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Castricumse rugbydames 
promoveren naar de Ereklasse
Castricum - Om deze wedstrijd 
was het Castricum te doen! Bij 
winst op de dames van rugbyclub 
DIOK en met het behalen van vol-
doende trys in deze wedstrijd, 
zou CASRC-Ladies kunnen pro-
moveren naar de Ereklasse. Het 
hoogst haalbare niveau voor da-
mesrugby in Nederland. De con-
current Tilburg, die twee weken 
geleden  door de Castricummers 
verslagen werd, kon in dat geval 
dan niet meer voorbij CASRC ko-
men. Dus was er een lichte ner-
veuze start bij de duinranders, 
waarbij meteen gemerkt werd 
dat DIOK in het geheel niet aan 
dit feestje mee wilde werken. Al 
scoorde Linde van der Velden  na 
vier minuten de eerste try, direct 
daarop scoorde DIOK ook. Toen 
werd het knokken om balbezit. 
Geen moment  kon de bal rus-
tig worden uitgespeeld of de DI-
OK-dames zaten er bovenop. Het 
was een goed in de driekwart lijn 
gespeelde bal die Linde in staat 
stelde wederom te scoren.  Daar-

na werd het een taaie wedstrijd 
waarbij de dames uit Leiden con-
tinu met hun voorwaartsen in-
beukten op de verdediging van 
Castricum. Die gaf geen krimp.
Moedig hield de verdediging met 
goed tacklewerk de gelederen 
dicht. De spaarzame momenten 
dat CASRC de bal veroverde wer-
den meteen omgezet in vlijm-
scherpe en gevaarlijke aanval-
len. Door stevig doorlopen van 
Hiske Blom in de verdedigingsli-
nie van DIOK kwam de derde try 
voor Castricum tot stand. Daar-
na was een solorun van Inge van 
der Velden voldoende om vlak 
voor rust try nummer vier te sco-
ren. Na de rust leken de dames 
van DIOK wat minder conditie te 
hebben. De wedstrijd werd toen 
rommelig omdat aan hun kant 
verschillende dames geblesseerd 
uitvielen en de scheidsrechter erg 
lang verzorging toe liet. Hierdoor 
werd het ritme uit de wedstrijd 
gehaald. Totdat Sophie Touber al-
leen met de bal aan de haal ging, 

verschillende tegenstanders om-
ver kegelde en de bal over de 
achterlijn drukte. Try nummer vijf 
en de promotie naar de ereklas-
se binnen handbereik. Het Leids 
verzet leek gebroken. Linde (2x) 
en Hiske (1x) scoorden nog  en 
ondanks de hele moeilijke plek-
ken wist Miriam van der Veen de-
ze uitstekend te verzilveren, 50-5. 
DIOK gaf het op, de scheidsrech-
ter vond het welletjes en bij Cas-
tricum werd er na het laatste � uit-
signaal uitbundig feestgevierd 
met de nodige traantjes. Dit sei-
zoen moeten de dames van CAS-
RC nog één keer optreden tegen 
het sterke RUS (over 14 dagen) 
maar die uitslag doet er niet meer 
toe. Volgend jaar zal het team van 
topcoach Hans Marcker uit gaan 
komen in de ereklasse. En als er 
progressie blijft, en het niveau 
van het team verder gaat groei-
en, wie weet kan er dan van een 
Nederlands kampioenschap ge-
droomd gaan worden (foto: aan-
geleverd).

Wie wint de Persprijs van 
De Castricummer 2018?

Inschrijving tweede editie 
Castricum’s Got Talent open
Castricum - Deze week start de 
inschrijving voor Castricum’s Got 
Talent 2018. Na het overweldi-
gende succes van de eerste edi-
tie in 2017 zoekt de talentenshow 
opnieuw enthousiaste jonge ta-
lenten van 12 tot 20 jaar die po-
diumervaring willen opdoen met 
zang, dans, cabaret of andere ar-
tistieke kunsten.
Castricum’s Got Talent 2018 vindt 
plaats op zaterdagavond 9 ju-
ni in Theater Koningsduyn. Ook 
dit jaar is de presentatie in han-
den van Hennie Huisman en staat 
de vakkundige jury onder leiding 

van burgemeester Toon Mans. En 
opnieuw is de opbrengst van de 
avond voor een goed doel. Dit 
keer is dat de stichting Kanjerket-
ting die kinderen met kanker on-
dersteunt tijdens hun zware be-
handelingen in het ziekenhuis.
 
Iedereen tussen de 12 en 22 jaar 
die zich als entertainer thuis voelt 
op een podium wordt uitgeno-
digd zich aan te melden via cas-
tricumsgottalent@gmail.com 
met vermelding van naam, tele-
foonnummer en wat je tijdens de 
show wilt doen.

Jennifer van der Sande won de eerste editie van Castricum’s Got Talent 
(foto: Mariëlle Renckens)

Jongens Visser ‘t Hooft 
winnen schoolvoetbal
Castricum - Op woensdag 11 
april hebben de jongens van 
groep 7/8 hun wedstrijden voor 
het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi gespeeld. In vier poules 
werd sportief gestreden om de 
nummer 1 positie om in de halve 
� nale terecht te komen. 
Tijdens het toernooi hebben de 
scheidsrechters bekeken wie de 
sportiefste ploeg was. De Cunera 
2 heeft deze prijs gewonnen. De 
Rabobank heeft besloten dat de 
“mooiste spandoeken” beker aan 
De Montessorischool werd uitge-
reikt.
Helmgras 1 en Helmgras 2 speel-
den een ‘onderlinge’ halve � nale, 
terwijl de andere halve � nale ging 

tussen De Visser ’t Hooftschool en 
De Klimop. Via een spannende 
penaltyreeks werd Helmgras 1 de 
uiteindelijk winnaar en in de an-
dere halve � nale was De Visser ’t 
Hooftschool de sterkste. 
De Klimop veroverde uiteindelijk, 
na penalty’s, de derde plaats en 
Helmgras 2 eindigde op de vier-
de plaats. De strijd om de eer-
ste plaats ging tussen Helmgras 
1 en de Visser ’t Hooftschool. De 
� nale werd met 2-0 gewonnen 
door de Visser ’t Hooftschool. Zij 
mogen daarom in de regio� nale 
op woensdagavond 25 april op 
Sportpark Noord End spelen te-
gen de winnaar van Heemskerk. 
(Foto: Kees van Nijnatten)

Jongen van 
negen loopt 
over auto’s
Castricum - De politie is vrijdag 
rond 18.00 uur gebeld, omdat 
een jongen over meerdere auto’s 
zou zijn gelopen. De politie kwam 
ter plaatse en het klopte. Een ne-
genjarig jongetje had over au-
to’s gelopen, waarbij schade was 
ontstaan aan de daken. Met be-
middeling van de politie gaan de 
betrokken ouders onderling de 
schade met elkaar regelen.
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Limmen - Wordt het dit jaar de 
discussie rond de rotonde bij de 
Visweg of het protest tegen de 
plaatsing van een zendmast bij 
de spoorwegovergang Wester-
weg? Of wordt het een actueel 
onderwerp met een nationaal of 
internationaal allure? Wie wint dit 
jaar de persprijs tijdens de Bloe-
mendagen met een bokaal die al 
jarenlang door De Castricummer 
ter beschikking wordt gesteld? 

Vorig jaar won prikploeg Door 
Zomaar met een mozaïek dat als 
titel ‘Erdogan laat journalisten ar-
resteren’ meekreeg. (zie foto)
Dit jaar wordt de 66e editie van 
De Bloemendagen Limmen ge-
houden van 5 tot en met 11 mei. 
Zaterdag 5 mei vanaf 10.00 uur 
zijn de mozaïeken, werkstukken, 

vrije categorieën, straatversiering 
en bloemsierkunst te zien. De 
route is zo’n tien kilometer lang. 
’s Avonds worden in de Heeren 
van Limmen de prijswinnaars be-
kendgemaakt. De volgende dag 
staat de Vuurbaak in teken old-
timers, foodtrucks, livemuziek, 
tractor pullers, oude ambachten 
en meer.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Tempelaarstraat en
Pieter Kieftstraat, 200 kranten.
Omgeving: Tempelaarstraat en
BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Meisje 
bewusteloos
Akersloot - De politie is vrijdag-
avond, kort voor middernacht, na 
een melding naar een woning in 
Akersloot gegaan. In de tuin lag 
een veertienjarig meisje bewus-
teloos, af en toe spugend. Vriend-
jes en vriendinnetjes waren aan-
wezig. De politie heeft haar in een 
stabiele zijligging gelegd tot de 
ambulance er was. 
De politie heeft contact gehad 
met een van de vriendinnetjes, 
die vertelde dat het meisje zelf je-
never had meegenomen en dit 
had gedronken. Het meisje is met 
de ambulance naar het zieken-
huis gebracht. De politie heeft 
een zorgmelding gedaan. 

