
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 4 april 2018

Helmgras-leerlingen rennen enorm 
bedrag bij elkaar voor Roparunteam
Castricum - Donderdag hebben 
alle leerlingen van basisschool 
Helmgras zich volop ingezet voor 
het goede doel: de Roparun. Zij 
renden rondjes om de school; 
via een vrolijke Fransman, een 
zak Belgische friet, een Hollands 
meisje, naar de � nish waar de 
blauwe mascottevogel van Ropa-
run stond. Net als het hardloop-
team Keep on Running hebben 
de leerlingen dus via Frankrijk en 
België naar Nederland gerend. 
Het hele schoolteam van basis-
school Helmgras was enthousiast 
en alle klassen hebben zich volop 
ingezet voor deze mini sponsor-
loop. Met een geweldig resultaat!
Aan het eind van de dag werd de 
cheque met het enorme bedrag 
van 6.509,18 euro aan team Keep 
on Running voor Roparun uitge-
reikt. 

Het idee en de organisatie van 
deze run komt bij team 130 Keep 
on Running voor Stichting Ropa-
run vandaan. Dit sportieve team 
gaat van 19 tot en met 21 mei 
van Parijs naar Rotterdam ren-
nen. Al het geld dat door team 

Smit&Partners Keep on Running 
wordt opgehaald gaat naar Stich-
ting Roparun. Het geld wordt toe-
gekend aan instellingen, goede 
doelen of projecten die een bij-
drage leveren aan het motto van 
Roparun: ‘Leven toevoegen aan 

de dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven.’

Meer weten? Lees verder op 
www.keeponrunning.info. (Ma-
rije Smit)

Zondag 8 april
Vierde editie ‘Blik op de 
Strandwal’ in Akersloot
Akersloot - ‘Blik op de Strandwal’ 
is een zeer gevarieerde open dag 
van Brandweer Akersloot, Boer-
derij het Vertrouwen en Scou-
ting Akersloot op zondag 8 april, 
waarbij weer groots wordt uitge-
pakt op hun strandwal. Door het 
bundelen van demonstraties en 
het etaleren van hun activiteiten 
wordt het de vierde keer dat de-
ze gezellige open dag wordt ge-
houden. 

Vanaf 11.00 uur zijn bezoekers 
welkom voor brandweerdemon-
straties en veiligheidsvoorlich-
ting. Bij de boerderij kunnen al-
le landbouwvoertuigen, stallen, 
het vee en jongvee worden be-
zichtigd en kan men zien hoe 
een moderne boerderij tegen-
woordig functioneert. Bij Scou-
ting Akersloot is het moderne ge-
bouw te bewonderen en staan 
vrijwilligers klaar om van alles 

te vertellen over scouting. Daar-
naast is het voor de kinderen mo-
gelijk om met een strippenkaart 
deel te nemen aan diverse uit-
gezette spelletjes. Ook zijn er ve-
le andere activiteiten. Zo kunnen 
kinderen zich laten schminken, is 
er een goochelaar, een vrijheids-
dressuur-demonstratie om 12.00 
en 14.30 uur, zijn er schapen met 
lammetjes, is er een springkus-
sen, een kleurhoek, een ambu-
lance en foodtruck.  

De open dag begint om 11.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. Het evene-
ment is te volgen op Facebook of 
twitter.com/Strandwalakers. Voor 
meer informatie: rob.dekker@pla-
net.nl. (foto: aangeleverd)

Laserguncontrole
Bakkum - Op de Heereweg is woensdag 28 maart, tussen 8.20 uur en 
10.10 uur, een snelheidscontrole met lasergun gehouden. Vijf auto-
mobilisten overschreden de maximumsnelheid van 50 kilometer per 
uur. De hoogst gemeten snelheid was 67. 

Castricum - De nieuwe raads-
leden zijn donderdagavond 29 
maart geïnstalleerd. Dit gebeur-
de in een volle raadzaal tijdens 
hun eerste raadsvergadering. In 
totaal telt de raad nu 25 zetels, 
twee zetels meer dan voorgaan-
de jaren. Dit komt doordat het in-
wonersaantal van de gemeente is 
gegroeid.
De mensen in de raad zijn:
CKenG: Leo van Schoonhoven, 
Lenie Kelder, Willem Veldt en Roel 
Beems;.
VVD: Rob Dekker, Inge Ruijm-
gaart, Andries de Rooij, Jeroen 
Slot en Gerrit Krouwel. 
D66: Marcel Steeman en Mariska 
El Ouni-Huijser. 
CDA: Dorien Veldt, Elize Bon, Mar-
tijn van Leeuwen en Fer Wilms. 
GDB: Rob Schijf en Bart Dekker. 
GroenLinks: Hannie Lutke Schip-
holt, Gerard Brinkman en Aart 
Waterman. 
SP: Marjo Husslage. 
PvdA: Ada Greuter. 
De Vrijlijst: Ron de Haan en Bär-
bel Böhling. 
Forza! Catricum: Ralph Castri-
cum.
Weten wanneer de raad verga-
dert? Of de gemeenteraad in-
formeren over een onderwerp? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.castricum.nl/raad.

Openbare 
dronkenschap
Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag, om-
streeks 2.00 uur, kwam bij de 
politie een melding binnen van 
een man op de Dorpsstraat, die 
zei dat hij zijn benen niet meer 
voelde. Ter plaatse werd de man 
zwaar onder invloed en zittend 
in zijn eigen braaksel aangetrof-
fen. Hij bleek in een kroeg te zijn 
geweest. Het ambulanceperso-
neel, dat ter plaatse kwam, hoef-
de niets te doen. De man is thuis-
gebracht. Hij werd vervelend en 
kreeg een boete voor openbare 
dronkenschap.
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HOOGLANDERBURGERS
4 STUKS DEZE WEEK € 4,95

GEBRADEN STOOFLAPJES
100 gr. €1,85

2 PERS. ROERBAK NAAR KEUZE

PROVENC. AARDAPPEL
2 MINUTE STEAK € 5,99

LEVERKAAS
BOTERHAMWORST
RUNDERROLLADE 

SAMEN € 4,99
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: 
Pieter Kieftstraat en 
Zuster Boelrijkstraat, 200 kranten
en
Esdoornlaan en Kastanjelaan, 
225 kranten

Omgeving: 
BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom
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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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Castricum - Vrijdag 6 april vindt 
weer een Transition Town Café 
plaats in Club Mariz aan de Dorps-
straat 72 in Castricum. Het thema 
is: uitdagingen.
Vier TT-ers besloten om in de 
maand maart elk een uitdaging 
naar eigen keuze te nemen. Ze 
konden elkaar steunen en inspi-
reren door er over te mailen aan 
elkaar. De uitdagingen werden: 
ontspullen (elke dag iets weg-
gooien/brengen en geen spullen 
kopen), minder zuivel eten en  al-
les rond de badkamer kritisch te-
gen het licht houden
In het TT Café van 6 april vertellen 
ze erover van 19.30 tot 21.00 uur 
Deelname is gratis.

Vrijdag TT Café

Forento Kids op planken 
in theater Koningsduyn 
Castricum - Het afgelopen half 
jaar hebben de jongste talenten 
van toneelgroep Forento hard ge-
repeteerd en 14 april is het zover. 
Om 19.00 uur zullen zij een afwis-
selend programma op de plan-
ken van theater Koningsduyn 
(voorheen Geesterhage) verto-
nen.
De spelers van de toneelklas (star-
tende toneelspelers, foto boven) 
spelen tot de pauze een menge-
ling van allerlei sprookjes in een 
modern jasje. Denk aan Sneeuw-
witje en de wolf, de heks die zich 
bemoeit met de prins, roodkap-
je en Assepoester die met de mo-
derne middelen op zoek gaan 

naar… ja naar wat eigenlijk? Lief-
de? Nieuwe kleren? Een telefoon-
hoesje?

Na de pauze zullen de leerlingen 
van de productieklas (foto on-
der) het stuk ‘Heksen?’ laten zien. 
Heksen zie je niet maar ze zijn er 
wel. Bestaan ze dan niet alleen 
in sprookjes? ,,Nou, maak dan je 
borst maar nat want als je na on-
ze voorstelling naar buiten loopt 
verdenk je iedereen ervan dat hij 
of zij eigenlijk een heks is’’, aldus 
de spelers van de productieklas.
Kaartjes zijn voor 5 euro te be-
stellen via www.forento.nl. (foto’s: 
aangeleverd)

Duo Puur speelt in de 
PKN kerk in Limmen
Limmen - Zondag 8 april om 
15.00 uur heeft Limmen Cultuur 
Duo Puur uitgenodigd om te ko-
men spelen in de PKN kerk aan 
de  Zuidkerkenlaan. Duo Puur is 
een kamermuziekduo dat bestaat 
uit �uitiste Petra van den Dolder 
en harpiste Annegreet Rouw. Zij 
hebben elkaar ontmoet op het 
conservatorium, waar zij samen 
aan een intermezzo van Hendrik 
Andriessen repeteerden. Zij tra-
den daar voor het eerst samen op 
voor conservatoriumdocenten en 
studiegenoten: het begin van een 
gezamenlijke carrière.
Een concert van Duo Puur is eer-
lijk, zonder opsmuk; ‘Wij presen-
teren onszelf zoals we zijn en spe-
len muziek die wij mooi vinden’, 
is het motto van het duo. Het re-
pertoire is illustratief voor het ver-
haal, waaruit zij graag anekdotes 
vertellen. Door deze persoonlij-
ke aanpak geven zij kleine inkijk-
jes in de wereld achter de muziek. 
Het programma dat zij gaan spe-
len bestaat uit klassieke muziek 

van bekende en minder bekende 
componisten en eigentijdse wer-
ken voor �uit en harp. De klanken 
van deze instrumenten zullen 
prachtig klinken in de kerk. 
Voor meer informatie, reservering 
en prijzen, kijk op www.limmen-
cultuur.nl of bel 072-5053274. (fo-
to: aangeleverd)

Pilot ‘75 jaar vrij in Castricum’ van 
start op basisschool Visser ‘t Hooft

Castricum - Groep 7 van basis-
school Visser ‘t Hooft is gestart 
met het project ’75 jaar vrij in Cas-
tricum’. De kinderen hebben be-
zoek van Carel Barbiers uit Eg-
mond-Binnen in de klas gehad. 
Carel is 88 jaar oud en kan zich 
nog erg goed herinneren hoe de 
oorlog zijn leven op zijn kop zet-
te als kind. Twee uur lang vertel-
de hij erover en de klas hing aan 
zijn lippen.
Van het verhaal van Carel Bar-
biers is een �lmpje gemaakt van 
krap vijf minuten. Dit �lmpje 
dient als voorbeeld voor de leer-
lingen, want zij gaan zelf ook een 
�lm van vijf minuten maken van 
iemand die de Tweede Wereld-
oorlog aan den lijve heeft meege-
maakt in Castricum.
Als alles mee zit vertonen ze de 
zelfgemaakte �lmpjes over twee 
maanden in de Corso bioscoop. 
Dit maakt het project erg span-
nend voor de leerlingen van 
groep 7. Maar ook extra bijzon-

der, ze weten waarvoor ze het 
doen. Ook hebben de kinderen 
op woensdag 28 maart een spe-
ciale �etsroute in Castricum ge-
�etst langs verschillende plekken 

waar herinneringen van de Twee-
de Wereldoorlog konden worden 
bekeken. Dit project is mogelijk 
gemaakt door de gemeente Cas-
tricum en het Vfonds.

