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Gemeente doet bijdrage aan organisatie 
slotdebat om opkomst te bevorderen
Castricum - De gemeente Castri-
cum doet een � nanciële bijdrage 
aan de organisatie van het grote 
slotdebat ‘De Finale’ om de kaar-
ten gratis beschikbaar te maken. 
De gemeente doet dat in het ka-
der van opkomstbevordering. De 
kaarten kunnen vanaf nu gratis 
worden uitgegeven.
Dat gebeurt na kritiek van D66, 
GroenLinks, PvdA en SP over de 
kaartprijs. De vier partijen von-
den dat de kaartprijs van 7,50 eu-
ro te hoog was en drempels zou 
opwerpen voor mensen om het 
debat te kunnen volgen.  
Sander Verschoor, hoofdredac-
teur van Omroep Castricum, ver-

dedigde zich door te stellen dat 
er een zaal gehuurd moet wor-
den en dat er uitgaven zijn voor 
licht en geluid. Verschoor: ,,Zelfs 
met kaartverkoop zou er onder 
de streep een verliespost over-
blijven, die gedragen zal worden 
door de organisatoren van het 
debat: Omroep Castricum, de On-
dernemersvereniging Castricum, 
Ondernemersvereniging Limmen 
en Goed Contact.’’
Met de 1.000 euro van de ge-
meente kan de verliespost nu ge-
dempt worden. Een eerder ver-
zoek werd nog afgewezen door 
de gemeente. De zitplaatsen kun-
nen nu zonder bijdrage worden 

uitgegeven. Verschoor: ,,We zijn 
echt blij dat de gemeente alsnog 
een bijdrage doet, zodat iedereen 
die dat wil in Theater Konings-
duyn het debat kan bijwonen. 
Dat is ook altijd ons uitgangspunt 
geweest.’’
Het slotdebat wordt gehouden 
op zondagavond 18 maart om 
20.00 uur in Theater Konings-
duyn in Geesterhage in Castri-
cum. Kaarten moeten wel vooraf 
worden besteld door geïnteres-
seerden. Dat kan door een mail te 
sturen naar debat@castricum105.
nl. Mensen die de bijdrage al had-
den betaald, krijgen het bedrag 
teruggestort. 

,,Lokaal ondernemerschap is de 
ruggengraat van de samenleving”

In de Regionale Detailhandelsvi-
sie is te lezen dat Akersloot een 
winkelgebied zonder kansrijk 
perspectief is. Voor andere ge-
meente geldt dit voor sommige 
wijken. ,,Ondernemerschap is nu 
nog gewoon mogelijk, maar ver-
dere ontwikkelingen zijn beperkt. 
Dit betekent dat vrijgekomen 
winkelmeters in de toekomst 
maar beter kunnen worden om-
gezet naar woonmeters. Er wordt 
onvoldoende rekening gehou-

Akersloot - ,,Voorzieningen in onze dorpen zijn van groot belang 
om deze leefbaar, sociaal en aantrekkelijk te houden als woon- 
en leefomgeving. Daarom hebben wij als VVD de afgelopen week 
tegen de regionale detailhandelsvisie gestemd. De meerderheid 
van de raad heeft ons daarin gelukkig ondersteund.” Aan het 
woord is Rob Dekker (38), duizendpoot, ondernemer en lijsttrek-
ker voor de VVD.

den met de gevolgen ervan. Ik 
ben niet tegen fusies of schaal-
vergroting, maar we moeten 
daarin niet doorslaan. Het is hier 
nu goed wonen, maar dat gaat al-
lemaal niet vanzelf. Laten we on-
ze krachten bundelen en de regie 
pakken in onze eigen omgeving.”
Een dorp functioneert niet goed 
als winkelvoorzieningen of ver-
enigingen verdwijnen, stelt Rob. 
Als gevolg daarvan zouden de 
kosten voor de samenleving wel 

eens � ink op kunnen lopen. ,,Lo-
kale ondernemers zijn drager 
van vele activiteiten en sponso-
ren een enorm bedrag aan tal van 
verenigingen en stichtingen. Kijk 
eens naar de voetbalvelden, Bol.
com of Wehkamp zie je daar niet 
adverteren. Om de leefbaarheid 
te behouden moeten we geza-
menlijk de handschoen zelf meer 
oppakken. De gemeente facili-
teert, maar voorstellen en oplos-
singen ten aanzien van de leef-
baarheid komen deels vanuit de 
gemeenschap.” 

Rob zou het liefste met enige re-
gelmaat inwoners bijeenroepen, 
op wijk- of dorpsniveau, bijvoor-
beeld voorzitters van verenigin-
gen. ,,Zij hebben een enorm net-
werk en kunnen vertellen waar 
het wringt in hun omgeving. Sa-
men kunnen we dan bedenken 
welke oplossingen er mogelijk 
zijn. Er kan ongelofelijk veel als je 
het samen doet.”

In het dagelijks leven is Rob te 
vinden in zijn winkel met huis-
houdelijke artikelen en speel-
goed. Hij is getrouwd, vader van 
twee kinderen met een derde op 
komst. Daarnaast is hij zeer actief 
als vrijwilliger in tal van besturen 
en betrokken bij veel evenemen-
ten in het dorp. I

n 2013 ontving hij voor zijn inzet 
voor de gemeenschap een Ko-
ninklijke onderscheiding.

Juf Carla al veertig jaar 
actief in het onderwijs
Castricum - Donderdag werd juf 
Carla Riethorst, directeur van de 
Juliana van Stolbergschool, in het 
zonnetje gezet vanwege veertig 
jaar in het onderwijs. Het feest 
werd met alle leerlingen gevierd. 

Veertig jaar geleden startte Car-
la met haar 21 jaar op de Vondel-
school in Heiloo met een groep 
van 38 leerlingen in de toen nog 
vijfde klas. Daarna heeft ze ve-
le jaren in de eerste klas lesge-
geven. Na een fusie ontstond 
de Springschans waar Carla alle 
groepen heeft gedraaid voordat 

ze waarnemend directeur werd. 
In 2007 werd ze echt directeur op 
de basisschool waar ze zelf haar 
schoolloopbaan als leerling is be-
gonnen, de Juliana van Stolberg-
school. Nu alweer elf jaar verder 
ervaart ze daar nog steeds een 
inspirerende omgeving. ,,Het zit 
‘m voor mij in de manier hoe de 
kinderen met elkaar omgaan, het 
enthousiasme en de professiona-
liteit van het team en de betrok-
ken ouders”, aldus de jubilaris. 
Op woensdag 21 maart is er een 
open dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur op school. 

Matteüspassie
Limmen - Op 25 maart om 15.30 
uur is er een concert in de protes-
tantse kerk. Op het programma 
staat de Matteüspassie van Piet 
van Midden en Gerard van Am-
stel. De Passie wordt uitgevoerd 
door het koor van de Witte Duif, 
een projectkoor en een muzikaal 
ensemble, onder leiding van Ma-
rianne Beitler. De Matteüspas-
sie bevat ook vier oorspronkelij-
ke koralen van de beroemde Mat-
thäus-Passion van Johann Sebas-
tian Bach. De toegang is gratis. 

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

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95

ER IS WEER DAGELIJKS VERS GEBAKKEN PAASBROOD

Zorgen in de politiek om 
extra geld voor BUCH
Castricum - Het CDA noemt het 
een duur, maar noodzakelijk me-
dicijn, PvdA een rouwende di-
agnose en een medicijn dat niet 
gaat werken; de 4,5 miljoen die 
de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo nog eens 
samen extra moeten ophoesten 
voor de ambtelijke werkorganisa-
tie BUCH. 

Al eerder is gevraagd om een ex-
tra bijdrage van 4 miljoen voor de 
ICT en volgend jaar moet er 2,4 
miljoen bij. Een deel van de pro-
blemen heeft te maken met een 
het toegenomen ziekteverzuim 
en de opleving van de econo-
mie waardoor er meer personeel 
nodig is. Denk dan bijvoorbeeld 
aan het aantal aanvragen voor 
bouwvergunningen. De gemeen-
teraadsleden werden gevraagd 
een zienswijze mee te geven aan 

de nieuwe raad die aantreedt na 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maaer. Positief waren CDA, 
SP en GDB. Gerrit Branderhorst: 
,,We moeten nu � ink zijn en door-
zetten.” De andere partijen ble-
ven op de vlakte of waren rond-
uit negatief. PvdA zou een onaf-
hankelijk onderzoek willen naar 
de overschrijdingen en stelt voor 
het aantal weknemers in het ma-
nagement terug te brengen. De 
VrijeLijst sprak weer de hoop uit 
op ook een bestuurlijke samen-
werking tussen de vier gemeen-
ten. 
Ralph Castricum van Fractie Cas-
tricum sluit zich aan bij Thijs Bijl, 
bestuursvoorzitter Gemeente-
belangen BES, die donderdag in 
de De Alkmaarsche Courant stel-
de dat burgemeester Hetty Haf-
kamp moet aftreden als voorzit-
ter van het bestuur van de BUCH.

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Overmatig 
drankgebruik
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag tegen 02.00 uur 
kreeg de politie een melding 
van een jongen die onwel was 
op de rotonde C.F.Smeetslaan/
M.L. Kinglaan. De 17-jarige, jon-
gen lag in het gras en was slecht 
aanspreekbaar. De jongen is door 
de Ambulancedienst nagekeken. 
Hij bleek zwaar onder invloed en 
koud te zijn. Zijn vrienden vertel-
den dat zij uit waren geweest in 
Castricum en dat de jongen on-
geveer een halve � es sterke drank 
en meerdere biertjes had gedron-
ken. De jongen is, nadat hij be-
handeld was, door zijn ouders op-
gehaald.

Verder onderzoek naar 
nieuwe zwemvoorziening
Castricum - De gemeente Castri-
cum gaat verder onderzoek doen 
naar een nieuwe zwemvoorzie-
ning in het gebied Noord-End in 
Castricum. Het onderwerp stond 
donderdagavond op de agenda 
van de gemeenteraad.

Het college heeft op 1 februari 
2018 een aantal uitgewerkte al-
ternatieven (locaties en varian-
ten) voor een zwemvoorziening 
op Noord-End voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Later is daar nog 
een addendum aan toegevoegd.
Vervolgens hebben raadsleden 
tijdens de Carrousel op 22 febru-
ari aangegeven dat zij nu nog 
geen standpunt wilden innemen 
over het voorstel, vanwege de na-
derende gemeenteraadsverkie-
zingen. Wel was het gevoel dat 
verder onderzoek naar de ver-
schillende locaties, varianten en 
niveaus voor duurzaamheid bin-
nen afzienbare tijd moet plaats-
vinden. Een nieuwe gemeente-
raad kan dan hierover een besluit 
nemen, zo mogelijk nog voor de 

zomer. Het college heeft om die 
reden het raadsvoorstel plus ad-
dendum ingetrokken en het ‘Rap-
port De� nitiefase Nieuwe Zwem-
voorziening Noord-End Castri-
cum’ ter kennisname voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Dit rap-
port vormt de basis voor verdere 
onderzoeken.
Het college heeft de raad daar-
bij voorgesteld hiervoor extra 
geld beschikbaar te stellen. Na 
een kort debat hierover is de ge-
meenteraad afgelopen donder-
dag 8 maart via een unaniem 
aangenomen motie akkoord ge-
gaan met een extra budget voor 
aanvullende onderzoeken.

Kort samengevat betekent dit dat 
de gemeenteraad dus nog geen 
besluit heeft genomen over de 
locatie of variant voor een nieu-
we zwemvoorziening. De komen-
de periode vinden vervolgonder-
zoeken plaats. Het nieuwe colle-
ge en de gemeenteraad zullen 
dan de volgende besluiten ne-
men.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren 
Castricum - 18-02-2018: Meggie 
Zonneveld, dochter van Rick H.N. 
Zonneveld en Priscilla P.A. van 
Leeuwen.
Limmen - 04-03-2018: Nina Elise 
Schouwstra, dochter van Edwin 

Schouwstra en Inge J.C. Huisman
Overleden
Castricum - 28-02-2018: Alida J. 
Veenhof, weduwe van Hendrikus 
Rowinkel en Adrianus Meijer. 28-
02-2018: Willy Oliemuller. 02-03-
2018: Johanna E. Schermer, we-

duwe van Joseph L. de Zeeuw.  
06-03-2018: Neeltje M. Stigter we-
duwe van Frederik K. Oldenhove.
Limmen - 04-03-2018: Adam J. 
Prins, gehuwd met Antje de Vink.
06-03-2018: Roelof Schuring, we-
duwnaar van Aaltje Hegen. 

Toch rotonde bij Visweg
Castricum - Een motie van 
GroenLinks om een rotonde in 
plaats van een kruising met stop-
lichten te realiseren op de Vis-
weg/Rijksstraatweg heeft het ge-
haald. Daar zijn veel inwoners van 
Limmen heel blij mee, omdat zij 
de kruising als gevaarlijk bestem-
pelden. De raad had in 2011 al 
unaniem besloten dat er een ro-
tonde moest komen, maar in 
2015 werd dat veranderd in een 

kruising met stoplichten omdat 
rotondes de doorstroming op de 
hoofdroute zouden belemmeren. 
Aantoonbaar onjuist, stelt Groen-
Links. 
Dit was ook in rapporten over dit 
kruispunt van Goudappel Cof-
feng geen argument en zowel 
Goudappel Co� eng als de Fiet-
sersbond hebben een rotonde 
meerdere malen als de meest vei-
lige optie gepresenteerd.

