, maar ook voor 
campinggasten die graag biolo-
gisch eten.’’ 
Bak’m komt met verse, biologi-
sche broodsoorten, koek en taart. 
Hans van Borre, de Groene Sla-
ger van Castricum, is van de par-
tij met biologisch vlees en huisge-
maakte vleeswaren, waarmee hij 
alle vele malen in de prijzen viel.
Op een hectare grond aan de 
Voorweg in Heemskerk nabij 
de duinen kweekt de Duintuin 
groenten, klein fruit en kruiden 
zonder daarbij kunstmest en be-
strijdingsmiddelen te gebruiken. 
Zij komen ook naar Bakkum. 
En op de mooi gedecoreerde 
kraam van Jolanda van de Duin-
bloem zijn verse bloemen te vin-
den. Zij stelt prachtige boeketten 
samen in mooie kleuren. Men kan 
bij Jolanda ook een bloemabon-
nement afsluiten. Ook verkoopt 
zij vazen en ‘brocante snuisterij-
en’. 
De kaasboer van Bemmel heeft 
de hele winter gestaan op woens-
dag en zal er natuurlijk ook bij 
zijn met een uitgebreid assorti-
ment kazen.
Ellen: ,,En we hebben 3 nieuwe 
kramen. Bakkumse Wollies van 
Els van der Himst staat voor ge-
selecteerde haak- en breigaren, 
haakpakketten, �ber�ll, naalden, 
veiligheidsoogjes en diverse hou-
ten accessoires van bekende mer-

ken. De tweede nieuwe kraam is 
‘Geluk in Wonen’, leuke accessoi-
res voor in huis en tuin.’’
De derde nieuwe kraam is van 
Floris van Woesik en Linda Nieu-
wenhuizen. Precies een jaar gele-
den zijn zij gestart met Gebrand 
op Smaak. Een ko�ebranderij en 
theepakkerij in Beverwijk. Van-
uit hun passie voor ko�e, thee en 
chocolade. Hun visie: de wereld 
een beetje beter maken met eer-
lijke en traceerbare producten. 
De ko�ebonen die zij inkopen 
halen zij zelf op in de haven van 
Antwerpen. Vervolgens branden 
wij de bonen op een ambach-
telijke en duurzame manier. De 
chocolade die zij verkopen is Be-
an-to-bar chocolade. Dat wil zeg-
gen dat de chocolade makers hun 
cacao direct inkopen bij de boe-
ren.  Hun thee komt bij een fami-
lie vandaan die al decennia lang 
thee melangeert en inkoopt.

Weefgetouw
Ellen: ,,Wij hebben een weefge-
touw gemaakt van hout en ieder-
een die op de Bakkumse streek-
markt komt nodigen we uit om 
een weefdraad erdoor te weven. 
Wie nog lontwol of hooked spa-
getti of andere wol over heeft kan 
dit in de mand stoppen zodat we 
er mee kunnen weven. Aan het 
einde van het seizoen verloten 
we het kleed.’’

Op 1 mei is er, omdat het in de va-
kantie valt, voor de kinderen als 
activiteit koekhappen met ech-
te Hollandse peperkoek gemaakt 
door Dominique van Bak’m. En 
Nel Orij en haar zus komen vanuit 
de Schaapskooi uit Bergen. Nel 
gaat spinnen met schapenwol en 
haar zus gaat breien met zelf ge-
sponnen wol.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

In Huis van Hilde
Lezing ‘De archeologie 
van de Westfrisiaweg’
Castricum - Carla Soonius, re-
gio-archeoloog in West-Friesland 
en deels werkzaam bij projectbu-
reau Westfrisiaweg van de provin-
cie Noord-Holland, is donderdag 
2 mei in Huis van Hilde in Castri-
cum om een lezing te geven over 
de opgravingen bij de Westfrisia-
weg / N23.
Carla Soonius vertelt deze avond 
over het archeologische onder-
zoek bij de Westfrisiaweg / N23. 
De aanleg van de weg bood de 
mogelijkheid om uitgebreid ar-
cheologisch onderzoek te doen 
van west naar oost door de hele 
regio West-Friesland. Vanaf 2013 
werd dit onderzoek in opdracht 
van de provincie Noord-Holland 
door Archol bv en ADC Archeo-
Projecten uitgevoerd. 
Carla Soonius schetst aan de 
hand van de gedane opgravin-
gen een beeld van de bewoning 
vanaf ca. 2500 voor Christus tot 
in de 20ste eeuw. Duidelijk is dat 
de mens steeds een grote invloed 
heeft gehad op deze regio en zijn 
stempel heeft achtergelaten. Het 
onderzoek bleek ook een uitge-
lezen kans te zijn voor samen-
werking tussen de wetenschap 
en bedrijven die waren betrok-
ken bij de aanleg van de weg. De 

bestaande onderzoeksgroep ‘Far-
mers of the Coast’ van de Univer-
siteit Leiden is uitgebreid betrok-
ken bij de opgravingen. Het pro-
jectbureau van de provincie heeft 
deze ‘kruisbestuiving’ van weten-
schap en bedrijfsleven aange-
stuurd.
Tentoonstelling ‘Liefs van Julia’ 
presenteert de resultaten van de-
ze grootste opgraving in Noord-
Holland ooit in voorbereiding 
op de werkzaamheden aan de 
N23 (in 2013-2017). Topvondsten, 
waaronder de beroemde Brons-
schat van Medemblik, zijn er te 
zien en je ontmoet Julia, wiens 
gezicht met forensische technie-
ken is gereconstrueerd. Met de 
spectaculaire virtual reality-tour 
neem je letterlijk een kijkje in de 
Bronstijd! 

De lezing is op donderdag 2 mei 
van 20.00 tot 22.00 uur in Huis 
van Hilde, Westerplein 6 in Cas-
tricum. Kaarten 10 euro, inclu-
sief ko�e (vrienden van het Oer-
IJ 10 procent korting). Reserveren 
kan via www.oerij.eu. Een kaart-
je kopen op de avond van de le-
zing aan de kassa bij Huis van Hil-
de kan ook. Voor meer informatie 
bel 06 1445 1564.

Carla Soonius geeft uitleg over de opgraving (foto: aangeleverd)

Talenten, talenten aan de wand………
De Clusius Talentenwand
Castricum - Het Clusius College 
Castricum heeft sinds kort een 
bijzondere muur: de Talenten-
wand. Leerlingen die iets bijzon-
ders kunnen of doen krijgen - als 
ze dat willen - een speciaal plek-
je aan de wand. Een wand vol fo-
tolijsten dus met informatie en af-
beeldingen over de leerlingen en 
hun talent.

Initiatiefnemer van het Clusius Ta-
lent is docent Michel van Noort. 
Hij is jaren geleden al begonnen 
met het onder de aandacht bren-
gen van leerlingen met een ta-
lent. Zijn motivatie: ,,Leerlingen 
op het VMBO kunnen veel meer 
dan wij zien! Wij zijn blij dat wij 
een plek voor hen hebben kun-
nen creëren. Op onze school zijn 
leerlingen die heel goed tekenen, 
muziek maken, sporten, entertai-
nen, schrijven of iets anders’’, al-
dus Michel. ,,En met goed bedoel 
ik dan ook echt goed.’’

Michel spoort de talenten niet al-
leen op. Hij doet dit samen met 
een team betrokken docenten, 
onder andere de  docenten Mir-
jam Glorie en Jutta Kieven. 
Wie zijn er onder andere op de 
muur te zien? De jongste caba-
retier van Nederland: Maurits Ha-
zeleger. Inmiddels aardig bekend 
in de regio. ,,Mensen met een ta-
lent zijn vaak geen personen die 
op de voorgrond willen treden’’, 
aldus Maurits Hazeleger. ,,Ík treed 
bijvoorbeeld wel op, maar van 
nature ben ik rustig en treed juist 
niet op de voorgrond.’’
Of Nina Hessels uit de vierde klas 
en haar net uitgekomen fantasy-

boek. Ze heeft zelfs een trouwe 
schare fans die haar op Instagram 
volgen. Nina vindt het �jn dat de 
foto van haar boek Demon Hun-
ter in een lijst aan de muur hangt 
want zij is trots op haar boek en 
hoopt zo anderen te kunnen in-
spireren.
Jason Prins uit de derde klas te-
kent dieren, ze lijken zo levens-
echt dat je de leeuw die er hangt 
kunt horen brullen als het ware.
En Roos van Vliet. Zij heeft een 
speciale blog: RED REBEL voor 
leerlingen die vinden dat zij tot 
een kwetsbare groep behoren, 
welke dan ook. Die hebben dank-
zij haar nu een podium.

De leerlingen op het Clusius Col-
lege Castricum kunnen hun ta-
lenten laten zien. Op het Clusius 
telt elk talent! 

Tekening van een Clusius talent (fo-
to: aangeleverd)

Docenten van het Clusius Talenten team (foto: aangeleverd)

Kat uit boom gered
Castricum - Vrijdagochtend was het voor een kat geen Goede Vrijdag, 
de kat zat al twee dagen in een boom aan de Walstro. De eigenaar had 
daarom de brandweer gebeld en deze heeft de kat uit de boom weten 
te halen met behulp van een ladder. (Foto: Evelien Olivier)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 
zondag 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Baantjer het begin

vrijdag 20.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 16.00 uur
Le Grand Bain

donderdag 20.00 uur
woensdag 20.00 uur
Hotel Mumbai

vrijdag 16.00 uur 
zondag 20.00 uur
dinsdag 16.00 uur

They shall not grow old 
zondag 16.00 uur

Gloria Bell
donderdag, zondag, maandag & 

woensdag 16.00 uur
Dumbo

donderdag & zondag 13.30 uur 
Wonder Park (NL) - 3D

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

donderdag, vrijdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 13.30 uur

Circus Noël
donderdag, vrijdag, maandag & 

dinsdag 16.00 uur 
Missing Link

Programma 25 april t/m 1 mei
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Erik wint 10.000 euro in 
BankGiro Loterij
Castricum - Een grote verrassing 
voor Erik uit Castricum. Hij heeft 
in de trekking van de BankGiro 
Loterij een bedrag van 10.000 eu-
ro gewonnen. 
Onlangs stond de Loterij bij Erik 
op de stoep om hem de cheque 
te overhandigen. Erik was com-
pleet verrast.

Erik (62) reageert enthousiast: 
,,Wauw! Is dit echt waar? Dit be-
drag komt heel goed uit. De 
schutting en tegels in de tuin zijn 
aan vervanging toe en met de va-
kantieperiode in het vooruitzicht 
gaan we zeker iets leuks doen 
met de kinderen en kleinkinde-
ren.’’ (Foto: aangeleverd)

Knutselmiddag in de 
speel-o-theek
Castricum - In de speel-o-theek 
Castricum wordt op woensdag 1 
mei en knutselmiddag voor kin-
deren gehouden. Zij gaan een 
boekenlegger maken die zij ook 
kunnen gebruiken in een boek 
van het kinderzwerfboek station 
van de speel-o-theek. Kinderen 
zijn welkom van 14.30 tot 16.00 
uur. Dit is ook de openingstijd van 
de speel-o-theek op woensdag.

Deze middag kan men ook lid 
worden van de speel-o-theek 
voor de actieprijs van slechts 10 
euro voor de rest van 2019. De-
ze actie geldt alleen op 1 mei. 
De speel-o-theek is te vinden 
in Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 5. Meer informatie is te 
vinden op www.sotcastricum.
nl, facebook en instagram. (Foto: 
aangeleverd)

Al vele aanmeldingen 
voor de Cunera reünie
Castricum - In het begin liep het 
nog wat stroef met de aanmel-
dingen voor fr reünie van Cune-
ra. De reactie van vele oud-leer-
lingen: eerst maar eens kijken wie 
er allemaal gaan. Maar sinds een 
paar weken loopt het stukken be-
ter. Hele klassen tegelijk melden 
zich aan.
De organisatie roept alle belang-
stellenden dan ook met klem op 
zich te melden via het e-mail-
adres van de reünie. Op deze ma-

nier kunnen zij alle nodige voor-
bereidingen tre�en zodat het een 
schitterend feest wordt. 

De Cunera reünie voor oud-leer-
lingen en (oud)docenten van 
1949 tot en met 2008 vindt plaats 
op vrijdag 24 mei op de Vondel-
straat, van 17.00 tot 21.00 uur. En-
tree is € 5,-. Meer informatie en 
aanmelden: 70 jaar Cunera de re-
unie (FB)/reuniecunera@hotmail.
com.

Castricum - Helga Jaburg ver-
telt op zondag 28 april om 14.00 
uur over haar boek ‘Houd goede 
moed’. Dit boek gaat over haar va-
der en gaat ook over de periode 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De entree is gratis en de Boek-
proeverij is open.