Zing mee op Ouderen-
dag in de Pancratiuskerk
Castricum - Voor de Parochië-
le Ouderendag in de St. Pancrati-
uskerk in Castricum worden zan-
geressen gevraagd. Dit jaar is de 

Parochiële Ouderendag in de St. 
Pancratiuskerk op donderdag 7 
juni. Traditiegetrouw zal het Da-
meskoor Pancratius haar muzi-

kale medewerking verlenen op 
deze speciale dag. Vorig jaar was 
het koor erg blij met de extra so-
pranen en alten die mee kwa-
men zingen op de Ouderendag. 
Het dameskoor zoekt ook dit jaar 
extra koorleden. Er zijn op deze 
dag twee vieringen en tijdens de 
lunch zullen zij weer enkele liede-
ren van vroeger brengen. 

Het koor zal voor deze dag vier 
keer repeteren op de donderdag-
middag, van 13.30 tot 15.30 uur. 
Wie mee wil zingen met het koor 
op de Parochiële Ouderendag is 
van harte welkom. 

Voor informatie en aanmelden 
bel met Gré Portegies, 0251-
653083 of met Wendy Leonards, 
0251-676625 of mail naar leo-
nards@kpnplanet.nl. (Foto: Pim 
Leonards)

Samenkomst 
‘De Witte Duif’
Castricum - Op zondag 8 april is 
het ‘Beloken Pasen’. De Paastijd 
wordt dan afgesloten. Een goed 
moment voor stichting De Witte 
Duif om samen te komen in ‘Ons 
Huis’ naast de Protestantse kerk 
in Limmen, en stil te staan bij de 
vraag: wat betekent Pasen? Men 
gaat zingend, biddend en met 
verschillende werkvormen aan 
de gang om antwoorden te vin-
den en/of misschien nog veel 
meer nieuwe vragen te krijgen. 
De afsluiting is met een geza-
menlijke maaltijd. 
Iedereen kan deze samenkomst, 
die om 16.00 uur begint, bijwo-
nen. Wie aan de maaltijd wil deel-
nemen, dient dit wel even door te 
geven via: anoukschagen4@hot-
mail.com.

Diefstal van 
bromfiets
Limmen - Op donderdag 29 
maart, tussen 19.00 en 21.23 uur, 
is een brom�ets gestolen die af-
gesloten stond voor een bloe-
menzaak  aan de Rijksweg in Lim-
men. De brom�ets, kenteken 
D401FK, is een Zip, grijs van kleur 
en heeft een uitlaat die een zwa-
re brom maakt tijdens het rijden. 

Hulp nodig bij digitale 
belastingaangifte?
Castricum - Hulp nodig bij het di-
gitaal invullen van de belasting-
aangifte? Dat kan. De overgang 
van de papieren aanvraag naar 
de digitale vorm is niet voor ie-
dereen makkelijk te maken. Daar-
om bieden getrainde vrijwilligers 
van Welzijn Castricum ondersteu-
ning op donderdagmiddag  5 
april en 3 mei van 14.00 tot 15.00 
uur in de bibliotheek van Castri-
cum. iedereen kan zo langsko-
men.
Als het te druk is om meteen hulp 

te bieden, wordt een afspraak ge-
maakt. Boven de inkomensgrens 
van 25.000 euro wordt men ge-
leerd hoe het digitaal aanvragen 
in zijn werk gaat, beneden deze 
inkomensgrens wordt ook inhou-
delijke ondersteuning geboden. 
Als het niet mogelijk is naar de 
bibliotheek te komen, kan men 
contact opnemen met Wel-
zijn Castricum voor een thuisaf-
spraak. 
Telefoon 0251-656562, e-mail in-
fo@welzijncastricum.nl.
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Minder moeten, meer rust en ruimte

Phantom Thread
De gerenommeerde couturier 
Reynolds Woodcock en zijn zus 
vormen samen het middelpunt 
van de glamoureuze Britse mo-
dewereld in het naoorlogse Lon-
den van de jaren vijftig. Zij kleden 
zowel de adel, �lmsterren, dames 
van stand en vrouwen die preten-
deren tot de high society te horen 
in de gedistingeerde stijl van The 

House of Woodcock. Vrouwen ko-
men en gaan in Woodcock’s leven 
en zij bieden deze verstokte vrij-
gezel zowel inspiratie als gezel-
schap. 

Dan ontmoet hij de jonge eigen-
gereide Alma, die al snel een vas-
te plaats in zijn leven verovert als 
zowel zijn muze als zijn minnares.

MacBeth - The 
Royal Opera
Live in Corso op zondag 8 april 
om 16.00 uur: de opera MacBeth 
vanuit The Royal Opera in Lon-
den! Verdi’s opera naar Shake-
speares tragedie wordt geleid 
door dirigent Antonio Pappa-
no en uitgevoerd door een fa-
belachtige cast met onder ande-

ren Anna Netrebko, Željko Lučić 
en Ildebrando D’arcangelo. De-
ze enscenering van Phyllida Lloyd 
voor The Royal Opera uit 2002 is 
gloedvol en zit vol zwarte, rode 
en gouden accenten. De heksen, 
door ontwerper Anthony Ward 
verbeeld als vreemde wezens 
met paarse tulbanden, zijn alom 
aanwezig als boodschappers van 
het noodlot. 
Geschatte tijdsduur: 3 uur en 20 
minuten.

Regio - De lente is begonnen. Het 
seizoen van ontwaken in de na-
tuur en nieuw leven dat opbloeit. 
,,Hoe is dat voor jou?’’, is de vraag 
die Annelies Blom van Blom Coa-
ching iedereen graag zou willen 
stellen. ,,Bloei jij ook op of herken 
je eerder het gevoel van jezelf 
voortslepen zonder nog te weten 
waar naartoe? Het huilen staat je 
nader dan het lachen? Misschien 
is dit dan het moment om, net als 
de natuur, ook te ontwaken en 
bewust de keuze te maken voor 
het volgen van een 8-weekse 
Mindfulnesstraining.’’

Uit evaluaties van eerdere deel-
nemers blijkt dat de training na 
acht weken leidt tot het ervaren 
van meer rust en ruimte en tot 

het anders omgaan met pieke-
ren, aldus Annelies. Ook slapen 
en overdag beter focussen lukt 
weer goed. Wie Mindfulness be-
oefent kan weer op een ontspan-
nen manier omgaan met anderen 
in plaats van geprikkeld en kortaf.
 
De training start op maandag 
16 april en donderdag 19 april 
in Uitgeest. De kosten worden 
deels vergoed door zorgverzeke-
raars. Annelies Blom is mindful-
nesstrainer, gecerti�ceerd cate-
gorie 1 en aangesloten bij de be-
roepsvereniging VMBN. Dat is re-
levant voor het vergoeden van 
de training. Ga voor informatie 
en aanmelden naar de website 
Blomcoaching.nl of bel naar 06-
24447688. (foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
MacBeth - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Phantom Thread
vrijdag 16.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.15 uur
Arjan’s Big Year
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ready Player One- 3D

vrijdag 16.00 uur
LBJ

zaterdag 18.45 uur
The Shape of Water

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 16.00 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 16.00 uur  dinsdag 14.15 uur

woensdag 20.00 uur
Bankier van het Verzet

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur
De Wilde Stad

vrijdag 18.45 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
zaterdag 16.00 uur 
Darkest Hour

vrijdag & zaterdag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur
Pieter Konijn 

Programma 5 april  t/m 11 april

Honderden vissen gered
Castricum - De hengelsport ver-
eniging van Castricum werd ge-
tipt door de aannemer, die de 
werkzaamheden op de Kleibroek 
verricht, dat de duiker onder de 
Kleibroek wordt verlengd. Hier-
voor werd een deel van de sloot 
afgesloten en het water eruit ge-
pompt. Na een tijdje pompen 
werd duidelijk dat er veel jonge 
vis in de duiker was achter geble-
ven. Door de winterse omstan-
digheden en het nog altijd zeer 
koude water hebben de vissen 
beschutting gezocht in de dui-
ker. De aannemer gaf de Hen-
gelsportvereniging (HVC) de ge-

legeheid deze vissen te redden. 
Wat aanvankelijk leek op uitslui-
tend éénjarige vis, liep uit op 
een bijzondere verrassing. Heel 
veel voorn werd met een schep-
net overgezet naar het aangren-
zende water. Daarna kwamen de 
bijzondere soorten; 1- en 2-jari-
ge Zeeltjes, jonge snoek en baars 
maar ook mooie snoekjes tot wel 
60 centimeter. Meest opvallende 
verschijning was een haast zwart 
gekleurd rivierkreeftje.  

