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Ouderen vrezen komst 
jongeren op eilandje

Akersloot - Vorige week 
maandag vond een bijeen-
komst plaats met jongeren 
en bewoners van Akersloot. 
De jongeren hangen bij de 
Rembrandtschool rond en 
dat  veroorzaakt overlast. Ze 
hebben behoefte aan een ei-
gen hangplek. De sugges-
tie is gedaan om ze naar het 
eiland te verhuizen, als een 
soort proefperiode. Het ei-
land is een stuk groen om-
ringd door water tussen de 
Geesterweg, Vivaldihof en de 
Rembrandtschool. Dan zou-
den er een paar bankjes kun-
nen komen en krijgen de jon-
geren de kans zich te bewij-
zen.
De bewoners van Vivaldihof 
zijn het er mee eens dat er 
een plek moet komen voor de 
jongeren, maar het eilandje 
vinden ze een slecht idee. Ze 
maken zelf graag gebruik van 

die plek. Een aantal Akerslo-
ters heeft vorige week dins-
dag een gesprek gevoerd 
met wethouder Schijf, op hun 
verzoek zonder de jongeren. 
Er is nog geen besluit geno-
men. ,,Het gaat om een groep 
van zo’n vijftien tot twintig 
man van een jaar of vijftien 
en die zorgen voor behoor-
lijk wat overlast”, vertelt een 
van de dorpsbewoners, die 
niet met naam in de krant wil, 
uit angst voor represailles. 
,,Ik heb gehoord dat er eieren 
tegen ramen zijn gegooid en 
vuurwerk in een brievenbus 
is gegooid, ik weet niet door 
wie, en daar zit ik echt niet op 
te wachten. Ik wil wel opko-
men voor de ouderen die het 
echt niet zien zitten dat de 
jongeren straks bij hen in de 
buurt rondhangen. Verplaats 
de jongeren dan naar een 
plek buiten het dorp.”

Dronken man aangehouden
Castricum - De politie heeft 
donderdag rond 21.00 uur 
een man (62) uit Castricum 
aangehouden op verdenking 
van poging zware mishande-
ling en rijden onder invloed. 
In een parkeergarage aan het 
Plein in Bergen zou de dron-
ken man in zijn auto stappen 

en wegrijden. Omstanders 
wilden de man tegenhouden. 
Hierop reed de man op een 
van hen in en reed hij door 
de gesloten slagboom van de 
parkeergarage. Een politie-
eenheid heeft de man klem-
gereden. Zijn rijbewijs was al 
eerder ingevorderd.

Vragen rond afsluitingen
Castricum   Veel bewoners 
van de Bomenbuurt hebben 
grote bezwaren tegen de af-
sluiting van een aantal zij-
straten van de Kleibroek.  
Over het project kunnen be-
woners tot 30 april bezwaren 
of wensen rond de herinrich-
ting indienen. De gemeen-
te heeft al een subsidieaan-
vraag bij de provincie inge-
diend. 
De PvdA wil nu weten wat 
exact de bevoegdheden van 
het college zijn bij deze her-
inrichting. De partij vraagt 
zich af of er hier geen spra-
ke is van een verkeersinrich-
tingsplan en of de bevoegd-
heid daarvoor dan niet bij 
de gemeenteraad ligt. Frac-

tievoorzitter Dave van Ooij-
en: ,,Vanwege deze ingrijpen-
de verandering en de gro-
te onrust die is ontstaan vin-
den wij het noodzakelijk dat 
de plannen aan de raad wor-
den voorgelegd. Bovendien 
wil onze partij weten of het 
college onderzoek heeft la-
ten doen naar de aanpassing 
van de verkeerstromen.” 
PvdA vraagt ook welke ruim-
te het college heeft om de 
huidige subsidieaanvraag 
aan te passen als gevolg van 
de inspraak.  ,,En waarom 
heeft het college al een sub-
sidieverzoek bij de provincie 
ingediend terwijl er nog geen 
inspraak over de plannen is 
gehouden.” 

Rechts krijgt voorrang bij 
parkeerterrein Geesterduin

Castricum - Het Dag Ham-
marskjöldfietspad ligt er bij-
na en de parkeerplaats bij 
winkelcentrum Geesterduin 
krijgt zijn nieuwe vorm. Be-
langrijk bezwaar van de Fiet-
sersbond tegen het plan was 
de vorm van de parkeer-
plaatsuitrit. 
De gemeente maakt geen 
uitritconstructie, maar een 
uitgang als een gelijkwaar-

dig kruispunt waardoor ver-
keer vanaf de parkeerplaats 
voorrang krijgt. 
De Fietsersbond houdt de 
uitgang liever zoals het was, 
met een uitritconstructie, zo-
dat auto’s die de parkeer-
plaats verlaten voorrang die-
nen te verlenen. ,,Het is een 
verwarrende en daardoor on-
veilige situatie, want verkeer 
op de Geesterduinweg her-

kent de uitgang van de par-
keerplaats niet als een gelijk-
waardige weg en geeft geen 
voorrang”, zo wordt gesteld. 
,,Verwarrender nog dan de 
parkeerplaatsjes op de Dag 
Hammarskjöldlaan. In de 
praktijk zijn er nauwelijks au-
to’s die er voorrang nemen.” 
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BOBO'SBOBO'SDEZE WEEK!!

BOMVOL WEIDE SLAGROOM! 
6 STUKS

595
795

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Italiaanse roerbak
2 carpaccio burgers
Voor 2 pers.  €5,99

Vleeswarentrio
Gebraden procureur  
Boterhamworst     
Leverkaas       €4,99

HOOGLANDER
STOOFVLEES

100 gram € 1,29
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Ingezonden brieven:
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
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Bakkum - Dit jaar is een 
bijzonder jaar voor De Ou-
de Keuken, tien jaar geleden 
in 2007 werd namelijk Stich-
ting Het Oude Theehuys op-
gericht. Dit burgerinitiatief is 
uitgegroeid tot een Sociale 
Onderneming en sinds 2014 
gehuisvest in De Oude Keu-
ken op het landgoed Duin en 
Bosch.
In het restaurant/grandcafé  
aan De  Oude Parklaan 117 
werken mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 
Hier volgen zij diverse leer- 
en opleidingstrajecten en ha-
len alles uit de kast om het 
de gasten naar hun zin te 
maken. En dat proef je! Want 
hier wordt genoten van top-
koffie, verrukkelijke taarten, 
heerlijke lunchgerechten of 
een driegangenmenu.
Voor iedereen die van lekker 
eten houdt in een bezoek aan 
de De Oude Keuken een aan-
rader. De chef en zijn leerlin-
gen zorgen voor verrassen-
de smaakcombinaties uit al-
le windstreken. De produc-
ten die zij gebruiken zijn bij 
voorkeur ambachtelijk, biolo-
gisch en afkomstig van colle-
ga sociaal-ondernemers. Zo 

is het brood en de taart af-
komstig van Fermento en 
van de buren: leerwerkbedrijf 
Bakk’m. Groenten komen uit 
de Heemskerker Duintuin en 
geitenkaas van zorgboerde-
rij De Klompenhoeve. De Ou-
de Keuken vormt het hart van 
de nieuwe woonwijk Nieuw 
Koningsduin en heeft aan de 
voorzijde een zonnig terras 
en speeltuin.
De onderneming groeit nog 
steeds voorspoedig; van-
af heden is De Oude Keuken 
zelfs zeven dagen per week 
geopend en is de avondo-
penstelling verruimd. Van 
donderdag tot en met zater-
dagavond is het mogelijk te 
genieten van het driegan-
genmenu en diverse a la car-
te gerechten. Op veler ver-
zoek is het restaurant ook op 
zondagavond open voor een 
zogenaamd Small Bites me-
nu! Nu is het dus mogelijk 
om na de muziekmiddagen 
te blijven eten. Ga proeven, 
ga het beleven: www.deou-
dekeuken.net. Zondag 2 ju-
li viert De Oude Keuken haar 
jubileum met een bijzonder 
muzikaal en feestprogram-
ma; nadere informatie volgt.