Nog altijd breed draagvlak 
voor hospice in Limmen 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum en de werkgroep Hospice 
zijn nog steeds met elkaar in ge-
sprek over de vestiging van een 
Hospice in Limmen. Woensdag-
morgen bleek tijdens het over-
leg tussen de partijen dat de mo-
gelijkheden nog niet zijn uitge-
put. Vertegenwoordigers van de 
gemeente, de werkgroep Hos-
pice en Driessen Vastgoed heb-
ben een positief gesprek met el-
kaar gevoerd. Alle partijen wil-
len zich inzetten voor de realisa-
tie van een hospice. De locatie 

Schoolweg, de museale hoek van 
Limmen, valt daarbij voor de ge-
meente af. Het college vindt de 
realisatie van een hospice aan de 
Schoolweg niet gewenst en bo-
vendien niet binnen de eigen en 
provinciale regels uitvoerbaar. 
De alternatieven voor de vesti-
ging van een hospice zijn nog 
niet uitgeput. Het gemeentebe-
stuur en Driessen Vastgoed ver-
wachten dat er locaties zijn waar 
het plan sneller uitvoerbaar is. 
Daarmee is ook het belang ge-
diend van toekomstige gebrui-

kers van een hospice, die nu nog 
moeten uitwijken naar omliggen-
de gemeenten. 

Het geduld van de werkgroep 
Hospice wordt hiermee op de 
proef gesteld. Eerder hebben zij 
al vele locaties in beeld gehad, 
waarin zij tijd en energie hebben 
gestoken. Toch blijven de leden 
van de werkgroep positief. De 
steun van gemeente en Driessen 
Vastgoed biedt concreet zicht op 
realisatie van een hospice in de 
gemeente, waar zij zich al jaren 
hard voor maken. 
Het komt ook tegemoet aan de 
wens van de vele vrijwilligers, die 
eerder hebben aangegeven zich 
voor het hospice te willen inzet-
ten. 

In actie tegen overlast 
Ierse klusjesmannen
Castricum - De Fractie Castri-
cum, voorloper van Forza, wil dat 
er een einde wordt gemaakt aan 
de oplichtingspraktijken van de 
Irish travellers in Castricum. Dit 
blijkt uit schriftelijke vragen die 
zijn gesteld aan het college. Cas-
tricum wil onder meer weten wat 
het beleid is van de politie en de 
gemeente met betrekking tot de 
activiteiten van deze Irish travel-
lers en of hun handelingen straf-
baar zijn. Irish travellers zijn op-
dringerige Ierse klusjesmannen 
die inwoners aanbieden om klus-

jes aan huis of in de tuin te doen. 
Recentelijk zijn deze Engelsspre-
kende klusjesmannen weer ge-
signaleerd.
Raadslid Ralph Castricum: ,,Deze 
klusjesmannen zorgen voor veel 
problemen bij inwoners. Vaak ko-
men ze hun afspraken niet na, 
valt de rekening veel hoger uit en 
zijn ze erg intimiderend naar met 
name kwetsbare inwoners. Wij 
vinden dat deze klusjesmannen 
niet welkom zijn in onze gemeen-
te en dat er een verbod moet ko-
men op hun praktijken.”

Plaquette Artikel 1 in de raadszaal 
Castricum - De motie van De Vrij-
eLijst om een plaquette te plaat-
sen in de raadszaal waarop Ar-
tikel 1 van de grondwet is te le-
zen is aangenomen door de ge-
meenteraad. Hiermee wil de raad 
de beoogde eenheid van volks-
vertegenwoordiging en samen-
leving in de raadszaal op symbo-

lische wijze vormgeven. Ook in 
sommige gemeentehuizen, zo-
als de raadszaal van de gemeen-
te Medemblik locatie Wognum, 
is een plaquette met Artikel 1 ge-
plaatst. ‘Een plaquette verrijkt de 
raadszaal op passende wijze en 
geeft meerwaarde aan symbolen 
die de eenheid van volksverte-

genwoordiging en samenleving 
zichtbaar willen maken’, zo is te 
lezen in de motie.  Alleen Fractie 
Castricum stemde tegen. Het eer-
dere voorstel van deze partij om 
een Nederlandse vlag in de raads-
zaal te plaatsen werd cynisch ont-
haald door een aantal raadsleden 
en haalde het niet.

Opleidingsorkest Emergo scoort op festival
Castricum/Krommenie - Het op-
leidingsorkest van muziekvereni-
ging Emergo Castricum nam zon-
dag deel aan het opleidingsfesti-
val, georganiseerd door muziek-
vereniging Onderling Genoegen 
uit Krommenie. 
Onder leiding van dirigent Zoran 
Rosendahl trad het opleidings-

orkest van Emergo op in de ge-
vorderden-klasse. Jurylid Marije 
Koopmans, trompettiste en diri-
gente, schreef een mooi juryver-
slag voor het orkest. Hierin wer-
den de speelstijl, de mooie lan-
ge lijnen, de articulatie, de con-
trasten en balans geroemd. Ook 
gaf ze nog waardevolle tips om 

sommige ritmes net wat duidelij-
ker naar voren te brengen en de 
controle te houden over de stem-
ming. 
Al met al leverde dit een mooi 
aantal van 83 punten op, wat 
goed was voor de derde plek 
van totaal zes deelnemers in de-
ze klasse. 

Wij willen graag iets zeggen over knollen en 
citroenen. Het CDA in Castricum is blij met jul-
lie positieve gedachten over een experiment 
met tiny houses. Wij hebben in de afgelopen 
tijd gemerkt dat er veel behoefte is aan kleine 
huurwoningen. De gesprekken die wij voer-
den in het tiny house op het Bakkersplein-
tje gaven extra inzicht in veel schrijnende ge-
vallen. Waar wij aan denken is aan een pro-
ject waarbij sprake is van tijdelijke plaatsen en 
tijdelijke huur. Wij hebben daarbij steeds te-
gen de mensen gezegd dat dit experiment in 
de komende periode nog moet worden uit-
gewerkt. Dat kost tijd zo weten wij van ande-
re gemeenten. Voorbereidend overleg met 
de woningbouwvereniging hebben wij al ge-
voerd. Plekken hebben wij al op het oog. Voor 
ons is de gezamenlijke politieke wil de eerste 
stap en de uitwerking, waar, afspraken, tijde-
lijkheid, investering, huurprijs et cetera, direct 
de volgende stap.
Uw uitgebreide krantenartikel in het Nieuws-
blad voor Castricum van 7 maart hebben wij 
ervaren als een oneerlijk en onjuist verhaal 
naar onze burgers. U roept dat het allemaal 
zo geregeld is. U geeft de mensen hoop zo-

als een wonderdokter dat doet. U weet dat 
dat niet zo kan. Het stukje agrarische grond 
is, naar ik begrijp, voor een deel in eigendom 
van Fred Weda. Het is bekend dat Fred al tien-
tallen jaren hoopt dat het qua bestemming 
is om te zetten naar bouwgrond. De waar-
de stijgt dan enorm. U weet dat de gemeente 
en de provincie daar niet aan mee willen wer-
ken omdat het geen bouwbestemming heeft 
en niet krijgt. U suggereert dat u dat nu even 
met een vingerknip kunt regelen; u geeft 
zelfs aan dat er al ingetekend kan worden. 
Dat is niet realistisch en wij vinden dat oneer-
lijk naar de burger. U gaat nu in beeld bren-
gen wie er allemaal in wil. U gaat prioriteren, 
u gaat toewijzen, u gaat bouwen, u gaat... en 
dat allemaal ‘morgen’. Onze insteek is om dit 
experiment serieus als activiteit van de nieu-
we raad uit te voeren. Beste Leo en Fred, doe 
mee in een eerlijk traject en laten we zo snel 
mogelijk met elkaar dit experiment starten. 
Met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Met collegiale groet, 
Gerrit Branderhorst (fractievoorzitter CDA), 
Dorien Veldt (lijsttrekker CDA).

LEZERSPOST

Open brief aan Leo van Schoonhoven en Fred Weda

Stemmen op Hiddo!
Castricum - Er heeft afgelopen 
zondag een hele bijzondere over-
nachting plaatsgevonden in Cas-
tricum. Het is hilarisch om te zien 
hoe dorpsgenoot Hiddo Prevo 
er schaamteloos alles voor over 
heeft om zich hiermee het eiland 
op te laten stemmen. Bekijk zijn  
� lmpjes op www.expeditierobin-
son.nl/pro� el/698 en oordeel zelf. 
Hidde wil meedoen aan het tv-
programma Expeditie Robinson. 
,,Ik ben qua skills en � theid denk 

ik prima geschikt. En daarnaast 
ben ik ook heel sociaal en maak 
graag mensen aan het lachen. Ik 
hoor dus prima thuis op het ei-
land, zeg ik in al mijn beschei-
denheid. Dus stem op mij, via de 
stemknop rechtsonder het � lm-
pje, kan met je FB maar ook nog 
met al je maildressen een stem 
uitbrengen. En nog belangrijker, 
deel alsjeblieft met je vrienden 
en familie om mij zoveel mogelijk 
stemmen te bezorgen.”
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Aangrijpend drama Stars 
don’t die in Liverpool
De ooit zo geliefde Hollywood-
actrice Gloria Grahame (Annet-
te Bening) slijt tegenwoordig 
haar dagen in kleine theaters. Op 
tournee door Engeland ontmoet 
ze de jonge acteur Peter Turner 
(Jamie Bell) die al snel in de ban 
raakt van de legendarische fem-
me fatale. 

Wat begint als een vurige a�aire, 
ontwikkelt zich gaandeweg tot 
een diepe relatie. Hoewel Gloria 
bijna 30 jaar ouder is, blijkt Peter 
de enige persoon te zijn bij wie ze 
troost kan vinden. Hun passie en 
levenslust worden echter zwaar 
op de proef gesteld wanneer Glo-
ria ernstig ziek blijkt te zijn.

Carmen - The 
Royal Opera
Bizets klassieke Franse opera met 
in de hoofdrol Anna Goryachova, 
in de overrompelende productie 
van Barrie Kosky.
Live opera vanuit het wereldbe-

roemde Royal OperaHouse/Co-
vent Garden te Londen. U kunt 
daar zélf bij zijn zonder hele-
maal naar Londen te hoeven. Ge-
woon... zondagmiddag in uw ei-
gen bioscoop!
Geschatte tijdsduur: 3 uur en 20 
minuten, inclusief één pauze. 
Frans gezongen met Nederland-
se ondertiteling

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Carmen - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Film Stars don’t die in Liverpool

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Shape of Water

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 16.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Bankier van het Verzet
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

De Wilde Stad
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur  
dinsdag 14.00 uur

Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri

vrijdag 16.00 uur
The Post

zaterdag 16.00 uur 
Darkest Hour

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

Ted & het geheim van 
Koning Midas 
zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur

Early Man (NL)   

Programma 15 maart  t/m 21 maart

Veel belangstelling voor nieuwe 
showroom van Hummel Kozijnen 
Heemskerk - Afgelopen week-
end is in het centrum van Heems-
kerk de nieuwe showroom ge-
opend van Hummel Kozijnen.   
Veel mensen liepen binnen om 
het team de feliciteren met deze 
mijlpaal en te zien wat dit bedrijf 
allemaal te bieden heeft. Ook ver-
tegenwoordigers van de leveran-
ciers waren van de partij om het 
feest mee te vieren. Hummel Ko-
zijnen bestaat sinds 1996. Naast 
kunststof kozijnen van het kwa-
liteitsmerk HBI, is hier een uitge-
breide collectie zonwering voor 
binnen en buiten te vinden en 
een collectie veranda’s. De nieu-
we showroom van Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is nu te vin-
den op de Kerkweg 36. De oude 
showroom aan de Lijnbaan wordt 
gebruikt als opslagruimte.

Lezing over oorzaak van veel 
leer- en ontwikkelingsproblemen
Castricum - ,,Ben je vader, moe-
der of leerkracht en heb je een 
kind dat vastloopt bij het leren 
of een kind dat zich niet vanzelf-
sprekend ontwikkelt? Heb je al 
van alles geprobeerd maar zon-
der voldoende verbetering, of 
weet je niet bij wie je kan aan-
kloppen voor hulp?”
Annemieke Hoogeboom-Veldt 
van Wonderwijs Coaching bege-

leidt al meer dan tien jaar ouders 
en kinderen met problemen zo-
als achterstanden bij het leren, te 
weinig zelfvertrouwen en lastig 
gedrag. Over één van de metho-
dieken die ze hierbij inzet, name-
lijk re�exintegratie, geeft Anne-
mieke op maandag 26 maart een 
lezing. Tijdens deze lezing maken 
de toehoorders kennis met deze 
e�ectieve methode die een op-

lossing biedt voor veel proble-
men.
Annemieke geeft de lezing op 
Landgoed Duin en Bosch in Cas-
tricum. De lezing start om 19.30 
uur en is gratis te bezoeken. Be-
zoekers kunnen ter plaatse een 
bijdrage doen voor Stichting Bo. 
Graag wel even vooraf aanmel-
den. Dat kan via www.wonder-
wijs-coaching.nl. 

Genieten, lukt dat nog?
Castricum - Lukt het nog om 
spontaan een kwartier in het zon-
netje te zitten? Zonder opge-
jaagd gevoel, zonder piekeren en 
spanning om zorgen die er zijn. 
Het lijkt simpel, maar toch is chro-
nische stress voor veel mensen 
realiteit. Eén op de zeven werk-
nemers zit opgebrand thuis. Voor 
hen is de weg naar herstel lang, 
pijnlijk en verdrietig. 
Wie dit liever tijdig wil voorko-
men kan leren bewuster te leven 
en overmatige stress te vermij-
den. Door een Mindfulnesstrai-
ning te volgen, vaak met vergoe-
ding door de werkgever. In acht 

weken leren om bewuster te le-
ven, minder te piekeren en beter 
te slapen met behulp van medita-
tieoefeningen. De Mindfulness-
training van Blomcoaching.nl is 
beslist niet zweverig maar nuch-
ter, met beide voeten stevig op 
de grond. 