De HVC heeft naar schatting een 
kleine duizend vissen weten te 
redden. (foto: aangeleverd)

Knoest Eten en Drinken 
is feestelijk geopend
Castricum - Vorige week woens-
dag is Knoest Eten en Drinken op 
Camping Geversduin feestelijk 
geopend. De genodigden wer-
den welkom geheten door Wil-
lemieke de Waal, directeur van 
de Kennemer Duincampings. 
Vervolgens werd Knoest o�ci-
eel geopend door Foppe O�e-
ringa, Camping Manager Gevers-
duin, met het tappen van het eer-

ste eigen biertje; Noest. Na maan-
den van hard werken is het re-
sultaat daar. Een prachtig restau-
rant waar zowel kampeerders, 
dagtoeristen als gasten uit de re-
gio terecht kunnen voor ontbijt, 
lunch en diner.
Voor een impressie van het res-
taurant en de menukaart, kijk op 
www.knoestetenendrinken.nl. 
(foto: aangeleverd)

Oproep tot koerswijziging
Castricum - Voormalig fractie-
voorzitter van de PvdA Dave van 
Ooijen heeft afscheid genomen 
van de raad omdat het lidmaat-
schap niet meer te combineren 
is met zijn werk. In zijn afscheids-
speech riep hij op tot een koers-
wijziging; hij wil dat lokale partij-
en worden betrokken bij de ge-
sprekken tijdens de zoektocht 
naar een nieuw bestuur vanwe-
ge hun winst bij de verkiezingen.
,,Als ik naar de uitslag kijk, dan 
vallen mij een paar zaken op. De 
grote winnaars zijn GroenLinks, 
VVD en De VrijeLijst. Bij elkaar 
hebben ze bijna 1.800 stemmen 
méér gehaald dan in 2014. Ver-
liezers zijn D66, SP en GDB. Bij el-
kaar hebben deze partijen iets 
meer dan 1.800 stemmen minder 
gehaald. Daarnaast valt op dat de 
lokale partijen bij elkaar opgeteld 
bijna 1.200 stemmen méér heb-
ben gehaald dan in 2014. Lokale 
partijen zagen daarmee het aan-
tal zetels toenemen van zeven 

naar negen. Het aantal stemmen 
op landelijke partijen is dit jaar 
even groot als in 2014. Dat bete-
kent dat de winst van de lokale 
partijen naar verwachting voor-
al te danken is aan inwoners die 
niet eerder stemden. Het is wat 
mij betreft een signaal voor een 
koerswijziging. Ook al hebben 
VVD, D66, CDA en GDB 13 van de 
25 zetels in de nieuwe raad, en 
daarmee een krappe meerder-
heid, voortzetting van de huidi-
ge coalitie lijkt op basis van de 
door mij gemaakte kanttekenin-
gen geen recht te doen aan de 
uitslag.” 
Volgens Van Ooijen is een com-
binatie van twee landelijke en 
twee lokale partijen het meest 
representatief. ,,Aan de ene kant 
bijvoorbeeld GroenLinks, aan-
gevuld met CDA óf VVD. En aan 
de andere kant De VrijeLijst en 
CKenG.” Ook riep Van Ooijen op 
om de ingezette bestuurlijke ver-
nieuwing voort te zetten.

Controle op A9
Limmen - Op woensdag 28 
maart, tussen 13.30 en 16.00 uur, 
is op de A9 in samenwerking 
met de Belastingdienst een con-
trole gehouden, een automati-
sche kentekenplaatherkenning. 
Er passeerden 2200 voertuigen. 
Verschillende keren werd een be-
stuurder aangehouden. Acht keer 
voor de motorrijtuigenbelasting, 
twaalf keer voor een blaastest 
(gelukkig geen drankrijders), één 
keer voor niet handsfree bellen, 
twee keer voor door rood licht rij-
den, een keer voor een kapotte 
koplamp en zeven keer voor het 
niet dragen van gordels.

Mooie gift voor Stichting 
Welzijn Ouderen Akersloot
Akersloot - De Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot heeft haar 
jaarlijkse rommelmarkt in ’t Kruis-
punt gehouden. Tijdens deze 
rommelmarkt werden de organi-
satoren aangenaam verrast door 
een inwoner van Akersloot. Hij 
was onder de indruk van alle acti-
viteiten die in ’t Kruispunt plaats-
vinden en worden verzorgd door 
zo veel vrijwilligers. Hij heeft be-
sloten een geldbedrag te schen-
ken en overhandigde de voorzit-
ter van de SWOA een cheque van 
2000 euro. 
Een prachtig bedrag dat met veel 
vreugde werd ontvangen. Het 
bedrag heeft al een bestemming. 
De nieuwe activiteit ‘Samen eten’ 
geniet zo’n grote belangstelling 
dat aanvulling van moderne keu-
ken-  en kookapparatuur nodig 
is. Verder heeft men dan nog een 
kleine reserve voor aanvulling 
van het meubilair.

Ruim vierduizend euro 
opgehaald voor Amnesty
Castricum - De jaarlijkse landelij-
ke collecte van Amnesty Interna-
tional, die van 11 tot en met 17 
maart plaatsvond, heeft in de ge-
meente Castricum ruim 4.100 eu-
ro opgebracht. De 43 vrijwilligers 
collecteerden voor de mensen-
rechtenorganisatie. 
De teller van de opbrengst van 
heel Nederland staat momenteel 
op 890.649 euro, maar er komt 
nog steeds geld binnen. Op de 
website is van Amnesty Interna-
tional is te zijner tijd het totale be-
drag te zien. De organisatie dankt 

alle vrijwilligers voor hun gewel-
dige inzet. 
Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte van onschatbare waarde. 
Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. Kijk 
voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International 
op www.amnesty.nl.

Beeldhouwgroep Steengoed
Expositie in Gemaal 1879
Akersloot - Van 8 april tot en met 
20 mei exposeren 7 personen, 
onder de naam van “Beeldhouw-
groep Steengoed”. De opening 
wordt gedaan door Ellen Boots, 
zij is lid van deze groep en tevens 
docent. De beeldhouwers die ex-
poseren zijn Ciska Velzeboer, bea 
Hageman, Maarten Oliemans, El-
ly Krom, Ingrid Rookhuijse en Af-
ra de Vries.
De expositie wordt omlijst door 
bijzondere foto’s van Elli Blokker. 
Aansluitend op de beelden die 
geëxposeerd staan hangen foto’s 
die ook steengoed zijn, zowel �-
guurlijk als letterlijk, immers het 
zijn foto’s van stenen, waarop de 
natuur soms zijn invloed heeft 
laten gelden in de vorm van be-
groeiing met prachtige mossen. 
Op de bovenverdieping be-
vindt zich een permanente ten-

toonstelling over het Oer-IJ. Hier 
wordt in foto’s en kaarten een 
beeld geschetst van het ontstaan 
van dit deel van Noord-Holland 
rond het huidige Noordzeekanaal 
met zijn wisselend landschap van 
polders, droogmakerijen, strand-
wallen, sloten en vaarten.
De expositie is te bezichtigen in 
Gemaal 1879, Fielkerweg 4, (Klein 
Dorregeest) in Akersloot. Ge-
opend elke zondagmiddag vanaf 
8 april tot en met 20 mei telkens 
van 13.30 tot 16.30 uur. Indien de 
weersomstandigheden het toe-
laten zal het gemaal ook in wer-
king zijn en er wordt uitleg gege-
ven over de betekenis ervan in de 
regio. Op verzoek is de expositie 
voor groepen ook op andere tijd-
stippen te bezichtigen, zie daar-
voor de website van het gemaal: 
www.gemaal1879.nl.
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Paashaas en Pino geven 
startschot statiegeldactie
Castricum - Zaterdag hebben de 
paashaas en Roparun-mascotte 
‘Pino’ bij de Albert Heijn in win-
kelcentrum Castricum het start-
schot gegeven voor een statie-
geldactie. Het bracht een hoop 
gezelligheid in de supermarkt.
Bij het �essenautomaat hangt 
de hele maand april een dona-
tiebox. Team Keep on Running 
voor Stichting Roparun hoopt dat 
mensen hun statiegeldbon willen 

doneren voor hun goede doel.
Al het geld dat door Keep on Run-
ning wordt opgehaald wordt toe-
gekend aan instellingen, goede 
doelen of projecten die een bij-
drage leveren aan het motto van 
Roparun: “Leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven”.
Meer weten? Zie www.keepon-
running.info. (Marije Smit)

Keigoede actie van 
leerlingen De Klimop 
Castricum - De leerlingen van 
OBS De Klimop hebben de afge-
lopen weken steentjes beschil-
derd en verkocht binnen de actie 
“Draag een steentje bij voor het 
nieuwe schoolplein”. Daarmee is 
door de enorme inzet van de kin-
deren een bedrag van maar liefst 
1.600 euro opgehaald, dat be-
stemd is voor het verfraaien van 
het schoolplein. 

Eerder heeft een ouderwerk-
groep in samenwerking met de 
leerlingen een ambitieus plan 
ontwikkeld om het terrein van 
De Klimop een facelift te geven. 
Duurzaam en alle ruimte voor be-
weging en ontwikkeling zijn hier-
bij de kernwoorden. Om het nieu-
we plein te realiseren is nog extra 
geld nodig. Daartoe is een aan-
tal acties op poten gezet om geld 
in te zamelen. Op het program-
ma staan nog een fancy-fair en 
een miniplaybackshow. Eind april 
wordt de ‘Koningsloop’ georgani-

seerd, een sponsorloop voor het 
goede doel, waarmee wordt aan-
gesloten bij de Koningsspelen. 

De Koningsloop sluit mooi aan bij 
het doel van het nieuwe school-
plein, want ook hierbij gaat het 
om bewegen en gezondheid. Met 
het bedrag dat nu al bijeen is ge-
bracht worden een stepmolen, 
een klimwand en twee voetbal-
doelen aangeschaft. De kinderen 
zijn voor hun inzet bedankt met 
een lekkere traktatie!

De Klimop is twee jaar geleden 
overgestapt op een nieuwe me-
thode: gepersonaliseerd leren 
en IPC. Kinderen krijgen hier-
in de ruimte om zich cognitief 
en op persoonlijk en sociaal ge-
bied te ontplooien. Op De Klimop 
krijgen de kinderen onderwijs in 
kleine groepen zodat elk kind de 
persoonlijke aandacht krijgt die 
het nodig heeft. Meer informatie: 
www.obsdeklimopcastricum.nl. 