Burgerlijke stand Castricum

‘Scoor een Boek!’ trapt af in Alkmaar, 
Bergen, Castricum en Heerhugowaard
Castricum - AZ en Bibliotheek 
Kennemerwaard zetten samen 
hun kracht in. Het leesproject 
‘Scoor een Boek!’ bundelt de po-
pulairste sport van de wereld met 
lezen. Het doel is leerlingen van 
groep 6 uit Alkmaar, Bergen, Cas-
tricum en Heerhugowaard te sti-
muleren om met plezier te lezen. 
Naast sporten en spelen, is lezen 
erg belangrijk. Een goede taal-
beheersing is de basis voor zelf-
standigheid en een gezonde le-

Geboortes

Akersloot - 20-03-2018: Juul Jo-
hanna Maria Dekker, dochter van 
Robertus B. Dekker en Cynthia 
V.M. van de Reep
Castricum - 17-03-2018: Elena 
Maria Keuchenius, dochter van 
Iman J. Keuchenius en Lette T.T. 
de Moor. 24-03-2018: Myleine 
Leonora Hendriks, dochter van 
Robert Hendriks en Suzanne E. 
Blaauw. 03-04-2018: Jurre Hoij-
tink, zoon van Daan M. Hoijtink 
en Bouwien A.M. Westerhuis. 07-
04-2018: Loe Welp, dochter van 

Examen-kunstwerken Art&Design 
Bonhoeffercollege in Galerie Sopit

Castricum - Nog voordat de lan-
delijke examens van start zijn 
gegaan, rondt de eerste lich-
ting havo5- en vwo6-leerlingen 
met het nieuwe vak Art&Design 
van het Bonhoe�ercollege de-
ze week het praktijkexamen af. 
Hun meesterstukken zijn dan ge-
reed voor de eindbeoordeling, én 
voor de tentoonstelling op 18 en 
20 mei in Gra�sch Atelier en Gale-
rie Sopit. De galerie zal voor het 
zevende jaar haar deuren openen 
voor het aanstormend beeldend 
talent van de school, waaronder 
een �ink aantal leerlingen dat na 
het eindexamen aan een kunst-
vakopleiding gaat beginnen. 

Vanaf januari werkten de leer-
lingen in de lessen Art&Design 
aan hun examenwerkstuk waar-
bij ze mochten kiezen voor een 
2D-, 3D- of zelfs 4D-werkstuk. Het 
nieuwe vak Art&Design omvat 
de vakken Tekenen en Handvaar-
digheid in de breedste zin, waar-
bij naast de kunstzinnige kant 
ook kan worden gekozen voor de 
TechnologyLab- of design-kant 
van de beeldende vakken. Die 

houdt in dat leerlingen zich ook 
verdiepen in actuele wetenschap 
en technologie georiënteerde 
kunst, en hun meesterstuk in sa-
menwerking met bèta- en tech-
niekvakken mogen maken.
Docente Silvia Winder: ,,Elk jaar 
is het een belevenis om de diver-
se interpretaties van de opdrach-
ten te zien ontstaan, zeker nu er 
ook bijvoorbeeld designwerken 
en klei-animaties mochten wor-
den ontworpen en uitgevoerd. 
Dit maakt de tentoonstelling een 
inspirerende ontdekkingsreis. In 
deze lichting zit veel talent, voor 
velen zal het hun eerste tentoon-
stelling op een professioneel po-
dium zijn maar zeker niet hun 
laatste.’’

De leerlingen kozen voor hun 
examenwerkstuk uit zeven on-
derwerpen die centraal landelijk 
worden bepaald. Favoriet waren 
de thema’s ‘On the Road’ en ‘Het 
einde van de verbrandingsmotor’, 
en ook het ontwerpen van per-
soonlijk huisaltaar ‘Temps Perdu’ 
en een tekstfragment uit het mu-
ziekstuk ‘Minimal Music’ werden 

vaak als uitgangspunt genomen.
,,Sinds we dit schooljaar op 
het Bonhoe�ercollege zijn ge-
start met het verbrede beeldend 
kunstvak Art&Design trekken we 
een bredere en grotere groep ge-
interesseerde leerlingen aan. De-
ze nieuwe insteek vergroot de 
beroepsmogelijkheden van de 
kunstzinnige leerlingen van on-
ze school’’, licht docente Marieke 
de Vree toe.
De komende weken zal er door 
deze leerlingen uiteraard nog 
hard gestampt moeten worden 
voor het Kunstgeschiedenis-exa-
men, en zullen de laatste voorbe-
reidingen worden getro�en voor 
de feestelijke opening van de 
examenexpositie waarbij ieder-
een van harte welkom is om te 
proosten op het geslaagde eind-
resultaat.

De werken zijn te bewonderen bij 
Gra�sch Atelier en Galerie Sopit 
aan de Anna Paulownastraat 22 in 
Castricum. Op vrijdag 18 mei is de 
opening om 17.00 uur. Zondag 20 
mei (eerste pinksterdag) zijn de 
werken tussen 13.00 en 17.00 uur 
te zien. (Foto’s: aangeleverd)

vensstijl. Met ‘Scoor een Boek!’ wil 
men dat bereiken. In de komende 
acht weken gaan bijna driedui-
zend leerlingen uit groep 6 van 
verschillende basisscholen bin-
nen het werkgebied van Biblio-
theek Kennemerwaard zo veel 
mogelijk boeken lezen in de klas. 
De leerlingen worden via video-
boodschappen aangemoedigd 
door Stijn Wuytens van AZ. 
In de bibliotheek van Alkmaar 
Centrum is de Aftrap van ‘Scoor 

een Boek!’ met AZ-speler Stijn 
Wuytens opgenomen. Leerlingen 
van groep 6 krijgen op verschil-
lende basisscholen het �lmpje 
te zien, maar ook op www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl/scoor-
eenboek is het �lmpje te bewon-
deren. In de meivakantie is de 
‘Rust’ en daarom organiseert Bi-
bliotheek Kennemerwaard op 9 
mei een experiencemiddag vol 
leuke (sportieve) activiteiten in 
de bibliotheek van Alkmaar Cen-
trum. Na acht weken lezen, slui-
ten de leerlingen het project af.
Naast het scoren in de klas, kun-
nen ook gezinnen meedoen met 
‘Scoor een Boek!’ In de biblio-
theek kan een gratis ‘Scoor een 
Boek!’-poster, stickervel en boe-
kenlegger worden afgehaald. Is 
er thuis een boek, krant of tijd-
schrift (voor)gelezen, plak dan 
een sticker in de vorm van een 
voetbal op de poster. De deel-
nemende gezinnen kunnen via 
#scooreenboek een foto of �lm-
pje delen op social media en ma-
ken daarmee kans op wedstrijd-
kaarten van AZ. Kijk voor meer in-
formatie op www.bknw.nl/scoor-
eenboek.

Franciscus C. Welp en Dorien Ats-
ma.
Limmen: 19-03-2018: Hannah Eli-
zabeth Helga Frietema, dochter 
van Marcus A. Frietema en Attje 
S. Hoekstra. 

Overledenen

Akersloot - 27-03-2018: Cornelis 
Veth, weduwnaar van Maria G.S. 
van Groningen.
Castricum - 23-03-2018: Johan-
nes C.H. Henny, weduwnaar van 
Maria M.S.W. Oorsprong. 26-03-
2018: Petronella Jak, weduwe van 

Willebrordus C. Liefting. 28-03-
2018: Willen A.K. Witlou, gehuwd 
met Koosje Faas. 31-03-2018: 
Robbert K. de Groot, gehuwd met 
Michèle L. Stevenhagen. 06-04-
2018: Joanna T.J. Poel, weduwe 
van Willebrordus P. Glorie. 07-04-
2018: Arend V.N. van Woerden ge-
huwd met Sytske Engelsma.
Limmen - 23-03-2028: Egberdi-
na Koning, weduwe van Siebren 
Doggen. 05-04-2018: Wilhelmus 
Groot, gehuwd met Margaretha 
C. Berkhout. 10-04-2018: Gerarda 
P.M. Bakkum, gehuwd met Gerar-
dus T.J. Pepping. 

Muziek-meditatieavond
Castricum - Eens per maand 
wordt in de Tuin van Kapitein 
Rommel een meditatief concert 
gegeven. Gedeeltelijk gesproken 
en begeleid op de bamboe�uit, 
dwars�uit en met medewerking 
van een gastmusicus. Marianne 
Rosenland doet de geleide me-
ditatie. Irene Brugman bespeelt 
de bamboe�uit en de dwars�uit.  

Een ontspannende geleide me-
ditatie waarin ieder in zijn eigen 
rust kan afdalen.
Woensdag 25 april en woensdag 
23 mei is Edouard, de bekende 
zanger en gitarist, de  gastmusi-
cus. Diegenen die deze avonden 
bij willen wonen wordt gevraagd 
een e-mail te sturen naar: irene@
de-vrolijke-noot.nl.

Lentekriebels bij de 
Wereldwinkel in Castricum
Castricum - Lente betekent 
nieuw leven. Elke dag zie je nieu-
we bloemen verschijnen en de 
bomen worden langzaam weer 
groen. Dit inspireerde de mede-
werksters van Wereldwinkel Cas-
tricum om de winkel ook in len-
tesfeer te brengen. Wie nu in de 
winkeler binnenkomt, wordt ver-
rast door de ruime, frisse aanblik. 
Gelijk is te zien dat de inkoop-
sters leuke lentespullen hebben 
gevonden, zoals pastelkleurige 
kommen en schattige babyslof-

jes. Ook de kralen van de Kazu-
ri-sieraden passen bij het voor-
jaar. In een ‘nieuwe’ kast (op de 
kop getikt bij Muttathara en vak-
kundig gelakt) liggen allerlei leu-
ke spulletjes. Dus er is voor ieder-
een iets leuk te vinden. En de ko-
mende tijd gaan de veranderin-
gen geleidelijk verder, net zoals in 
de natuur om ons heen. Loop dus 
af en toen eens binnen en ontdek 
wat er die dag nieuw is.
De Wereldwinkel is te vinden aan 
de Smeetslaan 4.

