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Wensen vervuld dankzij Gouden Dagen
Castricum - In de woonzorgcen-
tra De Boogaert en De Santmark 
van ViVa! Zorggroep staan wens-
bomen van Gouden Dagen. Al-
le ouderen woonachtig in Castri-
cum mogen hun wens in één van 
deze bomen hangen. Gouden 
Dagen Castricum wil bereiken dat 
de oudere inwoners een dag be-
leven waar ze niet alleen naar uit, 
maar ook met veel plezier op te-
rug kunnen kijken.

Mevrouw Kooij uit De Boogaert 
wilde graag een keer een voor-
stelling van tangodansen zien. 
Haar wens ging zaterdag in ver-
vulling. Dansschool Luz de Lu-
na en Stichting Tango Art uit Alk-

maar boden aan deze wens te 
helpen vervullen. Geheel belan-
geloos kwamen zij een dansvoor-
stelling geven voor de bewoners 
van de Boogaert. Diverse soorten 
Tango werden door zes danspa-
ren gedanst met daarbij uitleg 
over de dans. ,,Ik heb ontzettend 
genoten van deze ochtend’’, aldus 
mevrouw Kooij. ,,Ik kom uit een 
muzikale familie en het tango-
dansen wilde ik graag van dicht-
bij meemaken. Wat � jn dat mijn 
wens is vervuld.” 
In de Santmark had een aantal 
bewoners de wens om een op-
treden van Opera Familia bij te 
wonen. Gouden Dagen vervulde 
hun wens op eerste paasdag. Be-

woners konden genieten van de 
prachtige kostuums en “een rond-
je Vrijthof”. Carla, Paul en Belinda 
verzorgden een feestelijk concert 
in de sfeer van André Rieu met 
hoogtepunten uit operette, musi-
cal, vrolijke opera en � lm. Voor de 
bewoners uit de Santmark was dit 
een onvergetelijke manier om Pa-
sen te vieren.
 
Meer weten over het project 
Gouden Dagen? Neem contact 
op met Jolanda van Dam, ViVa! 
Zorggroep, tel.: 06-22913188 of 
via j.vandam@vivazorggroep.nl. 
Meer informatie is ook te vinden 
op www.goudendagen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Laatste mogelijkheid 
inschrijven Bloemendagen
Limmen - Over ruim drie weken 
vinden de Bloemendagen weer 
plaats in Limmen. Na een koude 
periode waarbij de hyacinten zich 
nog niet echt lieten zien, heeft 
het mooie weer in het afgelo-
pen weekeinde de bloemen een 
groeispurt gegeven. Nog even en 
ze kunnen van het land gehaald 
worden. Veel deelnemers gaan 
meerdere avonden de velden 
in om de hyacinten te plukken. 
Daarna begint het prikken waar-
bij de meesten al op de zondag 
voor de start van de Bloemenda-
gen beginnen om het mozaïek op 
tijd af te hebben voor zaterdag-
ochtend. Afgelopen weekeinde 
is dankbaar gebruik gemaakt van 
het mooie weer om de voortuin 
weer in orde te maken. 
Op zaterdag 14 april is de laat-
ste mogelijkheid om in te schrij-
ven voor de Bloemendagen, op 
die datum wordt het routeboekje 

samengesteld. Diegenen die nog 
mee willen doen kunnen zich in-
schrijven via: Bloemendagenlim-
men.nl. (foto: aangeleverd)

Akersloot - Door een melding 
van een getuige kon de politie 
vrijdagmorgen twee verdachten 
van inbraak aanhouden. Het gaat 
om Amsterdammers van 21 en 22 
jaar oud.
Omstreeks 03.40 uur kreeg de 
politie de melding dat er gepro-
beerd werd in te breken in een 
woning aan de Simon Pauwels-
laan in Akersloot. Drie mannen 
waren er echter vandoor gegaan 
in een personenauto. De getui-
ge had het kenteken genoteerd 
en had dit doorgegeven aan de 
politie. Tijdens een zoektocht in 
de omgeving werd de auto op 
een parkeerterrein aangetrof-
fen. Twee van de verdachten wer-
den ter plaatse gevonden. Zij pro-
beerden zich tussen andere ge-
parkeerd staande auto’s te ver-
bergen. De (mogelijk) derde ver-
dachte werd niet gevonden. Ook 
de inzet van politiehonden lever-
de geen resultaat op. De verdach-
ten werden voor verhoor overge-
bracht naar het politiebureau.
Inbraken kunnen regelmatig wor-
den opgelost door goede meldin-
gen van getuigen. Verdachte per-
sonen zien bij een woning of be-
drijf en vermoeden dat er een in-
braak gaande is? Bel dan direct 
het alarmnummer 112. De poli-
tie is dag en nacht bereikbaar. De 
politie is er erg mee geholpen als 
men goede informatie kan geven, 
bijvoorbeeld over het aantal ver-
dachten, hun signalement en hun 
vluchtroute. Als er een voertuig 
wordt gebruikt, dan zijn merk en 
type, kleur en liefst het kenteken 
van groot belang.

Castricum - De wijk van wijk-
agent Wesley Wessendorp, Castri-
cum centrum, de Oranjebuurt en 
noord/zuid wordt tijdelijk waar-
genomen door wijkagent Vincent 
Beuling. De wijkagent is bereik-
baar onder het algemene num-
mer 0900-8844.

GEEN KRANT?
0251-674433

Castricum - Zo’n 25 boze oude-
ren togen afgelopen maandag 
vanaf De Santmark per bus rich-
ting Haarlem om hun protest te-
gen het ophe� en van lijn 164 
kracht bij te zetten. Het vervoer 
was georganiseerd door de pro-
vinciale fractie van de SP.

De stemming in de bus zit er 
goed in. Alle inzittenden zijn ge-
dreven omdat iedereen wel een 
reden heeft om tegen de ophef-
� ng van de buslijn te zijn. Cathari-
na Jongmans (80) verwoordt het 
aldus: ,,Mijn partner van 88 en ik 
wonen recht tegenover de halte 
van lijn 164 bij de Santmark. We 
hebben geen auto en maken zo’n 
drie keer per week gebruik van de 

bus. Als het mooi weer is gaan we 
ook wel eens naar Egmond om 
daar op een terras ko�  e te drin-
ken. Omdat we niet meer op va-
kantie kunnen is Egmond ons eni-
ge uitje en daardoor onze vakan-
tiebestemming geworden. Het 
ophe� en van de buslijn betekent 
‘einde vakantie’.” Ze houdt de ran-
den van haar hoed vast en zegt: 
,,Deze gaat af en ik maak een die-
pe buiging als de provincie als-
nog naar ons luistert.’’

In de vergadering van de com-
missie Financiën en Mobiliteit 
houden Marjo Husslage (SP) en 
Ron de Haan (Vrije Lijst) een vu-
rig pleidooi voor het behoud van 
de buslijn. Dit pleidooi wordt nog 

eens kracht bijgezet door Wil 
Groentjes en Carolien Janssen, 
die namens de bewoners van de 
aanleunwoningen van De Sant-
mark spreken. Het leidt ertoe dat 
de fracties antwoord willen heb-
ben op de vraag wat het precies 
kost om buslijn 164 nog 10 jaar 
in stand te houden en welke dek-
king hiervoor kan worden gevon-
den. 
Daarnaast is voor een aantal sta-
tenleden onduidelijk welke al-
ternatieven er worden geboden 
als de buslijn wordt opgeheven. 
De antwoorden op deze vragen 
zullen Provinciale Staten betrek-
ken bij hun beslissing op 23 april. 
Het blijft dus nog even spannend. 
(tekst en foto: Henk de Reus)

Actie tegen het opheffen van buslijn 164
Boze ouderen naar Provinciale StatenInbrekers 

na melding 
aangehouden

Waarneming
wijkagent
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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!
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Wandeltocht
Akersloot - De Akersloter Mara-
thonklub houdt 22 april weer een 
Koningswandeltocht. Een mooie 
wandeling door het Noord-Hol-
landse landschap. Er zijn verschil-
lende afstanden te lopen: 5, 10, 
15, 25 en 40 kilometer. De rou-
tes zijn uitgepijld. De start is bij 
de handbalkantine aan de Bos-
chweg 26 in Akersloot. De 40 ki-
lometer kan starten tussen 07.00 
en 09.00 uur, de 25 kilometer tus-
sen 08.00 en 11.00 uur, de 15 kilo-
meter tussen 09.00 en 13.00 uur, 
de  10 kilometer tussen 10.00 en 
13.00 uur en de 5 kilometer tus-
sen 10.00 en 15.00 uur. Voor meer 
informatie: www.amak.nu of 
0251-312973.

Richard Wiggers wil dat Castricum 
kinderpardongemeente wordt
Regio - Tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen is volgens Ri-
chard Wiggers, nummer 5 op de 
lijst van GroenLinks, weinig aan-
dacht geweest voor de internati-
onale vluchtelingencrisis. De ur-
gentie voor de vluchtelingen is 
volgens Wiggers groot, ook al 
komt dat niet meer dagelijks in 
het nieuws. Hij voert nu actie om 
van Castricum een kinderpardon-
gemeente te maken. 

Wiggers voelt zich erg betrok-
ken bij het leed van vluchtelin-
gen. ,,Mijn moeder moest in 1946 
vluchten nadat Indonesië de on-
afhankelijkheid had uitgeroe-
pen, Nederland dat niet erkende 
en er een enorme chaos uitbrak’’, 
verklaart hij deze betrokkenheid. 
,,Ze was 19 jaar en haar vader en 
broer waren al omgekomen. Haar 
zus was gegijzeld en een andere 
broer zat nog vast in Birma, waar 
hij aan de spoorlijn moest wer-
ken. Hoewel Nederlandse, welis-
waar met een donkere teint, werd 
ze na aankomst met de nek aan-
gekeken door de mensen hier. Als 
een tweederangs burger. Door 
het verhaal van mijn moeder voel 
ik me persoonlijk verbonden met 

het lot van hedendaagse vluchte-
lingen. Ik kan me niet voorstellen 
dat mensen die hier wonen zich 
dat lot niet zouden aantrekken.’’
Wiggers is een gastdocent voor 
Amnesty International gewor-
den om het verhaal van zijn moe-
der over te brengen op middel-
bare scholen. Dan neemt hij twee 
jonge Syrische mensen mee, om 
hun verhaal te laten doen over 
hun vlucht. Wiggers: ,,Ik hoop 
dan dat dat verhaal leidt tot een 
beeld over vluchtelingen dat 
meer recht doet aan de realiteit. 
Daarnaast ben ik lid geworden 
van GroenLinks omdat deze par-
tij een duidelijk standpunt durft 

in te nemen in deze zaak.’’

Inwoners van Castricum zouden 
volgens Wiggers op een eenvou-
dige manier hun bijdrage kunnen 
leveren door een oproep te doen 
aan burgemeester Mans om een 
kinderpardongemeente te wor-
den. Wiggers: ,,We geven hiermee 
een signaal van medemenselijk-
heid en kunnen een dreigende 
uitzetting van vierhonderd kinde-
ren voorkomen. Op het net kun-
nen we de petitie ondertekenen.’’ 
Hij doelt daarmee op de website 
https://actie.degoedezaak.org/
petitions/kinderpardongemeen-
te-castricum.

Afspraken zijn gemaakt om te komen tot 
een zo mogelijk raadsbreed programma 
Castricum - Vertegenwoordigers 
van alle fracties in de gemeente-
raad van Castricum hebben dins-
dag 3 april kennisgemaakt met 
informateur Gerrit Westerink. Tij-
dens deze eerste gezamenlijke 
bijeenkomst is een procesvoor-
stel van Westerink bediscussi-

eerd. Gezamenlijk zijn afspraken 
gemaakt over de te nemen stap-
pen. Deze stappen moeten lei-
den tot een zo breed mogelijk 
raadsprogramma voor de perio-
de 2018-2022. 
De raadsfracties streven ernaar 
om dit programma eind april ge-

reed te hebben. 
De volgende bijeenkomst is meer 
inhoudelijk van aard. Raadsfrac-
ties presenteren dan hun speer-
punten voor de komende vier 
jaar en vertellen wat ze in deze 
periode op deze punten willen 
bereiken. 

Lentefair Vrijeschool Castricum
Castricum - De tweede lentefair 
van Vrijeschool Castricum wordt 
gehouden op zondag 15 april van 
11.00 tot 15.00 uur. Er komen ver-
schillende kraampjes met mooie 
producenten, zoals speelgoed-
winkel De Ommekeer, stenen-
kraam Het Vijfde Element, Scorle-
wald, Schaapje Schaapje en ver-
schillende kraampjes met sei-
zoensproducten en antroposo-
�sche poppen. Daarnaast zijn er 
tal van kinderactiviteiten zoals 
een poppentheater, ezelrijden, 
vlinders vilten, parcours lopen en 
nog veel meer.
Om 13.00 uur is er een beleve-
nissenveiling. Er worden heel 
veel verschillende belevenissen 
aangeboden: van een workshop 
kundalini yoga, tot een workshop 
met paarden en van een granny 
stripe deken haken tot het vilten 

van een hele schapenvacht. Voor 
alle belevenissen zie www.vrije-
schoolcastricum.nl.
De lentefair vindt plaats bij Vrije-

school Castricum aan de Dr. Van 
Nieveltweg 20 in Castricum van 
11.00 tot 15.00 uur, toegang is 
gratis. (foto: aangeleverd)

Wethouder bezoekt Kleurenorkest
Limmen - De leerlingenraad van 
basisschool Het Kleurenorkest 
heeft een parkeerplan gemaakt 
voor het gebied rondom de 
school. Ze willen een aantal ver-
beteringen doorvoeren en heb-
ben daar de gemeente voor no-
dig. In dat kader kwam wethou-
der Marcel  Steeman op school 
om zelf van de leerlingen te ho-
ren welke ideeën zij hebben.
De leerlingenraad was er klaar 
voor: Kiyan, Stan, Merel, Yael, 
Luke, Loghan, Menno en Liv. Wil-
lemijn en Emma horen er ook bij, 
maar waren niet aanwezig. Als ie-
dereen er is, wil de wethouder 
eerst meer over de leerlingen-
raad weten. Wie zijn zij en wat 
doen ze? Hij legt de link naar de 
gemeenteraad. 
Dan wordt het parkeerplan be-
sproken. De leerlingen vertellen 
over de gevaarlijke situaties rond 
de school aan de Hogeweg tij-
dens het brengen en halen van 
de kinderen. De heer Steeman, 
zelf vader van twee schoolgaan-
de kinderen, herkent de situatie 
en geeft aan dat dit probleem op 
meerdere basisscholen speelt.  