Groots Worldschool-
evenement op JPT
Castricum - Op 23 maart vond 
het jaarlijkse Worldschool-eve-
nement plaats op het Jac. P. Thijs-
se College. Na het succes van vo-
rig jaar, heeft het JPT dit interna-
tionale evenement nogmaals ge-
organiseerd. Circa tweehonderd 
leerlingen uit heel Nederland 
hebben pro�elwerkstukken ge-
maakt over ontwikkelingsprojec-
ten in Afrika, Azië en Zuid-Ame-
rika. Kwesties als: ‘Learn how to 
start a small food company’ (Gha-
na), ‘Historical approach to sol-
ve long-term poverty issues’ (Phi-
lippines) en ‘How to prevent and 
treat burns in children?’ (Indone-
sia) worden rechtstreeks gepre-
senteerd aan de opdrachtgevers 
(ngo’s en ministeries). 
Het werd een bijzondere edi-
tie want na een welkomstwoord 
door Christine Hylkema, rector 
van het Jac. P. Thijsse, en wet-
houder Rood werd het event ge-
opend door de ambassadeur 

van Oeganda, één van de landen 
waarvoor een pro�elwerkstuk is 
gemaakt. Daarnaast waren spe-
ciale gasten uit Gambia overge-
komen. Samen met de ambassa-
deur van Oeganda gaven zij het 
o�ciële startschot van de World-
school Junior Academy.  
In de Worldschool Junior Acade-
my werken top-leerlingen uit het 
Nederlandse voortgezet onder-
wijs samen met topleerlingen uit 
een ontwikkelingsland. De leer-
lingen werken in internationale 
onderzoeksteams voor overhe-
den in ontwikkelingslanden. De 
onderzoeken zijn bedoeld om 
ontwikkeling te stimuleren, mid-
dels onderzoek. De deelnemende 
leerlingen bezoeken elkaar we-
derzijds, en volgen bij de bezoe-
ken een intensief studieprogram-
ma, bedoeld ter ondersteuning 
van het eigen onderzoek. Voor 
meer informatie: www.jpthijsse.
nl en www.worldschool.nl. 

‘Van Kerkepad naar Kerkweg’
Stichting Oud-Limmen 
komt bij de Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt haar gasten uit voor 
een gezellige middag, met een 
hapje en een drankje, op woens-
dag 11 april in De Heeren van 
Limmen. De middag wordt ge-
houden in samenwerking met 
Stichting Oud-Limmen.
Wie weet het nog, de slijterij van 
Admiraal, de dokterspraktijk op 
het land van Konijn? De winkel 
van Komen en Willem Pepping, 
die fantastische vogels maak-
te van hout? Ook het postkan-
toor was vroeger te vinden aan 
de Kerkweg. Deze zaken en na-
tuurlijk nog vele andere zullen 

allemaal de revue passeren tij-
dens de presentatie ‘Van Kerke-
pad naar Kerkweg’ door Stichting 
Oud-Limmen. 
Het is heel bijzonder te ontdek-
ken welke veranderingen er in de 
loop der jaren hebben plaats ge-
vonden. Voor de Limmers zelf zal 
het een feest van herkenning zij,  
maar ook niet-Limmers krijgen 
een goed beeld van deze straat in 
het verleden. 
De presentatie in De Heeren van 
Limmen begint om 14.00 uur. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur. Ver-
voer nodig? Bel met Ria Hooij-
boer, tel. 5052235.

Nieuwe serie meditatieve 
concerten van Eva Boon
Bakkum - Op 10 april geeft Eva 
Boon weer het eerste van een se-
rie meditatieve concertjes. Dit 
keer in Bakkum. Zoals bekend, 
nodigen de stem en klanken van 
Boon uit om naar binnen te gaan 
en te ervaren wat het is. Boon: ,,Ik 
stem mij af op de aanwezigen 
en de plek, en laat me inspire-
ren hierdoor. Ik geef me over aan 
het moment en laat zo de energie 
ontstaan’’. Zij maakt hierbij onder 
andere gebruik van haar stem, 
tanpura, schalen en drum. ,,Uit er-
varing blijkt dat er vaak behoefte 
is om na a�oop wat te kunnen de-
len met elkaar. Als facilitator geef 
ik nu ook die mogelijkheid, met 
een kopje thee.’’

De concertjes vinden plaats 
in het prachtige monumenta-
le pand aan de Van Oldenbarne-
veldweg 32 te Bakkum, waar de 
kunstenaars Marina Pronk en Sa-
brina Tacci iedere vrijdag open 
atelier houden. Data: 10 april, 8 
mei, 5 juni en 3 juli van 19.30 tot 

ongeveer 21.00 uur. Kosten: vrij-
willige bijdrage. Voor meer infor-
matie: eva.boon@live.com. (Foto: 
Marina Pronk)

Twee top vijf posities 
bij NK halve marathon
Castricum - Zondag 25 maart 
stond voor de TDR-lopers in het 
teken van de Weir Venloop in het 
zonnige zuiden. De afgelopen ja-
ren heeft de Venloop zich ontwik-
keld tot een halve marathon met 
internationale status. Hoewel er 
een sterk internationaal deelne-
mersveld aan de start stond in 
Venlo, stond de editie van 2018 
vooral in het teken van het Ne-
derlands Kampioenschap. Na-
mens Team Distance Runners 
stonden er vier atleten aan de 
start. Met één medaille en een 
vierde plek was het een succes-
volle editie.
Namens de vrouwen was het Eva 
van Zoonen die de eer van TDR 
hoog mocht houden en dat deed 
ze zeer verdienstelijk. Tot haar ei-
gen verbazing kwam ze als der-
de Nederlandse over de �nish ge-
passeerd in een tijd van 1.20.27. 
Bij de mannen waren het Edwin 
de Vries, Ambroise Uwiragiye en 
Sten Stoltenborg die namens TDR 
aan de start stonden. De Vries, 
kersvers Nederlands kampioen 
op de lange cross, kent een ui-
terst succesvol seizoen en zal in 
Rotterdam over twee weken zijn 
tweede marathon lopen. Mid-

den in de marathonvoorberei-
ding liep De Vries in Venlo naar 
een verdienstelijke vierde plaats 
bij het NK in een tijd van 1.05.20. 
,,Ik had niet zo’n hele sterke dag, 
maar ben blij met een mooie trai-
ningsweek met als afsluiter deze 
wedstrijd. Nu uitrusten en �netu-
nen voor Rotterdam’’, aldus een 
redelijk tevreden De Vries.  Net als 
De Vries zal ook Uwiragiye deel-
nemen aan de Rotterdam Mara-
thon over twee weken. Zondag 
kwam hij na 1.07.51 als 29e over-
all over de �nish en was tevreden 
over zijn prestatie. ,,Zondag was 
een goede race voor mij, aange-
zien ik ook vol in de marathon-
voorbereiding zit. De afgelopen 
2,5 maanden heb ik vooral ge-
investeerd in volume en de laat-
ste twee weken waren vooral ge-
richt op speci�eke marathonses-
sies, waardoor ik 1.07 als realis-
tisch doel kon stellen vandaag. 
Dat is ook wat ik vandaag heb ge-
lopen, dus ik ben tevreden’’.  Als 
56e overall kwam Stoltenborg de 
�nishlijn gepasseerd in een tijd 
van 1.12.12. Na een blessurepe-
riode en een korte trainingsop-
bouw kan hij hier tevreden op te-
rugkijken.  

Workshop ‘Ontmoet je 
innerlijke vriend(in)’
Castricum - Ingeborg Steinvoord 
van Natuurlijkwandelcoaching 
verzorgt op donderdag 12 april 
de workshop ‘Ontmoet je innerlij-
ke vriend(in) – vind zachtheid in 
jezelf’ in de bibliotheek in Castri-
cum. Ingeborg: ,,Hoor je vaak een 
stem in je hoofd die onaardig te-
gen je praat? Je kritiek geeft? Je 
onder druk zet? Je voelt dan de 
stress groeien en spanningen in 
je lijf opkomen. Je verkrampt en 
je energie verdwijnt.”
In deze workshop leren deel-
nemers hoe de invloed van de-
ze stem kleiner kan worden ge-
maakt en hoe men met vriende-
lijkheid voor zichzelf kan gaan 
zorgen. Het is een kleine, hoop-
volle aanzet tot meer welzijn en 
geluk. Er zijn twaalf plaatsen be-
schikbaar. De workshop gaat 
door bij zes deelnemers. Deelna-
me is gratis. 
Ingeborg Steinvoord is de wan-

delende loopbaancoach voor 
mensen die weer met plezier wil-
len werken. ,,Iedereen heeft over-
tuigingen die hem of haar be-
schermen, maar ook belemme-
ren te veranderen. De compas-
sieoefening Ontmoet je inner-
lijke vriend(in) is onderdeel van 
het individuele coachprogramma 
Wandelend naar werkgeluk.” Voor 
meer informatie www.natuurlijk-
wandelcoaching.com.
 
Aanmelden
Meedoen? Belangstellenden zijn  
welkom op donderdag 12 april 
van 19.30 tot 20.45 uur in Bibli-
otheek Kennemerwaard locatie 
Castricum, Geesterduinweg 1. De 
toegang is gratis. Graag aanmel-
den voor vrijdag 6 april via een 
email aan Ingeborg (ingeborg@
natuurlijkwandelcoaching.com) 
of op telefoonnummer 06 – 295 
077 94.

Castricum - De vrijwilligers van 
Welzijn Castricum organiseren 
ook dit jaar weer een gezellig 
duinfeest voor de vluchtelingen 
die in Castricum zijn komen wo-
nen en andere inwoners van de 
gemeente Castricum. Een gewel-
dige middag om de integratie te 
bevorderen. De Rabo Clubkas wil 
hen daarbij �nancieel ondersteu-
nen. Maar, daar is hulp bij nodig. 