Bemiddelen bij 
burenconflicten?
Castricum - Niemand zit op ruzie 
te wachten, al helemaal niet met 
de buren. Maar hoe spreek je el-
kaar aan? Hoe kom je tot afspra-
ken? En hoe zorg je ervoor dat jul-
lie weer kunnen genieten van de 
leefomgeving?  
Wie er onderling niet uit komt 
kan gratis buurtbemiddeling in-
schakelen. Met hulp van vrijwilli-
ge bemiddelaars van De Bemid-
delingskamer wordt samen een 
oplossing gezocht. Vanaf 1 april 
kunnen ook inwoners van de ge-
meenten Uitgeest, Castricum en 
Heiloo gebruikmaken van deze 
buurtbemiddeling. Stichting De 
Bemiddelingskamer is gespecia-

liseerd in buurtbemiddeling en 
heeft het landelijk keurmerk. 
Zelf buurtbemiddelaar worden? 
Dat kan. De Bemiddelingskamer 
zoekt voor Castricum, Uitgeest en 
Heiloo nog enthousiaste vrijwil-
lige bemiddelaars. De vacature 
en overige informatie is te lezen 
op de website www.debemidde-
lingskamer.nl.

Buurtbemiddeling wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeenten 
en woningcorporaties. Voor vra-
gen en meer informatie stuur een 
e-mail naar info@debemidde-
lingskamer.nl ter attentie van Ti-
neke Wols. 
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Op Algemene Ledenvergadering maandag 23 april
Ralph Tuijn en Roparunners bij OVC

Kwekerij Sap in Heemskerk veertig jaar

Blij met een appartement in 
er icefl t e uc te in rie ui

God’s own Country
‘God’s Own Country’ is een Brits 
drama over schapenboer Joh-
nny Saxby (Josh O’Connor, ‘Flo-
rence Foster Jenkins’), wiens le-
ven op zijn kop staat na de komst 
van een Roemeense migrant. Het 
Britse antwoord op ‘Brokeback 
Mountain’.
De emotioneel gesloten Johnny 
is verantwoordelijk voor het rei-
len en zeilen op de schapenboer-
derij. Omdat zijn vader door een 

beroerte gedeeltelijk verlamd is 
geraakt en zijn oma te oud is om 
te werken, moet Johnny de boer-
derijin stand houden. Tijdens het 
lammerseizoen zijn echter extra 
handjes nodig, dus vader en oma 
schakelen de hulp in van de Roe-
meense Gheorghe. Zijn komst 
zorgt er onverwacht voor dat Joh-
nny geconfronteerd wordt met 
zijn gevoelens, hij voelt zich voor 
het eerst in zijn leven geliefd.

e tc er
De feelgood�lm van dit voorjaar!
Levensgenieter Chris (Benja Bruij-
ning) reist als fotograaf de hele 
wereld over. Wanneer de bodem 
van zijn bankrekening in zicht 
komt en werk uitblijft, keert hij 
noodgedwongen terug naar zijn 
moeder Marja (Ariane Schluter). 
Ondanks dat zij hem met open ar-
men ontvangt, heeft Chris moei-
te om te aarden in zijn dorpse ge-
boorteplaats. Gelukkig krijgt hij 

een nieuwe opdracht, hij mag 
een promo video maken voor een 
datingsite. En wie is er nu een be-
tere hoofdrolspeler dan zijn vlot-
te single moeder? Chris maakt 
stiekem een �lmpje over Marja, 
maar wanneer deze online komt, 
stromen de reacties van mannen 
binnen. Na enige verbazing durft 
Marja, met Chris als matchmaker, 
het datingavontuur aan te gaan. 
En zo belanden ze in allerlei gek-
ke, hilarische en soms ongemak-
kelijke situaties. 

Castricum - Uitdagend, luidt het 
thema van de komende algeme-
ne ledenvergadering van de On-
dernemersVereniging Castricum, 
aanstaande maandag in Cultu-
reel Centrum Vredeburg in Lim-
men.  Dan kun je beroepsavontu-
rier Ralph Tuijn er natuurlijk goed 
bij hebben. Voor hem vormen uit-
dagingen ‘a way of living’.  Ook 
aandacht voor het Keep-on-Run-
ning team van Smit & Partners, zij 
gaan de uitdaging aan van een 
driedaagse run van Parijs naar 
Rotterdam.
Veel energie dus op het podium 
van Vredeburg, waarbij gestart 
wordt met het ‘o�ciële’ deel van 
de vergadering waarbij de OVC 
de uitdagingen voor 2018 op een 
rijtje zet. Natuurlijk is er ook tijd 
voor gedachtewisseling met de 
leden.
De vereniging sponsort het team 
van Keep-on-Running met een 
bijdrage van 10 euro per aan-
wezig OVC lid. Thijs Smit licht de 
achtergronden toe en vertelt over 

Driehuis - Sinds 1 december 
2017 wonen Nel (76) en Fred (82) 
van Beusekom in Service�at De 
Luchte. Nu, ruim vier maanden la-
ter, zijn zij nog steeds enorm blij 
met hun appartement aan de 
‘goudkust’ van Driehuis. 

Nadat er afgelopen jaar bij de 
Van Beusekoms was ingebroken, 
voelden zij zich niet meer veilig 
in hun eigen huis. Ook het aan-
gebrachte alarm kon het gevoel 
van onveiligheid niet meer weg-
halen. ,,Op een gegeven mo-
ment zijn we een paar keer langs 
de service�at gewandeld en von-
den we het er allemaal mooi en 
verzorgd uitzien’’, aldus enthousi-
aste Nel. ,,Van het een kwam het 
ander. Samen met onze dochter 
Hélène hadden we al snel een ge-
sprek met Margreet Vink, direc-
teur van De Luchte. Zij vertelde 
ons dat er spoedig een apparte-
ment zou vrijkomen en omdat wij 
al heel wat jaren op de wachtlijst 
stonden, kwamen wij daarvoor in 
aanmerking.’’
,,Margreet had het in dat ge-
sprek over de goudkust van Drie-
huis”, vult Fred aan, ,,de bijzonder 
mooie ligging van het apparte-
ment maakt die benaming hele-
maal waar.” Na dat eerste gesprek 
is het allemaal heel snel gegaan. 
Nel: ,,Voordat wij in ons apparte-
ment konden, hebben mensen 
van De Luchte het helemaal op-

Heemskerk - Kwekerij Sap in 
Heemskerk is gespecialiseerd in 
het kweken van zomerbloeiers, 
perkgoed, kuipplanten en vas-
te planten. Er wordt volgens een 
langzame teelt gekweekt, waar-
door de planten goed geworteld 
en afgehard zijn en dus een uit-
stekende kwaliteit hebben. Om-
dat er geen tussenhandel is, zijn 
de prijzen altijd laag. De planten 
worden rechtstreeks uit de kas 
verkocht.
Daarbij heeft Kwekerij Sap het 
breedste assortiment van Noord-
Holland wat de zomerbloeiers be-
treft; een enorme kleurpallet aan 
stekgeraniums, hanggeraniums, 
sur�nia’s, petunia’s, million bells, 
begonia’s, hangverbena’s, vlijtige 
lies. Maar ook vaste planten, zoals 
hortensia’s, rozen, buxus, fruitbo-
men. Zeker het bekijken waard.
Kwekerij Sap viert dit jaar zijn 
veertigjarig bestaan. In 1978 wer-
den de eerste geraniums ver-
kocht aan de weg. Nu is er een 
ruime parkeerplaats en is de ver-
koop rechtstreeks uit de kassen 
aan de Noorddorperweg 12B in 
Heemskerk.
De kassen zijn al even open, maar 
voorzichtigheid is geboden. De 
nachten kunnen nog koud zijn en 
er kan zelfs nachtvorst optreden. 
Daarom wordt geadviseerd bij 
koude nachten de vorstgevoelige 
planten (perkplanten) ’s nachts 

de complexe operatie om met 
een team lopers voor het goede 
doel  in drie dagen van Parijs naar 
Rotterdam te rennen. 
Ralph Tuijn, hij heeft voor hete-
re vuren gestaan,  sluit de avond 
met een hart onder de riem voor 
de Roparunners.  Maar iemand 
die van uitdagingen z’n werk 

heeft gemaakt vormt natuur-
lijk voor iedere ondernemer een 
boeiende inspiratiebron.
De OVC avond is toegankelijk 
voor leden en ondernemers die 
met de vereniging willen kennis-
maken en begint om 19.30 uur. 
Aanmelden is verplicht: info@ov-
castricum.nl. 

geknapt. Onder andere een nieu-
we keuken en badkamer. En ie-
dereen die hier komt, vindt het 
ook zo gezellig. Wij hadden trou-
wens nooit gedacht hier nog zo 
veel spullen kwijt te kunnen!”
,,Alles kan en niets is verplicht”, 
aldus Nel. ,,Dat geldt trouwens 
ook voor deelname aan de acti-
viteiten die hier worden georga-
niseerd. Als ik aan het tennissen 
ben, gaat Fred nog wel eens naar 
de ko�eochtend en vorige week 
zijn we nog naar de �lmavond ge-
weest.”

Nel en Fred van Beusekom maken 
op dit moment geen gebruik van 
een wekelijkse huishoudelijke 

hulp en ook koken doen zij nog 
zelf. Zodra zij meer behoefte heb-
ben aan ondersteuning liggen al-
le services en faciliteiten binnen 
handbereik. Het past bij de am-
bitie van Service�at De Luchte 
om het eigen leven en de moge-
lijkheden van de bewoners cen-
traal te stellen en niet de beper-
king. Een eigen appartement en 
een veilige en stimulerende om-
geving zijn daarvoor een belang-
rijke basis. 

