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Bijna klaar voor nieuw seizoen
Bakkum - Op Camping Bakkum 
wordt hard gewerkt om de zo-
merresidenties gereed te ma-
ken. Vanaf donderdag mag er 
weer overnacht worden op de 
camping. De familie Schotman 
uit Utrecht is zondagmiddag 
druk in de weer om hun origine-
le tenthuis op te bouwen. De fa-

milie gaat het derde seizoen op 
de camping meemaken. Miranda 
Schotman: ,,Drie jaar terug heb-
ben we dit originele tenthuisje 
gekocht. Allert, mijn man heeft 
het compleet opgeknapt, hij is 
heel handig. De schotten zijn ver-
vangen en alles is opnieuw in 
de verf gezet.’’ Ondertussen gaat 

de bouw van de zomerresiden-
tie in gestaag tempo door. De-
ze zondag in de namiddag moet 
de bouw gereed zijn en kan met 
de inrichting begonnen worden. 
Dan is alles gereed voor Miranda 
en Allert en hun twee kinderen 
om de zomer door te brengen op 
de camping. (Bert Westendorp)

VVD (5), CKenG (4) en CDA (4) grootste

efi ni ieve i sla  
emeen eraadsver ie in en 

Castricum - Het centraal stem-
bureau heeft o�  cieel de resulta-
ten van de gemeenteraadsver-
kiezingen 2018 in Castricum vast-
gesteld. In totaal hebben 18.767 
mensen hun stem laten horen 
op woensdag 21 maart. Dit is 
een opkomst van 65,3 procent 
(in 2014 was dat 64,3 procent). 
De grootste partijen zijn VVD (5 
zetels), CKenG en CDA (beide 4 
zetels). Op woensdag 28 maart 
neemt de oude raad afscheid en 
op donderdag 29 maart wordt de 
nieuwe raad geïnstalleerd. 
Winnende partijen zijn VVD (van 
4 naar 5 zetels), CDA (van 3 naar 
4), GroenLinks (van 2 naar 3), De 
Vrijlijst (van 1 naar 2 zetels) en 
Forza! Castricum (van 0 naar 1 ze-
tel). De verliezers: D66 (van 3 naar 
2), SP en PvdA (beide van 2 naar 1 
zetel). CKenG (4) en GDB (2) blij-

ven gelijk. Deze verkiezingen zijn 
er 25 zetels te verdelen in Castri-
cum, vanwege de bevolkings-
groei twee meer dan in 2014.
De kandidaten die in de raad ko-
men zijn: CKenG: Leo van Schoon-
hoven, Lenie Kelder, Willem Veldt 
en Roel Beems; VVD: Rob Dek-
ker, Inge Ruijmgaart, Kees Rood, 
Andries de Rooij en Jeroen Slot; 
D66: Marcel Steeman en Maris-
ka El Ouni; CDA: Dorien Veldt, Eli-
ze Bon, Martijn van Leeuwen en 
Fer Wilms; GDB: Rob Schijf en Bart 
Dekker; GroenLinks: Hannie Lut-
ke Schipholt, Gerard Brinkman en 
Aart Waterman; SP: Mario Hussla-
ge; PvdA: Ada Greuter; De Vrijlijst: 
Ron de Haan en Bärbel Böhling; 
Forza! Catricum: Ralph Castricum.

Afscheid en installatie 
Van de oude raad wordt op 

woensdag 28 maart afscheid ge-
nomen. Dit gebeurt om 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Castricum. De nieu-
we raad wordt op donderdag 29 
maart geïnstalleerd. Ook dit ge-
beurt om 19.30 uur in de raadzaal 
van de gemeente Castricum. Bei-
de momenten zijn openbaar.

Raadgevend referendum 
Op woensdag 21 maart kon via 
een raadgevend referendum voor 
of tegen de Wet op de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten ge-
stemd worden. In de gemeente 
Castricum hebben 17.849 men-
sen hun stem laten horen. Dit is 
een opkomstpercentage van 63 
procent. De uitslag is: 8.755 (49 
procent) voor, 8.042 (47 procent) 
tegen, 636 (3,5 procent) ongeldig 
en 56 (0,5 procent) blanco.

ederlands indoorre ord 
voor Mar  van lie
Castricum - AV Castricum-lid 
Marc van Vliet heeft vorige week 
dinsdag een bronzen medaille 
weten te halen op het onderdeel 
polsstokspringen tijdens de Euro-
pese Kampioenschappen indoor 
voor Masters in Madrid. 
Zijn sprong over 3.20 meter le-

verde Marc naast de bronzen 
medaille ook een Nederlands in-
doorrecord op in zijn leeftijdsca-
tegorie (65-70 jaar). 

Op 3 februari verbeterde Marc 
ook al het Nederlandse indoorre-
cord, hij sprong toen 3.12 meter.

onin in ra en
Limmen - Tussen vrijdagmiddag-
middag 16 maart en maandag 19 
maart is ingebroken bij een wo-
ning op de Hogeweg te Limmen. 
De gehele woning is doorzocht. 
Men is binnengekomen middels 
het verbreken van de achterdeur, 
vermoedelijk met een schroeven-
draaier. 
Tevens is er op 23 maart tussen 
05.00 en 22.00 uur een wonin-
ginbraak geweest aan de Wester-
weg te Limmen. Men is hier bin-
nengekomen via een raam aan de 
voorzijde van de woning (woon-
kamer). Een raam aan de achter-
zijde van de woning is opengezet 
voor vermoedelijk vluchtweg.

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

*PAASTAARTJES
*PAASBROOD/TULBAND

*BONBONEITJES
*PAASHAZEN/EIEREN

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

De Roset wenst u heerlijke paasdagen!

*PAASBROOD/TULBAND

Castricum - Zondag omstreeks 
13.00 uur kwam er een melding 
binnen bij de politie van een 
vechtpartij bij De Bloemen. Er zou 
tijdens of net na de wedstrijd een 
vechtpartij hebben plaatsgevon-
den tussen de spelers van FC Cas-
tricum en De Kennemers uit Be-
verwijk. Drie leden van de Castri-
cumse club zijn mishandeld door 
leden van de tegenpartij. Aangif-
ten zijn opgenomen. 

e ar i  i  
voe al l

Akersloot - In de nacht van za-
terdag op zondag is er een vecht-
partij geweest in sporthal De Le-
lie. Hier was een besloten feest 
gaande met ongeveer twintig 
jongeren. Op het moment dat 
het feest over was, kwam er een 
groep niet uitgenodigde jonge-
ren binnen. Deze mishandelden 
een feestganger en vernielden 
het herentoilet. De politie onder-
zoekt wie de mishandeling en de 
vernieling heeft gepleegd. 

e ar i  o  
eslo en ees
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2 pers. broccoli en 
krieltjes

2 kalfstartaar 
samen € 5,99

HOLLANDS ZUIGLAM 
HEERLIJK

MET DE PAASDAGEN

HELE BIOLOGISCHE KIP
PER KILO €8,99

LAMSROLLADE
KALFSFRICANDEAU
ACHTERHAM € 7,99

HUISGEMAAKT
KALFSRAGOUT 

500 gr. € 4,99

KOPY VOOR DE 
KRANT VAN 4 APRIL 

AANLEVEREN 
VOOR A.S.VRIJDAG 

12.00 UUR.

Ba m ri  
we eli se s ree mar
Bakkum - Er komt een kleine 
streekmarkt in Bakkum. Vanaf 25 
april staan er elke woensdag van 
11.00 tot 16.00 uur een paar kra-
men op het pleintje. Hotel Fa-
se Fier wil elke week een nieuw 
marktbroodje als lunch aanbie-
den in samenwerking met Bak’m 
en de Groene Slager. ,,We willen 
de eerste keer een springkussen 
neerzetten voor de opening, er is 
een proeverijtje van de standhou-
ders, de Creatieve Wieven bieden 
leuk werk aan en gaan aan de 
gang met kinderen en Fons Boer 
verzorgt de muzikale omlijsting”, 
vertelt Ellen Borst van Fase Fier. 
,,Het aanbod is niet alleen aan-
trekkelijk voor de eigen inwoners, 
maar ook voor campinggasten 
die graag gezond eten. We willen 
met de markt wat leven in Bak-

kum blazen.” Bak’m komt met ver-
se broodsoorten, koek en taart. 
Bak’m is de ambachtelijke bakker 
op het landgoed Duin en Bosch. 
Er wordt gewerkt met natuurlij-
ke grondsto� en en een eigen de-
sem. Bak’m biedt bovendien een 
dagactiviteit aan cliënten met af-
stand tot de arbeidsmarkt. Hans 
van Borre, de Groene Slager van 
Castricum, is van de partij met bi-
ologisch vlees en huisgemaakte 
vleeswaren, waarmee hij al vele 
malen in de prijzen viel. Dat is na-
tuurlijk niet voor niets. De kaas-
boer is Huibert Baggerman. Op 
een hectare grond aan de Voor-
weg in Heemskerk nabij de dui-
nen kweekt de Duintuin groen-
ten, klein fruit en kruiden zon-
der daarbij kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken. Zij 

komen ook naar Bakkum. En er 
zijn prachtige vers geplukte bloe-
men van Jolanda. Zij heeft een 
bloemenstalletje op de Van der 
Mijleweg waar ze tulpen en le-
lies van de volle grond uit haar ei-
gen tuin verkoopt. Op de streek-
markt biedt ze ook bloemen uit 
de regio aan, planten en deco-
raties. Snackbar De Klomp biedt 
alle woensdagen kroketten aan 
voor een euro tot 16.00 uur.
De streekmarkt is een van de re-
sultaten van het programma ‘Ver-
sterking winkel en verblijfsgebie-
den Castricum’ en is bedacht door 
de werkgroep Bakkum binnen dit 
programma onder begeleiding 
van Henk Ruijter.
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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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Klachten over 
e-mail van 
oplichters
Castricum - Afgelopen week 
kwamen diverse personen bij het 
politiebureau om melding te ma-
ken van een ontvangen e-mail. 
Hierin wordt verzocht om 500 eu-
ro via Bitcoins over te maken, om-
dat men gehackt zou zijn. De hac-
ker zou via de webcam van al-
les hebben vastgelegd en zou 
dit aan iedereen laten zien als er 
niets betaald werd. 
Deze mail is duidelijk afkomstig 
van oplichters en de politie ver-
zoekt iedereen dringend hierop 
niet te reageren en zeker niets te 
betalen.

Donderdag op basisschool Helmgras
Leerlingen rennen voor het goede doel
Castricum - Donderdag gaan alle 
leerlingen van basisschool Helm-
gras een sponsorloop doen. Het 
idee en de organisatie van de-
ze run komt bij team 130 Keep 
on Running voor Stichting Ropa-
run vandaan. Dit enthousiaste 
en sportieve team gaat eind mei 
van Parijs naar Rotterdam rennen, 
voor het goede doel: doel: samen 
voor ondersteunende zorg voor 
mensen met kanker.
Om kinderen bij dit goede doel te 
betrekken bedacht team Keep on 
Running een Mini Sponsorloop 
voor alle kinderen op Helmgras. 
Het wordt naast een sportief, ook 
een gezellig evenement want de 
paashaas zal er zijn en de leerlin-
gen zullen het gevoel krijgen dat 
zij door Frankrijk, België en Ne-
derland hardlopen. Net als ‘in het 
echt’ bij de Roparun.
Alle leerlingen zijn aan de slag ge-
gaan met het zoeken naar spon-
sors. Dat sommigen een extra 
steentje bij willen dragen blijkt 
wel. De oma van de 9-jarige Veron 
LeComte belde met de redactie 
omdat haar kleinzoon zo serieus 
geld heeft opgehaald. Veron ver-

telt: “Ik ga de sponsorloop doen 
voor mensen met kanker, en voor 
mijn opa want hij heeft kanker. Ik 
was meteen enthousiast om veel 
geld op te halen. Ik ben langs 
de deuren gegaan en ik heb ook 
geld uit mijn eigen spaarpot ge-
haald. Ik ben best trots op me-
zelf dat ik meer dan honderd eu-
ro kan doneren.” Volgende week 
zult u in onze krant lezen hoeveel 
geld basisschool Helmgras heeft 
gedoneerd.
Komende periode heeft Keep on 
Running meer evenementen op 
de planning. Op vrijdag 30 maart 
wordt er bij Brasserie in ’t Groen 
in Heiloo een verrassend spon-
sordiner georganiseerd waarbij 
10 euro per couvert aan het goe-
de doel wordt geschonken. Van-
af zaterdag 31 maart hangt er een 
donatiebox bij het statiegeldau-
tomaat van Albert Heijn in Cas-
tricum. Het team hoopt dat inwo-
ners hun statiegeldbonnen willen 
doneren. Tevens staan er bij veel 
winkels in Castricum ook dona-
tieboxen. Meer weten? Lees ver-
der op www.keeponrunning.info.
(Marije Smit)

Camping Geversduin ontwaakt

Castricum - De eerste stacara-
vans zijn uit hun winterstalling 
gehaald en vinden weer hun ge-
liefde plaats op Camping Gevers-
duin. De seizoenplaatsen worden 
gezellig gemaakt met plantjes, 
lampjes en kunstwerken. Nu de 
dagen langer worden en de zon 
zich steeds meer laat zien, kun-
nen de echte kampeerders niet 
wachten om hun vrije tijd in de 

natuur door te brengen. Vanaf 
donderdag 29 maart is Camping 
Geversduin weer geopend en is 
iedereen welkom om dat speciale 
campinggevoel te ervaren. 