Rabobank Noord-Kennemer-
land draagt het verenigingsle-

ven in de regio een warm hart toe 
via de Clubkas. Dit jaar voor het 
eerst zullen niet klanten, maar le-
den van Rabobank Noord-Ken-
nemerland hun stem uitbren-
gen van 3 tot en met 16 april op 
de vereniging(en) of stichting(en) 
die zij een warm hart toedragen. 
Welzijn Castricum roept leden 
van de Rabobank op te stemmen 
op het duinfeest, zodat er net als 
eerdere jaren weer een geslaag-
de middag van gemaakt kan wor-
den.  (Foto: Nico Lute)

Rabobank Clubkas
‘Stem op het Duinfeest’

Slagzij in De Oude Keuken
Castricum - Het Beverwijkse 
kwartet Slagzij treedt zondag 8 
april op in De Oude Keuken. Mu-
ziek van 1900 tot nu in een ei-
gentijdse jas met zang, contra-
bas, slagwerk en de saxofoon in 
een vrije rol. Een vrolijk en veelzij-
dig repertoire van bluesy jazz en 
jazzy blues tot Zuid-Amerikaan-
se  passie, chansons en tango 
met discodip, mambo chutney of 

skayonaise. Jazz waar je niet ze-
nuwachtig van wordt en luister-
muziek om op te dansen. Met An-
nemarieke Bechtold (zang), Lu-
cien Louwerse (sax), Nils van Dijk 
(slagwerk/percussie) en Thomas 
Wilbrink (contrabas). 
Zondag 8 april om 15.00 uur 
speelt Slagzij in De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117. (foto: 
aangeleverd)

Castricum - Op zondag 8 en zon-
dag 22 april organiseert Transiti-
on Town Castricum in samenwer-
king met Boekhandel Laan een 
tweedelige workshop Storytel-
ling. Wat is jouw verhaal voor een 
betere wereld? Storytelling geeft 
je inzicht in de eigen en ander-
mans waarden. Op zondag 8 april 
wordt een �lm vertoond over lo-
kale initiatieven voor een bete-

Workshop 
Storytelling

re wereld. Aansluitend krijgen 
de deelnemers een opdracht die 
ze voor 22 april zelf kunnen gaan 
uitwerken.
Op zondag 22 april gaat men aan 
de hand van een aantal oefenin-
gen zelf aan de slag met ieders ei-
gen verhaal voor een betere we-
reld. 
Tijd:  14.00-16.30 uur (inloop van-
af 13.30). Lokatie: Boekhandel 
Laan, Burgemeester Mooijstraat 
19, Castricum. Kosten: geen (con-
sumpties voor eigen rekening). 
Aanmelden via de website van TT 
Castricum (ttcastricum.nl).
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4 APRIL

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 
verhaal tijdens WO 2. (foto: Roos-
je Glaser

5 APRIL
Bijeenkomst ‘t Praethuys voor 
iedereen die met kanker te ma-
ken heeft van 10.00 tot 12.00 uur 
op adres Dorpsstraat 23 in Castri-
cum.

In de serie De Ochtenden in bi-
bliotheek Castricum een lezing 
van Ingeborg Roos over citytrips 
op de �ets, 10.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Meer vogels in de tuin: bijeen-
komst in Tuin van Kapitein Rom-
mel van 14.00 tot 16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Hulp bij digitale belastingaan-
gifte door vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum in bibliotheek Cas-
tricum, 14.00-15.00 uur. Ook 3 
mei.

Toneelgroep Vondel speelt 
‘Twaalf gezworenen’ in De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur. 
Ook vrijdag, zaterdag en zon-
dag (15.15 uur). Kaarten: 06-
53513750. (foto: aangeleverd)

Roem, over de wereld van BN-ers 
met Renée Soutendijk en Victor 
Reinier in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. Voorbespre-
king 19.15 uur. (foto: Piek)

The Bootleg sixties – Swingende 
ode aan de muziek uit de jaren ‘60 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
(foto: aangeleverd)

Cabaretier Benjamin van der 
Velden in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.30 uur. (foto: Evan van 
Leeuwen)

De Theatertroep speelt ‘Zonder 
Toestemming’ in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

Proe�es Rock ’n Roll-dansen 
in Sporthal De Lelie in Akersloot, 
21.30-22.30 uur. Informatie: 06-
20239119.

6 APRIL
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Herstelcafé voor iedereen die 
worstelt met psychische klachten 
en herstellende is daarvan van 
11.00 tot 13.00 uur. Adres:  Gobat-
straat 12A, de kantine van de ta-
feltennisvereniging. Maandelijk-
se activiteit.

Anúna (Iers koor) - The Celtic Spi-
rit in Grote Kerk Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Festival-voorproef Karavaan in 
voormalige drukkerij TMG Me-
dia aan de Edisonweg in Alkmaar 
vanaf 19.00 uut. Het Karavaan 
Festival is dit jaar van 1 tot en met 
10 juni. (foto: Els Schipper)

TT-café (Transition Town) in Club 
Mariz, Dorpsstraat 72 in Castri-
cum, 19.30 uur. Thema: uitdagin-
gen.

▲

Amsterdamse meezingers tij-
dens ’t Laatste Rondje’ in Fletcher 
Hotel Heiloo met Danny Froger, 
Danny de Munck en Lesley Willi-
ams. (foto: aangeleverd)

The Bootleg Sixties, ode aan de 
swingende jaren ‘60 in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (fo-
to: Joris van Bennekom)

Ronald Top en Marianne Ti-
demann samen in toneelstuk 
‘Spiegels’ in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

Lichtzinnig in De Nozem en De 
Non in Heemskerk, 22.00 uur.

7 APRIL
De Rodenburghoeve op de Bus-
ch en Dam 22 op grens Uitgeest/
Krommenie houdt open huis in 
kader van ‘Kom in de Kas’, 10.00-
16.00 uur.

NVM Open Huizendag, 11.00-
15.00 uur.

Workshop koorzingen met het 
koor SeptemberBlues in Oude 
School, Schoolweg 5 in Limmen, 
14.00-17.00 uur. Aanmelden: in-
fo@septemberblues.nl.

Vier handen op één vleugel 
door quatre-mainsgroep Alkmaar 
e.o. in de RobijnConcertzaal in 
Alkmaar, 14.00 uur. 

De toneelkids van Dansstudio 
Dentro spelen het verhaal van 
Matilda in de theaterzaal van de 
dansstudio aan de Kwakelkade 
21 in Alkmaar, 15.30 en 19.30 uur. 
Ook zondag om 13.30 en 16.30 
uur.

Boer Siem Mooij is model tijdens 
een schildermiddag bij Perspec-
tief, 14.00-16.00 uur. Aanmelden: 
06-13050180. (foto: aangeleverd)

Opening expositie in Galerie 
Streetscape met medewerking 
van The Lofties, 16.00-18.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Laatste concert serie ‘Rond-
om Bach’ in Grote Kerk Alkmaar 
m.m.v. Pieter van Dijk en Ensem-
ble La Picara, 16.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

Handbalshow Meervogels ‘60 
in Sport- en Cultureel Centrum 
De Lelie in Akersloot vanaf 17.00 
uur. 

Oberon Theaterproducties 
brengt ‘Rent’, de rockmusical 
over de keiharde realiteit van de 
aidscrisis in de jaren ‘90 in de Vest 
in Alkmaar, 20.00 uur. Ook zon-
dag 8 april om 14.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Nederpop All Stars, een avond 
vol Nederlandstalige popmuziek 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Jean-Marc Kes-
sely)

Belgische band A Real Foo Figh-
ters Experience in de Nozem en 
De Non in Heemskerk, 22.00 uur.

8 APRIL
Rommelmarkt in Sportpa-
leis Alkmaar, Terborchlaan 200, 
08.00-16.00 uur.

Vierde editie ‘Blik op de Strand-
wal’ Akersloot, open dag van  
Brandweer Akersloot, Boerde-
rij het Vertrouwen en Scouting 
Akersloot, 11.00-16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Heemskerkerduin Korenroute 
met 13 koren van 12.00 tot 16.30 
uur op 4 locaties rondom buurt-
centrum d’Evelaer aan de Luttik 
Cie 35.

Weidevogels spotten in het 
Wormer- en Jisperveld, vaarex-
cursie start 13.30 uur bezoekers-
centrum De Poelboerderij in Wor-
mer. 

Swingende muziekvoorstelling 
van de band Collectief Explo-
sief. Een eigengemaakte cock-
tail van jazz en vintage popmu-

ziek en meer in De Beun in Hei-
loo, 14.00 uur. (foto: aangeleverd)

Letsamiddag (Lokaal Econo-
misch Transactie Systeem Alk-
maar) in het IBIS atelier, Jan van 
Goyenstraat 318 in (Hoefplan) 
Alkmaar, vanaf 13.30 uur.

Het Beverwijkse kwartet Slag-
zij treedt op in De Oude Keuken, 
Oude Paklaan 117 in Castricum, 
15.00 uur.

Duo Puur (�uitiste Petra van den 
Dolder en harpiste Annegreet 
Rouw) in de PKN kerk in Limmen, 
15.00 uur.

Het Beverwijkse kwartet Slagzij 
treedt op in de Oude Keuken in 
Castricum, 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Lenny Kuhr in Cultuurkoepel 
Heiloo, 15.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Het Van Dingstee Kwartet 
speelt in de Witte Kerk in Heiloo 
‘Die  sieben letzten Worte unseres 
Erlösers am Kreuze’ van Joseph 
Haydn, 15.00 uur. (

Het Ampzing Genootschap in 
de Nozem en De Non in Heems-
kerk, 16.00 uur.

9 APRIL
Stiltewandeling vanaf de par-
keerplaats van bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg te 
Bakkum, 09.30 uur. Meer informa-
tie: 0251-654064.

SP Noord-Holland voert actie 
tegen voorgestelde vermin-
dering aantal lijnbussen Con-
nexxion in Noord-Holland. Ac-
tie bestaat uit gratis georgani-
seerd busvervoer naar de verga-
dering van de commissie Mobili-
teit in het Provinciehuis in Haar-
lem. Aanmelden en informatie: 
noordholland@sp.nl.

Lezing over het leven en de tijd 
van Mata-Hari door Angela Dek-
ker en Jessica Voeten, auteurs van 
de biogra�e over Mata-Hari in Bi-
bliotheek Castricum, 20.00 uur. 

10 APRIL

SISTERs in ACTion: opvoering 
jaarlijkse musical Jac. P. Thijsse 

College, 20.00 uur. Ook 11 en 12 
april. (foto: aangeleverd)

Filmavond Filmclub IJmond: 
�lms die op het UNICA-festival 
in Dortmund zijn bekroond, aan-
vang 20.00 uur in de Prinsenhof 
in Beverwijk.

