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Kasteel met slotgracht 
ontdekt op de Doodweg
Castricum - Er waren sterke aan-
wijzingen dat aan de Doodweg 10 
zich in het verleden een kasteel 
bevond. Vorige week is daar on-
derzoek naar gedaan. ,,Dat er een 
gracht en klein kasteel heeft ge-
legen is nu vast komen te staan”, 
vertelt de Castricumse amateur-
historicus Hans van Weenen. De 
gemeente werd op de mogelijke 
archeologische resten gewezen 
door Van Weenen, die bij uitvoe-
rig archiefonderzoek aanwijzin-
gen voor een kasteel ontdekte. 
Het college besloot op basis van 
zijn gegevens een nader onder-
zoek te � nancieren. 
,,Ik verdiepte mij in de geschie-

denis van Castricum toen ik het 
woord heemwerf tegenkwam en 
dat bracht mij op het spoor”, ver-
telt Van Weenen. Een heemwerf is 
een afgesloten, omheind of door 
water omgeven erf. De naam van 
het kleine kasteel was Blockhuis 
en het behoorde toe aan Nico-
laas Heer Dirkson rond 1338. Dit 
kasteel is nooit eerder genoemd 
en is voor deskundigen een gro-
te verrassing. Donderdag is met 
een geo-radar gekeken of er nog 
resten van dit kasteel in de bo-
dem aanwezig zijn. Het onder-
zoek werd uitgevoerd door Joep 
Orbons van ArcheoPro. Bij con-
trasten, zoals scheidingen van 

bodemlagen, objecten et cetera, 
wordt de golf gere� ecteerd. Ook 
wethouder Marcel Steeman en 
gemeentelijk archeologie-advi-
seur Silke Lange waren aanwezig. 
De omgeving staat bekend om 
zijn archeologische waarden, 
maar aan nóg een kasteel, 750 
meter van kasteel Cronenburg 
werd nooit gedacht. Ook Rijk en 
Provincie Noord-Holland wisten 
niet van deze historische plek. De 
resten worden niet opgegraven. 

Op de foto Hans van Weenen, 
wethouder Marcel Steeman, Joep 
Orbons en een medewerker, bei-
den van ArcheoPro.

Sober en doelmatige aanpak 
overweg Beverwijkerstraatweg
Castricum - Er zijn nog twee se-
rieuze knelpunten die de invoe-
ring van het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer (PHS) in 
Noord-Holland in de weg staan 
en die zijn te vinden in Zaandam 
en in Castricum. De spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg 
moet met spoed worden aange-
pakt. Het Landelijk Verbeterpro-
gramma Overwegen (LVO), een 
initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, stelt voor 
de herinrichting sober en doel-
matig uit te voeren. LVO is bereid 
de helft van de kosten te dragen. 
Het minder goede nieuws is dat 
de voorgestelde maatregelen ne-
gatieve verkeerse� ecten hebben 
in de naastgelegen wijken.
Wethouder Marcel Steeman 
spreekt van een lastig dilemma. 
De voorgestelde doorgetrokken 
middengeleider voor autover-

keer in de Stationsweg-Beverwij-
kerstraatweg was eerder uit het 
maatregelpakket gehaald: het 
leidt tot ongewenste verkeers-
e� ecten. Maar deze maatregel is 
wel essentieel voor de � nanciële 
bijdrage van LVO. 
In de vervolgstudie van LVO wor-
den e� ecten, eventuele oplos-
singsmogelijkheden en kosten 
nauwkeuriger onderzocht. Pas 
daarna zal worden gevraagd om 
wel of niet tot uitvoering over te 
gaan. LVO ProRail is bereid om 
stakeholders in het ontwerppro-
ces te betrekken. 

Castricum kan ook kiezen voor 
het zogenaamde Pakket Castri-
cum. Bij deze optie is de verbete-
ring van veiligheid en doorstro-
ming minimaal. Dit is vooral het 
gevolg van het handhaven van 
de toegang van Schoutenbosch 

en Gasstraat vanaf de Stations-
weg en Beverwijkerstraatweg. De 
kosten, 1,7 miljoen euro, komen 
geheel voor rekening van Castri-
cum en passen niet binnen het 
beschikbare budget. Praktisch 
bezien betekent deze optie een 
keuze om meer geld te investe-
ren in een pakket dat minder ef-
fect heeft dan beoogd. Voor alle 
opties geldt dat ProRail maatre-
gelen uitvoert. Er komt een aftel-
ler en een geoptimaliseerde stop-
doorschakeling die samen zor-
gen voor een verkorting van de 
wachttijd voor de spoorbomen 
van circa een halve minuut per 
vertrekkende trein richting het 
zuiden. 
Niets doen is geen optie, daarom 
is het college van plan samen met 
ProRail het LVO het plan verder 
uit te werken en daarbij nadruk-
kelijk te focussen op het vermin-
deren van de negatieve verkeer-
se� ecten in de nabijgelegen wij-
ken. Verkeerskundig noodzakelij-
ke aanpassingen in die wijken ko-
men ook voor co� nanciering in 
aanmerking, mits het totale pak-
ket voldoende kostene� ectief 
blijft. Het college behoudt de mo-
gelijkheid om na afronding van 
de uitwerking alsnog niet over te 
gaan tot uitvoering van de weg-
maatregelen. LVO stelt wel de 
voorwaarde dat besluitvorming 
op afzienbare termijn plaatsvindt.

Castricum - Vanaf donderdag 22 
maart wordt weer gestart met 
het � etsen vanuit Castricum. Voor 
de normale � etsers in een rustig 
tempo, door onder andere het 
mooie duingebied. Bel voor in-
formatie Ben Brussel op 0251-65 
02 19.
Vanaf dinsdag 3 april start ook 
weer het � etsen voor e-bikers. Bel 
voor informatie Hans van Hou-
tenop 0251-65 17 85. Deze groep 

� etst ook de � etsvierdaagse te 
Heemskerk in augustus én later 
in het seizoen wat langere � ets-
tochten.

Vertrek beide dagen om 10.00 
uur vanaf het NS-station in Cas-
tricum. Kosten: geen. Onderweg 
wordt een kopje ko�  e/thee ge-
dronken, voor eigen rekening.
Iedereen is weer van harte wel-
kom om mee te � etsen.

Op e-bike of ‘normale’ fi ets
eer fi etsen v r 

ouderen vanuit Castricum

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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PAASBROODPAASBROOD
WINKEL VOL LUXE PAASGESCHENKEN

TRADITIONEEL PAASBROOD
IN JASJE VAN AMANDELBESLAG!

DAGELIJKS VERS GEBAKKEN

500 GRAM

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

DEZE WEEK IN DE KRANT

Bacteriofagen of 
antibiotica?

Akersloot - In de nacht van vo-
rige week dinsdag op woensdag 
tussen 00.30-02.30 uur is ingebro-
ken in een woning op de Geester-
weg. Men is binnengekomen via 
een schuifraam aan de achterzij-
de van de woning. Er zijn diverse 
goederen weggenomen.

Woninginbraak

Castricum - Dendrochronolo-
gisch onderzoek heeft aange-
toond dat diverse boerderijen 
aan de Breedeweg veel ouder zijn 
dan tot nu toe aangenomen. De 
resultaten zijn gepresenteerd op 
dinsdag 13 maart in het gemeen-
tehuis. 
Bij een dendrochronologisch on-
derzoek wordt oud hout onder-
zocht. Een appelboor-monster 
wordt onderzocht op aantallen 
en diktes van jaarringen. 
Op verzoek van de Werkgroep 
Oud Castricum heeft de gemeen-
te deze methode ge� nancierd 
voor een onderzoek naar oude 
boerderijen aan de Breedeweg. 
Pieter Blom voerde dat onder-
zoek uit; hij presenteert de uit-
komsten. Aangenomen wordt 
dat de boerderijen van voor 1800 
zijn en het zou zelfs van voor 
1700 kunnen zijn. Boerderij Cro-
nenburg ondergaat nog eenzelf-
de onderzoek. 

Bij dezelfde gelegenheid werd 
een gemeentelijke monumen-
tenbrochure gepresenteerd. Het 
gaat om een heruitgave van het 
boekje ‘Monumenten in Beeld’ 
dat verkrijgbaar is op het ge-
meentehuis, VVV en bibliotheek.

Boerderijen 
Breedeweg 
veel ouder dan 
geschat

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

Paasactie tot 31 3
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 ,99 per kg
 

2 pers  bloemkool
geschilde 

aardappelen 
2 biefstuk tartaar

SAMEN  ,99
Kipgrillworst 

Boterhamworst
gebraden casselerrib

SAM   4,99
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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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Groen licht voor duinrel Puikman
Castricum - De duinrel bij de 
Puikman wordt in ere hersteld. 
Dat meldt wethouder Rob Schijf 
trots. Het beekje, dat langs het 
honkbalveld van Red Stars op het 
Vitesseterrein richting Papenberg 
loopt en haaks op begraafplaats 
Onderlangs ligt, is een project 
waarin de gemeente Castricum, 
PWN en het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
samenwerken. PWN wil boven-
dien een klimtoren op de Papen-
berg plaatsen en een trap aanleg-
gen vanaf het �etspad naar de 
top van de Papenberg. Het pad 
dat nu vanaf de top van
de Papenberg loopt naar het uit-
kijkpunt zou dan ter compensatie 
verdwijnen.
Tot slot wordt het naar bene-
den gelopen zand vanaf de Pa-
penberg weer omhooggescho-
ven. Deze laatste activiteit zorgt 
er voor dat het voetpad langs de 
Papenberg meer dan anderhal-
ve meter omlaag komt en daar-
mee ruimte ontstaat voor herstel 
van de duinrel. Een duinrel is een 
kort, snelstromend beekje waar-
in kwelwater uit de duinen kan 
afstromen naar het lagergelegen 
land. Deze duinrel heeft de po-
tentie zich te ontwikkelen tot een 
volwaardig Natura 2000 habitat-
type dat tot dusverre niet voor-
komt in het Noordhollands Duin-
reservaat. Om de duinrel te kun-
nen realiseren zullen wat bomen 
worden gekapt die in het ver-
leden spontaan zijn opgescho-
ten. Voor het stuk dat er haaks 
op staat, richting Huis van Hilde, 
is voldoende ruimte beschikbaar. 

BUCH wil compensatie voor sluiting 
oostelijke nachtelijke aanvliegroute

Limmen modeldorp uit de Middeleeuwen
Limmen - Erfgoedwethou-
der Marcel Steeman van de ge-
meente Castricum heeft maan-
dag 12 maart op uitnodiging van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een bezoek gebracht 
aan Warnsfeld (Gelderland). Hier 
mocht hij het eerste exemplaar in 
ontvangst nemen van een inter-
nationale studie over dorpsvor-
ming in Nederland. In deze studie 
wordt aan de hand van vier voor-
beelden verteld welke factoren 
bij het ontstaan van dorpen een 
rol speelden. Limmen is één van 
de vier voorbeelden die in het 
rapport worden beschreven.
Het belang van Limmen heeft 
vooral te maken met de kennis 
die tijdens archeologisch onder-
zoek op diverse plaatsen in het 
dorp is opgedaan. De opgraving 
van Limmen-De Krocht in 2006 
en 2007 staat daarbij centraal. 
Het indrukwekkende rapport 
werd uitgereikt door de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed in 
samenwerking met de Universi-
teit van Amsterdam.
De andere dorpen die worden 
beschreven, zijn Kerk- en Kapel-
Avezaath, Someren en Warns-
veld. De dorpen hebben gemeen 
dat zij allemaal iets vertellen over 
hoe dorpen zich in de Middeleeu-
wen hebben ontwikkeld. De ken-
nis hierover is gebaseerd op de 
analyse van archeologisch, geo-
gra�sch en historisch onderzoek.
De titel van de publicatie is ‘Villa-
ge formation in the Netherlands 
during the Middle Ages (AD 800-
1600)’, vertaald als ‘Dorpsvorming 

Castricum - De colleges van B&W 
van Castricum, Heiloo, Bergen en 
Uitgeest verlangen in een geza-
menlijke brief aan de minister van 
Infrastructuur en Water dat zij ge-
compenseerd worden voor de ex-
tra nachtelijke vlieghinder. Sinds 
mei 2015 maakt al het nachtelijk 
vliegverkeer alleen gebruik van 
de westelijke aanvliegroute om 
vervolgens op de Polderbaan te 
landen. Dit is om veiligheidsrede-
nen. Het was namelijk niet langer 
mogelijk om al het vliegverkeer 
in de nacht vanuit het oosten en 
westen over smalle vliegpaden 

Het streven is wel om de bomen 
te snoeien, zodat er voldoende 
licht op het water valt. 
Het project valt samen met een 
grondruil van PWN/provincie 
naar de gemeente ten bate van 
het Vitesse-voetbalveld. Als te-
genprestatie neemt PWN/provin-

cie de grond over waarop de duin-
rel komt te liggen. PWN neemt als 
natuurspecialist ook het beheer 
van de duinrel op zich. De kos-
ten worden gezamenlijk door de 
drie partijen gedragen. PWN wil 
de werkzaamheden in de tweede 
helft van 2018 uitvoeren.