Meer weten over Service�at De 
Luchte in Driehuis? Kijk op www.
deluchte.nl of kom naar de open 
dag op 21 april van 11.00 tot 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
woensdag 20.00 uur

De Matchmaker - voorpremière
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.15 uur

God’s own Country
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur  woensdag 20.00 uur

Finding your Feet
dinsdag 20.00 uur

Phantom Thread
vrijdag 16.00 uur

Ready Player One - 3D
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Bankier van het Verzet
zaterdag 16.00 uur
De Wilde Stad

zondag 19.30 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 19 april  t/m 25 april

binnen te halen of zelfs nog even 
te wachten met de aankoop er-
van. Mei is eigenlijk de meest ge-
schikte maand om over te gaan 
tot aanschaf van de perkplanten. 
De vaste planten, struiken, rozen 
en dergelijke kunnen al wel zon-
der problemen geplant worden.
,,Daarbij zijn we trots omdat we 
het MPS-A certi�caat hebben. Dit 
is een milieuproject sierteelt en A 
is het hoogst haalbare label. Dit 
is behaald door het zeer lage ge-
bruik van energie, gewasbescher-
mingsmiddelen en voeding tij-
dens het kweken van de planten’’, 
aldus Kwekerij Sap.
Het assortiment van Sap be-

staat uit prachtige, zelf gekweek-
te planten: zomerbloeiers, ter-
rasplanten, balkonplanten, perk-
planten, vaste planten, kuipplan-
ten, hanging baskets en hangpot-
ten. Uiteraard is er tuinaarde, pot-
grond, etc. Nieuw is de biologi-
sche potgrond, die bij uitstek ge-
schikt is voor het oppotten van 
kruiden en groente die geschikt 
zijn voor consumptie. Er is een 
nieuwe collectie potten, manden, 
kunststof, voor zowel tuin als bal-
kon. En er is een uitgebreid assor-
timent zaden en kruiden voor de 
moestuin. 
Kortom: bij Kwekerij Sap is ieder-
een aan het juiste adres!

Scholen van ISOB zeer positief beoordeeld door inspectie
Koepel van openbare basisscholen 
betrekt modern kantoor
Castricum - Scholenbestuur 
ISOB heeft vorige week o�cieel 
zijn verbouwde kantoor in ge-
bruik genomen. ISOB, de koepel 
van onder meer de Castricum-
se scholen de Klimop en de Juli-
ana van Stolberg, de Sokkerwei in 
Bakkum en de Rembrandtschool 
in Akersloot heeft een moderner 
en toegankelijker kantoor betrok-
ken. De heropening viel samen 
met de introductie van een nieu-
we huisstijl en een nieuw logo.

Het was tijd om zowel de huisstijl 
als het kantoor (aan de Sokkerwei 
in Castricum) een opfrisbeurt te 
geven. Een toepasselijk moment, 
vindt directeur-bestuurder Ro-
bert Smid: ,,De ISOB heeft de af-
gelopen twee jaar de basis op or-
de gebracht en de organisatie 
maakt nu grote sprongen op tal 
van inhoudelijke thema’s.’’

Zo heeft ISOB (Intergemeentelij-
ke Stichting Openbaar Basison-
derwijs) vorig jaar een zeer posi-

tief inspectiebezoek gehad, waar-
bij opgemerkt werd dat de be-
stuurskoepel zijn zaken goed 
voor elkaar heeft en van daar-
uit zich op vele fronten aan het 
ontplooien is. Een van de inspec-
teurs was zichtbaar onder de in-
druk van een bezochte school en 
zei: ,,Ik zou mijn kind hier zo naar 
school doen!’’ 

Smid: ,,Een groot compliment 
voor de school en de medewer-
kers, die de vruchten plukken van 
de professionaliseringsslag bin-
nen ISOB. Alle medewerkers kun-
nen masterclasses volgen bij de 
eigen ‘ISOB Academie’, ter inspi-
ratie, verbreding en verrijking. 
Behalve dat de leerkrachten veel 
opsteken van de masterclasses 
zelf, wisselen ze ook ervaring uit 
met collega’s van andere scho-
len en dat is zeer waardevol ge-
bleken. Daarnaast volgen de di-
recteuren van alle twintig scho-
len nascholing op het gebied van 
leiderschap.’’

Directeur-bestuurder Robert Smid 
bij het kersverse logo’ (foto: ISOB)

e in tuur i ri o
ri e b re r n roo

Regio - Buikpijn, krampen, ver-
stopping of juist aanhoudende 
diarree, dit zijn klachten die bij 
de diagnose ‘prikkelbare darm-
syndroom’ horen. Een zorgwek-
kend aantal mensen gaat in toe-
nemende mate gebukt onder de-
ze gezondheidsproblemen. Hoe 
kan dat? En wat te doen?
Misschien wordt verteld dat men 
maar met deze klachten moet le-
ren leven? Maar is dat wel zo? 
Want veel van deze klachten zijn 
te behandelen zijn op een na-
tuurlijke en gezonde manier.
Cherelle Oosterveen, hbo-ver-
pleegkundige en Orthomole-
culair therapeut bij BodySwitch 
Heemskerk, vertelt over de inte-

grale zienswijze op ‘PDS’. Zij legt 
uit welke invloed voeding en leef-
stijl heeft op ‘PDS’ en waarom 
problemen in de darm zoveel in-
vloed hebben op zowel de fysie-
ke als mentale gezondheid van 
volwassenen én kinderen.
De lezing is bedoeld voor men-
sen met aanhoudende buikklach-
ten om inzicht te geven over ‘PDS’ 
en om te laten zien hoe de inte-
grale aanpak wellicht een uit-
komst kan bieden.
De lezing wordt gehouden 
op dinsdagavond 24 april van 
19.30 tot 21.30 uur bij BodyS-
witch, praktijk voor integrale ge-
neeskunde, Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk. De zaal is open om 

19.00 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden via de website www.
bodyswitch.nl; e-mail: heems-
kerk@bodyswitch.nl of telefo-
nisch 0251 – 234000. Er is plaats 
voor ca. 50 personen. 
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18 APRIL
Spelletjesavond in De Bakkerij 
op Dorpsstraat 30 in Castricum 
vanaf 20.00 uur.

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)

De Noorse band Motorpsycho 
in Podium Victorie in Alkmaar, 
20.00 uur.

19 APRIL
Bijeenkomst voor betrokkenen 
bij Aangepast Sporten in onder 
andere Castricum, georganiseerd 
door Sport-Z, 09.30-11.30 uur. In-
fo: p.dehoogh@sport-z.org.

Ontmoetingsochtend voor do-
ven en slechthorenden in het 
Rode Kruisgebouw aan Kooiplein 
24 in Castricum van 10.30 tot 
12.00 uur.

Vaarexcursie vanaf Bezoekers-
centrum Poelboerderij, Veerdijk 
106, Wormer naar de het eiland 
De Woude, 13.30 uur. Informa-
tie: www.bezoekerscentrumpoel-
boerderij.nl.

Het Nationale Theater speelt 
De Oresteia van Aischylos in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Sanne Peper)

Lezing over de eerste kerken 
in Kennemerland door de Haar-

lemse archeoloog André Numan 
in Huis van Hilde, 20.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

20 APRIL
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Circus Sijm staat aan de Johan-
nes Poststraat te Heemskerk tot 
en met 30 april. Voor voorstellin-
gen en tijden: www.circussijm.nl

Mondiavisueel - Wordt Jelle Sta-
leman de eerste Nederlander op 
82 Alpen boven 4000 meter? Live 
multimediapresentatie in de Vest 
in Alkmaar, 20.00 uur.

My Fair Lady met Esmee Dek-
ker, Chris Tates e.a. in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Voorbespre-
king om 19.30 uur. Ook zaterdag- 
en zondagavond. (foto: aangele-
verd)

The Mysterons in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 20.00 uur.

Deaf’n’Dumb speelt een mix van 
eigen rocksongs samen met co-
vers in de Nozem en De Non in 
Heemskerk, 21.30 uur.

21 APRIL
Nationale bijentelling, ieder-
een kan meedoen. Instructies op 
www.nederlandzoemt.nl. Ook 
zondag.

Dauwtrappen voor vroege vo-
gels in het Wormer- en Jisperveld, 
vaarexcursie start om 06.00 uur 
vanaf Bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106, Wormer. 
Info: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. (foto: archief 
Poelboerderij)

Ronde van Noord-Holland: 
�etstoertocht Le Champion over 
40, 60, 110 en 160 kilometer 
vanuit Alkmaar, Hoorn en Oost-
zaan. Informatie: www.rondevan-
noordholland.nl. (foto: www.le-
champion.nl)

Demonstratie en introductie  
beachvolleybal Croonenburg 
op terrein achter Atletiekvereni-
ging de Duinloper aan Zeeweg 4 
in Castricum, 09.30-12.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

▲

Open weekend ‘De Groene Rou-
te’, groep gepassioneerde tuinei-
genaren en kwekerijen in Noord-
Holland. Ook zondag. Adressen: 
www.degroeneroute.nl. (foto: 
aangeleverd)

Weekend-expositie Marina 
Pronk & Sabrina Tacci in atelier 
aan de van Oldenbarneveldweg 
32 in Bakkum, 13.00-18.00 uur. 
Ook zondag, dan ook optreden 
Marco de Wit (foto: Marina Pronk)

De tiende editie van de Heilooër Limmer Bokkentocht wordt 
verspreid over twee dagen. Je kunt op een of beide dagen bij elk 
van onderstaande deelnemende zaken beginnen en na aanschaf 
van een stempelkaart à € 2,50 ontvang je in elk café een hapje 
bij je eerste voorjaarsbier, plus een stempel. Bij zes verschillende 
stempels ontvang je een presentje. Tevens ding je mee naar een van 
de door elk café beschikbaar gestelde prijs.
De horecagelegenheden zullen trachten zoveel mogelijk 
verschillende voorjaarsbieren te serveren. Alleen op zaterdag rijdt 
TaxiBlauw weer tussen de horecagelegenheden rond waar je tot 
19.00 uur voor € 1,- per ritje kunt instappen. Deze bijdrage gaat naar 
een goed doel, welke dit keer Let Sunn Shine is!