Vanaf 14.00 uur geeft Helga een 
introductie en wat voor haar de 
aanleiding was tot het schrij-
ven van dit boek. Ze begint met 
haar voorouders, in verhalende 
vorm verteld en geplaatst in de 
geschiedenis van die tijd. Ze laat 
vervolgens fragmenten zien uit 
de documentaire ‘De geschiede-
nis van mijn huis’, leest een frag-
ment voor uit boek ‘mei 1942’ en 
houdt een voordracht van het ge-
dicht ‘Ben Ali Libi goochelaar’ van 
Willem Wilmink. Tot slot wordt 
het eerste exemplaar aan Me-
vrouw Berta Catz-Bennink Bolt 

uitgereikt en is ruimte voor vra-
gen of het laten signeren van het 
boek. Meer over de inhoud van 
het boek is te lezen op de website 
van De Castricummer. (Foto: aan-
geleverd)

Helga Jaburg bij 
boekhandel Laan

Verkeersexamen op 
basisschool De Brug
Akersloot - Bij basisschool De 
Brug werd woensdag 17 april 
het verkeersexamen afgenomen. 
De week ervoor waren alle kin-
deren al geslaagd voor hun the-
orie en nu moest het ook nog in 
de praktijk getoond worden. Wat 
waren ze zenuwachtig. De start 
en de �nish was bij de Deen in 
het dorp. Om de minuut vertrok 
een kind. Ze legden een route af 
van een paar kilometer. Met na-

tuurlijk een aantal moeilijke pun-
ten. Een stopbord, een brugge-
tje waar afgestapt moest worden, 
een rotonde. Ze moesten echt 
wat voor hun diploma doen. Alles 
verliep prima. Hier en daar een 
klein foutje, een ketting die van 
de �ets a�iep, maar verder verliep 
het examen goed. Met een diplo-
ma in hun hand gingen de kinde-
ren de volgende dag hun vakan-
tie tegemoet. (Foto: aangeleverd)

Gasterij Nieuw Westert 
wordt herbouwd na brand
Regio - Het is ondertussen al-
weer een paar maanden geleden 
dat een verwoestende brand Gas-
terij Nieuw Westert aan de Oude 
Schulpweg in Egmond-Binnen 
in de as heeft gelegd. Een tries-
te aanblik is alles wat er is over-
gebleven van de monumenta-
le duinboerderij. Ondanks dat er 
op locatie weinig lijkt te gebeu-
ren, wordt er achter de schermen 
hard gewerkt aan de herbouw 
van Gasterij Nieuw Westert. Dat 
de monumentale duinboerderij 
terugkomt, dat is een feit!
Na de verwoestende brand in de 
nacht van 4 op 5 januari, is er veel 
gebeurd rondom Gasterij Nieuw 
Westert. Voornamelijk achter de 
schermen wordt hard gewerkt 
aan een snelle herbouw. Na vele 
gesprekken met de verschillen-
de betrokken partijen, kan er nu, 
na drie maanden, gesteld worden 
dat Gasterij Nieuw Westert her-
bouwd zal worden. Op dit mo-
ment wordt er gekeken naar ge-

schikte partners om het hele pro-
ces van herbouwen soepel te la-
ten verlopen.
Het is het nog lastig om iets te 
zeggen over een tijdsplan van de 
herbouw. Wat we zeker weten, 
is dat de Westert in ‘oude’ glorie 
wordt hersteld. Het aangezicht 
zal hetzelfde blijven en de gezel-
lige knusse inrichting wordt ook 
zeker teruggebracht. Er zal zo-
veel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van de oude details die 
nog overgebleven zijn. Ook doet 
Gasterij Nieuw Westert er alles 
aan om het hechte team te be-
houden. Een groot deel van de 
medewerkers zijn ondergebracht 
bij de zusterbedrijven: Strandpa-
viljoen Zeezicht in Castricum aan 
Zee, Nautilus aan Zee in Egmond 
aan Zee en Grandcafé van Ruys-
dael in Heemskerk. Via de websi-
te en Facebookpagina wordt ie-
dereen op de hoogte gehouden 
over de voortgang van de her-
bouw. (Foto: aangeleverd)

Veertien jaar was hij raadslid en voorman 
van DeVrijeLijst, in 2018 werd hij wethou-
der van een gevarieerde portefeuille met 
maatschappelijke onderwerpen. Ron de 
Haan omschrijft zichzelf als nieuwsgierig 
en creatief. Hoe kijkt hij terug op zijn eer-
ste bestuursjaar? Waar zag hij tegenop? 
En is er nog wel tijd voor andere dingen? 
,,Ik werk vijftig tot zestig uur per week. 
Van die vier jaar wethouderschap maak ik 
in mijn energie misschien wel vijf of zes 
jaar. Zoveel wil ik produceren.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Veertien jaar was hij raadslid en voorman 

Wethouder 
Ron de Haan

Ron de Haan werd 
opgeleid tot jour-
nalist en verhuis-
de in 1994 naar 
Castricum. Hij 
woonde op ver-
schillende plekken 
in de gemeente 
en toog in 2017 
naar de Woude. 
Daar woont hij 
met zijn partner, 
zijn dochter is uit 
huis. ,,Ik hoop dat 
mensen mij zien 

als een bestuurder die makkelijk aan te 
spreken is. Open minded. Ik ben altijd op 
zoek naar mogelijkheden om kansen te 
creëren voor elkaar. Anderen helpen en 
zo min mogelijk angst ervaren - dat vind 
ik belangrijk. Castricum is een uitverko-
ren plek om zo te kunnen leven.” 

De Haan ervaart zijn portefeuille minder 
zwaar dan hij zich had voorgesteld. ,,Het 
maatschappelijke dossier bevat een aan-
tal pittige onderwerpen, vooral op het 
gebied van zorg. De zaak rondom Ho-
rizon en de gesloten jeugdinstelling in 

Bakkum is daar een voorbeeld van. Het 
voelde alsof ik in een vuurzee stond. Ik 
moest razendsnel met de juist mensen 
om tafel en vertrouwen creëren. Mijn 
werkwijze in deze was misschien niet 
heel gebruikelijk, ik ben daar wel een in-
novator in geweest. Drie dagen lang zijn 
er honderden vragen aan mij gesteld. 
Als je zo’n benadering kiest weet je dat 
je ervan langs kunt krijgen. Dat heeft me 
wel geraakt. Het voelde alsof ik examen 
deed.” 

,,Ik heb in mijn rol als wethouder veel 
gehad aan mijn journalistieke verleden. 
Vanuit mijn werk en ontwikkeling heb ik 
geleerd dat je de vraag na de vraag durft 
te stellen. In de politiek gaat het allemaal 
om communicatie, dat is het begin van 
alles. Daarna komt vertrouwen. Je moet 
een goed verhaal hebben dat mensen ac-
cepteren en waarderen. De dossiers die 
ik op mijn bureau krijg lees ik als kranten-
artikelen. Ik wil alles begrijpen, onthou-
den en kunnen uitleggen. Als wethouder 
lees ik de raad voor uit de krant die ik 
gemaakt heb. Deze baan is een avontuur 
voor mezelf. De echte wereld is buiten, 
niet binnen de muren van het gemeen-

tehuis. Daar ben ik me elke dag bewust 
van. Het is prachtig dat ik die twee werel-
den met elkaar mag verbinden.”

,,Iets wat me niet lekker zit zijn de dos-
siers die vaak jarenlang op de plank lig-
gen. Dat noemen ze dan een rijdende 
trein, daar spring je op. Je denkt bij een 
station uit te kunnen stappen, maar de 
trein rijdt door. Aan de noodrem trekken 
heeft geen zin - je komt wel tot stilstand, 
maar je omgeving vraagt zich af wat je 
aan het doen bent. In de bestuurlijke 
monorail zit een soort loomheid, een 
voorspelbaarheid die niet helemaal past 
bij de snel veranderende wereld. De be-
stuurlijke agenda is daar moeilijk op aan 
te passen. Dat moet ik nog leren te ac-
cepteren. Ik heb uiteindelijk maar kort de 
tijd om dingen te bereiken.”

In zijn vrije tijd trapt de wethouder graag 
een balletje - elke zondagochtend speelt 
hij een vriendschappelijk potje. Hij geniet 
van kunst en cultuur en beschouwt zijn 
baan ‘eigenlijk helemaal niet als werk’. 
,,Zaken en privé vloeien bij mij toch een 
beetje in elkaar over. En dat is eigenlijk 
helemaal niet erg.”

,,Ik heb veel aan mĳ n journalistieke verleden”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder 
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e e itie unstfietsroute o   en  uni
Castricum - Op 1 en 2 juni vindt 
voor de 24e keer de Kunst�ets-
route plaats. Meer dan 70 kun-
stenaars laten belangstellen-
den op 25 locaties kennismaken 
met hun werk. Daarbij zijn “ou-
de bekenden” maar ook nieuwe 
talenten. Laat u verrassen door 
een zeer gevarieerd aanbod be-
staand uit: schilderijen, kera-
miek, beeldhouwwerk in hout en 
in steen, maar ook glasfusion, fo-
togra�e of textiele kunstvormen. 
Ook zijn er nieuwe locaties op-
genomen in de route. De diverse 
stops zijn te bezoeken van 11.00 
tot 17.00 uur. Mooi �etsweer is 
vrijwel gegarandeerd!
De komende weken zullen ver-
schillende kunstenaars uit de 
route zich, in een daarvoor speci-
ale geopende rubriek, in de Cas-
tricummer presenteren. Binnen-
kort is er ook meer te zien op de 
website: www.kunst�etsroute-
castricum.nl, Facebook en in de 
folders bij de deelnemers en de 
bekende adressen zoals, het Ge-
meentehuis, Huis van Hilde, Tuin 
van Kapitein Rommel en Boek-
handel Laan.
De o�ciële opening van de 
Kunst�etsroute vindt plaats in 
de foyer van Cultureel Centrum 
Geesterhage op 31 mei om 20.00 
uur, gevolgd door een gratis do-
centenconcert van Toonbeeld 
Geesterhage. In het Cultureel 
Centrum wordt van vrijdag 17 
mei tot en met woensdag 3 ju-

li de Centrale Expositie gehou-
den. Hier vindt u een voorproe�e 

wat op de diverse stops getoond 
wordt. (Logo: aangeleverd)
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eurri e sc i eri en 
van  van er ou e
Deelneemster van de Kunst�ets-
route Aly van der Woude expo-
seert haar werk bij haar thuis aan 
de Loet 150. De inspiratie voor 
haar abstracte werken haalt ze 
voornamelijk uit de natuur, de 
kleurrijke schilderijen zijn op di-

verse exposities in het binnen- en 
buitenland te zien.
Aly heeft diverse gerichte oplei-
dingen gevolgd en daarna heeft 
ze in de loop der jaren een eigen 
stijl ontwikkeld. Al spelend met 
kleuren creëert ze haar abstracte 

dynamische schilderijen.
Zondagmiddag 2 juni komt Aal-
tje van Wieringen uit eigen werk 
voordragen. Aaltje, zelf ook kun-
stenaar, heeft vele boeken en ge-
dichten geschreven. Aly en Aaltje 
hopen dan ook dat er veel men-
sen komen om naar haar werk te 
luisteren.

Op de website van Aly kunt u en-
kele werken van haar zien, www.
galeriezeven.nl.

Smetvrees i  a erie en 
rafisc  ate ier S

Wie bevreesd is voor mensen die 
anders zijn, kan zich hiervoor tij-
dens Kunst�etsroute Castricum 
2019 goed laten behandelen bij 
Galerie en gra�sch atelier SOPIT, 
stop 17 op de Anna Palowna-
straat 22. Speciaal ter gelegen-
heid van deze editie bedachten 
gra�sch kunstenaar Harm Noord-
hoorn, fotografe Frieda Verbree 
en dichter Arthur Lava de heil-
zame expositie-met-een-perfor-

mance Smetvrees.
De kunstenaars schrijven: ‘Ons 
project gaat over culturele smet-
vrees. Over de irrationele angst 
die sommigen voelen voor men-
sen met een andere culturele 
achtergrond, levensovertuiging 
of huidskleur dan zij zelf. Deze 
smetvrees gaat vaak gepaard met 
vooroordelen en intolerantie. Ge-
lukkig is hier veel aan te doen. Bij 
SOPIT word je op hartverwarmen-

de, vermakelijke én artistieke wij-
ze ontsmet. Zo verdwijnt je even-
tuele vrees voor het onbeken-
de. We he�en de scheidslijn tus-
sen vreemd en eigen op, en in-
spireren je tot ruimdenkendheid. 
De boodschap is: we openen ons 
hart voor de ander; we omhelzen 
diversiteit. Oftewel, we gaan het 
leuk hebben met elkaar!’
SOPIT toont nieuw werk van 
Harm Noordhoorn en Frieda Ver-
bree. Op zaterdag en zondag 
wordt doorlopend poëzie voor-
gedragen door Arthur Lava en de 
uit Syrië afkomstige dichter Za-
fer Alsadaka. Op zondag brengt 
buikdanseres Nezjma om 14.00 
uur én 16.00 uur een oriëntaalse 
buikdans. Zij danst op weergalo-
ze wijze alle onderbuikgevoelens 
de wereld uit. 

Een paar deuren verder in de An-
na Paulownastraat, op nummer 
30, bevindt zich de nieuwe stu-
dio van POOKPOOK, oftewel tas-
senontwerpster Marieke de Vree. 
Ook hier is iedereen van harte 
welkom.

Op de foto van links naar rechts 
Arthur Lava, Frieda Verbree, Harm 
Noordhoorn.

Bright Ideas Challenge
in eren u iana van 

Sto er  i  e aatste vi
Castricum - De kinderen uit 
groep 7 van de Juliana van Stol-
bergschool in Castricum hebben 
meegedaan met de ‘Bright Ide-
as Challenge’ van Shell. De Bright 
Ideas Challenge is een wedstrijd 
georganiseerd vanuit Shell om 

de kinderen van de groepen 7 
en 8 in Nederland bewust te ma-
ken over de aarde en hoe we hier 
met zijn allen mee om kunnen 
gaan. Zo is er geleerd dat niet ie-
dereen schoon drinkwater heeft, 
dat er langzamerhand een voed-

Van links naar rechts Aniya, Khatera, Robert, Cato en Mike (foto: aange-
leverd)

seltekort komt en dat niet ieder-
een schone en betaalbare ener-
gie heeft. De kinderen werden 
uitgedaagd een idee te beden-
ken voor de uitdagingen die on-
ze wereld kent. De kinderen van 
de JVS werden in groepen ver-
deeld en gingen ieder aan de 
slag met een van deze domei-
nen (water, voedsel en energie). 
Er was maar één regel en dat was 
dat alles mogelijk was. 