Presentatie van het boek Dorpsvorming in de Middeleeuwen. Van links 
naar rechts Roel Lauwerier (RCE), Gonnie van Bussel (Someren) Marcel 
Steeman (Castricum), Jan de Boer (Buren) en René Sueters (Zutphen)

in de Middeleeuwen (800-1600) 
in Nederland’. Waarom het Mid-
deleeuwse Limmen zo hoog ge-
waardeerd wordt door de onder-
zoekers is de ligging op de over-
gang van de zandgronden van de 
strandwal naar de randzone (de 
getijdegeul van het Oer-IJ) en het 
aantal archeologische vindplaat-
sen in Limmen. Veel informatie is 
aan het licht gekomen tijdens de 
opgraving op het meest zuidelij-
ke puntje van de strandwal waar-
op Limmen is gelegen, bekend als 
de vindplaats Limmen-De Krocht. 
Hier zijn boerderijen uit de acht-
ste tot veertiende eeuw opgegra-
ven. Ook het archeologische on-
derzoek aan de Zuiderkerkerlaan 
heeft bijgedragen aan de kennis 

over het ontstaan van Limmen. 
De publicatie is onderdeel van 
het project ‘Kenniskaart Archeo-
logie’ waarin de Rijksdienst voor 
het Culturele Erfgoed opdrach-
ten uitgeeft voor synthetiserend 
archeologisch onderzoek. De be-
vindingen zullen ook worden ge-
bruikt om het archeologie-beleid 
van de gemeente Castricum aan 
te vullen. Wethouder Marcel Stee-
man, persoonlijk zeer geïnteres-
seerd in erfgoed, zal zich hier ze-
ker hard voor maken.
Wie meer wil weten kan de pu-
blicatie online bekijken of als pdf 
downloaden via de website van 
de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: cultureelerfgoed.nl/
publicaties?reeks=289&page=0

boven dunbevolkte gebieden te 
laten samenkomen. 
Wethouder Marcel Steeman: ,,De 
afsluiting van de oostelijke aan-
vliegroute leidt echter tot ex-
tra hinder voor de inwoners van 
de vier gemeenten. Sindsdien 
is het aantal klachten in de vier 
gemeenten ook sterk toegeno-
men. Uit onderzoek van de GGD 
Hollands Noorden blijkt dat de 
slaapverstoring door vliegver-
keer veel hoger is dan uit bereke-
ningen van het ministerie blijkt. 
De gemeenten verlangen duide-
lijkheid omtrent de heropening 

van de oostelijke aanvliegroute 
en bij langdurige uitstel boven-
dien compensatie. De meest voor 
de hand liggende compensatie is 
het terugbrengen van het aantal 
nachtvluchten tot het niveau van 
het aantal dat voor mei 2015 via 
de westelijke aanvliegroute naar 
de Polderbaan vloog.” Welke com-
pensatie de wethouders verlan-
gen is niet bekend. ,,Dat kan een 
�nanciële tegemoetkoming zijn, 
bijvoorbeeld voor het toepassen 
van isolatie. Er moet iets gebeu-
ren, men is het zat”, besluit Stee-
man.

Jubilarissen bij 
brandweer Castricum
Castricum - Tijdens de vorige 
week gehouden jaarvergadering 
van brandweer Castricum wer-
den de twee neven Ronald en 
Pascal Sprenkeling in het zon-
netje gezet door burgemeester 
Toon Mans. Ze kregen het bron-
zen brandweerkruis met kroon 
op gespeld voor hun twintigja-
rig jubileum als brandweervrijwil-
liger. Ook ontvingen ze een oor-
konde en een bos bloemen. 
Dennis Visjager kreeg een wel-

verdiende oorkonde en een vrij-
willigersmedaille en ook een bos 
bloemen voor zijn vijftienjarige 
brandweerdienst bij het korps.
Op de foto zijn de jubilarissen 
te zien met van links naar rechts 
teamcommandant Hakan Meijer, 
burgemeester Toon Mans, Dennis 
Visjager, Ronald Sprenkeling, Pas-
cal Sprenkeling, teamcomman-
dant Petra Abma en ploegchef 
Jacques van Beek. (Foto: Frank 
Bruggeling) 

Passie voor de Passie
Limmen - Op Palmzondag 25 
maart zal het koor van De Witte 
Duif, samen met musici en een 
speciaal voor de gelegenheid te 
formeren projectkoor, de Matte-
uspassie van Piet van Midden en 
Gerard van Amstel uitvoeren. 

Deze uitvoering vindt plaats in de 
Protestantse Kerk in Limmen. De 

aanvang is half vier uur en de toe-
gang is gratis.
Bijzonder aan deze Passie is dat 
ze vier oorspronkelijke koralen 
van Bach’s Matthäus Passion be-
vat, waarbij het publiek uitgeno-
digd wordt om mee te zingen. 
Oude en nieuwe muziek, koor- 
en samenzang wisselen elkaar zo 
verrassend af.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 11-03-2018: Zoë 
Druijven dochter van Martinus T. 
Druijven en Maria P.J. Molenaar. 

Overleden

Castricum - 07-03-2018: Joan 
Westenberg gehuwd met Sijtske 
van den Berg; 11-03-2018 Elisa-
beth M. Sigfried weduwe van Pie-
ter W. de Geest.

Limmen - 06-03-2018: Maria de 
Lijzerweduwe van Lambertus N.P. 
Benning; 08-03-2018: Jacobus 
J. Brie�es gehuwd met Ewa Cu-
dowska; 10-03-2018: Elisabeth M. 
Bruin gehuwd met Wilhelmus M. 
Pepping; 12-03-2018: Johannes 
N. Willenborg weduwnaar van 
Catharina F.M. Douwes. 
Elders - 04-03-2018: Maria H. 
Bekker weduwe van Johannes N. 
Boon.

Lezing over astrologie
Castricum - Zondagmiddag 25 
maart geeft erkend AVN-astrolo-
ge Baukje Bok om 14.00 uur een 
lezing met als thema zingeving 
bij kantoorboekhandel Laan.
Na een vij�arige opleiding psy-
chologische- en daarna twee 
jaar medische astrologie, is Bauk-
je Bok lid geworden van de AVN. 
Sinds 1995 is ze actief als beroeps 
astroloog. Ook heeft ze een op-
leiding natuurgeneeskunde vol-
tooid. Gezondheid en ziekte heb-
ben altijd haar belangstelling ge-
had. Andere opleidingen zijn: as-
sistent drogist en orthomolecu-
laire geneeswijze.  
Veel mensen kennen astrologie 

voornamelijk uit de populaire ho-
roscoop rubrieken. De waarde 
hiervan is beperkt, aangezien het 
uitspraken zijn voor grote groe-
pen mensen. In de serieuze as-
trologie werkt men met persoon-
lijke horoscopen, waarvan gege-
vens en uitleg veel nauwkeuriger 
zijn.  Een horoscooptekening is 
een gra�sche voorstelling/weer-
gave van de hemelkoepel op het 
moment van geboorte. Deze ge-
boorte kan van een mens, dier of 
een gebeurtenis zijn. Het woord 
horoscopie betekent letterlijk 
“uurzien”.

Het thema van deze lezing is; zin-
geving. Astrologie geeft inzicht in 
de eigen aspiraties en doelen.
De lezing is gratis. 
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LBJ - Lyndon Baines Johnson
Nadat de machtige senator Lyn-
don Baines Johnson (Woody Har-
relson) in 1960 de democratische 
voorverkiezingen verliest van se-
nator John F. Kennedy, stemt hij 
er mee in om de running mate 
van zijn rivaal te worden.

Zodra ze de presidentsverkiezin-
gen winnen wordt Johnson vice 
president, maar ondanks zijn uit-
gebreide wetgevende kennis en 
zijn scherpe politieke instincten 
zet Kennedy’s team hem buiten-

spel. Op 22 november 1963 ver-
andert dit echter rigoureus, wan-
neer Kennedy wordt vermoord 
en Johnson het presidentschap 
in handen geduwd krijgt, met zijn 
vrouw Lady Bird aan zijn zijde. 

Terwijl de natie rouwt kampt 
Johnson met tegenstander Bob-
by Kennedy en voormalig men-
tor Richard Russell, terwijl hij pro-
beert JFK’s nalatenschap te eren 
door op te komen voor de histo-
rische Civil Rights Act van 1964.

Pieter Konijn
Ver�lming van het tijdloze ver-
haal van Beatrix Potter over een 
eigenwijs konijn dat probeert 
de moestuin van een boer bin-
nen te dringen. De strijd tussen 
Pieter en meneer Verhoef om de 

moestuin loopt ontzettend uit 
de hand. Ook proberen ze allebei 
in de smaak te vallen bij hun lie-
ve buurvrouw Bea. Zij is gek op 
dieren, terwijl meneer Verhoef 
juist een hekel heeft aan het ‘on-
gedierte’ dat zijn tuin probeert te 
verwoesten.

Nieuwe praktijk in Castricum:

Orthomoleculair diëtist Corinne Pool 
Castricum - Sinds begin 2018 
is orthomoleculair diëtist Corin-
ne Pool in Castricum gevestigd. 
Graag legt Corinne uit wat haar 
vak precies inhoudt. ,,Dat wordt 
mij natuurlijk vaak gevraagd’’, ver-
telt Corinne. ,,De werking van het 
lichaam staat tijdens de behan-
deling centraal. Hoe werkt het li-
chaam optimaal? Welke voeding 
heeft het lichaam nodig? Welke 
overige factoren in de leefomge-
ving zijn van invloed op de ge-
zondheid? Welk e�ect heeft bij-
voorbeeld stress of verstoring 
van slaap op de werking van het 
lichaam? Dit zijn belangrijke vra-
gen waar naar gekeken wordt.’’
Als er gezondheidsklachten zijn 
kijkt Corinne samen met haar cli-
ent naar alle factoren die de nor-
male werking van het lichaam 
verstoord kunnen hebben. Dit 
kunnen meerdere factoren zijn 
die elkaar versterken omdat al-
le organen en weefsels in het li-
chaam met elkaar in verbin-
ding staan en samenwerken. In-
dien nodig kunnen er aanvullend 
testen, zoals een ontlasting- of 
bloedonderzoek, worden uitge-
voerd. Corinne: ,,Vervolgens ma-

ken we samen een plan van aan-
pak om het lichaam te ondersteu-
nen en weer basis te geven ge-
zond te functioneren. Hierbij is 
voeding erg belangrijk aange-
zien voedingssto�en het lichaam 
aansturen om optimaal te kun-
nen werken. Verkeerde voeding 
kan ook verstorend werken. Soms 
kan het wenselijk zijn gericht een 
hoogwaardig voedingssupple-
ment te gebruiken.’’

Bij diverse klachten zoals onder 
andere vermoeidheidsklachten, 
darmklachten, hormonale klach-
ten of overgewicht kan een or-
thomoleculair diëtist helpen. 
Maar ook voor meer informatie 
over wat nu wel of geen gezonde 
voeding is kan Corinne van dienst 
zijn. Zij werkt samen met Ria Pen-
ders uit Heiloo. 
Meer weten? Kijk dan op www.co-
rinnepool.nl of bel 06-11706655.

Aftrap lesprogramma Rabo AZ Foodtour
Regio - De AZ-selectie heeft 
maandag de aftrap gedaan van 
de Rabo AZ Foodtour, verdeeld 
over 9 basisscholen in Noord-Hol-
land. De Foodtour is een online 
lesprogramma van twee weken 
waarin spelers en trainers van AZ 
samen met voedingsdeskundi-
gen lesgeven over gezonde voe-
ding. 

Het programma is een vervolg op 
het succesvolle lesprogramma 
‘Rabo AZ Voetbaltoer’ waar de af-
gelopen 6 jaar circa 15.000 kinde-
ren van groep 7/8 in Noord-Hol-
land aan hebben deelgenomen. 
Met dit nieuwe  lesprogramma 
geven zowel Rabobank als AZ in-
vulling aan hun maatschappelij-
ke rol als toonaangevende orga-
nisatie in de regio. ,,Kinderen be-
wust maken van het belang van 

gezonde voeding en een gezon-
de levensstijl is voor Rabobank als 
grootste Food & Agri bank ter we-
reld een belangrijk thema’’, aldus 
Jan Klaver, directievoorzitter van 
Rabobank Noord-Kennemerland. 
Dit nieuwe lesprogramma is, 
naast de inbreng van de spelers 
van AZ ook vernieuwend door 
het gebruik van vlogs. Zowel de 
AZ-spelers als de kinderen gaan 
actief vloggen over de verschil-
lende thema’s op het gebied van 
voeding. Ze worden hierbij ge-
holpen door de populaire AZ-
vlogger Timo. ,,Dit vlogelement in 
de lessen sluit heel goed aan op 
de belevingswereld van kinde-
ren en zorgt voor actief leren over 
verschillende issues als het gaat 
om voeding. Zo gaat er bijvoor-
beeld worden gevlogd over za-
ken als het wereldvoedselvraag-

stuk, etiketten lezen, gezond eten 
en het zelf maken van een gezon-
de sportdrank’’, zo vertelt Mar-
tijn Grossmann van GreenPort 
Noord-Holland Noord. Uitein-
delijk winnen de klassen met de 
beste en leukste vlogs een exclu-
sieve Food Clinic bij AZ.
De komende weken vindt de pi-
lot plaats van dit online lespro-
gramma bij 9 scholen in Noord-
Holland. De ervaringen die we nu 
opdoen met het programma ver-
werken we in het lespakket van 
volgend jaar. “Het is onze ambi-
tie om volgend schooljaar mini-
maal 100 basisscholen in Noord-
Holland dit lesprogramma te la-
ten volgen”, aldus AZ-directeur 
Robert Eenhoorn. 

Deelnemende scholen in Castri-
cum zijn Visser ’t Hooft en Cunera. 

De kinderen van groep 7 van basisschool Cunera uit Castricum met AZ voetballer Rens van Eijden, Joost Burger 
(performance data analyst) en AZ-vlogger Timo.

Lezing in strandpaviljoen Zeezicht

De kunst van het vitaal ouder worden
Castricum - ,,Onze gezond-
heid en vitaliteit is ons grootste 
goed. Althans, dat zeggen we al-
tijd, maar wat doen we er eigen-
lijk voor? Waarom raken we goe-
de vrienden kwijt in de bloei van 
hun leven? Vonden zij het niet zo 
belangrijk? Was het pech? Had-
den zij geen goede arts of spe-
cialist? Was het aanleg?” Aan het 
woord is Erik-Alexander Richter, 
Klinisch Psycho Neuro Immuno-
loog en docent in gezondheid. Hij 
verzorgt een lezing op 25 maart 
van 13.00 tot 16.30 uur in strand-
paviljoen Zeezicht in Castricum 
aan Zee.