Tiende
editie,
twee
dagen!

Twee
nieuwe
locaties!

• H e i l o o e r     L i m m e r •

lente-EDITIE

ZATERDAG 15 OKTOBER VANAF 14 .00
stempelkaart :  €2 , 50  |  bockb i er  €3 , -  p er  glas  ( 20  c l . )

zaterdag 21 april 2018 van 14:00 uur tot sluit
zondag 22 april 2018 van 14:00 tot 19:00 uur

Tiende editie Heilooër Limmer 
Bokkentocht zowel zaterdag 
(vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd) 
als zondag (14.00-19.00 uur).

Lezing Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland en PWN over 
‘10 jaar stadsvogelbescherming’ 
door Jip Louwe Kooijmans in Be-
zoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 in Castricum, 
14.00 uur. (foto: Jip Louwe Kooij-
mans)

Cabarettalent Maurits Haze-
leger uit Castricum is te zien in 
‘Zaanstormend 2018’, het jaarlijk-
se open podium in het Zaanthea-
ter, 19.30 uur. (foto: aangeleverd)

Karsu met band in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur. Liedjes uit de 
beginperiode van Atlantic Re-
cords. (foto: Murat Kivrak)

Frühlingsfest bij De Bakkerij op 
de Dorpsstraat 30 in Castricum 
vanaf 21.00 uur.

Another Journey + Santana Hot 

Collective in De Nozem en De 
Non in Heemskerk, 21.30 uur.

Dansklooster - Ecstatic Dance in 
de Vest in Alkmaar, 19.30 uur.

Waylon (uitverkocht), Doe Eens 
Urban (23.00 uur) en soul-avond  
(23.00 uur) in Podium Victorie in 
Alkmaar.

22 APRIL
Koningswandeltocht Akersloter 
Marathon Klub over 5, 10, 15, 25 of 
40 kilometer vanaf Handbalkanti-
ne Boschweg 26 in Akersloot. In-
formatie: www.amak.nu.

Nederlands Kampioenschap 
Voetbal Talenten Toernooi (VTT) 
onder 9 jaar bij FC Castricum van-
af 09.30 uur. (foto: aangeleverd)

Open Watersportdag in Uit-
geest, georganiseerd door Wa-
tersportcentrum Uitgeeest vanaf 
11.00 uur. (foto: Monique Teeling)

Informatiebijeenkomst Alk-
maarse Loge van de Orde van 
Weefsters bij loge ‘Vita Animo 
Concipere Est’ aan de Gedemp-
te Nieuwesloot 153 in Alkmaar, 
10.30 uur. Aanmelden: vace@or-
devanweefsters.nl.

Expositie in Gemaal 1879, Fiel-
kerweg 4 in Akersloot van Beeld-
houwgroep Steengoed o.l.v. El-
len Boots, tot 20 mei. Iedere zon-
dag 13.30-16.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Heerlijke luistermuziek tussen 
de bloeiende bloembollen op de 
Hortus Bulborum in Limmen, ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur.

Clubkampioenschap kickbok-
sen Team Spirit Beverwijk bij Car-
dio Fitness Beverwijk aan de Pa-
rallelweg 128g vanaf 13.30 uur.

Vaarexcursie in het Wormer- en 
Jisperveld, start om 13.30 uur 
vanaf Bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106, Wormer. 
Thema: voorjaar in het veld. In-
fo: www.bezoekerscentrumpoel-
boerderij.nl. (foto: Larry Kef )

Close 2 Fire treedt op in De Ou-
de Keuken, 15.00 uur (Foto: Just-
Wieb)

Akerpop in de Storeyclub in 
Akersloot met vijf Akerslootse 
bands, 15.30 uur. (foto: Tha Bo-
nerz, aangeleverd)

Blues in Castricum: Sweet Ma-
ry Jane in Grandcafé Mezza Luna, 
15.30 uur. (foto: aangeleverd)

23 APRIL
Avondvierdaagse Uitgeest tot 
en met 26 april. Start en �nish bij 
speeltuin Kindervreugd.

OndernemersVereniging Cas-
tricum houdt Algemene Leden-
vergadering in Cultureel Centrum 
Vredeburg in Limmen, 19.30 uur. 
Sprekers zijn Ralph Tuijn en het 
Keep-on-Running team van Smit 
& Partners.

Brei- en haakcafé in de Bakke-
rij op de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum vanaf 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)

24 APRIL
Informatieavond over de tui-
nen van landgoed Willibrordus 
in Theeschenkerij de Trog (Bul-
laan 4 Heiloo). Voor mensen die 
het leuk vinden mee te denken 
en te helpen bij deze unieke tui-
nen, 19.30 uur. Informatie: www.
de-buitenkans.org.

Lezing Alkmaars Historisch Ca-
fé over bouwgeschiedenis van 

de kerk in Grote Kerk Alkmaar, 
20.00 uur. (Foto: de Grote Kerk in 
1727, tekening vervaardigd door 
C. Pronk)

Cabaretier Tim Fransen met ‘Het 
kromme hout der mensheid’ in de 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

25 APRIL

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Schoolvoetbaltoernooi op de 
velden van FC Castricum, van-
daag de jongens en meisjes van 
groep 5 en 6. Vanaf 13.00 uur.

Circus Sijm staat aan de Johan-
nes Poststraat te Heemskerk tot 
en met 30 april. Voor voorstellin-
gen en tijden: www.circussijm.
nl.0

Muziek-meditatieavond in de 
Tuin van Kapitein Rommel door 
Marianne Rosenland, Irene Brug-
man en gastmusicus Edouard. 
Aanmelden: irene@de-vrolijke-
noot.nl. (foto: aangeleverd)

Spirituele avond over nulpun-
tenergie onder leiding van Ferry 
Burger in de bibliotheek in Cas-
tricum, 19.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Castricumse energiecoöperatie 
CALorie houdt informatieavond 
over aardgasloos verbouwen in 
Geesterhage, 20.00 uur. (www.ca-
lorieenergie.nl)

Eric Corton speelt in liefdevol 
portret van moeder en zoon ‘Ma’ 
naar het gelijknamige boek van 
Hugo Borst in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. Voorbespre-
king 19.15 uur. (Foto: Annemieke 
van der Togt)

Mondo Leone (Leon Giesen) met 
‘Het lot van de loterijman’ in de 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur met 
naprogramma om 22.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)
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Sweet Mary Jane bij 
Grandcafé Mezza Luna
Castricum - Volgens de Dutch 
Blues Foundation staat de band 
Sweet Mary Jane op de twee-
de plaats van de meest geboek-
te blues-acts in Nederland. En nu 
zullen ze komende zondag een 
optreden verzorgen bij Mezza Lu-
na in het kader van ‘Blues in Cas-
tricum’. 
Deze band is geformeerd rond 
frontman Fred van Willigen, die 
samen met zijn medemuzikan-
ten, Ton Boekelman op bas en vo-
cals, en Lars van der Weiden op 
drums en vocals, een ode brengt 
aan de bluesrock uit de 60’s en 

70’s, maar tevens verrassende 
songs uit andere decennia zal 
vertolken. Denk daarbij aan Ro-
ry Gallagher, Thin Lizzy en Gary 
Moore, maar ook Stevie Ray Vaug-
han, Jimmy Hendrix, Bob Dylan, 
The Doors, Eric Clapton etc.
Ga zondag genieten van deze 
fantastische band bij Mezza Lu-
na. De aanvang is 15.30 uur, toe-
gang uiteraard gratis en natuur-
lijk wordt weer de beroemde 
blues-kipsaté tegen een aantrek-
kelijke prijs geserveerd. Grandca-
fé Mezza Luna, Mient 1 te Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)

YourWeight start 
Summer Proef Weken
Castricum - Met de zomer in het 
vooruitzicht willen mensen graag 
weer een paar kilo’s kwijt. Daar-
om start gewichtsconsulent Silvia 
Heijmans van YourWeight samen 
met de overkoepelende beroeps-
vereniging de ‘Summer Proef We-
ken’. Silvia houdt gedurende 10 
weken, 10 challenges om mensen 
te laten zien hoe ze stap voor stap 
een gezonder eet- en beweegpa-
troon kunnen creëren. 

De Summer Proef Weken lopen 
van 16 april tot en met 24 juni.

10 weken, 10 challenges
Gewichtsconsulent  Silvia Heij-
mans van YourWeight: ,,Tijdens 
de challenges gaan mensen een 
week lang aan de slag met één 

gewoonte. Elke challenge staat 
voor een kleine stap die mensen 
kunnen zetten naar een gezon-
der eet- en leefpatroon. Zo wil 
ik mensen laten zien dat ze met 
kleine aanpassingen in hun da-
gelijks leven al veel kunnen berei-
ken”. Dat doet de gewichtsconsu-
lent onder andere via haar Face-
bookpagina www.facebook.com/
yourweightcastricum. 