Voor perfecte nagels naar 
Diana’s Nail Service

Castricum   In de salon van 
Cosmo Hairstyling heeft ze 
haar eigen praktijk; nagelsty-
list Diana Landvreugd. Zij 
heeft zich gespecialiseerd in 
het aanbrengen van kunst-
nagels en manicure. Naast 
het verzorgen van de handen 
en nagels, heeft Diana veel 
plezier in het creatieve as-
pect van haar werk, het be-
schilderen van kunstnagels, 
ook wel nail-art genoemd. 
Zelf heeft Diana blank gelak-
te nagels met aan elke hand 
op de ringvinger glitters. Sub-
tiel en smaakvol. ,,Maar soms 
maak ik ook echt kunstwerk-
jes van de nagels, dat hangt 
van de gelegenheid af.”
‘Dank je wel Diana voor je 
vakkundige hulp bij het op-
pimpen van mijn handen. 
Van bouwvakker naar prin-
ses!’ Dit is zomaar een reac-
tie van een van haar klanten 
op Facebook. ,,De handen 
zijn toch het visitekaartje van 
elke vrouw”, vertelt Diana. 
,,En iedereen kan hier terecht 
voor een goed advies. ,,Voor 
wie problemen heeft met de 
nagels is er een behande-
ling waarmee ze worden ver-
stevigd. Bij de kunstnagels 
kan gekozen worden tussen 
gel en acryl.  Gelnagels zijn 
zacht, buigzaam en flexibel. 
Acrylnagels worden gebruikt 

voor het verstevigen en ver-
lengen van de natuurlijke na-
gels. Acrylnagels zijn enorm 
stevig. Hierdoor kunnen ze 
een lange tijd gedragen wor-
den.” Diana levert kwaliteit en 
werkt met betrouwbare mer-
ken als Opi gelcolour, Gla-
mour Nails en Christel Nails. 
Zij is sinds 2010 actief als na-
gelstyliste in Amsterdam en 
werkt sinds half februari el-
ke dinsdag bij Cormo op het 
Bakkerspleintje. Bij voldoen-
de belangstelling zal Diana in 
de toekomst ook op zaterdag 
in Castricum actief zijn. Een 
afspraak maken kan direct 
via 06-46667420 of via Cos-
mo Hairstyling: 0251-659213.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 10-03-2017: Di-
de en Jinte de Jong, doch-
ters van  Arend M. de Jong 
en Wendy L.M. Domeni. 
2-04-2017: Cloé  Jade Ro-
bert, dochter van Patrick P.T. 
Robert en Nathalie A. Faure. 
4-04-2017: Saar Julie Zonne-
veld, dochter van Johannes 
M.A. Zonneveld en Danielle 

S. Horvät.

Overleden
Castricum - 7-04-2017: An-
nie M.S.J. Consenheim, we-
duwe van Harald Statius Mul-
ler. 11-04-2017: Lambertus 
H. Mekel, gehuwd met Irene 
R.D. de Wolf. Elders - 5-04-
2017: Rens Boontjes, gehuwd 
met Elisabeth J. Schadé.

Kijkje op de boerderij
Akersloot - Op zondag 23 
april zet Boerderij Het Ver-
trouwen de staldeuren open. 
Iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen op 
ons melkveebedrijf van 11.00 
tot 16.00 uur. Naast onze 120 
melk- en kalfkoeien en jong-
vee zijn er schapen met lam-
metjes te zien, wordt er om 
12.00 en 14.00 uur een de-
monstratie vrijheidsdres-
suur gegeven. Ook is er een 
stormbaan, springkussen en 
traptrekkersparcours voor 

de kinderen. En er staat een 
foodtruck van Beemsterkaas. 
In het melktaphuisje wordt 
kefir verkocht en kan men bij 
de melktap zelf een liter ver-
se melk tappen. Ook wordt er 
een proeverij met melk, kaas 
en kefir gegeven. Op de si-
te www.dagjebijdeboerdag.
nl staat meer informatie en is 
het mogelijk een kleurplaat te 
downloaden, die op de boer-
derij kan worden ingeleverd. 
Het adres is Verlengde Roe-
mersdijk 6

Brandweer zoekt collega’s

Castricum - Net als vorig 
jaar vermaakt de brandweer 
kinderen op de Konings-
markt op het Bakkumerplein-
tje. Er zijn verschillende wa-
terspelletjes en het is mo-
gelijk een kijkje te nemen in 
de tankautospuit. Daarnaast 
wordt dit jaar extra aandacht 
gegeven aan het werven van 
nieuwe brandweercollega’s 

om het korps van Castricum 
weer op volle sterkte te krij-
gen. De brandweerpost is 
op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers, het liefst mensen die 
overdag beschikbaar zijn, die 
in de gemeente werken of in 
ploegendienst werkzaam zijn. 
Aanmelden via info@brand-
weercastricum.nl. Foto:  Eve-
lien Olivier.
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Lentefeest Streetscape
Castricum - Een lentefeest 
en de opening van nieuwe 
exposities bij Streetscape op 
de Dorpsstraat vindt plaats 
op 23 april van 16.15-19.00 
uur met livemuziek van The 
Lofties en een openings-
woord door Bob van Leeu-
wen. De nieuwe exposan-
ten zijn Gerrit van Lente van 
wie werk te zien is op de foto, 
Twan de Vos, Ingrid Bévort en 
Tonna Lucassen. Iedereen is 
welkom om hun werk te be-
kijken.

‘Zo leer je elkaar ook 
nog eens beter kennen’

Regio - Ab Wouters (90), 
Hans Bom (88), Rina Raave 
(87), Miep Soen-Barend (88), 
Marijke Hopman-Snijders 
(82) en Han Miessen-Ver-
meulen (95) bewonen alle 
zes een appartement in Ser-
vicefl at De Luchte in Drie-
huis. Dat de maaltijdservice 
in de servicefl at lekker, mak-
kelijk en bovendien gezellig 
is, zijn ze stuk voor stuk met 
elkaar eens. Wat hen betreft 
een ‘must’ voor toekomstige 
bewoners.

,,We hebben elke dag een 
verse maaltijd, met keuze uit 
meerdere gerechten. Plus de 
mogelijkheid om voor een ve-
getarische maaltijd te kiezen, 
zoals ik zelf altijd doe.” Aan 
het woord is Ab Wouters. Hij 
woont al negen jaar in De 
Luchte en de maaltijdser-
vice, die wordt verzorgd door 
de Maaltijdservice van Pri-
meurshop Bol uit Santpoort, 
bevalt hem uitstekend. In het 
huisrestaurant doet de sfeer 
huiselijk en gemoedelijk aan. 
Louise de Vlugt coördineert 
de gang van zaken twee da-
gen in de week. De andere 
dagen doet haar collega An-
toinette Raave dat. ,,Ik ser-
veer alle maaltijden uit en 
fungeer als aanspreekpunt 
voor de bewoners. Het is ge-
zellig, leuk en dankbaar werk 
en bovendien hebben we ook 

lol met elkaar.” De dames 
Soen-Barend, Hopman-Snij-
ders en Miessen-Vermeulen 
geven aan dat ze altijd met 
zijn drieën aan dezelfde tafel 
zitten. Voor de anderen hoeft 
dat niet per se. Ze schuiven 
aan daar waar het uitkomt. 
Zo leer je elkaar ook nog 
eens beter kennen.
Niet alle bewoners van De 
Luchte nuttigen de dagelijk-
se maaltijd in het huisres-
taurant. Een aantal gebruikt 
de warme maaltijd in het ei-
gen appartement en dan zijn 
er natuurlijk nog de bewo-
ners die zelf koken. Jaarlijks 
wordt er bovendien een aan-
tal themadiners voor de be-
woners georganiseerd. ,,In 
overleg wordt er een thema 
verzonnen en dat wordt ver-
volgens uitgewerkt, denk bij-
voorbeeld aan een asper-
gediner of een sliptongdi-
ner”, aldus Hans Bom. Wan-
neer een bewoner jarig is, 
heeft hij of zij de mogelijk-
heid een feestmaaltijd te be-
stellen. Deze mogelijkheid 
biedt De Luchte haar bewo-
ners ook bij het vieren van 
jubilea, trouwdagen, et cete-
ra. Meer weten over de ser-
vicefl at in Driehuis? Ga naar 
www.deluchte.nl of ga naar 
de open dag op 22 april van 
11.00 tot 15.00 uur. Het adres 
is Lodewijk van Deyssellaan 4 
in Driehuis.

Ook kraam 
op braderie?
Uitgeest - Oranje Stichting 
Uitgeest is druk bezig met 
het organiseren van de len-
tebraderie. De braderie wordt 
gehouden op het terrein bij 
de Marskramer en de speel-
tuin heeft zijn medewer-
king toegezegd. De brade-
rie vindt plaats op zaterdag 
27 mei van 10.00 tot 16.00 
uur. Wie een kraam wil huren 
kan mailen naar oranjestich-
tinguitgeest@outlook.com of 
bellen naar 06-51597360.

De nieuwe kleren van de 
koning in Koningsduyn

Castricum - Toneelgroep 
Forento heeft een eigentijd-
se versie geschreven van het 
sprookje De nieuwe kleren 
van de keizer waarin de de-
signers de koning niet alleen 
in het ooitje nemen, maar 
ook nog proberen zijn juwe-
len mee te nemen. 
Een eigentijds verhaal  waar-
in  gezondheid en bewegen 
een  grote rol spelen. De fa-
milievoorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf vier jaar. 

De spelers Anneloes de Beer, 
Angelique van Esveld, Dia-
na Borst, Sandra Noordover, 
Larissa Kroone, Inge van Son 
en Naomi Verdonk hebben er 
veel plezier in en natuurlijk 
doet de Forentokids ook nog 
even mee. Met elkaar maken 
ze er een feestje van op za-
terdag 22 april om 13.30 uur 
en 15.30 uur in theater Ko-
ningsduyn bij Geesterhage. 
Reserveren via info@foren-
to.nl.

Bakkum - De organisatie van 
Ringsteken Bakkum komt 
weer bijeen voor een nieuwe 
editie van dit volksvermaak 
op 25 juni. Wie zin heeft sa-
men met het paard mee te 
doen of wil deelnemen aan 
de optocht met oldtimertrek-
kers kan zich aanmelden via 
ringstekenbakkum@hotmail.
com.