Het Centrumplein van Camping 
Geversduin heeft deze winter een 
totale metamorfose ondergaan. 
Zo is er vanaf dit seizoen een 
nieuw restaurant; Knoest Eten en 

Drinken. Een heerlijke plek voor 
ontbijt, lunch of verse pizza. Be-
kijk vooral eens de bijzondere 
moswand in het restaurant (zie 
foto). Daarnaast is er een mini-
markt gekomen voor de vergeten 
boodschappen en verse brood-
jes. De recreatieruimte heeft een 
nieuw onderkomen gekregen 
en het grote springkussen is ver-
plaatst, waardoor het terras ver-
groot is en er meer gelegenheid 
is om te zitten. 

Tijdens de vakanties en in de 
weekenden in mei en juni staat 
het recreatieteam weer klaar om 
alle gasten te vermaken met leu-
ke activiteiten. Zo kunnen kinde-
ren op Eerste Paasdag paaseieren 
zoeken op Camping Geversduin 
en paasbroodjes bakken boven 
het kampvuur. 

Maar ook na Pasen organiseert 
het recreatieteam genoeg leuke 
activiteiten. Ga bijvoorbeeld mee 
op uilenexcursie of ga korvissen 
in de Noordzee. Kinderen kunnen 
knutselen tijdens CreativiTIJD, 
bouwen aan een fort met materi-
alen uit de natuur of deelnemen 
aan een kindermusical.

Windenergiepark Hollandse kust
Regio presenteert voorkeursadvies 
over aansluiting op hoogspanningsnet
Regio - Provincie Noord-Holland, 
gemeenten en waterschappen 
adviseren unaniem voor een on-
dergrondse verbinding van wind-
park Hollandse Kust op zee ten 
noorden van Wijk aan Zee, naar 
een transformatorstation op het 
terrein van TATA-Steel. In Bever-
wijk wordt de duurzaam opge-
wekte energie vervolgens aan-
gesloten op het landelijke hoog-
spanningsnet. 
Bij de netaansluiting van het toe-
komstige windpark Holland-
se Kust (noord) gaat het om het 
transport van de opgewekte 
energie van twee windparken, 
met een capaciteit van 700 me-
gawatt (MW). Het regionale voor-
keurstracé legt het kortste traject 
af, loopt ondergronds en tast de 
omgeving het minste aan omdat 
het transformatorstation op een 
bestaand bedrijventerrein komt. 
Volgens de provincie, betrokken 
gemeenten, waterschappen en 
Havenbedrijf Amsterdam tast de-
ze aansluiting de omgeving nau-
welijks aan, behoudt ze het open 
landschap en levert ze de minste 
overlast voor bewoners op.
De realisatie van het windpark 
‘net op zee’ voor de Noord-Hol-

landse kust is een belangrijke 
stap in het behalen van de ge-
zamenlijke duurzaamheidsdoel-
stellingen van overheid en be-
drijfsleven, zoals afgesproken in 
het Klimaatakkoord van Parijs. 
,,Met de aansluiting op dit wind-
park, waarmee we 700.000 huis-
houdens van elektriciteit kunnen 
voorzien, zetten we weer een for-
se stap om onze doelstellingen 
te bereiken’’, aldus gedeputeer-
de Joke Geldhof. ,,Het is mooi dat 
we unaniem een verbinding heb-
ben gevonden, die zo min mo-
gelijk overlast geeft en het land-
schap minimaal aantast. Ik ben 
er dan ook van overtuigd dat het 
Rijk ons advies zwaar zal laten 
meewegen bij het uiteindelijke 
besluit.’’ 
Het regioadvies is samen met 
de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum, Heiloo, Heemskerk, 
Beverwijk, Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, Heemstede, Vel-
sen, Haarlemmermeer, Haarlem, 
Zandvoort, Bloemendaal, Haven-
bedrijf Amsterdam, Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier en Hoogheemraadschap 
Rijnland opgesteld, met steun 
van Rijkswaterstaat. 

Het windpark gaat volgens plan-
ning in 2023 in bedrijf. Kijk voor 
meer informatie op www.netop-
zee.eu/hollandsekustnoord/ 

Burgerlijke stand
Geboren: 
Akersloot - 13-03-2018: Elle Blok-
ker, dochter van Erik Blokker en 
Sandra Noordeloos. 
Castricum - 13-02-2018: Amy Dé-
sirée Cécile, dochter van Bertrand 
D.F. Cécile en Janine de Jong. 
10-03-2018: Philou Doortje Bak-
ker, dochter van Robin Bakker en 
Edith Veldt. 14-03-2018: Jim Fred 
Kooijman, zoon van Martijn P.D. 

Kooijman en Margriet A. de Wit. 
Limmen - 18-03-2018: Sieb 
Alexander Johannes Husslage, 
zoon van Harm A. Husslage en 
Brigitta W.G. Kaandorp. 

Overleden:
Castricum - 15-03-2018: Johan-
nes Tromp. 19-03-2018: Lourenti-
us P.M. Zonneveld, gehuwd met 
Maria J. Martens. 

Bijeenkomst in Tuin van Kapitein Rommel

Meer vogels in de tuin
Castricum - De Tuin van Kapitein 
Rommel organiseert een bijeen-
komst over vogels. Doel is meer 
vogels te krijgen in tuinen. 

Ook een kleine tuin kan door een 
slimme inrichting aantrekkelij-
ker worden gemaakt voor vo-
gels zonder dat het onderhoud 
veel tijd en inspanning kost. Tij-
dens deze bijeenkomst laten des-
kundigen van Vogelbescherming 
zien wat daarvoor belangrijk is en 
hoe je dat met eenvoudige mid-
delen kunt doen. 
De bijeenkomst is op donderdag-
middag 5 april van 14.00 tot 16.00 
uur in de Tuin van Kapitein Rom-
mel, kosten drie euro inclusief 
ko�e/thee.
Aanmelden via de website www.

tuinvankapiteinrommel.nl of bel-
len naar 0251 672356. Dit project 
wordt gesteund door het ‘Betrek-
ken bij Groenfonds’.

Ook is er een nieuwe expositie. 
Van 22 maart tot 17 mei expose-
ren 12 kinderen in de Tuin van ka-
pitein Rommel. De kinderen zijn 
verschillend van leeftijd (3 tot 12 
jaar).
De tekeningen zijn onder leiding 
van Marion de Jonge in de CAL 
gemeente gemaakt in het kader 
van “Pure Kunst”. De jonge talen-
ten hebben zich laten inspire-
ren door vlinders, vogels, bomen, 
dieren en fantasie. Het mooie re-
sultaat is origineel, kleurrijk, ge-
zellig, waardoor de expositie vro-
lijk en boeiend is.

Seizoenmarkten 2018
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseert het Ondernemersfonds, 
dat deel uitmaakt van ‘Fonds Sti-
mulering Economie CAL’, vijf sei-
zoenmarkten. Na de successen in 
2017 gaat men hierop voortbor-
duren en het nog grootser aan-
pakken. Zo is de eerste seizoen-
markt op zondag 6 mei meteen al 
een klapper met als thema ‘Oldti-
mermarkt’, met de Torenstraat vol 
met oude vervoermiddelen uit 
de 30er, 40er, 50er, 60er en 70er 
jaren en natuurlijk in de rest van 
het centrum allerlei vermaak en 
kramen met de mooiste aanbie-
dingen. 
Zondag 10 juni is ‘Country Fair’ 

het thema wat hoofdzakelijk in 
de Dorpsstraat zal plaatsvinden, 
aangevuld met een brocante-
markt.

De grootste klapper zal ongetwij-
feld zondag 1 juli plaatsvinden als 
het thema ‘sport’ is en georgani-
seerd wordt samen met ‘Triatlon 
Castricum’, die ook op deze dag 
georganiseerd zal worden. Dan 
alweer 22 juli als de seizoenmarkt 
het thema ‘Kunst’ zal dragen. Af-
sluiter van het seizoen is de ‘Jaar-
markt’ op 19 augustus, waar ei-
genlijk alle zaken van de voorlig-
gende markten samen komen ter 
afsluiting. (Foto: aangeleverd)

Uiteraard op de seizoenmarkten veel muziek, vertier en leuke kramen met 
verschillende thema’s.
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Ready Player One 3D
Ready Player One is een science-
�ction actie-avontuur van Steven 
Spielberg, naar de gelijknamige 
bestseller en het wereldwijde fe-
nomeen van Ernest Cline. 

Het verhaal speelt zich af in 2045 
en de wereld staat op het punt 
van instorten. De mensen zoe-
ken hun redding in OASIS, een 
uitgestrekt virtual reality univer-
sum, gemaakt door de genia-
le en excentrieke James Halliday 

(Mark Rylance). Als Halliday over-
lijdt, laat hij een immens fortuin 
na aan degene die als eerste het 
digitale Easter Egg vindt dat hij 
in OASIS heeft verstopt. Er ont-
staat een ware jacht die de we-
reld in zijn greep houdt. Als de 
jonge held Wade Watts (Tye She-
ridan) besluit mee te doen, raakt 
hij verzeild in een halsbrekende 
en onwerkelijke zoektocht in een 
fantastische wereld vol mysteries, 
ontdekkingen en gevaar.

Bernstein 
Celebration - 
The Royal Ballet
The Royal Ballet vierde de hon-
deerdste geboortedag van Leo-
nard Bernstein met een compleet 

programma, dinsdag 27 maart 
live vanuit Londen. Leonard Bern-
stein (onder meer Fancy Free en 
West Side Story) was één van de 
eerste klassieke componisten in 
Amerika die zowel een breed pu-
bliek als de critici kon bekoren.
Zondag 1 april om 16.00 uur te 
zien in Corso.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Bernstein - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.00 uur

zaterdag 21.00 uur  zondag 20.00 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ready Player One - 3D

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

LBJ
zaterdag 18.45 uur

The Shape of Water
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 20.00 uur

maandag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Bankier van het Verzet
zaterdag 18.45 uur  

zondag 13.00 uur  maandag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 15.00 uur

De Wilde Stad
vrijdag 18.45 uur

Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri

zaterdag 16.00 uur 
Darkest Hour

vrijdag 13.00 & 16.00 uur
zaterdag 13.00 uur 

zondag & maandag 13.00 & 16.00 uur
woensdag 15.00 uur
Pieter Konijn

vrijdag & zaterdag 13.00 uur
maandag 13.00 uur

Ted & het geheim van 
Koning Midas  

Programma 29 maart  t/m 4 april

Henk Haanraads eerste 
paasdag in Akersloot
Akersloot - Na een groot aantal 
maanden zijn muzikale talent in 
Turkije te hebben laten horen is 
rasartiest Henk Haanraads weer 
teruggekeerd naar de roots van 
de café-optredens in Noord-Hol-
land. Eerste paasdag speelt hij op 

het podium van café De Vriend-
schap in Akersloot vanaf 21.00 
uur. Hij speelt veel songs uit de 
Top100 aller tijden, van Beat-
les tot Golden Earing, van Bruce 
Springsteen tot Toto. De entree 
is gratis. 

Pasen bij De Oude Keuken
Castricum - Bij de Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan kunnen 
bezoekers tijdens de paasdagen 
heerlijk komen smullen van een 
paas ei-tea vanaf 12.30 uur. Re-
serveren is gewenst. Dit kan op 
www.deoudekeuken.net of info@
deoudekeuken.net.
Tijdens de paasdagen is de paas-
haas natuurlijk aanwezig bij De 
Oude Keuken. Op deze mooie 
lentedagen zullen veel paaseie-
ren verstopt zijn in het restaurant. 
Kinderen kunnen samen met de 
paashaas op zoek gaan. Naast de-

ze activiteit is er voor de kinde-
ren een speeltuin aan de voor-
zijde van het restaurant waar ze 
vrij en vooral veilig kunnen spe-
len. Daarnaast kunnen ze op de 
dierenweide de beestenboel van 
dichtbij bekijken. Kinderen zullen 
zich dus zeker niet vervelen bij De 
Oude Keuken. Bezoekers kunnen 
genieten van een smaakvol kopje 
ko�e of een heerlijk stuk gebak 
van buurbakker Bak’m.
Restaurant De Oude Keuken is 
gevestigd aan de Oude Parklaan 
117 in Castricum. 

Haal weer opgelucht 
adem met halotherapie
Limmen - Last van astma, COPD, 
hooikoorts of een andere vorm 
van luchtweg- of huidproble-
men? Ga dan voor halotherapie 
naar Halomedics met vestigingen 
in Limmen, Schagen of Hoorn.
Halotherapie is een natuurlij-
ke en medicijnvrije behande-
ling voor volwassenen en kinde-
ren met problemen aan de lucht-
wegen en de huid. Halotherapie, 
ook wel zouttherapie genoemd, 
wordt wereldwijd al veel toege-
past. In de zoutkamer wordt het 
natuurlijke microklimaat nage-
bootst van een zoutmijn. De ge-
hele zoutkamer is voorzien van 
zout. Een halogenerator van ho-
ge kwaliteit blaast zoutdeeltjes 
in de allergeenvrije lucht die men 
inademt. 
Deze natuurlijke zoutdeeltjes ma-
ken de luchtwegen schoon, vast-
zittend slijm wordt minder taai 
en langzaam losgemaakt. Lucht-
wegirritaties verminderen, op-
gezette slijmvliezen slinken en 

men krijgt het minder benauwd. 
Symptomen van long- en huid-
aandoeningen worden verlicht, 
ontstekingen worden tegenge-
gaan en het zout werkt bacte-
rie- en schimmeldodend.  Het im-
muunsysteem wordt versterkt.
De bewezen werking van halo-
therapie blijkt uit medische on-
derzoeken en artikelen, maar 
vooral uit de ervaringen van ge-
bruikers. Deze therapie bestaat 
al heel lang; de werking werd in 
1843 al vastgesteld. 
Zoals de meeste mensen met een 
aandoening ervaren, brengen re-
guliere medicijnen die worden 
voorgeschreven vaak veel bij-
werkingen met zich mee. Bij ha-
lotherapie zijn er geen bijwerkin-
gen. Men komt letterlijk weer op 
adem. 
Halomedics mag zich ook mag-
nesiumexpert van Nederland 
noemen. Voor vragen, tel. 06-
10709751, info@halomedics.nl, 
www.halomedics.nl.