In totaal werden er 34.000 idee-
en ingestuurd. Van deze 34.000 
inzendingen is het idee van ‘De 
Schimmelverwijderaar’ door de 
jury gekozen als een van de 5 
beste ideeën van Nederland in 
de categorie voedsel! ‘De Schim-
melverwijderaar’ is bedacht door 
Robert, Aniya, Khatera, Cato en 
Mike van de Juliana van Stol-
bergschool. Het verwijdert met 
behulp van lasers, schimmel van 
eten, waardoor de bevolking 
25% minder eten verspilt.  

Op donderdag 23 mei is groep 
7 uitgenodigd op het circuit van 
Berghem voor de Shell eco-mara-
thon. Daar zullen Robert, Aniya, 
Khatera, Cato en Mike te horen 
krijgen of dit idee daadwerke-
lijk het beste idee van alle inzen-
dingen is in de categorie voedsel. 
Daarnaast krijgt de hele groep 
een workshop, een rondleiding 
door de paddocks en mogen ze 
het idee dat is uitgewerkt in vir-
tual reality bekijken. 

Examenstunts 
ver o en rusti
Castricum - Vrijdag was de dag 
van de examenstunts. De och-
tend is rustig verlopen. Bij een 
van de scholen was het feest eer-
der afgeblazen. Dit omdat ie-
mand daar onwel was geraakt.

In de middaguren waren drie ca-
fé’s open. Deze waren afgeladen 
vol, maar er zijn geen vechtpar-
tijen geweest. In verband met de-
ze drukte hebben de Boa’s van de 
gemeente aan beide zijden van 
de markt toezicht gehouden.

ontainer ran  o  et 
stran ateau
Castricum - Maandagmiddag 15 april om half drie is de brandweer 
uitgerukt voor een containerbrandje op het strandplateau. Bij aan-
komst was de container al geblust met een poederblusser door per-
soneel van een strandtent. De brandweerlieden hebben de container 
nog even nageblust met een straal hogedruk en konden weer snel re-
tour. (Foto: Hans Peter Olivier)

onin in ra en
Castricum - Op woensdag 17 
april zijn er woninginbraken ge-
weest op de Dampegheestlaan 
en op de Burgstraat in Limmen. 
Op beide locaties bleek de cilin-
der uit de voordeur te zijn ver-
wijderd. Niet bekend is wat er is 
weggenomen.
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as  en amins in 
fina e out  ournament

Castricum - Op eerste paasdag 
zijn de Benjamins (8-9 jaar) van 
de Castricumse Rugby club twee-
de geworden in hun leeftijds-
categorie op het internationale 
rugbytoernooi in Hilversum. Aan 
het toernooi deden teams mee 
vanuit de hele wereld, o.a. Zuid-
Afrika, Engeland, Wales, België.

De Castricumse Benjamins ver-
sloegen o.a. hun Belgische leef-
tijdsgenootjes uit Ottignies.
De kinderen van Cas RC hebben 
gestreden voor wat ze waard wa-
ren en een topprestatie neer-
gezet. Het meegereisde publiek 
ging uit zijn dak.

Na drie gewonnen wedstrijden 
werd de �nale tegen de Dukes uit 
Den Bosch helaas verloren. Maar 
wat kan iedereen trots zijn op de  
kanjers Ruben, Willem, Lieuwe, 
Felix, Lucas, Taecke, Elias, Loek, 
Moos, Casper, Ino, Kyra en Kris uit 
Castricum!
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24 APRIL
Inloop Club 1835 voor jong 
volwassenen (18-35 jaar) bij ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-
maar van 19.30 tot 21.30 uur. Rou-
wen om het verlies van een dier-
bare, het verlies van iemands ge-
zondheid, of misschien wel eigen 
gezondheid is hard werken en 
kost energie. Bij Club 1835 vinden 
jong volwassenen altijd een luis-
terend 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 Minis-
ter van Enthousiasme’ in De Vest 
in Alkmaar, aanvang 20.15 uur. 
(Foto: Walt Cisco, Joris van Benne-
kom en Geert Gratama)

Fahd Larhzaoui met ‘Shirt uit 
Fahd’ in De Vest in Alkmaar, aan-
vang 20.30 uur. (Foto: Bas de 
Brouwer)

25 APRIL
Kinderworkshop ‘Stap in de 
huid van de restaurator’ tussen 
12.00 en 15.00 uur in Stedelijk 
Museum Alkmaar. Kinderen gratis 
toegang, ouders betalen entree-
kaartje. Leeftijd ca. 4-13 jaar. Re-
serveren niet nodig.

Huis van Hilde: koekjes bakken 
van 13.00 tot 15.00 uur (€ 2,50 
p.p. na entree)

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

Hulp bij digitaal invullen belas-
tingaangifte door vrijwilligers 
van Welzijn Castricum (laatste 
keer). Zij bieden ondersteuning 
van 14.00 tot 15.00 uur in biblio-
theek van Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

Lezing over Jacob van Lennep 
door Marita Mathijsen in Stads-
huis van Alkmaar, Langestraat 97 
(Prinsenzaal) om 20.00 uur. Le-
zing in het kader van het Histo-
risch Café. Kaarten via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl of tel. 
072-5156644. (Foto: aangeleverd)

Drum- en percussiegezelschap 
YAMATO in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

26 APRIL
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

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

Lezing ‘Het Oerknalmodel: ont-
staan, toestand en toekomst 
van het heelal’ om 18.45 uur in 
wijkcentrum Thuis in Overdie, 
Van Maerlantstraat 10 in Alkmaar. 
Toegang niet-leden 5 euro.

▲

27 APRIL
KONINGSDAG 
Zie speciale pagina in deze 
krant.

Reveille vanaf de oude kerktoren 
aan de Dorpsstraat in Castricum 
door Emergo om 09.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

KONINGS
DAG LIVE MUZIEK!

Rock en Roll’en met
de Barnbees

VOOR DE KIDS:
ZWEEFMOLEN • SUIKERSPIN
BRANDWEER • VRIJMARKT13:00

Ieder jaar de geze�ig�e
koningsdag van Bakkum!

Koningsdag bij Hotel Fase Fier: 
vrijmarkt aan de Bakkummer-
straat, de Van der Mijlenweg en 
op de Van Oldenbarneveldweg, 
om 14.00 uur rock ’n roll-band: de 
Barnbees en nog veel meer. (Foto: 
aangeleverd)

Klaverjassen om 14.00 uur in ca-
fé De Vriendschap te Akersloot. 
Opgeven via 0251-312866 of via 
whatsapp 06-51387333. 

Rock ’n roll party met The Roc-
king Navigators in café De 
Vriendschap te Akersloot. Aan-
vang 20.30 uur. Entree 5 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

Start Bloemendagen Limmen. 
Vanaf 10 uur zijn de mozaïeken, 
werkstukken, vrije categorieën, 
straatversiering en bloemsier-
kunst te bewonderen. De rou-
te voert u langs alle mozaïeken 
en kan het beste per � ets of per 
auto gereden worden en is ± 10 
km lang. Opening en prijsuitrei-
king om 20.00 uur in Heeren van 
Limmen. (Foto: aangeleverd). De 
Bloemendagen duren tot en met 
1 mei.

28 APRIL
Koningswandeltocht van Aker-
sloter Marathon Klub. Alle routes 
zijn uitgepijld. Start bij handbal-
kantine aan de Boschweg 26 in 
Akersloot. Starttijd: 25 km (8.00-
11.00 uur), 15 km (9.00-13.00), 
10 km (10.00-13.00 uur), 5 km 
(10.00-14.00 uur). Meer informa-
tie: www.amakakersloot.nl.

Promotierit van Tourclub Lim-
men (circa 60 km). Start om 09.00 
uur bij De Heeren van Limmen 
voor alle wielerliefrenners (da-
mes en heren) uit de omgeving. 
Meer informatie op www.tourclu-
blimmen.nl.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 

gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Bloemendagen in Limmen: 
Kunst en Muziek tussen de Bol-
len: kunst- en muziekevenement 
gemengd koor De Vredebugers 
op het terrein van de Hortus, 
11.00-18.00 uur. Ook de Oldtimer 
Fair in het dorpspark met Food-
trucks, Live muziek, Porsches en 
veel meer... (Foto: aangeleverd)

Open zondag bij Fort aan Den 
Ham aan de Busch en Dam tus-
sen Krommenie en Uitgeest van 
11.00 tot 16.00 uur. Doorlopen-
de workshop ‘tinnen soldaatjes 
gieten en beschilderen’ voor kin-
deren. Meer informatie op www.
fortaandenham.nl. (Foto: aange-
leverd)

Natuurduintuin De Doorn-
duyn, Duinweg 2 in Castricum 
is open tijdens de groene route 
(www.degroeneroute.nl)

Huis van Hilde: met Tjabba en Sil 
naar de bronstijd: muziek en sie-
raad maken van 12.30 - 16.00 uur.

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

Limmense Teckeltocht tijdens 
de Bloemendagen Limmen. Start 
voor honden met hun baasje is 
vanaf 14.00 uur bij de Cornelius-
kerk, Dusseldorperweg in Lim-
men. Deelname gratis. Aanmel-
den via amazingsaartje@xs4all.nl 
of via Facebook.

Lezing van Helga Jaburg bij 
boekhandel Laan in Castricum 
om 14.00 uur over haar boek 
‘Houd goede moed’. Entree is gra-
tis. (Foto: aangeleverd)

Avagardner treedt op in De Ou-
de Keuken om 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Celloconcert door Renate Ap-
perloo en Charlotte Gulikers om 
15.00 uur in kerkje van Kromme-
niedijk. Concert is gratis, wel col-
lecte. Kerk open vanaf 14.30 uur.

29 APRIL
Bloemendagen in Limmen: de 
gehele dag zijn de mozaïeken te 
bewonderen, de routeboekjes 
liggen bij verschillende mozaïe-
ken.

Huis van Hilde: koekjes bakken 
van 13.00 tot 15.00 uur (€ 2,50 
p.p. na entree). Liefs van Julia, 
rondleiding met Look-a-like Ju-
lia van 14.00 tot 14.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 
voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�  e@castricum.nl.

30 APRIL
Bloemendagen in Limmen: de 
gehele dag zijn de mozaïeken te 
bewonderen, de routeboekjes 
liggen bij verschillende mozaïe-
ken.

Ajax Clinic bij Vitesse’22 in Castri-
cum. Voor informatie en inschrij-
ven: www.ajaxclinics.nl.

Pitch je passie! Een travel coun-
sellor vertelt over bekende en 
minder bekende reisbestemmin-
gen in (vooral het westen van) de 
Verenigde Staten. Van 15.00 tot 
16.00 uur in bibliotheek Heems-
kerk. Toegang gratis.

1 MEI
Bloemendagen in Limmen: de 
gehele dag zijn de mozaïeken te 
bewonderen, de routeboekjes 
liggen bij verschillende mozaïe-
ken.

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Huis van Hilde: Vondstenspreek-
uur van 14.00 tot 15.00 uur. Work-
shop � bula maken van 13.30 tot 
16.00 uur.

Voetbaldag voor meiden van 6 
t/m 16 jaar bij VV Alkmaar op het 
sportcomplex aan de Robonsbos-
weg 10 te Alkmaar van 9.00 tot 
15.00 uur. Inschrijven via www.
vvalkmaar.nl/soccercamps. (Foto: 
aangeleverd)

Kinderworkshop ‘Stap in de 
huid van de restaurator’ tussen 
12.00 en 15.00 uur in Stedelijk 
Museum Alkmaar. Kinderen gratis 
toegang, ouders betalen entree-
kaartje. Leeftijd ca. 4-13 jaar. Re-
serveren niet nodig.

Knutselmiddag in de speel-o-
theek Castricum, in Nieuw Gees-
terhage, Geesterduinweg 5 van 
14.30 tot 16.00 uur. Kinderen 
gaan een boekenlegger maken. 
(Foto: aangeleverd)

Iedereen winnaar bij de 
Gouden Wieken
Castricum - Applaus voor de at-
tractiecommissie van de Gouden 
Wieken. Tijdens het seizoen staan 
na elke wedstrijd een aantal prij-
zen klaar in het clubgebouw. Al 
jaren zorgen Rie en Arie Hage-
man op een geweldige manier 
dat allerlei liefhebbers ook nog 
met een attractieprijs, zoals wijn 
en taart, naar huis kunnen gaan. 
Op vrijdagavond bepaalt het lot 
dit voor twee liefhebbers per 
week via de cijfers van twee ge-
gooide dobbelstenen. Er zijn ver-
der kleine geldprijzen voor deel-
nemers die ingelegd hebben op 
basis van veel vertrouwen in hun 
favorieten. Voor de wedvlucht-
winnaar is er altijd een kleurig 
boeket bloemen, de hand van de 

voorzitter en de eeuwige roem. 
En na de Paasvlucht is het voor al-
le liefhebbers prijs, want traditie-
getrouw zorgen Rie en Arie dat 
iedereen met een feestelijk ver-
sierde doos eieren thuis komt. 
Op de foto krijgt Piet Sentveld, 
de winnaar van de vorige wed-
strijd, bloemen uitgereikt door 
voorzitter Peter Witte. Op de ach-
tergrond staan de kratten vol do-
zen met eieren, en de geldprij-
zen klaar. Piet nam even de hon-
neurs waar voor Sander de Graaf, 
wiens duif op 20 april op de wed-
strijd vanuit Lennik (België) eerste 
werd en de combinatie Van Rij-
kom-Sentveld en Gerhard Tromp 
nipt achter zich liet. (Foto: aange-
leverd)
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Laatste spreekuur digitaal invullen 
van de belastingaangifte
Castricum - Op 25 april bieden 
de getrainde vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum nog een keer on-
dersteuning in de bibliotheek van 
Castricum van 14.00 tot 15.00 uur. 
De overgang van de papieren 
aanvraag naar de digitale vorm 
is niet voor iedereen makkelijk te 
maken. Wie ondersteuning no-
dig heeft, kan zo langskomen. Als 
het te druk is om meteen hulp te 
bieden, wordt een afspraak ge-
maakt. Boven de inkomensgrens 
van € 25.000 wordt men geleerd 
hoe het digitaal aanvragen in zijn 
werk gaat, beneden deze inko-
mensgrens wordt ook inhoudelij-
ke ondersteuning geboden. 
Als het niet mogelijk is naar de 

bibliotheek te komen, kan men 
contact opnemen met Welzijn 
Castricum voor een thuisafspraak. 