Ringsteken

Voor Ekaar Gemaakt
Felix geniet volop van zijn 
vrijgezelle bestaan; hij is heel 
gelukkig met een leven zon-
der vaste relatie en kinderen. 
Totdat een one night stand 
door een bizar incident ein-
digt in het ziekenhuis. Als Fe-
lix daar bijkomt, krijgt hij tot 
zijn schrik de diagnose dat 
hij voor eeuwig onvruchtbaar 
zal zijn. Nu het stichten van 
een gezin opeens geen keu-
ze meer is, maakt zijn happy 

singlegevoel plotseling plaats 
voor een groeiende kinder-
wens. Zijn prettig gestoorde 
broer Jelle ontdekt dat een 
eerdere donatie van Felix aan 
de spermabank goed terecht 
is gekomen: bij de eicel van 
tv-presentatrice Jip. Vanaf 
dat moment zet Felix alles op 
alles om de vader te worden 
van het enige kind dat hij ooit 
zal kunnen hebben. Of Jip nu 
een vriend heeft of niet.

In March of the Penguins 2 
keert regisseur Luc Jacquet 
terug met een even verbluf-
fend vervolg en voert de kij-

March of the 
Penguins 2

ker met behulp van drones 
en onderwatercamera’s mee 
naar onherbergzame plekken 
op Antartica. Ditmaal wordt  
een jonge pinguïn gevolgd 
die op het punt staat zijn eer-
ste grote reis te maken, vol 
gevaar en obstakels. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag, zondag & maandag 18.45 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur
Voor elkaar gemaakt

vrijdag 18.45 uur
zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 16.00 uur

woensdag 18.45 uur
March of the Penguins

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zondag & maandag 18.45 uur

dinsdag 21.00 uur
20th Century Women

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 18.45 uur

Their Finest
zondag 21.00 uur

A United Kingdom
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag, maandag & woensdag 21.00 uur
Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur

maandag 21.00 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

zaterdag 13.00 uur
Down to Earth

zondag 13.30 uur  maandag 16.00 uur
dinsdag  13.30 uur  woensdag 16.00 uur

The Boss Baby (NL) 3D
zaterdag & maandag 13.30 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 13.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zaterdag & zondag 16.00 uur
maandag & woensdag 13.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 3D
zondag & dinsdag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 20 april t/m 26 april 2017
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Castricum - Op dinsdag 2 
mei vindt er een groots con-
cert plaats in het Jac. P. Thijs-
se College. Op uitnodiging 
van het Castricumse popkoor 
Vokaal Kabaal, brengt het 
Canadees Mannenkoor The 

Vancouver Welsh Men’s Choir 
een bezoek aan Castricum. 
The Vancouver Welsh Men’s 
Choir, een van de grootste 
mannenkoren van Canada, 
maakt een Historical Euro-
pe Tour in mei. Het koor zingt 

traditionele Welsh liederen 
en wereld muziek. Dirigen-
te Rolien Eikelenboom ver-
heugt zich om het publiek 2 
mei te entertainen met meer 
dan 150 gemengde stemmen. 
Voor meer informatie over dit 

bijzondere mannenkoor zie 
www.vwmc.ca. Kaarten voor 
het concert, dat om 20.15 uur 
begint, zijn verkrijgbaar via 
sylviadebruijn@zonnet.nl of 
bij Muziekhandel Borstlap in 
Bakkum.

Gregoriaans in 
Cultuurkoepel
Heiloo - Op vrijdag 21 april 
zingt het Schola Cantorum 
Het Mooiste Liefdeslied; een 
verzameling Joodse liefdes- 
en bruiloftsliederen uit ver-
schillende perioden van de 
Oudheid. Voor velen wordt 
het een openbaring te ho-
ren hoe lichamelijk en zelfs 
erotisch de teksten het ver-
langen naar de geliefde ver-
woorden. Toegangskaarten 
via www.cultuurkoepelhei-
loo.nl.

JP Teens overtreft 
zichzelf in theater

Castricum - Er is best lef 
voor nodig om een school-
musical te spelen in een pro-
fessioneel theater. Dat zullen 
velen vooraf hebben gedacht. 
JPteens, de musical groep 
van het Jac.P Thijsse Colle-
ge heeft bewezen dat ze dit 
meer dan waard zijn en dat 
ze een groot  podium prima 
aankunnen. In twee dagen 
hebben ze de productie Tar-
zon stage zes keer gespeeld 
voor opgeteld 2.350 man pu-
bliek.  Productieleidster, re-
gisseur en choreograaf Mir-
jam Spijker heeft zich hele-
maal uitgeleefd met licht-
standen, driedimensionaal 
toneelbeeld, grote groeps-
scènes met dans en heeft sa-
men met Sevil Koçak en Ar-
ma  Vriend de kleine intie-
me scenes prachtig gezet. 
De kostuums, deels zelf ge-
maakt door Spijker en deels 
gehuurd bij Greet Verkleedt,  

zorgden voor een geweldig 
toneelbeeld.
Hoofdrolspelers Joep Kok 
en Maaike Huisinga toonde 
hoe natuurlijk spel er uitziet 
en hoe een duet moet klin-
ken. De zang en het spel van 
Chris Bloemers  waren geraf-
fi neerd en stevig. Aniek van 
Dijk  liet met haar prachti-
ge solo een traantje wegpin-
ken en haar scene met Fol-
mer Boersen was aandoen-
lijk. Laurens Boldewijn  liet 
met zijn vocale skills de zaal 
swingen en Jeroen van Arkel 
had de lachers op zijn hand.  

Zangcoach Rolien Eikelen-
boom moet genoten hebben 
van al het zangtalent in de-
ze cast. De zwaarste rol was 
weggelegd voor alle apen. Af 
en toe moesten zij bijna ‘ge-
reanimeerd’ worden in de 
coulissen na weer een zwa-
re dansscène. 

Theater Bonhoeffer 
schittert op podium

Castricum - Theater Bon-
hoeffer speelde de afgelopen 
week met overgave Wir sind 
Berliner, een door de leerlin-
gen zelfgeschreven toneel-
stuk onder leiding van do-
cente Nederlands Marijke 
Lute. Centraal stond de Ber-
lijnse muur die vanaf 1961 
gebouwd werd en tot 1989 
Oost- en West-Berlijn van el-
kaar scheidde. In een dyna-
mische voorstelling werd het 
waargebeurde verhaal ge-
speeld van een vluchtpo-
ging van een groep mensen 
uit Oost-Berlijn door een tun-
nel gegraven vanuit het wes-
ten naar het oosten. Het pro-
jecteren van historisch fi lm-
materiaal op de wand van het 
gebouw gaf de voorstelling 

een schrikbarend authentie-
ke uitstraling. Bovendien was 
het spel van leerlingen en 
docenten zo levensecht dat 
sommige toeschouwers de 
tranen in de ogen schoten. 
Het toneelspel werd krach-
tig ondersteund door de mu-
zikanten; een markante band 
met slagwerker, gitaristen en 
blazers, die op de juiste mo-
menten opzwepende of in-
dringende muziek ten geho-
re bracht. 
Aan deze theaterproductie 
werkten ruim honderd men-
sen mee onder de professio-
nele leiding van docente El-
len Philips (regie toneel), do-
cent Klaas Sabel (dirigent) 
en leerling Kris Aardenburg 
(techniek).

Castricum - Met nog drie 
competit iewedstri jden 
voor de boeg heeft FC 
Castricum zaterdag kans 
om kampioen te worden 
in de zaterdag derde klas-
se A en daarmee promotie 
naar de tweede klasse te 
bereiken. 

Er moet dan wel gewonnen 
worden van ZCFC, dat nog 
in de race is voor de laatste 
periodetitel. Het toeval wil 
dat de feestcommissie met 
bijna vooruitziende blik al 
maanden geleden had beslo-
ten om op 22 april het ‘waar 
schijt de koe-festijn’ te pro-
grammeren, dus het gaat so-
wieso feest worden. De wed-
strijd begint om 14.30 uur.

Kampioens-
wedstrijd

Castricum - Vrijeschool 
Castricum houdt donder-
dag 20 april een informatie-
bijeenkomst. Naast een up-
date over de laatste stand 
van zaken, vertelt Katinka 
Deibel van De Wonderberk 
over de BSO en de peuter-
opvang die vanaf september 
worden verzorgd. Daarnaast 
is er ‘mystery guest’ die al-
le vragen over het onderwijs 
op de vrijeschool kan beant-
woorden. In De Springplank, 
Dorpsstraat 109 van 20.00 tot 
22.00 uur.

Informatie 
Vrijeschool
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Blijvende herinnering 
aan een overleden kind

Regio - Zoveel mogelijk ter-
minaal zieke kinderen en hun 
nabestaanden helpen aan 
een blijvende herinnering. 
Dat is het doel van de met 
Pasen gelanceerde Stichting 
Living Memories. De stich-
ting biedt kinderen tot acht-
tien jaar de mogelijkheid kos-
teloos hun levensverhaal vast 
te leggen, door middel van 
een video- en/of audiopor-
tret. De wens om deze stich-
ting op te richten ontstond 
nadat Thinka Sanderde een 
radioserie maakte over strijd 
van de twaalfjarige Chantal 
van den Brink uit Limmen te-
gen botkanker. Zij overleed 
tijdens het maken van de se-
rie.
Dat een blijvende herinne-
ring aan een kind belang-
rijk is, weten de ouders van 
Chantal als geen ander. Moe-
der Claudia: ,,Wij hoopten vu-
rig dat Chantal mee wilde 
werken aan de serie. Waar-
om? Stel dat het niet goed af 
zou lopen, dan hadden we in 
ieder geval nog een prach-
tig document als herinnering 
aan ons meisje.” Bij zeer jon-
ge kinderen gaat het voor-
namelijk om het vastleggen 

van beelden en stemgeluid. 
Met oudere kinderen gaat 
de stichting het gesprek aan 
over wat zij na willen laten. 
Dit alles uiteraard in overleg 
met ouders.
Omdat het gaat om termi-
naal zieke kinderen, wor-
den de aanmeldingen beoor-
deeld op basis van urgentie. 
Er wordt daarbij onder meer 
rekening gehouden met le-
vensverwachting. Verder is 
er een maximum van één op-
namedag. Een kind langdu-
rig volgen, zoals bij Chantal, 
is geen optie. Uitgangspunt is 
dat de stichting zoveel moge-
lijk mensen probeert te hel-
pen.
Om het vastleggen van het 
levensverhaal voor iedereen 
bereikbaar te maken, kiest de 
stichting ervoor om de por-
tretten kosteloos aan te bie-
den. Thinka: ,,Omdat we vin-
den dat het maken van zo¹n 
belangrijke herinnering niet 
van geld af mag hangen. Ver-
driet en rouw kennen wat 
ons betreft geen financië-
le grens. Dit betekent dat al-
le kosten gedragen worden 
door donateurs, fondsen en 
sponsors.” 