,,We zorgen voor ons lichaam zo 
goed als we kunnen. Maar wat is 
goed? En is dat voor iedereen het-
zelfde concept? Hoeveel invloed 
kunnen we eigenlijk zelf uitoefe-
nen om zo gezond en vitaal mo-
gelijk oud te worden? Als we be-
ter weten hoe het werkt, dan kun-
nen we het wellicht ook positief 

beïnvloeden”, zo stelt hij. De me-
dische wereld is er nog steeds op 
gericht om in te grijpen als het al 
mis is gegaan, maar aan preven-
tie wordt nog weinig gedaan, 
volgens Richter. ,,En de medica-
tie die we wel preventief krijgen 
kent zoveel bijwerkingen dat we 
er juist nieuwe klachten bij krij-
gen. Waarom dan niet het heft in 
eigen handen nemen? Met vaak 
kleine, soms grotere aanpassin-
gen in onze lifestyle kunnen we 

het verschil maken tussen leven 
en aanwezig zijn.” Erik-Alexan-
der Richter vertelt tijdens een le-
zing in duidelijke taal en met een 
�inke schep humor wat de eigen 
inbreng hierin kan betekenen. 
,,Voorkomen dus, beter dan ge-
nezen of chronisch medicijnge-
bruik.” 

Aanmelden kan via tel. 0251-
652375. De entree is 15,- ( incl. 2 
consumptiebonnen)

r e es  n ll dansen 
Akersloot - Liever zelf dansen 
dan aan de kant staan en kij-
ken hoe anderen lekker swin-
gen tijdens het Oldtimer Festival 
in Akersloot op 24, 25 en 26 au-
gustus? Dan is het mogelijk deel 
te nemen aan een proe�es Rock 
’n Roll-dansen op donderdag 5 

april, om 21.30 uur in Sporthal De 
Lelie. Belangstellenden kunnen 
zich daarna inschrijven voor een 
beginnerscursus.
Rock ’n Roll-dansen is bedoeld 
voor iedereen (jong en oud) die 
van dansen houdt (geen basis-
kennis vereist). Ook zonder part-

ner is iedereen van harte welkom.
De cursus bestaat uit 10 lessen en 
de kosten bedragen 70 euro per 
persoon. Aanmelding en/of in-
formatie, bel Elma: 06-20239119, 
mail naar infofab50s@gmail.com 
of kijk op www.dansschoolfabu-
lous�fties.nl.

Vandervens bij Mezza Luna
Castricum - Zondagmiddag 25 
maart is er weer een editie van 
‘Blues in Castricum’. De bluesband 
Vandervens zal een spetterend 
optreden verzorgen in Grand Ca-
fé Mezza Luna. Deze band is sa-
mengesteld uit louter familiele-

den; vader is verantwoordelijk 
voor de zang en gitaar, moeder is 
de singing lady waarbij haar Ca-
raïbische invloeden duidelijk te 
herkennen zijn, zoonlief speelt de 
drums en broertje Dennis de bas. 
Tevens is daar ook nog de leven-

de Surinaamse legende oom Hot-
lips, die de mondharmonica voor 
zijn rekening neemt. Zij zullen be-
kende nummers van onder an-
dere Chuck Berry, Fats Domino, 
Slim Harpo, John Lee Hooper, Sir 
Douglas Quintet, Bill Haley en ve-
le andere helden uit vervlogen tij-
den ten gehore brengen. Dus het 
wordt weer swingen en dansen 
op bekende bluesmuziek. Deze 
bluesband geeft een persoonlijke 
invulling aan het recept rhythm 
and blues, met een vleugje ska en 
een beetje rock ‘n’ roll. Stilzitten is 
dan ook geen optie. 
Ga zondagmiddag genieten van 
deze fantastische swingmuziek. 
Uiteraard is ook weer het ‘blues-
sateetje’ tegen een zeer aantrek-
kelijke prijs verkrijgbaar. De aan-
vang is 15.30 uur en de toegang 
is uiteraard weer gratis.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

LBJ - Lyndon Baines Johnson
vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Film Stars don’t die in Liverpool

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur
The Shape of Water

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur   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 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur

Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri

zaterdag 16.00 uur 
Darkest Hour

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur
Pieter Konijn
zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

Ted & het geheim van 
Koning Midas  

Programma 22 maart  t/m 28 maart

Castricum - In april worden in de 
bibliotheek in Castricum work-
shops gegeven over de Android 
tablet en telefoon en over de iPad 
en iPhone. Tijdens beide work-
shops krijgen deelnemers uitleg 
over de bediening, de belangrijk-
ste instellingen, toepassingen en 
apps. 

Op dinsdagochtend 3 april en 
donderdagochtend 12 april is de 
workshop over de Android tablet 
en telefoon. 
Op dinsdagochtend 17 april en 
dinsdagochtend 24 april is ver-
volgens de workshop over de 
iPad en iPhone. 
De workshops worden gegeven 

bij Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1. 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 
tot 12.00 uur. Aanmelden kan 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice 
in de bibliotheek (betalen met 
pin).

Workshops Android en iPad
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Jacobusschool in Akersloot wordt 
omgebouwd tot gezondheidscentrum 
Akersloot - De gemeente Castri-
cum verkoopt de Jacobusschool 
in Akersloot om er een gezond-
heidscentrum van te maken. Op 
15 maart ondertekenden wet-
houder Wim Swart en directeur 
Eric Venghaus van Zorg Vastgoed 
Management (ZVM) de verkoop-
overeenkomst voor de voorma-
lige school aan de Kerklaan 11. 
,,Een historisch moment”, zegt 
de wethouder. ,,Na een langdu-
rig proces, waarbij ook bewoners 
zijn betrokken, gaan we nu over 
tot ondertekening.’’
Zorg Vastgoed Management 
(ZVM) koopt het pand en geeft 
opdracht tot de verbouwing van 
de school tot een gezondheids-
centrum. Marjoleine Markvoort, 
huisarts in Akersloot, huurt ver-
volgens het pand van ZVM.
In het historische deel van de 
school worden de huisarts, de 
apotheek en een fysiotherapeut 
gezamenlijk onder één dak ge-
bracht. Het is de bedoeling dat 
de later aangebouwde schoolge-
bouwen worden gesloopt, zodat 
hier parkeerplaatsen voor bezoe-

Van links naar rechts wethouder Wim Swart, huisarts Marjoleine Mark-
voort en directeur Eric Venghaus

kers kunnen worden aangelegd.
,,Dit is een heel mooi plan’’, al-
dus de wethouder. ,,Het is voor 
Akersloot belangrijk dat zij een 
gezondheidscentrum met daarin 
verschillende disciplines krijgen. 
De huisarts komt ruimer te zitten 
en het is prettig voor de inwoners 

dat zij dichtbij huis terecht kun-
nen.’’  Eerder was er al een inloop-
bijeenkomst en lagen de plannen 
ter inzage. De buurtbewoners 
hebben aangegeven dat ze het 
een goed plan vinden. Met hun 
wensen wordt zoveel mogelijk re-
kening gehouden.

ate rar e l g inda  en fi l a er 
Valkering Koninklijk onderscheiden
Limmen - Vrijdagavond heeft 
burgemeester Mans twee lintjes 
uitgereikt tijdens de Donateurs-
avond van Stichting Oud-Lim-
men. De gelukkigen waren voor-
zitter Ron Duindam en tweede 
secretaris Peter Valkering. 

Ron Duindam (70 jaar) uit Lim-
men is sinds 2002 betrokken bij 
de stichting als vrijwilliger, eerst 
via de werkgroep fotogra� e en 
documentatie. Al snel trad hij toe 
tot de klankbordgroep gemeen-
telijk monumentenbeleid. Rob is 
een uitstekend amateurarcheo-
loog en zeer betrokken bij diver-
se opgravingen in Limmen en de 
regio. Zijn werkgroep ‘archeolo-
gie’ was actief bij opgravingen bij 
de Krocht (Limmen), Klein Dor-
regeest Akersloot, Groot Olmen 
Bloemendaal en Craenenbroeck 
Heiloo. Vanaf 2004 is Duindam 
ook voorzitter van Oud-Limmen. 
Actief in diverse klankbordgroe-
pen en werkgroepen met de ge-
meente, bijvoorbeeld Oer-IJ en 
Buitengebied Castricum. Daar-
naast was de Limmer zeer actief 
voor Museale Hoek en coördina-
tor van de renovatie van de voor-
malige school. 

Peter Valkering (59 jaar) uit Lim-
men is al bijna 20 jaar actief als 
vrijwilliger voor de stichting, on-
der andere bij de werkgroep foto-
gra� e en documentatie. Hij is een 
zeer creatieve vrijwilliger die ve-
le � lms en documentaires maak-
te voor de stichting. Zo maak-
te hij een documentaire over de 
bloemenmozaieken en over be-
kende Limmers. Hij is ook sterk in 
het archiveren en documenteren 
van foto’s van oude gebouwen. 
Zelf maakt hij ook vele foto’s van 
oude en nieuwe ontwikkelingen 

in Limmen, zolang het beeldbe-
palend is voor het dorp. Zijn ver-
zameling foto’s van 4 mei herden-
kingen wordt als bijzonder waar-
devol beschouwd. In 2004 is hij 
toegetreden tot het bestuur als 
tweede secretaris. Naast Oud 
Limmen kon ook sportvereniging 
Tios jarenlang op zijn inzet reke-
nen. Maar liefst veertien jaar was 
de geboren Limmer er voorzitter 
en de stille motor achter de con-
tinuïteit van de club. Tot slot was 
Valkering jarenlang actief voor de 
scouting.

Clusiusleerlingen presenteren:
Prullenbak van 
gere lede  essen
Castricum - Floor van der Wolf, 
Björn Mannaart, Nazik Simonian 
zijn leerlingen van de derde klas 
Gemengde Leerweg van het Clu-
sius College Castricum. Zij volgen 
de keuzevakken Marketing en 
Ondernemen en hebben de op-
dracht gekregen een groen pro-
duct te bedenken. Daar wordt 
een marketing- en een onderne-
mingsplan bij geschreven en de 
leerlingen geven een eindpresen-
tatie over hun product. Floor, Na-
zik en Björn zijn de winnaars van 
zeven groepen die zich afgelopen 
vrijdag presenteerden aan een ju-
ry bestaande uit drie personen.

Zij hebben gewonnen met hun 
maatschappelijk betrokken idee. 
Via een � ctief bedrijf dat ze ‘2The-
world4us’ hebben genoemd wil-
len ze helpen de plastic soep te 
verminderen. In de strijd tegen 
plastic vuil maakten ze een prul-
lenbak van PET-� essen. In hun 
presentatie hielden ze een be-
toog om de plastic soep tegen te 
gaan door het inzetten van een 
net ontdekte rupsensoort die 
plastic eet. Met hun goed door-
dachte idee, een mooie presenta-
tie en een mooi prototype van de 
prullenbak van PET-� essen wer-
den zij nummer één.

Voorstelling FIER!
Acteurs spelen congres 
over klimaatverandering
Castricum - De voorstelling FIER! 
wordt donderdag 22 maart om 
20.00 uur gespeeld in Theater Ko-
ningsduyn te Castricum. Het is 
een theatercongres dat wordt ge-
speeld door acteurs met een be-
perking en gastacteurs uit de re-
gio. Het congres gaat over kli-
maatverandering, met aandacht 
voor het onzichtbare, ongehoor-
de en ongewone van deze aar-
de. Wat moet gedaan worden om 
de aarde te redden? Deze vraag 
houdt de acteurs van Theater-
groep Eenhoorn uit Alkmaar al 
een tijdje bezig. Dieren sterven 
uit, mensen komen om van de 
honger, anderen sterven aan te 
veel eten, de plasticsoep is enorm 
en de aarde warmt op. Is er een 
oplossing? 

,,Vorig jaar zijn we begonnen met 
het zoeken naar een thema’’, ver-

telt artistiek leider en regisseur 
Cara. ,,Deze overwegend jon-
ge groep acteurs is maatschap-
pijkritisch en behoorlijk actiebe-
reid. We hebben gesproken over 
wat hen zoal bezighoudt. Al die 
troep op straat, dat stoorde de 
groep heel erg. En zo was het the-
ma milieu al snel gevonden.” De 
groep acteurs splitste op in drie 
projectgroepen; dieren, voeding 
en plastic. Iedere groep ging aan 
het werk met een eigen gastre-
gisseur. Drie losse verhalen wer-
den bedacht en uitgewerkt. Pas 
later kwam de groep weer bij el-
kaar en moesten de losse onder-
delen tot één geheel worden ge-
smolten. Het congres werd de 
kapstok waar alle onderdelen aan 
opgehangen zijn. 
Reserveren van kaarten gaat via 
reserveren@eenhoornvoorstel-
ling.nl. (Foto: Anke Purmer)

Voorjaarsconcert BCAC
Castricum - Accordeonvereni-
ging BCAC uit Castricum geeft za-
terdagavond 24 maart een voor-
jaarsconcert. 
Het instaporkest bijt de spits af. 
Daarna is het de beurt aan Melo-
deon en na de pauze treedt het 
A-orkest op. 

Het evenement vindt plaats om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
te Castricum. De toegangsprijs 
bedraagt acht euro, kinderen tot 
en met twaalf jaar vijf euro. Dit is 
inclusief ko�  e, thee of frisdrank 
in de pauze. 

Winnaars Floor van der Wolf, Nazik Simonian, Björn Mannaart met hun 
PET� essenprullenbak (foto: B. Dalenberg)

Wanneer er niets gedaan 
wordt aan het verkeers-
probleem op de Dorps-
straat doe je het niet goed, 
wanneer je er wel iets aan 
doet zijn er ook mensen 
die vinden dat je het niet 
goed doet. In mijn ogen 
is er maar één oplossing 
waarin iedereen een beet-
je last ondervindt, de vei-
ligheid enorm zal verbe-
terd zal worden en die be-
taalbaar is.
Maak van de Dorpsstraat 
een eenrichtingsweg, ‘s 
morgens van 4.00 uur tot 
10.00 uur richting Bever-
wijk, ‘s avonds van 16.00 
uur tot 4.00 uur richting 
Alkmaar. Van 10.00 tot 
16.00 uur sluit je hem ter 
hoogte van de markt he-
lemaal af met bewegende 
palen zodat overdag ruim-
te gegeven wordt aan � et-
sers. De bewoners van de 
buurt kunnen een pasje 
aanvragen om deze palen 
te bedienen.
Voordelen: veiliger voor ie-
dereen, geen ladende en 
lossende vrachtwagens 
meer, geen vrachtwagens 
meer die niets op de Dorps-
straat te zoeken hebben en 
het verkeer wordt evenre-
dig verdeeld over de om-
liggende straten. Nadeel: 
er moet een oplossing ge-
zocht worden voor de 
nooddiensten, die moeten 
natuurlijk te allen tijde toe-
gang kunnen krijgen tot de 
Dorpsstraat. De onderne-
mers zullen klagen over de 
bevoorrading van hun win-
kel, maar er zijn talloze ge-
vallen bekend  waarin be-
wezen is dat dit een zelfre-
gulerend systeem is. 