Op 16 en 19 april starten nieuwe 
groepen in Castricum (maandag-
ochtend) en Uitgeest (maandag-
avond en donderdagavond). Ga 
voor meer informatie en aanmel-
den naar www.blomcoaching.
nl of bel Annelies Blom (VMBN 
cat.1) op 06-24447688.

Nieuwe exposities en 
workshops bij Streetscape
Castricum - Zaterdag 7 april spe-
len The Lofties groovy ‘Road Mu-
sic’ van 16.00-18.00 uur bij de 
opening van nieuwe exposities 
in galerie Streetscape: Frida Ba-
doux (Amsterdam) exposeert 
“Objets Trouvés” melancholieke 
assemblages, Nella van Os (Lim-
men) schilderijen “Van impres-
sie tot abstract”, haar dochter Ca-
mille van Os toont bronzen beel-
den, Ankie van Lier (Wervers-
hoof) portretten van BN-ers en 
deelnemers van het inloopatelier 
van Mieke Rozing exposeren hun 
mooiste werken. In een inspire-
rende ambiance – iedere maand 
zijn er diverse nieuwe exposities 
te zien – is op woensdag- en za-
terdagochtenden hard gewerkt 
aan eigen creaties. Iedereen is 
van harte welkom op de opening 
of kom kijken tijdens het inloop-
atelier op woensdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Van vrijdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur is 
de galerie geopend. 

Workshops olieverf
Naast de reguliere inloopateliers 
zijn er 17 maart, 14 april en 26 
mei ook speciale workshops olie-

verf-technieken voor beginners 
en gevorderden. Wil je je materi-
alenkennis vergroten of wil je er 
achter komen of je ‘feeling’ hebt 
voor werken met olieverf? Za-
terdag 17 maart van 09.30 tot 
12.30 uur geeft Mieke Rozing de 
eerste workshop mengtechnie-
ken met olieverf. In een tweede 
workshop ervaar je hoe je tex-
tuur (structuur) maakt met olie-
verf. De derde workshop in mei 
gaat over het gebruik van olie-
verf en mixed media. Deze work-
shops bij Galerie Streetscape, 
dorpsstraat 7 in Castricum heb-
ben een leerlijn maar zijn ook los 
van elkaar te volgen. Het doel is 
niet om een mooi schilderijtje te 
maken, maar om de diepte in te 
gaan en te experimenteren zodat 
je materialenkennis groter wordt. 
Voor de beginner een mooie ken-
nismaking en een goede verdie-
ping voor diegene die al met olie-
verf werkt. Alle materialen zijn 
aanwezig en de kosten zijn der-
tig euro per workshop. Aanmel-
den kan bij info@miekerozing.nl 
(06-10566887), in de galerie of via 
www.streetscape.nl. (foto: Saskia 
Steenbakkers)

Tweede editie Parnassia 
Groep Cross op 18 maart
Castricum - Op zondag 18 maart 
organiseert AV Castricum sa-
men met Parnassia Groep voor 
de tweede keer een hardloop-
cross. Dit sportieve hardloopeve-
nement was een langgekoester-
de wens van ggz-instelling Dijk 
en Duin, onderdeel van Parnassia 
Groep, die onder andere voort-
komt uit de running therapie 
voor patiënten van Dijk en Duin. 
De eerste editie van 2017 was 
zo’n succes, dat een tweede edi-
tie niet kon uitblijven.
Jong en oud, van beginner tot 
wedstrijdloper, iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen ni-
veau. Het parcours van deze nieu-
we cross loopt over het landgoed 
Duin en Bosch, de deelnemers lo-
pen een prachtige en afwisselen-
de route door de natuur. Start en 
�nish zijn op de atletiekbaan aan 
de Zeeweg 4 in Castricum. De af-
standen die de deelnemers kun-

nen lopen zijn 2,5, 4,1 en 10 kilo-
meter. Deelnemers aan de 2,5 en 
4 kilometer starten om 10.15 uur 
en de lopers voor de 10 kilometer 
starten om 10.45 uur. 
Kinderen van 5 tot circa 12 jaar 
kunnen meedoen aan de specia-
le jeugdloop over 2,5 kilometer, 
zij lopen een leuk parcours met 
spannende bospaadjes. Ouders 
kunnen met hun kinderen meelo-
pen. Jeugd vanaf 12 jaar kan kie-
zen tussen de 4 of de 10 kilome-
ter.
Op www.avcastricum.nl/parnas-
sia-groep-cross zijn de te lopen 
routes te bekijken. Inschrijven 
kan via www.inschrijven.nl. Kos-
ten voor deelname: 2,5 en 4,1 ki-
lometer: €3,- bij voorinschrijving 
en €4,- bij na-inschrijving op de 
dag zelf. 10 kilometer: €4,- bij 
voorinschrijving en €5,- bij na-in-
schrijving op de dag zelf. (foto: Ri-
chard Dijkhuizen)

Plezier met Lonneke Dort en Thijs van de Meerberg in Franks Huiskamertheater
Castricum - Lonneke Dort en 
Thijs van de Meeberg komen op 
donderdag 15 maart hun voor-
stelling spelen in Franks Huiska-
mertheater. Thijs won in 2016 het 
Leids cabaretfestival, terwijl Lon-
neke die hoogstwaarschijnlijk in 

2018 zal winnen. Beiden spelen 
donderdag de helft van de avond 
vol met nieuw materiaal. In de in-
tieme setting van Franks Huiska-
mertheater is dat een unieke be-
levenis waarvoor reserveren van 
belang is.

Thijs speelde verschillende ke-
ren zijn prijswinnende en avond-
vullende voorstelling ‘Vleeschge-
worden’ in de huiskamersfeer aan 
de Dorpsstraat. ,,Een wonderlijk 
verschil tussen de man op het po-
dium en de man aan tafel”, zegt 

Frank Boske die de artiesten voor-
af graag goed verzorgt met een 
maaltijd. ,,Een superaardige man 
die bijna onhoorbaar aangeeft 
dat hij wel een glaasje water bij 
zijn eten wil. Om dan vervolgens 
in zijn zwembroek het podium op 

te komen. Thijs is een denker die 
aan complexe verhaallijnen een 
hilarische luchtigheid geeft.” Lon-
neke Dort is van een andere kali-
ber. Zij speelt ook gitaar en zingt 
in de ruim drie kwartier die zij 
gaat spelen. Lonneke schuwt ste-

vige uitspraken niet en laat on-
omwonden, kritisch maar vooral 
vrolijk van zich horen. 
Twee krachtige cabaretiers dus 
in Franks Huiskamertheater aan 
de Dorpsstraat 23. Reserveren via 
www.dorpsstraat23.nl.  
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14 MAART

Hearts & Diamonds, de tien-
de voorstelling van Theater Bon-
hoe� er in de aula van het Bon-
hoe� ercollege. 13, 14, 15 en 16 
maart om 19.30 uur.

Open avond over 100 jaar Wal-
dorfonderwijs in de Oude Keu-
ken in Castricum, 20.00 uur.

La Superba, adembenemende 
lofzang op de stad Genua door 
Toneelgroep Maastricht in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Stephan Van� eteren)

Cabaretduo Yentl & de Boer in 
theater de Beun te Heiloo, 20.15 
uur. (foto Thijs Meuwese en Daan 
Colijn)

15 MAART

René Eshuys treedt op in woon-
zorgcentrum De Boogaert, 19.00-
21.00 uur. Entree gratis.

Lezing over kunststroming Ro-
mantiek door Martijn Pieters in 
bibliotheek Castricum, 20.00 uur. 

Lezing ‘De reconstructie van de 

IJsselkogge’ door Wouter Waldus 
in Huis van Hilde, 20.00 uur.

Nico Brantjes vertelt in de biblio-
theek in Beverwijk over vergeten 
fruitrassen en het enten daarvan, 
20.00 uur. 

Lezing Alkmaars Historisch Ca-
fé: auteur Van Oostrom spreekt 
over ridder Jan van Brederode 
in Stadhuis Alkmaar, 20.00 uur. 
Kaarten enkel in de voorverkoop: 
072-5156644.    

Lonneke Dort en Thijs van de 
Meeberg (cabaret) in Franks 
Huiskamertheater, Dorpsstraat 23 
in Castricum, 20.00 uur. Reserve-
ren: www.dorpsstraat23.nl. 

Ontdekkingsreis van Atacama 
naar Andes, multimediapresen-
tatie reisfotograaf Chris Stenger 
in De Vest in Alkmaar, 20.00 uur.

Open Podium in Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.30 uur.

16 MAART
Workshop tekenen op groot 
formaat bij Toonbeeld, 10.00-
15.30 uur.

Sara Kroos in Kennemer Theater 
in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Ro-
gier Veldman)

Arborist, Ierse muzikant + band 
die country, folk en blues in een 
modern jasje steekt in de Cirkel in 
Heemskerk, 20.30 uur.

‘Cabaret’ door Muziektheaterge-
zelschap Scala in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

De Matthaeus Passie door Tan-
go Extremo met theatermaker en 
schrijver Jan Rot, sopraan Sharon 
Kips en bariton Job Hubatka in de 
Ruinekerk in Bergen, 20.00 uur. 
(foto: PR Tango Extremo)

Amsterdams Andalusisch Or-
kest in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (foto: Alwin Poiana)

▲

Steef de Jong vindt operette op-
nieuw uit in Orfeo in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

17 MAART

Gratis compost scheppen bij 
het afvalbrengdepot aan de 
Schulpstet 17 in Castricum, 09.00-
13.00 uur. Ook op werkdagen tot 
en met 23 maart 08.30-15.45 uur, 
zolang de voorraad strekt.

Workshop olieverf bij Galerie 
Streetscape, 09.30-13.00 uur.

Groot Internationaal trampo-
lietoernooi in De Meent Bauer-
feind in Alkmaar. Ook zondag.

Het Thuiszorg/Prettig Thuis 
Team van organisatie Zorgbalans 
houdt van 11.00 tot 15.00 uur 
open huis in het recent betrok-
ken pand aan de Dorpsstraat 66 
in Castricum.

Vertelbijeenkomst in Artiance, 
Canadaplein 3 in Alkmaar, 11.30 
uur. Jonge acteurs willen praten 
met mensen (of hun kinderen) 
die de oorlog in Alkmaar hebben 
meegemaakt. Aanmelden: 06-
12464832.

Open dag van zorg en welzijn, 
ook in woonzorgcentrum De 
Boogaert in Castricum, 14.00-
16.30 uur.

Workshop zang voor man-
nen door zangpedagoog Jan 
van Zelm in de Maranathakerk 
van Castricum. Informatie: 06-
12909689.

Opening expositie ‘Kunstbezit 
van Heemskerkers’ in gemeen-
tehuis Heemskerk om 14.00 uur. 
Te bezichtigen tot 14 april.

Keezdrive in De Vriendschap 
Akersloot, 19.30 uur. Opgeven: in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Dansklooster – Ecstatic Dance in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur.

Argentijnse folkloremuziek 
door bandoneonist Carel Kraay-
enhof en meesterpianist Juan Pa-
blo Dobal in De Vest in Alkmaar, 

20.30 uur.

Matthäus Passion door Orato-
riumkoor Heiloo in samenwer-
king met Koorschool St. Bavo 
uit Haarlem in De Cultuurkoepel 
Heiloo. Op de foto solozangeres 
Maartje de Lint. (aangeleverd)

Cabaretier Max van den Burg in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: aangeleverd)

Crazy 90’s met live optreden de 
Vengaboys in Podium Victorie in 
Alkmaar, 21.00 uur.

St. Patricks Day wordt gevierd in 
Café De Bonte Vivant in Uitgeest 
met The Fisherman’s Bend and 
Friends, 21.00 uur.

Rockbands Monoshock en 
Shameless in de Nozem en De 
Non in Heemskerk, 22.00 uur.

18 MAART
Fietsexcursie IVN om de Krom-
menieër Woudpolder start 7.45 
uur op parkeerplaats Recreatie-
terrein Zwaansmeer aan de La-
gendijk in Uitgeest. Aanmelden: 
excursieivnmk@gmail.com.

Grote overdekte rommelmarkt 
(70 kramen) in sporthal De Zien 
in Uitgeest, 11.00-15.00 uur. In-
formatie over kraamhuur: 06-
40289163.

Rommelmarkt Uitgeester musi-
calgroep Time Square in dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest, Mid-
delweg 5, 10.00-15.00 uur.

Ko�  econcert Trio Impression, 
een sensatie uit België in de Vest 
in Alkmaar, 12.00 uur.

Buurman & Buurman met A JE 
TO (3+) in De Vest in Alkmaar, 
14.00 en 16.00 uur. De voorstel-
ling van 14.00 uur is uitverkocht.

Tweede editie Parnassia Groep 
Cross over 2,5, 4,1 of 10 kilome-
ter. Start en � nish op de atletiek-
baan aan de Zeeweg 4 in Castri-
cum. Start eerste twee afstan-
den 10.15 uur, 10 kilometer start 
10.45 uur. Aanmelden: www.in-
schrijven.nl.

Eric Corton met de tragikomi-
sche toneelstuk Ma in theater de 
Beun in Heiloo, 14.00 uur. (foto: 

Annemieke van der Togt)
Accordeonvereniging BCAC 
geeft concert in Geesterhage, 
13.30 uur.

De terugkeer van de grutto is 
het thema van een vaarexcursie 
in het Wormer- en Jisperveld die 
13.30 uur van start gaat bij Bezoe-
kerscentrum Poelboerderij, Veer-
dijk 106, Wormer. (foto: Larry Kef )

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd 
met het thema Natuur bij boek-
handel Laan, 14.00 uur.