Alle punten worden besproken. 
De kinderen hebben zelf al ge-
sproken met directeur Els Vonk 
en ze hebben de ouders geïn-
formeerd. Ook spreken ze ou-
ders aan als ze hun auto parkeren 
waar het niet mag. Ze denken er-
over �yers uit te delen en presen-
taties te geven in de klassen over 
verkeersveiligheid. 
De wethouder is onder de indruk 
van alle ideeën. Hij vraagt zich af 
wat hij voor de leerlingen kan be-
tekenen? De leerlingen weten 
het wel. Er moet een Kiss & Ride 

strook komen, een parkeerplatte-
grond, meer parkeerplekken, po-
litiesurveillance, camera’s en ex-
tra verkeersborden. De wethou-
der belooft uit te zullen zoeken 
welke ideeën ten uitvoer kunnen 
worden gebracht. Tenslotte be-
nadrukt hij dat het er vooral om 
gaat dat automobilisten zich be-
wust worden van hun gedrag. Hij 
verwijst naar een uitspraak die hij 
ziet hangen op de muur over ge-
drag. ,,Ook parkeergedrag is ge-
drag. En dat kun je dus verande-
ren.’’ (Foto: aangeleverd)

Eén servicecentrum 
voor vier gemeenten

Repair Café in De Bakkerij
Castricum - Zaterdagmiddag 14 
april is er weer een Repair Ca-
fé in De Bakkerij aan de Dorps-
straat 30. Dit Repair Café wordt 
vier keer per jaar georganiseerd 
door Transition Town Castricum 
en De Groene Bak en is toegan-
kelijk voor jong en oud. De Groe-
ne Bak is een Castricumse bewe-
ging die jonge mensen wil inspi-
reren duurzamer te leven. Transi-
tion Town Castricum is een net-
werk van Castricummers die aan 
de slag zijn om hun wonen, eten, 
werken en leven meer duurzaam, 
sociaal en lokaal te maken. Zij 
werken met simpele oplossingen 
en laten zien hoe ze elkaar kun-

nen helpen die uit te voeren. 
Op het Repair Café kan iedereen 
langskomen voor reparaties aan 
kleine elektrische en huishoude-
lijke apparaten. Ook is er advies 
bij computerproblemen. Verder 
is er hulp bij textielreparaties en 
hulp bij haken en breien. Helaas 
is er dit keer geen advies bij �ets-
reparaties. Vrijwilligers helpen ie-
dereen om samen spullen te re-
pareren. Repareren en reparaties 
zijn uiteraard op eigen risico.
Het Repair Café is van 13.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Iedereen be-
taalt alleen voor eventuele mate-
rialen. 

Schrijven voor Ethiopië
Castricum - ‘Als stille woorden 
spreken’ is de titel van de vierde 
gedichtenbundel van Annie As-
sendelft die onlangs is versche-
nen. Annie: ,,Ik heb het afgelopen 
jaar met veel liefde aan deze bun-
del gewerkt om opnieuw geld 
in te zamelen voor mijn project 
aidsmoeders en weeskinderen in 
Ethiopië. Heb er met vol vertrou-
wen al mijn energie ingestoken 
met de hoop dat ook dit boekje 
weer een groot succes mag wor-

den en veel geld gaat opleveren.’’
De boekjes kosten 12,50 euro per 
stuk. Voor het bedrag van een 
boekje kunnen 25 kinderen een 
maaltijd krijgen. 

De gedichtenbundel is te bestel-
len via frassendelft@casema.nl of 
via 0251-650757. De boekjes zijn 
tevens verkrijgbaar bij boekhan-
del Laan en damesmodezaak Twi-
ce aan de Torenstraat 36, beide in 
Castricum.

Castricum - De fronto�ce mede-
werkers van de gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo werken voortaan vanuit één 
centraal servicecentrum. Vanuit 
het gemeentehuis van Castricum 
beantwoorden zij vragen via tele-
foon of WhatsApp. Er verandert 
niets, men kan gewoon nog bel-
len en appen naar hetzelfde num-
mer. 

Er wordt elke dag gewerkt aan de 
dienstverlening. De samenwer-
king met Bergen, Uitgeest en Hei-
loo is een goed moment om de 

manier van werken aan te pak-
ken. Door te werken vanuit een 
servicecentrum op één locatie le-
ren de medewerkers van de ge-
meente van elkaar en kunnen ze 
elkaar vervangen bij afwezigheid. 
Hier blijft het niet bij. De komen-
de twee jaar wordt eraan gewerkt 
om alle vragen via telefoon, app, 
post en sociale media op één plek 
binnen te laten komen. Zo weten 
de medewerkers eerder wat er 
speelt in de gemeenten, kunnen 
ze hier eerder op reageren en de 
dienstverlening verder verbete-
ren.





06 11 april 2018

Te zien in de showroom bij Meubls Alkmaar
bubalou breidt collectie uit met 
nieuwe kleur Wicked Black

Vrijdag 13 april
Feestelijke opening Esthers Atelier

Finding your Feet
Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott er-
achter komt dat haar echtgenoot 
na een huwelijk van veertig jaar 
een verhouding heeft met haar 
beste vriendin, besluit ze bij haar 
oudere zus in te trekken.

Sandra zou niet meer kunnen ver-
schillen van de openhartige, vol-
op datende, vrijgevochten Bif die 
in een huur�atje woont. Maar 

die verandering van omgeving is 
misschien wel juist wat ze nodig 
heeft. Tegen haar zin in neemt Bif 
Sandra mee naar haar stijldans-
lessen, waar ze Bifs vrienden leert 
kennen: een kleurrijke en ener-
gieke groep leeftijdgenoten die 
Sandra laat zien dat pensione-
ring juist een begin is. En dat een 
scheiding je (liefdes)leven een 
verse start kan geven.

Sherlock 
Gnomes
Tuinkabouters Gnomeo en Juliet 
schakelen de hulp in van de be-
roemde detective Sherlock Gno-
mes om de mysterieuze verdwij-
ningen van andere tuindecoraties 
te onderzoeken.
De geliefde tuinkabouters uit 
Gnomeo and Juliet zijn terug met 
een nieuw avontuur in Londen. 
Nadat Gnomeo en Juliet met hun 
familie arriveren in de stad, zijn ze 
eerst vooral bezig om de tuin len-
teklaar te krijgen. Maar dan ko-

men ze erachter dat iemand in 
heel Londen tuinkabouters aan 
het kidnappen is. Als Gnomeo en 
Juliet thuiskomen en ze ontdek-
ken dat iedereen in hun tuintje 
weg is, dan is er maar één tuinka-
bouter die ze hiervoor kunnen in-
schakelen... Sherlock Gnomes. De 
beroemde detective en gezwo-
ren beschermheer van Londen-
se tuinkabouters arriveert samen 
met zijn assistent Watson om de 
zaak te onderzoeken. Het myste-
rie leidt de tuinkabouters op een 
doldwaas avontuur waar ze aller-
lei nieuwe �guren ontmoeten en 
een onontdekt deel van de stad 
verkennen.

Alkmaar - Breng het comfort dat 
je gewend bent van je huiskamer 
het hele jaar naar buiten met een 
bubalou buitenbank. Naast de 
bestaande kleuren antraciet, tau-
pe en blauw zijn de banken nu 
ook in het zwart te bestellen: Wic-
ked Black.
De buitenbanken hebben een 
tijdloos design, zijn 100% water-
dicht en gemaakt van antibacte-
riële stof. Dit maakt de bank zeer 
bijzonder. Hij is van sterk water-
vast multiplex en het model van 
de bank is zo ontworpen dat he-
melwater snel afgevoerd wordt. 
Hierdoor krijgen schimmels geen 
kans en kan de bank 365 da-
gen per jaar buiten blijven staan. 
Daarnaast hoef je niet meer met 
losse kussens te sjouwen.
Er zijn 16 standaard modellen of 
je kunt in overleg je eigen opstel-

Bakkum - Vrijdag 13 april vindt 
de feestelijke opening plaats van 
het nieuwe atelier van goudsmid 
en ontwerper Esther Lang. Het 
atelier is gevestigd op de Hee-
reweg 7 in Bakkum-Noord en ie-
dereen is welkom van 15.00 tot 
18.00 uur. Voor degenen die vrij-
dag verhinderd zijn is er de mo-
gelijkheid het atelier zaterdag 14 
april te bezoeken, ook van 15.00 
tot 18.00 uur.
Esther is al 12 jaar goudsmid van 
beroep. Ze werkte in een werkka-
mer in haar eigen huis en expo-
seerde onder andere bij galerie 
Streetscape en kledingzaak Ex-
clusivo. Drie jaar geleden verhuis-
de ze naar de Heereweg 7 waar 
ook mogelijkheden waren voor 
een atelier aan huis. Na een lang-
durige verbouwing is het atelier 
nu klaar voor de opening.
,,Ik heb in die jaren niet achter de 
werkbank gezeten, maar volg-
de diverse cursussen zoals be-
drijfskunde voor goudsmeden 
en een masterclass polijsten van 
een meester in dit vak. Ik heb echt 
weer zin om met al die nieuwe 
kennis aan de slag te gaan.’’
Esther maakt autonoom werk en 
sieraden in opdracht. Zij werkt al-
leen met edelmetaal, voorname-
lijk goud. Ze hecht belang aan het 
verwerken van eerlijke natuurlij-
ke materialen in de sieraden. 
Esther ontwerpt sieraden op 
maat. Het verwerken van oud 
goud en edelstenen voor een 

ling samenstellen. Er is altijd een 
oplossing voor ieder formaat tuin 
of terras. Comfort stond voorop 
tijdens het ontwikkelen van het 
product, hierdoor zit je net zo lek-
ker buiten als binnen. Bekijk de 
banken in de nieuwe kleur ‘Wic-

ked Black’ op  www.bubalou.nl . 
Hier kun je ook meer informatie 
vinden en ze natuurlijk direct be-
stellen. In de showroom bij Meu-
bls Alkmaar kun je de buitenban-
ken eventueel eerst zien en erva-
ren.

nieuw sieraad is heel goed mo-
gelijk.
De Bakkumse haalt haar inspira-
tie uit sterren/planeten, clusters, 
bollen en cellen, geometrie en 
natuur.
Het nieuwe atelier is iedere za-

terdag open van 13.00 tot 17.00 
uur en verder werkt Esther op af-
spraak, zij is te bereiken op 06-
41799051. Esther heeft een eigen 
facebookpagina en er wordt hard 
gewerkt aan haar website www.
estherlang.nl.

Goudsmid en ontwerper Esther Lang in haar nieuwe atelier (foto: aange-
leverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Finding your Feet

vrijdag & zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.15 uur

Phantom Thread
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

dinsdag 14.15 uur
Ready Player One - 3D

vrijdag 16.00 uur
The Shape of Water

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Bankier van het Verzet
zaterdag 16.00 uur
De Wilde Stad

vrijdag 18.45 uur
Three Billboards outside

Ebbing, Missouri
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Sherlock Gnomes (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Buurman en Buurman 

hebben een nieuw huis
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur 
Pieter Konijn 

Programma 12 april  t/m 18 april

Weer een prijs voor 
Brouwerij Dampegheest

Limmen - Na in 2017 bij de Dut-
ch Beer Challenge een zilveren 
medaille gewonnen te hebben 
voor de Zware Hufter, is het bij 
de prijsuitreiking 4 april in Rotter-
dam, een ‘Certi�cate of Excellen-
ce 2018’ geworden voor de len-
tebock Ut 1e Kieftai van de Lim-
mense Brouwerij Dampegheest.
In de categorie lentebock was er 
zilver voor Brouwerij Brand, brons 
voor Brouwerij Alfa en een Certi-
�cate of Excellence voor Brouwe-
rij Jopen en Brouwerij Dampeg-
heest. Een mooi rijtje waar ze tus-
sen staan. Dit is weer een opste-
ker voor Brouwerij Dampegheest, 
waar men constant bezig is met  
het verbeteren van de kwaliteit 
van hun bieren.
Nieuwsgierig naar deze prijswin-
naar? Hij is zondag 15 april in het 
Proe�okaal van Dampegheest, 
Schoolweg 1 in Limmen te proe-
ven van de tap. En ook natuurlijk 
hun andere heerlijke bieren. Van 
15.00 tot 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)
Brouwerij Dampegheest  doet dit 
jaar mee aan de Lente Bokketocht 
Limmen-Heiloo op 21 en 22 april. 
In de brouwerij, Achterweg 22 in 
Limmen hebben ze twee soorten 
lentebock te proeven. De Kiem 
van Duits & Lauret en natuurlijk 
de 1e Kieftai.