Persoonlijk advies
YourWeight biedt ook individuele 
begeleiding aan om af te vallen of 
verbetering in leefstijl te realise-
ren. In het kader van de Summer 
Proef Weken heeft YourWeight op 
dit moment een speciaal aanbod. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van de praktijk.

Programma NOM-avond 
CALorie bekend
Castricum - Het programma van 
de Nul-op-de-meter avond van 
CALorie op 25 april is bekend. De 
avond begint spetterend, met de 
Castricumse heer Settels die met 
zijn 91 jaar de urgentie van ver-
duurzamen stevig neerzet. Nee, 
teksten als ‘Het zal mijn tijd wel 
duren’ zijn aan meneer Settels 
niet besteed als het gaat om de 
urgentie van de energietransitie 
voor mens, plant en dier op de 
hele aarde.
Vervolgens zal CALoriaan Manuel 
den Hollander uitleggen hoe CA-
Lorie gekomen is tot een metho-
de om bewoners te begeleiden 
naar een volledig duurzame wo-
ning. En natuurlijk: hoe dat in z’n 
werk gaat.
Aan het einde van het eerste uur 
interviewt moderator Sven Dril-
lenburg de drie aannemers en 

bouwbegeleiders die zich heb-
ben verbonden aan het verduur-
zamen van de gemeente Castri-
cum.
Na een verkwikkende pauze aan 
de bar van Geesterhage, kunnen 
de bezoekers plaatsnemen aan 
verschillende ‘thematafels’, waar 
gewoon gesprekken gevoerd 
worden over wat zoal speelt. Er 
is een tafel met de aannemers 
en een tafel met NOM-woning-
bezitters en mensen die ‘op weg’ 
zijn naar NOM. Daarnaast een ta-
fel over de technieken, een over 
�nanciering en woonlasten, en 
een tafel over het proces naar 
NOM. Aan de bar volgt de nazit, 
want over verduurzaming raakt 
men niet uitgepraat.
25 april, zaal de Nollen Geester-
hage, inloop 19.30 uur, start 20.00 
uur.

Close 2 Fire zondag 
in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 22 april 
treedt Close 2 Fire op in De Oude 
Keuken. Sjoerd en Patrick vormen 
een energiek singer-songwriters 
duo uit Castricum. Hun akoes-
tische pop bestaat uit zowel ei-
gen muziek als covers in hun ei-
gen stijl. Dat doen ze laid-back, 

relaxed en vrolijk met gebruik 
van twee stemmen, verschillende 
gitaarpartijen, mondharmonica 
en een voettamboerijn. Bij mooi 
weer spelen ze buiten op het ter-
ras en in dat geval uitgebreid met 
bas en drums. Het optreden be-
gint zondag om 15.00 uur.

Close 2 Fire op het Uit Je Bak Festival 2017 (Foto: JustWieb)

Ontmoetingsochtend voor 
doven en slechthorenden
Castricum - Op donderdag 19 
april van 10.30 tot 12.00 uur is 
er in het Rode Kruisgebouw aan 
Kooiplein 24 in Castricum een 
ontmoetingsochtend voor doven 
en slechthorenden. 
Deze ochtend komt Sanne 
Schoorl van de GGMD Alkmaar 
praten over omgaan met slecht-
horendheid en assertiviteit. Ook 
geeft zij tips over tinnitus en hy-
peracusis. Er is een schrijftolk aan-
wezig zodat iedereen de gesprek-

ken goed kan volgen.
De kosten voor de ochtend be-
dragen €2,50 inclusief ko�e/
thee. De gespreks- en ontmoe-
tingsochtenden worden elke der-
de donderdagmorgen van de 
maand georganiseerd.
Voor aanmelding of meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met Welzijn Castricum, 
telefoon 0251 65 65 62. 
Het mailadres is info@welzijncas-
tricum.nl.

Zestigjarig huwelijk echtpaar 
Samshuijzen-Korsman 
Limmen/Beverwijk - Burge-
meester Smit van Beverwijk heeft 
dinsdag 17 april een bezoek ge-
bracht aan het echtpaar Sams-
huijzen-Korsman. Het  echtpaar 
vierde die dag het zestigjarig hu-
welijk. De heer Johannes N. Sams-
huijzen is op 26 juli 1929 geboren 
in Velsen en mevrouw Johanna 
M. Korsman op 22 maart 1934 in 

Castricum. Het echtpaar is op 15 
april 1958 in de gemeente Castri-
cum in het huwelijk getreden.

Het echtpaar is sinds deze week 
woonachtig in Limmen. Omdat 
het echtpaar ruim 55 jaar in Be-
verwijk heeft gewoond bezocht 
de burgemeester van Beverwijk 
het echtpaar.

Weekend-expositie 
Marina en Sabrina
Bakkum - Geïnspireerd op Flora, 
de Romeinse godin van de bloe-
men, organiseren Marina Pronk 
& Sabrina Tacci dit weekend een 
expositie met het thema Lente. 
Sinds november jl. werken Sabri-
na & Marina samen in hun ate-
liers op de prachtige locatie aan 
de van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum. Omgeven door de rijk-
dom van bloeiende bolgewas-
sen, willen zij komend weekend 
de vreugde van de lente samen 
met iedereen vieren.

Waar Pronk haar dag bij voorkeur 
begint met fotograferen in haar 
stinzentuin was Tacci al als kind 
gefascineerd door de mythe van 
godin Flora. De nimf Cloris wordt 
verkracht door de windgod Zep-
hyrus maar hij krijgt zo’n spijt, 
dat hij haar verandert in de Go-
din Flora. Tijdens deze gedaante-
wisseling stromen er bloemen uit 
haar mond en zo begint de lente.
Op zondag speelt Marco de Wit 
de sterren van de hemel met zijn 

Spaanse akoestische gitaarmu-
ziek. Marco noemt zichzelf hob-
bymatig gepassioneerd door 
Spaanse muziekklanken. ,,Muziek 
fascineert mij. Als ik blij ben wordt 
ik nog blijer, als ik verdrietig ben 
vind ik troost.’’ Marco heeft in de 
avonduren les gehad van gitaar-
virtuoos John Fillmore in Amster-
dam en gelooft in de ontmoeting 
van de schone kunsten.

Op zondag 22 april om 15.00 uur 
komt samenwerking van verschil-
lende artistieke disciplines hele-
maal tot leven tijdens de live per-
formance waarbij Sabrina Tacci, 
in een projectie van Marina’s len-
te-opnames en met de passione-
le gitaarklanken van Marco de Wit 
een kleurrijke live painting zal op-
voeren.

Bezoekers zijn elke vrijdag en za-
terdag 21 en zondag 22 april van 
13.00 tot 18.00 uur welkom bij 
Marina & Sabrina. (Foto: Marina 
Pronk)

Justin Schlamen wint met 
AZ onder 12 de Izmir Cup
Limmen - Justin Schlaman uit 
Limmen heeft zondag 8 april de 
Izmir Cup gewonnen. Hij speelde 
met zijn team, AZ onder 12 jaar, 
op het driedaagse toernooi aan 
de Turkse westkust. Van de 56 in-
ternationale clubs trof het team 
onder meer ploegen als Man-
chester City, Athletic Bilbao, FC 
Porto, Anderlecht en werd in de 
�nale FC Twente verslagen. Een 
mooi resultaat van een leerzame 
trip. Op de foto is Justin te zien 
met de Izmir Cup (bron: website 
AZ, foto: aangeleverd).

Vitesse’22 wordt rookvrij
Castricum - Vanaf het nieuwe sei-
zoen (2018-2019) heeft het be-
stuur van Vitesse’22 besloten zich 
nog meer te richten op gezond-
heid. Ze willen kinderen het goe-
de voorbeeld geven wanneer 
zij bij de vereniging sporten. Dit 
houdt in dat het sportterrein op 
de zaterdagen (en op termijn ook 
op de zondagen) rookvrij gaat 
worden. De eerste stappen zul-
len worden genomen met ingang 
van 1 mei, zodat iedereen alvast 
gewend is als het nieuwe seizoen 
in september 2018 begint.

De beweging ‘op weg naar een 
Rookvrije Generatie’ werkt toe 
naar een samenleving waarin op-
groeiende kinderen worden be-
schermd tegen tabaksrook en de 
verleiding om te gaan roken. Ie-
dere dag raken honderd kinde-
ren in ons land verslaafd aan ro-
ken. Men moet ervoor zorgen 
dat kinderen niet meer in de ver-

leiding komen om te gaan ro-
ken. Daarvoor is het nodig om sa-
men het goede voorbeeld geven 
en de omgevingen waar kinde-
ren veel komen rookvrij maken. 
De sportomgeving is zo’n be-
langrijke omgeving in het leven 
van opgroeiende kinderen. Daar-
om draagt een rookvrij sportter-
rein bij aan het realiseren van de 
Rookvrije Generatie (www.rook-
vrijegeneratie.nl). 