Paasshow caravans en 
campers bij ACC in Limmen
Limmen - Maandag, twee-
de paasdag, zijn de deuren van 
ACC Service Limmen op de Rijks-
weg weer open voor de jaarlijkse 
paasshow. Met als thema: ‘Kam-
peren? Oerhollands!’ toont ACC 
bezoekers die dag de mooiste ge-
bruikte caravans en campers. Ook 
de uitgebreide kampeerwinkel 
is natuurlijk open. Verschillende 
stands met informatie en shows 
zijn aanwezig. 
De huiskok zal iedereen weer 
voorzien van een heerlijke ‘Hol-
landse’ versnapering, ijssalon On-
der Nul heeft speciaal voor deze 
gelegenheid Hollandse stroop-
wafelijs bereid. Ook krijgen be-
zoekers de gelegenheid proef te 
�etsen op de nieuwste lichtge-

wicht e-bikes en vouw�etsen van 
Kruijswijk Tweewielers.  
Aan de kinderen is ook gedacht, 
het springkussen staat klaar. On-
der genot van een frisdrankje, 
ko�e of thee of een culinair hap-
je of ijsje een caravan of camper 
bekijken is toch ideaal. Tenslotte 
kan iedereen een kijkje nemen in 
de modern ingerichte werkplaats 
voor onderhoud en reparatie aan 
auto, camper, caravan en infor-
matie krijgen over de diverse ac-
cessoires zoals daglichtpanelen 
en movers, die gemonteerd kun-
nen worden op camper of cara-
van. 
ACC Service Limmen is maandag 
2 april open van 11.00 tot 16.00 
uur. 

Ontdek de kracht van 
mindfulness bij Yoga2go
Castricum - Bij Yoga2go in Cas-
tricum starten 16 en 18 mei twee 
mindfulnesstrainingen, verzorgd 
door Bea Kalter, mindfulnesstrai-
ner en auteur van de ‘En nu…’ 
boekenreeks. 
Bea Kalter: ,,Mindfulness leert je 
e�ectiever omgaan met de wis-
selvalligheden van het leven en 
stress. Veel mensen voelen pas 
rust als ze eindeloze to-do lijsten 
hebben afgewerkt. Het kan een 
valkuil worden als je te lang bo-
ven je krachten leeft.’’ 

Al tijdens en na de training gun-
nen deelnemers zichzelf meer 
momenten om te relaxen, bij te 
tanken en te genieten. ,,Je leert 
hoe je beter voor jezelf kunt zor-
gen. Dat geeft je eigen leven, en 
dat van anderen, meer kwaliteit 
en plezier.’’ 
De trainer is aangesloten bij de 
VMBN en veel werkgevers ver-
goeden de training. 
Voor meer informatie: www.yo-
ga2go.nl, Bea@yoga2go.nl en 06-
37193240.  

Gratis lezing:
Natuurlijke aanpak 
auto-immuunziekten
Heemskerk - Schildklierproble-
men, hart- en vaatziekten, ziek-
te van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lu-
pus, Reumatoïde Artritis, Multi-
ple Sclerose, Sarcoïdose, Alzhei-
mer zijn voorbeelden van auto-
immuunziekten.  Dementie en 
chronische vermoeidheid is vaak 
ook een logisch gevolg. Klachten 
presenteren zich vaak in spieren, 
gewrichten, huid en interne orga-
nen, zoals nieren, hart, longen en 
bloedvaten. Ziektebeelden waar-
bij het immuunsysteem op eigen 
weefsel onaangepast reageert, 
noemen we auto-immuunziek-
ten.
Frank Jonkers vertelt zaterdag 14 
april over de oorzaken die tot de-
ze ziektes kunnen leiden.
De lezing is bedoeld voor patiën-
ten om inzicht te krijgen in de ve-
le mogelijke oorzaken van au-
to-immuunziekten en om te zien 
hoe een integrale aanpak ook 
voor hen wellicht een uitkomst 
kan bieden. Er is vaak meer mo-
gelijk dan men soms denkt.  Door 

alle oorzaken aan te pakken is de 
slagingskans maximaal waardoor 
medicatie kan worden gemin-
derd of vaak zelfs gestopt.
Uit studies blijkt dat slechts een 
klein percentage van de ziekte-
beelden waarbij auto-immuni-
teit een rol speelt wordt bepaald 
door genetica (erfelijke facto-
ren).  Omgevingsfactoren (epi ge-
netica) bepalen voor het groot-
ste deel het ontstaan van auto-
immuniteit; belangrijke zijn voe-
ding, darm�ora, stress, toxines en 
infecties.  
Zaterdagmiddag 14 april  in 
het opleidingslokaal van Body-
Switch aan de Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk, van 14.00 tot 16.00 
uur. De zaal is open om 13.30 uur. 
Er is plaats voor circa 50 perso-
nen. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.
Meld u van tevoren wel even aan. 
Dat kan via  de website, www.bo-
dyswitch.nl, per e-mail heems-
kerk@bodyswitch.nl, of telefo-
nisch: 0251-234 000.

Kerk te vol
Limmen - Dat de Matthaëus Pas-
sion in verwchillende uitvoerin-
gen een echte publiekstrekker 
is in de dagen voor pasen bleek 
zondag in de protestantse kerk 
in Limmen. De uitvoering van De 
Witte Duif trok zoveel belangstel-
lenden, dat veertig belangstel-
lenden weggestuurd moesten 
worden uit veiliheidsoverwegin-
gen. ,,Wat ontzettend vervelend 
dat we die mensen teleur heb-
ben moeten stellen’’, aldus Ange-
lie Graumans van De Witte Duif. 
,,Volgende keer hopen we deze 
mensen toch weer te mogen ver-
welkomen.’’

Eenzijdige 
aanrijding
Castricum - Op de kruising Zee-
weg/Provinciale weg N203 heeft 
zaterdagavond een aanrijding 
plaatsgevonden. Op de kruising 
stond een zwaar beschadigd 
voertuig. Ook twee verkeerslich-
ten voor het �etspad waren ka-
pot. De bestuurder was wegge-
gaan. Getuigen hadden de be-
stuurder richting Castricum zien 
lopen. Uiteindelijk heeft de poli-
tie aangebeld bij de tenaamge-
stelde van het voertuig. Het sig-
nalement kwam overeen met wat 
de getuigen hadden verklaard. 
De persoon is aangehouden en 
blies op de ademanalyse. Uitslag 
325 ug/l. Er wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Boer Mooij wordt model
Castricum - Bij Perspectief is het 
een goede gewoonte om één-
maal per jaar een bekende Castri-
cummer uit te nodigen om model 
te komen zitten. Dit jaar is boer 
Siem Mooij bereid gevonden om 
op zaterdag 7 april tussen 14.00 
en 16.00 uur te komen poseren. 
De heer Mooij is in de dertiger ja-
ren geboren in Bakkum-noord op 
boerderij het Zeeveld waar nu het 
monastieke centrum Jan XVll ge-
vestigd is. Later is Siem gaan boe-
ren op de Van Tienhoven Hoeve 
op de hoek van de Heereweg en 
de Zeeweg waar Siem’s zoon Mi-
chiel en zijn familie tegenwoor-
dig een biologisch melkveebe-
drijf en zorgboerderij runnen. 
Als kleine jongen bezocht Siem 
de Duinrandschool, het gebouw 
waar tegenwoordig de ateliers 
van Perspectief gevestigd zijn. 
Boer Mooij vertelt graag over zijn 
jonge jaren in Bakkum.
Docent Maria Heideveld komt 
deze middag om de deelnemers 
van deskundig advies te dienen. 
Maria: ,,Alle materialen graag zelf 
meenemen en vergeet je fototoe-
stel niet zodat het werk thuis af-

gemaakt kan worden.’’
Tijdens de kunst�etsroute zullen 
alle kunstwerken tentoongesteld 
worden en zal de heer Mooij zijn 
meest favoriete kunstwerk mo-
gen uitkiezen.
Deelname aan deze middag, 
waar nog enkele plaatsen vrij zijn, 
kost slechts 5 euro. Inschrijven bij 
Froukje Docter, 06-13050180 of 
mail: froukjedocter@gmail.com.

Goud, zilver en brons 
voor Paulien Verhaar
Castricum - Oud-Castricummer 
Paulien Verhaar heeft uitstekend 
gepresteerd bij het WK lange-
baanschaatsen voor studenten 
in Minsk, Wit-Rusland. De rijdster 
van het Regionaal Talentencen-
trum (RTC) Oost veroverde daar 
maar liefst vier medailles. Zilver 
op 3 en 5 kilometer, brons op de 
1500 meter en zelfs goud op de 

ploegenachtervolging. Hier wer-
den onder andere de teams uit 
China en Rusland verslagen. Een 
prachtige afsluiting van een lang 
en succesvol seizoen.

Paulien (op de foto links) is voor-
malig lid van schaatsclub VKIJ en 
sinds augustus eerstejaars stu-
dent in Enschede.
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Eerste namen Bakkum Vertelt bekend
Bakkum - Bakkum Vertelt komt 
terug. Van 12 tot en met 15 ju-
li wordt Camping Bakkum omge-
doopt tot Festivalterrein. Tijdens 
dit festival is er alle ruimte voor 
gevestigde namen en nieuwe 

namen om hun talenten te laten 
zien. Van theater en muziek tot 
dans, cabaret en nog veel meer. 
Alle voorstellingen vinden plaats 
in openluchttheater de Pan of op 
het knusse caravanpodium. De 
eerste artiesten hebben zich al 
gemeld. 
Danielle Schel brengt een avond 
vol stuntelende karakters, ori-
ginele scènes en liedjes. Jas-
per Smit maakt puntgave liedjes 
die ergens over gaan. De lat ligt 
hoog want het moet echte klein-
kunst zijn: spannend, meezing-
baar, vaak grappig, goudeerlijk én 
met een vlijmscherp randje. Maar 
ook de Verhalendames verzorgen 
dit jaar weer de poëtische omlijs-
ting van Bakkum Vertelt. Ga in ge-
sprek met één van de dichters en 
zij maken voor jou een persoon-
lijk gedicht. Soms hoeven ca-
deaus niet groots te zijn. 
Op een Festival horen natuurlijk 
foodtrucs. Prik een gezonde sa-
lade, eet sushi met stokjes of ga 
voor een hamburger. Verse kof-
�e van Roast Beans of een heer-

Danielle Schel (foto Paul van Raak)

Jasper Smit (foto Marcel Kollen)

Koninklijke onderscheidingen bij 
brandweerpost Limmen
Limmen - Tijdens de jaarvergade-
ring van de brandweerpost Lim-
men op vrijdag 23 maart zijn door 
burgemeester Mans twee konink-
lijke onderscheidingen uitgereikt. 
Deze eer was er voor Pieter Admi-
raal en Paul Bos.
Pieter Admiraal, die vorig jaar 

Van links naar rechts Postcommandant Mark Schuitema, burgemeester Mans, Pieter Admiraal, Paul Bos, team-
leider Petra Abma en teamleider Hakan Meijer

al afscheid van de brandweer 
had genomen, ontving de on-
derscheiding voor zijn 22-jarig 
dienstverband. 
Paul Bos kreeg voor zijn 34-jari-
ge verbondenheid met de brand-
weer het lintje. Hij was daarvan 
14 jaar als postcommandant ver-

antwoordelijk voor de post Lim-
men. Paul Bos zal in november 
2018 de�nitief een punt zetten 
achter zijn repressieve brand-
weertaken. 
Beide spuitgasten werden be-
noemd tot lid in De Orde van 
Oranje-Nassau.

Avond voor Beatlesfans
Bakkum - Op zaterdagavond 14 
april kunnen liefhebbers van de 
nog altijd populaire muziek van 
The Beatles hun hart ophalen. 
Dan zal in Hotel Fase Fier in Bak-
kum de legendarische Liverpool-
se groep in beeld en geluid her-
leven. 
Om 20.30 uur wordt gestart met 
een quiz van ongeveer een uur 
met vragen en muziekfragmen-
ten die uiteraard op de Beat-
les betrekking hebben. De quiz 
wordt met behulp van mobie-
le telefoons gespeeld in groep-
jes van maximaal vier personen 
onder leiding van de voorzitter 
van de Nederlandse Beatlefan-

club. Hierbij zijn originele prijzen 
te winnen. Het is ook mogelijk om 
later op de avond in te stappen. 
Om circa 22.00 uur volgt er name-
lijk een optreden van de cover-
band The Likes die tot ongeveer 
00.30 uur nummers van The Beat-
les gaat spelen.