Bij Yoga2Go:
Eerste Stress Less training voor jong 
volwassenen erg goed ontvangen
Castricum - Zondag is bij Yoga-
2Go de eerste Stress Less training 
afgerond voor de leeftijden 17 tot 
25 jaar. Deze training gaat met 
name over het weer goed voelen 
wat er gebeurt in je lichaam. ,,Als 
we een tijd lang uit balans zijn en 
veel stress ervaren, dan kan het 
erg moeilijk zijn om de stressres-
pons signalen waar te nemen’’, al-
dus docente Lucie van Leeuwen. 
,,We voelen ons ‘normaal’ en toch 
zijn we uit balans. Met weer goed 
leren uitademen, de Wim Hof Me-
thode (ijsbaden), Tension Relea-
sing Exercises en het leren hoe 
je brein te gebruiken als gereed-
schap is deze training heel krach-
tig en e�ectief.’’
De deelnemers reageerden posi-
tief na a�oop. Enkele uitspraken: 
‘Ik heb een hoop nieuwe gevoe-
lens gehad en ervaren wat echt 
ontspannen is. Dit heb ik in een 
lange tijd niet gevoeld.’ 
‘Het is �jn om te weten wat in 
mijn lichaam omgaat. Om te we-
ten wanneer ik gespannen ben 
en wanneer ontspannen.’
‘Ik heb me gerealiseerd dat mijn 

lichaam veel meer kan dan wat 
mijn hersenen en emoties den-
ken (zware oefening - ijsbad!)’
‘Ik kwam bij de derde les veel 
dichter bij mijn gevoel door de 
ademhalingsoefeningen, ook 
heb ik het idee dat ik mezelf weer 
beter heb leren kennen.’
Lucie van Leeuwen is blij met de 

reacties en wil de deelnemers 
nog één wijsheid meegeven: ,,Je 
brein is een gereedschap. Je kunt 
het gebruiken om een huis te 
bouwen of kapot te slaan!’’
Meer informatie, ook over de vol-
gende stress less trainingen voor 
deze leeftijdsgroep, is te vinden 
op:  www.yoga2go.nl.

In de Maranathakerk
Vertelvoorstelling over vluchtelingen 

Regio - In de Maranathakerk 
wordt zondag 15 april om 16.00 
uur de vertelvoorstelling ‘Mijn 
hart woont elders’ gespeeld door 
Gottfrid van Eck en Pauline Seeb-
regst. 
De problemen van het asielbeleid 
en vluchtelingen in Nederland 
vullen bijna dagelijks de kran-
ten. Mensen die wegvluchten uit 
hun geboorteland hebben veel 
te verliezen; hun veiligheid, hun 

familie, hun toekomst. Maar ook 
hebben ze te winnen; een nieu-
we thuishaven en een toekomst 
elders. Kennen we hun verhalen 
en krijgen ze een gezicht? Wat 
houdt een mens in zo’n situatie 
op de been?

In deze vertelvoorstelling staan 
de (waargebeurde) verhalen cen-
traal van twee vluchtelingen; 
Mounir uit Syrië en Ayisha uit 

Ethiopië. Zij ontmoeten elkaar er-
gens in een wachtkamer in Ne-
derland. Tijdens het lange wach-
ten vertellen ze elkaar hun ver-
haal. Ze delen hun verscheurd-
heid en verlangen. Maar ook ver-
tellen ze over hun bijzondere er-
varingen en de hoopvolle verha-
len die ze hoorden als kind. Wat 
leeft er in het hart van de ander? 
Wat maakt dat mensen ergens 
‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Een ver-
haal dat raakt in het hart. 

Gottfrid van Eck en Pauline See-
bregts hebben beiden reeds hun 
sporen verdiend als professionele 
vertellers. In 2007 werkten zij eer-
der samen en maakten het ver-
halenprogramma ‘S.O.S.’ voor een 
internationaal verhalenfestival in 
Galilea, Israël. 

De toegang is gratis, vrijwillige 
bijdrage na a�oop. (Foto: aange-
leverd)
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Castricum - Opnieuw is er sprake 
van schade door diefstal achter 
het Strandvondstenmuseum op 
de tuin. Dit keer is de bypass van 
de beregeningsinstallatie (een 
pvc basisconstructie met twee 
kogelkranen) afgebroken en ont-
vreemd van de put op het terrein 
(van inmiddels PWN).
De leiding en toevoer van de 
bron voor het beregenen is nog 
steeds in gebruik en eigendom 
van Twisk Zanderij vof en bevindt 
zich inmiddels nabij de door de 
PWN te slopen en op te ruimen 
plek op het voormalige pacht-
land. De percelen zijn sinds okto-
ber 2016 weer in gebruik bij PWN. 
Mogelijk dat dieven ten onrechte 
hebben gedacht dat de installatie 
een onderdeel was van de te slo-
pen locatie. De schade bedraagt 
circa vierhonderd euro. Er is in-
middels aangifte gedaan.  
PWN heeft het voornemen de op-
ruimwerkzaamheden plaats te la-
ten vinden bij de de�nitieve na-
tuuraanleg.

Beregeningsmateriaal gestolen

Nieuw aangeschafte kogelkranen met buisconstructie bij de oude pomp-
plaats (foto’s: aangeleverd)

Juliana van Stolberg winnaar 
Rabobank schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Woensdag 4 april 
werd het Rabobank schoolvoet-
baltoernooi gehouden voor de 
meisjes uit de groepen 7 & 8 van 
de basisscholen in Castricum. Dit 
evenement werd afgetrapt door 
Burgemeester Toon Mans en een 
vertegenwoordiger van sponsor 
de Rabobank.
Ondanks het niet al te beste weer 
hadden de meiden er duidelijk 
plezier in en werd er goed samen 
gespeeld. In de halve �nale won 
de Sokkerwei 1 van de Cunera 1 
en in de andere halve �nale won 
de Juliana van Stolberg 2 van de 
Sokkerwei 2. De �nale werd een 
spannende wedstrijd die nipt ge-
wonnen werd door de Juliana 
van Stolberg 2, waardoor zij zich 
schoolvoetbalkampioen 2018 
van Castricum mogen noemen. 
De Cunera 1 won de wedstrijd om 
de derde plaats en de Sokkerwei 
2 werd vierde. De sportiviteitprijs 
werd gewonnen door Helmgras 4 

en de spandoekenwedstrijd werd 
gewonnen door de Sokkerwei, 
die een erg origineel spandoek 

hadden gemaakt met heuse sok-
ken eraan gemaakt. (foto: aange-
leverd)

Boekjes en meer van Tanja Koet
Castricum - Tanja Koet heeft on-
langs drie kinderboekjes uitge-
geven. De illustraties en gedich-
ten heeft zij jaren geleden voor 
haar kinderen gemaakt. Nu is het 
met behulp van haar dochter, die 
de layout heeft gedaan, uitge-
geven in eigen beheer. Het zijn 
drie boekjes met zwart/wit illu-
straties en kleurvlokjes op de on-
dergrond. De boekjes zijn gebun-
deld in kleur. ,,Naast de boekjes 
maak ik ook sieraden, kostuums 
voor buikdansen, hoofdtooien en 
krachtvoorwerpen”, vertelt Tanja. 
,,De veren komen van onze eigen 
dieren en worden na de rui verza-
meld, gewassen en gesorteerd. 
De baby/peuter hoofdtooitjes 
zijn schattig voor een fotoshoot. 
De boekjes zijn bij mij persoonlijk 
te verkrijgen, bij Etsy.com onder 
Pauw Wauw. De bundel van drie 
boekjes in kleur is tevens te ver-
krijgen bij boekhandel Laan. Op 
15 april staat Tanja op de Lente-
fair van de Vrijeschool van 11.00 
tot 15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Lezing: Zuid-Afrika, land van uitersten

Er zijn wel wensen maar.....
Leerlingen Kerkuil positief over Limmen
Limmen - Welzijn Castricum heeft 
op de basisschool De Kerkuil het 
onderzoek ‘Kids in de Buurt’ uit-
gevoerd in het kader van buurt-
gericht werken. Doel van ‘Kids 
in de Buurt’ is zicht te krijgen op 
wensen en hiaten op het terrein 
van wonen en welzijn in Limmen 
en deze samen met leerlingen en 
andere partijen op te pakken om 
het wonen in de kern nog pretti-
ger te maken. Leerlingen uit drie 
groepen 7 en een aantal ouders 
zijn gevraagd naar hun mening 
over onder meer: buitenspelen, 
verkeer, sociale veiligheid en de 
eigen buurt. 

Uitkomsten ‘Kids in de Buurt’ 
De leerlingen uit de drie groepen 
van De Kerkuil geven Limmen een 
ruime acht. Er is veel dat gewaar-
deerd wordt in de kern door kin-
deren en ouders: ‘Limmen is een 
gezellig en leuk dorp en mensen 
helpen elkaar’. Een traditie als de 
Bloemendagen wordt belangrijk 
gevonden. Wel wordt het zwem-
bad door veel kinderen gemist.  
Leerlingen en ouders vinden dat 
de speelplaatsen in Limmen uit-
dagender mogen worden en 
meer gericht op de leeftijd bo-
ven zeven jaar. Meer voetbalveld-

jes is ook een wens van de kinde-
ren. Een aantal voetbalveldjes is 
aan verbetering toe: ze zijn hob-
belig of kaal. Niet alle veldjes zijn 
echter als voetbalveldje bedoeld, 
geeft de gemeente aan.  
Als het over het verkeer gaat noe-
men veel kinderen de kruisingen 
op de Rijksweg gevaarlijke plaat-
sen. Op de Kerklaan is weinig 
plaats voor meerdere �etsers te-
gelijkertijd bij het verkeerslicht. 
De kruising Rijksweg/Visweg 
wordt door de kinderen even-
eens als een lastige kruising be-
oordeeld. Momenteel wordt, op 
verzoek van inwoners, de moge-
lijkheid van een rotonde op de-
ze plaats onderzocht. Verder ge-
ven de kinderen en ouders aan 
dat in de hele kern, maar voor-
al op de Dusseldorperweg en de 
Oosterzijweg, te hard wordt ge-
reden, met name in de spits. De 
Oosterzijweg en de Dusseldor-
perweg worden in de toekomst 
verkeersarmer door maatrege-
len op de Oosterzijweg. Ouders 
doen de suggestie om meer her-
halingsborden te plaatsen in 30 
km-zones om automobilisten be-
wust te maken van hun rijgedrag. 
De gemeente gaat periodiek een 
display met snelheidsinforma-

tie voor automobilisten plaatsen 
op de Dusseldorperweg en ande-
re plaatsen waar een display ge-
wenst is. 
Bij school zouden de leerlingen 
graag hogere hekken om het 
pannaveldje zien om de gevaar-
lijke situaties die nu ontstaan op 
de Dusseldorperweg, door ballen 
die daar terecht komen, te vermij-
den. Een extra oversteekplaats bij 
school bij de kruising Lage Weide 
en Dusseldorperweg draagt ook 
bij aan de veiligheid bij school, 
zijn ouders van mening.  
Wat betreft de buurt, zegt het 
grootse deel van de leerlingen 
veel met vriendjes in de buurt op 
te trekken, buurtbewoners te hel-
pen als dit nodig is en juichen zij 
bestaande of nieuw te organise-
ren buurtfeesten en spelendagen 
toe.  De leerlingen hebben, sa-
men met Welzijn Castricum, on-
langs met vertegenwoordigers 
van de gemeente gesproken over 
hun bevindingen en wensen voor 
speelplekken en het verkeer in 
Limmen. 
Meer informatie: Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, Cas-
tricum. Telefoon: 0251-656562. 
Mail: info@welzijncastricum.nl.  
(foto: aangeleverd)

Castricum - Maureen Hessel 
geeft woensdag 18 april een le-
zing over Zuid-Afrika in De Kern. 
Ze werkt als vrijwilligster in de 
Townships van Port Elizabeth, 
Zuid-Afrika. Ze reist door ruig ge-
bied, over uitgestrekte vlaktes of 
leeft in Baviaanskloof zonder eni-
ge luxe. Als ze terug is in Neder-
land heeft ze meestal heimwee 
en wil ze weer terug. 
Waarom? Wat doet Zuid-Afri-
ka met haar? Waarschijnlijk een 
combinatie van de prachtige na-
tuur, het simpele leven, de cul-
tuur, de geschiedenis, de tegen-
stellingen op allerlei gebied en 
het iets kunnen betekenen voor 
anderen.
De lezing vindt plaats op woens-
dag 18 april van 19.30 tot 21.30 
uur in De Kern aan de Overtoom 
in Castricum. De lezing is georga-

niseerd door het Vrouwen Con-
tact Castricum (VCC) en voor ie-
dereen toegankelijk. Niet-leden 

betalen € 4,00 waarbij inbegre-
pen ko�e of thee. (foto: aange-
leverd)

Twee keer kermis in Akersloot
Timmerdorp heeft thema ‘kermis’
Akersloot - Deze zomer zal 
het niet één keer kermis zijn in 
Akersloot, maar twee keer. Na 
het evenement begin augustus, 
zal het eind augustus opnieuw 
feest zijn, maar dan een kermis 
zelf gebouwd door de kinderen, 
op het veldje aan de Roemers-
dijk. Het thema van het 22e tim-
merdorp Akersloot is dit jaar ‘ker-
mis’. Bijna tweehonderd kinderen 
en tientallen vrijwilligers hebben 
zich ingeschreven, en beloven er 
weer een prachtig spektakel van 
te gaan maken. Het timmerdorp 
vindt dit jaar plaats van woens-
dag 29 augustus tot en met za-
terdag 1 september. De organisa-
tie heeft er ook heel veel zin in en 
heeft al vele spellen en activitei-
ten in petto, zodat wie uitgetim-
merd is zich niet hoeft te verve-
len. 
Tijdens de bonte avond op vrij-
dag, mag iedereen de prachtige 
‘kermisattracties’ komen bewon-
deren en genieten van de optre-
dens van alle jonge talenten. Ook 
wordt deze avond een loterij ge-
houden waarmee leuke prijzen te 
winnen zijn. 
De organisatie kijkt weer uit naar 
een prachtige week, mede mo-
gelijk gemaakt door vele vrijwil-
ligers, sponsoren en uiteraard 
de altijd leuke en enthousias-
te kinderen van Akersloot. Voor 
meer informatie over het timmer-
dorp, na-inschrijven en eventu-
eel sponsoring kijk op de website 
www.timmerdorpakersloot.nl en 
de facebookpagina. (Foto’s: aan-
geleverd)
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Vitesse verliest van Meervogels
Castricum - Voor Vitesse was het 
eigenlijk erop of eronder. Om 
mee te kunnen blijven doen voor 
de prijzen moest in Akersloot van 
Meervogels gewonnen worden. 
Maar net als op de Puikman was 
het Meervogels dat in een teleur-
stellende derby aan het langste 
eind trok. En alles overziende was 
er op die zege ook niet veel aan te 
merken. Want verdedigend stond 
het als een huis en ondanks die 
verdedigende instelling wisten ze 
na rust aanvallend meer te bren-
gen dan het in de tweede helft 
machteloze Vitesse. De neder-
laag betekende en passant ook 
het eind aan de ongeslagen reeks 
van 12 duels op rij!