Lezing over ‘voltooid leven’ 
door oncoloog en voorzitter van 
‘Right to die Europe’ dr. Aycke 
Smook in de kerk aan het Dielof-
slaantje in Akersloot, 14.30 uur.

Braamboslezing: De Salesianen 
van Don Bosco in de Dorpskerk in 
Castricum, 15.00 uur.

Concert Homeward Dove (Le-
onard Cohen tribute band) om 
15.00 uur in de Witte Kerk, Heiloo, 
Heerenweg 32. 

De Lola Garcia Band bij de Jazz 
Session Club Vredeburg in Lim-
men vanaf 16.00 uur.

Zin op Zondag: thema broe-
derschap met Laura van Dolron, 
Frank Meester, de Kift en ver-
se soep! in Grote Kerk Alkmaar, 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Ierse band Arborist en Dolf Jan-
sen in Podium Victorie in Alk-
maar, 15.30 uur.

‘Tafelen voor de Vastenactie’ 
in Limmen en Akersloot vanaf 
17.00 uur. Opgeven: 072-5051275 
in Limmen en 0251-310505 voor 
Akersloot.

De Finale, het allerlaatste verkie-
zingsdebat in Theater Konings-
duyn in Geesterhage, 20.00 uur. 

Kaarten reserveren: debat@cas-
tricum105.nl. In de pauze treedt 
cabaretier Maurits Hazeleger op. 
(foto aangeleverd)

African Mamas en Leoni Jansen 
in Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Wim Lancer)

19 MAART
Taxateur Arie Molendijk komt 
naar Van der Valk Hotel, Geester-
weg 1A in Akersloot van 14.00 tot 
17.00 uur. Iedereen welkom om 
oude boeken te laten taxeren. In-
formatie: www.molendijkboeken.
nl.

20 MAART
Schrijfproeverij: ‘intuïtief 
schrijven’ bij Boekhandel Laan, 
10.00-12.00 uur.

Open avond Rotaryclub Castri-
cum met atleet Michel Butter en 
Guido Hartensveld in Het Ruiter-
huys in Bakkum, 20.00 uur.

Verhalengroep Oud Castri-
cummers organiseert lezing 
met beelden  over de geschiede-
nis van Duin en Bosch door Jan 
Camps, oud bibliothecaris van 
Duin en Bosch. Locatie: De Kern, 
Overtoom 15, 10.00 uur.

21 MAART
Open dag op de Juliana van 
Stolbergschool, 09.00-12.00 uur.

Samen eten in de Protestantse 
Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
in Limmen, deur open 16.30 uur. 
Opgeven: tel. 5052871. 

Kikker viert de lente bij boekhan-
del Laan, 14.00-15.00 uur.

Literaire Salon met Thomas 
Verbogt (foto: Bob Bronsho� ) en 
Sjoerd Kuyper in Cultuurkoepel 
Heiloo, 19.00 uur. Tussen de lezin-
gen door wordt een luxe driegan-
gendiner geserveerd.
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Ingezameld gft terug naar inwoners
Gratis compost scheppen
Castricum - Gft scheiden loont: 
HVC en de gemeenten leveren 
gratis compost aan de inwoners, 
gemaakt van het ingezamelde 
groente-, fruit-, en tuinafval. De 
actie gaat zaterdag 17 maart van 
start in diverse gemeenten. 
In Castricum kan gratis compost 
zaterdag geschept worden van 
09.00 tot 13.00 uur en de werk-
week erop (8.30-15.45 uur) zo-
lang de voorraad strekt, bij het af-
valbrengdepot aan de Schulpstet 
17. Wethouder Rob Schijf komt 
zaterdag om 9.00 uur een hand-
je helpen met scheppen. Voor alle 
gemeenten geldt: zelf een schep 
meebrengen en zakken of aan-
hanger. Dek de aanhanger wel af 
met net of zeil, dat voorkomt een 
boete.

De compost komt van het inge-
zamelde gft- en groenafval. Van 
iedere volle container van 140 li-
ter kan 15 tot 20 kilo compost 
worden gemaakt. Naast compost 
maakt HVC er ook biogas van. Af-
val is dus geen afval, maar een 
waardevol product als het goed 
gescheiden wordt. 

Een gemiddeld huishouden heeft 
160 kilo gft per jaar. De helft hier-
van belandt in de gft-bak. De an-
dere heft in de restafvalbak en 
dat is zonde. Want een volle gft-
bak levert voldoende groen gas 
om 21 dagen lang mee te koken 
of bijna een dag het huis mee te 
verwarmen. Op www.compost-
dag.nl is meer informatie te vin-
den over de Compostdag.

Lezing over Duin en Bosch 
Castricum - Op dinsdag 20 maart 
om 10.00 uur kunnen geïnteres-
seerden een nostalgische och-
tend beleven. Die ochtend orga-
niseert de Verhalengroep Oud 
Castricummers een lezing met 
beelden over de geschiedenis 
van Duin en Bosch. Jan Camps, 
oud bibliothecaris van Duin en 

Bosch, verzorgt de lezing. Aan de 
hand van prachtig fotomateriaal 
is alles over de geschiedenis en 
de metamorfose te beluisteren 
van Duin en Bosch, het huidige 
GGZ Dijk en Duin. Iedereen is wel-
kom in dorpshuis ‘De Kern’, Over-
toom 15 te Castricum. De deelna-
mekosten bedragen 2,50 euro.

Lezing over berging van 
bijzonder koggeschip
Castricum - De opgraving onder 
water en de berging van het mid-
deleeuwse scheepswrak van een 
kogge, in de IJssel bij Kampen, 
kregen in 2016 nationaal en in-
ternationaal veel belangstelling. 
Het schip, ‘IJsselkogge’ genoemd, 
is in 2016 in z’n geheel gelicht 
en wordt nu in Lelystad gecon-
serveerd. Maritiem archeoloog 
Wouter Waldus belicht in zijn le-
zing op 15 maart in Huis van Hil-
de de opgraving en de berging 
van het schip, waar hij de super-
visie over had. Bijzonder is de ma-
nier waarop de reconstructie van 
het scheepswrak is aangepakt; in 
een digitaal 3 D-model komen al-
le verzamelde gegevens van de 
kogge samen. In de lezing pre-
senteert Wouter Waldus de voor-
lopige resultaten van dit bijzon-
dere scheepsarcheologische pro-
ject. 

De lezing is onderdeel van de se-
rie ‘Hilde kan me nog meer ver-
tellen’ van de Stichting Oer-IJ en 
Huis van Hilde. Wouter Waldus is 
als maritiem archeoloog verbon-
den aan ADC Maritiem. Hij heeft 
maritieme projecten in heel Ne-
derland uitgevoerd, van opgra-
vingen onder water tot het on-
derzoek van maritieme resten op 
het land. De opgraving en de lich-
ting van de IJsselkogge was een 
van de meest bijzondere projec-
ten.
Lezing ‘De reconstructie van de 
IJsselkogge’ donderdag 15 maart 
van 20.00 tot 22.00 uur in Huis 
van Hilde aan het Westerplein 6. 
Kaarten à tien euro, inclusief kof-
�e (vrienden van het Oer-IJ krij-
gen tien procent korting). In-
schrijving en meer informatie: 
023-5143247, huisvanhilde.nl of 
oerij.eu.

Driegangenmenu voor 
Vastenactieproject
Limmen/Akersloot - Op zondag 
18 maart kunnen belangstellen-
den in Limmen en Akersloot deel-
nemen aan ‘Tafelen voor de Vas-
tenactie’. Al heel wat koks en kok-
kinnen hebben zich aangemeld 
die hun huis en tafel beschik-
baar stellen voor het verzorgen 
van een driegangenmenu. De ko-
mende dagen kunnen deelne-
mers zich nog opgeven. 
Het idee is dat de deelnemer 
een driegangendiner gaat krij-
gen op drie verschillende adres-
sen. Dat kan dus in Limmen en 
Akersloot zijn. De start is zon-
dag om 17.00 uur op de pasto-
rie in het dorp. Daar betaalt men 
voor het driegangendiner € 12,- 
en wordt dan - in koppeltjes van 
twee - naar een bepaald adres ge-
stuurd voor het voorgerecht. Na 
het voorgerecht krijgt het kop-
pel een envelop met het adres 

waar het hoofdgerecht genut-
tigd kan worden. En daarna krij-
gen ze het adres voor het toetje. 
Diegene die de gasten ontvangt, 
krijgt dus drie keer twee koppel-
tjes van twee mensen op bezoek. 
De gastheer en -vrouw eten na-
tuurlijk zelf ook mee. 
De opbrengst van deze actie is 
voor het Vastenactieproject in 
Zambia, het gaat in deze actie om 
de verbondenheid met slachtof-
fers van Aids/HIV in Zambia. 

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt 
plaats op zondag 18 maart vanaf 
17.00 uur. Deelnemers kunnen 
zich opgeven vóór 16 maart bij: 
pastor@corneliuskerk-limmen.
nl of 072-5051275 in Limmen en 
voor Akersloot bij: aemmswart@
hotmail.com of 0251-310505. In-
formatie en spelregels volgen 
daarna.

Het koggeschip aan de kade bij Kampen

Tekenen op groot 
formaat bij Toonbeeld
Castricum - Een unieke intensie-
ve workshop experimenteel te-
kenen en schilderen op groot for-
maat wordt gegeven op vrijdag 
16 maart bij Toonbeeld door An-
gèle van den Thillart. Er wordt ge-
werkt van 10.00 tot 15.30 uur met 
een half uur pauze.

Werken op groot formaat is een 
bijzondere ervaring. De vrije be-
weging van de arm heeft invloed 
op het resultaat. Het is mogelijk 
naar eigen idee te werken. Alles 
kan onderwerp zijn. Zowel �gu-
ratief als abstract. Diverse mate-
rialen kunnen afzonderlijk of sa-
men gebruikt worden, in lagen of 
nat in nat. Om een idee te geven: 
houtskool, pastelkrijt, inkt, acryl-
verf.
Er wordt op papier van de rol ge-
werkt (aanwezig bij Toonbeeld) of 

in overleg op doek. (het schilder-
doek graaf zelf meenemen). De 
kosten voor deze dag bedragen 
€ 65,50. Aanmelden kan via www.
toonbeeld.tv. 

Optreden René Eshuijs 
Castricum - Op donderdag 15 
maart van 19.00 tot 21 uur treedt 
René Eshuijs in café ‘t Boogje in 
De Boogaert. René heeft al het 
podium gedeeld met Gordon, 
Gerard Joling, De Havenzangers 
en Oscar Harris. Deze allround 
zanger/entertainer brengt een 
oergezellige Amsterdamse avond 
met Nederlandstalige liedjes. 

Iedere derde donderdag van de 

maand van 19.00 tot 21.00 uur is 
er café in het restaurant van De 
Boogaert. Buurtbewoners in Cas-
tricum, bewoners van De Boog-
aert, vrijwilligers en mantelzor-
gers kunnen zomaar even komen 
aanwaaien: iedereen is welkom 
om elkaar te ontmoeten, iets te 
drinken, ervaringen uit te wisse-
len en samen te lachen.
De entree is gratis, consumpties 
voor eigen rekening.

Castricum - In het kader van het 
werven van tenoren en een bas 
verzorgt Kleinkoor Castricum op 
zaterdag 17 maart van 10.00 tot 
16.00 uur in de Maranathakerk de 
workshop ‘Muziek is ademen’. 

Jan van Zelm, zangpedagoog en 
zanger van het Groot Omroep-
koor’ zal de workshop geven. Hij 
gaat deelnemers leren hoe ze tij-
dens het zingen moeten staan en 
hoe ze de emoties van de tekst 
kunnen verklanken. Hij maakt 
hierbij gebruik van de Alexander-
techniek, een bewegingsleer die 
zangers meer bewust maakt van 
houding en ademhaling. ‘s Mid-
dags brengt dirigent Ellen Ver-
burgt het geleerde in praktijk met 
het repertoire, dat bestaat uit 
klassieke muziek van renaissance 
tot heden.
Deelnemers hoeven geen ge-
schoolde stem te hebben, no-
ten lezen is niet noodzakelijk 
maar wel handig. Ben je tenor of 

bas, bel dan voor 17 maart naar 
Frank, de voorzitter, 06-12909683 
of stuur een mailtje naar voor-
zitter@kleinkoorcastricum.nl. De 
deelnamekosten van de work-
shop bedragen tien euro. (foto: 
Evalute, aangeleverd)

Voor tenors en bassen
Workshop zang bij 
Kleinkoor Castricum

Braamboslezing:
De Salesianen van Don Bosco
Castricum - Tijdens de Braam-
boslezing op 18 maart in de 
Dorpskerk in Castricum zal Harold 
Seesing vertellen over de Salesia-
nen van Don Bosco die zich inzet-
ten voor kansarme jongeren.
Harold Seesing was van 2003 tot 
2014 docent levensbeschouwe-
lijke vorming op het Bonhoef-
fercollege. Daarna is hij ingetre-
den in de congregatie van Don 
Bosco, een RK-gemeenschap die 
zich inzet voor kansarme jon-
geren. Hij is nu werkzaam in het 
Jeugdhuis ‘De Takel’ in Oostende. 
Het grootste deel van de jonge-
ren die daar komen, zijn jongens, 
moslims, vooral uit Afghanistan, 
Syrië, Irak, Jemen en Servië. Zij 
hebben beperkte �nanciële mo-
gelijkheden om hun vrije tijd in te 
vullen en ervaren problemen als 

gevolg van een beperkt netwerk, 
beheersing van de taal, proble-
men in het onderwijs, aansluiting 
met de arbeidsmarkt en vragen 
rondom hun identiteit. Naast dit 
jeugdhuis is er ook een dagcen-
trum voor kinderen uit kwetsba-
re gezinnen die na school worden 
opgevangen voor begeleiding.
Harold vertelt over Don Bosco, de 
Salesianen en hun charisma, het 
noviciaat en zijn huidige bezighe-
den. Op dit moment vormen de 
Salesianen van Don Bosco de op 
twee na grootste congregatie van 
de wereld met 15.000 medebroe-
ders verspreid over 135 landen. 