Feestelijke start van het 
speeltuinseizoen

Castricum - Jong en oud 
zijn welkom tijdens de mei-
vakantie om de ‘Torteltuin’ bij 
de Springplank te komen be-
zoeken. Op zondag 23 april 
start het speeltuinseizoen bij 
de Springplank feestelijk met 
gezellige muziek van Maar-
ten tijdens de Torteltuin. Me-
vrouw Helderder en andere 
bekende figuren uit het boek 
van Pluk van de Petteflat van 
Annie M.G. Schmidt zijn aan-
wezig. Langs een parcours 
met spelletjes maak de kin-
deren kennis met ze en bele-
ven ze de avonturen van Pluk 
en zijn vriendjes. De Tortel-
tuin is een creatie van An-
ja Jonker van Artkid, bekend 
van de sprookjestuin in de 
tuin van Kapitein Rommel.
De speeltuin van de Spring-
plank bevind zich midden in 
een transitie van speeltuin tot 
natuurspeeltuin. De Speeltuin 
wordt omgetoverd van tegel-
plein tot groene speeloase, 
midden in dorpshart Castri-
cum. De Torteltuin vormt de 
start van een crowdfundings-

actie en fondsenwerving om 
geld, materialen en man-
kracht in te zamelen voor de 
aanleg van nog meer uitda-
gende speelmogelijkheden. 
Een leuke zand-waterspeel-
plaats en een groot klimtoe-
stel voor oudere kinderen 
maken deel uit van de plan-
nen voor 2017. De Spring-
plank wordt hierbij gesteund 
door de Koninklijke Heide-
maatschappij als deelnemer 
aan ‘Kern met Pit 2017’, een 
wedstrijd van buurtprojecten.
Kinderen betalen drie euro 
entree, ouders mogen gratis 
mee. Limonade, en een crac-
ker met uiteraard bramen-
jam staan klaar. Daarnaast is 
er koffie, thee, en een pan-
nenkoekje verkrijgbaar tegen 
een kleine vergoeding. De 
opbrengst komt ten goede 
aan de opbouw van de na-
tuurspeeltuin. 
De Torteltuin is open van zon-
dag 23 tot en met woensdag 
26 april van 10.00 tot 15.30 
uur. Het adres is Dorpsstraat 
109.

JPT damesteam door 
naar landelijke finale

Castricum - Op vrijdag 7 
april hebben de hockeyda-
mes uit de bovenbouw van 
het JPT meegedaan aan een 
hockeytoernooi in Alkmaar. 
Tegen verschillende scho-
len uit de regio werd met rui-
me cijfers gewonnen. En met 
de volle twaalf punten wer-
den zij overtuigend eerste in 
de poule, waarmee zij zich 
rechtstreeks plaatsten voor 
de regiofinale. De finale werd 
gespeeld tegen het Felise-
num uit Velsen-Zuid. De mei-
den wisten wat hen te doen 

Nieuw wandel-
evenement

Castricum - Op vrijdagoch-
tend 14 april hebben direc-
teur Jacques Loomans en se-
cretaris Jos Teeuwisse een 
samenwerkingsovereen-
komst getekend voor het or-
ganiseren van de Oer-IJ Ex-
peditie. Een nieuw wandel-
evenement van Le Champi-
on dat op Hemelvaartsdag, 
donderdag 25 mei wordt ge-
lopen. 
De bijeenkomst vond plaats 
in het Huis van Hilde in aan-
wezigheid van wethouder 
Rood van de Gemeente Cas-
tricum. Beide partijen gaan 
samen een meerjarige sa-
menwerking met elkaar aan. 
De eerste editie van dit spor-
tieve evenement is financieel 
mogelijk gemaakt door bij-
dragen van de gemeenten 
Castricum en Uitgeest. PWN 
en Huis van Hilde zijn part-
ners van dit evenement. In-
schrijven via oerijexpeditie.nl.

Twee keer goud en 
zilver voor Jouke Windig
Castricum - In het paas-
weekend vertrok trampoline-
springer Jouke Windig met 
zijn clubgenoten van tram-
polinevereniging Triffis Alk-
maar naar het Duitse Sörup 
vlakbij de grens met Dene-
marken. Hier vond voor de 
26e keer het internationale 
trampolinetoernooi de Ost-
seepokal plaats, met meer 
dan driehonderd deelnemers 
een van de grootste van Eu-
ropa.
Op zaterdag vonden de in-
dividuele wedstrijden plaats. 
Jouke Windig ging na een 
erg goede verplichte oefe-
ning en iets aangepaste keu-
zeoefening als derde de fina-
le in. Hier haalde hij alles uit 
de kast en sprong een ge-
weldige oefening met een 
hoge moeilijkheid van 9.4. 

Tien sprongen waarvan vijf 
verschillende dubbele salto¹s 
en vijf enkele met en zonder 
schroeven. Hiermee behaal-
de hij als één van de jong-
ste deelnemers in deze klas-
se het goud.  
Op zondag werd er syn-
chroon gesprongen. Jou-
ke Windig sprong synchroon 
met Cas Westbroek  van Flik-
flak Den Bosch. De oefenin-
gen met een moeilijkheid van 
8.4 gingen mooi synchroon, 
en ook met Cas samen pak-
te Jouke na een spannen-
de finaleoefening het goud. 
Daarnaast was er ook mixed 
synchroon. In de jeugdklas-
se vormde Jouke met Elian-
ne van Heerde een gelegen-
heidsduo,  dankzij zeer hoge 
uitvoeringscijfers sprong het 
duo samen naar het zilver.

stond. En jawel; met 6-1 won-
nen zij de regiofinale, dus op 
naar de landelijke titel op 
vrijdag 2 juni in het Wagener 
Stadion in Amsterdam.

Meezingen?
Castricum - Voor de Oude-
rendag in de Pancratiuskerk 
worden zangeressen ge-
vraagd op donderdag 8 ju-
ni. Traditiegetrouw zal het 
dameskoor Pancratius haar 
muzikale medewerking ver-
lenen aan deze dag, maar het 
koor zoekt nog dames die op 
deze speciale dag mee willen 
zingen met het koor. Er zijn 
op deze dag twee vieringen. 
Verder brengt het koor tij-
dens de lunch een program-
ma met liederen van vroeger. 

Het koor zal drie keer repe-
teren op de donderdagmid-
dag, van 13.30 tot 15.30 uur. 
De eerste repetitie is op 11 
mei. Aanmelden bij Wendy 
Leonards, tel.: 676625 of leo-
nards@kpnplanet.nl.
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Kunst en Muziek tussen de Bollen
Limmen - Tijdens de Bloe-
mendagen, op zondag 7 mei  
van 11.00 uur -18.00 uur, or-
ganiseert het gemengd koor 
De Vredeburgers, in sa-
menwerking met de Stich-
ting Hortus Bulborum, voor 
de vierde keer het kunst- en 
muziekevenement Kunst en 
Muziek tussen de Bollen. In 
de tuin achter Ons Huis, op 
het terrein van de Hortus,  
staan vele kramen opgesteld 
met allerlei kunstvormen zo-
als schilderijen, sieraden, ke-
ramiek, metaalobjecten en 
textielkunst. 
In de prachtige muziekkoe-
pel, Het Pieter Boschman 

Paviljoen, is regelmatig mu-
ziek te beluisteren. Van 12.00 
tot 13.30 uur: Trio True Co-
lors, met bekende easy liste-
ning liedjes door een zange-
res met gitarist en basgitarist. 
Van 13.30 tot 14.00 uur: 
Het organiserend koor De 
Vredeburgers zingt onder an-
dere de nocturnes van W.A. 
Mozart. Van 14.00 tot 16.00 
uur: Trio Porc&Pyn met 60’er 
jaren singersongwriter hits 
van Boudewijn de Groot tot 
Bob Dylan. 
Van 16.00 tot 18.00 uur: The 
Seaside Stringers, een Old-
school Rockband, met Kinks/
Small Faces en daaraan  ge-

relateerd repertoire. Op het 
terras en in Ons Huis wor-
den koffi e en thee met huis-
gemaakte lekkernijen geser-
veerd. Er wordt een drank-
je geschonken en een hartig 
hapje geserveerd.
Ook zijn er broodjes met kro-
ket verkrijgbaar. Tevens is er 
een  loterij met diverse origi-
nele prijzen en voor de kin-
deren een gratis grabbelton 
met leuke verrassingen. 
De opbrengst van al deze ac-
tiviteiten komt ten goede aan 
het gemengd koor De Vrede-
burgers om in de toekomst 
mooie concerten te kunnen 
blijven presenteren.