Vitesse startte in een te veel te 
laag tempo. Het fysiek veel ster-
kere Meervogels leunde rustig 
achterover met soms wel 5 of 6 
man in de achterste linie en liet 
Vitesse het spel maken. Na bal-
verlies of na winst van persoon-
lijke duels probeerde Meervogels 
direct gevaarlijk te worden in de 
omschakeling. Maar ook de thuis-
ploeg slaagde er voor rust niet of 
nauwelijks in gevaarlijk te wor-
den. De eerste kans viel na 11 mi-

nuten te noteren toen Jort Kaan-
dorp na een aanval over links de 
bal plotseling voor zijn voeten 
kreeg maar hij schoot net over. 
Pas in de slotfase van de eerste 
helft kwam Meervogels tot twee 
mogelijkheden maar verreweg 
de grootste kans viel in de 43e 
minuut te noteren voor Vitesse. 
Na een lage maar scherpe voor-
zet vanaf links dook de keeper 
naar de bal maar kreeg die niet 
onder controle. De bal kwam ver-
volgens voor de voeten van Mats 
Laan die Vitesse vanaf een meter 
of 7 midden voor doel op voor-
sprong had kunnen en moeten 
schieten maar zijn schot ging net 
over in plaats van onder de lat.

Na rust begon Meervogels wat 
energieker dan voor rust maar al 
gauw viel het duel terug naar het-
zelfde gezapige niveau als voor 
rust. Tot halverwege de tweede 
helft gebeurde er dan ook wei-
nig spectaculairs. Maar in de 70e 
minuut was het wel raak. Vites-
se leed onnodig balverlies op het 
middenveld waarna Tom Adri-
chem op links in de diepte werd 
aangespeeld. Vlakbij de achter-
lijn en nog buiten het strafschop-

gebied wist hij uit die welhaast 
onmogelijke hoek de bal bij de 
eerste paal binnen te knallen en 
daarmee de iets te ver voor zijn 
doel staande Tom Laan volledig 
te verrassen: 1-0. Een paar minu-
ten later ging het opnieuw mis 
na balverlies op het middenveld. 
Menno Frankfort probeerde de 
fout nog wel te corrigeren door 
de doorgebroken speler te ach-
terhalen maar die kwam door die 
actie net buiten het strafschop-
gebied ten val. Dat betekende 
een rode kaart, dus moest Vites-
se verder met 10 man. En de vrije 
trap werd over geschoten. Toen 
Meervogels in de 78e minuut 2-0 
maakte was het duel beslist. Vites-
se probeerde het nog wel, maar 
miste deze middag de snelheid 
en creativiteit om het Meervogels 
moeilijk te maken. Het laatste wa-
penfeit was nog een vrije trap van 
Jasper Rutgers die rakelings naast 
ging. Door deze nederlaag is Vi-
tesse de aansluiting met de kop-
groep kwijtgeraakt en is de kans 
op de nacompetitie zo goed als 
verkeken.
Volgende week is Vitesse vrij, de 
week daarna volgt de thuiswed-
strijd tegen DTS.

Dave Koelman op EK Rugby
Akersloot - Dave Koelman uit 
Akersloot speelt momenteel op 
het EK Rugby. Vrijdag 6 april ver-
trok hij met het NL Rugbyteam 
U20 naar Coimbra in Portugal 

voor het EK. De �naledag is op za-
terdag 14 april. Alle wedstrijden 
zijn live te volgen op RugbyEu-
rope.tv (Foto: eurorugby2018.pl/
szymongruchalski)

Limmen JO19-1 weer zaalvoetbalkampioen
Limmen - Na een zeer spannend 
verlopen competitie heeft Lim-
men in de laatste wedstrijd het 
kampioenschap, net als in het na-
jaar, veilig gesteld. Hiermee werd 
het favoriete White Stones 1 uit 
Egmond aan Zee afgetroefd. 
Voor de mannen uit Limmen 
wordt hiermee een fantastische 
periode afgesloten. Na zes kam-
pioenschappen in de afgelopen 
jaren valt het team nu uit elkaar. 
Enkele jongens stoppen en som-
migen gaan door in een senioren-
team. Voor de leiders eindigt hier-
mee ook een periode waarin met 
veel plezier en bezieling de zaal-
voetbalsport is bedreven.

Onderlinge wedstrijden bij 
Gymvereniging DOS Castricum

Wereldtafeltennisdag bij 
tafeltennisvereniging Castricum 
Castricum - Vrijdag werden de 
laatste thuiswedstrijden van de 
voorjaarscompetitie in de Gobat-
straat gespeeld door de teams 
van Tafeltennisvereniging Castri-
cum. Op deze wereldtafeltennis-
dag werd door team 1 en team 2  
winst geboekt. Team 1, bestaan-
de uit Frank Walrave, Kay Tan en 
Kees Houbaer, haalde tegen TSTZ 
uit Haarlem alle 10 punten bin-
nen en zal hoogstwaarschijnlijk 
de volgende uitwedstrijd kampi-
oen worden. Kees en Kay, beiden 
linkshandig, lieten samen met 
Frank hun beste spel zien waar de 
toeschouwers van genoten. 

Waar team 2 in de uitwedstrijd 
nog met 7-3 verloor van Rapidity 
uit Beverwijk werd nu met 7-3 ge-
wonnen. Of het nou aan wereld-
tafeltennisdag lag of niet, de spe-
lers hadden vleugels en sloegen 
de een na de andere smash. Kees 
van der Meulen en Sandra Staring 
scoorden beiden een hattrick. 
Team 3, dat vorig seizoen gepro-
moveerd was naar de 4e klasse 

Castricum - Zondag werden de 
onderlinge wedstrijden van gym-
vereniging DOS Castricum ge-
houden. Een heel gezellige maar 
ook spannende dag voor alle jon-
gens en meisjes die turnen bij de 
recreatiegroepen van de turnver-
eniging.
De dag begon in alle vroegte met 
de kleuters die hun gymkunsten 
lieten zien aan vaders, moeders, 
opa’s, oma’s en andere bekenden. 
Na het meedoen aan het lied over 
de dierentuin, was het tijd voor 
klimmen, springen, rollen, zwaai-
en en nog veel meer. Men eindig-
de dit uurtje met het lied ‘Super-
man’ waar zowel de kinderen als 
het publiek enthousiast aan mee-
deden. Na a�oop kregen alle kin-
deren een welverdiende medail-
le en glommen niet alleen de kin-
deren van trots maar ook het pu-
bliek. 
Vervolgens was het de beurt aan 
de jongste meisjes en jongens. 
Zij lieten al echte turnoefenin-
gen zien op balk, brug, vloer en 
sprong. Zij werden beloond met 
veel applaus, mooie cijfers van 
echte juryleden en uiteraard een 
welverdiende bronzen, zilveren 
of gouden medaille.

had het erg zwaar tegen Nootw-
heer uit Purmerend. Wendy van 
Zilt-Wokke kon nog wel de eer 
redden door één partij te winnen. 
Team 4, dit seizoen getro�en 
door veel blessureleed, kon ge-
lukkig een volledig team op de 

been brengen en speelde mooie 
partijen waarbij een aantal in 5 
sets werd gespeeld. Marjan Bak-
ker was de uitblinkster met 2 
winstpartijen. Jos Stet voegde 
hierbij nog een punt, uitslag der-
halve 3-7 tegen Nootwheer.

Kay Tan en Kees Houbaer, de twee linkshandige spelers van team 1 (fo-
to: aangeleverd)

Er volgden nog twee wedstrijden 
waarin de meisjes het steeds op-
namen tegen hun leeftijdsge-
nootjes. Vele mooie oefeningen 
kwamen voorbij en vele ouders 
konden vol trots kijken naar het-
geen hun kinderen geleerd had-
den tijdens de wekelijkse turnles-
sen. Tussen de wedstrijden door 
kon men genieten van mooie de-

monstraties, uitgevoerd door de 
selectiemeisjes van DOS.

Dankzij de inzet van veel vrijwilli-
gers, ju�en, hulpju�en en juryle-
den kijkt men weer vol tevreden-
heid terug op een geslaagde dag. 
Meer informatie over de vereni-
ging is te vinden op www.doscas-
tricum.nl.

CasRC mini’s vierde van Nederland
Castricum - Zaterdag speelden 
de 16 beste mini rugbyteams 
(11-12 jarigen) van Nederland 
een toernooi in Tilburg. Het he-
le seizoen hebben de mini’s van 
CasRC training en coaching ge-
had van Bob Waitere en ze wa-
ren klaar voor deze dag. In de 
poulefase kwam CasRC tegen-
over het sterke RC Rotterdam te 
staan. CasRC zette meteen druk 
en werkte goed samen. De wed-
strijd eindigde in 3-0 voor Cas-
RC. Daarna volgde Cluster Twente 
Red, het zelfvertrouwen was aan 
de kant van CasRC groot, en mak-
kelijk werd het 5-1 voor CasRC. RC 
Feanster (Heerenveen) werd ook 
geen probleem, 4-0 voor CasRC. 
In de kwart�nale stonden ze te-
genover RC Delft waar de fysie-
ke tegenstand groter was. Maar 
door goede communicatie, de 
verdediging goed te sluiten en de 
bal aan de kant van CasRC te hou-
den werd het 2-0 in het voordeel 
van CasRC. De halve �nale werd 
tegen Haagsche RC gespeeld. 
Beide partijen waren zich bewust 
van elkaars kwaliteiten en wisten 
dat ze moesten winnen om in de 
�nale te komen. De spanning was 
te voelen voor supporters en ou-
ders langs de kant. De concentra-
tie was groot, Haagsche maak-
te de eerste try, vervolgens wist 

Stijn langs de �anken met een 
snelle sprint 1-1 te maken. De 
vreugde langs en in het veld was 
groot. De druk die het Haagsche 
zette gevolgd door goede verde-
diging waardoor ze balbehoud 
en balwinst kregen was teveel 
voor CasRC. Het Haagsche maak-
te 2-1. Knap was dat CasRC zich 
bleef concentreren en prachtige 
verdedigingsacties liet zien. Na 
de wedstrijd was de vreugde bij 
Haagsche RC groot en de teleur-
stelling bij CasRC ook. Het Haag-
sche maakte de �nale makkelijk 
af en werd uiteindelijk winnaar 
van het toernooi. De mini’s van 
CasRC hadden het mentaal zwaar 

en in de wedstrijd tegen RC Haar-
lem werd het 0-5 voor de tegen-
stander. Eindigen bij de vier beste 
mini rugbyteams van Nederland 
is wel om trots op te zijn en een 
felicitatie waard. 
Op de foto boven van links naar 
rechts Bob Waitere, Sem Rietveld, 
Dion Olivier, Ben Korsmit, Kick 
van Wijngaarden, Luuk van Eijk, 
Teun van de Heijden. Midden: 
Jids Stoop, Lucas ter Schegget, 
Tristan Way, Rick Beers, Sky Mac-
Mootry, Mackenzy Roberts. On-
der: Floris van Harten, Noa Waite-
re, Jamie Driessen, Stef Glandorf, 
Siep Walta, Stijn Wilbrink. (foto: 
Raoul van Eijk)

Duivenseizoen 
van start
Castricum - Zaterdag begon-
nen liefst 16.000 Noord-Holland-
se duiven vanuit Roosendaal aan 
de eerste wedstrijd van het sei-
zoen. De duiven zitten strak in 
het pak, zijn uitgerust na de win-
terstop en hebben een paar jon-
gen groot gebracht. De weersom-
standigheden leken ideaal. Hoog-
gespannen verwachtingen dus 
ook bij de leden van De Gouden 
Wieke, waar een duif van Arie en 
Rie Hageman na 1 uur en 7 minu-
ten als eerste ruim 120 kilometer 
had afgelegd. Met de wind in de 
rug werden hoge snelheden ge-
maakt. 
Dat zorgde er tevens voor dat 
veel duiven veel te ver doorvlo-
gen, en zo bijna een dubbele af-
stand a�egden naar hun hok. 
De felicitaties in de vereniging 
gingen verder naar Gerhard 
Tromp en Ad van de Reep.

Eerste zomer-
markt op 6 mei
Castricum - Star Promotions or-
ganiseert op zondag 6 mei de 
eerste zomermarkt in het cen-
trum van Castricum van 11.00 tot 
18.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op 
de facebookpagina van organisa-
tor Star Promotions.

Zondag 15 april 14.00 uur:

Limmen  -  VRONE

balsponsor: VERVOERCENTRALE J. PEETERS B.V. AMSTERDAM

pupil v.d. week: NICK ADMIRAAL (keeper Limmen JO13-1)
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FC Castricum laat het afweten tegen OFC
Castricum - Waar FC Castricum 
in de eerste helft tegen OSV re-
delijk tot goed voetbal liet zien, 
was daar na rust niets meer van 
over en konden de Oostzaners 
een eenvoudige 1-3 overwin-
ning bijschrijven.
Met de 1-6 uitzege bij OSV in ge-
dachten ging FC Castricum di-
rect op jacht naar een goed resul-
taat. Dat leverde in de derde mi-
nuut al een levensgrote kans op 
voor Elario Zweet, die vrij voor de 
keeper niet tot scoren kwam. Na-
dat nog eens twee mooie aanval-
len niet werden bekroond, kroop 
OSV uit zijn schulp en FCC kwam 
goed weg, toen Nicky Roele uit 
een corner de paal trof.
De verdiende Castricumse voor-

sprong kwam toch. In de 37e mi-
nuut kon Maarten van Duiven-
voorde na goed voorbereidend 
werk van Ernst Buijnsters de 1-0 
aantekenen. FCC leek eenvoudig 
de rust in te gaan, maar zoals va-
ker dit seizoen werd een corner 
niet goed weggewerkt en zag 
OSV kans via Dave Sijbrands op 
gelijke hoogte te komen.