Kaarten à € 6,- zijn verkrijgbaar bij 
Fase Fier aan de Van Oldenbarne-
veldweg 25 in Bakkum of via in-
fo@fase-�er.nl. In de mail dient 
vermeld te worden of men wel of 
niet aan de quiz wil deelnemen. 
Voor de zaal geldt een maximum 
aan bezoekers, dus wees er snel 
bij.  (foto: aangeleverd)

lijke wijn van Vive Le Vin. Voor wie 
niks wil missen van dit unieke fes-
tival, zijn er nog enkele kampeer-
plaatsen en accommodaties vrij 
op Camping Bakkum. 
Om op de hoogte te blijven ga 
naar de facebookpagina van Bak-
kum Vertelt of kijk op www.bak-
kumvertelt.nl.

Akersloot - Een mooie traditie 
in café De Vriendschap is de jaar-
lijkse paasdrive, die zaterdag 31 
maart weer wordt gehouden. Een 
drive waarbij deelnemers kunnen 
klaverjassen of keezen. Het kee-
zen begint om 19.30 uur. De kla-
verjasavond begint om 20.00 uur. 
Niet met het mes op tafel, gezel-
ligheid staat voorop. Opgeven 
kan via e-mail info@vriendscha-
pakersloot.nl of bel 0251-312866.
Bij beide drives zijn mooie prijzen 
te winnen, waarbij de paling  en 
de grote chocolade-eieren ook 
dit jaar niet ontbreken. Naast de 
drive vindt er ook altijd een su-
perverloting plaats met prachti-
ge prijzen.  

Paasdrive 
klaverjassen
en keezen 

Project ’75 jaar vrij in 
Castricum’ van start
Castricum - Op de Visser ’t Hooft-
school is  groep 7 gestart met het 
project ’75 jaar vrij in Castricum’ 
dat betrekking heeft op de Twee-
de Wereldoorlog. Ze lopen voor-
uit op 75 jaar bevrijding over drie 
jaar, Ze gaan dit project drie jaar 
uitvoeren.
De klas heeft Carel Barbiers op 
bezoek gehad. Carel is 88 jaar oud 
en kan zich nog  goed herinneren 
hoe de oorlog  zijn leven als kind 
op zijn kop zette. Twee uur lang 
vertelde hij erover en de klas hing 
aan zijn lippen.
Van het verhaal van Carel Bar-
biers is een �lmpje gemaakt van 
vijf minuten. Dit �lmpje dient als 
voorbeeld voor hoe de leerlin-
gen zelf ook een �lm van vijf mi-
nuten gaan maken na een inter-
view met iemand die de Tweede 
Wereldoorlog aan den lijve heeft 

meegemaakt hier in Castricum.
De door de leerlingen gemaakte 
�lmpjes worden over twee maan-
den vertoond in de Corso bios-
coop. Een spannend project voor 
de leerlingen van groep 7. Maar 
ze hebben er zin in.
Hoewel de leerlingen zelf ook 
zoeken naar ouderen die zich 
nog goed kunnen herinneren 
hoe ze de oorlog hebben beleefd, 
kunnen lezers van deze krant zich 
ook aanmelden en wellicht ko-
men er dan drie leerlingen langs 
om u te interviewen en te �lmen. 
Aanmelden kan via e-mail: pro-
jectleider@stichtingkist.nl of 06-
16625571.
Dit project wordt uitgevoerd on-
der leiding van Pauline van Vliet 
van Stichting Kist en is mogelijk 
gemaakt door de gemeente Cas-
tricum en het Vfonds.

Carel Barbiers doet voor hoe hij en zijn vriend  in de straat stonden toen er 
opeens geschoten werd (foto: Pauline van Vliet)

De Woude - In het kerkje De 
Kemphaan op De Woude expo-
seert Jan Tybout van zaterdag 31 
maart tot en met maandag 2 april 
elke dag van 11.00 uur tot 17.00 
uur. 
Als bewoner van Sint Pancras 
is Jan Tybout gegrepen door 
het landschap in Nederland. De 
Schermer- en Beemsterpolders 
zijn voor hem juweeltjes in dit 
landschap. De Romantiek als stro-
ming waarop Jan zijn werk is ge-
baseerd, stelt de natuur boven 
alles. De mens is ondergeschikt. 
Met het vastleggen op doek van 
het landschap in Nederland heb-
ben schilders uit deze stroming 
een weg gekozen die zich ken-
merkt door kleuroverdrijving. De-
ze kleurintensiteit kan een gevoel 
van rust, liefde voor de natuur en 
het leven zelf teweeg brengen. 

Het landschap van onder ande-
re de Beemster en de Eilandspol-
der is uniek voor Nederland en 
raakt Jan nog steeds. Ook de ar-
chitectuur van het vroegere Ne-
derland kent een schoonheid die 
schilders uit de romantische stro-
ming boeit. Jan Tybout probeert 
met zijn kleurenpalet in het spoor 
van de romantici te schilderen. Hij 
heeft plaatsen geschilderd die ve-
len zullen herkennen of die in elk 
geval herkenbaar zijn als Neder-
lands landschap.

Jan schildert met olieverf en 
acrylverf. Hij heeft een opleiding 
gevolgd bij de Crejat Kunst Aca-
demy in Alkmaar en bij de �jn-
schilder Henk Sentel uit Heems-
kerk.

Expositie op 
De Woude in 
paasweekeinde

Castricum - Op dinsdag 3 april is 
het Alzheimer Trefpunt in Castri-
cum. Het onderwerp is deze keer 
‘Dementie en thuis wonen, tips 
en trics’.
Gespreksleider Essy Ferares gaat 
hierover uitgebreid in gesprek 
met medewerkers van het Sociaal 
Team Castricum. Hierna is er ge-
legenheid tot het stellen van vra-
gen. 
Het Alzheimer Trefpunt is in ser-
vice�at Sans Souci, Sans Souci 
113 in Castricum. Het program-
ma start om 19.30 uur. De toe-
gang gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

Alzheimer 
Trefpunt

Castricum - Tussen vrijdagavond 
22.00 uur en zaterdagochtend 
01.30 uur is een snor�ets, Piag-

ie s al snorfie s gio C25, kleur zwart met donker-
blauwe kappen, voorzien van het 
kenteken D307RP gestolen vanaf 
de Koningin Wilhelminalaan. De 
snor�ets was afgesloten middels 
van stuur- en kettingslot.

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Rijksstraatweg 55, 1969 LC Heemskerk
0251-234 000, www.bodyswitch.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het op 
een natuurlijke manier behandelen 
van zogenaamde auto-immuunziek-
ten en chronische klachten.
 
Wilt u ook uw gezondheid 
verbeteren? Neem dan contact op.
Een betere gezondheid is ook voor 
u weggelegd.
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van zogenaamde auto-immuunziek-
ten en chronische klachten.
 
Wilt u ook uw gezondheid 
verbeteren? Neem dan contact op.
Een betere gezondheid is ook voor 
u weggelegd.

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Meer weten? Of een afspraak maken? 
Bel 0251-234 000 of mail: heemskerk@bodyswitch.nl

Heeft u last van:
Prikkelbare darm (PDS)?
Ziekte van Crohn?
Colitis Ulcerosa?
Andere maag- of darmklachten?
 
BodySwitch is gespecialiseerd in maag- en 
darmklachten. Middels uitgebreid laboratorium 
onderzoek brengen we de oorzaken in kaart en 
stellen een maatwerk behandelplan voor u op. 
Door alle oorzaken aan te pakken is de 
slagingskans maximaal.
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Wij zijn gespecialiseerd in het op 
een natuurlijke manier behandelen 
van zogenaamde auto-immuunziek-
ten en chronische klachten.
 
Wilt u ook uw gezondheid 
verbeteren? Neem dan contact op.
Een betere gezondheid is ook voor 
u weggelegd.

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Frank Jonkers

Cherelle Oosterveen

Andere maag- of darmklachten?
BodySwitch is gespecialiseerd in maag- en 
darmklachten. Middels uitgebreid laboratorium 

Praktijk voor 
integrale geneeskunde

www.nuyenstuinengroenshop.nl

• Tuinplanten • Tuinartikelen • Bloembollen • Zaaizaden • Meststoffen • Werkkleding 
• Tuinberegening • Vijverartikelen • Gewasbescherming • (Weide)afrastering
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Openingstijden:
Ma. t/m vr.  8.00 - 18.00 uur
Zaterdag  8.00 - 17.00 uur

Uitgeesterweg 1B
Limmen
T 072 505 2484

TIJD VOOR UW GAZON!!
Last van mos?
Strooi nu DCM gazon-pur.
Het mos kwijnt langzaam weg 
en uw gazon wordt weer
prachtig GROEN!!  

Verpakkingen 
vanaf 1.5 kg tot 20 kg
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EXPOSITIE

Expositie Historische Vereniging 
Oud-Akersloot van de Liliade in 
Bibliotheek Kennemerwaard, lo-
catie Akersloot, tot eind april.

28 MAART
Afscheid oude gemeenteraad 
in raadzaal stadhuis Castricum, 
19.30 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)

29 MAART
Inzamelingsactie voor de Voed-
selbank van de werkgroepen 
van de Caritas Heiloo, Akersloot, 
Limmen en de Egmonden in de 
plaatselijke parochies.

GGZ start ‘Piep zei de muis’ 
groep voor kinderen van 4 tot 
en met 7 jaar die extra steun no-
dig hebben, omdat ze thuis of in 
hun directe omgeving veel mee-
maken op het gebied van stress 
en spanningen in Alkmaar. Infor-
matie: www.ggz-nhn.nl/piepzei-
demuis.

Installatie nieuwe gemeente-
raad in raadzaal stadhuis Castri-
cum, 19.30 uur.

Shirma Rouse met Aretha Fran-
klin ‘ The Queen of Soul’ Celebra-
tion Tour in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Thareyck Marti-
na)

Tineke Schouten met de voor-
stelling T-splitsing (reprise) in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur.

Popa Chubby, de bluesrockgita-
rist / -zanger uit New York in Podi-
um Victorie in Alkmaar, 20.30 uur.

30 MAART

André van Duin opent kaas-
marktseizoen 2018 in Alkmaar, 
10.00 uur.

PUBQUIZ bij Grandcafe Mezza 
Luna in Castricum, 20.00 uur.

Vele hemels boven de zevende 
met Henriette Tol, Hanne Arend-
zen e.a. in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Om 19.30 uur: een 
voorspel in 300 seconden. (foto: 
Raymond van Olphen)

Sponsordiner voor Roparun-
team Keep on Running bij Brasse-
rie in ’t Groen in Heiloo, 18.00 uur. 
Tien euro per couvert gaat naar 
goede doel. Info:  www.keepon-
running.info.

The Passion, muzikale vertelling 
door koren Cantare en Staccato 
iin de Agathakerk in Beverwijk, 
19.00 uur. (foto: aangeleverd)

Rowwen Heze in Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Mar-
cel Hakvoort)

Het tweede speciaalbier van 
Duindauw, een echt Castricum-

▲

se Tripel-biertje dat de naam 
‘Dorpsgek’ gaat dragen wordt of-
� cieel gepresenteerd bij Club Ma-
riz, Dorpsstraat 72 in Castricum, 
20.30 uur.

31 MAART
50ste  Duinentocht van WSV “de 
Zwervers” over 5, 10, 15, 20, 25 of 
40 kilometer vanaf de sporthal 
van Heliomare in Wijk aan Zee. In-
fo: www.wsvdezwervers.nl. Ook 
zondag.

Wandeltocht ‘Rondje Haven’ 
WSV De Laatste Loodjes over 5, 
10 of 15 kilometer vanaf LIV-Out-
door, Stormhoek 24 in Zaandam. 
Info: www.wsvdelaatsteloodjes.
nl.

Johanna’s Hof U11 Top Tourna-
ment, 16 topploegen in de leef-
tijdscategorie Onder 11 op de 
velden van FC Castricum vanaf 
09.30 uur, � nale 16.45 uur. (Foto: 
Paul van der Molen) 

Super ‘Paas’ Zaterdag bij speel-
tuinvereniging Kindervreugd Uit-
geest vanaf 10.00 uur. Program-
ma: www.speeltuinuitgeest.nl.

Expositie Jan Tybout in het kerk-
je De Kemphaan op De Wou-
de, tot en met Tweede Paasdag, 
11.00-17.00 uur.

Open dag bij ARZV Roei aan de 
Beverdam 1 in Alkmaar, 11.30-
13.30 uur.

BioArt Week in Pakhuis Dekker 
in Heiloo met presentaties van 
de Castricumse speculatief de-
signer Nicole Spit. Tot en met 8 
april. Informatie: nicole@studio-
daarheen.nl. (foto: een bio smart 
watch, foto: N. Spit)

Veiling voor diverse goede 
doelen in jubilerende kringloop-
winkel De Groene Ezel op de Lijn-
baan 12-14 in Heemskerk vanaf 
11 uur. Kijkdagen: 29 en 30 maart 
12.00-16.00 uur.

WAAH (Wearable Art Awards 
Holland) in de Grote Sint Laurens-
kerk in Alkmaar. In deze show ko-
men de 5 eeuwen voorbij waarin 
de kerk haar plek in Alkmaar ver-
overde. Aanvang 19.30 uur.

Paasdrive klaverjassen en kee-
zen in De Vriendschap Akersloot, 
19.30 uur. Aanmelden: info@
vriendschapakersloot.nl.

Pieter Derks met zijn scherpe 
maar tegelijkertijd sympathie-
ke cabaret in theater de Beun in 
Heiloo. Aanvang 20.15 uur. (foto: 
aangeleverd)

Enigma, clubavond Dance in De 
Nozem en De Non in Heemskerk, 
20.30 uur.