Telefoon 0251-656562, e-mail in-
fo@welzijncastricum.nl (Foto: 
aangeleverd)

Plotseling stonden de bordjes er. Op 6 maart 
jl. blijkt de gemeente Heiloo, na overleg met 
Castricum, in de Staatscourant een verkeers-
besluit te hebben gepubliceerd, waarin ook 
voor westelijk Limmen maatregelen worden 
aangekondigd als gevolg van werkzaamhe-
den aan de Vennewatersweg (aanleg tunnel 
onder de spoorweg). Hiervan heeft volgens 
mij geen goede publicatie in de lokale bladen 
plaatsgevonden waardoor wij er pas achter 
kwamen toen er binnen de bezwarentermijn 
van 6 weken daadwerkelijk een aantal borden 
werden geplaatst en andere verkeersingre-
pen werden gedaan. Zijn deze borden daar-
door niet als illegaal aan te merken?
Maar we zijn goedwillende burgers, als de pijn 
eerlijk wordt verdeeld zullen we de overlast 
de komende dertien maanden moeten accep-
teren. Groot was echter onze verbazing toen 
het bleek dat de Pagenlaan werd afgesloten 
met de bijbehorende bebording. Deze laan is 
een belangrijke west-oost verbinding naar de 
Rijksstraatweg. In het verkeersbesluit wordt 

als reden genoemd: vanwege de leefbaar-
heid en de veiligheid voor � etsers. Het is ge-
heel onduidelijk waarom alleen de Pagenlaan 
wordt ontzien en de andere wegen daardoor 
extra worden belast. De bewoners van en de 

vele � etsers op de Westerweg, de Kapelweg 
en Burg. Nieuwenhuijsenstraat  worden nu ex-
tra in hun leefbaarheid en veiligheid aange-
tast. Daarbij moeten de bewoners van de Vis-
weg en plan Geerkens nog eens extra omrij-
den met alle extra overlast voor deze wegen.
De Kapelweg is, net als de Westerweg, een 
voormalig landweggetje waarop ca 100 
nieuwbouwwoningen uitkomen en die on-
derdeel is van twee belangrijke landelijke 
� etsroutes (over de Pagenlaan wordt nota 
bene veel minder ge� etst). Daarbij vinden er 
langs de Kapelweg nog  nieuwbouwactivitei-
ten plaats.
Is er soms een lid van het Koninklijk huis aan 
de Pagenlaan komen wonen? Anders kunnen 
wij deze onbegrijpelijke en voor ons belasten-
de verkeersmaatregel niet verklaren.
Gemeenten Heiloo en Castricum neem u ver-
antwoordelijkheid en draai deze vreemde be-
slissing zo snel mogelijk terug en stel eenrich-
tingsverkeer in op de Pagenlaan zoals dat in 
het geldende bestemmingsplan is vastgelegd.

Rob Glass
Bewoner Kapelweg

LEZERSPOST

Illegale verkeersborden in westelijk Limmen?

Avagardner in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 28 april 
treedt Avagardner op in De Ou-
de keuken. Avagardner is een vijf-
mansformatie van echte muziek-
liefhebbers met een brede mu-
zikale smaak. Qua stijl niet di-
rect in een hokje te stoppen maar 
om een idee te hebben, een mix 
tussen JJ Cale en de Rolling Sto-
nes (maar dan zachter). Ze spelen 
een mix van swamprock, rock en 
blues, van lekker stevig en hard 
tot � jne ballads. 

De band schrijft zijn eigen muziek 
en speelt enkele covers die bij de 
stijl van de band horen. Ze treden 
nu akoestisch op in een kleine 

elektrische setting, minder hard 
dus. Een bijzondere act. Zondag 

28 april speelt Avagardner om 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Docenten OBS Juliana van Stolberg zijn 
o fi ciee  in erta entenfl uisteraar
Castricum - Als eerste school in 
Noord-Holland heeft de Obs Ju-
liana van Stolberg het certi� caat 
O�  cieel kindertalenten� uiste-
raar behaald. Na een intensieve 
en interessante training is het he-
le team toegerust om talentge-
sprekken met kinderen te voeren.
Een kindertalenten� uisteraar is 
iemand die het leuk vindt en in 
staat is om talentgesprekken te 
voeren met kinderen. Zo’n talent-
gesprek heeft tot doel dat kinde-
ren zich bewust worden dat ta-
lent niet gaat over het uitblinken 
in een bepaalde activiteit, maar 

dat het juist gaat over activiteiten 
die je leuk vindt, die je voldoe-

ning geven, en die maken dat de 
tijd vliegt. 
De kindertalenten� uisteraar 
zorgt dat kinderen hun eigen ta-
lenten onder woorden kunnen 
brengen om zo bij te dragen tot 
een positief zelfbeeld, meer veer-
kracht en weerbaarheid. Dit al-
les draagt bij aan het beter om 
kunnen gaan met alle uitdagin-
gen die op het kind zijn/ haar pad 
komt. Daarnaast stelt het de leer-
krachten in staat hun onderwijs 
nog meer af te stemmen op ieder 
kind met zijn of haar talent. (Foto: 
aangeleverd)

Akersloot - Woensdag 17 april 
was het een gezellige drukte bij 
Basisschool De Brug in Akersloot. 
De tentoonstelling van het teken- 
en schilderproject werd feestelijk 
geopend door de onthulling van 
een schilderdoek vol insecten in 
de hal van de school. Dit doek is 
gemaakt door alle leerlingen van 
de basisschool. 
Hierna konden de belangstellen-
den door de hele school heen alle 
kunstwerken bewonderen die de 
kinderen in de afgelopen zes we-
ken gemaakt hadden. In één lo-
kaal werden zelfs door leerlingen 
presentaties gegeven over wat ze 
geleerd hebben rondom dit pro-

ject. Het insectendoek is een blij-
vende herinnering aan een ge-

slaagd project. (Foto: aangele-
verd)

Feestelijke opening tentoonstelling 
teken- en schilderproject

Al vele jaren vraag ik om een ander beleid inzake het nieuwe 
zwembad. Daarom heb ik mij aangesloten bij Forza Castricum, nr. 
2 op de kieslijst. Ik heb onderzocht hoe inwoners tegen de plan-
nen voor het nieuwe zwembad aankijken. Daaruit blijkt dat 85 
procent tegen de plannen is, maar ik kreeg geen steun voor ver-
der onderzoek. Na de verkiezingen kwam ik er achter dat het ou-
de college afspraken heeft gemaakt om het zwembad buiten de 
verkiezingen te houden. Men stelde zelfs meer geld beschikbaar 
om de Witte Brug nog jaren open te houden. Voor mij de reden 
om op te stappen.
Mijn punten van bezwaar: de vraag naar een nieuw zwembad 
neemt af, dit ziet men landelijk gebeuren. Bij eventueel sluiten 
van het nieuwe bad, moet het in oude staat teruggebracht wor-
den (voetbalveld). Welke bank leent hier geld voor? Het buiten-
spel zetten van de bewoners, zij moeten het tekort bijleggen, mi-
nimaal een miljoen per jaar en bij sluiting de totale som. Tot slot: 
de aanpassingen aan de infrastructuur, welke bedragen niet ge-
noemd worden en bij sluiting dus ook een verloren investering 
zijn.
Nu komt de VVD terug op de plannen. De partij krijgt steun van de 
DVL, onbegrijpelijk dat FORZA zich hier niet bij aansluit. De mees-
ten zijn lid van FVD en dus voor inspraak van de bevolking. Straks 
als de fusie van de BUCH-gemeenten een feit is en FVD de meeste 
stemmen heeft in de BUCH, zal er misschien ruimte zijn voor een 
commercieel zwembad in het hart van deze nieuwe gemeente.

Frits Zonneveld, Limmen

LEZERSPOST

Zwembad Castricum

Castricum - Woensdag 17 april 
was de laatste dag van het 
schoolvoetbaltoernooi 2019. De-
ze dag kwamen de jongens en 
meisjes van de groepen 5 en 6 
aan beurt. Dit jaar waren er alleen 
poulewedstrijden en per poule 
een winnaar. 
Voor het eerst dit jaar werd er 6 
tegen 6 gespeeld op een kwart 
veld volgens de nieuwe regels 
van de KNVB. Het was zichtbaar 
dat iedereen het erg naar zijn 
zin had en dat er hard gestreden 
werd voor elke bal. Bij de meiden 

waren de poul winnaars: Sokker-
wei M1, Cunera M1, Helmgras M4 
en Helmgras M2. Bij de jongens 
waren de winnaars: Visser’t Hooft 
J1, Cunera J2, Paulus J3, Paulus J4 
en Paulus J5. De sportiviteitprijs 
ging naar de Montessori J1 en de 
Klimop M1. De spandoekenwed-
strijd werd gewonnen door de 
Juliana van Stolberg. Grote dank 
gaat uit naar sponsor Rabobank, 
de scheidsrechters, EHBO’ers, 
kantinemedewerkers en alle an-
dere vrijwilligers. (Foto: aangele-
verd)

Vele winnaars Rabobank 
Schoolvoetbaltoernooi

Tafeltennis
Laatste ronde 
voorjaarscompetitie
Castricum - Vrijdag werd aan de 
Gobatstraat in Castricum de laat-
ste speelronde van de tafeltennis-
voorjaarscompetitie gespeeld zo-
dat de balans kan worden opge-
maakt. Team 1 was in een lood-
zware poule in de 3e klasse inge-
deeld zodat de inzet was om zich 
te handhaven. Tegen Flits/There-
sia uit Zaandam werd met 4-6 de 
competitie afgesloten zodat de-
gradatie een feit was. Dirk Oude-
jans en Ieyad Salame waren ie-
der goed voor twee punten, en 
met name Ieyad (zie foto) kan de 
sterspeler van dit team genoemd 
worden met een winstpercenta-
ge van 70%. 

De spelers van team 2 die dit jaar 
ook 3e klasse mochten spelen, 
mogen volgend jaar eveneens 
hun geluk weer gaan beproeven 
in de 4e klasse. De uitslag van 3-7 
tegen Tempo Team uit Amster-
dam was niet genoeg voor hand-
having. Team 3 moest met 9-1 
winnen om te kunnen promove-
ren naar de 4e klasse. Philip Ho-
gema had een fantastische avond 
en scoorde een hattrick. Wen-
dy van Zilt-Wokke en Tijmen van 

der Horst voegden er ieder 1 punt 
aan toe, zodat Patrios uit Amster-
dam en de Castricummers de 10 
punten gelijk verdeelden, der-
halve 5-5. Team 5 speelde tegen 
de Volewijckers uit Amsterdam, 
vooraf al kampioen, en met 0-10 
liet het team zien dat ze dit te-
recht was geworden. Team 4 had 
donderdag zijn laatste partij ge-
speeld, die zij winnend afsloten 
met 6-4 tegen Amstelveen. (Foto: 
aangeleverd)





De alom bekende markten in de openlucht of overdekt, 
wie kent die niet. Een wel en wee waar het nog altijd 
druk is en dat veel mensen trekt. De markt is al eeuwen-
lang een begrip, overal ter wereld. Het is de plek voor 
handel, verse producten tegen een mooi prijsje en te-
gelijkertijd een gezellige en sociale trekpleister. Anno 
2019 is het winkelgedrag aanzienlijk veranderd, ten op-
zichte van tien jaar geleden. Webwinkels schieten als 
paddenstoelen uit de grond en trekken veel consumen-
ten. Online shoppen is in en gemakkelijk vanuit je luie 
stoel thuis te doen. Zelfs de dagelijkse boodschappen 
in de supermarkt kun je vanaf de computer doen. Veel 
winkelketens hebben het daardoor moeilijk, gaan zelfs 
failliet of kunnen net het hoofd boven water houden. 
Geldt dit ook voor de markt? Nee, de markt echter lijkt 
zich staande te houden en niet aan populariteit in te 
boeten. Sommige markten groeien zelfs in populariteit.