Vanaf het nieuwe seizoen 2018-
2019 is Vitesse ´22 in ieder ge-
val op de zaterdagen rookvrij. 
Iedereen is en blijft welkom op 
de vereniging, ook rokers. Wel 
wordt rokers gevraagd om bui-
ten het zicht en buiten het terrein 
te roken. De plekken binnen het 
sportterrein, zoals langs de lijn en 
het terras zijn rookvrij. Vitesse ´22 
wil de jeugd beschermen en hen 
een gezond voorbeeld geven. 

g

Zondag 22 april 14.00 uur   

‘Alleen uw tevredenheid telt’
Korting op digitaliseren 
dierbare herinneringen
IJmuiden - Foto Loek Ander-
son is al 12 jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en omzetten 
van dierbare herinneringen. Fo-
to Loek Anderson zet alles over 
op DVD, USB-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond-tot-
mondreclame is de klantenkring 
explosief gegroeid. De opdrach-
ten komen uit de hele regio, van 
Alkmaar tot Zwanenburg.
Pro�teer nu van de nieuwe ac-
tie, korting van 10 tot 20% op het 
scannen van dia’s, smal�lm en vi-
deotapes. Bij een grote opdracht 
voor het overzetten van uw dia’s 
krijgt u zelfs twintig procent kor-
ting. 
Aan elke opdracht wordt veel 

aandacht besteed. 
Slechte lassen van �lms worden 
hersteld, videobanden gerei-
nigd en de kleuren verbeterd. Het 
zoekraken van dierbare beelden 
is uitgesloten. En alleen uw tevre-
denheid telt.
Heeft u nog vragen over de prij-
zen of mogelijkheden, ga dan 
met uw materiaal naar de gezel-
lige winkel voor een vrijblijvende 
o�erte. 
Foto Loek Anderson is 58 jaar ge-
vestigd aan Kennemerlaan 85-
87 in IJmuiden. Wie van ver komt 
kan even bellen voor een route-
beschrijving naar 0255-515962 
of mailen naar fotoloek.ander-
son2@outlook.com.
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Musical SISTERs in ACTion van het Jac. 
P. Thijsse was ‘Goddelijk Geweldig’

Castricum - De staande ovatie en 
het gigantische applaus dat na de 
voorstelling losbarstte in de aula 
van het Jac. P. Thijsse College, ge-
ven aan dat SISTERs in ACTion zé-
ker een musical is die de boeken 
ingaat als één van de topvoorstel-
lingen van JPTeens on Stage. Na 
het succes van de musical TARZ 
on Stage in het Kennemer Thea-
ter was het een uitdaging om dat 
te evenaren.
Met een cast van 43 leerlingen 
uit alle jaarlagen en niveaus van 
de school is het weer gelukt een 
prachtige musical neer te zetten.
Fabienne Mulder (3vwo) als Moe-
der Overste en Teun Sombroek 
(3vwo) als Monseigneur O’Hara 
leidden het klooster met glans-
rollen voor Merel Koning (3vwo) 
als zuster Maria Patricia en Susan 
Overbeek (4vwo) als zuster Maria 
Roberta. Twan Bosschaart (5vwo) 
zette een dijk van een crimineel 

neer en ook zijn hulpjes TJ (Le-
wi Hishal 3havo), Joey (Mika Ne-
lis 3mavo), Benito (Max Vessies 
3havo) en Pablo (Jens Glerum 
3mavo) voegden enorm veel hu-
mor toe aan het verhaal. De stun-
telige politieagent ‘Natte Harry’ 
werd zeer goed gespeeld door 
Joep Kok (3havo).
Maar ster van de show was toch 
echt Fleur Tiemeijer (4havo) als 
Deloris van Cartier. In de humor-
volle rol liet ze zien wat ze in huis 
heeft: naast een dijk van een stem 
ook een geweldige acteerpresta-
tie. Daarnaast gaf het koor van de 
nonnen verschillende goddelij-
ke odes aan de Lieve Heer, maar 
daarbij ook �inke statements. Fa-
bulous Baby, Onbekend Bestaan 
en Ik Wil Genade brengen, naast 
veel glitter, glamour en gewel-
dige zang, ook prachtige bood-
schappen.
SISTERs in ACTion is een on-

waarschijnlijk verhaal dat niette-
min overtuigt. Als je die nonnen 
in het begin extra vals het Sanc-
tus hoort zingen, kun je je niet 
voorstellen dat ze, geïnspireerd 
door Deloris, op slag een prachtig 
swingend koor kunnen zijn. Maar 
dat zijn ze wel en alle scènes met 
de nonnen waren heerlijk om te 
zien en te horen. Het is onweer-
staanbaar als die leerlingen in 
habijt, met bijbehorende dans-
passen, soul en disco zingen. De 
spelvreugde spatte er vanaf bij de 
musicalgroep van het Jac. P. Thijs-
se College.
SISTERs in ACTion was vooral 
grappig en sensationeel, maar 
ook ontroerend en overweldi-
gend. Spectaculaire kleding van 
Greet Verkleedt en dans vormden 
de basis voor: een show waar je u 
tegen zegt. Of U, in dit geval. (Ge-
schreven door enkele ouders, fo-
to: Dennis Maas))

Monument voor Castricumse schelpenvissers

Ontwerp van Harry Beentjes
Castricum - Harry Beentjes 
(1940) werkt al enige tijd aan 
het ontwerp van een bijzonder 
kunstwerk. Het moet een monu-
ment worden ter nagedachtenis 
van de schelpenvissers, die vijf-
honderd jaar lang actief waren in 
de gemeente Castricum. Een mi-
niatuur van het beoogde kunst-
werk heeft hij al vervaardigd, het 
uiteindelijke object moet onge-
veer tweeënhalf meter hoog wor-
den en zou een plek moeten gaan 
krijgen in Castricum, tussen be-
zoekerscentrum De Hoep en res-
taurant Johanna’s Hof.

In 1995 richtte Harry Beentjes, ge-
boren en getogen in Castricum, 
het zeemanskoor De Skulpers 
op. De naam van het koor werd 
bedacht door enkele koorleden 
die zelf zeevisser waren. ,,Skul-
pers betekent eigenlijk schelpen-
vissers”, legt Harry uit. Benieuwd 
naar de achtergronden van de-
ze schelpenvissers verdiepte hij 
zich in de geschiedenis van dit 
beroep. ,,Dat was hard werken 
voor weinig geld”, concludeerde 
hij. Meer dan eens kwam hem ter 
ore dat er, behoudens een straat-
naam, eigenlijk niets is in Castri-
cum dat concreet herinnert aan 
de schelpenvissers. Daarin be-
sloot hij zelf verandering te gaan 
brengen. Harry Beentjes werkte 
jarenlang in de metaalindustrie 
en is als kunstenaar autodidact. 
Hij vervaardigde onder meer de 
Van Swol Trofee, een prijs die in 
de hoogste regionen van de lan-
delijke rugbysport bekendheid 
geniet en vernoemd is naar de 
arts Hans van Swol (1914-2010), 
die speelde in het Nederlands 
rugbyteam. Deze trofee staat 
nu in een museum. Van recen-
ter datum is een vrijheidsbeeld-
je, dat Harry ontwierp naar aan-
leiding van het televisieprogram-
ma Pronkstuk van Nederland. Hij 
schonk het aan Pauline van Vliet, 
zij werkt aan een �lmproject over 
75 jaar vrijheid.
Nu is er dus een ontwerp voor 
een beeld ter herinnering aan de 

Harry Beentjes met het door hem vervaardigde ontwerp (Foto: Bos Me-
dia Services)

schelpenvissers, waarin veel sym-
boliek is verwerkt. Het is een sta-
len �guur in de vorm van de let-
ter ‘S’ (van schelpenvissers), die 
echter ook gezien kan worden 
als een golf aan de branding. Een 
tweede golf daarboven symboli-
seert de bedreiging die het men-
selijk handelen vormt voor de na-
tuur. Beentjes: ,,Denk aan zand-
suppletie, kustbebouwing en kli-
maatverandering. De grote don-
kere brandinggolf komt steeds 
dreigender op ons af en zo drei-
gen wij de grip op wat er in de 
wereld gebeurt kwijt te raken. 
Hopelijk kunnen we het tij nog 
keren.” In de onderste boog van 
de ‘S’ komt een grote glazen bal 
met een doorsnede van 1,20 me-
ter. Daarmee kan het onderste 
deel van de stalen constructie te-
vens worden gezien als de poot 
van een visarend. ,,Het glas in de 
greep van de arend verbeeldt de 
zee, waaruit zowel de arend als 
de schelpenvissers hun bestaan 
opvissen.” Van die glazen bal zijn 
twee varianten bedacht, een vas-
te en een op water ronddraaien-
de versie. Met dat laatste wordt 
een verwijzing gemaakt naar het 

Oer-IJ en drinkwaterbedrijf PWN. 
In het glas moet door middel van 
lasertechnieken een afbeelding 
van een schelpenvisser worden 
gemaakt.
Om het beeld daadwerkelijk te 
kunnen realiseren, is medewer-
king van diverse partijen no-
dig. Met name zullen er sponsors 
moeten worden gezocht om het 
geheel �nancieel mogelijk te ma-
ken. Harry Beentjes: ,,Misschien 
via crowdfunding of iets derge-
lijks. Het zou mooi zijn als het 
beeld er in 2020 staat, want in 
dat jaar bestaat het koor De Skul-
pers precies vijfentwintig jaar.” Hij 
merkt verder op dat het staalbe-
drijf in Velsen, ooit begonnen on-
der de naam Hoogovens, dit jaar 
honderd jaar bestaat. ,,Misschien 
willen zij dit mooie project steu-
nen met een gift.” Ook zou hij 
graag zien dat een nu nog naam-
loos plein in Bakkum de naam 
Schelpenvissersplein krijgt, want: 
,,Dat is de plek waar de schelpen-
vissers vijfhonderd jaar lang voor-
bij kwamen, op weg naar de kalk-
ovens in Akersloot.” Aan de rea-
lisatie werkt hij samen met een 
Skulpers Comité.