Meditatief concert Eva Boon in 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum, 19.30-21.00 uur. (foto: Mari-
na Pronk)

Paul de Munnik met band in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Bob Bronsho�)

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

Gezellige middag De Zonne-
bloem met presentatie ‘Van Ker-
kepad naar Kerkweg’ door Stich-
ting Oud-Limmen in De Heeren 
van Limmen, 14.00 uur. Vervoer 
nodig? Bel 5052235. (foto: aange-
leverd)

BonteHond speelt Foei (5-8 jaar) 
in de Vest in Alkmaar, 14.30 uur. 
(foto: Kamerich & Budwilowitz-
EYES2)

Informatieavond ‘Ik help bij de 
klim’ over project bovenop Grote 
Kerk Alkmaar waarvoor vrijwilli-
gers worden gezocht, 19.30-20.30 
uur. Aanmelden: www.vcra.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Thrillerkomedie ‘Wijn’ met Por-
gy Franssen, Carine Crutzen e.a in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: Piek)
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Expositie Streetscape: 
Nella en Camille van Os
Castricum - Nella van Os (Lim-
men) exposeert schilderijen ‘Van 
impressie tot abstract’ in Galerie 
Streetscape. De licht geabstra-
heerde impressies van de acryl- 
en olieverfschilderijen kenmer-
ken zich door de losse toets, het 
geheel eigen kleurgebruik en de 
zekere verstilling, zowel in land-
schap als stilleven. Haar dochter 
Camille van Os exposeert brons. 
Zij streeft er naar om met rela-
tief eenvoudige lijnen en een �j-
ne balans, een visuele spanning 
te creëren. In haar bronzen beel-
den laat ze de authenticiteit van 
het onderwerp tot uitdrukking 
komen. De dier- en mens�gu-
ren hebben kenmerkende, soms 
speelse, en vooral dynamische 
houdingen en vertederen door 
hun onbevangenheid. Ze beli-
chamen het pure zijn. 
Camille van Os raakt geïnspi-

reerd door bepaalde gebeurte-
nissen in haar leven en de inter-
actie met haar directe omgeving. 
Ze observeert het karakter van 
mens en dier en is gefascineerd 
door de beweging, ontwikkeling 
en kracht die zij waarneemt. In de 
vorm wijkt zij soms bewust af van 
deze concrete waarnemingen, 
laat ze storende details weg of zet 
die juist zwaarder aan. Belangrijk 
is dat de eigenheid van de �guur 
zichtbaar en tastbaar wordt. Dat 
het karakter spreekt, het de toe-
schouwer raakt en een emotie te-
weeg brengt.  
De feestelijke opening van de-
ze en drie andere nieuwe exposi-
ties (Frida Badoux, Ankie van Lier, 
inloopatelier Mieke Rozing) is 
op zaterdag 7 april van 16.00 tot 
18.00 uur met groovy ‘Road Mu-
sic’ van The Lofties. Voor meer in-
formatie: zie www.streetscape.nl.

Rode veldbloemen van Nella van Os en het veulen van Camille van Os

Reumafonds haalt ruim 
8000 euro op in Castricum
Castricum - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéle-
den en inwoners van Castricum 
voor hun grote inzet  en bijdrage 
aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 19 tot en 
met 24 maart hebben zij met el-
kaar in totaal 8.192,07 euro opge-
haald.  
Met deze donaties kunnen on-
derzoeken worden ge�nancierd 
die de oorzaak van reuma kun-
nen achterhalen en verbeterin-
gen in de behandelingen kun-
nen realiseren. Dit helpt het leven 
van twee miljoen Nederlanders te  
verbeteren.
Ook het Reumafonds steunen? 
Bankrekeningnummer: NL86RA-
BO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl.

Mitchell helpt mee met de collecte

Mountainbiker Wout 
Bakker wint in Akersloot
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft voor de tweede keer 
een triomf gepakt in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup op Sport-
complex de Cloppenburgh. Dat 
Wout Bakker dit keer in Akersloot 
wist te winnen was ook een beet-
je te danken aan het feit dat ve-
le toppers afwezig waren in ver-
band met ‘de vijf van Schoorl’ die 
vrijdagmorgen vroeg van start 
ging over vijf ronden van bijna 
vijftien kilometer; dus een zwa-
re inspanning. Dit doet niet af 
aan de prestatie van Wout Bak-
ker, want hij had toch af te reke-
nen met tegenstanders die vaak 
op het podium stonden en de 
voorbije weken liet Bakker toch al 
mooie resultaten zien. 
Vanaf het vertrek nam Egmon-

der Marco Wetsteijn de groep op 
sleeptouw. Na de ouverture van 
ruim een ronde trok Wilfred Knegt 
(Uitgeest) al zijn registers open 
en alleen de jonge Wout Bakker 
kon hierop anticiperen en nes-
telde zich in het wiel van Knegt. 
Met nog ruim twintig minuten te 
gaan pakte Wout Bakker de lei-
ding over en klampte Knegt zich 
vast. Enkele felle tempoversnel-
lingen van Bakker wist Wilfred 
Knegt te overleven, zodat in de 
laatste ronde uitgemaakt moest 
gaan worden, wie aan het lang-
ste eind ging trekken. Door van 
kop af de sprint aan te gaan, wist 
Wout Bakker zijn tweede over-
winning veilig te stellen. 

Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo; 2. 
Wilfred Knegt, Uitgeest; 3. Henk 
Louwe, Alkmaar.

Annet Hopman wint 
10 kilo wandelgidsen
Castricum - Vorige week won An-
net Hopman uit Castricum álle 38 
wandelgidsen van Uitgeverij Ge-
garandeerd Onregelmatig. Uitge-
ver Lourens Vellinga was speciaal 
voor de uitreiking van de prijs van 
het hoofdkantoor van de uitgeve-
rij in Velp naar Castricum gereisd.
Annet Hopman is dubbel verrast 
met de prijs: ,,Ik was al lang verge-
ten dat ik me op de Fiets- en Wan-
delbeurs ooit voor deze prijsvraag 
had opgegeven. Dus toen de uit-
gever mij een mail stuurde dat ik 
had gewonnen dacht ik dat het 
spam was. Maar gelukkig stuur-
de hij een maand later een her-

innering.” Annet en Sijm Hopman 
waren lange tijd fervente wande-
laars: ze liepen onder andere het 
Trekvogelpad en het Hollands 
Kustpad die beide deels door 
Noord-Holland voeren. Maar ook 
buiten de provincie Noord-Hol-
land lieten zij hun wandelsporen 
achter. In de woonkamer van het 
echtpaar Hopman hangen schil-
derijen die herinneren aan een 
trekking in 2008 door de Nepale-
se bergen. Helaas laten de laatste 
tijd de knieën van Sijm Hopman 
hem een beetje in de steek en 
wordt er door het echtpaar meer 
ge�etst. (foto: aangeleverd)

x
X

Lezing over de eerste 
kerken in Kennemerland
Castricum - Begin achtste eeuw 
veroveren de Franken ‘Frisia ul-
terior’, het gebied tussen de Ou-
de Rijn in het zuiden en het Vlie 
in het noorden van Nederland. Al 
snel wordt de bevolking geker-
stend door Angelsaksische mon-
niken. Dan ook krijgt Kennemer-
land de eerste kerken. Archeo-
loog André Numan uit Haarlem 
komt donderdagavond 12 april 
naar Castricum voor een lezing 
over dit onderwerp in Huis van 
Hilde.
André Numan publiceerde on-
der meer over zijn onderzoek 
naar middeleeuwse bewonings-
sporen in het centrum van Haar-
lem en over de geschiedenis van 
Noord-Hollandse kerken en ka-
pellen in de Middeleeuwen. Hij 
was actief betrokken bij archeo-
logisch onderzoek in binnen- en 
buitenland en verbonden aan het 
Amsterdams Archeologisch Cen-
trum van de Universiteit van Am-
sterdam. Met zijn verhaal sluit hij 
de serie van acht lezingen af, die 
Huis van Hilde in samenwerking 
met de Stichting Oer-IJ het afge-
lopen half jaar organiseerden.
Kaarten voor de lezing zijn te 

koop via de website www.oe-
rij.eu. De kosten voor een avond 
bedragen 10 euro (inclusief kof-
�e). Vrienden van het Oer-IJ krij-
gen 10 procent korting. Meer in-
formatie is te vinden op de websi-
te oerij.eu of bel met vragen naar 
Huis van Hilde: 023-5143247. (fo-
to’s: aangeleverd)

Castricum - IVN afdeling Mid-
den-Kennemerland houdt op za-
terdag 14 april in samenwerking 
met Camping Geversduin een 
avondexcursie voor volwassenen 
en kinderen onder het motto ‘Ga 
je mee op zoek naar de bosuil?’ 
Arend de Jong neemt geïnteres-
seerden mee tijdens deze excur-
sie. 
Behalve uilen kunnen de deelne-
mers ook vleermuizen tegenko-
men in het donker. Als het weer 
meezit kan men op deze avond 
vleermuizen opsporen met een 
speciale ‘batdetector’.
Trek onopvallende, warme kle-
ding aan en zorg dat de kleding 
niet te veel lawaai maakt, want 
dat verstoort de dieren. Een zak-

lamp mag mee, maar alleen aan 
op advies van de gids. 
Aanmelden voor deze excursie 
kan bij de receptie van Camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205 in Castricum (info@cam-
pinggeversduin.nl  onder vermel-
ding van de excursie). Het vertrek 
is om 20.30 uur vanaf de receptie. 
Kosten zijn 4 euro voor volwasse-
nen, 2 euro voor kinderen. Graag 
gepast geld meenemen.

De kosten zijn exclusief een toe-
gangskaart tot de duinen, deze is 
te koop bij de automaat aan de 
ingang van het duingebied. Een 
dagkaart kost 1,70 en is alleen 
met chip of pin te betalen. (foto: 
aangeleverd)

Bosuilenexcursie

Kat in ‘t nauw
Castricum - Op eerste paasdag ‘s ochtends tegen negen uur is 
de brandweer in actie gekomen  voor een kat in een boom in het 
parkje aan het einde van de C. F. Smeetslaan. De brandweer heeft 
het angstige diertje uit de boom weten te krijgen en de kat aan zijn 
opgeluchte baasje kunnen overhandigen. (foto: Evelien Olivier)

Schoorsteenbrand
Bakkum - Zaterdagavond tegen 
half zeven is de brandweer met de 
ladderwagen van Heemskerk uit-
gerukt naar de Schelgeest in Bak-
kum. Dit omdat er in een woning 
een schoorsteenbrand woedde. 
Ze hebben de schoorsteen ge-

veegd om de brandhaard uit de 
schoorsteen te halen. 