De markt is natuurlijk oorspronkelijk ontstaan uit de beroe-
pen in de agrarische, veeteelt en visserij sector. De oogst van 
producten of de visvangst ging rechtstreeks naar de markt om 
verkocht te worden. Zo werd en wordt nog steeds in het le-
vensonderhoud voorzien. 
De kracht van de markt zit hem waarschijnlijk in de eenvoud, de 
gunstige prijsstellingen en de reputatie van puur- en versheid. 
Tevens wekken markten nieuwsgierigheid op bij mensen. Het 
zogenaamde ‘onverwachte’: je weet niet wat je er allemaal 
kunt aantreffen, zodat je er heerlijk kunt struinen en snuffelen. 
Marktkramen verkopen nauwelijks verpakte versproducten, 
een ruim assortiment versproducten ligt doorgaans voor het 

blote oog van de klanten uitgestald. 
De klant kan het product zo voelen, ruiken en zien, alvorens 
de keuze te maken. De versheid straalt er vaak gewoon vanaf.
Kijk bijvoorbeeld naar visproducten, alles ziet er even mooi 
en appetijtelijk uit om bereid te worden. De versheid kun je 
controleren door de heldere ogen van de vis, duidelijk her-
kenbare schubben. Verse vis mag ook niet te veel ruiken. 
Ooit las ik een boek over een Italiaanse kokkin uit Livorno die 
voor een gegoede familie werkte. Ze nam de dochter des hui-
zes, een jong meisje, vaak mee naar de markt. Deze kokkin had 
een goede neus voor het juiste product en ze leerde het meis-
je, waar ze op moest letten alvorens een keus te maken. Deze 
kokkin liet zich door de marktkooplui geen oor aannaaien en 
wist precies wat ze wilde. Zo was er een keer voor het gerecht 

verse venkel nodig. De kokkin wees erop dat er verschil zit in 
de mannelijke en vrouwelijke variant van de venkelknol. De 
vrouwelijke knol is dikker en was volgens de kokkin minder 
draderig. Belangrijk dus als je venkel verwerkt in gerechten. In 
dit opzicht is de markt de grote winnaar in keuze en versheid.
Naast versproducten worden op markten veel andere artike-
len aangeboden tegen een zacht prijsje. Kleding, stoffen, tas-
sen, schoenen, stroopwafels, huishoudelijke artikelen, dier-
voeders en ga zo maar door. In het buitenland, in landen 
als Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië is een bezoek aan de 
markt zeker de moeite waard om de regionale specialiteiten 
op de kop te tikken, zoals olijfolie, gedroogde worst, kaas, 
kruiden en dergelijke. Deze komen dikwijls rechtstreeks van 
de producent en zijn vaak nog biologisch ook.

Sommige markten nemen in zelfs in populariteit toe. Denk 
aan rommel- en vrijmarkten, antiekmarkten en dergelijke. ‘s 
Zomers, in België en Frankrijk, houdt ieder dorp vaak een bro-
cante, waar de duvel en zijn oude moer wordt verkocht. Leuk 
om te snuffelen naar bijzondere zaken en curiosa, tegen een 
leuk prijsje. In Nederland is deze traditie inmiddels al ruim-
schoots overgenomen. In Spanje in Portugal worden op diverse 
plaatsen wekelijks zigeunermarkten gehouden, zoals in Loulé 
in de Algarve. Voor dit soort markten dien je weer de kunst 
van het afdingen te beheersen, anders betaal je vaak te veel. 
Kortom: Wie economisch denkt, kan goed, vers en veel in-
kopen op de markt zonder te veel geld te besteden. Een  on-
verslaanbare grote winnaar, want de gulden is hier nog altijd 
een daalder waard, of meer. En daar is nog altijd ‘markt’ voor. 
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Op de markt is de gulden 
nog altijd een daalder 
waard, of meer…

Tweede pinksterdag, 10 juni a.s., organiseert 
de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) voor 
de twaalfde keer landelijk publieksevenement 
Dag van het Kasteel. Op deze dag openen kas-
telen, buitenplaatsen en landgoederen hun 
poorten voor publiek. Ook poorten die nor-
maal gesloten blijven, gaan van het slot. Mid-
dels activiteiten rond het jaarthema ‘Over de 
Grens’ combineert de NKS beleving met ken-
nisoverdracht. Hiermee wil zij het enthousias-
me voor behoud van dit erfgoed vergroten. 

Het thema ‘Over de Grens’ is een uitnodiging 
om nieuwsgierig te zijn naar verhalen van ver 
die met kastelen en buitenplaatsen verbonden 
zijn. In de programmering staan internationale 
familiebanden, exoten op landgoederen (plan-
ten en dieren van over de grens) en koloniale 
banden centraal. Tijdens Dag van het Kasteel 
zijn bezoekers van alle leeftijden welkom op 
activiteiten rond deze thema’s en meer. 

Het programma Koloniale banden gaat over 
een onbelichte kant van kastelen en buiten-
plaatsen. Sommige locaties vertonen sporen 
van een koloniaal verleden. Wat vertellen por-
tretten van bewoners met Afrikaanse bedien-
den? Welke verhalen over levens overzee her-
bergt een huisarchief? De verhalen van 6 ver-
schillende kastelen en buitenplaatsen worden 
onthuld. Kunstenaars en performers brengen 
deze onbekende geschiedenissen op unieke 
wijze tot leven. 

Bekijk het programma en alle aangesloten 
kastelen en buitenplaatsen op www.dagvan-
hetkasteel.nl. (Foto: aangeleverd)

Over de Grens centraal bij Dag van het Kasteel
Dag van het Kasteel tweede pinksterdag - 10 juni 2019



Gezond en � t ouder worden met Radmilo Soda’s nieuwe boek Seniority  
De ingrediënten voor een lang, gelukkig,
� t en gezond leven 

Vanaf zaterdag 13 april is 
in De Nieuwe Kerk Amster-
dam de World Press Pho-
to-tentoonstelling 2019 ge-
opend voor publiek. De jaar-
lijkse expositie van de inter-
nationale persfotowedstrijd, 
die gevolgd wordt door de 
lange wereldtour. Zoals ge-
woonlijk zijn alle ruim 150 
bekroonde beelden en vi-
deo’s te zien, de winnende 
foto van het jaar en, nu voor 
het eerst, het verhaal van het 
jaar. 

Er zal ook werk van twee 
Nederlandse fotografen ge-
toond worden, Jasper Doest 
met Flamingo Socks en Pie-
ter ten Hoopen met zijn fo-
toverhaal De migrantenka-
ravaan. De in de Digital Sto-
rytelling Contest bekroonde 
videoproducties zijn te zien 
in nieuw ontworpen bios-
coopsettings. 

Nog  tot en met zondag 7 ju-
li 2019 is World Press Pho-
to 2019 dagelijks te zien van 
10.00 tot 18.00 uur. Geslo-
ten 27 april, 4 mei de gehele 
dag en 5 mei tot 13.00 uur. 

World Press Photo-
tentoonstelling 

2019 in 
De Nieuwe Kerk

Wij zijn al 12 jaar gespecialiseerd in het digitaliseren en 
omzetten van al uw dierbare herinneringen. Foto loek 
Anderson zet alles over op DVD, USB-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond- tot- mondreclame is de klan-
tenkring explosief gegroeid. De opdrachten komen uit de 
hele regio, van Alkmaar tot Zwanenburg.

Profi teer nu van onze nieuwe actie, korting van 10 tot 20 % op 
het scannen van uw dia’s smalfi lm en videotapes. Bij een grote 
opdracht voor het overzetten van uw dia’s krijgt u zelf twintig 
procent korting. Aan elke opdracht besteden wij veel aandacht. 

Slechte lassen van fi lms worden hersteld, videobanden gerei-
nigd en de kleuren verbeterd. Het zoekraken van uw dierbare 
beelden is uitgesloten. Alleen uw tevredenheid telt.
Heeft u nog vragen over de prijzen of mogelijkheden, kom dan 
met uw materiaal naar onze gezellige winkel voor een vrijblij-
vende offerte/ Foto Loek Anderson is 58 jaar gevestigd aan de 
Kennemerlaan 85-87 in IJmuiden.

Wie van ver komt kan even bellen voor een routebeschrijving 
naar 0255-515962 of mailen naar fotoloek.anderson2@out-
look.com. 

‘Alleen uw tevredenheid telt’

Nu met korting van 10 tot 20%

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Een algemeen graf: 
weet waarvoor je kiest!

Ooit werd ik gebeld door een 
moeder, wiens zoon is begraven 
in een algemeen graf. 
Een kenmerk van een alge-
meen graf is dat het geldt voor 
een periode van 10 jaar en het 
daarna niet meer kan worden 
verlengd. In principe kan de be-
graafplaats daarna tot ruiming 
van het graf overgaan.  De moe-
der wist dit en was hier dan ook 
vanuit gegaan. Totdat ze er bij 
toeval achter kwam dat dit niet 
het geval was en haar zoon, na 
12 jaar, nog steeds in het graf 
ligt. Ze was erg boos op de be-
graafplaats die haar niet in ken-
nis had gesteld hierover.
De begraafplaats kan echter 
niets worden verweten. Be-
langrijk is dat de familie bij het 
maken van de keuze voor een 
algemeen dan wel een koop/
huurgraf, goed wordt geïnfor-
meerd door degene die de uit-
vaart begeleidt.
Bij een algemeen graf is er geen 
rechthebbende van het graf. De 
begraafplaats hoeft dus geen 
toestemming te vragen voor 
ruiming en is niet verplicht tot 
aankondiging ervan. Ook staat 
er wettelijk geen maximale ter-
mijn voor ruiming.  
Een ander kenmerk van een 
algemeen graf is dat het met 
“vreemden” wordt gedeeld. Er is 
geen overleg met de familie wie 
en wanneer er nog meer in het 
graf worden begraven. Dat be-

paalt de begraafplaats. Daarom 
zijn er ook regels over het for-
maat van het steentje dat altijd 
een liggend steentje moet zijn.
Een algemeen graf is dan ook 
stukken goedkoper. Ter verge-
lijking: een algemeen graf op 
de gemeentelijke begraafplaats 
Duinhof is in 2019 € 615,00. 
Een huurgraf voor 10 jaar is 
€ 925,00 en daar komen nog de 
onderhoudskosten voor 10 jaar 
bij van € 600,00.
Na het overlijden van een ge-
liefde moeten, tussen alle ver-
driet door, in korte tijd veel keu-
zen worden gemaakt. Reden 
om hier rustig de tijd voor te 
nemen. Als dat bij deze moeder 
ook was gebeurd, had dit haar 
verdriet en boosheid bespaard 
kunnen blijven. 
Een algemeen graf: weet waar-
voor je kiest!

GRATIS LOOPBAANCOACHING VOOR WERKENDE 45-PLUSSERS
Wil je meer energie krijgen van je werk en weten wat je nog meer kan?
Vraag je je wel eens af hoe je verder wilt in je loopbaan, werk, bedrijf of persoonlijke 
ontwikkeling? Dan hebben we goed nieuws. Wij kunnen je loopbaancoaching aanbieden 
die voor 100% wordt vergoed! Zie onze website voor meer informatie en aanmelden. 
Wees er snel bij, want het gaat om een tijdelijke vergoeding. Je bent welkom en we 
denken graag met je mee! Tot binnenkort!

Groeten, Claudia den Heijer & Team Innerland 
 
Landgoed Duin & Bosch, Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum, 
0800 - 999 79 99, 06 - 24 66 27 82, www.innerland.nl

Castricum - Sinds eind vorig jaar geeft Zumba-instructrice Mariz naast andere sportlessen ook 
Zumba Gold bij clubMariz in Castricum. Deze lessen op vrijdag om 11.00 uur ’s morgens zijn ge-
schikt voor oudere volwassenen, beginnende Zumba dansers of mensen met een (tijdelijke) li-
chamelijke beperking die wel de Zumba moves willen doen, maar dan op een lagere intensiteit.
Bij Zumba Gold wordt gewerkt met een makkelijke choreografi e en ligt de focus op balans, be-
wegingsvrijheid en coördinatie. Natuurlijk alles in combinatie met aanstekelijke latin beats. Het 
programma verandert niet wekelijks, waardoor een groei in de uitvoering van de bewegingen 
mogelijk is. Na een aantal lessen zijn alle bewegingen eigen gemaakt en kan er een verdiepings-
slag in techniek en intensiteit gemaakt worden. 
Zumba Gold dansers kijken wekelijks uit naar hun sportieve uitje dat altijd gevolgd kan worden 
door een heerlijke kop koffi e of thee in onze gezellige Lounge. Juist hier wordt het groepsgevoel 
gevormd en kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan.
Geïnteresseerd? Geef nu op voor een gratis proefl es op vrijdag 11:00 uur via info@clubMariz.nl, 
06-53192461 of www.clubMariz.nl/inschrijven. (Foto: aangeleverd)

Zumba Gold bij clubMariz

 Na zijn boeken ‘Echt Radmilo’ en ‘MOMS’ heeft personal trainer Radmilo Soda half 
april het boek ‘Seniority’ gelanceerd, speciaal gericht op 50-plussers die graag ge-
zond en fi t ouder willen worden. Ouder worden gaat vanzelf, maar wat is het ge-
heim van langer fi t blijven of zelfs anti-aging? Aan de hand van achttien inter-
views met bekende hoogleraren, artsen, wetenschappers, topsporters, diëtisten 
en ervaringsdeskundigen ontrafelt Radmilo de ingrediënten voor een lang, geluk-
kig, fi t en gezond leven. Daarnaast bevat het boek informatie op basis van zijn ja-
renlange ervaring op het gebied van voeding, beweging en lifestyle, eenvoudige 
oefeningen die je ook thuis of zelfs zittend kunt uitvoeren, en heerlijke recepten 
van Radmilo zelf. 

,,In alle fasen in je leven is het belangrijk om te zorgen voor gezonde voeding, voldoende 
beweging, goede slaap en weinig stress, zodat je spijsvertering, stofwisseling, hormonen en 
immuunsysteem zo goed mogelijk blijven functioneren. Naarmate je ouder wordt, zul je je-
zelf meer moeten uitdagen om gezond te blijven en je energie te behouden, door bijvoor-
beeld aan krachttraining te doen om je spiermassa op peil te houden, door gezond en voor-
al niet te veel te eten, door jezelf te blijven prikkelen om telkens iets nieuws te leren, én door 
een goede sociale omgeving te creëren waarin je je prettig voelt en je je emoties kunt uiten. 
,,Op die manier begin je vanaf je 50e met je tweede jeugd’’, aldus Radmilo.     