The SwingMasters 
bij Jazz Session Club

Limmen   De organisatie van 
de Jazz Session Club in Lim-
men prijst zich gelukkig dat 
de Tata Steel Bigband The 
Swing Masters een gast-
optreden komt verzorgen 
in Vredeburg op zondag 23 
april. De band is opgericht in 
1980 en staat onder de muzi-
kale leiding van André Elders. 
De muzikanten spelen op ve-

le gelegenheden waar men 
graag de voetjes van de vloer 
laat komen. Het repertoire is 
erg breed; jazz, blues, en van 
samba tot rumba van Engel-
se wals tot de jive. De band 
speelt, aangevuld met een 
zangeres, in de traditione-
le bigbandbezetting. Het mu-
zikale feest begint om 16.00 
uur.

Heiloo - Op zondag 23 april 
vindt in de Cultuurkoepel 
Heiloo een bijzonder dubbel-
concert plaats onder de titel 
‘Als ik de zee maar zie’. Mu-
ziek, dans, verhalen en ge-
dichten met een ode aan de 
zee. 

Voor de pauze brengen Fleur 
Jagt samen met saxofo-
nist/pianist Victor Posch een 
voorstelling met een bijzon-
dere mix van zang, dans, ver-
halen en saxofoon. Na de 
pauze gaat de voorstelling 
verder met Helen Botman en 
Peter van Vleuten. Foto: Jes-
sica Heetebrij.

‘Als ik de zee 
maar zie’

De jutters komen...
Castricum - De hele maand 
april zullen mensen voor wie 
een ‘gewone’ baan nog niet 
zo heel gewoon is, de Noord-
zeestranden van schoon jut-
ten. Stichting Juttersge-
luk biedt hiermee een laag-

drempelige manier om maat-
schappelijk actief te zijn. 
Op 19 april tussen 10.00 en 
12.00 uur komt de expeditie 
langs in Castricum. Bij Zoo-
mers zal wethouder Rood de 
deelnemers welkom heten. 

Vitesse’22 95 jaar
met vrijdag een reünie!

Castricum - Supportersver-
eniging Blauw-Zwart regelt 
op vrijdag 12 mei de aftrap 
van het feestweekend van Vi-
tesse’22 ter gelegenheid van 
het 95-jarig en pakt gelijk 
groots uit. De avond zal na-
melijk muzikaal worden op-
geluisterd met bekende mu-
ziek uit de jaren ‘60 en ‘70 
van de bekende Castricumse 
band The Frogs. 
Net als bij het 90-jarig be-

staan wil Blauw-Zwart de-
ze gelegenheid aangrijpen 
voor een reünie van leden en 
natuurlijk vooral oud-leden 
van Vitesse. Daarom zullen 
elftalfoto¹s uit vervlogen ja-
ren naar diverse oud-leden 
worden gestuurd, vergezeld 
van een uitnodiging om op 
een creatieve manier hun elf-
tal zo compleet mogelijk bij 
elkaar te krijgen in de speci-
ale feesttent. 

BVO-team 3 kampioen
Bakkum - Op 7 april vond 
in het biljartcentrum aan de 
Stetweg de fi nale plaats van 
een regionale competitie van 
55+ teams uit Heemskerk, 
Heiloo, Alkmaar en Castri-
cum met spelers van BVO. Dit 
is een competitie tussen zes-
tien teams van vier spelers. 
De strijd om het kampioen-
schap bleek een thriller. De 
eerste partij van Jan Spren-
keling van BVO gaf de door-
slag. Jan die in deze com-
petitie normaal goed is voor 
een moyenne van 46, speel-

de een magistrale pot te-
gen Harrie Glebbeek uit Alk-
maar. Hij won zijn partij  met 
77 caramboles. Aangezien 
zijn teamgenoten met moei-
te aan hun moyennes volde-
den, kon Alkmaar 1 net niet 
genoeg punten verzamelen 
om BVO 3 van de zege af te 
houden. Eindstand BVO 83,3 
en Alkmaar 81,7 punten. Op 
bijgaande foto van links naar 
rechts Jan Sprenkeling, Fons 
Hermans, Rob Smit en Dick 
Twisk. Informatie over biljar-
ten bij BVO: tel. 0251-656339.

Limmen - Zondagavond 
9 april om 18.35 uur is de 
brandweer uitgerukt voor 

Barbecue 
vliegt in brand

een buitenbrand aan het 
Achtkant. Tijdens het barbe-
cueën ging het mis. Er bleek 
een scheurtje in de toevoer-
slang van de gasfl es te zitten 
en de gasfl es vloog in brand. 

Donderdagochtend om 0.15 

uur hebben de spuitgasten 
bij een woning aan de Laan 
van Albert’s Hoeve een me-
ting verricht omdat er bij de 
bewoner een melder was af-
gegaan. De brandweer kon 
geen gevaarlijke concentra-
tie meten.

Castricum - Dit jaar niet op 
het Maranathaplein, maar in 

Koningsdag in De Bakkerij
De Bakkerij zelf. Vanaf 13.00 
uur open en om 14.00 uur 

speelt Kleedkamer 2. Om 
15.00 uur Nevertheless en 
om 16.15 uur Room For Elep-
hants. ‘s Avonds draaien dj 
Snor en dj Tommi. 
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‘Bruine mensen’
Volledig verbijsterd was ik na het horen van het volgende: Wij 
hebben een fantastische, toegewijde 24 uurs hulp voor mijn 
schoonmoeder die terminaal is. Een betere hulp kun je je niet 
wensen. Onder andere  door haar kan mijn schoonmoeder rus-
tig sterven in haar huisje op de Santmark. Elke dinsdag komt 
haar vader haar ophalen na haar werk. Soms moet hij even 
wachten tot zijn dochter klaar is met haar werk  en parkeert zijn 
auto voor de deur. Lijkt mij heel normaal, echter zijn er buurt-
bewoners die dit verdacht vinden en de politie gaan bellen met 
de mededeling dat er ‘bruine mensen’ in de straat staan, met 
als gevolg dat deze lieve mensen, die toevallig ‘bruin’ zijn, af-
gelopen woensdag werden aangehouden door de politie, met 
de vraag wat ze hier te zoeken hadden. Ik was zo verbijsterd en 
verdrietig tegelijk! Wat een beschamende situatie. Ik hoop, me-
vrouw, als u dit leest dat u de moeite kunt nemen om de vol-
gende keer, als u deze meneer weer voor uw deur ziet staan 
wachten, uw excuses kunt maken en dat u zich realiseert wat 
u aanricht! Ik heb er geen woorden voor. Hoe bedoel je discri-
minatie!
Marielle Koeman

Die Vers gaat buiten 
spelen met Koningsdag

Castricum - Iedereen die af-
gelopen verkiezingen in de 
ochtend tv gekeken heeft, 
kent inmiddels de groten-
deels Castricumse band Die 
Vers die midden in de nacht 
een concert verzorgde bij het 
station waar de eerste stem-
bus werd geopend. Vorig jaar 
hebben ze veel shows in de 
regio gespeeld en zijn ze als 
klap op de vuurpijl in het gla-
zen huis van 3fm demo van 
de dag geworden. 
Dit jaar verbreden ze hun ho-
rizon en zijn ze met onder an-
dere shows in Haarlem, Am-
sterdam, Apeldoorn, Eindho-

ven, Leiden en zelfs Antwer-
pen bezig om hun muziek 
aan een nog breder publiek 
kenbaar te maken. Naast dit 
alles willen de mannen van 
Die Vers komende Konings-
dag ook wel weer gewoon 
een feestje in de regio vie-
ren. Hierom hebben ze in sa-
menwerking met Le Baron in 
Bakkum, bedacht om buiten 
te gaan spelen. Op het pitto-
reske terras van Le Baron zal 
Die Vers met vrienden Edou-
ard en ALX in de vroege och-
tend gaan spelen, gewoon 
omdat het kan. Koningsdag, 
9.30 uur bij Baron in Bakkum.

Werkbezoek Tweede Kamerlid

Castricum - Op vrijdag 21 
april brengt Hanke Bruins 
Slot een bezoek aan de 
Castricumse rugbyclub. Zij 
heeft met name belangstel-
ling voor het project Turn-
Over dat door Joeri Peper-
kamp wordt uitgevoerd bij 
de Cas RC.  Het project heeft 
tot doel om jongeren die een 
grote afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt via een inten-
sieve trainingsstage verder 
te helpen. De aan de rugby 

sport gerelateerde training 
geeft mogelijkheden tot een 
baangarantie voor degenen 
die zich daarvoor willen in-
zetten. Het project trekt lan-
delijke aandacht. 

Hanke Bruins Slot woont een 
deel van de training bij en 
luncht met de deelnemers. 
De voorzitter van de rugby-
club, tevens voorzitter van de 
sportraad in Castricum, Niek 
Valk is ok van de partij.