De bewoners hebben een stook-
verbod gekregen tot de schoor-
steen nagekeken is door een er-
kend bedrijf. (foto: Evelien Olivier)

SP voert actie voor 
behoud lijnbussen
Regio - Connexxion heeft per 1 
april het aantal elektrische lijn-
bussen rondom Schiphol fors uit-
gebreid. Volgens SP Noord-Hol-
land gaat dit ten koste van het 
aantal lijnbussen in de rest van de 
provincie.

Om deze in het ogen van de SP 
afbrekende ongelijkheid tegen te 
gaan organiseert de SP-NH Sta-
tenfractie op maandagmiddag 9 
april vanuit diverse opstappun-
ten gratis georganiseerd busver-

voer naar de commissie Mobili-
teit/Haarlem, want de provincie 
beslist over de buslijnen. De be-
doeling is dat hier iedere inspre-
ker in maximaal drie minuten 
uitlegt hoe het ophe�en/inkor-
ten van zijn/haar lijnbus ervaren 
wordt om zodoende te pleiten 
vóór behoud van alle op te hef-
fen/in te korten Connexxion bus-
lijnen. De SP vraagt Noord-Hol-
landers die hier gebruik van wil-
len maken zich opgeven bij bij 
noordholland@sp.nl. 
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FC Castricum in rollercoaster naar winst

Castricum - In een sensatione-
le wedstrijd met een idioot sco-
reverloop heeft FC Castricum uit 
bij DVVA met 4-5 gewonnen, na 
eerst een 1-4 voorsprong tegen 
10 man uit handen te hebben ge-
geven.
De Castricummers gingen goed 
van start, maar keken bij de eer-
ste Amsterdamse aanval tegen 
een achterstand aan, toen Koen 
van Haaren ongehinderd mocht 
scoren, 1-0. Binnen een minuut 
was het alweer gelijk na een vrije 
schop van Carlo Vrijburg, inge-
kopt door Stef Zeilstra., 1-1. Deze 

goal gaf FCC vleugels en het goe-
de spel leverde na een half uur 
weer een luchtmachtdoelpunt 
op, toen Roy van Soest koppend 
afrondde bij een vrije schop van 
Maarten van Duivenvoorde, 1-2. 
Binnen de minuut was de marge 
zelfs verdubbeld door de atten-
te Martijn van Duivenvoorde, 1-3.
De thee had FC Castricum goed 
gedaan, want na rust liet het op-
nieuw goed, aanvallend voetbal 
zien, dat na een �itsende combi-
natie de 1-4 opleverde via alweer 
Martijn van Duivenvoorde. DVVA 
werd compleet weggespeeld en 

de knock-out leek halverwege 
de tweede helft te worden uit-
gedeeld. Gunther Sal�schberger 
kreeg rood na hands en Carlo Vrij-
burg mocht vanaf 11 meter het 
vonnis voltrekken. Hij faalde ech-
ter en wat daarna gebeurde, tart 
elke beschrijving.
DVVA ging met 10 man een alles-
of-niets-o�ensief aan en de con-
centratie bij FC Castricum ver-
dween totaal. De 2-4 van Thomas 
Ossenkoppele in de 73e minuut 
leek nog een incident, maar toen 
10 minuten voor tijd een vrije 
schop van Minus Visser zomaar 
het Castricumse doel inzeilde (3-
4), rook DVVA bloed en FCC was 
de kluts kwijt. 
Wat onvoorstelbaar leek, gebeur-
de in de 85e minuut. Max Haze-
winkel zorgde voor de 4-4. DVVA 
leek met 10 man zelfs te gaan 
winnen, totdat in de slotminuut 
Ernst Buijnsters vanuit de zoek-
geraakte kluts voor de Castricum-
se winst zorgde.

Zo is er toch weer hoop ontstaan 
voor FC Castricum, dat aanstaan-
de zaterdag bij winst op OSV toch 
weer meetelt in de tweede klasse. 
(foto: aangeleverd)

Ondanks hattrick Jort Kaandorp 
weer géén winst voor Vitesse: 3-3
Castricum - Om  mee te blijven 
doen voor de prijzen had Vites-
se op eigen terrein de volle winst 
moeten pakken tegen midden-
moter Hollandia T. Maar wéér 
lukte het niet. Van de negen du-
els buiten Castricum staat de tel-
ler al op 18 punten maar op de 
Puikman zijn na acht wedstrijden 
slechts 10 punten bijeen gesprok-
keld. Ook tegen de ploeg uit Tuit-
jenhorn kwam Vitesse, net als het 
heenduel, namelijk niet verder 
dan een 3-3 gelijkspel. Hollandia 
pro�teerde dit keer maximaal van 
zwak verdedigen van de thuis-
ploeg en kwam zelfs met nog 
zo’n 20 minuten te spelen op een 
1-3 voorsprong. Vitesse toonde 
daarna veerkracht door binnen 
een tijdsbestek van 3 minuten 
op gelijke hoogte te komen maar 
wist  daarna niet door te drukken. 
Door dit gelijke spel is Vitesse ge-
zakt van de vierde naar de zesde 
plaats. Komende zondag volgt de 
derby uit tegen Meervogels en bij 
winst aldaar kan Vitesse weer één 
of meer plaatsen stijgen.

Vitesse kende wat wijzigingen in 
de defensie omdat keeper Tom 
Laan en Bobby Meijer niet van 
de partij konden zijn. In een aan-
trekkelijke eerste helft was Vites-
se de iets betere ploeg en kreeg 
ook al binnen een kwartier twee 
aardige scoringsmogelijkheden. 
Maar ook Hollandia liet zich niet 
onbetuigd waardoor het spel aar-
dig op en neer golfde. Zo’n 5 mi-
nuten voor rust namen de bezoe-
kers zelfs de leiding.
In de tweede helft zakte Hollandia 
wat terug en moest zich beper-
ken tot wat meer countervoetbal. 
Een van die uitvallen leverde in 
de 58e minuut succes op na we-
derom zwak verdedigen aan de 
rechterkant. En ook dit keer werd 
het foutje koelbloedig afgestraft: 
0-2.  Nog geen twee minuten la-
ter viel echter de aansluitingstref-
fer. De ver opgerukte Jasper Rut-
gers werd door het midden vrij 
gespeeld voor de keeper maar 
werd van achteren aangetikt toen 
hij wilde uithalen. De dader werd 
bestraft met geel en de bal ging 

op de stip. Aanvoerder Jort Kaan-
dorp scoorde. Het wachten was 
daarna op de gelijkmaker. Maar 
wederom wist Hollandia opti-
maal te pro�teren van geklun-
gel in de verdediging bij Vitesse 
waardoor het in de 71e minuut 
op een 1-3 voorsprong kwam. Vi-
tesse leek aangeslagen maar op-
nieuw liet de aansluitingstre�er 
niet lang op zich wachten. Na een 
prima vrije trap van Robin Bak-
ker torende Jort Kaandorp bo-
ven iedereen uit en kopte de bal 
onhoudbaar binnen bij de twee-
de paal. Weer twee minuten later 
voltooide hij zijn puntgave hat-
trick toen hij in de diepte werd 
aangespeeld en vanaf links de bal 
wist binnen te schieten. Al dan 
niet terechte protesten voor bui-
tenspel werden door de scheids-
rechter weggewuifd. Daarna  zet-
te Vitesse nog wel alles op alles 
om de volle winst te pakken maar 
Hollandia T wist stand te houden 
en wist daardoor ook 2 punten af 
te snoepen van het inmiddels al 
12 duels ongeslagen Vitesse.

Weer beachvolleybal bij Croonenburg
Castricum - Het doek gaat weer 
van het zand, het zand wordt 
weer gevlakt, de palen en lij-
nen gezet en de netten gespan-
nen. Nu ook de temperaturen 
weer zullen gaan stijgen, gaat 
het beachvolleybal weer begin-
nen. Beachvolleybal bij 2Beach 
is dé sport om in de zomer je vol-
leybal skills bij te houden, of om 
gewoon lekker buiten bezig te 
zijn in een ongedwongen, relax-
te sfeer. Of je nu lekker een wed-
strijdje wilt spelen, of wilt trai-
nen; je bent van harte welkom bij 
2Beach, gelegen achter de Atle-
tiekvereniging de Duinloper aan 
Zeeweg 4 te Castricum. Kijk voor 
alle informatie op www.2beach.
nl.

Maar, om alvast in de agenda te 
zetten: op zaterdag 21 april van 
9.30 uur tot 12.00 uur organi-
seert 2Beach een introductie en 
demonstratie van KBSS (Kadijk 
Beachvolleybal Start Systeem). 
KBSS is dé methode om kinde-

ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar op een laagdrempelige 
manier het echte beachvolleybal 
te leren. Naast dit spelsysteem 
wordt er bij de kinderen ook veel 
aandacht gegeven aan de moto-

rische ontwikkeling door middel 
van goede loopscholing en be-
wegingsvorm. KBSS is een SPEL-
vorm … en stiekem een training 
ineen! Ook ouders zijn van harte 
welkom bij deze demonstratie.

De trainers zijn er weer klaar voor

Nog veel vrijwilligers gezocht
Voorbereidingen 1/8 triatlon in volle gang
Castricum - Het geluid van 
dranghekken die geplaatst wor-
den langs het parcours en het ze-
nuwachtig gedraai van de 230 
deelnemers die bezig zijn met de 
laatste voorbereidingen op hun 
sportieve prestatie. Dat is wat 
er gaat gebeuren op 1 juli in het 
centrum van Castricum. De twee-
de editie van de 1/8 triatlon Cas-
tricum gaat die dag van start. De 
organisatie is in handen van en-
kele sportminded vrijwilligers die 
Castricum een mooi, en sportief 
evenement gaan voorschotelen. 
De deelnemers zullen ieder klaar 
zijn voor hun twintig baantjes 
(vijfhonderd meter) zwemmen, 
twintig kilometer �etsen en vijf 
kilometer hardlopen door de 
dorpskern, alwaar de supporters 
de deelnemers luidkeels kunnen 
toejuichen voordat ze op het ho-
recaplein op de Dorpsstraat over 
de �nish zullen gaan.