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Tinnen soldaatjes op 
Fort aan Den Ham
Uitgeest - Zondag 28 april is de 
eerste open zondag van Fort aan 
Den Ham, aan de Busch en Dam 
in Uitgeest in 2019. Van 11.00 tot 
16.00 uur is iedereen welkom en 
er is ruim parkeergelegenheid op 
het voorterrein.
Men start, zoals traditioneel, het 
seizoen met een doorlopende 
workshop ‘Tinnen soldaatjes gie-
ten en beschilderen’ in het fort. 
Door de jeugd beschilderde re-
sultaten van het tin gieten kun-
nen meegenomen worden.
Jaren ‘50 muziek op jaren ‘50 
draaitafels wordt verzorgd door 
het Nederlands Grammofoon Ge-
nootschap.
Het fort ligt net over het spoor 
tussen Krommenie en Uitgeest 
aan de provinciale weg N203. Nu 
een rustige plek in het Noord-
Hollandse landschap maar in de 
mobilisatietijden 1914-1918 en 

1940 vol soldaten en kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het 
fort een militair museum ge-
maakt met behoud van de oude 
sfeer van militaire mobilisatie.
Zoveel mogelijk is het fort in de 
oude staat gehouden of terug-
gebracht met ziekenzaal, keuken, 
o�cierskantine en de manschap-
pen privaten.
Er zijn exposities over de Stelling, 
WO-2, militaire communicatie, de 
linie van Beverwijk en de Politio-
nele acties gedurende 1945-1950 
in voormalig Ned-Indie.
Het fort en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk.

Kan men zondag 28 april niet dan 
is het goed te weten dat het fort 
ook het hele jaar door op iedere 
woensdag tussen 10.00 en 15.00 
uur te bezoeken if. Meer informa-
tie op www.fortaandenham.nl.

Brandweer heeft het druk 
met Serviceflat Sans Souci
Castricum - Zondagavond 14 
april rond acht uur en maandag-
avond 15 april rond zeven uur is 
de brandweer met spoed uitge-
rukt naar Service�at Sans Sou-
ci waar een rookmelder was ge-
activeerd. De eerste melding was 
op de zevende verdieping en de 
tweede melding op de vijfde. In 
beide gevallen is de brandweer 
ter plaatse geweest, maar er was 
geen sprake van brand. 
Dinsdagmorgen om half elf was 
het weer raak maar deze keer 
werd de melding ingetrokken. 
Vrijdagochtend 19 april even na 

half zes weer een melding op 
de vijfde verdieping. Ook hier 
is de brandweer ter plaatse ge-
weest, maar was het wederom 
loos alarm. Later op de ochtend 
om half elf was het weer een loos 
alarm en kon de brandweer hal-
verwege terugkeren. 
Zaterdagochtend 20 april om 
kwart over acht was het weer 
raak, maar konden ze binnen blij-
ven. Er is een bedrijf gestart om 
alle melders in het gebouw te 
vervangen. Hopelijk belooft de-
ze actie beterschap. (Foto: Evelien 
Olivier)

Vlam in de pan bij 
tennisclub Bakkum
Castricum - De brandweer van 
Castricum en Limmen werd 
woensdagmiddag 17 april om 
half twee opgeroepen voor een 
binnenbrand bij de Tennisclub 
van Bakkum aan de Sifriedstraat. 
Bij aankomst van de tankauto-
spuit van Castricum was de brand 
al onder controle door het zeer 
goed handelen van de beheerder 
van het pand. 

Er had een pan vlam gevat en 
deze had hij afgedicht met een 
deksel en natte doeken. Omdat 

de pan nog behoorlijk heet was 
heeft de brandweer de pan naar 
buiten getild. Daardoor kon de 
brandweer al snel het sein brand-
meester geven en hoefden de 
collega’s van Limmen niet meer 
ter plaatse komen. De brandweer 
heeft nog een nacontrole uitge-
voerd en diverse metingen ver-
richt. Het pand kon snel weer vrij-
gegeven worden door de brand-
weer. Er was wel sprake van �ink 
wat rook- en roetschade en een 
deel van de afzuigkap was ver-
brand. (Foto: Hans Peter Olivier)

Herdenking slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog
Castricum - Zoals elk jaar staan 
op 4 mei gemeente en kerken stil 
bij degenen die het leven verlo-
ren tijdens de Tweede Wereldoor-
log. De Raad van Kerken doet dit 
traditiegetrouw met een oecu-
menische viering. Deze wordt ge-
houden in de Dorpskerk op za-
terdagavond 4 mei om 18.15 uur. 
Het thema zal dit jaar zijn: ‘In vrij-
heid kiezen.’ 
De viering duurt ongeveer een 
half uur. Voorganger is mevrouw 
Eveline Masetti.
Tijdens de bijeenkomst worden 
de namen genoemd van de oor-
logsslachto�ers uit Castricum. 
Ook worden de namen voorgele-
zen van een groep Joodse men-
sen die in Castricum verbleven 

tussen 1940 en 1945 en vervol-
gens op transport werden ge-
steld naar vernietigingskampen. 
Voor allen wordt een kaars aan-
gestoken. 
Aansluitend leggen de bezoekers 
bloemen neer op elk van de oor-
logsgraven op het kerkhof naast 
de Dorpskerk. Bij het Joodse oor-
logsmonument leggen zij, in lijn 
met de Joodse traditie, een steen-
tje neer.

Daarna voegt men zich bij de Stil-
le Tocht naar het monument op 
de grens van Castricum en Lim-
men. Onderweg is er een pauze 
bij de Pancratiuskerk. Daar wordt 
een krans gelegd bij de herden-
kingsplaquette in de hal.

Expositie in 
Tuin Kapitein 
Rommel
Castricum - Tot 16 mei expose-
ren 10 kinderen van ongeveer 12 
jaar oud hun bijzondere unieke 
boomtekeningen in de Tuin van 
Kapitein Rommel onder begelei-
ding van Marion de Jonge. ,,In de 
natuurlijke omgeving van de tuin 
kun je met deze tekeningen een 
boomervaring opdoen. Met lief-
devolle aandacht nodigen de bo-
men je uit om dichterbij te ko-
men. Laat je roepen door een 
boom.’’ (Foto: aangeleverd)

Bekeuringen 
voor fietsen 
over de markt
Castricum - Vrijdag 19 april zijn, 
tijdens een voetsurveillance over 
de markt, drie personen bekeurd 
voor het �etsen over de markt. 
Het is tijdens de markt niet toege-
staan om daar te �etsen.

Fietsen voor het goede doel
De Ronde van JCI
Castricum - Op zondag 26 mei 
bieden JCI de Waag en JCI IJmond 
de mogelijkheid om, net als bij de 
Alpe d’Huzes die een week later 
plaatsvindt, te �etsen voor het 
goede doel. Bijzonder dit jaar, is 
de keuze uit twee opstartpunten. 
Namelijk de Vuurlinie in Bever-
wijk en de Golfbaan Sluispolder 
in Alkmaar. Een mooie manier om 
voor alle �etsers in Noord-Hol-
land deelname mogelijk te ma-
ken.
Deelnemers hebben de keuze uit 

een route van 40, 80 of 120 kilo-
meter uitgestippeld over verhar-
de �etspaden door het prachti-
ge Noord Hollandse landschap. 
Zo doet u onder andere Heems-
kerk, Beverwijk, Limmen, Heiloo 
en Alkmaar aan. Starten kan rond 
08.30 voor de 120 km, rond 09.30 
uur voor de 80 en 10.30 uur voor 
de 40 kilometer. 
Via www.rondevanjci.nl kunnen 
deelnemers zich vooraf inschrij-
ven. Inschrijven als team is ook 
mogelijk. (Foto: aangeleverd)

Wandelen op zondag 5 mei
Castricum - Op zondag 5 mei 
kunnen liefhebbers die graag in 
de natuur van Castricum willen 
bewegen weer meedoen aan een 
wandeltocht. De wandeltochten 
worden elke eerste zondag van 
de maand gehouden. Het ver-
trekpunt voor de wandeltochten 
is om 10.00 uur bij Bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg in 
Castricum. De tochten worden 
begeleid en hebben een leng-
te van circa 8 tot 10 kilometer. 

Onderweg wordt een kopje kof-
�e gedronken. Er zijn geen kos-
ten aan de activiteit verbonden 
en men kan zonder opgave deel-
nemen. Consumpties zijn voor ei-
gen rekening. Een duinkaart is 
nodig. 

Voor informatie kan op werkda-
gen gebeld worden met: Caroline 
Wulp telefoon 06 30303007. Het 
e-mailadres is: cmjwulp@gmail.
com. (Foto: aangeleverd)

Regio - In de meivakantie organi-
seert VV Alkmaar, dat uitkomt in 
de Eredivisie voor Vrouwen, een 
Voetbaldag voor meiden van 6 
tot en met 16 jaar. De VV Alkmaar 
Voetbaldag is op woensdag 1 mei 
op het sportcomplex van VV Alk-
maar aan de Robonsbosweg 10.
De voetbaldag staat onder lei-
ding van gediplomeerde trainers 
en vindt plaats van 9.00 tot 15.00 
uur. Een dag vol voetbalplezier en 
voetbalbeleving staat centraal. 
Inschrijven kan via www.vvalk-
maar.nl/soccercamps. (Foto: aan-
geleverd)

Voetbaldag 
voor meiden

Het Voluit Buiten Toernooi
Uitgeest - Dit jaar organiseert 
vollybalvereniging Voluit weer 
het Voluit Buiten Toernooi op het 
terrein van de ijsbaan aan de Cas-
tricummerweg in Uitgeest. Het 
evenement zal plaatsvinden op 
zaterdag 15 juni. Aan het toer-
nooi kan worden deelgenomen 
door vrienden-, buren- en colle-
gateams, teams van bedrijven en 
vrijwilligersgroepen en bevrien-

de sportclubs, niet alleen uit Uit-
geest, en natuurlijk mag een stra-
tenteam ook nog. Er wordt ge-
streden om de titel: ‘VBT-team 
van het jaar 2019’. 
Voor meer informatie en inschrij-
ven ga naar de site van volley-
balvereniging Voluit, www.vvvol-
uit.nl De inschrijving moet uiter-
lijk 1 juni binnen zijn. (Foto: aan-
geleverd)

Orkestleider Jan Molenaar (83) presenteert:

Jazz rond de bevrijding
Castricum - Limmer orkestleider 
Jan Molenaar (83) gaat met klas-
siek zangeres Marianne Selle-
ger, jazz-zangeres Jerney Kate en 
de 19 man sterke JM Bigband te-
rug in de tijd. Op zondagmiddag 
5 mei geven zij een twee uur du-
rend concert in cultureel centrum 
Geesterhage in Castricum.
Jan Molenaar, is ‘in the mood’ met 
de komst van Marianne Selleger. 
Ze geniet bekendheid vanwege 
haar grote stembereik, ook bui-
ten de klassieke stijl. Van ruige 
borststem, Italiaanse �lmmuziek 
tot ver�jnde liederen. Met Pasen 
de Sabbat Mater van Pergolesi tot 
een voor haar geschreven ope-

ra Lacrimae van Dirk Hooglandt. 
Met de JM Big Band kruipt ze ook 
in de huid van Vera Lynn. 
Zangeres Jerney Kate is aan de 
oever van de rivier de Zaan gebo-
ren. Als lead- en backing-vocalis-
te is zij betrokken bij vele muzika-
le projecten; variërend van haar 
eigen werk met de coverband, tot 
jingles voor theaterproducties. 
Voor het concert met JM Bigband 
zal zij ‘On a clear day’ (2009) ten 
gehore brengen, afkomstig van 
haar vocal group ‘Cantantes’. 
Met JM Big Band slaat Jan Mole-
naar een brug naar Glenn Miller. 
Het belooft een show te worden 
met onder andere de bekende ti-
tel ‘In the mood’. Ook de eindtune 
van de destijds verboden Engel-
se zender ‘SkyLiner’ zal niet ont-
breken. 