Bram van der Vlugt sprankelt in 
zijn favoriete tragikomedie Mooi 
weer vandaag in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. Voorbe-
spreking om 19.15 uur. (foto: aan-
geleverd)

Fleddy Melculy en Rectum Rai-
ders in Podium Victorie in Alk-
maar, 20.30 uur.

Barcode in Podium Victorie in 
Alkmaar, 23.30 uur.

1 APRIL

IVN-natuurwandeling in de 
Wimmenummerduinen start 
10.00 uur bij het Sportcentrum 
aan de Watertorenweg in Eg-
mond aan Zee. Meer informatie: 
hanneke@ivnnkl.nl.

Paaseieren zoeken op kinder-
boerderij ‘t Dierenduintje aan de 

Duinenboschweg 1A, nabij sta-
tion Castricum, 11.00-15.00 uur. 
Ook Tweede Paasdag.

Paasei-tea bij De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in Cas-
tricum vanaf 12.30 uur. Kinderen 
mogen paaseieren zoeken met 
de paashaas. Ook tweede paas-
dag.

Paas-vaarexcursie in het Wor-
mer- en Jisperveld, ook zeer ge-
schikt voor kinderen vanaf 5 jaar, 
start 13.30 uur bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij, Veerdijk 
106 in Wormer, ook maandag. 
Reserveren: bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl.

Intieme theatermiddag op en 
rondom de Platte Stenenbrug in 
Alkmaar, vanaf 13.00 uur. Zie ook 
www.brugtheaterfestival.nl. Met 
onder andere Lisa Ostermann (fo-
to: aangeleverd)

Paas-rondleiding Een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee, 14.00 uur. 
Start bij de entree van het park 
op de hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg.

De Amerikaanse funk-, soul- en 
jazzsaxofonist Maceo Parker in 
Podium Victorie in Alkmaar, 20.00 
uur.

Henk Haanraads (The Chief ) 
speelt in café De Vriendschap in 
Akersloot, 21.00 uur.

Wicked Jazz Sounds in Podium 
Victorie in Alkmaar vanaf 22.30 
uur.

2 APRIL

Paasshow caravans en campers 
bij ACC Service op de Rijksweg in 
Limmen, 11.00-16.00 uur.

Lazy Sunday: componist, zan-
ger en bouzoukispeler Makis Se-
viloglou in Cultuurkoepel Heiloo, 
13.00 uur. Met Griekse gerechtjes. 
(foto: aangeleverd)

3 APRIL
Basisworkshop Android in bibli-
otheek Castricum van 10.00 tot 
12.00 uur, tweede deel op don-
derdag 12 april. 

Steef de Jong met Orfeo, een 
drama van karton (Dinsdag Mati-
nee) in de Vest in Alkmaar, 14.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt in service-
� at Sans Souci, Sans Souci 113 in 
Castricum, 19.30 uur. Thema: ‘De-
mentie en thuis wonen, tips en 
trics’.

‘20 Scènes over de liefde’ in De 
Vest in Alkmaar, romantische ko-
medie van Het nationale Theater, 
20.15 uur. (foto: Sanne Peper)

4 APRIL
Schoolvoetbaltoernooi op de 
velden van FC Castricum, van-
daag de meisjes van groep 7 en 8. 
Vanaf 13.00 uur.

Longpuntbijeenkomst in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk, 14.30-16.00 uur. Thema: ‘ 
Dokter is het mijn hart of zijn het 
mijn longen?’

Conny Janssen Danst – Inside 
Out (remake) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Andreas 
Terlaak)

Muziektheater: Truus te Selle, 
Valery van Gorp en Lykele Muus 
spelen “dansen met de vijand” in 
De beun in Heiloo, 20.15 uur. Ge-
baseerd op een waargebeurd ver-
haal tijdens WO 2. 
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Rabo weer hoofdsponsor 
schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Voor het achtste jaar 
op rij is de Rabobank Noord Ken-
nemerland hoofdsponsor van het 
Schoolvoetbaltoernooi in Castri-
cum. Daar is de toernooicommis-
sie erg trots op. Het wordt weer 
een geweldig evenement op de 
sportvelden van FC Castricum. 
Alle basisscholen uit Castricum 
doen mee.  
Op woensdag 4 april zullen Bur-
gemeester Toon Mans en Afoe 
Man van de Rabobank om vijf mi-
nuten voor één samen het Rabo 

Schoolvoetbaltoernooi 2018 af-
trappen.
Op woensdag 4 april spelen de 
meisjes uit de groepen 7 en 8, op 
woensdag 11 april de jongens uit 
de groepen 7 en 8 en op woens-
dag 25 april de meisjes en jon-
gens uit de groepen 5 en 6. Alle 
dagen zullen de eerste wedstrij-
den afgetrapt worden om 13.00 
uur. De halve �nales en �nales 
zullen gespeeld worden tussen 
16.00 en 17.00 uur. Publiek is ui-
teraard van harte welkom.

Wat de toernooicommissie betreft kan het schoolvoetbaltoernooi 2018 
beginnen

Dali op rugbyveiling
Castricum - Nog maar een paar 
weken te gaan tot de veiling van 
de Castricumse Rugbyclub op 
14 april. De organisatoren wor-
den steeds weer verrast door de 
kavels die worden aangeboden 
door de ondernemers uit Cas-
tricum en omstreken. Maar ook 
vanuit de rugbywereld wordt gul 
gesponsord. Dit weekeinde stel-
de een rugbyvriend wel een paar 
heel bijzondere veilingitems be-
schikbaar. Het gaat om twee ori-
ginele litho’s van Dali! Deze staan 
beschreven in de bijgeleverde 
kookboeken.  Verder een rugby-
schilderij van een Franse kunste-
naar en een �es whiskey gesig-
neerd door het Schotse team. In 
1990 mocht het Schotse volks-
lied voor het eerst in een rugby-
stadion worden gezongen. Om 
deze herinnering levend te hou-
den heeft het toenmalige Schot-

se team deze �es gesigneerd. 
Ook kan men bieden op een rug-
byshirt van Zuid Afrika die gesig-
neerd is door het hele team en 
een �es wijn in de vorm van een 
rugbybal. Het clubhuis is 14 april 
vanaf 19.30 uur open.

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

Autobrand in Akersloot
Akersloot - In de nacht van don-
derdag op vrijdag rond half twee 
is de brandweer met spoed uit-
gerukt naar de Crimpen voor een 
autobrand. De auto is zo erg be-
schadigd dat hij als verloren moet 

worden beschouwd. De politie 
vermoedt brandstichting. 

Meer informatie over deze brand? 
Bel dan 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000. (foto: Evelien Olivier)

Voetbalclinics FC Castricum 
door Rob Kramer
Castricum - Met als doelstelling 
het bewegen bij de jeugd te be-
vorderen en hen enthousiaster 
te maken voor de voetbalsport is 
FC Castricum in 2010 begonnen 
met de ervaren trainer Rob Kra-
mer aan een project, de voetbal-
clinics. Het sociaal-maatschappe-
lijk idee hierachter is om leerlin-
gen van de basisscholen in klas-
senverband vertrouwd te maken 
met de technische aspecten en 
alles wat met voetbal te maken 
heeft.
De ongeveer 850 leerlingen van 

de Castricumse scholen krijgen 
een uur lang les en omdat er een 
stijgende belangstelling voor be-
staat, is besloten de clinics te in-
tensiveren. Deze week is begon-
nen met de groepen 7 en 8 , waar-
na respectievelijk in april de groe-
pen 5 en 6 , en in mei de groepen 
3 en 4 aan de beurt zijn. De cli-
nics vinden plaats op het kunst-
grasveld van FC Castricum, terwijl 
ook een optie op het ‘echte’ gras 
bestaat. 
De gelouterde Rob Kramer is er 
klaar voor.

Bram Imming wint rit om 
KPB mountainbikecup

Akersloot - Bram Imming uit 
Heiloo heeft donderdagavond 
in Akersloot zijn eerste zege be-
haald op Sportcomplex de Clop-
penburgh om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup. Nog nooit stond stran-
dracer Bram Imming aan de start 
bij deze wekelijkse wedstrijd. Nu 
kon Henk Verdonk junior zich ver-
heugen op een ditmaal wellicht 
pittige tegenstander. 
De eerste klap is een daalder 
waard, moet Verdonk junior bij 
zichzelf gedacht hebben toen hij 
als een raket uit het vertrek ging 
en Imming direct op een kleine 
achterstand zette. Met assisten-
tie van Jan Langeveld uit Bak-
kum wist Bram Imming de scha-
de zoveel mogelijk te beperken. 
Na een kwartiertje moest Henk 
Verdonk junior met een loszit-
tend stuur naar de kant, nadat hij 
de hulptroepen al had ingeroe-
pen. De materiaalpost kon ech-
ter geen redding brengen, zodat 

Verdonk junior noodgedwongen 
aan de kant moest blijven. Bram 
Imming nam vervolgens de lei-
ding over met Jan Langeveld op 
redelijke afstand volgend. Na een 
aanvankelijk moeilijke start be-
gon Bram Imming steeds meer 
vertrouwd te raken met het bijna 
twee kilometer lange technische 
parcours en kon hij nog in zijn 
voordeel afrekenen met de sterk 
terugkomende Jan Langeveld. 
Naast het gevecht om de plaatsen 
een en twee, was het spannender 
wie de laagste trede van het po-
dium zou gaan beklimmen. Uit-
eindelijk gaf de jarenlange erva-
ring de doorslag en kon Henk Jan 
Verdonk senior (Egmond aan de 
Hoef ) de jonge Wout Bakker uit 
Heiloo klein krijgen. 
Uitslag: 1. Bram Imming, Hei-
loo; 2. Jan Langeveld, Bakkum; 
3. Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan de Hoef; 4. Wout Bak-
ker, Heiloo; 5. Henk Louwe, Alk-
maar.

In Galerie Streetscape
Expositie portretten BN-
ers door Ankie van Lier
Castricum - Ankie van Lier werkt 
in opdracht en exposeert in april 
portretten van BN-ers in Gale-
rie Streetscape. Haar atelier, waar 
zij ook cursussen en workshops 
geeft is in een stolpboerderij in 
Wervershoof (West Friesland). An-
kie: ,,Al van kind af aan heb ik een 
passie voor het tekenen en schil-
deren van portretten. Niets mooi-
er dan onder je handen op papier 
of doek een gelijkenis te zien ont-
staan die recht doet aan de per-
soon. Om net die touch toe te 
voegen die maakt dat het portret 
als het ware de ziel weerspiegelt. 
Een jaar of tien geleden maakte 
ik kennis met pastelkrijt, nu nog 
steeds mijn favoriete materiaal. 
Het werken met pastel houdt het 
midden tussen tekenen en schil-
deren, afhankelijk van de  toepas-
sing, soms benadert het ‘t e�ect 
van olieverf, en arcerend, die van 
een potloodtekening. Het mooie 
van krijt is,  afgezien van de ge-
weldige kleuren en poederachti-
ge uitstraling, ook het feit dat het, 
anders dan verf,  meteen beschik-
baar is, het mengen gebeurt op 
het papier. In de loop der jaren 

heb ik een grote collectie opge-
bouwd van wel 1000 verschillen-
de kleuren. Hoe meer kleuren ge-
bruikt worden hoe levendiger het 
portret is mijn ervaring.” 

Haar expositie portretten van 
BN-ers is vanaf woensdag 4 april 
te zien in galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 in Castricum. De 
feestelijke opening van vier nieu-
we exposities is op zaterdag 7 
april met live muziek van The Lof-
ties van 16.00 tot 18.00 uur. Zie 
www.streetscape.nl.

Presentatie Tripel-bier 
‘Dorpsgek’ van Duindauw
Castricum - Duindauw presen-
teert op 30 maart zijn tweede, 
echte Castricumse biertje dat de 
naam Dorpsgek draagt. Met een 
‘happy hour’ bij Club Mariz aan 
de Dorpsstraat 72 kan iedere bier-
liefhebber komen proeven. De 
aanvang is om 20.30 uur. 

Vorig jaar kwam Blozend Blond-
je, het eerste Castricumse speci-
aalbier, op de markt. Het twee-
de biertje van de brouwers Frank 
Brakenho� en Laurens Lange is 

na een klein jaar experimenteren 
dan nu echt klaar. ,,Veel Castri-
cummers hebben Blozend Blond-
je al in hun hart gesloten”, zegt 
Lange. ,,We zijn helemaal blij met 
haar grote broer Dorpsgek. Het is 
een stevige, maar ook fris en frui-
tige Tripel. “ 
Dorpsgek is straks verkrijgbaar bij 
de slijter, en ook bij verschillende 
horecagelegenheden.
Meer informatie op www.duin-
dauw.nl of op facebook.com/
duindauw.

In serie ‘De Ochtenden’:
Ci ri s o  de fie s
Castricum - In de serie De Och-
tenden kan iedereen op donder-
dag 5 april in de bibliotheek in 
Castricum komen kijken en luis-
teren naar een lezing van Inge-
borg Roos. Zij laat zien hoe fan-
tastisch het is om steden op de 
�ets te ontdekken.
 
Aan de hand van foto’s  geeft  In-
geborg  Roos, medewerkster van 
Bibliotheek Kennemerwaard,  
een rondleiding door de steden 
Rome, Lissabon, Valencia, Praag 
en Dresden en laat zien hoe fan-
tastisch het is om steden op de 
�ets te ontdekken. De afgelopen 
vijf jaar heeft ze al duizenden ki-
lometers op haar eigen en ge-
huurde �etsen afgelegd in bin-
nen- en buitenland. Ook geeft In-
geborg tips en aandachtspunten 
bij het plannen van een citytrip 
op de �ets.