,,We hebben de afgelopen maan-
den al veel werk verzet en gaan 
de komende maanden zo door 
om dit evenement weer tot een 
succes te maken’’, zegt Wilco van 
Pel die, samen met Michel Stee-
man en Gert Stoppels, de organi-
satie op zich neemt. ,,Het �etspar-
cours is iets minder bochtig ge-
maakt en de loopronde is ver-
kort, zodat de supporters hun fa-
vorieten vaker kunnen aanmoe-
digen.’’ De inschrijving is al even 
geopend en de teller staat inmid-
dels al op 180 deelnemers. Vol-

gens Michel Steeman is het met 
name bijzonder dat vrijwel alle 
deelnemers uit Castricum en om-
geving komen. ,,Dit is precies wat 
we voor ogen hebben met de-
ze triatlon, een lokaal evenement 
met vooral lokale deelnemers en 
supporters.’’

Het is natuurlijk een cliché, maar 
zonder vrijwilligers kan de orga-
nisatie niet bestaan. Er zijn nog 
veel vrijwilligers nodig op de dag 

zelf. Verkeersregelaars, opbou-
wers, afbouwers en helpers bij 
start en �nish. Een bijdrage le-
veren aan deze bijzondere dag? 
Stuur dan een reactie naar vrij-
willigerstriatloncastricum@gmail.
com. Nog meedoen met de 1/8 
triathlon? Ga dan snel naar www.
triatlon-castricum.com en schrijf 
in. De deelnemers kunnen op 1 
juli rekenen op veel aanmoedi-
gingen van het publiek. (Foto: 
Guido Bosland)

Eerste titel voor Beentjes Judo Sport
Regio - Het team van Beentjes Ju-
do Sport er in geslaagd om met-
een in het eerste jaar van het be-
staan, kampioen te worden van 
de West Friese Competitie. Zon-
dag 25 maart  was de slotronde 

in de sporthal van Beverwijk. Het 
team dat door Coen Stoop is sa-
mengesteld, bestaat uit oud-ju-
doka’s die stuk voor stuk bij train-
ster Eveline Beentjes hun basis 
hebben gelegd.

Van de 18 wedstrijden die er ge-
draaid zijn, werden 34 punten be-
haald. Genoeg om kampioen te 
worden. De teams van Cees Veen 
en Toradoshi stonden uiteinde-
lijk op zes punten achterstand. 
Er werden ruime overwinningen 
geboekt op het team van Land-
smeer en Hikiwake. Beide partij-
en werden gewonnen met een 
uitslag van 12-2. Volgend jaar 
komt het team, onder leiding van 
teamcaptain Coen Stoop, uit in 
de eerste klasse. Dan zal het sei-
zoen spannender gaan worden. 
Het team bestaat uit de volgen-
de judoka’s: -55 kg Lars Karssen 
en Romec Schneider, -60 kg Fa-
bio Loche, -66 kg Ruben Zoete-
lief, -73 Rik Wijs, Jochem Smit en 
Mark de Jong, -81 kg Mike Vlaar, 
-90 kg Coen Stoop en +90 kg Tim 
Schaper. 

Tweede plek voor Jade Wuurman
Limmen/Honselersdijk - Zater-
dag vond in Honselersdijk de der-
de wedstrijd van de LJC (landelij-
ke jeugd competitie) MTB plaats. 
De LJC is een competitie waarin 
de beste jeugd-mountainbikers 
van Nederland uitkomen.
Na een tweede plek in Olden-
broek en hetzelfde resultaat in 

Berlicum in Categorie 4 (leeftijd 
11/12 jaar) mocht Jade Wuurman  
uit Limmen, lid van Alcmaria Vic-
trix in Alkmaar, wederom haar 
goede benen etaleren op het 
technische parcours van Honse-
lersdijk. En technisch was het. De 
nachtelijke bui van vrijdag zorg-
de ervoor dat het glibberen en 

glijden werd terwijl het parcours 
op zichzelf al technisch genoeg is 
met twee rock-gardens (rots pa-
den), steile afdalingen, rots pla-
teaus en kombochten.
Na loting mocht Jade Wuurman 
op de tweede startrij plaatsne-
men. Ondanks het hoge tempo 
weet zij zich met speels gemak in 
de spits van de cours te handha-
ven. Toen de �nale van de wed-
strijd was aangebroken voel-
de Jade dat het tempo van haar 
groepje te laag was. Inhalen was 
moeilijk op het smalle parcours 
van Honselersdijk maar om een 
goede uitslag te rijden moest zij 
actie ondernemen. In de laatste 
ronde plaatste de Limmense een 
ultieme aanval die goed uitpak-
te en resulteerde in een tweede 
plek.

Jade Wuurman kan terugkijken 
op een prachtig gereden wed-
strijd. Ook in het algemeen klas-
sement (categoerie 4) deed zij 
goede zaken, zo staat zij twee-
de bij de meisjes en overall (met 
de jongens erbij) als vierde. Op 
naar de volgende wedstrijd, de 
‘Hel van Groesbeek’, op zaterdag 
7 april.
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Raadsspreekuur 16 april 2018
De raad zit voor u klaar ti jdens het Raadsspreekuur

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in
gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen,
een idee willen voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan
ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond
tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar
kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt
hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 16 april 2018.

Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit
kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel
088-9097014 / 088-9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

Raadsplein 26 april 2018
Op 26 april 2018 zal het eerstvolgende reguliere Raadsplein plaatsvinden. Zodra meer 
informati e over deze bijeenkomst bekend is informeren wij u via deze infopagina.

Diverse asfaltwerkzaamheden 9 en 10 april

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.

Op maandag 9 en dinsdag 10 april zijn er diverse herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de 
Hammerskjoldlaan (Castricum), Buurtweg (Akersloot), Middenweg (Limmen). Het gaat om het 
afmaken van werkzaamheden die eerder vanwege het slechte weer niet konden doorgaan. 

Bereikbaarheid
• Hammerskjoldlaan op 9 april van 7:00 tot 16:00 uur en op 10 april van 7:00 tot 12.30 uur is 

geen doorgaand verkeer mogelijk, vanwege frezen en asfalteren van de rijbaan. De afvalbak-
ken legen wij op 10 april in de middag.

• Buurtweg en Middenweg op 9 april ti jdelijk verkeershinder vanwege plaatselijke asfaltrepara-
ti es. Doorgaand verkeer blijft  mogelijk. 

De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners informeren wij per brief.

Meer informati e
Heeft  u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Frank Schönig, telefoon-
nummer 088 909 75 34 of e-mail frankschonig@debuch.nl 

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Aldi Zaandam B.V., Bakkerspleintje 77 (1901EZ) te Castricum, het uitbreiden van het bedrijf 
met elektrische ovens waarin brood wordt afgebakken;

• Vof de Graaf-Zonneveld, Zuiderdijkje 5 (1901MR) te Castricum, het uitbreiden van het be-
drijf door het vergroten van de minicamping van 15 naar 30 standplaatsen; 

• Bp Soomerwegh, Soomerwegh 3 (1902CE) te Castricum, het wijzigen van het bedrijf voor 

een ti jdelijke ontt rekking van grondwater en het lozen daarvan op het vuilwaterriool in 
verband met de inspecti e van ondergrondse brandstoft anks; 

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

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

Castricum, 4 april 2018

Offi  ciële mededelingen woensdag 4 april 2018

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
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Vrijwilligers gezocht
Regio - Waarom kiezen zo veel 
mensen voor vrijwilligerswerk. 
Mogelijke redenen zijn: anderen 
willen helpen of iets goeds doen 
voor de maatschappij, nieuwe 
mensen leren kennen. Maar ook 
talenten en (werk-)vaardighe-
den ontwikkelen of nieuwe erva-
ringen opdoen, leren van ande-
re mensen of culturen of gewoon 

omdat vrijwilligerswerk leuk is. Er 
zijn diverse organisaties in Cas-
tricum, Akersloot en Limmen op 
zoek naar vrijwilligers, jong en 
wat ouder. Al is het maar een uur-
tje per week.
Een greep uit de vraag naar vrij-
willigers van drie organisaties, ge-
vestigd in Geesterhage zijn:
- Toonbeeld is op zoek naar dé 

persoon die hen voor het voet-
licht gaat brengen. Hij/zij gaat 
zich (mede) bemoeien met de si-
te en brochure van Toonbeeld, de 
Culturele Agenda Castricum en 
andere zaken die met de PR te 
maken hebben. 
- Geesterhage is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die als 
gastheer/gastvrouw willen hel-
pen met het inschenken van con-
sumpties in de foyer ‘De Heerlyk-
hyd’. In het multifunctioneel cen-
trum Geesterhage zijn diverse 

culturele en maatschappelijke in-
stanties ondergebracht en huurt 
een aantal clubs en verenigin-
gen ruimte voor hun activiteiten. 
Het bekende theater Konings-
duyn biedt een podium aan zo-
wel lokale toneel- en muziekge-
zelschappen als aan symposia en 
bedrijfspresentaties. 
- De Klussenbank zoekt vrijwilli-
gers; geen hoveniers, die met na-
me oudere mensen willen helpen 
bij het verrichten van kleine tuin-
klussen. Vrouwen of mannen die 

met plezier in de eigen tuin wer-
ken, willen wellicht ook een an-
der een handje helpen die daarbij 
ondersteuning nodig heeft. Men 
geeft zelf aan wanneer of hoe 
lang men beschikbaar is, dus alle 
ruimte voor vakanties e.d. Er staat 
een kleine vergoeding tegenover.  
Tevens wordt er gezocht naar ie-
mand die bij de administratieve 
afhandeling van de Klussenbank 
wil ondersteunen en een ochtend 
per week baliedienst bij Welzijn 
Castricum wil draaien. 

Wie interesse heeft en zich wil la-
ten informeren over de vele mo-
gelijkheden in het vrijwilligers-
werk kan een afspraak maken bij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
(onderdeel van Welzijn Castri-
cum) Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. Het telefoonnummer is 
0251-65 65 62. 

De vacaturebank is ook te vinden 
op www.vrijwilligerswerkcastri-
cum.nl en op Facebook en Twitter 
@welzijncas.