Een gevarieerde show met het 
thema ‘Jazz rond de bevrijding’ 
van 16.00 tot 18.30 uur in cultu-
reel centrum Geesterhage (zaal 
Koningsduyn), Geesterduinweg 
3 in Castricum. Zaal open: 15.30 
uur. Toegang 20 euro. Voorver-
koop per e-mail: janenwilleke@
molenaar.com of info@geester-
hage.nl (Foto: aangeleverd)
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Dames recreanten competitie
Oranje Wit kampioen
Regio - Al is volleybalvereniging 
Oranje Wit uit Limmen opgehe-
ven, toch speelt er nog steeds 
een team met deze naam in de 
recreantencompetitie van Hei-
loo mee. De speelsters trainen 
nu bij Croonenburg in Castri-
cum. Na een aantal jaren steeds 

als tweede te zijn geëindigd was 
het nu weer raak. In een spannen-
de race met E�ect 2 werd dinsdag 
16 april de competitie op de laat-
ste avond beslist. Oranje Wit is da-
meskampioen 2018-2019 bij de 
recreanten in Heiloo geworden. 
(Foto: aangeleverd)

FC Castricum:
Alles is nog mogelijk na 
winst op Reiger Boys
Castricum - FC Castricum heeft 
zich weer netjes genesteld in de 
top van het klassement door met 
4-0 te winnen bij Reiger Boys in 
Heerhugowaard. De concurren-
ten lieten de punten liggen waar-
door het verschil met de nummer 
twee (Wartburgia) in het klasse-
ment nog maar twee punten is.
Binnen drie minuten stond het al 
2-0 voor FC Castricum, het eer-
ste doelpunt was een miscom-
municatie tussen keeper en ver-
dediger (Reiger Boys) met een te-
rugspeelbal die in het doel rolde 
en de tweede was een prachtig 
schot van Ernst Buijnsters in de 
kruizing.
In de achttiende minuut kreeg 
Reiger Boys de mogelijkheid om 
de aansluitingstre�er te maken 
door het verkrijgen van een pe-
nalty omdat er hands werd ge-
maakt in het strafschopgebied. 
Echter het was de keeper van FC 

Castricum, Danny Burger, die de-
ze er prachtig uitschopte.
In de eerste helft had FC Castri-
cum, Reiger Boys aardig onder 
controle alleen in de  laatste vijf 
minuten had Reiger Boys de mo-
gelijkheid tot scoren. In de 45ste 
minuut schoot  de vrijgespeelde 
Mick Leijdeckers net naast.
In het begin van de tweede helft 
aanval over rechts, Ernst Buijn-
sters geeft hem voor aan Menno 
Buijnsters en deze maakt het pri-
ma af, 0-3. Dit gebeurde weder-
om in de 73ste minuut, waardoor 
Menno Buijnsters de eindstand 
op 4-0 bracht voor FC Castricum.
Voor FC Castricum komen er drie 
�nales aan na de meivakantie, 
waarvan de laatste thuis tegen 
Wartburgia. Zoals het er nu uit-
ziet speelt FC Castricum, bij winst 
op alle drie de wedstrijden, ge-
garandeerd nacompetitie. (Joop 
Bakker, foto Sandy Klaver)

Mountainbike
Femke Mossinkoff geeft 
iedereen het nakijken
Akersloot - Femke Mossinko� 
uit Akersloot is er, evenals vori-
ge week, in geslaagd iedereen 
het nakijken te geven en de over-
winning te pakken in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
haar woonplaats om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. 
Wout Bakker was de man die als 
eerste op jacht ging op sport-
complex De Cloppenburgh in 
een poging een mooie klassering 
neer te zetten. Femke Mossinko� 
moest op afstand genoegen ne-
men met een tot dan toe tweede 
plek. Maar naarmate de strijd vor-
derde, kwam zij in het goede rit-
me en leek zij aansluiting te kun-
nen gaan krijgen met Wout Bak-
ker. Als een geschenk van ergens, 

pech voor Wout Bakker waardoor 
hij de koers diende te verlaten, 
reed Mossinko� plots �er en on-
bedreigd aan de top. Zoals ge-
bruikelijk was Henk Jan Verdonk 
senior uit Egmond aan den Hoef 
bij machte zich uit de achterhoe-
de als een diesel op te stomen 
naar een tweede plek om deze 
niet meer uit handen te geven. 
Alkmaarder Henk Louwe wist zich 
ook op te werken naar het front, 
waarbij hij op de streek bijna nog 
Dennis Talens uit Heemskerk kon 
verschalken. 
Uitslag: vrouwen 1. Femke Mos-
sinko� Akersloot (over-all). Uit-
slag Mannen: 1. Henk Jan Ver-
donk senior, Egmond aan den 
Hoef; 2. Dennis Talend, Heems-
kerk; 3. Henk Louwe, Alkmaar.

Winst op NK voor karter 
Jochem Dekker
Castricum - Jochem Dekker (15 
jaar) uit Castricum debuteerde 
afgelopen weekend op het snel-
le kartcircuit in Berghem voor het 
o�cieel Nederlands Kampioen-
schap in de Rookie 4 shift klasse, 
de snelste 4 takt kartklasse in Ne-
derland.
Zondagochtend reed Jochem 
in de kwali�catie direct naar de 
snelste tijd en mocht hij van po-
leposition vertrekken. Helaas 
maakte hij in race 1 bij de start 
een fout die hem 10 seconden 
tijdstraf opleverde, waardoor hij 

uiteindelijk op plaats 6 eindig-
de. In race 2 moest hij daarom 
van plaats 6 vertrekken maar na 
een magistrale inhaalrace won 
Jochem de wedstrijd. Ook race 
3 werd door Jochem gewonnen, 
waardoor hij overall dagwinnaar 
in zijn klasse werd. Aan het eind 
van de dag werd Jochem van alle 
100 deelnemers uitgeroepen tot 
rijder van de dag.
De volgende NK race van het sei-
zoen is op zondag 2 juni op het 
TT junior circuit van Assen. (Foto: 
aangeleverd)

Paul Oudejans vertrekt
Croonenburg neemt 
afscheid van trainer
Castricum - Na dertien seizoe-
nen actief te zijn geweest bij vol-
leybalvereniging Croonenburg 
neemt trainer Paul Oudejans af-
scheid van zijn club. Zijn vrouw 
en al zijn kinderen hebben vol-
leybal gespeeld bij Croonenburg 
en zelfs bij een van de voorlopers 
van Croonenburg: The Smash.
Oudejans heeft alle hoogste 
teams training gegeven. Het eer-
ste herenteam is met hem twee-
de divisie gaan spelen. Met de da-
mes heeft hij hetzelfde gedaan. 
Met de jeugd is hij vierde van Ne-
derland geworden. Veel speel-
sters en spelers kennen Oudejans 
als een gedreven fanatiek trainer. 
Elke training en elke wedstrijd 

vroeg hij het uiterste van zijn vol-
leyballers. En vaak met een uitste-
kend resultaat. Na 13 jaar vindt 
Oudejans het genoeg. Ooit, in 
het begin van zijn trainersloop-
baan bij Croonenburg, zei hij: 
,,Ik blijf drie jaar bij een club en 
dan wordt het tijd om te verkas-
sen’’. Het zijn er 13 geworden. 
En misschien vindt Paul het tijd 
om weg te gaan, de speelsters 
van Croonenburg Dames 1 vin-
den het jammer. Gelukkig heeft 
het bestuur van Croonenburg al 
een vervanger gevonden: Raoul 
van Eijk neemt het stokje over. 
Hij en zijn dames gaan komend 
jaar promotieklasse spelen. (Foto: 
aangeleverd)

Fietsen met Tourclub 
Limmen op zondag 28 april
Limmen - Op zondag 28 april 
start om 9.00 uur in Limmen (ver-
trekpunt ‘De Heeren van Lim-
men’) een ‘promotierit’ van cir-
ca 60 km voor alle wielerliefren-
ners (dames en heren) uit de om-
geving. Het doel is kennis ma-
ken met race�etsen in een groep. 
Tourclub Limmen zorgt voor vol-
doende begeleiders/wegkapi-
teins en deze personen gaan 
deelnemers natuurlijk uitleg-
gen, waar men op moet letten 
tijdens het �etsen. Veiligheid tij-
dens het �etsen staat bij boven-
aan. De sport wordt beoefend op 
de openbare weg. Dat betekent 
dat men zich naar andere wegge-

bruikers verantwoordelijk moe-
ten gedragen en natuurlijk ook 
naar elkaar.

Essentieel is natuurlijk, dat men 
samen uit en thuis komt, waarbij 
onderweg de gezelligheid voor-
op staat! Het enige wat deelne-
mers moeten doen is race�ets, re-
servebandje en een valhelm mee 
nemen. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan het deelnemen van 
deze ‘promotierit’. Meer informa-
tie over de tourclub is te vinden 
op www.tourclublimmen.nl. Aan-
melden kan bij info@tourclub-
limmen.nl onder vermelding van 
naam en telefoonnummer. 

Na 0-5 winst bij Kennemers
Vitesse heeft de titel 
voor het grijpen
Beverwijk - Het beloofde op 
Paaszaterdag in Beverwijk een 
spannende titelstrijd te worden 
tussen de nummers 1 en 2 van 
de ranglijst. Vitesse stond 3 pun-
ten achter op koploper Kenne-
mers en mocht dus sowieso niet 
verliezen om zicht op het kampi-
oenschap te houden. Het was ge-
woon alles of niets voor het team 
van Thijs Sluijter. Maar met de 
verwachte spanning was het ei-
genlijk al gauw gedaan. Binnen 
12 minuten werd Kennemers op 
een 0-2 achterstand gezet en die 
klap kwam de koploper daarna 
niet meer te boven. Uiteindelijk 
werd het zelfs kort voor tijd 0-5, 
maar die stand had eigenlijk al bij 
de rust op het scorebord moeten 
staan.
Vitesse begon agressief aan het 
duel. Al in de vijfde minuut was 
Rik Beentjes de weifelende cen-
trale verdedigers te snel af. Daar-
door verscheen hij meteen vrij 
voor de keeper en scoorde be-
heerst: 0-1. Zeven minuten la-
ter werd na een aanval over links 
de bal aangespeeld naar de op 
rechts vrijstaande Robin Bakker. 
En opnieuw was het Rik Been-
tjes die de puntgave voorzet wist 
binnen te tikken: 0-2. Kort daarna 
werd één van het centrale verde-
digingsduo geslachto�erd maar 
die wissel zorgde allesbehalve 
voor rust in de dit keer wel héél 
zwakke verdediging van de kop-
loper. En dat terwijl ze in de af-
gelopen 22 duels slechts 17 te-
gendoelpunten moesten incas-
seren. Vitesse rook bloed en ging 
voor een grotere voorsprong. 
Dat leek niet veel later al te luk-

ken toen Robin Bakker de nog 
voor hem staande tegenstander 
te snel af was en beheerst scoor-
de. Maar die goal werd geheel 
ten onrechte alsnog afgekeurd 
na overleg met de grensrech-
ter. Een tegenvaller voor Vitesse 
omdat het doelpunt in eerste in-
stantie al was goedgekeurd door 
de scheidsrechter! Vitesse pakte 
daarna toch weer de draad op en 
zag een vierde doelpunt wél te-
recht afgekeurd worden wegens 
buitenspel. Zo’n tien minuten 
voor rust werd de genadeklap als-
nog uitgedeeld nadat eerst al en-
kele grote kansen waren gemist. 
Met twee prima doelpunten zet-
te Robin Bakker zijn ploeg op een 
dik verdiende 0-4 voorsprong.
Na rust probeerde Kennemers 
nog wel de bakens te verzetten 
maar de thuisploeg bakte er de-
ze middag niets van en wist mede 
door sterk verdedigen van Vites-
se nauwelijks een kans te creëren. 
Omdat Vitesse het allemaal wel 
geloofde viel er de tweede helft 
weinig meer te genieten voor de 
talrijk meegereisde supporters 
van Vitesse. Vlak voor tijd was het 
uiteindelijk Nick van de Ven die 
de koploper op een blamerende 
0-5 nederlaag trakteerde. 
Door deze eclatante zege heeft 
Vitesse op doelsaldo de koppo-
sitie van Kennemers overgeno-
men. Met nog twee achtereen-
volgende thuisduels voor de 
boeg op 12 en 19 mei en een uit-
duel op 26 mei bij het onder aan-
staande DTS heeft Vitesse na 13 
jaar het kampioenschap eindelijk 
weer eens voor het grijpen! (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Afgelopen donder-
dag heeft het bestuur van DOS 
haar leidster Marjan gehuldigd 
voor 50 jaar lidmaatschap van de 
vereniging (en dus ook van de 
Gymnastiekbond). Uiteraard in 
de eerste jaren als deelneemster 
aan de turnlessen maar al gauw 
begon zij te helpen bij de les-
sen en nadat zij de nodige diplo-
ma’s had gehaald ging ze lesge-
ven aan kinderen. Later is zij ook 
begonnen met het lesgeven aan 
volwassenen en dat is inmiddels 
haar functie binnen DOS. Marjan 
zet zich altijd met enthousiasme 
in voor de club. In 2012 is Mar-
jan door de ledenvergadering be-
noemd tot erelid.
Na de laatste les voor de meiva-

Clubtrouw kantie werd ze niet alleen verwel-
komd door de leden van haar hui-
dige donderdaguur, maar ook wa-
ren vele leden van haar andere 
lessen naar Sporthal De Bloemen 
gekomen om haar in het zonne-
tje te zetten. Het bestuur hoopt 
dat zij nog lang aan de vereniging 
verbonden zal blijven. (Foto: aan-
geleverd)

Limmen  -  S.V.A.

balsponsor:  PERKGOEDSPECIALIST CRISTIAN SCHILDER

pupil v.d. week: XAVI MIN (speler van Limmen JO13-1)

ZONDAG 28 APRIL 
Aanvang 14.00 uur:
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29 april: Themabijeenkomst over biodiversiteit

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 Zaken*
 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

vergaderingen aan de orde zijn. 

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

 ri    ia raa s ri   castricum. l,  ia  t l umm rs 0  909 014  0  
909 01 .

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

l t a a  1 m i i itaal  i  t m t uis
Afvalpas of rolcontainer nodig?

 Aanstaande zaterdag, 27 april, zijn de afvalbrengstati ons gesloten in verband met    
   Koningsdag.

Afvalbrengstations gesloten 
op Koningsdag

Wie een nieuw pasje nodig hee   voor de ondergrondse container of toegang tot 
afvalbrengstati on Schulpstet, kan deze voortaan online aanvragen of a  alen in het 
gemeentehuis. A  alen bij de balie van het afvalbrengstati on aan het Schulpstet is niet meer 
mogelijk. Deze balie sluit per 1 mei. 

Een nieuw pasje voor de ondergrondse container of toegang tot Schulpstet kost  7,50. U kunt 
hem vanaf 1 mei aanvragen via MijnAfvalwijzer.nl, u krijgt de pas thuisgestuurd. Aanvragen 
in het gemeentehuis kan ook: bij de A  aalbalie naast de recepti e. Een afspraak maken is niet 
nodig en u kunt de pas dan direct meenemen. 

Het aanvragen van een nieuwe afvalcontainer (restafval of GFT) kan het best via MijnAfvalwijzer.
nl. Is uw rolcontainer kapot, dan wordt die omgewisseld (zorg wel dat de container leeg is). Bent 
u uw container kwijt, dan krijgt u de nieuwe voor uw woning afgeleverd. 

Wilt u meer informati e? Kijk dan op MijnAfvalwijzer.nl of bel 14 0251.