Thiemo van der Meij

LEZERSPOST

Compromis 
voor 

Dorpsstraat

Gevaarlijk 
langzaam
Regio - Op de A9 werd zaterdag 
een bestuurster van een vracht-
wagen aangehouden omdat ze 
gevaarlijk langzaam reed, zo’n 50 
kilometer per uur. Ze verklaarde 
dat de vrachtauto op LPG reed, 
dat het gas bijna op was maar 
dat ze niet wist hoe te schake-
len naar benzine en dat ze van-
uit haar werk het advies had ge-
kregen om met 50 kilometer per 
uur verder te rijden. Bestuurster 
heeft een proces-verbaal gekre-
gen voor gevaarlijk rijgedrag.

Concert ‘Zomertijd’ met Emergo en 
sopraan Fenna Ograjensek
Castricum - Op zaterdagavond 
24 maart luidt het fanfareorkest 
van Emergo Castricum de zomer-
tijd in. Hiervoor zijn bijzondere 
gasten uitgenodigd, waarbij so-
praan Fenna Ograjensek speciale 
aandacht verdient. 

Onder leiding van dirigent Erik 
van de Kolk brengt het orkest een 
gevarieerd programma, precies 
zoals het publiek dit orkest zo 
goed kent. Zo soleert Clenn Kei-
zer op bugel in ‘Children of San-
chez’ en wordt in ‘Variations - Pa-
ris, 1846’ van Philip Sparke een 
hommage gebracht aan Adolphe 
Sax als uitvinder van de saxofoon. 
Maar het werk ‘I shall love but 
thee’ belooft toch wel het hoog-
tepunt van de avond te worden. 
Toen de bladmuziek hiervan op 
de lessenaars in Castricum ver-
scheen was iedereen het er met-
een over eens dat daar ook een 
bijzondere sopraan voor nodig 
was. Emergo is dan ook erg trots 
dat Fenna Ograjensek haar me-
dewerking hier aan wil verlenen. 
Na Carnegie Hall in New York en 
samenwerkingen met bijvoor-
beeld het Metropole Orkest gaat 

zij de uitdaging aan dit prachti-
ge werk samen het fanfareorkest 
van Emergo te brengen. Ook har-
piste Wendy Rijken is te gast voor 
de uitvoering van I shall love but 
thee. 
Het eerste deel van het program-
ma op 24 maart wordt verzorgd 
door orkest Tavenu uit Schoon-

hoven onder leiding van Dick-Jan 
Veerbeek. Na de pauze vervolgt 
Emergo de avond. 
Het concert start om 20.00 uur in 
het Clusius College, aan de Oran-
jelaan in Castricum. De zaal is om 
19.30 uur geopend en de entree 
is 10 euro. Kaarten zijn aan de 
deur verkrijgbaar.

Politie sust 
ruzie op 
voetbalveld
Castricum - Zaterdagmiddag 
werd de politie gevraagd te assis-
teren bij een voetbalvereniging 
aan de Bloemen. Er bleek enige 
consternatie te zijn ontstaan. Een 
voetballer van de thuis spelende 
club zou een grove overtreding 
hebben begaan, die niet was be-
straft door de scheidsrechter. De 
aanhang van het uitspelende 
team liep het veld in en ging zich 
bemoeien met de wedstrijd. De 
agenten hebben de ruzie gesust.

Heemskerk - Zondagmiddag 8 
april van 12.00 tot 16.30 uur is er 
voor de tweede keer een koren-
festival in Heemskerkerduin. Der-
tien koren zullen optreden op 
vier locaties in en rond buurtcen-
trum d’Evelaer aan de Luttik Cie.

Korenroute
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Groots Worldschool 
evenement op JPT
Castricum - Op 23 maart vindt 
het jaarlijkse Worldschool evene-
ment plaats op het Jac. P. Thijsse 
College. Na het succes van vorig 
jaar, mag het JPT dit internatio-
nale evenement nog een keer or-
ganiseren en dat doen ze graag. 
Circa tweehonderd leerlingen uit 
heel Nederland hebben pro�el-
werkstukken gemaakt over ont-
wikkelingsprojecten in Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika. Kwesties 
als: “Learn how to start a small 
food company” (Ghana), “Histori-
cal approach to solve long-term 
poverty issues” (Philippines) en 
“How to prevent and treat burns 

in children?” (Indonesia) worden 
rechtstreeks gepresenteerd aan 
de opdrachtgevers (ngo’s en mi-
nisteries).
Het wordt wederom een bijzon-
dere editie want na een wel-
komstwoord door Christine Hyl-
kema, rector van het Jac. P. Thijsse 
College, en wethouder Rood zal 
het event geopend worden door 
de ambassadeur van Oegan-
da, één van de landen waarvoor 
een pro�elwerkstuk is gemaakt. 
Daarnaast zijn speciale gasten 
uit Gambia overgekomen. Samen 
met de ambassadeur van Oegan-
da zullen zij namelijk het o�cië-

Montessorischool houdt 
jaarlijkse Unicefdag 
Castricum - Voor de 43e keer za-
melen de kinderen van de Mon-
tessorischool Castricum geld in 
voor de kinderen van Unicef. Vo-
rig jaar haalde de school met de-
ze jaarlijkse actie ruim 7000 euro 
op. Op dit moment zijn de kinde-
ren hard bezig om sponsoren te 
werven voor hun sponsortocht 
op wieltjes: van loop�etsjes tot 
skates, hoe meer rondjes de kin-
deren op hun wieltjes maken hoe 
beter! 
Woensdag 28 maart start de 
sponsortocht om 8.45 uur vanuit 
de school aan de Koekoeksbloem 

55 in Castricum. Aanmoedigen 
van harte aanbevolen.

De Unicefmarkt is die dag van 
10.00 tot 11.30 uur in de school. 
Ko�e, thee, zelfgebakken taar-
ten, koek en cake zijn verkrijg-
baar in de ‘theetuin’ in de school. 
Bezoekers kunnen blikgooien, 
nagels laten lakken of een toma-
tenplant kopen. Ook zijn er volop 
tweedehands boeken te koop op 
de Unicefmarkt. Ouders, groot-
ouders, buurtbewoners en ande-
re belangstellenden zijn allemaal 
van harte welkom.

Over Liliade Akersloot
Expositie Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - In Bibliotheek Ken-
nemerwaard, locatie Akersloot, 
is tot eind april een expositie van 
oude foto’s te zien van de Lilia-
de in Akersloot. De Liliade was 
een lelietentoonstelling die van-
af 1961 werd georganiseerd. Het 
was jaarlijks een groot succes. 
In 1965 trok de tentoonstelling 
maar liefst 30.000 bezoekers, en 
het evenement groeide uit tot de 
grootste lelietentoonstelling ter 
wereld. De tiende Liliade in 1970 
was een hoogtepunt omdat Prin-
ses Beatrix en Prins Claus aanwe-

zig waren om het evenement te 
openen.
De Historische Vereniging Oud-
Akersloot heeft weer een mooie 
selectie gemaakt uit hun rijke 
beeldbank. Tijdens de openings-
tijden van bibliotheek Akersloot 
is deze expositie te zien in het 
Historisch Informatiepunt.

Op de website www.oud-
akersloot.nl onder het kopje 
beeldbank zijn nog veel meer fo-
to’s over Akersloot en zijn inwo-
ners te bewonderen. 

Bloemenmeisjes op de Liliade in 1974

Mini WK bij 
Vitesse ‘22
Castricum - Hoewel het Neder-
lands elftal dit jaar ontbreekt op 
het WK voetbal, krijgen de Castri-
cumse voetbaltalenten toch de 
kans om te schitteren tijdens hun 
eigen WK. Vitesse ’22 organiseert 
op woensdag 18 april voor de ne-
gende keer op rij het Mini WK. 
Alle kinderen (jongens en meis-
jes) uit de basisschoolgroepen 1 
tot en met 4 zijn welkom om hun 
kunsten te vertonen. Het voetbal-
feest op Sportpark de Puikman in 
Castricum begint om 13.45 uur.
De kinderen uit groepen 3 en 4 
spelen op kleine veldjes tegen 
elkaar, waarbij elk team een WK-
land vertegenwoordigt. De jong-
ste voetballertjes werken een 
parcoursvorm met oefeningen af.
Naast het voetbal zijn er tal van 
andere activiteiten om de kinde-
ren een geweldige woensdag-
middag te bezorgen. Iedereen 
kan zich inschrijven tot en met 31 
maart op www.vitesse22.nl/mini-
ekwk.

Winst voor Wim 
Verdonk
Akersloot - Wim Verdonk (Eg-
mond aan de Hoef ) heeft de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup gewonnen op Sport-
complex de Cloppenburgh. Wim 
moest daarbij afrekenen met de 
goed op dreef zijnde Alwin Hes 
uit Bakkum. Wim Verdonk nam 
al direct het initiatief in handen 
met een uiterst waakzame Alwin 
Hes op lichte afstand. Steeds leek 
het, tot zelfs in de laatste ronde, 
dat Alwin Hes het gat zou kunnen 
gaan overbruggen om een ver-
rassing uit de hoge hoed te to-
veren. Dit scenario liet Wim Ver-
donk geen werkelijkheid worden, 
omdat hij Alwin Hes goed kent 
en daarom in de smiezen had en 
hield. Overtuigend kon Wim Ver-
donk de rit dan ook afsluiten en 
de winst naar Egmond meene-
men. 
Uitslag. 1. Wim Verdonk, Egmond 
aan de Hoef 2. Alwin Hes, Bak-
kum 3. Peter Dekker, Egmond aan 
de Hoef 4. Wout Bakker, Heiloo 5. 
Vincent Tiebie, Akersloot.

Detailhandel: erop of eronder?

Akersloot - Is de detailhandel in 
kleinere kernen als Limmen en 
Akersloot ten dode opgeschre-
ven? Of niet? En zo nee, wat zijn 
dan de knoppen om aan te draai-
en? Deze vragen stonden cen-
traal tijdens de door D66 geor-
ganiseerde ‘talk’ op woensdag 7 
maart in ’t Hoorntje in Akersloot.

De opkomst van het internet-
winkelen, de oriëntatie van veel 

consumenten op de grotere win-
kelkernen, de verbrokkelde win-
kelstructuur, het gebrek aan op-
volging bij veel familiebedrijven; 
tal van factoren spelen een rol bij 
de teloorgang van de detailhan-
del in de kleinere kernen in ons 
land. En die achteruitgang heeft 
verstrekkende consequenties 
voor de leefbaarheid in de dor-
pen. Daarover is weinig discussie. 
Maar is het tij nog te keren? En 

welke maatregelen kunnen dan 
getro�en worden? Daarover lo-
pen de meningen sterk uiteen, zo 
bleek tijdens de discussieavond 
in ’t Hoorntje. In een goed gevul-
de zaal met lokale politici, winke-
liers en belangstellende inwoners 
werd stevig gediscussieerd over 
het onderwerp, waarbij de emo-
ties hier en daar hoog opliepen.
Wat betreft koopgedrag via inter-
net: een groter deel van de beste 
dingen moet lokaal worden ge-
daan, zowel door de consumen-
ten als door ondernemers onder-
ling. Deelnemers zien veel kan-
sen om de detailhandel in kleine 
kernen te versterken vooral door 
samenwerking tussen de winke-
liers, innovatie en service. En wat 
kan helpen: ruimtelijke concen-
tratie van winkelpanden door bij-
voorbeeld ‘herverkaveling’, waar-
bij bestemmingswijziging tussen 
‘winkelen’ en ’wonen’ plaatsvindt. 
Daarbij kan de gemeenteraad 
een grote rol spelen. De presenta-
tie is terug te vinden op d66cas-
tricum.nl. Op de foto Harold Ebels 
(D66).

Wim Behrens als opera-
zanger in Stadsschouwburg
Regio - Plaatsgenoot Wim 
Behrens was 56 jaar oud toen hij 
een optreden van een shanty-

koor bijwoonde. Zijn partner Ma-
rie-Janne was muzikaal verbon-
den aan de zanggroep en om-

dat zijn interesse gewekt was, 
ging hij mee naar een repetitie-
avond. ,,Bij de eerste noten merk-
te ik al dat meezingen eigenlijk 
vanzelf gaat”, zegt hij. ,,Ik kreeg 
de smaak te pakken en zat op een 
gegeven ogenblik bij twee shan-
tykoren waaronder Heeren 17 uit 
Akersloot en zo kwam ik weer in 
contact met operakoor BelCan-
to uit IJmuiden. Ik ben nu zes jaar 
verder en doe met BelCanto mijn 
derde opera: Macbeth. Bij het in-
studeren van de Macbeth is een 
regisseuse met twee begeleiders 
betrokken, een zeer gedreven 
trio. Voor Macbeth zijn professio-
nele zangers en zangeressen aan-
getrokken. Zo wordt lady Mac-
beth vertolkt door niemand min-
der dan Francis van Broekhuizen. 
Zij stond op de bühne bij Maes-
tro.” 

Op 14 en 15 april is de uitvoering 
in de Stadsschouwburg in IJmui-
den. Kaarten zijn te bestellen bij 
schouwburg. Op de foto de laat-
ste uitgevoerde opera van twee 
jaar geleden: Aida.

le startschot geven van de World-
school Junior Academy. 