Estafette- en trimloop
Akersloot - De Akersloter 
Marathon Klub organiseert 
op zondag 2 juli een estafet-
te- en trimloop die open staat 
voor iedereen. Individuele lo-
pers kunnen meedoen aan 
de trimloop. De voorinschrij-
ving voor de estafetteloop is 
inmiddels geopend. Voor de 
snelste estafetteteams per 
categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams 
van vier lopers meedoen. Zij 
leggen na elkaar een par-
cours af van 5,4 km. Na aan-

komst van de vierde loper, 
loopt het hele team geza-
menlijk nog een extra ronde 
van 3,5 km. De fi nishtijd van 
de derde loper geldt vervol-
gens als de totaaltijd van het 
team. Individuele lopers kun-
nen maximaal zes keer een 
ronde van 3,5 km lopen. De 
start voor de teams is om 
10.30 uur, voor de individue-
le lopers is dit 10.35 uur bij 
handbalvereniging Meervo-
gels tegenover Boschweg 26. 
Inschrijven via www.amak.nu.

Grutto gedijt  
hier goed

Castricum - In Neder-
land gaat het niet goed met 
de grutto, ook al werd hij in 
2016 nog verkozen als nati-
onale vogelsoort van Neder-
land. Sinds 1990 neemt het 
aantal elk jaar met vijf pro-
cent af volgens de Vogelbe-
scherming.
Gelukkig is de weidevogel 
momenteel in en rondom de 
weilanden van Stichting De 
Hooge Weide, nabij de Uit-
geesterweg, nog in gro-
te getalen te zien. De Hoo-
ge Weide beheert hier 45 ha 
nat soortenrijk weidevogel-
land. De doelstelling is her-
stel en behoud van de wei-
devogelpopulaties in de Cas-
tricummerpolder. De ondie-
pe waterpartijen trekken nu 
al duizenden foeragerende 
en broedende weide- en wa-
tervogels. Dit succes over-
treft alle verwachtingen. Fo-
to: Wim Revers.

Gouden Wieken 
en Picasso

Castricum - Deze week is 
het precies 68 jaar geleden 
dat het succes van een affi -
che de duif tot internationaal 
symbool van de vrede deed 
uitgroeien. Een litho van Pi-
casso werd gekozen voor het 
affi che van een internationaal 
vredescongres dat van 20 tot 
24 april 1949 plaats vond in 
Parijs. Picasso is in de buurt 
geweest in 1905 en mogelijk 
waren er contacten met dui-
venliefhebbers uit de regio. 
Anno 2017 betekent de com-
binatie schilderen en duiven 
voor de leden van de Gou-
den Wieken met name on-
derhoud van het clubhuis. Er 
zitten wel echte kunstenaars 
tussen als het gaat om het 
spelen met wedstrijdduiven. 
Dit weekend waren dat res-
pectievelijk Sander de Graaf 
wiens duivin vanuit het Bel-
gische Duffel iedereen haar 
staart liet zien en Gerhard 
en Anton Tromp, die op de 
tweede en derde plaats ein-
digden.

Schaakklas bij De Kerkuil
Limmen - Jeugdige Limmers 
kunnen leren schaken tijdens 
een buitenschoolse activi-
teit bij basisschool De Kerk-
uil. Ook dit jaar was er weer 
een mooi groepje van jeug-
dige schaakliefhebbers die 
zich, aan de hand van het 
stappenplan van de Neder-
landse Schaakbond, de be-
ginselen van het edele spel 

lieten bij brengen. Docent 
Jos Admiraal, een uitsteken-
de schaakspeler bij SV Vre-
deburg, bezocht ieder vrij-
dagmiddag De Kerkuil om 
de lessen te begeleiden. Ad-
miraal was enthousiast over 
de groep van 2016-2017 en 
hoopt in het nieuwe school-
jaar weer net zo’n leuke en 
leergierige groep te treffen.
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Help Dagmar Faces of 
Asia te realiseren

De Woude - Freelance foto-
grafe Dagmar Lap is al jaren 
gefascineerd door Azië. De 
afgelopen jaren heeft zij ge-
reisd door onder andere Chi-
na, Indonesië, Laos, Cam-
bodja en januari nog door 
Myanmar om foto’s te ma-
ken voor haar boek ‘Faces of 
Asia’, die zij via een crowd-
funding-project wil proberen 
te realiseren.
Na een jarenlange carriè-
re als commercieel fotomo-
del, besloot Dagmar acht 
jaar geleden zelf achter de 
camera te kruipen,waarna 
ze een jaar de beroepsoplei-
ding fotografi e volgde op de 
Fotoacademie in Amsterdam. 
,,Ik had het poseren en la-
chen voor de camera wel ge-
zien en wilde heel graag zelf 
mooie beelden gaan creëren. 
Ik begon met het fotografe-
ren van collega-modellen die 
foto’s nodig hadden voor hun 
portfolio. Ik kwam er al snel 
achter dat mensen fotogra-
feren mij enorm veel ener-
gie geeft en dat ik het gewel-
dig vind om iemand van zijn 
of haar mooiste kant vast te 
leggen.”
Inmiddels heeft Dagmar tij-
dens veel (pop)concer-
ten gefotografeerd, zij zet-
te acteurs en modellen op 
de plaat, verzorgde fe foto’s 
voor een reisgids van Barce-
lona en zij fotografeert voor 
bedrijven panden en hun 
personeel. Maar haar aller-
grootste passie ligt bij de 
reisfotografi e. ,,Wat mij een 
enorme kick geeft is dat je 

echt het moment moet pak-
ken. Ik regisseer namelijk 
niks en zet niks in scène. Ik 
loop als een scanner over 
straat en probeer iedereen 
die ik zie of mijn interesse 
wekt zo snel en mooi moge-
lijk vast te leggen. Als ik dan 
aan het einde van de dag in 
mijn guesthouse aankom en 
weet dat ik weer een paar 
gave platen heb geschoten, 
kan ik niet wachten om ze 
te gaan bewerken. Het foto-
graferen van mensen geeft 
mij zo enorm veel energie en 
vreugde. Ik hoop dit de rest 
van mijn leven te mogen en 
kunnen doen.” De fotografe 
van De Woude wil nu graag 
een boek maken van haar al-
lermooiste werk. Dit probeert 
zij via de crowdfundorgani-
satie ‘Voor de Kunst’ te rea-
liseren. ,,Het wordt echt een 
mooi hardcover, groot foto-
boek met paginagrote foto’s 
van mensen. Er verschijnt 
geen tekst in het boek, dat 
leidt teveel af. De kosten van 
het maken van zo’n boek 
zijn alleen behoorlijk hoog. 
Ik heb nu veertig dagen de 
tijd om 8.500 euro bij elkaar 
te crowdfunden. Ik hoop van 
harte dat het lukt. Van ieder 
verkocht boek ga ik tevens 
een euro doneren aan de 
stichting Care for Children. 
Zij steunen een weeshuis in 
Myanmar.” Het boek Faces of 
Asia zal dertig euro kosten, 
inclusief verzendkosten. en 
is te bestellen via www.voor-
dekunst.nl/projecten/5550-
faces-of-asia.

Lintje voor jarenlange inzet
Castricum - Tijdens de al-
gemene ledenvergadering 
van de KBO Castricum is de 
heer F. P. G. Peters, die af-
scheid nam als voorzitter, 
onderscheiden als Lid in de 
orde van Oranje Nassau.
,,Bij uw afscheid kunt u te-
rug kijken op een lang pad 
gevuld met activiteiten op 
diverse terreinen”, zo sprak 

burgemeester Mans tijdens 
zijn speech. Als vrijwilli-
ger was hij penningmees-
ter, secretaris van de paro-
chie Castricum, hij was actief 
voor de  Stichting Jan XVII, 
vanaf 2004 voorzitter bij de 
KBO Castricum en hij zet-
te zich in voor de Lokaal Sa-
menwerkende Bonden van 
Ouderen.

Limmen - De Heilooër en 
Limmer Bokkentocht staat 
weer voor de deur. Brasse-
rie in ¹t Groen is terug van 
weggeweest en Bij Lotje is 
er als meest zuidelijke locatie 
in Limmen bijgekomen. Op 
dertien locaties kan er ge-
start en geproefd worden. Er 
staan  32 verschillende lente-
bieren klaar om uit gekozen 
te worden. Het merendeel uit 
Nederland. Op de stempel-
kaart staan alle locaties en 
bieren vermeld en met deze 
kaart op zak is er een hapje 
bij het eerste biertje, een pre-
sentje na minimaal zes ver-
schillende stempels en kans 
op een prijs bij de winac-
tie. Fiets mee op zaterdag 22 
april vanaf 14.00 uur.

Bokkentocht

Castricum - Vorige week 
dinsdag rond 16.30 uur heeft 
een vrachtwagen een meisje 
op een fi ets geschept, waar-
na de vrachtauto doorreed. 
Dat gebeurde bij het NS-sta-
tion. Het meisje raakte hier-
bij gewond en zij is overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
Omdat getuigen een bedrijfs-
naam op de vrachtauto had-
den gezien, werd contact ge-
zocht met de fi rma, waarna 
de chauffeur alsnog op de 
plaats van het ongeval ver-
scheen. Hij zou niets gemerkt 
hebben van het ongeval. De 
politie onderzoekt de zaak.

Ongeval
bij NS-station

Limmen - Zaterdag 15 april 
bedankte wethouder Rob 
Schijf de drie dames van 
voetbalvereniging Limmen 
vrouwen 2 die zondag een 
schaap uit de sloot hebben 

geholpen. Zij hoorden de 
schaap mekkeren tijdens de 
rust van hun wedstrijd tegen 
GSV Grootschermer en twij-
felden geen moment om het 
dier te helpen. ,,Natuurlijk 

verwacht je dat iedereen een 
schaap op het droge helpt. 
Maar het is mooi als iemand 
het ook écht doet.” Daarom 
bedankte de wethouder de 
drie dames voor hun actie. 