De lezing is op zondag 18 maart 
om 15.00 uur in de Dorpskerk in 
Castricum. Kosten: een vrije bij-
drage na a�oop.

De Lola Garcia Band bij 
Jazz Session Vredeburg
Limmen - Bij de Jazz Session Club 
‘Vredeburg’ zal zondagmiddag 
18 maart vanaf vier uur de Lo-
la Garcia Band een gastoptreden 
verzorgen. Het is een gerenom-
meerd orkest, dat al verscheidene 
keren de sessies heeft opgeluis-
terd door haar swingende mu-
ziek.
De Lola Garcia Band bestaat in 
wisselende bezetting al zo’n 14 
jaar rond de zangeres Dolores 
(Lola). De band streeft er naar een 
repertoire te laten horen dat zich 

niet beperkt tot één stijl, maar dat 
zich bevindt in het gebied tussen 
jazz, blues, funk en latin. Belang-
rijk in de keuze van de stukken is 
wel dat er ruimte is voor improvi-
saties.

De toegang is vrij, maar bezoe-
kers kunnen de club steunen 
door lid te worden voor zeven 
euro per persoon voor het gehe-
le jaar. 
Meer informatie: Fred Timmer, tel. 
072-5053414. (Foto: aangeleverd)
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Loopgroep
Castricum - De Kennemer Loop-
groep start met een nieuwe be-
ginnersgroep hardlopen. De trai-
ningen starten zondag 8 april 
vanaf parkeerplaats Geversduin. 
Trainingstijden: zondagochtend 
8.30-9.45 uur en woensdagavond 
van 19.00-20.15 uur. Zie ook: 
www.kennemerloopgroep.nl.

Toertocht 
Motorclub
Limmen - Motortourclub De 
Zuchtende Man organiseert op 9 
en 10 juni een tweedaagse toer-
tocht naar Appelscha. Belangstel-
lenden kunnen zich nog aanmel-
den op de facebookpagina van 
De Zuchtende Man.

Op Witte Donderdag, 29 maart
Caritas organiseert 
inzameling voedsel
Regio - Net als voorgaande jaren 
willen de Caritas werkgroepen 
van Heiloo, Akersloot, Limmen 
en de Egmonden (HALE) weer 
een inzameling houden voor de 
voedselbank en op Witte Don-
derdag, 29 maart. Witte Donder-
dag staat in het teken van delen, 
dat wil men ook doen met de me-
demensen die het niet zo breed 
hebben. Deze actie sluit prach-
tig aan bij het jaarthema van Ca-
ritas: ‘omzien naar de ander’. Cari-

tas vraagt iedereen iets van zich-
zelf weg te geven, bijvoorbeeld 
een pak ko�e, thee, rijst, pannen-
koekmix, drinken, blikken/potten 
groenten, tandpasta. Het liefst 
producten die lang houdbaar 
zijn. Alles wat zij inzamelen, gaat 
naar de voedselbank in Beverwijk 
(Akersloot en Limmen) en Alk-
maar (Heiloo en de Egmonden).
De giften kunnen op 29 maart 
worden gebracht naar de plaat-
selijke parochies.

Concert op Zondag van Toonbeeld
Rolinha Kross speelt met 
zigeunertrio in Geesterhage
Castricum - Concert op zondag, 
verzorgd door Toonbeeld, brengt 
als laatste in de reeks van dit sei-
zoen het optreden van een zan-
geres, die bijna letterlijk de ster-
ren van de hemel zingt. 
Het repertoire van Rolinha Kross 
bestaat uit een mix van aller-
lei stijlen, die het beste onder de 
noemer wereldmuziek kunnen 
worden samengevat. Het accent 
zal echter, omdat ze met een zi-
geunertrio optreedt, komen te 
liggen op Klezmer- en Balkan 
muziek. Het zijn deels verwante 
genres die eigenlijk nooit verve-
len en dit keer extra cachet krij-
gen, doordat een cimbalom-spe-
ler deel van het trio uitmaakt. De 
cimbalom, ook wel cimbaal ge-
noemd, verleent de zigeuner-
muziek haar bijzondere karakter 
door de melancholieke en tegelij-
kertijd exotische klank. Niet toe-
vallig, want het instrument is ont-
wikkeld in het hartland van de zi-
geunermuziek: Hongarije. 
Een andere markante begeleider 
van Rolinha is de violist Noa Eyl. 
Hij speelt dit instrument al van-
af zijn tweede (!) en is een mees-
ter van de improvisatie op het ge-
bied van zigeunermuziek en -jazz. 

Tijd en plaats: zondag 25 maart, 
concertzaal Geesterhage, aan-
vang 15.30 uur. Kaarten zijn te re-
serveren via www.toonbeeld.tv/
concerten of 0251-659012 en ver-
der verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop (Geesterduin), mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en Vivant Rozing (Bakker-
spleintje). Volwassenen €14,50, 
65+ €12,50, kinderen (tot 12 jaar) 
€5,00; consumptie (ko�e, thee, li-
monade) in de pauze inbegrepen. Projecten Nicole Spit op 

BioArt Week in Heiloo
Heiloo - Speculatief designer Ni-
cole Spit uit Castricum verbeeldt 
de toekomst van de biotechno-
logie tijdens de BioArt Week in 
Pakhuis Dekker in Heiloo. De-
ze BioArt Week is van 31 maart 
tot en met 8 april en omvat een 
tentoonstelling, Kunstsalon, Ar-
tist talk en Trendpresentaties in 
Pakhuis Dekker op de Holleweg 
30 in Heiloo. De Castricumse de-
signer Nicole Spit geeft in deze 
tentoonstelling met verschillen-
de kunstobjecten haar visie op 
de toekomst van de biotechno-
logie en vormgeving. Volgens Ni-
cole is de (syn-) biotechnologie 
een van de belangrijkste techno-
logische ontwikkelingen met een 
verstrekkende invloed voor de 
komende jaren. Nicole (Design 
Academy Eindhoven en Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht) 
heeft jarenlang als productvorm-
gever gewerkt. Ze richt zich met 
haar “designstudio Dáárheen” op 

de trends en tendensen in de sa-
menleving. 
Vooral de synthetische biotech-
nologie, waarbij men gericht DNA 
verandert, roept vragen op. ‘Het is 
denk ik goed om ons nu bewust 
te zijn van wat er allemaal al mo-
gelijk is en welke richting we met 
de biotechnologische ontwikke-
lingen op willen als maatschap-
pij’, aldus Nicole. 
Bij de kunstsalon met ‘Artist Talk’, 
waarvoor men kan reserveren, 
leidt de kunstenaar kleine groep-
jes langs de kunstobjecten en 
geeft uitleg. Speciaal voor bedrij-
ven zijn er inhoudelijke trendpre-
sentaties, waarbij ‘De invloed van 
biotechnologie op Design, Fa-
shion, Food en Healthcare’ op de 
korte termijn wordt uitgelegd. 
Wat zijn de laatste ontwikkelin-
gen?

Voor meer informatie, reserveren 
en tickets: studiodaarheen.nl. 

Een voorbeeld van ‘Biotronicols’, elektronica gecombineerd met levende 
cellen’ (foto: N.Spit)

Gezocht: verhalen over 
Alkmaar tijdens de oorlog
Regio - Wie herkent zichzelf of ie-
mand anders op deze kranten-
foto van Bevrijdingsdag in Alk-
maar? Wat is nog bekend van 
Alkmaar in de tijd van de Twee-
de Wereldoorlog? Wat werd er de 
mensen uit Alkmaar ontnomen 
en wat betekende de bevrijding 
voor bewoners? Jongeren van Ar-
tiance Centrum voor de Kunsten 
zijn op zoek naar verhalen uit eer-
ste of tweede hand. 
Artiance maakt voor Theater Na 
de Dam een voorstelling geba-
seerd op verhalen over de Twee-
de Wereldoorlog, regie is in han-
den van Anne Stoop en Dorien 
Haan. Het project is onderdeel 
van Theater na de Dam, een lan-
delijk theaterproject in het ka-
der van de Nationale Dodenher-
denking, waarbij door heel het 
land na de herdenking theater-
voorstellingen spelen die te ma-
ken hebben met de Tweede We-
reldoorlog. De jonge acteurs wor-

den uitgedaagd om zich te ver-
houden tot de lokale geschiede-
nis van Alkmaar. Onderdeel van 
de research zijn gesprekken tus-
sen jongeren en ouderen, die als 
ooggetuigen nog kunnen vertel-
len over hoe het was om jong te 
zijn tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in Alkmaar en omstreken. 
Hiervoor is men op zoek naar 
(kinderen van) ouderen die hun 
herinneringen willen delen met 
de nieuwe generatie.

De vertelbijeenkomst is op zater-
dag 17 maart om 11.30 uur in Ar-
tiance, Canadaplein 3 in Alkmaar. 
Men kan zich aanmelden bij Le-
oni van Veen via L.vanveen@arti-
ance.nl of 06-12464832.
Graag een verhaal met de jonge 
acteurs delen maar verhinderd 
om 17 maart? Dan kan men even-
tueel een andere afspraak maken.
Zie ook: www.theaternadedam.
nl. 

Binnenkort begint de amfibieëntrek
Paddenwerkgroepen 
zoeken vrijwilligers
Castricum - Binnen enkele da-
gen kan het beginnen: de massa-
le trek van padden, kikkers en sa-
lamanders richting sloten en vij-
vers om eitjes af te zetten. Deze 
tocht is levensgevaarlijk. Niet al-
leen worden er veel dieren dood-
gereden, ook vallen veel dieren in 
straatkolken, watermeterputten 
of in vijvers met steile kanten. Er 
valt veel te beschermen. De pad-
denwerkgroepen in Noord-Hol-
land zoeken daarom nieuwe vrij-
willigers.
Am�bieën leggen in het vroege 
voorjaar vaak grote afstanden af 
naar het voortplantingswater. Tij-
dens deze trek komen ze vaak bij 
trottoirbanden die ze noodge-
dwongen volgen. De kans dat ze 
daarbij in een straatkolk vallen 
is groot. Hier komen ze niet uit. 
Ook watermeterputten en tuin-
vijvers met gladde randen vor-
men een gevaar voor trekkende 
dieren. Naar schatting sterven in 
Nederland jaarlijks ruim een half 
miljoen volwassen am�bieën en 
een veelvoud aan jonge dieren in 

straatkolken. Vaak zijn oplossin-
gen voor dit probleem eenvou-
dig en iedereen kan zelf helpen 
deze gevaren te verminderen. In 
putten en bij vijvers kunnen uit-
treeplekken van gaas of een trap-
petje van ruw materiaal gemaakt 
worden. Voor straatkolken zijn 
speciale uittreevoorzieningen 
ontwikkeld. Informatie hierover 
is te vinden op www.padden.nu. 
Er zijn in Noord-Holland veel pad-
denwerkgroepen actief. Hun vrij-
willigers plaatsen schermen langs 
wegen waar de padden in em-
mers worden opgevangen. El-
ke ochtend controleren zij de 
emmers en dragen de am�bie-
en naar de overkant van de weg. 
Waar emmers niet mogelijk zijn, 
worden ze ’s avonds in de sche-
mering met de hand overgezet. 

De plaatselijke paddenwerk-
groep helpen? Neem dan contact 
op met de coördinator van de 
groep. Op www.padden.nu staan 
de contactgegevens van de werk-
groepen. (Foto: Jan Zijp)

Gratis try-out van 
cursus risicobeperking
Castricum - Overal waar bewe-
gen en sport wordt begeleid, lo-
pen mensen fysieke, materiële, 
sociale en �nanciële risico’s. Veel 
verenigingen hebben behoefte 
aan kennis en informatie op dit 
vlak. Daarom organiseert PACT 
begin mei een driedelige cursus, 
ook voor vrijwilligers van vereni-
gingen. Maar eerst is er een try-
out die gratis kan worden bijge-
woond, de gemeente draagt de 
kosten. De daaropvolgende cur-
sus is in de avonduren en hierin 
worden verschillende casussen 
besproken, waarbij vier catego-
rieën van risico’s (fysieke, mate-
riële, sociale en �nanciële) wor-

den behandeld. Rem Pronk is ini-
tiatiefnemer van het bedrijf PACT: 
,,Ik heb dertig jaar gymlessen ge-
geven en na mijn studies eco-
nomie en bedrijfskunde heb ik 
mij steeds meer gespecialiseerd 
in risicobeperking. Naar aanlei-
ding van een incident zijn Luuk 
Schoenmakers, econoom en ju-
rist, en ik onder de naam PACT 
(Protocollen, Aansprakelijkheid, 
Cursussen en Trainingen) begon-
nen met het geven van nascho-
lingscursussen aan gymnastiekle-
raren, trainers, directieleden van 
scholen en andere geïnteresseer-
den.” De datum van de try-out 
wordt later bekendgemaakt.

SISTERs in ACTion op 10, 11 en 12 april
Jaarlijkse musical van
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Op 10, 11 en 12 april 
is de opvoering van de jaarlijkse 
musical van het Jac. P. Thijsse Col-
lege in Castricum. Dit jaar speelt 
JPTeens On Stage de voorstelling 
SISTERs in ACTion. Het spraakma-
kende verhaal van Deloris, een 
nachtclubzangeres, die moet on-
derduiken nadat ze getuige was 
van een moord. Ze vlucht naar 
een klooster vol nonnen. Wordt 
Deloris gevonden en vermoord 
door haar vriend, de beruchte 

Curtis Jackson, of houdt ze vol? 
Talentvolle leerlingen uit ver-
schillende jaar- en niveaulagen 
van het JPT werken mee aan de-
ze energieke, humoristische voor-
stelling. 
Kaartjes zijn vanaf 26 maart ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan in 
Castricum en bij de receptie van 
het JPT. Voor volwassenen be-
draagt de entreeprijs € 7,50 en 
wie jonger is dan 12 jaar betaalt 
€ 6,-. 