In de Worldschool Junior Acade-
my werken top-leerlingen uit het 
Nederlandse voortgezet onder-
wijs samen met topleerlingen uit 
een ontwikkelingsland. De leer-
lingen werken in internationale 
onderzoeksteams voor overhe-
den in ontwikkelingslanden. De 
onderzoeken zijn bedoeld om 
ontwikkeling te stimuleren, mid-
dels onderzoek. De deelnemende 
leerlingen bezoeken elkaar we-
derzijds, en volgen bij de bezoe-
ken een intensief studieprogram-
ma, bedoeld ter ondersteuning 
van het eigen onderzoek.

Meer informatie is te vinden op 
de site van het Jac. P. Thijsse Col-
lege www.jpthijsse.nl en World-
school www.worldschool.nl. 

Nieuw te starten: 
Herstelcafé in 
Castricum
Castricum - Vanaf vrijdag 6 april 
zal er een maandelijks herstelca-
fé zijn voor iedereen die worstelt 
met psychische klachten en her-
stellende is daarvan. Op de vrij-
dagochtend, van 11.00 tot 13.00 
uur is er een gratis inloop met 
ko�e, thee en koek. 
Het herstelcafé is er iedere eerste 
vrijdag van de maand, behalve in 
augustus. Alleen in mei wordt het 
eenmalig de tweede vrijdag van 
de maand. 
Het adres is Gobatstraat 12A, de 
kantine van de tafeltennisvereni-
ging.

Oudste volleyballers van Noord Holland
Castricum - Het tweede heren-
team van Croonenburg is met zijn 
gemiddelde leeftijd van boven de 
62 jaar het oudste volleybalteam 
van Noord Holland. Let wel: het 
gaat om teams die nog in de re-
guliere competitie deelnemen.
De nestor van het gezelschap 
Paul Giezeman (dit jaar 69 jaar) 
is nog lang niet van plan te stop-
pen:” Ik heb er nog steeds veel 
plezier in, het houdt me �t en zo-
lang ik nog zo lekker kan mee ko-
men in dit team blijf ik volleybal-
len.” Paul heeft in zijn jonge jaren 
eerste divisie gespeeld. Het wordt 
wel wat minder geeft hij toe maar 
hij blijft fanatiek. Hij wordt op-
recht boos als een aanvaller een 
domme fout maakt.
Dat kenmerkt ook wel het team. 

Bijna iedereen begrijpt dat het 
vertoonde spel wat minder wordt 
maar de spelers eisen wel dat ze 
meer dan hun best doen. Na af-
loop wordt de wedstrijd geana-
lyseerd en op de verbeterpun-
ten wordt dan weer fanatiek ge-
traind.
Daarnaast zijn de spelers met het 
ouder worden slimmer gaan spe-
len. De harde smash komt nog 
zelden uit de handen. Maar het 
slimme geplaatste balletje wint 
terrein. Eddy Jans, nu helaas ge-
blesseerd, is daar de onbetwiste 
meester in.
De oude mannen zoals ze gek-
scherend worden genoemd zijn 
ook voor Croonenburg het voor-
beeld dat je tot op hoge leeftijd 
gewoon kan blijven ballen.

Collecteweek Fonds 
Gehandicaptensport
Castricum - Van 1 april tot en met 
7 april is de landelijke collecte-
week voor het Fonds Gehandi-
captensport . De vrijwilligers van 
CSV Handbal lopen de collecte 
in Castricum. CSV biedt namelijk 
rolstoelhandbal aan voor men-
sen vanaf 16 jaar met een fysie-
ke beperking. Het bedrag dat op-

gehaald wordt is voor 50 procent 
direct voor het rolstoelhandbal-
team. En het team wil graag nieu-
we sporttassen om als een echt 
team bij de handbaltoernooien 
te verschijnen. 
Geef daarom tijdens de collecte-
week aan de collectanten, ieder 
bedrag is welkom! 
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Jeugdveiling v.v. Limmen 
Limmen - De jeugdveiling is een 
traditie die al jaren niet meer weg 
te denken is bij de voetbalclub 
Limmen. Wat begon met kaas of 
een pondje paling is uitgegroeid 
tot een fantastisch evenement 
waarover nog lang nagepraat 
wordt. Deze veilingavond wordt 
gehouden in de kantine van de 
voetbalvereniging aan de Dam-
pegheestlaan op zaterdag 24 
maart om 20.00 uur. 
Men kan al eerder in de stem-
ming komen door deel te ne-
men aan het ouder-kind-toernooi 
en daarna gezamenlijk te dine-
ren. Reserveren kan via de websi-
te van de vv Limmen of door een 
kaart voor het diner te kopen in 
de voetbalkantine zelf. 
De bijna 300 kavels kunnen ie-
dereen niet zijn ontgaan door de 
prachtige huis-aan-huis bezorg-
de catalogus. Unieke bedrijfsbe-
zichtigingen, jongens tegen de 
meisjes, suppen door de grach-
ten van Alkmaar, een heus voet-
balgala, bezoek aan de Merce-
desfabriek in Düsseldorf, expe-
ditie Dampegheest, dineren op 
de middenstip, vip-voetbalkaar-
ten, pondjes paling, bier- en wijn-
proeverijen en nog vele unieke 
kavels van de vooral jonge onder-

nemers die Limmen heeft. Want 
het motto blijft deze avond: ‘Door 
Limmers voor Limmers’.
Via loten, die verkocht worden 
door een deel van de jeugd van 
vv Limmen, zorgt de vereniging 
voor extra inkomsten en kun-
nen er ook nog honderd leuke 
prijzen gewonnen worden zoals 
een concert van Andre Rieu, een 
rondvlucht boven Limmen, vlie-
gen in een Boeing 737 simulator 
en wijn, taarten, spijsbroden en 
kaas. 

In Koningsklasse
Karter Lorenzo van Riet 
winterkampioen
Castricum - Na de WEK-titel in 
Zandvoort van zijn vader Pim be-
zorgde Lorenzo van Riet zijn fami-
lie zondag 11 maart opnieuw een 
kampioenschap. De achttienja-
rige karter uit Castricum werd in 
Berghem uitgeroepen tot winter-
kampioen van de koningsklasse 
KZ2 tijdens de tweede ronde van 
de Winter Cup van NK-organisa-
tor Chrono.  
,,Ik ben winterkampioen, dat is 
mooi. Voor het tweede jaar op rij”, 
zei Lorenzo, die in Kerpen de eer-
ste ronde van de Winter Cup had 
gewonnen, met een bescheiden 
glimlach. ,,Ik denk dat ik dit jaar 
weer voor het kampioenschap 
kan strijden, samen met Joey 
Hanssen (de kampioen van vorig 
jaar, red.).’’
Lorenzo wacht opnieuw een druk 
seizoen. Behalve het Nederlands 
kampioenschap rijdt de rijder van 
FJ Motorsport dit jaar ook het Eu-
ropees kampioenschap en het 
wereldkampioenschap. Wat Lo-
renzo betreft komen er nog meer 
titels bij dit jaar, zodat hij zijn va-
der kan overvleugelen. 
Vader Pim won op 3 maart de titel 
in zowel Divisie II als het overall-
kampioenschap tijdens de laatste 
race van het Winter Endurance 
Kampioenschap op het circuit 
van Zandvoort. Samen met zijn 
teamgenoot Dennis de Borst 
stuurde hij de Seat Leon Cupracer 

naar de overwinning op de baan 
waar Van Riet senior in het ver-
leden al zo vaak overwinningen 
vierde. Het was voor de tweede 
opeenvolgende keer dat het duo 
van FEBO Racing de wintertitel 
pakte.  
Lorenzo hoopt op termijn zelf 
ook aan autosport te gaan doen. 
Maar voor het zover is, wachten 
hem nog vele kartraces die onge-
twijfeld spannend zullen worden. 
De eerste ronde van het Neder-
lands kampioenschap wordt ko-
mend weekend in Genk gehou-
den. (Foto: Bas Kaligis)

Op de Dutch Trampoline Open
Brons voor Jouke Windig
Castricum - Dit weekeinde vond 
in Sportcomplex de Meent Bau-
erfeind in Alkmaar het internati-
onale trampolinetoernooi Dut-
ch Trampoline Open plaats. Op 
dit toernooi vertoonden pro-
fessionele trampolinespringers 
uit  zestien landen hun acrobati-
sche sprongseries. Naast de Ne-
derlandse top namen verschil-
lende Wereldkampioenen, Eu-
ropees kampioenen en Olympi-
sche �nalisten deel zoals Katheri-
ne Driscoll en Luke Strong (Enge-
land) en Allan Morante (Frankrijk). 
Met meer dan vierhonderd deel-
nemers behoort het toernooi al in 
de openingseditie tot één van de 
grootste trampolinetoernooien 

van Europa. Jouke Windig uit Cas-
tricum, lid van trampolinevereni-
ging Tri�s in Alkmaar, kwam de-
ze wedstrijd uit in de goed bezet-
te klasse jongens 11-12 jaar met 
deelnemers uit Nederland, Duits-
land, Frankrijk. Italië, Portugal, 
België en Oostenrijk. 
Na spannende voorrondes plaats-
te Jouke zich als zesde voor de �-
nale. Daarin haalde hij alles uit 
de kast en sprong een zeer goe-
de oefening met vier dubbele 
salto’s, goed voor 46.480 punten 
wat hem uiteindelijk een bronzen 
medaille opleverde in dit ster-
ke internationale deelnemers-
veld. (Foto: Fotopersbureau Mar-
tin Mooij)

Vier spelers van CAS RC 
naar EK rugby in Polen
Castricum - Na een selectiepro-
cedure vanaf september 2016 is 
CAS RC goed vertegenwoordigd 
in Oranje onder de 18 jaar. Liefst 
vier spelers hebben de eindselec-
tie gehaald. Zij zullen vanaf zon-
dag 25 maart gaan meedoen aan 
het Europees Kampioenschap 
rugby in Poznan, Polen. Het gaat 
om Dale Zonneveld, Dirk Wieren-

ga, Daily Limmen en Jort Door-
nenbal
In feite zijn het vijf spelers van 
CAS RC, want ook Dave Koelman 
(oud-speler van CasRC) is geselec-
teerd. Hij is bezig aan zijn tweede 
seizoen in Engeland. De eerste te-
genstander zal Georgië zijn. Hier-
na volgen nog twee wedstrijden. 
(Foto: Theo Beentjes)

Nieuw:
Vrouwencompetitie ‘7x7’ 
30 plus bij vv Limmen
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen wil een start maken met 
het 7x7 30+ vrouwenvoetbal in 
competitieverband in samenwer-
king met de KNVB. Het plan is om 
te starten in het nieuwe seizoen 
2018/2019. De doelgroep bestaat 
uit speelsters van de categorie 
30+. De wedstrijden vinden een 
keer per twee weken op zaterdag 
of vrijdagavond plaats, speelduur 
twee keer dertig minuten.  
Het 7x7 voetbal is voor velen 
de perfecte voetbalvorm: voor 
speelsters met een drukke agen-
da die niet meer wekelijks willen 
spelen, voor speelsters die geen 
genoeg van voetbal kunnen krij-
gen en op zoek zijn naar een ex-
tra speelmoment, of teams die 
door een terugloop van het aan-
tal leden geen elftal meer op de 
been kunnen brengen. Grootste 
voordelen van 7x7 voetbal zijn: 
het team heeft minder speelsters 
nodig; het voetbal wordt recre-

atief gespeeld en men kan kie-
zen of men met en tegen leef-
tijdsgenoten speelt of niet; min-
der blessures omdat 7x7 voet-
bal wordt gespeeld op een half 
veld en slidings zijn niet toege-
staan. De spelregels zijn na te le-
zen op: www.knvb.nl/doe-mee/
voetbalvormen/7x7/vrouwen.
Geïnteresseerden dienen lid te 
zijn of te worden van VV Limmen. 
Voor meer informatie of aan-
melding stuur een e-mail naar 
7x7vrouwenvoetbal@vvlimmen.
nl. Vermeld daarbij telefoonnum-
mer dan wordt zo snel mogelijk 
contact opgenomen door de ver-
eniging. 

Voor clubs uit de regio is het mo-
gelijk om zelf een 7x7 team te 
starten en mee te doen aan deze 
competitie. Meer informatie hier-
over is te vragen de KNVB compe-
titieleider Wesley Lagerweij (we-
sley.lagerwey@knvb.nl)

Voor AV Castricum en TDR-atleten
ri en i  de finale 

crosscompetitie
Castricum - Zaterdag liepen 28  
enthousiaste pupillen en junio-
ren van AV Castricum de �nale 
van de crosscompetitie in Soest. 
Het parcours bestond uit mul 
zand, scherpe bochten en veel 
heuveltjes.

Eerste plaats voor Sepp Schulte
Sepp Schulte wist in een magi-
strale race als eerste over de �nish 
te komen in de categorie jongens 
pupillen A2. Hij liet zo’n 85 atleten 
achter zich, en liep de 1500 meter 
lange cross in 5.22 minuten. Voor 
deze geweldige prestatie op dé 
wedstrijd van het jaar mocht de 
10-jarige Sepp een enorme beker 
mee naar huis nemen (foto).
Melle Bernhard en Franka Hol-
land eindigden knap bij de laat-
ste tien.

TDR Jeugd
De oudste junioren, de jongens 
junioren A en B (trainend bij de 
jeugdgroep van Team Distance 
Runners) mochten vijf kilome-
ter lopen. Duncan Steenbakker 
wist een derde plek te bemachti-
gen en �nishte, bij de junioren B, 
in een tijd van 16.50. Bij de juni-
oren A �nishte Koen Grandiek als 
derde in 17.12. De jongens van 
AV Castricum wisten hiermee bo-
vendien een eerste plek te pak-
ken bij het ploegenklassement. 
Naast Duncan Steenbakker en 
Koen Grandiek liepen ook Timo 
Stegink en Kick Castricum mee in 

de ploeg (foto boven). Timo Ste-
gink behaalde een 7e plek bij de 
junioren A. Kick Castricum be-
haalde als B-junior een 13e plek. 
Voor deze prestatie kregen zij als 
ploeg een fraaie beker mee naar 
Castricum.
De meiden junioren A en B kre-
gen daarna de kans om te pres-
teren. TDR-atlete Mariska Poel 
wist in een tijd van 11’37” een vijf-
de plek te bemachtigen. Cheryl 
Konijn was de volgende TDR 
jeugdatleet die de �nish bereik-
te. Met een kleine voorsprong op 
Noa Zoon liep Konijn in een tijd 
van 12’21”. Hiermee behaalde Ko-
nijn de zesde plaats. Zoon kwam 
binnen op de zevende plaats in 
een tijd van 12’28”. Maaike Bakker 
werd negende.