De Ochtenden
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum organiseert iede-
re maand een programma voor 
senioren met als titel: De Ochten-
den. 
Deze ochtenden van 10.00 tot 
12.00 uur staan in het teken van 
cultuur en informatie, maar ook 
gezellig samenzijn en nieuwe 
mensen ontmoeten.
 
Aanmelden
Iedereen is van harte welkom 
op donderdag 5 april van 10.00 
tot 12.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. De toegang is 
€ 3,- inclusief een kopje ko�e of 
thee. Aanmelden kan via de web-
site www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin).

Vredeburg 3 hard onderuit
Limmen - Vredeburg 3 speelde 
vrijdag een bondswedstrijd te-
gen Het Paard van Ree 2. Op de-
zelfde avond stond ronde 23 van 
de interne competitie op het pro-
gramma, met onder meer het du-
el tussen koploper Bob Stolp en 
zijn directe achtervolger Bert Hol-
lander.
Vredeburg 3 kent een moei-
zaam seizoen in de vierde klas-
se E. Eerder was 2-2 gespeeld bij 
het Paard van Ree 2 en dus waren 
er enige verwachtingen bij het 
thuisduel. Maar het mocht niet zo 
zijn. Marlies Sturk, Adri Beentjes, 
Jaap Limmen en Yvonne Schol 
verloren hun partij. De 0-4 eind-
score betekent dat Vredeburg 3 
terecht komt op de laatste plaats 
van de ranglijst.  
In de interne competitie waren 
alle ogen gericht op het topduel 
Bert Hollander-Bob Stolp. Hollan-
der vocht voor zijn laatste kans 
om Stolp te achterhalen en slaag-
de perfect in zijn opzet. Het blijft 
nog spannend in de laatste vijf 
ronden van de competitie.

Ed Stolp en Hidde Ebels kwamen 
niet verder dan remise, net als 
Dick Aa�es en Jos Admiraal. Ook 
Robin Rommel en Gertjan Haf-
kamp speelden remise. Harold 
Ebels had goed gezien dat de 
zwartveldige loper van Hans de 
Goede na de pionzet b4 geen vel-
den meer had. De Goede vocht 
met een loper minder nog 25 zet-
ten tegen de bierkaai alvorens 
zich neer te leggen bij het onver-
mijdelijke. Barry Blekemolen stal 
het punt van Marc Voorwalt. Ed 
van Duin had een prima overwin-
ning op Luc de By. Met een door-
dachte dame-uitval naar de ze-
vende rij speelde Van Duin ‘vol-
gens het boekje’. Harry Levering 
had geen moeite met Nico Pep-
ping. Bert van Diermen en Jan 
Brantjes maakten er een span-
nende pot schaak van, waarin 
Van Diermen uiteindelijk aan het 
langste eind trok. 
Komende vrijdag, Goede Vrijdag, 
spelen de schakers van SV Vrede-
burg het traditionele paastoer-
nooi.
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Vitesse en Kleine Sluis in evenwicht: 0-0
Castricum - Ook Kleine Sluis, tot 
dit weekend grootste titelkan-
didaat, is het niet gelukt op ei-
gen terrein een einde te maken 
aan de ongeslagen serie van Vi-
tesse van inmiddels 11 duels. In 
een enerverende partij voetbal 
met veel kansen aan beide kan-
ten bleef de score nogal verras-
send steken op 0-0. Vitesse was 
een uur lang duidelijk de boven-
liggende partij maar de meer dan 
verdiende openingstre�er bleef 
uit. En omdat de thuisploeg het 
laatste half uur het initiatief wist 
over te nemen kon iedereen zich 
achteraf wel vinden in de uitein-
delijke puntendeling.

Vitesse, dat op de Puikman nog 
kansloos met 1-3 had verloren 
van de ploeg uit Anna Paulowna, 
speelde zijn beste wedstrijd van 
dit seizoen. Vanaf de aftrap was 
duidelijk dat de ploeg er alle ver-
trouwen in had tegen deze ster-
ke tegenstander. Er ontstonden 
mooie kansen voor Rutger Balm 
(rakelings over), Luuk ten Broek 
(net over de kruising), Jort Kaan-
dorp (tegen de lat) en Nick van 
de Ven (vanuit hoekschop, prima 

redding doelman Kleine Sluis), 
maar het doel werd voor rust niet 
gevonden.
Na rust pakte Vitesse meteen de 
draad weer op en Kleine Sluis 
moest terug. Toch kreeg de thuis-
ploeg enkele kansen waardoor 
ze er weer in gingen geloven. Vi-
tesse moest meer en meer terug 
en het leek wel of het aanvallen-
de spel van het eerste uur te veel 

kracht had gekost. Trainer Everard 
Luijckx probeerde met twee wis-
sels nog wel de bakens te verzet-
ten maar dat sorteerde niet in het 
gewenst e�ect. Zodoende bleef 
het spannend tot het laatste �uit-
signaal en moest Vitesse na een 
prima wedstrijd genoegen ne-
men met een voor het team waar-
schijnlijk ietwat teleurstellende 
puntendeling.

CasRC mini’s gaan landelijk
Castricum - De regionale rug-
byteams in de leeftijd van 11- en 
12-jarigen konden zich plaatsen 
voor het Landelijk Mini Toernooi 
in Tilburg. Daar wordt op 7 april 
gespeeld voor de titel ‘Kampioen 
Mini’s 2018 van Nederland.’ Om 
zich te plaatsen waren er twee 
selectiedagen. Zaterdag was de 
tweede en laatste dag dat de zes 
beste teams van regio Noord-

West op Wouterland hun skills 
kwamen laten zien. Het team van 
CasRC begon tegen AAC (Amster-
dam). Deze club liet vooral een fy-
sieke wedstrijd zien, en presen-
teerde minder goed op technisch 
en tactisch samenspel. De wed-
strijd eindigde in een 1-0 voor 
CasRC. Vervolgens kwam het be-
ter samenspelende ARC (Amstel-
veen) met een snelle wing op het 

veld. Helaas voor hen wist CasRC 
gaten in de verdediging te creë-
ren, waardoor CasRC 4 trys kon 
drukken. De wedstrijd eindigde 
in 4-1 in het voordeel van CasRC. 
Tegen RC Haarlem 1 werd het las-
tiger. De verdediging en de aan-
val van RC Haarlem 1 was redelijk 
op orde. Maar de teams hadden 
te maken met  een referee, die re-
gelmatig in het voordeel van de 
Haarlemmers �oot. De wedstrijd 
eindigde in 2-2. De wedstrijd te-
gen RC Waterland (Purmerend) 
was een totale walk-over met 9-0 
voor CasRC. Vrij makkelijk creëer-
den de spelers  gaten in de ver-
dediging door goede communi-
catie, hard werken in het veld, en 
hun side steps en dummy passes. 
Bij de laatste wedstrijd tegen RC 
Haarlem 2 werd deze lijn voort-
gezet. De eindstand was 9-0 in 
het voordeel van CasRC. De mi-
ni’s hebben zich, net als vorig jaar, 
zonder problemen als eerste ge-
plaatst voor het Landelijk Mini 
Toernooi, 7 april in Tilburg. (foto: 
Raoul van Eijk)

FC Castricum te laat wakker (2-3)
Castricum - Op het moment dat 
Blauw-Wit/Beursbengels een 
klein kwartier na rust op een 0-3 
voorsprong kwam, leek het er-
op dat FC Castricum weer op een 
smadelijke nederlaag getrakteerd 
zou worden. De Castricummers 
begonnen vanaf dat moment uit 
een ander vaatje te tappen en 
konden zich na a�oop afvragen 
of dit niet eerder had moeten ge-
beuren, want Blauw Wit mocht 
uiteindelijk de handen dichtknij-
pen met de 2-3 overwinning.
FC Castricum heeft inmiddels de 
meest gepasseerde achterhoe-
de in de tweede klasse en ook 
nu liep het na 12 minuten alweer 
achter de feiten aan, 0-1. Zon-
der dat er veel gebeurde in het 
verloop van de eerste helft bleef 
Blauw-Wit de betere ploeg met 
als logisch gevolg een 0-2 voor-
sprong bij het rustsignaal.
Tijdens de rust werden in de FCC-
kleedkamer enkele harde noten 
gekraakt en ondanks de genoem-
de 0-3 stond er een totaal anders 
ingesteld Castricums team op het 
veld. De na twee weken afwe-
zigheid teruggekeerde Roy van 
Soest trok de kar en het geschrok-
ken Blauw Wit werd sterk terug-
gedrongen. Een corner van Carlo 

Vrijburg werd door Roy van Soest 
ingekopt (1-3) en daarna liet FCC 
zien, hoe met heel veel werklust 
het eerdere kwaliteitsverschil 
compleet werd opgeheven.
Opeens waren de Castricum-
mers de bovenliggende partij en 
Blauwwitte bengels mochten van 
geluk spreken, dat de aanslui-
tingstre�er van Elario Zweet uit 
een vrije schop niet eerder viel 
dan in de 88e minuut, want de 

laatste minuten plus de toege-
voegde tijd bleken niet voldoen-
de voor FC Castricum om nog 
langszij te komen.
Opnieuw (onnodig?) verlies dus 
voor de Castricummers, waarbij 
nog kwam, dat concurrent HBOK 
verrassend won bij Arsenal. Het 
gaat nu wel heel moeilijk worden 
om degradatie nog te ontlopen. 
Zaterdag staat de uitwedstrijd te-
gen DVVA op het programma. 

Zaterdag 31 maart
Topvoetbal in Castricum
Castricum - Het Johanna’s Hof 
U11 Top Tournament is inmiddels 
uitgegroeid tot een traditie. Ook 
deze zaterdag voor Pasen ver-
schijnen er zestien topploegen 
in de leeftijdscategorie Onder 11 
aan de aftrap op de velden van 

FC Castricum. De zesde editie van 
het Johanna’s Hof U11 Top Tour-
nament staat weer garant voor 
topvoetbal.
Hoewel Arthur Oosthoek, Har-
ry Poel en Albert Bras inmiddels 
ervaren toernooiorganisatoren 

zijn, start de voorbereiding van 
het toernooi al in september. ,,We 
gaan dan bekijken welke ploegen 
we graag op ons toernooi willen 
hebben’’, legt toernooidirecteur 
Arthur Oosthoek uit. ,,We gebrui-
ken daarvoor de top 100 jeugd-
opleidingen in het amateurvoet-
bal als leidraad. Vervolgens kijken 
we of zo’n club een sterke O11-
1 heeft. Ook kijken we naar gro-
te namen in het amateurvoetbal, 
maar kwaliteit blijft doorslagge-
vend.’’

Op de zesde editie siert dan ook 
een aantal minder grote namen 
het a�che. Zo komen Pancrati-
us, Nieuwerkerk, PVCV en Den 
Hoorn op 31 maart naar Castri-
cum. Oosthoek sluit niet uit dat 
een van deze ploegen de �na-
le haalt. ,,Deze ploegen zijn echt 
heel sterk, ondanks dat ze qua 
naam misschien wat minder aan-
spreken. Maar met de amateurs 
van Sparta, Spartaan’20, Benne-
kom, csv Apeldoorn, AFC, Konink-
lijke HFC en AFC’34 hebben we 
ook amateurclubs van naam en 
faam met een uitstekend Onder 
11 team kunnen strikken.’’’

JEKA, L.A.C. Frisia 1883, de toer-
nooiwinnaar van vorig jaar De Fo-
resters en FC Castricum comple-
teren het deelnemersveld. Het 
de�lé begint zaterdag om half 
tien en het �uitsignaal voor de 
�nale klinkt om kwart voor vijf. 
,,Je kan de hele dag genieten van 
jeugdvoetbal op hoog niveau en 
het kost niets’’, besluit Oosthoek. 
(Foto: Paul van der Molen)  

Fraaie overwinning 
rugbysters CasRC
Castricum - In een zinderende 
wedstrijd hebben de dames van 
CasRC een felbevochten zege 
gehaald tegen de ereklasse rug-
bysters  uit Tilburg. Van tevoren 
stond deze tweestrijd al te boek 
als een zeer belangrijke rugby 
partij. Om uitzicht te houden op 
promotie naar de ereklasse moes-
ten de duinranders deze wed-
strijd winnen. En bij verlies van de 
Brabanders dreigt voor hun de-
gradatie naar de eerste klasse. Er 
stond dus verschrikkelijk veel op 
het spel en dat was ook te zien 
in de wedstrijd. Geen centime-
ter, geen grassprietje werd door 
beide teams vrijwillig weggege-
ven. Het was een sportieve veld-
slag waar uiteindelijk de team-
spirit en de conditie van Castri-
cum het won van de zwaarlijvi-
ge, zeer fysiek ingestelde Tilbur-
gers. In de eerste helft nam CAS-
RC brutaal de leiding en scoorden 

Hiske Blom en Linde van der Vel-
den 2 trys die feilloos geconver-
teerd werden door Miriam van 
der Veen. Precies in de laatste 
minuut van de eerste helft kon-
den de Tilburgers wat terug doen 
door het scoren van een tegen-
try. Na een mentale injectie van 
coach Hans Marcker werd in de 
tweede helft een tandje bij ge-
zet door Castricum. Terwijl verde-
digend alle zeilen bijgezet moes-
ten worden om het o�ensief van 
de Brabanders een halt toe te roe-
pen, was Merel van Velzen er als 
de kippen bij om uit het losse 
werk bij de try-line van de tegen-
stander een try te drukken. Toen 
Hiske Blom haar tweede try druk-
te was de weerstand van Tilburg 
geknakt. Daarna ging Sophie Tou-
ber er nog eens met twee sublie-
me trys overheen. Haar bu�elen 
en haar onbegrensde arbeid wer-
den hiermee passend beloond. 