Castricum - De Parochiële 
Ouderendag is voor alle ou-
deren vanaf 75 jaar. Deze dag 
is gepland op donderdag 8 
juni in de Pancratiuskerk van 
10.00 tot 15.00 uur. Er is kof-
fi e en een lunch en een eu-
charistieviering. Misintenties 
voor deze viering kan men, 
kosteloos, aangeven bij aan-
melden. En er is een Maria-
lof. Entree vijf euro. Voor 10 
ei aanmelden bij Yvonne Bra-
kenhoff, tel: 06-37654557/jw-
brakenhoff51@hotmail.com. 

Parochiële 
Ouderendag

Joop van Riessen bij Laan
Castricum - Afgelopen vrij-
dag nog bij Pauw; aanstaan-
de zondag 23 april om 14.00 
uur te gast bij boekhan-
del Laan: Joop van Riessen, 
de man die met zijn boeken 
naadloos verder gaat waar 
Baantjer stopte. Zijn nieuw-
ste thriller gaat over de jihad 
in Nederland. Joop van Ries-
sen was van 1965 tot 2004 
werkzaam bij de Amsterdam-
se politie. Daarna is hij als al-
gemeen adviseur verbonden 
geweest aan het COT Insti-
tuut voor Veiligheids- en Cri-
sismanagement te Den Haag. 
Hij is een veel gevraagd spre-
ker over het onderwerp lei-
derschap. Ook verzorgt hij 
lezingen over zijn oude vak-

gebied: politie en veiligheid. 
Over Staatgeheim:
Fatima en Nadine, twee agen-
tes van de Amsterdamse po-
litie, vechten ieder op hun ei-
gen manier voor vrijheid en 
gelijkheid. Ze leggen hun lot 
in handen van de verkeerde 
persoon, met gevaar voor ei-
gen leven én fatale afl oop. In 
het belang van de Staatsvei-
ligheid wordt het dossier niet 
openbaar gemaakt, maar re-
cherchechef Anne Kramer 
doet er alles aan om de waar-
heid boven tafel te krijgen. Ze 
zet zelfs haar nieuwe liefde 
op het spel om de daders te 
pakken te krijgen. Het is het 
negende deel van de Anne 
Kramer-reeks.

Kennemer koperkwartet 
in De Oude Keuken

Castricum - Het Kenne-
mer koperkwartet brengt 
komende zondag een mooi 
programma met zowel klas-
siek als populaire muziek in 
De Oude Keuken. Het kwar-
tet bestaat sinds 1997, de vier 
leden zijn allemaal van jongs 
af aan bezig met muziek en 
klassiek geschoold. Spe-
len in een kwartet vinden ze 
uitdagend en vaak ook leu-
ker dan in een orkest, want 
iedere partij is even belang-

rijk in zo¹n kleine formatie. 
Het kwartet bestaat uit Edwin 
Duineveld en Martin de Rijk 
trompet, Corinne de Beer 
hoorn en Henk Ouwekerk 
bastrombone. Het program-
ma omvat muziek uit de pe-
riode 1500   1800 en  popu-
laire muziek van onder meer 
de Beatles en Scott Joplin. 
Aanvang 14.00 uur. De Ou-
de Keuken is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang aan de Zeeweg.









19 april 201718

Verkeersexamen op fiets
Castricum - Wethouder Marcel Steeman was van de par-
tij en Alex v.d. Leest, secretaris van de Fietsersbond Castri-
cum, maakte de foto¹s; dinsdag 11 april gingen de kinderen 
van groep zeven vanaf De Brink op pad met hun fiets voor het 
praktisch verkeersexamen. Onderweg werden ze gecontro-
leerd door ouders die ze scherp in de gaten hielden.  

Geselecteerd voor Nederland!
Castricum - Na een jaar in-
tensief trainen met een gro-
te groep getalenteerde rug-
byspelers van onder 17 jaar, 
zijn vier jeugdspelers van 
CasRC geselecteerd voor Ne-
derland onder 17. Dale Zon-
neveld, Daily Limmen, Dirk 
Wierenga en Jort Doornen-
bal hebben reeds vele jeugd-

spelers van de Castricumse 
rugbyclub voor zien gaan in 
de weg naar het Nederlands 
Team. 
Op 22 april spelen zij een 
oefeninterland in Amster-
dam tegen Wales. Deze wed-
strijd is en mooi begin van de 
voorbereiding op het EK van 
2018. Foto: Theo Beentjes. 

Castricum - Vorige week 
dinsdag hebben ze weer met 
de e-bike een rondje naar 
Egmond aan Zee gefietst. 
Donderdag stond een rustig 
ritje op het programma met 
de gewone fiets, net zoals el-
ke donderdag. 
Deze groep fietst ook de 
Fietsvierdaagse in Heems-
kerk van 7 tot en met 10 au-
gustus én later in het seizoen 

wat langere fietstochten. Ver-
trek beide dagen om 10.00 
uur vanaf het NS-station in 
Castricum. Kosten: geen. 

Bel voor meer informatie voor 
tochtjes met de e-bike naar 
Hans van Houten, tel.: 0251-
651785 en de donderdagrit-
ten naar Ben Brussel, tel.: 
0251-650219.

Samen fietstocht maken?

CasRC kampioen NoordWest
Castricum - De mini’s van 
rugbyclub Cas RC hebben 
dit seizoen weer hard ge-
werkt aan hun skills, zodat 
ze klaar zouden zijn voor de 
start van het landelijke kam-
pioenschap. 
Om zich te plaatsen voor 
de finaledag 13 mei was de 
overwinning van twee wed-
strijddagen nodig. CasRC 
stond na de eerste dag bo-

venaan met vier ruim gewon-
nen wedstrijden. Afgelopen 
zaterdag startte in Haarlem 
de tweede wedstrijddag. De 
wedstrijd tegen Amstelveen  
eindigde in 0-0. De volgen-
de wedstrijd tegen AAC werd 
9-0 voor Cas en daardoor 
plaatste ze zich in de kruisfi-
nale tegen ARC 2. Dit eindig-
de in 4-0 voor Cas. In de fina-
le stonden ze tegenover een 

sterk Haarlem. Vanaf de start 
werd er geconcentreerd ge-
speeld. Na een 1-0 voor Cas 
werd er door de scheidsrech-
ter een penalty try toegewe-
zen aan Haarlem. Tot aan de 
rust bleef het 1-1. Cas wist er 
na de rust 4-1 van te maken 
en zich te plaatsen voor het 
landelijke kampioenschap op 
13 mei in Delft Foto: Raoul 
van Eijck.

Inline skaten bij VKIJ
Castricum - De Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
start komende zomerperiode 
weer met het inline skaten. 

Vanaf zaterdag 6 mei binden 
de deelnemers in plaats van 
de schaatsen weer de skates 
onder. In twee verschillende 
groepen starten deze zater-
dag een groep met kinderen 
van zes tot en met twaalf  jaar 
en een groep van twaalf jaar 
en ouder. Deze groepen kun-
nen tijdens deze uren les krij-
gen in de vaardigheden van 
het skaten.

De lessen voor de jeugd wor-
den gegeven op zaterdag-

ochtend van 10.00 tot 11.00 
uur op het afgesloten par-
keerterrein van het Bonhoef-
fer College. De lessen voor 
de groep twaalf jaar en ou-
der zijn van 9.00 tot 10.00 uur.

VKIJ Castricum geeft gedu-
rende de zomerperiode on-
geveer vijftien lessen en volgt 
hierbij het KNSB programma 
Inline Skaten voor de jeugd 
in combinatie met het KNSB 
Vaardigheidspaspoort. 
Binnen de vereniging is het 
ook mogelijk voor recreanten 
en wedstrijdschaatsers om 
te komen inline skaten. Voor 
meer informatie zie: www.
vkij.nl. 

Castricum - Zondag 23 april 
wordt het tweede Ada Stam 
toernooi voor rolstoelhand-
bal georganiseerd door CSV 
Handbal in sporthal de Bloe-
men. 

CSV is heel trots dat Ada 
Stam vier jaar geleden de 
aanzet heeft gegeven om rol-
stoelhandbal in Nederland 
op te zetten. Het CSV-team, 
dat uitkwam voor Oranje, 
heeft de eerste plaats be-
machtigd op het EK rolstoel-
handbal in 2015. Er zijn het 
afgelopen jaar al verschillen-
de toernooien gespeeld en 
een heus nieuw Nederlands 
team is gevormd met spe-
lers uit de verschillende ver-
enigingen, die afgelopen de-
cember in Zweden de titel als 
Europees kampioen hebben 
geprolongeerd.
Voor 23 april heeft het Fonds 
Gehandicaptensport een 
subsidie geschonken van 
ruim 1400 euro  voor realise-
ren van dit toernooi. HCB’92, 
HV Quintus, BFC en SEW zijn 
van de partij. Na afloop is 
er een hapje en een drankje 
voor de spelers om het toer-
nooi feestelijk af te sluiten.
Getuige zijn van dit rolstoel-
handbalspektakel? Ga dan 
zondag 23 april van 11.00-
17.00 uur naar sporthal de 
Bloemen.

Toernooi 
rolstoelhandbalAkersloot - Ferry Karssen is 

donderdag de winnaar ge-
worden van de wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup. 

Karssen wint Spannend was de strijd om 
de plaatsen twee, drie en vier. 