Castricum - Accordeonvereni-
ging BCAC verzorgt zondagmid-
dag 18 maart een accordeonmid-
dag voor 55-plussers. Het Insta-
porkest onder leiding van Guus 
Hendriks bijt de spits af. Na de 
pauze treedt Melodeon onder 
leiding van Ans Wanders op. Het 

wordt een middag met veel va-
riatie en voor ieder wat wils. Het 
evenement vindt plaats in Gees-
terhage, Geesterduin 3 te Castri-
cum en begint om half twee. De 
toegang bedraagt vijf euro inclu-
sief ko�e, thee of frisdrank in de 
pauze. 

Accordeonmiddag BCAC

Man belandt in sloot 
met scootmobiel
Castricum - Alle hulpdiensten 
werden donderdagmiddag 8 
maart opgeroepen voor een per-
soon te water een het Buiten-
dijkspad. De bestuurder van een 
scootmobiel probeerde te keren 
op het �etspad en was iets te ver 
naar achteren gereden, waardoor 
hij met scootmobiel en al in de 
sloot belandde. Voorbijgangers 
hebben de politie geholpen om 

de man uit zijn benarde positie te 
bevrijden, wat bemoeilijkt werd 
doordat de man mindervalide 
was. De onfortuinlijke scootmo-
bieler was gelukkig niet gewond 
geraakt en werd door de politie 
thuisgebracht. De hele operatie 
trok veel bekijks omdat de trau-
mahelikopter en de brandweer-
duikers ook ter plaatse waren. 
(Foto: Hans Peter Olivier)
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Titel in zicht voor TTVC 1
Castricum - Vrijdag werd er ta-
feltennis gespeeld voor de voor-
jaarscompetitie in de Gobat-
straat te Castricum. Team 1 van 
TTV Castricum is op weg kampi-
oen te worden in de vierde klasse. 
Na winst van 9-1 tegen ZTTC uit 
Zaandam nestelen ze zich stevig 
op de eerste plaats op �inke af-
stand gevolgd door de rest. Kees 
Houbaer (foto), Frank Walrave en 
Kay Tan gunden hun tegenstan-
ders slechts één puntje. 
Slechter ging het met team 2 dat 
na een voorsprong van 3-1 geen 

punt meer kon maken en verloor 
met 3-7. Er waren vele spannende 
5-setters, maar Tempo Team uit 
Amsterdam was op beslissende 
momenten net iets sterker. Team 
3 dat gepromoveerd was naar de 
vierde klasse moest haar meerde-
re erkennen in Rapidity uit Bever-
wijk. In deze streekderby waren 
de Beverwijkers oppermachtig, 
ze gingen met de volledige winst 
van tien punten naar huis. 
Aanstaande vrijdag staan er we-
derom thuiswedstrijden op het 
programma.

Vitesse blijft meedoen na 0-3 zege

Castricum - Om in de race te 
blijven voor een van de prijzen 
mocht Vitesse geen puntverlies 
lijden op bezoek bij JVC in Juli-
anadorp. Tegen het laag geklas-
seerde JVC leek dat op papier al-
lesbehalve een onmogelijke op-
gave. Maar de ploeg uit de kop 
van Noord-Holland had een pri-
ma serie achter de rug en was 
daardoor leider geworden in de 
tweede periode met negen pun-
ten uit drie duels. Vitesse startte 
in de beginfase overtuigend maar 
daarna was het duel een tijd lang 
redelijk in evenwicht. Kort voor 
rust kwam de ploeg van Everard 
Luijckx op een 0-1 voorsprong en 
die werd na rust op een overtui-
gende wijze uitgebouwd tot een 
0-3 uitoverwinning. Dat beteken-
de tevens dat Vitesse inmiddels 
tien duels op rij ongeslagen is ge-
bleven.

Vitesse liet vanaf de aftrap zien 
dat het voor de winst wilde gaan 
en zette de thuisploeg direct �ink 
onder druk. Dat leverde wel en-
kele kleine mogelijkheden op 
maar de eerste echt grote kans 
was voor JVC. Bij een van hun 
eerste tegenstoten brak een van 

de aanvallers op links door maar 
zijn schot ging voorlangs. Kenne-
lijk schrok Vitesse daar �ink van 
want het aanvangso�ensief eb-
de daarna langzaam weg. Zo’n 
half uur lang waren beide teams 
aan elkaar gewaagd. In de 37e 
minuut was het echter raak. Via 
een prachtige aanval over meer-
dere schijven sneed Vitesse door 
de verdediging van JVC en werd 
Rutger Balm vrij voor de keeper 
gespeeld. Ook die werd eenvou-

dig gepasseerd waarna Rutger de 
bal simpel kon binnen tikken: 0-1. 
Na rust zette de thuisploeg aan 
voor de gelijkmaker. Aanvanke-
lijk leek Vitesse de zaak aardig on-
der controle te hebben maar toch 
was in de 58e minuut een safe 
van Tom Laan nodig om de ge-
lijkmaker te voorkomen. Aan de 
andere kant kreeg Vitesse steeds 
meer ruimte om de voorsprong te 
vergroten maar het duurde tot de 
72e minuut voor de meegereis-
de supporters wat rustiger adem 
konden halen. Na een aanval over 
rechts werd een voorzet door vrij-
wel iedereen gemist waarna Des-
mond de Waard de bal bij de 
tweede paal alsnog hard en hoog 
kon binnenschieten: 0-2. 

Het wachten was daarna op de 
genadeklap. Dat duurde nog wel 
even omdat er nogal slordig met 
de geboden ruimte werd omge-
gaan. 

Maar in de 81e minuut ging het 
duel alsnog in het slot. Luuk ten 
Broek brak op rechts door en zijn 
voorzet kon door de vrij voor doel 
staande Jort Kaandorp niet meer 
worden gemist: 0-3. 

Jeugdschaatsen
Opnieuw goud voor Coba en Jesse
Castricum - De tweede jeugd-
schaatswedstrijd op kunstijsbaan 
de Meent in Alkmaar op zondag-
avond 4 maart wisten Coba Me-
ijer en Jesse Oinga, beiden lid van 
de Castricumse Vereniging Ken-
nemer IJsbaan (VKIJ), winnend af 
te sluiten. Zij wonnen beiden ook 
de eerste wedstrijd.

Namens de Vereniging Kenne-
mer IJsbaan streden totaal veer-
tien jeugdschaatsers mee tijdens 
deze wedstrijd. In totaal stonden 
er bijna 110 kinderen, in de leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar, alle-
maal zenuwachtig klaar om weer 
een echte wedstrijd te rijden. De 
wedstrijd werd geschaatst over 
drie afstanden, twee keer een 
honderd meter en één keer een 
driehonderd meter en daarbij 
kwamen de deelnemers van al-
le jeugdschaatsverenigingen met 
als thuisbasis de ijsbaan in Alk-
maar aan de start.

In het eindklassement over deze 
drie afstanden waren de hoofd-

prijzen net als vorig wedstrijd 
weer voor leden van de VKIJ. De 
volledige uitslag voor de meis-
jes van de VKIJ was: 1. Coba Me-
ijer, 4. Charlotte Broekhuizen, 6. 
Tatum Gijzen, 13. Lotte Welbo-
ren, 18. Ashley McDonald, 38. 
Yenthe Zonneveld, 40. Dauphine 

van Diepen, 55. Lucille Glorie van 
in totaal 61 meiden. En de volle-
dige uitslag voor de jongens van 
de VKIJ was: 1. Jesse Oinga, 7. Nils 
Groot, 14. Michiel Meijer, 30. Jari 
Hoogeboom, 31. Mitchell Ooms, 
39. Dexter Blokker van in totaal 
42 jongens.

Coba Meijer en Jesse Oinga na a�oop op het hoogste podium

Joop Tuijnman biljart-
kampioen van Castricum
Castricum - In februari organi-
seerde Biljartvereniging ‘t Ste-
tje ter gelegenheid van haar 12,5 
jarig bestaan het Open Kampi-
oenschap Biljarten. Nadat er ge-
durende vier weken voorrondes 
waren gespeeld in het Biljart- en 
Bridgecentrum Castricum, was 
zaterdag 3 maart de �nale met de 
beste zestien van de veertig deel-

nemers. Als winnaar kwam Joop 
Tuijnman uit de bus. Hij versloeg 
in de �nale Wim van Duin, die 
op miraculeuze wijze uiteinde-
lijk in de �nale kwam. Om de der-
de plaats nam John van der Bos 
het op tegen Rolf Greshof, die tij-
dens dit toernooi heel goed had 
gepresteerd, maar aan John de 
overwinning moest laten.

Voorzitter Frans Limmen van Biljartvereniging ‘t Stetje met winnaar Joop 
Tuijnman

Vrouwen 
Meervogels 
winnen
Akersloot - Zaterdagavond na-
men de handbaldames van Meer-
vogels het op tegen KSV. Na 
een verloren thuiswedstrijd had 
Meervogels nog een appeltje met 
KSV te schillen. 
De wedstrijd ging spannend van 
start en de twee ploegen gingen 
in de beginfase gelijk op. Met een 
paar goede afstand- en cirkel-
schoten liep KSV uit met een ver-
schil van drie punten. Meervogels 
probeerde wel terug te komen 
maar met de rust was de stand 
nog steeds drie punten verschil in 
het voordeel van KSV, 12-9. 

In de tweede helft kwam Meer-
vogels al snel terug met snelle 
aanvallen en goed verdedigend 
werk. Zo kwamen de dames op 
een voorsprong en dat gaven 
ze ook niet meer uit handen. Ze 
speelden als een team en hebben 
daarom de wedstrijd gewonnen. 
De eindstand werd 20-23 in het 
voordeel van Meervogels. 

Volgende week zaterdagavond, 
17 maart, speelt Meervogels te-
gen Geel Zwart in sporthal de Le-
lie.

Dikke winst voor rugbysters CASRC

Castricum - Na bijna twee maan-
den zonder een  rugbywedstrijd, 
kwamen de CASRC-Dames zon-
dag weer voor het eerst in ac-
tie tijdens de wedstrijd tegen 
The Dukes uit Den Bosch. Dat 
zo’n lange periode zonder wed-
strijd niet ongestraft voorbij kan 
gaan, bleek wel uit het wisselval-
lige verloop van de wedstrijd. Vla-

gen van mooi rugby werden af-
gelost door momenten van slor-
dig spel waarbij de tegenstander 
nog drie trys bij elkaar kon sprok-
kelen. De eerste Castricumse try 
en de eerste try van de wedstrijd, 
werd gedrukt door de kersverse 
Nederlands team-speelster Sop-
hie Touber. De conversie werd be-
nut door de tweede Castricumse 

speelster die in het Nederlands 
team uitkomt, Linde van der Vel-
den. Voor de rust had Den Bosch 
niks in te brengen. Met trys van 
Hiske Blom, Martine Mooij, Lau-
ra Stokx en Linde van der Vel-
den werd de ruststand 45-0. In de 
tweede helft  werden de Bosche-
naren gevaarlijker en konden ze 
drie keer de try-line van de Duin-
randers vinden. Daartegenover  
waren weer drie trys van Linde. 
Voldoende om de wedstrijd de�-
nitief in het slot te gooien. In de 
laatste minuten kon Jitske van 
Bruggen nog twee keer met suc-
ces converteren na een  try van 
Hiske Blom en een try van Simo-
ne Kamphuijs. Laatstgenoemde 
kon na een eigen break en mid-
dels een een-tweetje met Linde 
deze middag mooi afronden. 
Volgende week wacht Rus uit 
Utrecht de Castricummers op. 
Van deze tegenstander uit de ere-
klasse moet gewonnen worden  
wil er nog uitzicht zijn op pro-
motie naar de hoogste klasse van 
Nederland.

Met atleet Michel Butter en Guido Hartensveld
Open avond Rotaryclub Castricum
Bakkum - Rotaryclub Castri-
cum-Kennemerland organiseert 
op dinsdag 20 maart een open 
avond voor belangstellenden. 
Rotary Castricum slaat dit keer 
de handen ineen met TDR (Team 
Distance Runners), een Castri-
cums initiatief waar topatleten 
met wereldwijde bekendheid zo-
als Michel Butter deel van uit ma-
ken. Behalve een nadere kennis-
making met Rotary Castricum, al 
dan niet als ‘aspirant lid’, is dit de 
kans om meer aan de weet te ko-
men over deze succesvolle club 
met atleten. 
Tijdens deze avond zal Michel 
Butter samen met zijn trainer Gui-

do Hartensveld en enkele andere 
atleten uitgebreid ingaan op de 
uitdagingen waar een topspor-
ter voor staat, en hoe zij daarmee 
omgaan. De fysieke en �nancië-
le hobbels op de weg naar de top 
zullen hierbij centraal staan. 

Het jaar 2018 staat voor Rotary 
Castricum in het teken van ver-
binding met de lokale gemeen-
schap. Rotary Castricum vindt het 
belangrijk om belangstellenden 
te ontmoeten en juicht het toe 
dat de lokale gemeenschap top-
sport een warm hart toedraagt. 
De keuze voor TDR was gemak-
kelijk gemaakt, behalve de vele 

successen die de atleten van TDR 
wereldwijd boeken is er ook een 
schaduwzijde, namelijk de �nan-
ciële. Dit onderbelichte, maar be-
langrijke, onderwerp zal duide-
lijk aan bod komen op 20 maart. 
Er is immers geld nodig om de 
aanstormende talenten te blij-
ven trainen en aansluiting te la-
ten vinden bij de top.  