De tweede helft gaf een totaal 
ander beeld. Nadat Nicky Roe-
le OSV in de 51e minuut met een 
afstandsschot op 1-2 had gezet, 
kwam FC Casticum niet meer aan 
voetballen toe. OSV heerste en 
het enige, dat de Castricummers 
daar tegenover konden stellen, 
was dat de Castricumse verdedi-

gers Stef Zeilstra en Roy van Soest 
de voorhoede gingen versterken. 
Gevolg daarvan was een geïm-
proviseerde driemans-achterhoe-
de, die de grootste moeite had 
met de OSV-voorwaartsen. FCC 
daarentegen bleek machteloos 
en kwam niet meer in de buurt 
van het OSV-doel. In de 83e mi-
nuut kon weer Nicky Roele simpel 
voor 1-3 zorgen, toen twee OSV-
ers alleen voor de keeper moch-
ten uitmaken, wie de trekker zou 
overhalen. Zo ging FC Castricum 
kansloos ten onder en had het 
geluk, dat ook concurrent HBOK 
verloor. De zaak is nog steeds niet 
verloren met de uitwedstrijd te-
gen koploper BOL in het vooruit-
zicht. Dat dan weer wel!

Fraai slotakkoord SV Vredeburg
Limmen - Het eerste team van 
SV Vredeburg speelde vrijdag 
de laatste bondswedstrijd van 
het schaakseizoen. Koedijk 1 
kwam naar Limmen. Ook ronde 
24 van de interne competitie 
stond op het programma. En-
kele dagen eerder speelde Vre-
deburg 2 het laatste bondsduel 
bij HWP 5 in Haarlem. 

Al vóór aanvang van het duel te-
gen Koedijk wist Vredeburg 1 dat 
het zou eindigen op de voorlaat-
ste plaats in de tweede klasse B, 
waarmee degradatie een feit is. 
Niettemin rechtten de Limmers 
de rug en trakteerden midden-
moter Koedijk op een nederlaag. 
Sandra Hollander, Ed Stolp en in-
valler Tars Wanders zorgden voor 
een vol punt. Met name de winst 
van Sandra was fraai: na een be-
keken dameruil creëerde ze een 
vrije a-pion waar de zwarte ko-
ning niet meer bij kon komen. 
Bob Stolp, Bert Hollander, Ha-

rold Ebels en Jos Admiraal waren 
goed voor remise. Alleen inval-
ler Gertjan Hafkamp moest een 
nul incasseren. De 5-3 zege bete-
kent een fraai slotakkoord in een 
moeizaam seizoen. 
Vredeburg 2 maakte nog kans op 
de titel in de derde klasse E, maar 
dan mocht niet verloren worden 
van titelfavoriet HWP 5. Maar die 
lat lag te hoog: met 4,5-1,5 delf-
de het zestal het onderspit en 
eindigde op een zeer verdienste-
lijke tweede plaats. Barry Bleke-
molen tekende voor een mooie 
overwinning, terwijl Remi Aa�es 
een hal�e scoorde. Gertjan Haf-
kamp, Dick Aa�es, Tars Wanders 
en Robin Rommel verloren. 

In de interne competitie speel-
de Jaap Limmen een puike par-
tij tegen Barry Blekemolen …. 
tot een oude kwaal hem nekte: 
een te snel gespeelde zet. Stuk-
verlies voor Limmen en een ge-
stolen punt voor Blekemolen wa-

ren het gevolg. Theo Al was lek-
ker op dreef. Zijn aanval met da-
me, paard en loper op f2 was voor 
tegenstander Luc de By niet meer 
te houden. Ook Yvonne Schol ver-
keerde in goede doen. Al in de 
partij-opening werd Jan Brantjes 
achteruit geduwd en langzaam 
maar zeker schoof Schol het voor-
deel uit naar een keurige zege. Ed 
van Duin leek met het verove-
ren van enkele pluspionnen in 
het middenspel te gaan winnen 
van Nico Pepping, maar toen hij 
in het eindspel begon te schut-
teren en een stuk verloor, liep het 
toch anders en kon Pepping een 
punt bijschrijven. Remi Aa�es en 
Hidde Ebels speelden een lange 
partij, waarin Ebels aan het lang-
ste eind trok. Met pionwinst, ge-
volgd door een fraaie konings-
aanval over de onderste rij maak-
te hij het verschil. Door een af-
trekaanval kraakte Gijs Pouw op 
fraaie wijze de koningstelling van 
Bert van Diermen.

Jade Wuurman derde in ‘De Hel’
Limmen - Zaterdag werd de ‘Hel 
van Groesbeek’ verreden, de vier-
de wedstrijd van de landelijke 
jeugdcompetitie MTB. Loting be-
paalde dat de Limmense Jade 
Wuurman van Alcmaria Victrix op 
de laatste startrij moest plaatsne-
men. Na een furieuze start werd 
Jade bij het eerste talud opge-
houden door een massale valpar-
tij. De eerste renners waren toen 
al gevlogen en er restte Jade niets 
meer dan achtervolgen en probe-
ren er nog iets van te maken.
Maar de ene na de andere renner 
werd ingehaald waarbij ze uitein-

delijk een hard bevochte derde 
plek in de wacht sleepte. In het al-
gemeen klassement (cat 4) staat 

zij nog steeds tweede bij de meis-
jes en vierde overall. (foto: aange-
leverd)

Volleybal
Heren 1 Croonenburg/Jonas kampioen
Castricum - De samenwerking 
van de verenigingen Croonen-
burg en Jonas heeft gezorgd voor 
een mooi resultaat. Het com-
bi-herenteam heeft het kampi-
oenschap veroverd in de Pro-
motieklasse A. Croonenburg/Jo-
nas speelde uit tegen Dinto H1 in 
Warmenhuizen en had aan twee 
wedstrijdpunten genoeg. Dinto 
won met 3-2, maar de titel is bin-
nen.
Door de komst van trainer Dan-
ny van den Outenaar en ervaren 
oud-eredivisiespelers als Frank 
van den Outenaar en Kees Spil 
kreeg Croonenburg/Jonas dit sei-
zoen zo’n kwaliteitsinjectie, dat 

de titel een reëel doel was. In de 
eerste twee sets werd er uitste-
kend gespeeld. Er werd goed ge-
serveerd en aan het net was Croo-
nenburg/Jonas niet te stoppen. 
Dinto kreeg verdedigend har-
de ballen om de oren en ook de 
blokkering van Croonenburg/Jo-
nas was moeilijk te omzeilen. De 
eerste twee sets werden met 16-
25 en 12-25 gewonnen. Er kon 
oprecht een feestje gevierd wor-
den, want het harde werken van 
dit seizoen werd bekroond met 
het kampioenschap. Helaas kon 
Croonenburg/Jonas zichzelf hier-
na niet meer concentreren en ga-
ven ze Dinto de kans om in hun 

spel te komen. Er werden meer 
persoonlijke fouten gemaakt en 
door het rommelige spel kwam 
de stand in sets gelijk, 25-19 en 
25-16. In de beslissende vijfde set 
was Croonenburg/Jonas de be-
tere ploeg, maar Dinto kon goed 
meekomen en wist de vijfde set 
te pakken met 15-12. 

De mannen wisten de twee set-
punten die nog nodig waren vei-
lig te stellen in de uitwedstrijd bij 
Dinto. Ondanks dat de wedstrijd 
met een nipte nederlaag werd 
verloren (3-2), kon het combi-
team het kampioenschap vieren. 
(Foto: aangeleverd)

De Groene Ezel schenkt aan 
stichting Friends Indeed
Heemskerk - In dit jubileumjaar 
van Kringloopwinkel de Groe-
ne Ezel krijgt de stichting Friends 
Indeed 10.000 euro. De stich-
ting Friends Indeed biedt voor-
al in India hulp aan kinderen die 
in moeilijke omstandigheden op-
groeien. Hun missie is: voor ie-
der kind een huis, een school en 
een toekomst. Door het verbete-
ren van de levensomstandighe-
den van kansarme kinderen kun-

nen ze opgroeien tot zelfstandige 
en zelfbewuste mensen.

Op zaterdag 21 april zal de stich-
ting zich presenteren bij Kring-
loopwinkel de Groene Ezel, op de 
Lijnbaan 12-15 te Heemskerk tij-
dens de openingstijden. Meer in-
formatie op: www.friendsindeed.
nl. De Groene Ezel is op zaterdag 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Castricum
Castricum - Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvan-
gen eens per 2 jaar een uitnodi-
ging voor het bevolkingsonder-
zoek borstkanker. Vanaf 9 april 
2018 kunnen vrouwen uit Cas-
tricum weer meedoen. De gege-
vens van de vrouwen ontvangt 
Bevolkingsonderzoek Midden-
West automatisch van de ge-
meente. Een goed georganiseerd 
onderzoek is een belangrijke ma-
nier om de sterfte aan borstkan-
ker terug te dringen. Door het be-
volkingsonderzoek overlijden er 
elk jaar ongeveer 850 vrouwen 
minder aan borstkanker.

Bevolkingsonderzoek
Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de 
borsten. De foto’s worden ge-
maakt door speciaal opgelei-

de radiodiagnostisch laboran-
ten. Deelnemers ontvangen bin-
nen 2 weken een uitslagbrief. Het 
bevolkingsonderzoek is een mo-
mentopname en geeft geen vol-
ledige zekerheid. Ook kunnen 
niet alle gevallen van borstkanker 
vroegtijdig worden opgespoord. 
Bij klachten wordt geadviseerd 
direct contact op te nemen met 
de huisarts. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen af-
wijkingen zijn gevonden. Deelna-
me aan het onderzoek is vrijwillig 
en gratis.

Het onderzoekscentrum staat op 
het parkeerterrein De Brink, Burg. 
Lommenstraat 3 in Castricum. 
Ongeveer 4200 vrouwen uit de 
postcodegebieden 1901 en 1902 
zijn uitgenodigd.

Bakkum - Wethouder Kees Rood 
heeft vrijdagmiddag het nieuwe 
seizoen van de Pluktuin Bakkum 
geopend. Pluktuin Bakkum is 

Pluktuin 
Bakkum open

een project van Piet Liefting, het 
land is te vinden aan de Limmer-
weg 5c. Er bloeien weer prachtige 
bloemen en planten. Bezoekers 
kunnen met een emmer en een 
schaartje het land op om zelf een 
boeket samen te stellen. Keuze 
en mogelijkheden genoeg. Er is 
geen mogelijkheid om te pinnen.

Introductiecursus etsen

Castricum - Het was al lang een 
droom van Serge van Empelen, 
docent beeldhouwen en ruim-
telijk vormgeving bij Toonbeeld, 
om ook een cursus etsen voor 

volwassenen te kunnen geven. 
Zelf is hij in de ban van de vele 
mogelijkheden die deze kunst-
vorm biedt. Een obstakel was tot 
nu toe echter het ontbreken van 
een professioneel zuurbad met 
bijbehorende spoelbak.
,,Die spoelbak’’, vertelt Serge, ,,is 
nog het minste probleem, want 
dat vereist alleen maar een aan-
sluiting op de waterleiding en 
een afvoer. Bij zo’n zuurbad is dat 
minder eenvoudig. Dat is rond-
om voorzien van een afzuigin-
stallatie, want voor het etsen is 
nu eenmaal salpeterzuur no-
dig. En hoewel dat behoorlijk 
wordt verdund, is het belangrijk 
de vrijkomende dampen niet in 
te ademen. Die moeten via een 

pijp door het dak worden afge-
voerd. Het onverdunde salpeter-
zuur staat trouwens veilig opge-
slagen in de speciaal daarvoor 
aangeschafte brandkast naast de 
spoelbak.’’ Het technische aspect 
van etsen verdient veel aandacht 
in de cursus. Zonder die kennis is 
anders nooit een goed resultaat 
te bereiken. Maar ook het artistie-
ke proces krijgt ruime aandacht. 
Kortom, het hele abc van het pro-
ces voor het maken van een ets 
komt aan bod.
De introductiecursus bestaat uit 
acht lessen op donderdag van 
19.30 tot 22.00 uur, te beginnen 
op 12 april. Aanmelden kan via 
de website: www.toonbeeld.tv 
of telefonisch: 0251-659012. Bij 
voldoende deelneming komt er 
in september een vervolgcursus 
van twaalf lessen.

Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug. In maart konden 61 kandi-
daten gefeliciteerd worden met 
het behalen van hun zwemdiplo-
ma.

Voor het A-diploma hebben Vale-
raine van Dijck en Madelief Stuif-
bergen samen op 27 februari af-
gezwommen.

Op woensdag 7 maart heeft een 
groep van 24 jonge kandidaten 
afgezwommen voor het eerste 
zwemdiploma. Stijn Aalbers, Mick 
van Aartsen, Jens Admiraal, Milo 
Aldenzee, Angela Bajric, Valentijn 
Bosman, Sven Hoornsman, Gui-
lia Horn, Kees Houtenbos, Siet-
se de Jong, Evy Karssen, Joris le 
Mair, Tijn Rauwerda, Kate Roos, 
Thijs Schipper, Jules Schut, Fabi-
an Slenders, Isabel Sluis, Lily Stek, 
Sep Verzijde, Ilse de Waard, Thijs 
van der Wal, Siya Wytenburg-Vlek 
en Saar Zoontjes zwommen goed 
al hun banen.