Wilfred Knegt werd uitein-
delijk tweede gevolgd door 
Marcel Hink. 



Castricum dé plek voor liefhebbers
Castricum - Deze maand 
begint de gemeente een 
promotiecampagne. Onder 
de naam ‘Heerlijkheid Cas-
tricum - Voor Liefhebbers’ 
gaat men de lokale kwalitei-
ten op het gebied van recre-
atie, toerisme en cultuur voor 
het voetlicht brengen. Daar-
bij wil de gemeente laten zien 
dat ze naast de bekende pa-
rels ook tal van minder be-
kende diamantjes binnen de 
gemeentegrenzen heeft. Juist 
dat rijkgeschakeerde aanbod 
maakt Castricum extra aan-
trekkelijk ‘voor liefhebbers’. 

Castricum is vooral bekend 
vanwege zijn kleinschali-
ge strand met aantrekkelij-
ke paviljoens, het prachti-
ge bos- en duingebied en 
de vermaarde camping Bak-
kum. Het nieuwe archeolo-
giecentrum Huis van Hilde is 
met zijn aansprekende pre-
sentatie al snel een grote pu-
bliekstrekker is geworden. 
Toch is dit lang niet het com-
plete plaatje. Castricum met 
zijn kernen Bakkum, Limmen, 
Akersloot en eiland De Wou-
de, heeft een rijk palet aan 
recreatieve, toeristische en 
culturele faciliteiten en ac-
tiviteiten. ,,Er is veel meer te 
doen en te beleven dan soms 
wordt verondersteld”, bena-
drukt de Castricumse toe-
rismewethouder Kees Rood. 
,,We vinden het tijd om ons 
complete aanbod eens goed 
te gaan uitlichten.”
Met de slogan van de cam-
pagne, ‘Voor Liefhebbers’, 
wordt de breedte van het 
aanbod benadrukt. Rood: ,,Of 
je nu liefhebber bent van na-
tuur, strandvermaak, spor-
tief recreëren, cultuurhisto-
rie of culturele evenemen-

ten, in onze gemeente vind je 
veel van je gading. Naast het 
strand en de duinen hebben 
we watersportmogelijkheden 
aan het Alkmaardermeer met 
de jachthavens in Akersloot 
en De Woude, wandel- en 
fietstochten met een histo-
rische insteek, smaakvolle 
hotels zoals Huize Konings-
bosch in Bakkum en de in-
ternationaal vermaarde bol-
lentuin Hortus Bulborum in 
Limmen. Ook in cultureel op-
zicht mag de gemeente ge-
zien worden: zomerevene-
menten als Uit je Bak in Cas-
tricum, Rock-’n-Roll Street in 
Akersloot en WouwDeWou-
de in De Woude hebben een 
originele formule en trek-
ken veel bezoekers. In het 
dorpshart van Castricum be-
vindt zich een ander interes-
sant Castricums fenomeen: 
Franks Huiskamertheater, 
een klein stand-upcomedy-
podium dat zich met recht 
het leukste op dit gebied in 
de regio mag noemen. Aan 
theater trouwens geen ge-
brek in Castricum: met Gees-
terhage werd pas nog een 
nieuwe, volwaardige theater-
zaal opgeleverd.” 
De eerste fase van de cam-

pagne is gericht op de eigen 
bevolking. De gemeente wil 
inwoners beter informeren 
over het recreatieve en cultu-
rele aanbod. Met als doel dat 
er meer deelname ontstaat 
en inwoners een goed gevoel 
krijgen bij wat hun eigen om-
geving te bieden heeft. Ook 
ondernemers en culturele or-
ganisaties is een rol in het 
geheel toebedeeld: zij wor-
den gestimuleerd om in on-
derlinge samenwerking tot 
originele aanbiedingen te ko-
men. Wethouder Rood: ,,Het 
bijzondere van onze gemeen-
te is dat we een zeer actie-
ve bevolking hebben. Er zijn 
best veel mensen die zich 
nu al ambassadeur van hun 
woonplaats voelen en dat 
positieve gevoel met anderen 
delen. Met deze campagne 
willen we nog meer mensen 
daartoe inspireren. Wanneer 
onze gemeenschap trots 
en enthousiasme uitstraalt, 
wordt het hier nóg leuker. 
Voor onszelf én voor onze be-
zoekers.” Voor meer informa-
tie: www.facebook.com/voor-
liefhebbers. Op de foto: Cas-
tricums toerismewethouder 
Kees Rood geeft het startsein 
voor de campagne.

Dagbesteding Thuisbij 
Limmen op zoek naar locatie 

Limmen - Een huiselij-
ke leefomgeving waar ou-
deren met dementie zich 
thuis voelen. Dat moet Dag-
besteding Thuisbij Limmen 
worden. Initiatiefneemster 
Anette Zeeman woont in 
Limmen en maakte in vorig 
jaar kennis met Thuisbij Uit-
geest via haar huidige werk-
gever.
,,Ik was gelijk geraakt door 
de kleinschalige setting met 
de juiste uitstraling. Al snel 
kwam ik in gesprek met de 
huidige ondernemers. Ik wil 
nu Thuisbij Limmen starten 
en mijn droom uitrollen voor 
de Limmer gemeenschap.”
De zoektocht naar een ge-
schikte koopwoning in de 
dorpskern is in volle gang. 
Een ruime woonkeuken, 
twee leefruimtes en een 
zonnige tuin zijn een must. 
Het liefst een locatie dichtbij 
winkels, groenvoorzienin-
gen, seniorenwoningen en 
het woonzorgcentrum.
De gemeente heeft het Con-
venant Dementievriendelij-

ke Gemeente getekend om 
samen met Stichting Alz-
heimer Nederland een de-
mentievriendelijke gemeen-
schap verder te bevorderen. 
Het  Thuisbij concept sluit 
geheel aan bij de visie van 
het convenant en kan dan 
ook op steun rekenen van 
de gemeente. ,,Met de juis-
te zorg en ondersteuning 
kunnen ook mensen met 
dementie zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen.
Het plan is de dagbesteding 
samen met lokale vrijwilli-
gers, investeerders en spon-
soren op te starten”, aldus 
Anette. ,,Onze kernwaarden 
zijn integriteit en persoonlij-
ke zorg combineren met hu-
mor, bewogenheid en gast-
vrijheid.” Oud-verslaggever 
Jan Baaij geeft Jan een kijk-
je in zijn dagelijkse beleve-
nissen bij Thuisbij Uitgeest. 
Zie daarvoor www.thuisbij.
eu/dagboek-van-jan. Op de 
foto Jan en Anette. Meer in-
formatie via limmen@thuis-
bij.eu of 06-38018222.

Hulp bij belastingaangifte
Castricum - De overgang 
van de papieren aanvraag 
naar de digitale vorm is niet 
voor iedereen makkelijk te 
maken. Nog een paar we-
ken bieden getrainde vrij-
willigers van Welzijn Castri-

cum daarom ondersteuning 
op donderdagmiddag van 
14.00   15.00 uur in de bibli-
otheek. Men kan zo langs-
komen. Als het te druk is om 
meteen hulp te bieden, wordt 
een afspraak gemaakt.

Negatieve effecten NS dienstregeling
Regio - De PvdA Statenfrac-
tie in Noord-Holland heeft 
antwoord gekregen van Ge-
deputeerde Staten (GS) op 
de door haar ingediende vra-
gen over de plannen van de 
NS voor de dienstregeling 
van 2018. Volgens de PvdA 
fractie zouden door de  aan-
gepaste dienstregeling direc-
te aansluitingen in Noord-
Holland verloren gaan en de 
wachttijden voor overstap-
pende reizigers aanzienlijk 
toenemen. 

Uit de beantwoording van de 
vragen blijkt dat GS de zor-
gen van de PvdA deelt. Door 
de invoering van Hoogfre-
quent Spoorvervoer door de 
NS op de corridor Amster-

dam - Eindhoven vanaf 2018 
zullen zes in plaats van vier 
intercity’s per uur en per 
richting op dit traject gaan 
rijden. Echter, het doortrek-
ken van een aantal intercity¹s 
van Eindhoven  Amsterdam 
naar Hoorn-Enkhuizen be-
tekent onder andere dat de 
Sprinter op de Kennemerlijn 
met een kwartier wordt ver-
schoven. Hierdoor gaat de 
aansluiting in Alkmaar op de 
Intercity Den Helder-Amster-
dam-Nijmegen verloren. Ook 
krijgen veel trein- en bus-
reizigers in de regio door de 
aangepaste dienstregeling te 
maken met een veel lange-
re overstaptijd die in sommi-
ge gevallen stijgt naar 6 mi-
nuten. PvdA Statenlid Nico 

Papineau Salm, die de vra-
gen samen met zijn fractie-
genote Marieke van Duijn in-
diende: ³Ik ben blij te zien dat 
GS het met ons eens is dat 
de nieuwe dienstregeling van 
de NS zal leiden tot extra lan-
ge wachttijden en dus lange-
re reistijden voor reizigers in 
Noord-Holland.  
Zeven West-Friese gemeen-
ten en de PvdA fractie in 
Castricum hebben oplos-
singen aangedragen om dit 
probleem aan te pakken. GS 
heeft met de NS afgesproken 
om binnenkort met de regi-
onale vertegenwoordigers en 
West-Friese gemeenten om 
de tafel te gaan zitten om te 
zoeken naar passende oplos-
singen.
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