De open avond begint om 20.00 
uur. Vanaf 20.30 uur zal Michel 
Butter zichzelf presenteren. De 
bijeenkomst wordt gehouden in 
Het Ruiterhuys in Bakkum. Van te-
voren opgeven is niet nodig en 
de entree is gratis. 

EDO wint verdiend van FC Castricum
Castricum - Lang leek het erop, 
dat FC Castricum een punt zou 
overhouden aan het tre�en met 
EDO, maar net als in de heenwed-
strijd scoorden de Haarlemmers 
in de laatste tien minuten twee 
keer en wonnen daardoor ver-
diend met 2-4.
Terugdenkend aan de wedstrijd 
in Haarlem, die EDO ook met 4-2 
won, dichtte FCC zich wel kansen 
op de overwinning toe, want des-
tijds was het verlies onverdiend.
EDO had echter heel andere plan-
nen en begon zeer aanvallend 
met een paar grote kansen, die 
niet werden verzilverd. De eer-
ste aanval van FC Castricum was 
wel direct raak. Ernst Buijnsters 
zag kans zich vrij te spelen en zijn 

schot was onhoudbaar voor EDO-
doelman Alex Bindenga. EDO 
voerde de druk op, dat leidde na 
een half uur tot de 1-1 van uitblin-
ker Joost Kuhlmann. EDO bleef 
sterker en kwam op slag van rust 
op 1-2 door Frankie Zinhagel.
De tweede helft begon specta-
culair. Binnen de minuut was de 
stand gelijk, toen Alex Bindenga 
eerst Sebastiaan Weber en Car-
lo Vrijburg van scoren afhield, 
maar niet was opgewassen te-
gen het schot in tweede instan-
tie van Max Lodewijks, 2-2. Even 
later brak Max Lodewijks op links 
door en werd in de “11 meter” on-
deruitgehaald door Ronald Brein-
burg. Een 100 procent strafschop, 
maar scheidsrechter Nefkens 

dacht er anders over en daarmee 
kwam EDO goed weg.
Achteraf bleek dit het laatste aan-
vallende wapenfeit van FC Cas-
tricum. EDO werd steeds sterker 
en het was vooral doelman Dan-
ny Burger, die de Castricummers 
overeind hield. FC Castricum 
dacht een punt binnen te halen, 
maar in de laatste minuten sloeg 
het balvaardige EDO toe. Eerst 
kon Frankie Zinhagel rustig uit-
halen voor de 2-3 en in de laat-
ste minuut mocht Richie Yeboha 
in buitenspelpositie de eindstand 
op 2-4 bepalen. 

Omdat concurrent HBOK ook 
verloor, verandert er niets in de 
stand.



Zondag 18 maart 14.00 uur
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Schrijfwedstrijd, Schrijfproeverij en 
Kikker bij Boekhandel Laan
Castricum - Zondagmiddag 18 
maart om 14.00 uur is de prijs-
uitreiking van de Schrijfwed-
strijd met het thema Natuur bij 
Boekhandel Laan. Vanaf dins-
dagochtend is er op elke der-
de dinsdag van de maand om 
10.00 uur een schrijfworkshop, 
gegeven door Roos Ament 
in Laan’s Boekproeverij.  En 
woensdag 21 maart komt Kik-
ker! Van 14.00 tot 15.00 uur en 
zelfs de groepsfoto krijgen de 
kinderen gratis.
 
Schrijfwedstrijd
Op de laatste dag van de Boe-
kenweek zal de jury onder lei-
ding van cultuurwethouder Mar-
cel Steenman uit 25 inzendingen 
de winnaar bekendmaken die 
met 500 woorden heeft verwoord 
over wat hem of haar bezighoudt.
Voorafgaand is er het gesprek 

met de top 5 inzenders. Zij lezen 
(een deel van) hun verhaal voor 
en vertellen iets over zichzelf. 
 
Schrijfproeverij
Dinsdagmorgen 20 maart orga-
niseert Laan de eerste Schrijf-
proeverjij: ‘intuïtief schrijven’ van 
10.00 tot 12.00 uur onder bege-
leiding van  de schrijfster Roos 
Ament. Daarna is het elke derde 
dinsdag van de maand. Elke keer 
staat de schrijfcursus op zichzelf. 
De kosten bedragen 7,50 euro in-
clusief een consumptie. Iedereen 
is welkom en je hoeft geen schrij-
fervaring te hebben. Zelf pen en 
papier meebrengen.

Kikker
Van 21 tot en met 30 maart 2018 
is er de Kikkertiendaagse. Dit jaar 
kleurt heel Nederland groen met 
het thema: Kikker viert de lente! 

Woensdag 21 maart viert Kikker 
de lente bij boekhandel Laan. Het 
is van 14.00 tot 15.00 uur.

Weinig vrouwelijke kandidaten
Castricum - Donderdag was het 
internationale vrouwendag en 
werden cijfers gepresenteerd 
over het aantal vrouwelijke kan-
didaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen in Nederland. Van-
daag in deze krant het overzicht 
van hoe ‘vrouwelijk’ Castricum 
is. Uit dit overzicht komt Castri-
cum niet positief naar voren, om 
twee redenen. Ten eerste zijn de 
kandidatenlijsten geen goede af-
spiegeling van de bevolking. Dat 
roept de vraag op of de belan-
gen van vrouwen goed behartigd 
worden. Daarnaast zouden teams 
met ongeveer evenveel man-
nen als vrouwen beter functio-
neren dan teams met veel meer 
mannen. De eerste mogelijkheid 
om hier iets aan te veranderen 
is het benoemen van vrouwelij-
ke wethouders. Daarnaast doen 
de politieke partijen er goed aan 
om over vier jaar meer geschikte 
vrouwen te vinden.

Kringloopwinkel bestaat 35 jaar en schenkt 35.000 euro
Mutthatara geeft geld aan Castricummers 
voor allerlei projecten in het buitenland
Castricum - In mei is het vijfen-
dertig jaar geleden dat kring-
loopwinkel Mutthatara voor het 
eerst haar deuren opende. Sinds-
dien is de populariteit enorm toe-
genomen, de winkel staat nu zelfs 
in de top vijf van kringloopwin-
kels in Nederland. Uit dankbaar-
heid voor de steun die Mutthata-
ra altijd van de inwoners van Cas-
tricum  heeft ondervonden, stelt 
ze vijfendertigduizend euro ex-
tra beschikbaar voor projecten in 
ontwikkelingslanden die door in-
woners van de gemeente worden 
ondersteund. Het geld gaat naar 
meerdere projecten.
Traditioneel zijn de projecten, 
die Mutthatara �nancieel onder-
steunt, gericht op ontwikkeling 
en scholing, economische zelf-
standigheid en gezondheidszorg. 
Voorbeelden zijn onderwijs aan 

kinderen en volwassenen, maar 
ook het opzetten van kleinscha-
lige bedrij�es, waardoor in eigen 
onderhoud kan worden voorzien. 
Maar ook andere projecten kun-
nen in aanmerking komen voor 
een extra �nanciële bijdrage van 
Mutthatara, zoals gezondheids-
zorg of het slaan van waterputten 
en aanleggen van sanitair. Alle in-
woners van de gemeente Castri-
cum die betrokken zijn bij derge-
lijke projecten  kunnen een aan-
vraag  indienen voor een deel van 
dit jubileumbudget.  

De Stichting Castricum helpt 
Mutthatara is in mei 1983  opge-
richt, nadat de familie Oudejans 
uit Castricum terugkwam van een 
reis naar India. Geschrokken van 
de grote armoede en de slech-
te omstandigheden waarin men-

sen leven, besluiten zij met di-
verse acties middelen in te zame-
len voor projecten in de provincie 
Mutthatara. Inmiddels is de jaar-
lijkse injectie voor goede doelen 
uitgegroeid tot bijna driehon-
derdduizend euro dat naar tien-
tallen projecten over de hele we-
reld gaat. 

Project aanmelden
Inwoners van de gemeente Cas-
tricum die direct of via familie-
banden betrokken zijn bij een 
ontwikkelingsproject in het bui-
tenland kunnen een aanmel-
dingsformulier aanvragen bij het 
secretariaat van de Stichting Cas-
tricum helpt Mutthatara: secreta-
riaat@muttathara.nl.  Dit kan tot 1 
april. Namens het bestuur beoor-
deelt de projectgroep alle aanvra-
gen. 

Kortdurende vrijwilligersjob
Vrijwilligersorganisaties ondersteunen

Castricum - De Steunpunten Vrij-
willigerswerk van de BUCHge-
meenten kijken uit naar enthousi-
aste vrijwilligers die vrijwilligers-
organisaties willen helpen om 
de richtlijnen in de nieuwe ‘Alge-
mene Verordening Gegevensbe-
scherming ’ (AVG) uit te gaan voe-
ren. De werkzaamheden zijn van 
tijdelijke aard en inpasbaar in de 
eigen agenda.
Vooraf krijgen belangstellen-
de vrijwilligers een training ‘Per-
soonsgegevens en privacybeleid’ 

van één dagdeel en daarnaast in-
dividuele scholing op het terrein 
van gegevensbescherming.
De ondersteuning van vrijwilli-
gersorganisaties bestaat uit het 
informatie geven over hoe priva-
cybeleid op te stellen en hoe per-
soonsgegevens te bewaren en te 
verwerken.
De Steunpunten Vrijwilligerswerk 
coördineren de aanvragen voor 
ondersteuning van vrijwilligers-
organisaties en verzorgen de be-
geleiding van de vrijwilligers die 

zich gaan inzetten voor deze uit-
dagende taak.
Gevraagd worden: bereidheid om 
zich de kennis rond gegevensbe-
scherming eigen te maken en 
vaardigheden om die kennis over 
te kunnen brengen (in groepjes 
of individueel).
Voor aanmelden of meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Castricum, telefo-
nisch: 0251 65 65 62 en per mail: 
vcc@welzijncastricum.nl.

Leerlingen presenteren 
hun profielwerkstuk
Castricum - Leerlingen van de vierde klas Gemengde Leerweg van 
het Clusius College Castricum hebben de afgelopen weken hard ge-
werkt aan hun pro�elwerkstuk. Hierbij verdiepen leerlingen zich in 
een beroep naar keuze en in een onderwerp. Met een werkstuk en 
een eindpresentatie wordt het onderwerp beoordeeld met een cijfer 
dat meetelt voor het eindexamen. De leerlingen van het Clusius Col-
lege hebben een brede belangstelling, met een voorkeur voor onder-
werpen uit de zorg en de psychiatrie. (Foto: aangeleverd)

Henk Verdonk junior zet 
zijn zegereeks voort
Akersloot - Na zondag 4 maart 
op het strand van Bakkum vice-
kampioen te zijn geworden in 
het Nederlands Kampioenschap 
Strandrace, pakte mountainbi-
ker Henk Verdonk junior uit Eg-
mond aan de Hoef donderdag-
avond ruimschoots de winst in 
Akersloot. Was het op het NK nog 
nipt, donderdagavond op Sport-
complex de Cloppenburgh stond 
er geen maat op Verdonk junior. 
In de wedstrijd om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup moest de strijd ge-
zocht worden in wat er zich ach-
ter de rug van Henk Verdonk ju-
nior afspeelde. Vooral Jan Lange-
veld uit Bakkum reed zich goed in 
de kijker en zijn directe achtervol-
gers Henk Jan Verdonk senior en 

Alkmaarder Henk Louwe beten 
zich stuk op de taaie Bakkummer. 
Egmonder Peter Dekker opende 
met een sterke start, zakte terug 
naar de middenmoot, maar her-
stelde zich geweldig door zich op 
te werken naar een uiteindelijke 
vierde plek. 

Uitslag: 1. Henk Verdonk juni-
or, Egmond aan de Hoef; 2. Jan 
Langeveld, Bakkum; 3. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan 
de Hoef; 4. Peter Dekker, Eg-
mond aan Zee; 5. Henk Lou-
we, Alkmaar; 6. Chris Kemp, Eg-
mond aan de Hoef; 7. Pleun Lo-
dewijks, Akersloot; 8. Martin Me-
ijer, Heerhugowaard; 9. Piet Veldt, 
Akersloot; 10. Sjors Dooper, Broek 
op Langedijk. 

Keezdrive
Akersloot - Op zaterdag 17 
maart wordt weer de maandelijk-
se keezdrive gehouden in Café De 
Vriendschap. De drive begint om 
19.30 uur. Opgeven kan via info@
vriendschapakersloot.nl of tele-
fonisch via 0251-312866. Er wor-
den vijf rondes gespeeld. Naast 
de drive vindt er ook een verlo-
ting plaats waarbij prachtige prij-
zen te winnen zijn.

Stralende 
Clusiuskraam 
op de markt
Castricum - De Clusiusmarkt-
kraam stond er vrijdag zonnig, 
stralend en �eurig bij op de markt 
en was al helemaal in Paassfeer. 
Honing, jam, pindakaas, planten-
bakken, tuinplantjes en Clusiusre-
pen in twee soorten van de cho-
colademakers, met wikkels door 
leerlingen ontworpen. Bezoe-
kers kunnen er nog even van ge-
nieten, want de kraam is binnen-
kort voor het laatst om volgend 
schooljaar weer terug te komen. 
(Foto: Bart Dalenberg)

Motorrijder 
gewond
Castricum - Maandagochtend 5 
maart vond een aanrijding tussen 
een motor en een personenau-
to plaats op de Kramersweg. De 
motorrijder haalde twee voertui-
gen in. Het voorste voertuig sloeg 
echter links af om een parkeervak 
in te rijden. Hierdoor klapte de 
motorrijder tegen het voertuig 
aan. Een ambulance is ter plaat-
se gekomen en de motorrijder 
is overgebracht naar het zieken-
huis.