Op woensdag 14 maart heeft 
een groep van 22 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men: Niels van Adel, Noël Camps, 
Sebastiaan Daan, Enora De Ko-
ning Gans, Lauren de Gier, Phyli-
ne Grendelman, Laura Herijgers, 
Maute Hes, Sarah Hoekstra, Finn 
Lammes, Mart Pronk, Fleur Rein-
ders, Jo-An Sae-Tang, Dior Schee-
lings, Isabel Stein, Melle Tiebie, 
Nouna van der Voort, Siem de 
Vries, Bo Weijer, Olivia Wijker, Jet 
Zendveld en Kaya van der Zwan.

Op woensdag 21 maart is door 11 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma: Tanay Akinci, Tais 
Aleksandrova, Lilyan Bakker, Ta-
tum Bijl, Nick Harms, Tess Hooger-
werf, Pien Montezinos Mul, Micha 
Nooitgedagt, Kris Oudejans, Lune 
Scheerens en Liv Steijlen.

Woensdag 28 maart was inge-
pland voor de verschillende Snor-
keldiploma’s. Deze drie diploma’s 
zijn te halen na het afsluiten van 
het Zwem ABC om zich meer te 
verdiepen in het onderwater-
zwemmen. 
Er waren alleen twee kandidaten 
voor het hoogste Snorkeldiplo-
ma: Snorkelen 3. Stan Bakker en 
Viggo van Saase zijn nu volleerde 
snorkelaars.

Afzwemmen 
in maart
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Laatste Clusiusmarkt 
van dit seizoen
Castricum - Ze stonden er weer 
vorige week vrijdag, leerlingen 
uit de klassen 3GL van het Clusi-
us College Castricum die de keu-
zevakken Marketing en Onder-
nemen volgen. Met het verko-
pen op een echte markt leren de 
leerlingen heel veel. Onder be-
geleiding van Bart Dalenberg le-
ren de leerlingen omgaan met 
klanten, het opbouwen van een 
mooie stand tot het teruggeven 
van geld. 
Vrijdag 30 maart was de laat-
ste marktdag van het schooljaar 
2017/2018, en dus voorlopig de 

laatste keer dat er in de kraam de 
bekende Clusiusproducten wer-
den verkocht, zoals zelf gekweek-
te Clusiusplantjes, Clusiushoning, 
Clusiusjam en dit jaar ook de Clu-
siusrepen, een samenwerking 
tussen de Chocolademakers en 
het Clusius College Castricum 
met �nanciële hulp van de Rabo-
bank Noord-Kennemerland.

Volgend schooljaar komen de 
leerlingen van het Clusius Colle-
ge Castricum weer terug op de 
markt. (Foto: Bart Dalenberg, Clu-
sius College Castricum)

Schilderclub ‘Met Verve’ en Tiny de Vries
Expositie in 
Strandvondstenmuseum
Castricum - Naast de eigen jaar-
lijkse schilderlessen en exposities 
van Joop Bakker in het Strand-
vondstenmuseum, biedt het 
Strandvondstenmuseum ook een 
podium voor andere exposities. 
De komende drie maanden is de 
beurt aan de Schilderclub ‘Met 
Verve’, een groep enthousias-
te hobbyschilders die in verschil-
lende groepjes wekelijks bijeen-
komen bij Jose Stigt-Timmer om 
te schilderen. Er wordt vaak ge-
werkt met acrylverf, over het al-
gemeen op paneeltjes en soms 
op doek. De voorbeelden nemen 
de deelnemers vaak zelf mee, zo-
als vakantiefoto’s, maar er zijn 
ook voorbeelden voorhanden 
of op te zoeken tijdens de schil-
deruurtjes. De vorderingen en 
resultaten worden door de he-
le groep bekeken en besproken 
en zo helpen ze elkaar weer ver-
der. De schilderijen in de exposi-
tie zijn representatief voor de ver-
schillende schilders of op thema 
(strand en duinen) uitgezocht. In 
de groepsexpositie ook een ver-
werkte opdracht, de ouderwet-
se sel�es; zelfportret genaamd in 
de kunst. 
Daarnaast exposeert de Castri-
cumse Tiny de Vries, zij is lid van 
het eerste uur van Creativiteits-
vereniging Perspectief en schil-

dert al meer dan veertig jaar we-
kelijks met veel plezier. Zij is zich 
later ook gaan bezighouden met 
keramiek en beeldhouwen. Tiny 
schildert graag dieren, bloemen 
en landschappen met veel kleur.
Mits er reserveringen zijn, zijn de 
exposities elke zondag te bezich-
tigen en verder doordeweeks op 
afspraak. Het museum aan de Ge-
versweg 2a is sowieso geopend 
als de vlag uithangt. 
Meer werken van de groep ‘Met 
Verve’ zijn te vinden op facebook.
com/MetVerve/. Voor openings-
tijden en reserveringen Strand-
vondstenmuseum zie www.
strandvondstenmuseum.nl on-
der ‘agenda’. (Foto: Jose Stigt)

Jong gedaan...oud geleerd
Castricum - De docenten na-
tuur- en scheikunde van het Clu-
sius College Castricum hebben 
onlangs bijscholing gekregen 
van leerlingen van de buur-basis-
school de Paulusschool; bijscho-
ling in technologie onder leiding 
van leerkracht Harald van Brede-
rode.
De leerlingen hebben aan de Clu-
siusdocenten verteld wat zij doen 
aan technologie in de klas. Zo we-
ten de docenten van het Clusius 
wat het niveau op technologie-
gebied is van de leerlingen die 
volgend schooljaar op het Clusi-

us komen. Als voorbeeld hebben 
de leerlingen (terecht trots) werk-
stukken gedemonstreerd, zoals 
de stoplichten bij een zebrapad 
en een elektrische gitaar. 

Het was een leerzame middag 
voor de docenten die het erg leuk 
vonden om ‘bijgeschoold’ te wor-
den door de ‘ buurleerlingen’. Er 
komen echte techneuten aan ko-
mend schooljaar. De Clusiusdo-
centen zijn er klaar voor...... 
(Foto aangeleverd, met toestem-
ming, door Bert van Riel, docent 
Nask Clusius College Castricum)

Motie voor afschaffing 
hondenbelasting
Castricum - Bij de eerstvolgende 
gelegenheid wil Forza! Castricum 
een motie indienen om de hon-
denbelasting per 1 januari 2019 
af te scha�en. De partij staat hier 
niet alleen in, meerdere partijen 
namen het item op in hun verkie-
zingsprogramma. 

Volgens Ralph Castricum hebben 
al 150 van de bijna 400 gemeen-

ten de hondenbelasting afge-
schaft. ,,Hondenbezitters worden 
gediscrimineerd; katten-, paar-
den- of geitenbelasting bestaan 
ook niet”, aldus Castricum. ,,Hon-
denbelasting is geldklopperij en 
het zou wenselijker zijn als de ge-
meente de overlast veroorzaken-
de hondenbezitters zou beboe-
ten in plaats van alle hondenbe-
zitters een poot uit te draaien.’’

Big Swing Band Alkmaar bij 
Jazz Session Club Vredeburg
Limmen - De BSB Alkmaar (Big 
Swing Band Alkmaar) bestaat 
sinds begin 1996 en zal weer in 
de Vredeburg in Limmen optre-
den op 15 april.
Dit orkest telt momenteel 22 ac-
tieve leden, afkomstig uit de ge-
hele kop van Noord-Holland. On-
der de professionele leiding van 
Dirk Verhoef doet zij de muziek 
van de eerste helft van de vori-
ge eeuw herleven. Bekende en 
minder bekende nummers van 
de groten op bigbandgebied, 

zoals Duke Ellington, Count Ba-
sie, Quincy Jones en Glenn Mil-
ler, vormen de kern van het BSB-
repertoire. Het wordt zeker een 
swingend optreden in de Vrede-
burg in Limmen op 15 april.
De toegang is vrij, maar men 
kan de organisatoren steunen 
door lid te worden voor 7 euro 
per persoon voor het hele jaar. 
Inlichtingen: Fred Timmer, tel. 
072-5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl. (Foto: Cor Dek-
ker photography)

Akerpop herleeft in de 
Storeyclub in Akersloot
Akersloot - Op zondagmiddag 
22 april is de derde editie van 
Akerpop in de Storeyclub, een 
middag met Akersloter bands op 
het podium. Een gevarieerd pro-
gramma met vijf bands vanaf de 
jaren negentig tot heden. Ook 
bands die ooit hun debuutoptre-
den hebben gehad in de dit jaar 
vijftig jaar jonge Storeyclub.  

Vanaf 15.30 uur barst het muzika-
le spektakel los met Indahouse. 
Tijdens een korte break zal het 
jaarboek van de Historische Ver-
eniging worden overhandigd aan 
een prominente Akersloter en 

aan de bands. Vervolgens speelt 
de band JUS eigen nummers en 
covers op het podium, gevolgd 
door de viermansformatie Fa-
bric. Na een korte pauze zal Jo-
han Vermaas de drumsticks be-
roeren met zijn band Left Behind, 
met stevige nummers van onder 
andere de Foo Fighters en Kings 
of Leon. 
Als afsluiter speelt de Akersloter 
formatie Tha Bonerz, die al ve-
le optredens in Noord-Holland 
heeft verzorgd. Bezoekers zijn 
welkom op zondagmiddag 22 
april om 15.30 uur. De toegang is 
gratis. 

Tha Bonerz (foto: aangeleverd)

Lucien van Ruth
Bestuurder ViVa! 
Zorggroep met pensioen
Regio - Vorige week heeft Lucien 
van Ruth, bestuurder van ViVa! 
Zorggroep, afscheid genomen. 
Hij gaat genieten van zijn pensi-
oen.  . 

De laatste achttien jaar als be-
stuurder heeft voor hem in het te-
ken gestaan van eerst Thuiszorg 
IJmond en later ViVa! Zorggroep. 
Lucien van Ruth voelde zich 
enorm betrokken bij het welzijn 

van de cliënten en bewoners bin-
nen de locaties. Het motto ‘Kwali-
teit van leven’ was zijn adagium. 
In nauwe samenwerking met al-
le medewerkers en de samenwer-
kingspartners heeft Lucien van 
Ruth ervoor gezorgd dat ViVa! 
Zorggroep is uitgegroeid tot een 
organisatie om trots op te zijn.

José van Vliet is de nieuwe be-
stuurder van ViVa! Zorggroep. 

Gerda Blees presenteert 
dichtbundel Dwaallichten
Regio - Deze week verschijnt 
de eerste dichtbundel van de in 
Castricum opgegroeide schrijf-
ster Gerda Blees. Zondagmid-
dag 15 april presenteert ze de 
bundel, Dwaallichten, bij boek-
handel Laan in de Burgemeester 
Mooijstraat.

Blees, die van haar negende 
tot haar negentiende in Castri-
cum woonde, debuteerde vorig 
jaar met de verhalenbundel Aan 
doodgaan dachten we niet, die lo-
vend werd ontvangen in de lan-
delijke pers. In haar eerste dicht-
bundel, Dwaallichten, schrijft ze 
over de menselijke behoefte om 
het onbegrijpelijke te begrijpen. 
Verschillende gedichten in de 
bundel hebben een ‘Castricums 
tintje’: wie de omgeving van Cas-
tricum goed kent, zal de omge-
ving herkennen die Blees in de 
gedichten beschrijft. 
Op zondag 15 april wordt de 
dichtbundel gepresenteerd aan 

het Castricumse publiek. De pre-
sentatie start om 14.00 uur bij 
boekhandel Laan, Burgemeester 
Mooijstraat 19. 
Toegang is gratis, reserveren niet 
nodig.

Boer Mooij model 
bij Perspectief
Castricum - In de respectabe-
le reeks van bekende Castricum-
mers die jaarlijks als model op het 
podium van de vereniging voor 
beeldende vormgeving Perspec-
tief mogen plaatsnemen, was za-
terdag een eervolle plaats inge-
ruimd voor de inmiddels 85-jari-
ge boer Siem Mooij uit Bakkum. 
Wie kent hem niet, deze ondanks 
zijn reeds gevorderde leeftijd nog 
steeds vitale dorpsgenoot. 

Alle gelegenheden benutte Mooij 
deze middag om de aanwezige 
portrettisten te overtuigen van 
de eer die hem deze middag toe-
kwam om zich als model te laten 
vereeuwigen. Als gepassioneerd 
verteller somde hij zijn verdien-
sten op voor diverse plaatselijke 
en landelijke organisaties waar hij 
naast zijn drukke boerenbestaan 
altijd tijd voor inruimde. En met 
trots: ,,Een hoogtepunt voor mij 
was daarom mijn benoeming tot 
lid in de orde van Oranje Nassau’’. 
In twee sessies van drie kwartier 
kregen veertien Perspectie�eden 
de gelegenheid om het markante 
doorleefde beeld van boer Siem 
Mooij vast te leggen met vrij ge-
kozen materialen. Met onder an-
dere de nuttige aanwijzingen van 
docente Maria Heideveld waren 
de eerste schetsen na drie kwar-
tier in de pauze al te bewonde-
ren en kon boer Mooij zijn eer-

ste voorzichtige commentaar ge-
ven. ,,Het lijkt er al wel een beet-
je op maar ik kijk zo ernstig!’’. Dat 
dit een compliment aan de nauw-
gezette observatie van de deel-
nemers was en de verdienste van 
zijn doodstille posering ontging 
hem even. Met een welgemeend 
‘succes allemaal’ luidde Siem zelf 
zijn tweede sessie in. De diversi-
teit van de gebruikte materialen 
en technieken leenden zich uit-
stekend om de karakteristieken 
van zijn uiterlijk vast te leggen. 
Zelfs twee deelnemers waagden 
zich aan de boetseertechniek met 
zeer vermeldenswaardig resul-
taat. Onder de tekenaars viel het 
werk van de 19-jarige student In-
ternational Business en Manage-
ment Yari Lute als veel belovend 
in de smaak.