Prijsuitreiking van het ploegenklassement (foto: Ronald Steenbakker)

Sponsordiner voor Roparun-team
Eten voor het goede doel
Heiloo/Castricum - Op vrijdag 30 
maart wordt er bij Brasserie in ’t 
Groen in Heiloo een verrassend 
sponsordiner georganiseerd door 
team Keep on Running. De avond 
staat in het teken van de RoPaRun 
en per couvert wordt er 10 euro 
aan dit goede doel geschonken. 
De RoPaRun is een estafetteloop 
waaraan meer dan 300 teams 
meedoen en er in twee dagen 
van Parijs naar Rotterdam wordt 
gelopen. Eén van die 300 teams, 
is het Heilooër/Castricumse Keep 
on Running. Dit team organi-
seert in de regio diverse evene-
menten waarbij er zoveel moge-
lijk geld wordt ingezameld voor 

het goede doel: samen voor on-
dersteunende zorg voor mensen 
met kanker.

De kosten voor het drie gangen 
sponsormenu bedragen 27,50 
euro. Reserveren voor dit event 
kan via www.brasserie-intgroen.
nl. Een greep uit de andere Keep 
on Running evenementen: Ba-
sisschool Helmgras houdt op 29 
maart een MiniRoPaRun, zater-
dag 31 maart start de inzameling 
van statiegeldbonnen bij AH en 
op 7 april bij atletiekvereniging 
Trias in Heiloo is er een estafette-
run voor bedrijven. Meer weten? 
Kijk op www.keeponrunning.info.

Sjors Voebel plaatst zich 
voor NK Turnen 2018
Castricum - ,,Ik wil eigenlijk wel 
zeven dagen per week turnen in 
plaats van naar school gaan’’, zegt 
de zevenjarige Sjors Voebel uit 
Castricum, die zich na een aan-
tal kwali�catiewedstrijden naar 
de achtste plaats heeft weten te 
turnen en zich daarmee heeft 
geplaatst voor de Nederlandse 
kampioenschappen in Leek op 
26 mei.
Sjors zit nu ongeveer anderhalf 
jaar op turnvereniging Saturna in 
Alkmaar waar hij meer dan tien 
uur per week traint en vaak nog 
huppelend de zaal verlaat. De 
trainingen zijn fysiek intensief en 
concentratie is een pre. Vallen en 
opstaan hoort erbij en wekelijks 
blaren op de handen is een feit. 
De oefenstof herhaaldelijk trai-
nen, stap voor stap,  steeds een 
stukje beter en mooier.
De jongens trainen vaak met z’n 
zevenen onder de bezielende lei-
ding van hoofdtrainster Rinke die 
alle jongens en hulptrainers in de 
zaal goed in het vizier heeft.

Dit jaar zit Sjors nog bij de Benja-
mins en hij zal volgend jaar waar-
schijnlijk doorstromen naar de 
Tweede Divisie Instap (eerste-
jaars) niveau 16, weer een moei-
lijkheidsgraad hoger. De motiva-
tie is er want stiekem wil Sjors net 
zo goed worden als Yuri van Gel-
der.









24 21 maart 2018

Tweede Parnassia Groep Cross was 
een winterse uitdaging
Castricum - Voor zondag 18 
maart was de weersvoorspelling 
rond het vriespunt, maar met de 
harde oostenwind voelde het als 
min 13. Toch lieten bijna 140 lo-
pers zich niet door de kou weer-
houden en verschenen aan de 
start van de tweede Parnassia 
Groep Cross.
‘s Ochtends vroeg werden zij in 
het warme clubhuis van AV Cas-
tricum hartelijk welkom geheten 
door voorzitter Joop Beentjes. Hij 
meldde blij te zijn met de samen-
werking met de Parnassia Groep, 
waardoor nu voor de tweede keer 
een crosswedstrijd is georgani-
seerd, over het terrein van de Par-
nassia Groep. ,,De samenwerking 
betreft ook een maatschappelij-
ke doel zoals participatie en be-
vorderen van gezondheid’’, aldus 
Beentjes. Om de samenwerking 
o�cieel te maken, werd een sa-
menwerkingsovereenkomst ge-
tekend door Nolly Borsboom van 
de Parnassia Groep, wethouder 
Rob Schijf van de Gemeente Cas-
tricum en Joop Beentjes, waarna 
de kou werd opgezocht voor het 
startschot. (zie foto)

Apatisch FC Castricum ten onder
Castricum - In een wedstrijd, die 
geen moment een wedstrijd is 
geweest, leed FC Castricum een 
kansloze 5-0 nederlaag tegen SC 
Buitenveldert, dat bij rust al met 
4-0 voorstond. Aangezien con-
current HBOK verrassend gelijk 
speelde bij Monnickendam, zijn 
de degradatiezorgen bij FCC nog 
groter geworden.
Buitenveldert kwam al na 3 mi-
nuten op 1-0, toen een fout in 
de Castricumse defensie werd af-
gestraft door Bjorn Ouwehand 
en nadat Carlo Vrijburg vergat te 
scoren bij een vrije schop, zag Mi-
chael Pereira kans na zwak ingrij-
pen van Danny Burger de mar-
ge te verdubbelen, 2-0. Diezelf-
de Danny Burger voorkwam na 
twintig minuten met een goede 
redding een grotere achterstand, 
maar was even later kansloos bij 
een afstandsschot van Martin 
Campbell, die ongehinderd kon 
aanleggen, 3-0.
Even later schoot Maarten van 
Duivenvoorde rakelings over, 
maar daarna was het voorbij wat 
betreft de dadendrang van FC 
Castricum. De ploeg toonde geen 
enkele overtuiging en leed onno-

De uitslagen:
2,5 km pupillen C en Mini: jon-
gens: 1. Liam Verduin in 16,21. 
Meisjes: 1. Jalou Leek in 17,43. 
2,5 km pupillen A en B: Jon-
gens: 1. Rens Denneman (12,22), 
2. Sepp Schulte (12,24), 3. Mike 
Osendarp (12,38). Meisjes: 1. 
Maartje Wit (15,47), 2. Iris Hilberts 
(17,26), 3. Kirsten Hilberts (17,42).
2,5 km mannen & vrouwen: 1. 
Daan Polak (10,04), 2. Johan Neve 
( 10.08), 3. Jennifer van der Voor-
den (10,15).

4,1 km mannen: 1. Niels Breeker 
(17,42), 2. Robbert Polak (17,53), 
3. Bas Minkes (21,28).
4,1 km vrouwen: 1. Elles Bleijen-
daal (21,26), 2/3. Annette IJzer 
met haar schoonzus Petra Schul-
te (22,19). 
10 km mannen: 1. Vincent Docter 
(38,02), 2. Marcel Termes(39,51), 
3. Kees Vrolijk (39,52). Vrouwen: 
1. Linda Valent (43,13), 2. Eileen 
Groenland (44,58), 3. Jennifer van 
der Voorde (47,56). 
(foto’s: Bert Oudendijk)

dig veel balverlies. Van een even-
tuele wil om te winnen was niets 
te ontdekken en de verdediging 
stond erbij en keek ernaar, hoe 
Ben Holthaus vijf minuten voor 
rust 4-0 scoorde.
De tweede helft was eigenlijk 
een farce en hoewel Jort van der 
Meulen het tij nog trachtte te ke-
ren met drie wissels kwam FCC 
niet verder dan een tweetal kans-
jes voor de invallers Justo van der 
Werf en Elario Zweet, die allebei 
geen succes opleverden.
Halverwege de tweede helft was 
Buitenveldert nog op 5-0 geko-

men, toen Donny van der Pol in 
buitenspelpositie mocht door-
gaan en daarmee bleek de eind-
stand bepaald.

Met nog negen wedstrijden te 
gaan, bedraagt de achterstand 
op HBOK nu zes punten. FCC 
heeft nog één inhaalwedstrijd te-
gen AMVJ te goed, maar die moet 
natuurlijk nog wel gewonnen 
worden. Al met al lijkt de nacom-
petitie het hoogst haalbare dit 
seizoen met als eerste wedstrijd 
aanstaande zaterdag thuis tegen 
Blauw Wit.

Onderlinge wedstijden bij Tios Limmen
Limmen - Zondag werden de 
onderlinge wedstrijden voor de 
turnsters van sportvereniging Ti-
os uit Limmen gehouden. In de 
sporthal aan de Hogeweg waren 
de vier onderdelen sprong, brug, 
balk en vloer uitgezet voor de le-
den. Om 10.00 uur werd de spits 
afgebeten door de groepen 3-4-
5 en 6-7-8. Bij groep 3-4-5 ein-
digde Esmee van Duivenvoorde 
als eerste, Isa van Duin als twee-
de en Aya Al Kohfan als derde. Bij 
groep 6-7-8 was de eerste plaats 
voor Jennifer Leijen, tweede werd 
Robine van der Meij en derde 
Susanne Pepping. Hierna was het 
de beurt aan de selectie. Bij de se-
lectie mag degene met de hoog-
ste totaalscore zich een jaar lang 
clubkampioen noemen. Dit jaar 
was het Suzanne de Jong die de-

ze prijs in ontvangst mocht ne-
men. Als tweede eindigde Linde 
van de Bosch en derde werd Bon-
na Mooij. Tios kijkt terug op een 

geslaagde dag en komt 28 maart 
tussen 17.30 en 19.00 met de bol-
letjes langs de deuren. Op 23 juni 
staat het jubileum op de agenda.

Vredeburg 2 kan titel pakken
Limmen - De schakers van Vre-
deburg 2 ontvingen vrijdag 16 
maart concurrent Purmerend 6 
voor een bondsduel. Vredeburg 4 
speelde tegen het getergde Anna 
Paulowna 2 en de overige scha-
kers van SV Vredeburg werkten 
ronde 22 van de interne compe-
titie af.
Vredeburg 2 speelde met het zes-
tal Robin Rommel, Gertjan Haf-
kamp, Tars Wanders, Hans de 
Goede, Remi Aa�es en Barry Ble-
kemolen. Rommel, Wanders, De 
Goede en Remi Aa�es tekenden 
voor een half punt. Hafkamp en 
Blekemolen, beiden spelend met 
de witte stukken, wisten te win-
nen, waardoor het resultaat 4-2 
werd. Met name de overwinning 
van Hafkamp mocht er zijn: hij in-
vesteerde enkele pionnen om via 
de verkregen open lijnen een ris-

kante, maar uiteindelijk succes-
volle aanval op de vijandelijke ko-
ning te ondernemen. Vredeburg 
2 behoudt de koppositie en heeft 
het behalen van de titel in eigen 
hand. 
Vredeburg 4 won onlangs nog 
met enkele sterke invallers uit 
bij Anna Paulowna 2 met 4-0. 
Nu kwam Anna Paulowna 2 met 
een tweetal zeer sterke inval-
lers uit het eerste team naar Lim-
men. Het laat zich raden: Vrede-
burg 4 kreeg met 4-0 klop. Har-
ry Levering, Jeroen van Vliet, Ed 
van Duin en Marcel Wester wa-
ren de slachto�ers van de wraak-
oefening.

In de interne competitie de vol-
gende resultaten: Bert Hollander 
boekte een keurige zege op Dick 
Aa�es. Hidde Ebels versloeg Jos 

Admiraal in een adembenemen-
de partij. Chiel Pepping onder-
brak zijn goede reeks van de laat-
ste weken met een uitglijder te-
gen Theo Al. Jan de Graaf wist te 
scoren tegen Gijs Pouw. Harold 
Ebels en Ed Stolp speelden remi-
se. Het paar Marlies Sturk en Bert 
van Diermen ging vrolijk huis-
waarts, beiden hadden een fraaie 
zege geboekt. Sturk ten koste van 
Jan Brantjes en Van Diermen ten 
koste van Nico Pepping. Jeroen 
Tebbens en Jan Levering hiel-
den elkaar in evenwicht en beslo-
ten rond de dertigste zet dat het 
mooi was geweest en deelden 
het punt. 

Vrijdag ontvangt Vredeburg 3 Het 
Paard van Ree 2 voor een bonds-
duel en wacht ronde 23 van de in-
terne competitie.

Handbaldames Meervogels 
verliezen van Geel Zwart
Akersloot - Zaterdagavond 
speelde Meervogels dames 1 
tegen Geel Zwart. De uitwed-
strijd werd verloren (27-32), maar 
Meervogels was erop gebrand 
om de punten deze keer thuis te 
houden.

Geel Zwart staat het hele seizoen 
al bovenaan in de poule, maar 
kent een moeizamere tweede 
helft met een paar verliespartij-
en. Hierdoor staan zij nu op een 
tweede plek, ze moesten dus 

winnen om nog kans te maken 
op het kampioenschap. 
Vanaf de eerste minuut bleek dat 
Geel Zwart alles op alles zette om 
te winnen. Zo begonnen ze met 
een zevende speler in de aanval, 
met de keeper aan de kant. Door 
dit overtal wist Geel Zwart een 
aantal keer te scoren en kwam de 
stand al gauw op 1-5. Toen wist 
Meervogels een aantal keer goed 
te pro�teren van het  lege doel en 
kwamen zij terug in de wedstrijd. 
Tussenstand: 5-5. Vanaf dit mo-

ment ging het gelijk op. De rust-
stand was 15-16 voor Geel Zwart.
De tweede helft begon goed voor 
Meervogels en ze wisten zelfs op 
voorsprong te komen met 20 te-
gen 17. Helaas bleken de dames 
van Geel Zwart toch de betere 
ploeg. Ze speelden hun aanval-
len goed en scoorden vanuit de 
hoek een paar keer in de laatste 
fase van de wedstrijd. De eind-
uitslag was dan ook 29-34 in het 
voordeel van Geel Zwart.

Zondag 25 maart spelen de da-
mes van Meervogels om 14.25 
uur hun een na laatste wedstrijd 
in het verre Leeuwarden tegen 
Cometas dames 1. 