Op 29 april vindt er een bijeenkomst 
plaats van de Overleggroep Buitengebied 
Castricum met als thema biodiversiteit. 
Kirsten Haanraads, betrokken bij het 
Deltaplan Biodiversiteit, begint de 
avond met een algemene inleiding over 
biodiversiteit. Vervolgens wordt ingezoomd 
op lokale initi ati even. o vertelt agrariër 
Wilco Brouwer de Koning over kansen 
die er liggen binnen de landbouw. Rein 
Leguijt van Natuurlijke aken presenteert 
de uitkomsten van een inventarisati e 
van bermen. Tenslott e vertelt een 
vertegenwoordiger van Bijzaak over hun 
acti viteiten om meer ruimte te creëren 
voor bijen en andere insecten in het 
openbaar groen.

Bijeenkomst
De bijeenkomst op maandag 29 april vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiti ng om 22.00 uur, waarna drankje en hapje. 

De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom

Culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, 
lee  ijd, talenten of beperkingen: het maakt 
niet uit. Iedereen moet mee kunnen doen 
in een ‘inclusieve samenleving’. Om voor 
een inclusieve gemeente een acti eplan te 
maken, hee   de gemeente Castricum twee 
‘iedereen-doet-mee-tafels’ georganiseerd 
waar inwoners en organisati es input konden 
geven voor het plan. 

Uit de waardevolle opbrengst en aangedragen thema’s ti jdens deze twee bijeenkomsten (in 
november 2018 en januari 2019) is de wens ontstaan om de gemaakte afspraken en acti es 
concreet te maken. Dit wordt ti jdens de afrondende bijeenkomst besproken. Ook wordt 
besproken welk vervolg het plan krijgt. 

itnodiging
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kan  Wij nodigen iedereen uit om deze bijeenkomst bij te 
wonen op: 

Datum en ti jd: woensdag 8 mei van 16.00 tot 17.30 uur
Locati e: Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1 (zaal Sti erop)

Iedereen-doet-mee-tafel: 
afrondende bijeenkomst

Het is belangrijk dat u zich als bewoner veilig 
voelt. Ook in uw buurt. Geluidsoverlast, ruzie 
om een parkeerplek, pesterijen, inti midati e, 
onenigheid over bijvoorbeeld de tuin? 
Buurtbemiddelaars kunnen helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die 
ingeschakeld kunnen worden om problemen 
tussen buren naar tevredenheid te helpen 
oplossen.

Werkwijze van buurtbemiddeling
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen twee opgeleide vrijwillige bemiddelaars op 
bezoek. ij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. 
Onder begeleiding van bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot oplossingen te komen.

Bemiddeling nodig?
U kunt hiervoor contact opnemen met De Bemiddelingskamer. De contactgegevens en meer 
informati e vindt u via www.debemiddelingskamer.nl. 

urencon  ict  cha el uurt emiddeling in
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Bouwketen op P+R-terrein station
Op het Westerplein staan vanaf 23 april bouwketen en bouwmaterialen opgesteld. e staan op 
ongeveer 30 parkeerplaatsen op dit P R-terrein aan de duinzijde van het stati on. Dat is nodig in 
verband met de verbouwing van het stati on. In ieder geval tot het eind van dit jaar blijft  dat zo. 

Komt u naar het stati on met de auto? Houd dan hiermee rekening: 
-  Er zijn in totaal minder parkeerplekken beschikbaar. We proberen op andere plaatsen dichtbij 

het stati on ti jdelijk extra parkeerplaatsen te regelen maar zijn daarover nog in overleg.
-  De rijroute naar het P R-terrein wordt ‘geknipt’: vanaf de noordkant kunt u parkeren op de 

noordelijke helft ; komt u vanaf de zuidkant, dan kunt u parkeren op de zuidelijke helft . U 
kunt op het terrein niet meer doorrijden ter hoogte van de ingang van de perrontunnel. De 
omleiding van de aanrijroutes staat aangegeven met borden. 

-  Houd daarom rekening met iets meer reisti jd richti ng stati on, naar scha   ng 1-5 minuten.
-  Kunt u ook met de fi ets naar het stati on komen? Doe dat dan  Voor fi etsers verandert er niets 

aan de toegang tot het parkeerterrein. De fi etsenstalling en rekken blijven gewoon in gebruik. 
-  Reken verder op meer drukte rond het stati on in verband met de bouwverkeer en 

-werkzaamheden.

Vanaf 8 juni wordt de perrontunnel vanaf de duinzijde afgesloten. Die wordt dan verbouwd. 
Daarover leest u later meer. Alles weten? Ga naar de webpagina www.castricum.nl  projecten 
en plannen  stati onsgebied Castricum 

Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Toon Mans wordt het startsein 
gegeven voor een feestelijke  mei-viering in Castricum. In nauwe samenwerking tussen 
gemeente en het Veteranen Comit  is op het Dorpsplein een passend en mooi programma 
georganiseerd. Op deze wijze gee   Castricum aandacht aan het feit dat vrijheid niet alti jd en 
niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.

De aanzet voor de 5 mei viering wordt al op 4 mei gegeven met de (landelijke) 
herdenkingsbijeenkomsten. Om middernacht wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur 
ontstoken als s mbool van de overgang van herdenking naar bevrijding. Atleten van Atleti ek 
Vereniging Castricum brengen al rennend (in estafett evorm) de fakkel naar Castricum. De 
volgende dag rond kwart voor n (12.45 uur) worden zij op het Bakkersplein verwacht. Daar is 
ondertussen een colonne met oude legervoertuigen aangekomen en zorgt fanfareorkest Emergo 
voor de muzikale omlijsti ng.

Na overhandiging van de fakkel aan burgemeester Toon Mans wordt om 13.00 uur het 
vrijheidsvuur ontstoken. Met passende muziek door Emergo volgt na de toespraak van Toon 
Mans het informele deel georganiseerd door Winkeliersvereniging Castricum en Grand Caf  
Balu. 

In vrijheid kiezen
Het mott o van de 4 en 5 mei viering tussen 2016 en 2020 is “Geef vrijheid door” en voor 2019 
is het jaarthema “in vrijheid kiezen”. Daarmee wordt gerefereerd aan 100 jaar kiesrecht, de 
Provinciale en Europese verkiezingen in 2019 en dat wij in alle vrijheid kunnen kiezen, doen en 
laten wat wij willen, wel binnen de regels van de wet. 
Voor meer informati e over 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl 

Castricum viert de vrijheid

am lac  s r u  l trisc  apparat

oe mee en in

Castricum doet mee aan de Wec cle-inleveracti e voor afgedankte elektrische apparaten en 
spaarlampen (e-waste). Inwoners die na Koningsdag e-waste inleveren bij het Afvalbrengsta-
ti on, krijgen een grati s Wec cle Rec cle Memo-spel (op  op). Ook kunt u een Sponsorche ue 
winnen voor een lokaal goed doel of club.  
 
Apparaten niet verkocht op de vrijmarkt?
Als u na Koningsdag uw niet verkochte elektrische apparaten en spaarlampen inlevert bij het 
Afvalbrengstati on, krijgt u een grati s Wec cle Rec cle Memo-spel. Op = op  Liever een tweede 
leven voor je apparaat? Breng het naar de kringloop of kijk op wati smijnapparaatwaard.nl.

Win  1.000,- voor een lokaal goed doel
U kunt ook zelf een inzamelacti e voor oude elektrische apparaten en spaarlampen verzinnen. 
WeC cle heeft  hiervoor grati s promoti emateriaal op haar site gezet. Lever na de acti e de e-
waste in bij het Afvalbrengstati on en maak hier een foto of fi lmpje van. Daarmee maakt u kans 
op een WeC cle Sponsorche ue van  1.000,- voor een goed doel of club in de buurt. Er zijn ook 
100 troostprijzen te winnen. 

Kijk voor informati e over de acti e op www.wec cle.nl/inleveren. De openingsti jden van het 
Afvalbrengstati on staan op www.castricum.nl. 

Rec cling belangrijk
Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en armaturen (e-waste) in de vuilnisbak. En 
vooral na de vrijmarkt komen deze onverkochte spullen in de prullenbak terecht. Terwijl oude 
elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) vaak nog een tweede leven kunnen hebben. 
Of de grondsto  en blijven behouden door ze te rec clen. Schadelijke sto  en uit de apparaten 
komen zo niet in het milieu terecht en de uitstoot van CO2 wordt vermeden. 

WeC cle organiseert de inzameling en rec cling van e-waste in Nederland. 

Op donderdag 23 mei mogen onze kiesgerechti gde inwoners weer naar de stembus. Ditmaal 
om hun stem uit te brengen op kandidaten voor ederlandse vertegenwoordiging in het 
Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in 
de  jaar gehouden. Alle informati e over de verkiezingen 
leest u op onze speciale webpagina: www.castricum.nl
verkiezingen2019

Mag ik stemmen? 
U mag stemmen  en krijgt dus een stempas  als u: 

 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 Op 9 april 2019 in onze gemeente stond ingeschreven;
 De Nederlandse nati onaliteit heeft ; OF

   als u een niet-Nederlandse EU-onderdaan bent en u hebt laten registreren als kiezer;
 Niet bent uitgesloten van kiesrecht. 

Hoe stem ik? 
Bent u kiesgerechti gd, dan krijgt u in de week van 9 mei de stempas thuis. Gaat u stemmen? 
Neem dan mee:

 de stempas
 een identi teitsbewijs (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). 

   Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen  of ik wil voor iemand anders stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kunt u nu al schrift elijk regelen. Het formulier 
daarvoor kunt u vinden op de website, www.castricum.nl/verkiezingen2019, knop ‘Volmacht’. 
U downloadt het formulier, vult het samen in en levert het in bij de recepti e van de gemeente. 
Of u stuurt het ingevulde formulier naar verkiezingen@castricum.nl of per post naar: Bureau 
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan kunt u a  alen bij de recepti e van het gemeentehuis 
of opvragen via bovenstaand post- of e-mailadres. 
Het ingevulde formulier moeten wij uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De gemeente 
maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. 

Waar stem ik voor? 
Wilt u weten wat het Europees Parlement doet? U leest het hier: 
htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Verkiezingen Europees Parlement
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 24 april 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres
100419 Rijksweg 127a in Limmen 
 Het aanleggen van een noodweg naar parkeerplaats Schipperslaan   
 (WABO1900639)
110419 Duinenboschweg 47 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (achterzijde) (WABO1900645)
140419 Visweg 18 in Limmen  
 Het veranderen van de woning (gevel en dakvlak) (WABO1900656)
150419 Prins Bernhardlaan 13 in Akersloot 
 Het plaatsen van een  Chil-ruimte voor de jeugd (WABO1900658)
150419 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) (WABO1900659)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Ingetrokken: Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
    Het verbouwen van de woning (WABO1900435)
 • Vergunningsvrij: Johan Willem Frisostraat 10 in Castricum  
    Het plaatsen van een berging (WABO1900609)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
170419 Kogerpolder (ten hoogte van 7) in de Woude 
 Het aanbrengen van twee ti jdelijke inritt en (WABO1900353)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
150419 Lindenlaan 90 in Castricum  
 Het vergroten van de woning aan de voorzijde t.p.v. de eerste verdieping   
 (legalisati e) (WABO1900351)
150419 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de (bedrijfs)woning (WABO1900159).
160419 Helmbloem 20 in Castricum 
 Het realiseren van een erker (Wabo1900393)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
150419 Vuurbaak in Limmen 
 Verleende evenementenvergunning Bloemendagen Limmen 2019 van zaterdag  
 27 april 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019, het evenement in het park aan 
 de Vuurbaak in Limmen is op zondag 28 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur,  
 verzenddatum besluit 15 april 2019 (APV1900308).
160419 Verschillende locati es in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning muziekfesti val “Van Dorp tot Kust”, 
 op zondag 26 mei 2019 van 10.30 uur tot 18.15, verzenddatum besluit 16 april  
 2019 (APV1900163).

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
150419 Dorpsstraat 72C in Castricum 
 Verleende terrasvergunning(uitbreiding terras) Club Mariz , verzenddatum besluit  
 15 april 2019 (HORECA180051)

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

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst: 
‘Ontwikkeling locati e CF Smeetslaan 232 te Castricum’

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 9 april 2019 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met de eigenaar 
van de locati e C.F. Smeetslaan 232 te Castricum, Rafema Beheer BV, betrekking hebbend 
op de ontwikkeling van een appartementencomplex met totaal 51 woningen aan de C.F. 
Smeetslaan 232 te Castricum.

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt voor de duur van zes weken voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Goverde, beleidsmedewerker afdeling 
Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Castricum, 24 april 2019.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

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

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Hoe staat het met de algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten in onze gemeente? Zijn 
ze goed toegankelijk, zijn er genoeg en op de ‘juiste’ plekken? Die vraag is beantwoord door 
het Platf orm Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). 

Naar aanleiding van het onderzoek beveelt het platf orm aan om 14 extra plaatsen aan te leggen, 
op specifi eke plekken, en om een aantal plekken aan te passen zodat ze beter toegankelijk zijn. 

Wethouder Slett enhaar is blij met de aanbevelingen: ‘Het is fi jn dat het platf orm kriti sch 
meedenkt, zeker op zo’n specifi ek onderwerp. We werken graag aan de voorgestelde verbeter-
ingen, want wij vinden voldoende en goed toegankelijke gehandicaptenparkeerplaatsen belan-
grijk.’ De wethouder belooft  acti e op de korte termijn.

Platform stelt 14 extra gehandicapten-
parkeerplaatsen voor

Wethouder Slett enhaar neemt het rapport van het 
Platf orm Gehandicaptenbeleid Castricum in ontvangst