Aan het eind van de middag 
mocht Mooi nogmaals de resul-
taten tot zich nemen. Met zijn 
commentaar: ,,Ik ben zeer onder 
de indruk van de verscheiden-
heid die ik hier zie”, konden al-
le deelnemers leven. Uiteindelijk 
zal boer Mooij op zaterdag 2 ju-
ni tijdens de Perspectief-exposi-
tie ter gelegenheid van de jaar-
lijkse kunst�etsroute zelf bepa-
len welk werk door hem verkozen 
wordt en als dank voor zijn pose-
ren zijn eigendom wordt. (Foto: 
aangeleverd)



 11 april 2018    13

11 APRIL

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

Informatieavond ‘Ik help bij de 
klim’ over project bovenop Gro-
te Kerk Alkmaar waarvoor vrij-
willigers worden gezocht, 19.30-
20.30 uur. Aanmelden: www.vcra.
nl. (foto: aangeleverd)

Thrillerkomedie ‘Wijn’ met Por-
gy Franssen, Carine Crutzen e.a 
in De Vest iun Alkmaar, 20.15 uur. 
(Foto: Piek)

12 APRIL
Alzheimer Trefpunt in ’t Kruis-
punt aan de Mozartlaan 1a in 
Akersloot, 14.30 uur. Thema: ‘Hoe 
verder na de diagnose?’

Lebbis gaat op zoek naar ‘De Bo-
vengrens’ in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Workshop ‘ontmoet je inner-
lijke vrien(in) - vind zachtheid 
in jezelf door wandelende loop-
baancoach Ingeborg Steinvoord 
in bibliotheek in Castricum,  
19.30 uur.

Show van podiumtovenaars 
Rob & Emiel in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
aangeleverd)

13 APRIL
Start kaartverkoop selectie 
voorstellingen seizoen 2018 – 
2019 in De Vest in Alkmaar, 09.00 
uur. Lijst met voorstellingen op 
www.taqatheaterdevest.nl.

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Feestelijke opening atelier 
goudsmid/ontwerper Esther 
Lang op de Heereweg 7 in Bak-
kum Noord, 15.00-18.00 uur. Ook 
zaterdag welkom, dezelfde tijd. 
(foto: aangeleverd)

Tweedehands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs in de Vrij-
burcht, Vrijburglaan 2  in Heems-
kerk, 18.30-21.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

The Five Great Guitars houdt re-
unie in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Theaterdebuut van hit-serie ‘In 
de Vlaamsche Pot’ in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (fo-
to: Karel en Linda)

Yora Rienstra, ‘comediène met 
diepgang en elastieken lijf‘ in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. Try-out. (Foto: Corbino)

Actrice Lieneke Le Roux en ca-
baretière Mylène d’Anjou met 
muzikale cabaretkomedie ‘Echt 
Liefde’ in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

Stones Sessions in De Nozem en 
De Non in Heemskerk vanaf 22.00 
uur.

▲

14 APRIL

Workshop olieverf bij Galerie 
Streetscape, 09.30-13.00 uur. (fo-
to: Saskia Steenbakkers)

Repair Café in De Bakkerij, Dorps-
straatv 30 in Castricum, 13.00-
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Ervaar de kracht van pure es-
sentiële oliën, presentatie van 
Young Living in de Oude Keuken 
in Bakkum, 13.30-17.00 uur. Infor-
matie: www.dekrachtvanolie.nl.

Gratis lezing over natuurlij-
ke aanpak auto-immuunziek-
ten bij BodySwitch aan de Rijks-
straatweg 55 in Heemskerk, van 
14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden 
via www.bodyswitch.nl.

IJsshow AIJC Kunstrijden op IJs-
baan De Meent, 19.00 uur. Ook 
zondag om 15.00 uur. (foto: Cin-
dy Moree)

Forento Kids spelen in Theater 
Koningsduyn (voorheen Gees-
terhage), toneelklas voor de pau-
ze (foto boven) en productieklas 
na de pauze (foto onder). Aan-
vang 19.00 uur. Kaarten: www.fo-
tento.nl. (foto’s: aangeleverd)

Grote veiling voor ‘groene’ rug-
byclub bij Cas RC, 20.00 uur.

Stedelijk Harmonie Orkest SDG 
Alkmaar geeft concert in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur.

Avond voor Beatlesfans in Fa-
se Fier in Bakkum, 20.00 uur. Met 
quiz en optreden coverband The 
Likes. (foto: aangeleverd)

Alkmaars Symfonieorkest en 

de Helderse Bigband ‘Frankie 
goes to...!’. geven voorjaarscon-
cert in de Vrijheidskerk, Hobbe-
malaan 2a in Alkmaar, 20.00 uur. 
Kaarten: cmpkt@tele2.nl.

Bosuilenexcursie voor volwas-
senen en kinderen start 20.30 uur 
vanaf de receptie van camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205 in Castricum. Aanmel-
den: info@campinggeversduin.
nl. (foto: aangeleverd)

Yentl en de Boer met bizarre ver-
halen, prachtige liedjes en heer-
lijke humor in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Thijs 
Meuwese en Daan Colijn)

Frans Mulder vertelt en zingt… 
tot-ie Purper ziet in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.30 uur. (Fo-
to: Frits Schroeder)

LaRue’s 90s in de Nozem en De 
Non in Heemskerk, 21.30 uur.

15 APRIL

Ko�erbakmarkt op het Luna-
park, Strand van Luna 3 in Heer-
hugowaard, 09.30 tot 16.00 uur.

Gezinstocht én IVN-Natuur-
wandeling in Heilooër Bos star-
ten 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraat-
weg in Heiloo. Alleen aanmel-
den voor gezinstocht nodig: 
f.vansplunder@gmail.com. (foto: 
aangeleverd)

Lentefair Vrijeschool Castricum 
aan de Dr. Van Nieveltweg 20 van 
11.00 tot 15.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Ko�econcert Cheng String 
Quartet in De Vest in Alkmaar, 
12.00 uur. (foto: aangeleverd)

Kerkje van Krommeniedijk is 
open voor bezichtiging, 13.00-
16.00 uur.

Gerda Blees presenteert dicht-
bundel ‘Dwaallichten’ bij boek-
handel Laan in Castricum, 14.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Kindermiddag (6-12 jaar) in Mu-
seum Kennemerland in Beverwijk 
met als thema de keuken van de 
buitenhuizen. Aanmelding via: 
educatie@museumkennemer-
land.nl. (foto: aangeleverd)

Weidevogels spotten tijdens 
vaartocht met gids door Wormer- 
en Jisperveld start 13.30 uur Be-
zoekerscentrum Poelboerderij, 
Veerdijk 106, Wormer. (foto: Ed 
Zijp)

Nadara Gypsy Band in Cultuur-
koepel Heiloo, 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Big Swing Band Alkmaar bij 
de Jazz Session Club Vredeburg 
in Limmen, 15.00 uur. (foto: Cor 
Dekker Photography)

Proef het prijswinnende biertje 
lentebock Ut 1e Kieftai bij de Lim-
mense Brouwerij Dampegheest, 
Schoolweg 1 in Limmen, 15.00-
20.00 uur. (foto: aangeleverd)

Vertelvoorstelling ‘Mijn hart 
woont elders’ door Gottfrid van 
Eck en Pauline Seebregts in de 
Maranathakerk in Castricum, 
16.00 uur.

Waterputlezing 2018 in de Wit-
te Kerk van Heiloo door religie-
historicus dr. Jurjen Vis. Thema: 
martelaren, helden en heiligen in 
Noord-Kennemerland, aanvang 
16.00 uur.

16 APRIL
Informatieavond ‘Omgaan 
met iemand die te veel alco-
hol drinkt’ bij Brijder op de Kees 
Boekestraat 20 in Alkmaar, 19.30-
22.00 uur. Tweede avond op 23 
april. Aanmelden: preventie@brij-
der.nl.

17 APRIL
Basisworkshop iPad  in bibli-
otheek Castricum van 10.00 tot 
12.00 uur, tweede deel op dins-
dag 24 april. Opgeven in de bibli-
otheek.

Nederlands Kamerorkest in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. Kern 
van dit concert is J.S. Bach met 
twee dubbelconcerten, met twee 
violen en hobo als solopartijen. 
Inleiding om 19.30 uur. (foto so-
liste Alina Ibragimova: Eva Ver-
mandel)

Mugmetdegoudentand speelt 
‘De Eurocommissaris’ van thea-
termaakster Joan Nederlof in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.(foto: 
Adrie Mouthaan)

18 APRIL
Mini WK bij Vitesse ‘22, voor kin-
deren uit de basisschoolgroepen 
1 tot en met 4 vanaf 13.45 uur. In-
formatie: www.vitesse22.nl/mi-
ni-ekwk.

Workshop Vrouwennetwerk 
Goed Contact over positieve psy-
chologie voor bedrijf of organisa-
tie in Fase Fier op de Van Olden-
barneveldweg in Bakkum, 17.00-
21.00 uur.

MHC Castricum organiseert 
duurzaamheidsevent met 
Edwin ter Velde, founder van 
Clean 2 Antarctica, 20.00 uur. 
Vooraf aanmelden noodzakelijk 
via www.mhcc.nl.

Maureen Hessel geeft lezing 
over Zuid-Afrika voor Vrouwen 
Contact Castricum (VCC) in De 
Kern aan de Overtoom, 19.30 uur.

Nivon-lezing over Hundertwas-
ser in Zaal Tropica aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk, 
20.00 uur.

Manual Cinema met Ada/Ava in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (fo-
to: Yi Zhao)



INFOPAGINA
Jaargang 17 • nummer 13 • 11 april

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag waar-
schijnlijk wel met ‘ja’ beantwoorden. 

ant o eral in ederland e  en 
mensen zich in voor vele doelen. 
Vaak zonder eigen belang, in alle be-
scheidenheid. En dat zijn nu precies 
mensen die in aanmerking kunnen 
komen voor een Koninklijke onder-
scheiding. 

Maar dan moeten ze daarvoor eerst 
worden voorgedragen. U kunt dat 
doen. Want iedereen kan iemand 
anders voordragen voor een lintje. 
Voordat de burgemeester een lintje 
kan uitreiken aan een inwoner van de 

gemeente Castricum, wordt er alti jd eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdiensten van 
de persoon die u voordraagt. Dat kost veel ti jd. Daarom is het belangrijk om op ti jd in acti e te 
komen. 

om op ti jd in acti e
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ti jdens de lintjesregen’ (rond 
Koningsdag) in 2019? Doet u dat dan vóór 1 juli 2018.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ti jdens bijvoorbeeld een jubile-
um, of een andere bijzondere gelegenheid? Dan moet het aanvraagformulier zes maanden v r 
de gewenste datum van de uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.

Aanvraagformulier
Op de website www.lintjes.nl vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij adviseren 
u voor u het formulier verstuurt, eerst even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat 

Raadsspreekuur 16 april 2018 
e raad it oor 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 n 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 infor-
mati e over deze bijeenkomst bekend is informeren wij u via deze infopagina.

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

Op zaterdagmiddag 14 april is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer 
een Repair Caf . De openingsti jden van het Repair Caf  zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De 
entree is grati s (gift en zijn welkom). Je betaalt alleen voor eventuele materialen.

Dit Repair Caf  wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transiti on Town Castricum en 
De roene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. Een mooi moment om langs te komen 
met uw kapott e spullen en deze samen met onze vrijwilligers te repareren. Reparati es zijn 
mogelijk aan kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook is er advies mogelijk bij 
computerproblemen en kan er hulp geboden worden bij texti elreparati es en bij haken en 
breien. Helaas is er dit keer geen advies bij fi etsreparati es. 

Vrijwilligers helpen u om samen spullen te repareren, waarna u het zoveel mogelijk zelf 
afmaakt. Repareren en reparati es zijn uiteraard op eigen risico. 

Repair Café in De Bakkerij op 14 april

De nieuwe gemeenteraad is gestart. Tijdens een volle raadzaal werden de raadsleden op 
donderdag 29 maart geïnstalleerd. In totaal telt de raad nu 25 zetels. Twee zetels meer dan 
voorgaande jaren. Dit komt doordat het inwonersaantal van onze gemeente is gegroeid. Een 
overzicht van alle raadsleden, wanneer de raad vergadert en hoe je de raad informeert over een 
onderwerp staat op www.castricum.nl/raad. 

Foto: Ernest Selleger

De beste boeren wonen in de stad
Op 16 april vindt er een bijeenkomst 
plaats van de Overleggroep Buitenge-
bied Castricum. Het thema is De beste 
boeren wonen in de stad, Castricumse 
veehouders midden in de maatschap-
pij’. Op deze bijeenkomst vertellen 
veehouders Ingrid Mooij, Michiel 
Mooij en erard Veldt over hun prak-
ti jkervaringen. Drie veehouders met 
verschillende bedrijven. Hoe runnen ze 
hun bedrijf, wat zijn de toekomstplan-
nen en wat komen ze daarbij tegen? 
De wet- en regelgeving is complex en 
de beeldvorming soms negati ef. Deze 
avond is er volop ruimte om het hele 
verhaal te horen. 

De bijeenkomst op maandag 16 april vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiti ng om 22.00 uur, waarna drankje en hapje. 
De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom!

Werkzaamheden Laan van Albert’s Hoeve
Maandag 9 april zijn de werkzaamheden aan de Laan van Albert’s Hoeve gestart. 
Het werk is verdeeld in 4 fases. Fase 1 start vanaf de Cieweg en loopt tot de Oosterweide. 
Verkeer uit de buurt wordt door middel van borden omgeleid. Tussen de Voorweide en Ooster-
weide is een doorsteek over het fi etspad gemaakt. Hier kan het autoverkeer gebruik van maken 
om zo de wijk uit te komen. De werkzaamheden van fase 1 duren ongeveer 1 week. Dit is wel 
a  ankelijk van de weersomstandigheden.