Na het laatste �uitsignaal en met 
34-12 voor CASRC op het score-
bord werd een klein feestje ge-
vierd voor het uitzinnige publiek 
dat op deze rugbyclash af was ge-
komen.  

Turnsters Tios plaatsen zich 
voor regiokampioenschappen
Limmen - Zaterdag mochten 
de turnsters van Tios weer in ac-
tie komen in sporthal De Walvis. 
Bonna Mooij (instap D2) turn-

de een nette wedstrijd en mocht 
een mooie 12.975 als sprong cij-
fer mee naar huis nemen. Helaas 
maakte ze een klein foutje op de 

balk en kwam ze op een mooie 
19e plek. Bonna mocht helaas net 
niet doorstromen naar de regio-
kampioenschappen.  
Jorieke Visser en Linde van den 
Bosch (pupillen 1 D2) mochten 
in wedstrijd 2 in actie komen. 
Beide hadden ze een erg goe-
de wedstrijd!  Jorieke had met 
een 14.133 het hoogste cijfer op 
de brug en werd hiermee zeven-
de!  Linde werd vijfde en mocht 
een mooie bronzen medaille mee 
naar huis nemen. Linde en Jorie-
ke mogen beide door naar de re-
giokampioenschappen.
Als laatste was Renée Sap (Pupil 
2 D2) aan de beurt. Renée draai-
de een prima wedstrijd. Helaas 
maakte ze een klein foutje op 
de balk maar maakte het daarna 
meteen weer goed op de vloer 
met een 13.700 als cijfer. Renée 
had net niet genoeg punten om 
door te stromen maar eindigde 
op mooie 18e plek.

g

Zondag 1 april 14.00 uur
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
offi  cieel astgesteld
In totaal hebben 18.767 mensen hun stem laten horen op woensdag 21 maart. Dit is een op-
komst van ,  e grootste parti jen ijn VV   etels , KenG en A beide  etels  Op 
woensdag 28 maart neemt de oude raad afscheid en op donderdag 29 maart wordt de oude 
raad geïnstalleerd. 

Een hoge opkomst van 65%
In totaal hebben 18.767 mensen hun stem uitgebracht. Dit is een opkomstpercentage van 
65,3%. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was dit 64,3%. 1.127 meer mensen hebben 
hun stem laten horen. 

Agenda raadsvergadering 28 maart 2018

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

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

Wij igingen in ameldagen afval
G  en M  Akersloot  en Akersloot :

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

Rest Limmen 2
aandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

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

Aangepaste openingstijden Pasen 

ijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. ordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. Toelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

a afl oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en 
carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
ijd Onderwerp   

19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

a afl oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Wij ijn niet geopend op vrijdag  april Goede Vrijdag  en maandag  april 
weede aasdag

Jarige Jari Legdeur werd woensdag 21 maart 18 jaar en hij mocht meteen stemmen. Dubbel 
feest dus! Even voor 0.00 werd hij toegezongen door burgemeester Toon Mans en mensen die in 
de rij stonden bij het stembureau. Om 0.00 uur bracht hij als eerste zijn stem uit.

Van de oude raad wordt op woensdag 28 maart afscheid genomen. Dit gebeurt om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De nieuwe raad wordt op don-
derdag 29 maart ge nstalleerd. ok dit gebeurt om 19.30 uur in de raadzaal van de ge-
meente Castricum. Op beide momenten bent u van harte welkom. 

sc eid en nie we installatie nie we raad  
om  oo

itslag er arti   en  en  grootste
Partij Aantal stemmen

2018
Aantal stemmen
2014

Aantal zetels
2018

Aantal zetels 
2014

CKenG 2.793 2.826 4 4
VVD 3.200 2.737 5 4
D66 1.600 2.417 2 3
CDA 2.491 2.214 4 3
GDB 1.499 1.946 2 2
GroenLinks 2.289 1.526 3 2
SP 926 1.501 1 2
PvdA 1.065 1.242 1 2
De VrijLijst 1.693 1.105 2 1
Forza! Castricum 1.079 1

<subkop> Deze kandidaten komen in de raad
De volgende kandidaten komen per partij in de gemeenteraad:

CKenG

1. Leo van Schoonhoven, 1.107 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Lenie Kelder, 315 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Willem Veldt, 283 stemmen (voorkeursstemmen)

4. Roel Beems, 244 stemmen (voorkeursstemmen)

VVD

1. Rob Dekker, 1.928 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Inge Ruijmgaart, 413 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Kees Rood, 189 stemmen (voorkeurstemmen)

4. Andries de Rooij, 123 stemmen

5. Jeroen Slot, 73 stemmen

D66

1. Marcel Steemanm, 993 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Mariska El Ouni, 219 stemmen (voorkeurstemmen)

CDA

1. Dorien Veldt, 1.418 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Elize Bon, 283 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Martijn van Leeuwen, 87 stemmen

KenG
1. Leo van Schoonhoven, 

1.107 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Lenie Kelder, 
 315 stemmen (voorkeurstemmen)
3. Willem Veldt, 
 283 stemmen (voorkeursstemmen)
4. Roel Beems, 
 244 stemmen (voorkeursstemmen)

VV
1. Rob Dekker, 
 1.928 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Inge Ruijmgaart, 
 413 stemmen (voorkeurstemmen)
3. Kees Rood, 
 189 stemmen (voorkeurstemmen)
4. Andries de Rooij, 123 stemmen
5. Jeroen Slot, 73 stemmen

D66
1. Marcel Steemanm, 

993 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Mariska El Ouni, 

219 stemmen (voorkeurstemmen)

A
1. Dorien Veldt, 
 1.418 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Elize Bon, 283 stemmen (voorkeurstemmen)
3. arti jn van eeuwen, 8  stemmen
4. Fer Wilms, 73 stemmen

G B
1. Rob Schijf, 
 493 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Bart Dekker, 
 257 stemmen (voorkeurstemmen)

Groen inks
1. Hannie Lutke Schipholt, 
 1399 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Gerard Brinkman, 99 stemmen
3. Aart Waterman, 40 stemmen

1. Marjo Husslage, 
 653 stemmen (voorkeurstemmen)

vdA
1. Ada Greuter, 
 651 stemmen (voorkeurstemmen)

e Vrije ijst
1. Ron de Haan, 
 939 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Bärbel Böhling, 
 210 stemmen (voorkeurstemmen)

or a  astri um
1. Ralph Castricum, 
 682 stemmen (voorkeurstemmen) 

Midden in de raadzaal vertelt wethouder Wim Swart aan leerlingen van het Bonhoeff er College 
hoe ze moeten stemmen én waarom.

itslag raadgevend referendum 
Op woensdag 21 maart kon er via een raadgevend referendum voor of tegen de Wet op de in-
lichti ngen- en veiligheidsdiensten gestemd worden. In de gemeente Castricum hebben 1 .849 
mensen hun stem laten horen. Dit is een opkomstpercentage van 63 . De uitslag is: 8. 55 49 ) 
voor, 8.042 (47%) tegen, 636 (3,5%) ongeldig en 56 (0,5%) blanco.

e e kandidaten komen in de raad
De volgende kandidaten komen per parti j in de gemeenteraad:

Partij Aantal stemmen
2018

Aantal stemmen
2014

Aantal zetels
2018

Aantal zetels 
2014

CKenG 2.793 2.826 4 4
VVD 3.200 2.737 5 4
D66 1.600 2.417 2 3
CDA 2.491 2.214 4 3
GDB 1.499 1.946 2 2
GroenLinks 2.289 1.526 3 2
SP 926 1.501 1 2
PvdA 1.065 1.242 1 2
De VrijLijst 1.693 1.105 2 1
Forza! Castricum 1.079 1

<subkop> Deze kandidaten komen in de raad
De volgende kandidaten komen per partij in de gemeenteraad:

CKenG

1. Leo van Schoonhoven, 1.107 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Lenie Kelder, 315 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Willem Veldt, 283 stemmen (voorkeursstemmen)

4. Roel Beems, 244 stemmen (voorkeursstemmen)

VVD

1. Rob Dekker, 1.928 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Inge Ruijmgaart, 413 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Kees Rood, 189 stemmen (voorkeurstemmen)

4. Andries de Rooij, 123 stemmen

5. Jeroen Slot, 73 stemmen

D66

1. Marcel Steemanm, 993 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Mariska El Ouni, 219 stemmen (voorkeurstemmen)

CDA

1. Dorien Veldt, 1.418 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Elize Bon, 283 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Martijn van Leeuwen, 87 stemmen
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Begin 201  is het defi niti ef ontwerp voor de herinrichti ng van de aan van Albert s Hoeve vast-
gesteld. Wij verwachten begin april te kunnen beginnen met de uitvoering. Hierbij informeren 
wij u over drie aanpassingen van het ontwerp en lichten wij toe waarom wij dit doen.

 Kruispunt aan van Albert s oeve -  meetslaan:  etsoversteek en ebrapad op plateau
Aan de zuidzijde van deze T-kruising krijgen overstekende fi etsers en voetgangers voorrang op 
gemotoriseerd verkeer op de aan van Albert s Hoeve. m gemotoriseerd verkeer hier e tra op 
te att enderen en de rijsnelheid te verlagen, leggen wij deze fi etsoversteek en het zebrapad op 
een plateau.

 Verlegging overgang van  naar  km h van or amp naar ietkamp
angs de Cieweg liggen halfverhoogde fi etspaden en is de ma imumsnelheid 50 km. p de aan 

van Alberts s Hoeve liggen gelijkvloerse rode fi etsstroken. Deze fi etsstroken worden verbreed. 
Bij het passeren van een tegenligger rijden ook auto s op de fi etsstroken. mdat auto- en fi ets-
verkeer niet strikt gescheiden zijn, blijft  de ma imumsnelheid hier 30 km/h.

De overgang van 50 naar 30 km ligt nu net ten oosten van het kruispunt met de Dorcamp. 
Wij verplaatsen deze overgang naar net ten westen van het kruispunt met de Dorcamp. Het 

zwarte asfalt wordt hier smaller en de halfverhoogde fi etspaden worden gelijkvloerse fi -
etsstroken. De overgang van 50 naar 30 km/h blijkt dan beter uit de inrichti ng van de straat. 

ok staan de verkeersborden begin 30 km/h-zone) op deze plek niet achter de geparkeerde 
auto s.

De uitritconstructi e bij de Dorcamp wordt opgeheven en bestuurders van rechts hebben hier - 
net als bij de overige kruispunten van de aan van Albert s Hoeve - voorrang. 

 Geen gele kruisingsvlakken
Wij wilden geel asfalt aanbrengen op drie kruispunten. Helaas blijkt geel asfalt kwetsbaar te zijn 
en blijkt de kleur al snel te vervagen. Daarom kiezen wij voor een andere oplossing om bestuur-
ders e tra te att enderen op verkeer van rechts:

 bij de kruispunten aan van Albert s Hoeve  Henri Dunantsingel en aan van Albert s 
 Hoeve  Belle van u lenlaan komt een verkeersplateau in zwart asfalt met belijning dwars 

over de weg en hoogteverschil;
 het kruispunt aan van Albert s Hoeve  Henriëtt e Roland Holststraat krijgt een visueel ver-
keersplateau (wel belijning dwars over de weg, maar geen hoogteverschil).

Herinrichting Laan van Albert’s Hoeve

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
130318 Goudsbergen  in astri um

Het restaureren en veranderen van de tramremise
190318 ulianaweg  in astri um
  Het vergroten van de woning
  ogeweg  in immen
  Het plaatsen van drie dakkapellen
200318 ieweg  in astri um
  Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
210318 Willem de wijgerlaan  in astri um 
  Het vergroten van de woning
  Wederik  in astri um 
  Het bouwen van een garage

Omgevingsvergunning  reguliere pro edure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
200318 Bleumerweg  in astri um
  Het vergroten van de woning

anderij perceel 6 tussen eversweg/ ude Schulpweg/ anderij) in Castricum 
Het herinrichten van het natuurgebied
220318 Geesterweg a in Akersloot
  Het uitbreiden van het hoofdgebouw t.b.v. opslag en het plaatsen van gevelreclame
230318 e rimpen  in Akersloot
  Het wijzigen van de voorgevel
  Hogeweg 6 in Limmen 
  Het vergroten van de woning (bijkeuken)

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres
190318 eeweg  in astri um 
  Het bouwen van een 2e kas op het terras bij Club Zand 

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

Verleende A V-vergunning
Datum Adres
200318 Omgeving Gemeente astri um
  Wandeltocht evenementenvergunning er-IJ E pediti e op 10 mei 2018
200318 Westerweg 19 in Limmen
  Evenementenvergunning Timmerdorp Limmen van maandag 27 augustus 2018 tot  
  en met vrijdag 31 augustus 2018
210318 Limmen en omgeving
  Evenementenvergunning avond4daagse Limmen 2018 van dinsdag 5 juni 2018  
  t/m donderdag  juni 2018  van 1 .00 uur tot 21.30 en vrijdag 8 juni 2018 van  
  17.00 uur tot 23.00 uur

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

Verkeersbesluit d d   maart : gehandi aptenparkeerplaats

In de Staatscourant van 28 maart 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats   
 nabij het appartement, Lage Weide 83 in Limmen. 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.o   cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Be waar
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 ati ona-
le Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van 
de ati onale mbudsman www.ombudsman.nl). In het zoekscherm t pt u bezwaarkaart.
pdf” in.