Winkeldief 
betrapt bij Aldi
Castricum - Bij de Aldi werd vo-
rige week woensdag een winkel-
dief betrapt. De verdachte, een 
31-jarige man uit de Sovjet Unie, 
heeft voor een bedrag van 84,30 
euro aan sigaretten weggeno-
men. Hij is aangehouden en heeft 
een dagvaarding gekregen.

The Passion
Muzikale vertelling door 
koren Cantare en Staccato
Castricum/Beverwijk - The Pas-
sion is het verhaal van de laatste 
uren van Jezus in de stad Jerusa-
lem, zo’n 2000 jaar geleden. Maar 
het is geen verhaal in de verle-
den tijd. Het is een verhaal van 
nu, voor iedereen. Een verhaal 
aangevuld met liederen van de-
ze tijd.
De koren Cantare uit Castricum 
en Staccato uit Beverwijk heb-
ben de handen ineengeslagen 
om een gloedvolle eigen ver-
sie van ‘The Passion’ op de plan-
ken te zetten. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigente 
Marieke Zondervan, zij wordt on-

dersteund door Marion Stam. De 
muzikale begeleiding komt van 
Jean Viellard op piano en Diana 
Paardekooper op de drums.
De uitvoeringen zijn op zondag 
25 maart om 14.00 uur in de Pan-
cratiuskerk in Castricum en op 
Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 
uur in de Agathakerk in Bever-
wijk. Op Goede Vrijdag kunnen 
bloemen bij het kruis worden 
neergelegd. De toegang voor 
beide uitvoeringen is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage bij het uit-
gaan van de kerk wordt erg op 
prijs gesteld door de organisatie. 
(Foto: aangeleverd)

Zondag 18 maart 14.00 uur:

Limmen  -  Egmondia

balsponsor: SLAGERIJ SNEL

pupil v.d. week: MILAN GLORIE (speler Limmen JO13-1)

Kleuter (4) valt 
uit raam
Castricum - Vrijdag is aan het Tul-
penveld een 4-jarig jongetje uit 
het raam van een woning geval-
len. Een buurvrouw hoorde een 
kind hard huilen en ging op on-
derzoek uit. Zij trof het slacht-
o�ertje liggend in de tuin aan. 
De kleuter liep een hoofdwond 
op en bleek alleen thuis te zijn. 
Het jongetje werd naar het zie-
kenhuis overgebracht, waar zijn 
moeder later ook ter plaatse 
kwam. Het jongetje heeft bij zijn 
val geen ernstig letsel opgelopen.
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Verkiezingen
Castricum stemt op woensdag 21 maart
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke 
politi eke parti j jij in de gemeenteraad wilt. Zo geef je richti ng aan de kant die onze gemeente 
opgaat. En wie er misschien wethouder wordt. Laat deze dag ook jouw stem horen over het 
raadgevend referendum over de Wet op de Inlichti ngen- en veiligheidsdiensten.

Neem twee stempassen mee
Dit jaar krijgen de meeste kiezers twee stempassen. Eén voor de gemeenteraadsverkiezingen en 

n voor het raadgevend referendum. Ga je stemmen? Neem dan mee:
• de juiste stempas(sen)
• een identi teitsbewijs (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). Dit document mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Stempas kwijt? 
Ben je jouw stempas kwijt? Vraag dan voor dinsdag 20 maart, 12.00 uur een vervangende stem-
pas aan. Vind je later jouw oude stempas terug? Dan kun je hier niet meer mee stemmen. 

Iemand machti gen?
Ga je zelf niet stemmen, maar wil je iemand machti gen? Lees dan achterop je stempas hoe je 
dit doet. ijk voor meer informati e over iemand machti gen op www.castricum.nl/verkiezingen

Je kan overal in de gemeente Castricum stemmen
 Je kan op alle stemlocati es in de gemeente Castricum jouw stem uitbrengen. Dit kan van 7.30 
tot 21.00 uur. Wil jij de eerste zijn die stemt? om dan in de nacht van dinsdag op woensdag 
naar het stati on. Daar kun je van 0.00 tot 20.00 uur stemmen. Je mag op elke locati e in de ge-
meente Castricum stemmen. Op jouw stempas staat de locati e het dichtst bij jou in de buurt. Er 
is ook een mobiel stembureau. Deze staat elk uur op een andere locati e. Bekijk de stemlocati es 
in de app Castricum stemt of op www.castricum.nl/verkiezingen 

Kom naar de verkiezingsavond op 21 maart
Benieuwd naar de uitslag? om dan woensdag 21 maart naar het gemeentehuis. Daar worden 
vanaf 22.00 uur de eerste uitslagen verwacht. De uitslagen worden per stemlocati e bekend 
gemaakt. En uiteindelijk volgt de voorlopige uitslag. Het gemeentehuis is vanaf 21.00 uur open.

Weet wát je stemt: vul het Kieskompas in
Je kan op 10 parti jen stemmen. Maar hoe weet je nou welke parti j waar voor staat? Om je op 
weg te helpen hebben we samen met de parti jen een ieskompas gemaakt. De 10 parti jen ge-
ven hun standpunt op 29 stellingen. Zo kan het ieskompas je op weg helpen met de keuze die 
je maakt. Vul het ieskompas in via htt ps://castricum.kieskompas.nl of via die app Castricum 
stemt.

Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:

Goede Vrijdag   30 maart 2018
Zaterdag            31 maart 2018 
Maandag              2  april  2018

Wijzigingen inzameldagen afval
G T en PMD Akersloot 1 en Akersloot 2:
Goede Vrijdag 30 maart blijft : vrijdag 30 maart
Rest Limmen 1:
Maandag 2 april wordt: vrijdag 30 maart
Rest Limmen 2
Maandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden op de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwij-
zer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

Het is niet alleen belangrijk d t 
je stemt, maar ook dat je weet 
w t je stemt op woensdag 
21 maart. Meer over waar je 
kunt stemmen, op wie je kunt 
stemmen en waarom je moet 
stemmen vind je in de app 
Castricum stemt. Download de 
app op jouw mobiel of smart-
phone. Download je de app 
voor je tablet? Vink dan even 
aan dat je zoekt op apps voor 
mobiel.

Kom naar het 
slotdebat op 
18 maart of 
kijk live op tv
Wil je weten hoe de politi eke 
parti jen denken over bepaalde 
onderwerpen? om dan naar 
het slotdebat op zondag 18 
maart. Vanaf 19.30 uur ben je 
welkom in Theater onings-
duin in Geesterhage. Daar 
begint om 20.00 uur het slot-
debat. Alle lijstt rekkers gaan met elkaar in debat over onderwerpen die in Castricum spelen. 

Wil je er bij zijn? Bestel dan je kaarten via www.castricum105.nl. Het debat wordt georganiseerd 
door OVC, LOV, Goed Contact en Omroep Castricum. Geen kaarten? Volg het debat dan zondag 
vanaf 20.15 uur op C-TV of via de radio Castricum105.nl

Download de app Castricum stemt

Openbare bijeenkomst 22 maart 2018
Op donderdag 22 maart 2018 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Cas-
tricum een openbare bijeenkomst plaats. De lijstt rekkers bespreken dan met elkaar de uitslag 
van de verkiezingen. 

Aangepaste openingstijden Pasen 

De gemeente heeft  u de afgelopen periode op de hoogte gehouden over het haalbaarheidson-
derzoek naar een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End. Afgelopen donderdagavond 
stond het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Met dit bericht brengen we u op de 
hoogte van de besluitvorming in de gemeenteraad en het vervolgproces.

Voorstel college en besluitvorming gemeenteraad
Het college heeft  op 1 februari 2018 een aantal uitgewerkte alternati even (locati es en varianten) 
voor een zwemvoorziening op Noord-End voorgelegd aan de gemeenteraad. Later is daar nog een 
addendum aan toegevoegd.

Vervolgens hebben raadsleden ti jdens de Carrousel op 22 februari aangegeven dat zij nu nog geen 
standpunt wilden innemen over het voorstel, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. 
Wel was het gevoel dat verder onderzoek naar de verschillende locati es, varianten en niveaus voor 
duurzaamheid binnen afzienbare ti jd moet plaatsvinden. Een nieuwe gemeenteraad kan dan hier-
over een besluit nemen, zo mogelijk nog voor de zomer.

Het college heeft  om die reden het raadsvoorstel plus addendum ingetrokken en het ‘Rapport 
Defi niti efase Nieuwe Zwemvoorziening Noord-End Castricum’ ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Dit rapport vormt de basis voor verdere onderzoeken.
Het college heeft  de raad daarbij voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.
Na een kort debat hierover is de gemeenteraad afgelopen donderdag 8 maart via een unaniem 
aangenomen moti e akkoord gegaan met een extra budget voor aanvullende onderzoeken.

Samenva   ng besluit
ort samengevat betekent dit dat de gemeenteraad dus nog geen besluit heeft  genomen over de 

locati e of variant voor een nieuwe zwemvoorziening. De komende periode vinden vervolgonder-
zoeken plaats. Het nieuwe college en de gemeenteraad zullen dan de volgende besluiten nemen.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u terecht op castricum.raadsinformati e.nl 

Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Noord-End

Offi  ciële mededelingen woensdag 14 maart 2018
Aangevraagde vergunningen 
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
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
010318 Hogeduin 9 in Castricum 
  Het bouwen van een schuur

020318 Wa enburgh 23 in Castricum
  Het vergroten van de woning
060318 Oude Parklaan 8 in Castricum
  Het bouwen van een schu   ng en schuur (wijziging op eerder verleende vergunning)
  Heereweg 52 in Castricum 
  Het ti jdelijk bewonen van het zomerhuis

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
050318 Oude Haarlemmerweg 10a in Castricum
  Het plaatsen van een tuinmuur
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 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 voor-
werpen, 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 af-
spraak

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 14 maart 2018
  Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen
  Het verbouwen van twee wooneenheden 
060318 Prinses Irenestraat 19 in Castricum
  Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde)
070318 Hoogegeest 28a en 28b in Akersloot
  Het bouwen van een 2-onder 1 kap woning
  Goudenregenlaan 47 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
  Roemersdijk 15 in Akersloot
  Het vergroten van de woning (erker), het dichtzett en van het balkon en het 
  realiseren van een dakkapel
080318 Theebos 22 in Limmen
  Het plaatsen van een dakkapel
  Provincialeweg N203 in Castricum
  Het aanleggen van een gastransportnetwerk
  Kerkweg 40 in Limmen
  Het vergroten van de woning op de 1e verdieping
  De Hooge Belte 4 (bouwnummer 4) in Akersloot
  Het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit
090318 Lavendellint 7 in Limmen 
  Het bouwen van een woning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres
090318 Molenlei 7 in Akersloot
  Het aanpassen van de in-/uitrit

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken 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
060318 Hoek Van der Mijleweg – Van Oldenbarneveldweg in Castricum
  Evenementenvergunning Bakkum Bruist op zaterdag 8 september 2018 van 
  18.00 uur tot 23.00 uur
12032018 Op het terrein Dijk & Duin van Parnassia Groep in Castricum
  Evenementenvergunning 4-uurs mountainbike estafett e Dijk & Duin op zondag  
  30 september 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken 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 via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning perceel tegenover 
Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat een ontwerp besluit voor 
een omgevingsvergunning voor het herinrichten van het gebied op het perceel tegenover 
Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum  zes weken ter inzage ligt. De vergun-
ning voorziet in het omzett en van agrarische grond naar natuur. 
Op de aanvraag is de uitgebreide procedure art 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo jo. Afd. 3.4. 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het ontwerp besluit ligt gelet hierop gedurende zes weken ter inzage vanaf 14 maart in het 
gemeentehuis van Castricum.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder 
vermelding van ‘ontwerp besluit omgevingsvergunning herinrichten van het gebied op het 
perceel tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum’. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. T.v.d. Zande, af-
deling Ontwikkeling, bereikbaar op maandag en dinsdag via het algemene telefoonnummer 
14 0251 (geen netnummer nodig).

Opnieuw gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en 
arti kel 3:12 en 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat in de vergadering van 6 
maart 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c opnieuw gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Het gebied ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt. In dit 
gebied komen diverse type woningen en appartementen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Met dit nieuwe besluit worden enkele geconstateerde gebreken in het eerder op 30 januari 
2018 gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan hersteld. Het betreft  voor dit plan enkele on-
dergeschikte bouwtechnische aanpassingen, er zijn geen planologisch relevante wijzigingen 
doorgevoerd. De gebreken die in dit reparati ebesluit hersteld worden hebben betrekking op 
het volgende:

• Op de verbeelding wordt voor het bijgebouw bij de appartementenblokken de maatvoe-
 ring (goot- en nokhoogte) opgenomen, deze ontbrak abusievelijk.  
• Aan de regels wordt een algemene bouwregel toegevoegd om de brand-/vluchtt rap 
 behorend bij appartementengebouw 2 mogelijk te maken.
• De term ‘ondergeschikte bouwdelen’ in de wijze van meten (art. 2) wordt verduidelijkt ten  
 behoeve van een luifel en lift schacht (beide ondergeschikte bouwdelen).

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij beho-
rende stukken zijn met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-VS02. Daar-
naast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 
1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
 zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het  
 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota ziens 
 wijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het reparati ebe-
sluit. 
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Een reeds ingesteld beroep wordt op grond van arti kel 6.19 Algemene wet bestuursrecht 
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Pett er, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpett er@debuch.nl.

Castricum, 14 maart 2018

Like ons op Facebook Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.