Voor meer informati e ti jdens de werkzaamheden kunt u terecht bij Mathijs Ras van de fi rma 
KWS. Mathijs is bereikbaar via de mail op mras@kws.nl 

Voor de omleidingstekening en de tekening met fasering, kunt u terecht op de website 
www.castricum.nl/wonen/werken-aan-de-weg 42936.

Eén servicecentrum voor vier gemeenten
e rontoffi  ce mede erkers an de gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en eiloo erken 
oortaan anuit n centraal ser icecentrum  anuit het gemeentehuis an Castricum eant
oorden ij u  ragen ia tele oon o  hats pp  oor u erandert er niets   elt en appt 

gewoon nog naar hetzelfde nummer. 

We werken elke dag aan onze dienstverlening. De samenwerking met Bergen, Uitgeest en Hei-
loo is een goed moment om onze manier van werken aan te pakken. Door te werken vanuit een 
servicecentrum op n locati e leren de medewerkers van de gemeente van elkaar en kunnen 
ze elkaar vervangen bij afwezigheid. Hier blijft  het niet bij. De komende twee jaar werken we er 
aan om alle vragen via telefoon, app, post en sociale media op één plek binnen te laten komen. 
Zo weten we eerder wat er speelt in de gemeenten, kunnen we hier eerder op reageren en onze 
dienstverlening verder verbeteren. 
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oord olland oord is een populaire estemming oor toeristen en recreanten  aarlijks 
verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels, pen-
sions, ungalo parken o  op campings in de regio  Om de toppositi e an de oord ollandse 

er lij srecreati e te ehouden moeten ondernemers hun aan od aanpassen aan de erander
ende consumenten ehoe  en  Om ook in de toekomst aantrekkelijk te lij en oor toeristen 
he en Castricum en de andere gemeenten in samenspraak met de markt er lij srec
reati e edrij en , natuurorganisati es en rancheorganisati es een regionale isie op de er lij
srecreati e ont ikkeld

De gezamenlijke visie Regionale Visie Verblijfsrecreati e Noord-Holland Noord’ heeft  als doel om 
in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. De gemeenten willen met de visie 
de markt uitdagen om te komen met mooie onderscheidende concepten die de regio versterk-
en. We zien graag dat er geïnvesteerd wordt in de regio, juist nu de markt er klaar voor is. Maar 
dat wel op een duurzame wijze, waarbij kwaliteit en een verantwoorde landschappelijke inpass-
ing belangrijke voorwaarden zijn. Ontwikkelingen die voor de lange termijn goed zijn voor de 
lokale economie, met onderscheidende concepten die het imago van de regio echt versterken.  

Dit geeft  de regiogemeenten een grote verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we voor de juiste kad-
ers waarbinnen de markt kan zorgen voor een toekomstbestendige branche? Hoe zorgen we 
voor balans tussen landschap, inwoners en bezoekers? De regionale visie op de verblijfsrecreati e 
geeft  antwoord op deze vragen. Het is gelukt om samen met de belanghebbenden parti jen te 
komen tot een inspirerend toekomstbeeld voor verblijfsrecreati e in ons gebied. Naast inspirati e 
biedt het ook concrete handvatt en om initi ati even voor uitbreiding, herontwikkeling en nieu-
wbouw te toetsen. En geeft  het aanbevelingen voor een gerichte aanpak van het bestaande 
aanbod. Hoe bieden we de parken zonder toeristi sch toekomstperspecti ef mogelijkheden voor 
herbestemming, verplaatsing of sanering?

Rond de zomer van 2018 worden de visie en het ontwikkelkader ter vaststelling aan de nieuwe 
gemeenteraden voorgelegd.

Vitale verblijfsrecreatie brengt kansen voor 
Noord-Holland Noord

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
220318 illem de ijgerlaan  in Castricum
 het plaatsen van een dakopbouw
 rinses renestraat  in Castricum
 het vergroten van de woning
230318 Project Zandzoom in Limmen
 Het bouwen van drie woningen
250318 Oosterzijweg achter Oosthoek tot A9 in Limmen
 Het dempen en graven van sloten en aanleggen dammen
270318 ag ammarskjoldlaan  in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
280318 rinses renestraat  in Castricum
 Het vergroten van de woning (1e verdieping)
290318 Maatlat in Limmen
 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
300318 uhout an der eenstraat in  Castricum
 Het vergroten van de woning
020418 Kapelweg 58 in Limmen
 Het bouwen van een woning
 ederik  in Castricum
 Het aanleggen van een uitrit
030418 Bleumer eg  in Castricum
 Het bouwen van twee veldschuren
040418 ern straat  in Castricum
 Het vervangen van een dakkapel

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld

 Buiten ehandeling  Burgemeester ieu enhuijsenstraat  in immen
   Het veranderen van de kozijnen en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de   
   woning 

 Buiten ehandeling  ogeduin  in Castricum
   Het bouwen van een schuur 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
290318 Buurtweg 20 in Akersloot
 Het vervangen van de WTW-kast op het dak van basisschool De Brug 
 orpsstraat  in Castricum
 Het brandveilig gebruik
030418 Tulpenveld 3 in Limmen
 Het bouwen van een berging
040418 ti erop  in e oude
 Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
050418 iele aal  in Castricum
 Het plaatsen van een tuinmuur

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
270318  romplaan  in Castricum 
 Het vergroten van de woning 
 Castricummer er   in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
280318 ilgenlint  t m  one en , Berkenlint  t m  e en  in immen 
 immer inten ase c
 Het bouwen van 2 woongebouwen en 2-rij-woningblokken 
290318 uin eg  in Castricum 
 Het ti jdelijk verharden van het terrein 
030418 alnootlint  t m  e en ,  t m  one en , mandellint  t m  e en , 
  t m  one en , a elnootlint  t m  e en , ieu elaan  t m  e en  
 in immen immer inten ase 
 Het bouwen van 50 woningen
040418 Buurtweg 20 in Akersloot
 Het vervangen van de WTW-kast
050418 a en urgh  in Castricum
 Het vergroten van de woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
270318 esterplein a speel eld  in Castricum
 Evenementenvergunning Opening Buiten oga seizoen 2018 op zondag 15 april 
2018 ee eg  in Castricum
 Evenementenvergunning NK Big air Kitesurfen, 1 dag in het weekend binnen de  
 windramen op zaterdag 31 maart 2018 tot vrijdag 15 juni 2018 en van zaterdag 1  
 september 2018 tot zondag 14 oktober 2018 tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Dit is  
 a  ankelijk van de windsnelheid
 Gemeente Castricum 
 Collectevergunning Sti chti ng Help Ons van maandag 15 oktober 2018 en zaterdag  
 20 oktober 2018
 Achterweg 22 in Limmen
 Ontheffi  ng art.35 Drank- en Horecawet ti jdens Bokkentocht Limmen/Heiloo op  
 zaterdag 21 april 2018 en zondag 22 april 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur
280318 Vuurbaak in Limmen
 Evenementenvergunning Koningsdag 2018 in het park aan de Vuurbaak in Limmen  
 op 27 april 2018 van 8.00 uur tot 18.00 uur.
 orpsplein Castricum 
 Evenementenvergunning Koningsdag 2018 Castricum op Dorpsplein in Castricum  
 vrijdag 27 april 2018 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
290318 Bakkummerstraat  d ijle eg in Castricum
 Evenementenvergunning Koningsdag 2018 Bakkum op vrijdag 27 april 20187 van  
 08.00 uur tot 17.00 uur
 ilhelminaplein  ter hoogte an in kersloot
 Evenementenvergunning Koningsdag 2018 bij De Storey Klub in Akersloot op 
 vrijdag 27 april 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur

Bezwaar 
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat 

Offi  ciële mededelingen woensdag 11 april 2018

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.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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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

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. 11 april 2018

In de Staatscourant van 11 april 2018 worden de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:

Besluit
1. het bestemmen van de half-verhoogde rode stroken langs De Bloemen (tussen Koekoeks-

bloem/Wederik en Henri Dunantsingel) als fi etsstroken, door middel van het aanbrengen
van fi etssymbolen op de rode verharding, zoals bedoeld in arti kel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit be-
horende tekening.
Tevens wordt de doorgetrokken belijning tussen de zwarte rijloper en de half-verhoogde
rode fi etsstroken vervangen door onderbroken belijning, waardoor duidelijk is dat
andere bestuurders dan fi etsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig de fi -
etsstroken mogen gebruiken om een tegenligger te kunnen passeren;

2. het uitbreiden van de 30 km/h-zone door middel van het verplaatsen van verkeersborden
A1 (Zone) en A2 (Zone) op de Laan Albert’s Hoeve van net ten oosten van het kruispunt
met de Dorcamp naar net ten oosten van het kruispunt met de Rietkamp en het verwi-
jderen van verkeersborden A1 (Zone) en A2 (Zone) op het kruispunt Dorcamp-Laan van
Albert’s Hoeve, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeer-
stekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

3. het opheff en van de voorrangsregeling op het kruispunt De Bloemen-De Bloemen (ter
hoogte van sportcentrum De Bloemen), door middel van het verwijderen van verkeers-
bord B5 en B6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeer-
stekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

4. het opheff en van de voorrangsregeling op het kruispunt De Bloemen-Henri Dunantsingel,
door middel van het verwijderen van verkeersborden B4, B5 en B6 en het verwijderen
van de op het wegdek aangebrachte haaientanden, zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende tekening;

5. het circa 50 meter naar het noorden verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats op
de Laan van Albert’s Hoeve ter hoogte van huisnummer 138 (kern Castricum) naar per-
ceelnummer 134, door middel van het verwijderen en aanbrengen van zebramarkering
op het wegdek, zoals bedoeld in arti kel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en het verwijderen en plaatsen van verkeersborden L2, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals beschre-
ven in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9 van de Uitvoeringsvoorschrift en BABW inzake ver-
keerstekens en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

6. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – C.F.
Smeetslaan, door middel van het plaatsen en verwijderen van verkeersborden B6, zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het
aanbrengen en verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in arti kel 80 van het RVV
1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

7. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – Dorcamp/
M.L. Kinglaan, door middel van het plaatsen van verkeersborden B3 en B6, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen
van haaientanden, zoals bedoeld in arti kel 80 van het RVV 1990 en zoals aangegeven op
de bij dit besluit behorende tekening;

8. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – Molendijk
ten gunste van fi etsverkeer op de Molendijk, door middel van het plaatsen van verkeers-
borden B6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstek-
ens 1990 en het aanbrengen en verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in arti kel
80 van het RVV 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten – inclusief bijbehorende tekening – kunt u 
inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

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

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

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

Castricum, 11 april 2018
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‘Gekende Landschappen’ geactualiseerd
Castricum - De informatiebun-
del  Gekende Landschappen 
2018-2022 van de Stichting tot 
behoud van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving is 
geactualiseerd en voor alle be-
langstellenden te downloaden. 
De stichting heeft haar kennis en 
visie samengebracht in deze 
bundel. Daarin zijn onder an-
dere landschapstypen  be-
schreven en worden gewenste 
en ongewenste ontwikkelingen 
in het buitengebied van 
Castricum en Uitgeest benoemd. 

Eén van de belangrijkste re-
denen van de voormalige ge-
meenten Castricum, Akersloot 
en Limmen om per 2002 te fu-
seren, was om een groene ge-
meente te blijven in een regio 
waarin verstedelijking om zich 
heen grijpt. Sinds 

januari 2017 zijn de vier zelf-
standige gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo 
(Buch) met één ambtelijke 
organisatie 

gaan samenwerken. De 
stichting hoopt op goede 
samenwerking, ook op het 
gebied van natuur, landschap 
en cultuurhistorie.

R. Pots-Marsilje, waarnemend-se-
cretaris: ,,Wij willen graag onze 
waakfunctie over het buitenge-
bied voortzetten, maar de vraag 
dringt zich op hoelang wij dat 
nog kunnen doen. De stichting 
kampt met een ernstig tekort 
aan medewerkers op allerlei ge-
bied. Belangstellenden kunnen 
het verschil maken of de infor-
matiebundel een nalatenschap 
of een leidraad voor de stichting 
zal zijn.” 

De bundel is te downloaden via 
www.alkmaardermeeromgeving. 
nl/nl/nieuws/308-gekende-land-
schappen-geactualiseerd. Vrijwil-
ligers die de stichting een warm 
hart toedragen kunnen zich aan-
melden via secretariaat@alk-
maardermeeromgeving.nl of tel.: 
072-5052971. 

Unieke nascholing op JPT
Castricum - Op donderdag 5 
april waren de rollen op het Jac. 
P. Thijsse College omgedraaid: 
de docenten zaten nu eens in 
de banken. De studiedag voor 
alle docenten van het JPT had 
als onderwerp didactiek. De he-
le dag werden er door een in-
ternationaal gerenommeerd 
bureau workshops gegeven op 
het gebied van conceptueel, vi-
sueel, gedifferentieerd en on-
derzoekend leren. 

Deze vier didactieken worden 
in de bovenbouw al toegepast 
bij de International Bacchalau-
reate programma’s Engels en 
donderdag maakten alle docen-
ten van het JPT kennis met deze 
didactieken. In de workshops, 
gegeven door ervaren coaches 
uit heel Europa, werd hard ge-

werkt: de workshops waren 
specifiek toegespitst op het on-
derwijs van het JPT en daardoor 
makkelijk toepasbaar. “Er werd 
heel goed ingespeeld op onze 
huidige situatie en ons school-
plan”, aldus één van de docen-
ten. 

De internationale nascholing 
sluit goed aan  bij het onderwijs 
op het JPT: we willen dat leer-
lingen een ambitieuze en on-
derzoekende leerhouding ont-
wikkelen. Conceptueel, visueel 
en onderzoekend leren zijn di-
dactieken die daar naadloos bij 
aansluiten. 

Meer informatie over onderwijs 
op het JPT is te vinden op www. 
jpthijsse.nl. 