Voorlopige voor iening
aast 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 gri   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 oord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

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

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in 
het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen 
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
et dit nieuwe besluit wordt een kleine correcti e op het eerder op 30 januari 2018 gewij-

zigd vastgestelde uitwerkingsplan gedaan. Het betreft  voor dit plan het uitsluiten van de 
mogelijkheid mansardekappen toe te passen binnen de bestemming wonen , specifi ek geldt 
dit voor de woningen langs bestaande linten zoals langs de Kapelweg. 

Waar en wanneer kunt u stukken in ien
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij beho-
rende stukken zijn met ingang van 29 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS02. Daar-
naast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 
1, 1902 CA te Castricum.

oe kunt u reageren
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:

 een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht
 een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens- 

 wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
 een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die het 

 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 maart 2018



INFOPAGINA

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

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

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 

beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

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

Castricum, 28 maart 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 maart 2018

Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling
Milieuvriendelijk tegengaan van 
aangroei op boten
Regio - Aan het begin van het 
vaarseizoen, eind maart/begin 
april, controleert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) particuliere booteigena-
ren op het juiste gebruik van an-
tifouling zodat er minder schade-
lijke sto�en zoals zink en koper in 
het oppervlaktewater terechtko-
men. Zware metalen in het water 
zijn giftig voor planten en dieren. 
HHNK werkt samen met andere 
overheden, belangenverenigin-
gen en producenten aan een be-
wuster gebruik van antifouling.

Doel is de consument te informe-
ren over de impact van verven en 
andere methodes om aangroei 
op boten tegen te gaan (ook wel 
antifouling genoemd) op het wa-
termilieu en de gezondheid. Bij 
het (laten) onderhouden van hun 
boot, maken booteigenaren het 
verschil. De oproep is: ‘Denk goed 
na over welke verf u gebruikt 
voor het tegengaan van aangroei 
op de onderzijde van uw boot!’ 
Naast controle van bij de wet ver-
boden antifoulingverven voor 

consumenten in de pleziervaart, 
geven de controleurs van het wa-
terschap ook tips. Samen zorgen 
we ervoor dat het water in Noord-
Holland schoner wordt.

Antifouling is verf die ervoor 
zorgt dat er geen wieren, algen 
en schelpen aan de onderzijde 
van een boot kunnen groeien als 
die in het water ligt. De koperver-
binding (biocide) in de verf zorgt 
hiervoor. De biociden in antifou-
lingverf werken niet alleen tegen 
aangroei op het schip, maar be-
landen ook in het water. Dit is be-
lastend voor het watermilieu. Bij 
verkeerd gebruik en onvoldoen-
de bescherming kan de verf ook 
schadelijke e�ecten hebben op 
de gezondheid van de persoon 
die het aanbrengt. Het is daarom 
beter alleen antifoulingverf te ge-
bruiken als het echt nodig is. Hoe 
milieuvriendelijker de aangroei 
kan worden voorkomen, hoe be-
ter. 

Het beste voor het watermilieu 
is om zo min mogelijk antifou-

ling te gebruiken. Als vaargedrag, 
ligplaats en vaargebied het toe-
laten, is de keuze voor verf met 
minder biociden een logische 
voor mens en natuur. Er bestaat 
bijvoorbeeld verf die het schoon-
maken van de onderkant van het 
schip vergemakkelijkt (non–stick 
coatings) of een harde verf (bij-
voorbeeld op basis van epoxy) 
die zonder schade kan worden 
geborsteld. Soms is dat wel een 
�inke klus maar je moet wat voor 
schoon water over hebben.

Tips 
Op de verpakking van antifou-
lingverf voor pleziervaartuigen 
moet staan vermeld dat het mid-
del voor ‘niet-professioneel’ ge-
bruik is toegestaan. In het wette-
lijk gebruiksvoorschrift op de ver-
pakking staat ook voor welk ty-
pen boten de verf gebruikt mag 
worden. Tips om zo min moge-
lijk schade aan het watermilieu te 
brengen met antifouling zijn de 
vinden op de website van Milieu 
Centraal www.milieucentraal.nl/
antifouling. 

Akersloot - Meervogels DS1 
speelde dit weekend de verste 
uitwedstrijd van het seizoen, na-
melijk in Leeuwarden tegen Co-

Overwinning 
Meervogels DS1

Castricum - De heer Ton Settels 
(oud-commandant van de brand-
weer en 91 jaar) en mevrouw Bar-
bara Prinsen hebben samen een 
�lm gemaakt over de optocht  
van 5 mei 1990 ter gelegenheid 
van het zeventigjarig bestaan 
van de vrijwillige brandweer. Ze 
dachten dat ze de �lm in de ka-

Brandweerfilm in Corso
zerne gingen zien, maar het werd 
een mooie verrassing, ze moch-
ten de �lm gratis bekijken in de 
bioscoop Corso. Ook actieve le-
den konden naar binnen met kin-
deren en kleinkinderen. 
In de �lm waren veel oude brand-
weervoertuigen te zien en Keep 
them Rolling door de straten van 

Castricum. Het was toen 27 gra-
den en heel veel mensen stonden 
te kijken. Veel oud-leden herken-
den zichzelf, wat leuke opmerkin-
gen teweegbracht, maar er kwa-
men ook leden voorbij die er he-
laas niet meer zijn. Op de foto de 
gehele groep voor bioscoop Cor-
so. (foto: Sjors Veldt)

Het leven en de tijd van Mata-Hari
Moed en overmoed
Castricum - Margaretha Geer-
truida MacLeod-Zelle liet in 1904 
man, kind en de benepen Hol-
landse mores achter zich en mat 
zich een nieuwe identiteit aan: 
Mata-Hari. Tien jaar lang reisde ze 
door Europa. De elite bewonder-
de haar om haar gewaagde ori-
entaalse dans en haar mysteri-
euze persoonlijkheid. Op maan-
dag 9 april geven Angela Dekker 
en Jessica Voeten een lezing over 
deze fascinerende vrouw in de bi-
bliotheek in Castricum.
Angela Dekker en Jessica Voeten 
schreven een biogra�e over Ma-
ta-Hari, ‘femme fatale en spion-

ne’ waarin ze haar ontdoen van 
haar stereotype. Tijdens de lezing 
vertellen ze over hun biogra�e en 
het fascinerende leven van Mata-
Hari.
  
Aanmelden
De lezing is op maandag 9 april 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. De toegang is 
6 euro (leden van de bibliotheek 
betalen 5 euro). Aanmelden kan 
via de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin).

metas DS1. De thuiswedstrijd 
was verloren met één punt ver-
schil, dus het team had nog iets 
recht te zetten. De eerste helft 
ging voortvarend, de verdedi-
ging stond als een huis. Meervo-
gels ging de rust in met een voor-
sprong van 9-17. De tweede helft 
begon Meervogels slordig, hier-

door kon Cometas steeds dich-
terbij komen, zelfs tot 18-20. Het 
werd nog even spannend, maar 
het team heeft hard gestreden 
voor deze mooie overwinning. De 
eindstand was 24-26. 
De volgende en laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen is op 7 april 
19.45 uur in De Lelie.
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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

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

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 

beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

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

Castricum, 28 maart 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 maart 2018

Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling
Milieuvriendelijk tegengaan van 
aangroei op boten
Regio - Aan het begin van het 
vaarseizoen, eind maart/begin 
april, controleert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) particuliere booteigena-
ren op het juiste gebruik van an-
tifouling zodat er minder schade-
lijke sto�en zoals zink en koper in 
het oppervlaktewater terechtko-
men. Zware metalen in het water 
zijn giftig voor planten en dieren. 
HHNK werkt samen met andere 
overheden, belangenverenigin-
gen en producenten aan een be-
wuster gebruik van antifouling.

Doel is de consument te informe-
ren over de impact van verven en 
andere methodes om aangroei 
op boten tegen te gaan (ook wel 
antifouling genoemd) op het wa-
termilieu en de gezondheid. Bij 
het (laten) onderhouden van hun 
boot, maken booteigenaren het 
verschil. De oproep is: ‘Denk goed 
na over welke verf u gebruikt 
voor het tegengaan van aangroei 
op de onderzijde van uw boot!’ 
Naast controle van bij de wet ver-
boden antifoulingverven voor 

consumenten in de pleziervaart, 
geven de controleurs van het wa-
terschap ook tips. Samen zorgen 
we ervoor dat het water in Noord-
Holland schoner wordt.

Antifouling is verf die ervoor 
zorgt dat er geen wieren, algen 
en schelpen aan de onderzijde 
van een boot kunnen groeien als 
die in het water ligt. De koperver-
binding (biocide) in de verf zorgt 
hiervoor. De biociden in antifou-
lingverf werken niet alleen tegen 
aangroei op het schip, maar be-
landen ook in het water. Dit is be-
lastend voor het watermilieu. Bij 
verkeerd gebruik en onvoldoen-
de bescherming kan de verf ook 
schadelijke e�ecten hebben op 
de gezondheid van de persoon 
die het aanbrengt. Het is daarom 
beter alleen antifoulingverf te ge-
bruiken als het echt nodig is. Hoe 
milieuvriendelijker de aangroei 
kan worden voorkomen, hoe be-
ter. 

Het beste voor het watermilieu 
is om zo min mogelijk antifou-

ling te gebruiken. Als vaargedrag, 
ligplaats en vaargebied het toe-
laten, is de keuze voor verf met 
minder biociden een logische 
voor mens en natuur. Er bestaat 
bijvoorbeeld verf die het schoon-
maken van de onderkant van het 
schip vergemakkelijkt (non–stick 
coatings) of een harde verf (bij-
voorbeeld op basis van epoxy) 
die zonder schade kan worden 
geborsteld. Soms is dat wel een 
�inke klus maar je moet wat voor 
schoon water over hebben.

Tips 
Op de verpakking van antifou-
lingverf voor pleziervaartuigen 
moet staan vermeld dat het mid-
del voor ‘niet-professioneel’ ge-
bruik is toegestaan. In het wette-
lijk gebruiksvoorschrift op de ver-
pakking staat ook voor welk ty-
pen boten de verf gebruikt mag 
worden. Tips om zo min moge-
lijk schade aan het watermilieu te 
brengen met antifouling zijn de 
vinden op de website van Milieu 
Centraal www.milieucentraal.nl/
antifouling. 

Akersloot - Meervogels DS1 
speelde dit weekend de verste 
uitwedstrijd van het seizoen, na-
melijk in Leeuwarden tegen Co-

Overwinning 
Meervogels DS1

Castricum - De heer Ton Settels 
(oud-commandant van de brand-
weer en 91 jaar) en mevrouw Bar-
bara Prinsen hebben samen een 
�lm gemaakt over de optocht  
van 5 mei 1990 ter gelegenheid 
van het zeventigjarig bestaan 
van de vrijwillige brandweer. Ze 
dachten dat ze de �lm in de ka-

Brandweerfilm in Corso zerne gingen zien, maar het werd 
een mooie verrassing, ze moch-
ten de �lm gratis bekijken in de 
bioscoop Corso. Ook actieve le-
den konden naar binnen met kin-
deren en kleinkinderen. 
In de �lm waren veel oude brand-
weervoertuigen te zien en Keep 
them Rolling door de straten van 

Castricum. Het was toen 27 gra-
den en heel veel mensen stonden 
te kijken. Veel oud-leden herken-
den zichzelf, wat leuke opmerkin-
gen teweegbracht, maar er kwa-
men ook leden voorbij die er he-
laas niet meer zijn. Op de foto de 
gehele groep voor bioscoop Cor-
so. (foto: Sjors Veldt)

Het leven en de tijd van Mata-Hari
Moed en overmoed
Castricum - Margaretha Geer-
truida MacLeod-Zelle liet in 1904 
man, kind en de benepen Hol-
landse mores achter zich en mat 
zich een nieuwe identiteit aan: 
Mata-Hari. Tien jaar lang reisde ze 
door Europa. De elite bewonder-
de haar om haar gewaagde ori-
entaalse dans en haar mysteri-
euze persoonlijkheid. Op maan-
dag 9 april geven Angela Dekker 
en Jessica Voeten een lezing over 
deze fascinerende vrouw in de bi-
bliotheek in Castricum.
Angela Dekker en Jessica Voeten 
schreven een biogra�e over Ma-
ta-Hari, ‘femme fatale en spion-

ne’ waarin ze haar ontdoen van 
haar stereotype. Tijdens de lezing 
vertellen ze over hun biogra�e en 
het fascinerende leven van Mata-
Hari.
  
Aanmelden
De lezing is op maandag 9 april 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. De toegang is 
6 euro (leden van de bibliotheek 
betalen 5 euro). Aanmelden kan 
via de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin).

metas DS1. De thuiswedstrijd 
was verloren met één punt ver-
schil, dus het team had nog iets 
recht te zetten. De eerste helft 
ging voortvarend, de verdedi-
ging stond als een huis. Meervo-
gels ging de rust in met een voor-
sprong van 9-17. De tweede helft 
begon Meervogels slordig, hier-

door kon Cometas steeds dich-
terbij komen, zelfs tot 18-20. Het 
werd nog even spannend, maar 
het team heeft hard gestreden 
voor deze mooie overwinning. De 
eindstand was 24-26. 
De volgende en laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen is op 7 april 
19.45 uur in De Lelie.