Jeugd TTV Limmen 1 kan 
geschiedenis schrijven
Limmen - Na jaren jeugdteams 
vertegenwoordigd te hebben in 
de Noord-Hollandse tafeltennis-
competitie, met als hoogst be-
kende resultaat de tweede klasse, 
hangt er in de lucht dat het eer-
ste jeugdteam van Tafeltennisver-
eniging Limmen zal kunnen pro-
moveren naar de eerste klasse. 

Team1 bestaande uit Mathijs de 
Kremer, Okke Bos en Jari en Levi 
Legdeur is met sprongen vooruit 
gegaan sinds hun deelname ook 
aan de seniorencompetitie. Sinds 
mensenheugenis is het geen een 
jeugdteam gelukt de eerste klas-
se te bereiken, het team kan dus 
geschiedenis schrijven.

Ook team 3 met aanstormende 
talenten Amrou Abou Zaid, Roos 
Brie�es, Job Stolte en Daan Man-
sjou spelend in de derde klasse 
staat �er bovenaan en kan wel-
licht promotie afdwingen naar de 
tweede klasse.
Naast deze prachtige teamre-
sultaten wordt TTV Limmen op 
hoog landelijk niveau vertegen-
woordigd door Sanne Brie�es (fo-
to). Zij is in het bezit van de hoog-
ste licentie binnen de tafeltennis-
bond en speelde 19 maart het A-
ranglijsttoernooi in Den Haag. 
Sanne behaalde in een toernooi 
met zeventien deelneemsters 
de tiende plaats van Nederland 
en dan te bedenken dat bijna al-
le speelsters die boven haar ein-
digden deel uitmaken van de vier 
CTO’s (Centrum van Topsport en 
Onderwijs) waar zij een fulltime 
trainingsprogramma volgen. San-
ne Brie�es is hiervoor nooit ge-
vraagd maar volgt haar eigen trai-
ningsprogramma in Haarlem on-
der leiding van hoofdtrainer Jan 
Ternede en wordt bij alle toer-
nooien begeleid door coach Ar-
jan Barendse, voorzitter van TTV 
Limmen. 

Vocaal Ensemble Intermezzo brengt 
Johannes Passion van Demantius
Castricum - In de Dorpskerk in 
Castricum begint op 25 maart om 
15.30 uur de uitvoering van de 
Johannes Passion van Demantius 
(1567–1643) door Vocaal Ensem-
ble Intermezzo.
Demantius was in zijn tijd een op-
merkelijke componist omdat hij 
muzikale tradities bleef volgen, 
terwijl zijn tijdgenoten veelal de 
nieuwe trends volgden. De mu-
ziek van de laat-Renaissance was 
in zijn tijd voor iedereen bekend, 
maar de Barok had ook zijn intre-
de gedaan. En deze nieuwe stijl 

was geliefd. Ondanks dit bleef 
Demantius bij zijn eigen opvat-
ting tegen de nieuwe trends in. 
Voor Demantius was dit werk de 
afsluiting van zijn leven als com-
ponist. Christoph Demantius 
heeft het lijdens- of passieverhaal 
in motetvorm geschreven. Zijn 
Johannes Passion bestaat uit drie 
motetten voor zesstemmig koor 
en is gebaseerd op het evange-
lie van Johannes. De bijgevoeg-
de Weissagung, bestaat ook uit 
drie motetten voor zesstemmig 
koor, gebaseerd op de Profetieën 

van Jesaja. Demantius toont de 
dramatische vorm in zijn Johan-
nes Passion.  De manier waarop 
Demantius de teksten vertaalt in 
muziek is eigenzinnig maar juist 
daardoor indrukwekkend.
Vocaal Ensemble Intermezzo 
voert dit opvallende Passiecon-
cert op 25 maart twee keer uit 
met hun vaste dirigent Frank Hil-
berink. Om 15.30 uur in de Dorps-
kerk, Kerkplein 1 te Castricum en 
om 20.00 uur in de Kogerkerk, 
Kerkstraat 14 te Koog aan de 
Zaan. De entree bedraagt € 12,50. 
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Expositie Historische Vereniging 
Oud-Akersloot van de Liliade in 
Bibliotheek Kennemerwaard, lo-
catie Akersloot, tot eind april.

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

Literaire Salon met Thomas 
Verbogt (foto boven: Bob Brons-
ho�) en Sjoerd Kuyper (foto on-
der: aangeleverd) in Cultuurkoe-
pel Heiloo, 19.00 uur. Tussen de 
lezingen door wordt een luxe 
driegangendiner geserveerd.

22 MAART
Fietstocht voor ouderen op nor-
male �etsen start 10.00 uur van-
af station Castricum. Informatie: 
0251-650219.

Karin van Stralen geeft lezing 
over hoe men bewust kan le-
ren denken in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
19.30 uur.

Ur door Performancecollectief 
URLAND in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

FIER! in Theater Koningsduyn in 
Castricum, theatercongres over 
klimaatverandering wordt ge-
speeld door acteurs met een be-
perking en gastacteurs uit de re-
gio, 20.00 uur. Informatie: www.
theatergroepeenhoorn.nl. (foto: 
Anke Purmer)

Barry Hay’s Flying V Formation 
in Podium Victorie in Alkmaar, 
20.00 uur.

23 MAART
Lezing bij de Alkmaarse Weer- 
en Sterrenkundige Vereniging 
Metius in wijkcentrum Thuis in 
Overdie, van Maerlantstraat 8 -10 
in Alkmaar, 20.00 uur. Thema: de 
Hubble ruimtetelescoop.

The American Country Le-
gends, muzikale reis langs Coun-
try en West Coast wereldhits in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Die Zauber�öte door Staats-
opera van Tatarstan in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Inleiding om 
19.30 uur.

Joep Onderdelinden met OOIT 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
(foto: Katinka Krijgsman)

Fresku, MocroManiac, Pietju 
Bell en Braz in Podium Victorie in 
Alkmaar, 20.45 uur.

Poptrash, een bonte verzamel-
plek waar indie, eclectisch, dance 
& hiphop samenkomt en versmel-
ten in Podium Victorie in Alkmaar, 
21.30 uur.

24 MAART

Gratis roeien op de Zaan bij roei-
vereniging De Zaan, 11.00 - 15.00 
uur. Lagedijk 334 in Zaandijk 
(naast de Showboat).

▲

Van Praal tot Prul in Museum 
Kennemerland in Beverwijk waar 
mensen hun verborgen schatten 
kunnen laten bekijken door ex-
perts. Inschrijving is mogelijk via 
een formulier op de website van 
het museum: www.museumken-
nemerland.nl.

Concert ‘Zomertijd’ door fanfa-
reorkest Emergo met soliste Fen-
na Ograjensek (foto) in het Clusi-
us College, aan de Oranjelaan in 
Castricum, 20.00 uur.

Jeugdveiling v.v. Limmen in de 
kantine, 20.00 uur.

Concert: het Stabat Mater van 
Pergolesi in het kerkje van Krom-
meniedijk, 20.00 uur.

Matthäus Passion door de Alk-
maarse Oratorium Vereniging in 
Grote Kerk Alkmaar, 19.00 uur.

Bene�etconcert voor een school 
in Mago Kenia in de Evangelisch 
Lutherse Kerk, Oudegracht 187  
te Alkmaar, 20.00 uur. Info: www.
stichtingmago.nl.

Voorjaarsconcert Accordeon-
vereniging BCAC in Geesterha-
ge, 20.00 uur.

Slagwerkgroep Excelsior uit 
Limmen viert haar 60-jarig jubi-
leum met een spetterende muzi-
kale  avond in sporthal de Enterij 
Limmen, 20.30 uur.

Tante Joke Karaoke Band in Po-
dium Victorie in Alkmaar, 22.00 
uur.

Yori Swart in Podium Victorie in 
Alkmaar, 20.30 uur. Support: Lu-
ka.

Romeo en Julia door Toneel-
groep Oostpool in De Vest in Alk-
maar, 20.30. (foto: Sanne Peper)

Open Podium in De Zwaan in 
Uitgeest, 20.30 uur. Onder ande-
re optreden SimonèZ (foto: Han-
neke de Boer)

Jeroen Zijlstra viert twintig jaar 
de zee, de kerk, de kroeg en de 
liefde in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Bart 
Homburg)

Marco Lopes debuteert met 
Moedt in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: Anne 
van Zandwijk)

25 MAART
Rommelmarkt in Sportpaleis 
Alkmaar, 10.00-16.00 uur.

Open duintuin natuurtuin de 
Doornduyn, Duinweg 2 Bakkum-
Noord, 11.00-16.00 uur. 

Lezing over de kunst van het 
vitaal ouder worden door Erik-
Alexander Richter, Klinisch Psy-
cho Neuro Immunoloog en do-
cent in gezondheid in strandpa-
viljoen Zeezicht in Castricum aan 
Zee, 13.00-16.30 uur.

Astrologie lezing door Boukje 
Bok bij boekhandel Laan, 14.00 
uur.

The Passion, muzikale vertelling 
door koren Cantare en Staccato 
in de Pancratiuskerk in Castricum, 
14.00 uur. Ook op Goede Vrijdag 
in Beverwijk.

Fien en Teun vieren feest op de 
boerderij (2+) in Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 14.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Concert Tata Steel Sympho-
nisch Blaasorkest in de Gro-
te Kerk in Alkmaar, 14.30 uur. De 
tweede uitvoering in Nederland 
van de Markus Passion van Jacob 
de Haan, de componist dirigeert 
het werk zelf.

Blues in Castricum bij Grand Ca-
fé Mezza Luna, de Mient 1, 15.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Vrijwilligersmiddag voor Cul-
tuurpark de Hout in Koekenbier, 
Kennemerstraatweg 16 in Alk-
maar. Men zoekt vrijwilligers voor 
de zomerfestivals.

Gitaarduo Silvan de Smit & Iaso-
nas Daskalakis speelt in kerk-
je van Krommeniedijk, 15.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Concert op Zondag, verzorgd 
door Toonbeeld: Rolinha Kross 
en haar zigeunertrio in concert-
zaal Geesterhage, 15.30 uur.

The Cruci�xion van John Stainer 
door Beverwijks Oratoriumkoor 
Tremenda in de Grote Kerk in Be-
verwijk, 16.00 uur.

Vocaal Ensemble Intermezzo 
met Johannes Passion van De-
mantius in de Dorpskerk in Castri-
cum, 15.30 uur.

De Matteüs Passie, geschre-

ven door Piet van Midden (theo-
loog) en Gerard van Amstel (com-
ponist) en uitgevoerd door het 
koor van De Witte Duif in de pro-
testantse kerk van Limmen, 15.30 
uur.

The Relic, time out concert in De 
Nozem en De Non in Heemskerk, 
16.00 uur.

26 MAART
Lezing over oorzaak van 
veel leer- en ontwikkelings-
problemen door Annemieke 
Hoogeboom-Veldt van Wonder-
wijs Coaching op Landgoed Duin 
en Bosch in Castricum, 19.30 uur. 
Aanmelden: www.wonderwijs-
coaching.nl. Deelname gratis.

Opvliegers 3 – New York, New 
York in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Arjan Ben-
ning)

27 MAART
Bloedlink (muziektheater voor 
jongeren en hun leraren) door 
NTjong & DOX in De Vest in Alk-
maar, 19.30 uur.

Matangi Kwartet in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

Sonja Barend over haar boek ‘Je 
ziet mij nooit meer terug’ in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Sacha de Boer)

28 MAART
Montessorischool Castricum 
(Koekoeksbloem 55) houdt jaar-
lijkse Unicefdag met sponsorloop 
en markt van 10.00 tot 11.30 uur.

Matthäus Passion door Toon-
kunstkoor Amsterdam en Con-
certgebouw Kamerorkest in Gro-
te Kerk Alkmaar, 19.30 uur. Inlei-
ding om 18.30 uur.

Showponies door Alex Klaasen, 
Freek Bartels e.a. in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: aangele-
verd)
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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. o geef je richti ng aan de kant die onze gemeente 
opgaat. En wie er misschien wethouder wordt. aat deze dag ook jouw stem horen over het 
raadgevend referendum over de et 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. a 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. 

emand machti gen
a je zelf niet stemmen, maar wil je iemand machti gen? ees dan achterop je stempas hoe je 

dit doet. ijk voor meer informati e over iemand machti gen op www.castricum.nl/verkiezingen

e kan overal in de gemeente Castricum stemmen
e kan op alle stemlocati es in de gemeente Castricum jouw stem uitbrengen. Dit kan van .30 

tot 21.00 uur. il 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. e 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
e kan op 10 parti jen stemmen. aar 

hoe weet je nou welke parti j waar voor 
staat? Om je op weg te helpen hebben 
we samen met de parti jen een ieskom-
pas gemaakt. De 10 parti jen geven hun 
standpunt op 29 stellingen. o 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.

Download de app Castricum stemt
Het is niet alleen belangrijk d t je stemt, 
maar ook dat je weet w t je stemt op 
woensdag 21 maart. eer 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 smartphone. 
Download je de app voor je tablet? Vink 
dan even aan dat je zoekt op apps voor 
mobiel.

Agenda openbare bijeenkomst duiden 
verkiezingen 22 maart 2018

eerlingen on oe  er ollege 
vullen Kieskompas in

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

oede Vrijdag   30 maart 201
aterdag            31 maart 201  
aandag              2  april  201

Wijzigingen inzameldagen afval
G T en PMD Akersloot 1 en Akersloot 2:

oede Vrijdag 30 maart blijft : vrijdag 30 maart
est Limmen 1:
aandag 2 april wordt: vrijdag 30 maart

est Limmen 2
aandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

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

Aangepaste openingstijden Pasen 

Tijd Onderwerp   
19.30-22.00 1. Duiden uitslag verkiezingen
 2. Vervolgtraject naar collegevorming

Agenda raadsvergadering 28 maart 2018 
   

Tijd Onderwerp   
19.30
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 . oelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek 
     geloofsbrieven
 . fscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden
     Na a  oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de 
     vertrekkende raadsleden en carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp   
19.30
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
 . Sluiti ng

Na a  oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.
De vergaderingen zijn in het gemeentehuis. 

Op welke parti jen kun 
je woensdag 21 maart 
stemmen? at is de 
gemeenteraad? En waar 
gaat het referendum 
eigenlijk over? Burge-
meester oon ans ging 
er vorige week over in 
gesprek met leerlingen 
van het ac. P. hijsse 
College en het Bonhoef-
fer College. Ook vulden 
zij samen het ieskom-
pas in. Weet jij al op wie 
je gaat stemmen? Vul 
het ieskompas in. Het 

ieskompas kan je helpen met de keuze die je maakt.

Nationale Boomfeestdag
Castricum deed mee aan de 
62ste Nati onale Boomfeestd-
ag. Op speelplek agnolialint 
in immen zijn diverse bomen 
geplant. De leerlingen kregen 
hulp van ouders, medewerk-
ers van afdeling ijkbeheer 
en wethouder Rob Schijf. De 
speelplek ziet er weer wat 
groener uit. In heel Nederland 
doen basisscholen mee aan 
de jaarlijkse Boomfeestdag. 
Het planten van bomen is 
onderdeel van lessen over het 
belang van bomen en groen.

Dendrochronologisch onder-
zoek heeft  aangetoond dat 
diverse boerderijen aan de 
Breedeweg veel ouder zijn 
dan tot nu toe aangenomen. 
De resultaten zijn vorige week 
gepresenteerd. Bij een den-
drochonologisch onderzoek 
wordt oud hout onderzocht. 
Een appelboor -monster 
wordt onderzocht op aan-
tallen en diktes van jaarringen. 
Op verzoek van de erkgroep 
Oud Castricum heeft  de ge-
meente deze methode gefi -
nancierd voor een onderzoek 
naar oude boerderijen aan de 
Breedeweg.

Boerderijen Breedeweg veel ouder dan geschat
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek  
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 0  19 42 9  1  
Toch bellen  Dan niet naar dit nummer maar naar 
14 02 1

Aan de Doodweg in Castricum is donderdag ti jdens een onderzoek met een magneti sche 
weerstandmeter aangetoond dat er in de bodem nog restanten zijn van een vierkante struc-
tuur van een grachtenstelsel van een vroeger aanwezig kasteel  Het gaat om een klein formaat 
kasteel burcht  met een slotgracht

De gemeente werd over de mogelijke archeologische resten geti pt door de Castricumse ama-
teurhistoricus Hans van eenen. Een professioneel bureauonderzoek van archeoloog enno 
Dijkstra overtuigde het college van het belang van de locati e, waarop de gemeente besloot een 
nader onderzoek te fi nancieren.

Binnen het aangetro  en grachtenstelsel zijn donderdag gedetailleerde inmeti ngen gedaan, om-
dat daar structuren te verwachten zijn die met de indeling van het kasteelterrein te maken heb-
ben. De uitslag hiervan wordt binnen enkele dagen verwacht.

De omgeving staat bekend om 
zijn archeologische waarden, 
maar niemand had gedacht 
dat op dit terrein ten zuiden 
van de Breedeweg/Doodweg, 
langs de spoorlijn, waarop 
dagelijks de studenten van het 
Bonhoe  ercollege uitkijken, 
een iddeleeuws kasteel is 
geweest.

De resten worden niet opge-
graven.

Onderzoek met weerstandsmeter door: Joep Orbons en Leon Schulpen van ArcheoPro, 
wethouder Marcel Steeman en amateurhistoricus Hans van Weenen
Foto: Henk Hommes

Grachtenstelsel van vroeger kasteel gevonden
Vorige week is een internati onale studie verschenen over dorpsvorming in ederland  n deze 
studie wordt aan de hand van vier voorbeelden verteld welke factoren bij het ontstaan van 
dorpen een rol speelden. Limmen is één van de vier voorbeelden die in het rapport worden 
beschreven  Het indrukwekkende rapport werd uitgereikt door de ijksdienst voor Cultureel 

rfgoed in samenwerking met de niversiteit van Amsterdam

aarom het iddeleeuwse immen zo hoog gewaardeerd wordt door de onderzoekers is de lig-
ging op de overgang van de zandgronden van de strandwal naar de randzone (de geti jdegeul van 
het Oer-I ) en het aantal archeologische vindplaatsen in immen. Veel informati e is aan het licht 
gekomen ti jdens de opgraving op het meest zuidelijke puntje van de strandwal waarop immen 
is gelegen, bekend als de vindplaats immen-De rocht. Hier zijn boerderijen uit de achtste tot 
veerti ende eeuw opgegraven. Ook het archeologische onderzoek aan de uiderkerkerlaan heeft  
bijgedragen aan de kennis over het ontstaan van immen.

Limmen modeldorp uit de Middeleeuwen

De gemeente Castricum verkoopt de acobusschool in Akersloot om er een gezondheidscen-
trum van te maken  Wethouder Wim Swart en directeur ric Venghaus van Zorg Vastgoed 
Management ZVM  ondertekenden afgelopen donderdag de verkoopovereenkomst voor de 
voormalige school aan de Kerklaan 11  en historisch moment , zegt de wethouder  a een 
langdurig proces, waarbij ook bewoners zijn betrokken, gaan we nu over tot ondertekening

org Vastgoed anagement ( V ) koopt het pand en geeft  opdracht tot de verbouwing van de 
school tot een gezondheidscentrum. arjoleine arkvoort, huisarts in kersloot, huurt vervol-
gens het pand van V .

Onder één dak
In het historische deel van de school worden de huisarts, de apotheek en een fysiotherapeut 
gezamenlijk onder n dak gebracht. Het is de bedoeling dat de later aangebouwde schoolge-
bouwen worden gesloopt, zodat hier parkeerplaatsen voor bezoekers kunnen worden aangelegd.

Mooi plan
“Dit is een heel mooi plan. Het is 
voor kersloot belangrijk dat zij een 
gezondheidscentrum met daarin 
verschillende disciplines krijgen. De 
huisarts komt ruimer te zitt en en het 
is pre   g voor de inwoners dat zij 
dichtbij huis terechtkunnen”, aldus 
de wethouder.
Eerder was er al een inloopbijeen-
komst en lagen de plannen ter 
inzage. De buurtbewoners hebben 
aangegeven dat ze het een goed 
plan vinden. et hun wensen wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden.

Wethouder Wim Swart, huisarts Marjoleine Markvoort en directeur Eric Venghaus bij de 
ondertekening van de verkoopovereenkomst van de Jacobusschool

Jacobusschool in Akersloot wordt 
gezondheidscentrum 

Colleges vragen minister om compensati e 

De colleges van Castricum, 
Heiloo, Bergen en itgeest vra-
gen in een gezamenlijke brief 
aan de minister van nfrastruc-
tuur en Water om compensati e 
voor de e tra vlieghinder in de 
nacht  Sinds mei 201  is er s 
nachts e tra geluidsoverlast, 
doordat dan alleen de westeli-
jke aanvliegroute Polderbaan  
wordt gebruikt

De oostelijke aanvliegroute 
s nachts sluiten, gebeurt om 
veiligheidsredenen. Het was 
namelijk niet langer mogelijk 
om vliegtuigen s nachts vanuit 
het oosten en westen via smalle vliegpaden boven dunbevolkte gebieden te laten vliegen. 

De afsluiti ng van de oostelijke aanvliegroute ( rti p2c) leidt alleen wel tot e tra hinder voor de 
inwoners van de vier gemeenten. Sindsdien is het aantal klachten in deze gemeenten dan ook 
sterk toegenomen. Uit onderzoek van de D Hollands Noorden blijkt dat de slaapverstoring 
door vliegverkeer veel hoger is, dan uit berekeningen van het ministerie blijkt.

Graag duidelijkheid over heropening
De gemeenten vragen duidelijkheid over de heropening van de oostelijke aanvliegroute. En bij 
langdurige uitstel willen ze compensati e. De meest voor de hand liggende compensati e is het 
aantal nachtvluchten terugbrengen naar het aantal dat v r mei 201  via de westelijke aanv-
liegroute naar de Polderbaan vloog.

Oostelijke aanvliegroute ’s nachts gesloten 

1000 euro winnen? WeCycle pakt aan en deelt uit

Goede doelen en verenigingen maken kans 
op 1000 euro sponsorgeld van WeC cle  
De gemeente draagt n club voor uit de 
inzendingen voor deze prijs  Die wordt 
uitgekeerd als de gemeente hoog scoort bij 
de inleveracti e van elektrische apparaten 
en lampen.

De gemeente Castricum doet mee. Bij het 
afvalbrengdepot kunnen inwoners hun af-
gedankte apparaten kwijt. Dat kan het hele 
jaar door maar ti jdens de acti eperiode van 

21 april tot en met 31 augustus telt deze inbreng mee voor de landelijke inzamelwedstrijd. In 
de 2  gemeenten met de beste score profi teren de geselecteerde plaatselijke organisati es van 
het resultaat: hen wacht een sponsorche ue ter waarde van 1000 euro.

Meedoen
ie mee wil dingen naar de 1000 euro kan zich uiterlijk 10 april aanmelden via een e-mail 

naar ijkbeheerondersteuning debuch.nl. eldt daarin de naam van de organisati e, voor 
welke gemeente deze werkt en presenteer een overtuigend plan voor de besteding van die 
1000 euro. edewerkers van team fval en de wethouder van afval selecteren de plaatselijke 
winnaar. 
Dan is het aan inwoners en instellingen om de hoogste score te halen. Overigens houdt die 
score rekening met het aantal inwoners. leine gemeenten maken dus evenveel kans als 
grote.

ie e-waste komt brengen, kan zelf ook in de prijzen vallen: voor snelle inleveraars ligt een 
kwartetspel klaar, en iedereen kan meedingen naar een van de 0 nieuwe apparaten die e-
Cycle verloot.

WeC cle
eCycle is de sti chti ng die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. E-

waste is de verzamelnaam voor alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) 
batt erij en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen.

Lever oude apparaten en lampen in

De kwaliteit en de conditi e van de populieren aan de Starti ngerweg, parallelweg aan de 9, zijn 
mati g waardoor de veiligheid in het geding komt. Om deze reden worden de bomen gekapt. Dit 
vindt plaatst op woensdag 2  maart en donderdag 29 maart in de avond en nacht. Omdat de 
populieren vlakbij de 9 staan worden er twee rijstroken van de 9 uit veiligheid afgezet.

Direct aanwonenden zijn hierover per brief al ge nformeerd.   

Kappen populieren Startingerweg noodzakelijk
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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 21 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
090318 Dusseldorperweg 17 in Limmen

Het veranderen van de woning en het verplaatsen van de inrit
Walstro 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakraam

120318 Stati onsweg 4 in Castricum
Het wijzigen van het NS stati on

130318 Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot
Het vervangen van de beschoeiing

150318 Prinses Margrietstraat 19 in Castricum
Het vergroten van de woning
Thalia 1 in Limmen
Het vergroten van de woning

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
130318 Burgemeester Lommenstraat 10 in Castricum 

Het vergroten van de woning (opbouw achterzijde)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
120318 Meester Ludwigstraat 9 in Castricum

Het vergroten van de dakkapel en het maken van een dakopbouw
130318 Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum 

Het aanleggen van een in-/uitrit
160318 Hogeweg 113 in Limmen 

Het verbouwen van de woning

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. 

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 21 maart 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats
nabij woning, Stetweg 10 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en
een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.of-
fi cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet 
per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethou-
ders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder 
geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om 
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati onale 
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de 
Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als 
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw be-
zwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 21 maart 2018.

Provincie Noord-Holland werkt 
aan veiligere ietspaden
Regio - De provincie 
Noord-Holland investeert 23 
miljoen euro om de 
belangrijkste knel-punten in 
het Noord-Holland-se
fietsnetwerk op te lossen. Ko-
mende twee jaar starten veer-
tien projecten die het meest 
bij-dragen aan de 
fietsveiligheid. Dit zijn 
bijvoorbeeld fietspa-den vlak 
bij scholen, bij bus- of 
treinstations of bij 
gevaarlijke kruispunten. 

Het doel van de investering 
is het zorgen voor veilige 
fiets-routes en een 
aantrekkelijk fietsnetwerk in 
Noord-Holland. Van 2018 tot 
2020 gaat de pro-vincie aan de 
slag met veertien projecten
die het meest bijdra-gen aan 
de fietsveiligheid. Hier-voor
stelt de provincie 16 mil-joen
euro beschikbaar. Daar-naast
stelt de provincie bijna 

zeven miljoen euro 
beschikbaar om Noord-
Hollandse gemeen-ten te 
helpen met het aanpak-ken
van hun lokale fietsknel-
punten. Provincie en 
gemeen-ten hebben samen 
een selec-tie gemaakt van 39 
knelpunten die op korte 
termijn aangepakt kunnen
worden. Dit zijn wegen zonder
fietspaden, fietspaden met
veel omringend verkeer of
onveilige oversteekplaatsen 
voor fietsers. 

In opdracht van de 
provincie heeft de 
Fietsersbond onder-zocht
welke problemen fietsers 
ondervinden op provinciale en 
gemeentelijke fietspaden. 
Daar-uit blijkt dat Noord-
Hollanders vaak op de fiets 
zitten en onder-weg naar het 
werk, strand of de voetbalclub
nog veel obstakels tegen-

komen. In totaal worden in
het onderzoek 308 fietsknel-
punten benoemd, zowel op 
pro-vinciale als gemeentelijke 
fiets-paden. Een knelpunt is 
bijvoor-beeld het ontbreken 
van een fietspad, een te smal 
fietspad of een onveilig 
kruispunt. Dit leidt tot
onveilige situaties voor fiet-
sers en het overige verkeer. 
Het aanpakken van regionale 
fiets-paden maakt deel uit 
van het grotere provinciaal 
fietsbeleid dat op dit moment 
wordt opge-steld, als 
onderdeel van de pro-vinciale
Omgevingsvisie. Voor-
uitlopend op het nieuwe 
beleid hebben 

Gedeputeerde Staten, op 
basis van het onderzoek, 
besloten al op korte termijn te 
investeren in veiligheid van 
fietspaden.