Kennismaken met verschillende 
sporten met de JeugdSportPas

Voorinschrijving geopend
Estafette- en trimloop in Akersloot
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon klub (AMAK) organiseert 
op zondag 1 juli de 13e estafet-
te- en trimloop. De estafetteloop 
staat open voor iedereen. Teams 
van atletiekverenigingen, be-
drijfsteams, gelegenheidsteams, 
familieteams, alsook gemeng-
de teams mogen meedoen. Indi-
viduele lopers kunnen meedoen 
aan de trimloop. De voorinschrij-
ving (alleen voor de estafette-
loop) 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 parcours af van 5,4 
kilometer. Na aankomst van de 
vierde loper, loopt het hele team 
gezamenlijk nog een extra ron-
de van 3,5 kilometer. De �nish-
tijd van de derde loper geldt ver-
volgens als de totaaltijd van het 
team. 
Het is ook mogelijk om als indi-
viduele loper mee te doen aan 
het evenement. Deze lopers kun-
nen maximaal zes keer een ron-
de van 3,5 kilometer lopen. De 

Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) van de gemeenten Castri-
cum en Heemskerk, uitgevoerd 
door Team Sportservice Kenne-
merland, gaat binnenkort weer 
van start. Kinderen die naar de 
basisschool in Akersloot, Castri-
cum, Limmen of Heemskerk gaan 
of in deze plaatsen wonen, kun-
nen nu inschrijven voor het der-
de blok van de JSP. Een uitgele-
zen kans om vrijblijvend kennis 
maken met een sport naar keuze.  
Wat wordt nou precies bij break-
dance of karate gedaan? Heeft 
een kind talent voor atletiek, 
trampolinespringen of judo? En 
welke balsport past het best bij 
een kind; handbal, tennis, voet-
bal of squash? Allemaal vragen 
waar de kinderen een antwoord 
op kunnen krijgen als zij mee-
doen met de JSP. Team Sportser-
vice Kennemerland biedt met de 
JSP kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 de mogelijkheid kennis te 
maken met een sport, zonder ver-
dere verplichtingen. Voor 5 euro 
kunnen kinderen vier lessen mee-
doen met een sport naar keuze. 
Er kan onder andere ingeschre-

start van de teams is om 10.30 
uur, voor de individuele lopers is 
dat 10.35 uur. Start en �nishloca-
tie is handbalvereniging Meervo-
gels (tegenover Boschweg 26) in 
Akersloot. Kleed- en douchegele-
genheid zijn aanwezig. Het par-
cours loopt over verharde en on-
verharde paden.

Inschrijven (alleen voor de esta-
fetteloop) kan vooraf via www.
amak.nu. De kosten bedragen 16 
euro per team en kunnen overge-

maakt worden op rekeningnum-
mer NL02INGB0004106770 ten 
name van AMAK te Akersloot on-
der vermelding van estafette. Op 
de dag van het evenement is in-
schrijven aan de start ook moge-
lijk. De kosten blijven dan voor 
de estafetteloop 16 euro per 
team en voor de trimloop 4 eu-
ro (inschrijven alleen op de dag 
zelf ). Voor meer informatie kijk 
op: www.amak.nu of mail naar 
p.c.m.lansbergen@planet.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

ven worden voor hierboven ge-
noemde sporten, maar ook voor 
streetdance, waterpolo, scouting, 
aikido en heel veel meer. 

Ga naar www.teamsportservice.
nl/kennemerland en klik op de 
groene JSP button voor het vol-
ledige aanbod. Er is een nieuwe 
website waar inloggen niet meer 

nodig is. Inschrijven voor blok 3 
kan tot en met 2 mei, uitsluitend 
via de website. De lessen van dit 
blok starten na de meivakantie. 
Op de website worden ook regel-
matig andere leuke activiteiten 
aangekondigd, zoals gratis sport-
instuiven en sportclinics in de 
schoolvakanties, houd de websi-
te dus goed in de gaten. 

Atletiek bij AVC (foto: aangeleverd)

Alwin Hes grijpt niet zekere zege
Akersloot - Alwin Hes uit Bakkum 
is donderdagavond in Akersloot 
winnaar geworden van de we-
kelijkse wedstrijd op sportcom-
plex De Cloppenburgh om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. Al vrij vlot na 
de start wisten Alwin Hes en de 
jonge Wout Bakker uit Heiloo zich 
los te maken van de rest van het 
veld deelnemers.

Ferry Karssen wist zich na een 
achtervolging van enkele ron-
den bij het tweetal te voegen. 
Vreemd was het om te zien dat 
Karssen dan weer een gat liet val-
len, om vervolgens  met een fer-
me tempoversnelling weer aan 
te sluiten bij het duo Hes/Bak-
ker. Ferry Karssen leek bezig te 
zijn met een training in een wed-

strijd, wat na a�oop naar zijn zeg-
gen ook waar bleek te zijn. Dat 
Karssen ook maar een mens is 
en geen machine; daar kwam 
hij halfkoers zelf achter toen de 
pijp leeg was. Ferry Karssen had 
toch teveel van zichzelf gevergd 
en moest zijn inspanningen sta-
ken, waardoor Hes en Bakker 
steeds verder uit zijn zicht ver-
dwenen. Door deze doldrieste ac-
tie stak Ferry Karssen zelf zijn kop 
in de strop en moest genoegen 
nemen met de derde plek. Ach-
ter de podiumkandidaten voch-
ten Alkmaarder Henk Louwe en 
de man uit Egmond aan de Hoef 
Henk Jan Verdonk senior zoals 
vaak een onderling gevecht uit, 
dat in het voordeel van Verdonk 
senior uitpakte. De inmiddels van 
het schaatsseizoen teruggekeer-

de Akerslootse Femke Mossin-
ko� wist als jonge vrouw onder 
andere Hidde Buur (Akersloot) en 
de door Buur geloste Egmonder 
Chris Kemp voor te blijven. Voor 
Wout Bakker bemoeide de pech-
duivel zich een ronde voor tijd 
met de strijd en daardoor kreeg 
Alwin Hes de overwinning in de 
schoot geworpen. 

Uitslag: 1. Alwin Hes, Bakkum; 2. 
Ferry Karssen, Alkmaar; 3. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
de Hoef; 4. Henk Louwe, Alkmaar; 
5. Hidde Buur, Akersloot; 6. Chris 
Kemp, Egmond aan de Hoef; 7. 
Martin Brouwer, Egmond aan de 
Hoef; 8. Frank Lute, Castricum; 9. 
Bart Kuipers, Heiloo 10. Tim Kui-
pers, Heiloo. Uitslag vrouwen: 1. 
Femke Mossinko�, Akersloot.

Trimvoetbal voor dames bij Vitesse‘22
Castricum - Dat het vrouwen-
voetbal steeds populairder wordt, 
is een aantal jaren terug goed op-
gepikt door Vitesse‘22. Al vier jaar 
wordt trimvoetbal beoefend op 
donderdagavond door een groep 
vrouwen van boven de 35 jaar. 

Er wordt één uur lang gewerkt 
aan conditie en techniek en afge-
sloten met een partijtje. De trai-

ningen worden verzorgd door 
een aantal vaste trainers, afge-
wisseld met gasttrainers. In de af-
gelopen jaren is er een gezellige 
groep vrouwen ontstaan die zor-
gen voor de vaste kern, maar er 
is altijd ruimte voor een ieder die 
mee wil trainen en het eens wil 
proberen. 
Deelnemers hebben geen voet-
balervaring nodig en deelname is 

geheel vrijblijvend. Aanmelden is 
niet nodig en er is geen competi-
tieverplichting. 
Deelname kost 2,50 euro per keer.
Nieuwsgierig geworden en ook 
eens meedoen? De training start 
iedere donderdagavond om 
20.00 uur op het Vitesse-complex 
aan de Puikman. Meer informa-
tie? Stuur een mail naar Mariëlle 
Poismans, smipoi@planet.nl



NK Voetbal Talenten Toernooi onder 
9 jaar bij FC Castricum
Castricum - Het Nederlands 
Kampioenschap Voetbal Talen-
ten Toernooi (VTT) onder 9 jaar 
wordt zondag 22 april voor de 
vijfde keer bij FC Castricum ge-
houden. Het wordt weer genie-
ten van jeugdvoetbal van de bo-
venste plank. Het VTT opent tra-
ditioneel met de openingscere-
monie waarbij het volkslied ‘Het 
Wilhelmus’ wordt gespeeld door 
Fanfare-orkest Emergo. De bur-
gemeester van Castricum, de 
heer Toon Mans, zal de openings-
handeling verrichten. 
Er zullen 32 clubs uit alle wind-
streken van Nederland deelne-
men. Om mee te doen aan dit NK 
moest er een NK-ticket verdiend 
worden tijdens het districtskam-
pioenschap van de voetbaldis-
tricten Noord, Oost, West I, West 
II, Zuid I of Zuid II. Dat kon door 
kampioen, vice-kampioen of der-
de te worden, of door het spor-
tiviteitskampioenschap te win-
nen. FC Castricum won het Dis-

Basisschool Cunera maakt beste vlog
Foodclinic bij AZ voor 250 scholieren
Alkmaar/Castricum - Negen ba-
sisscholen in Noord-Holland de-
den mee aan de pilot van de Ra-
bo AZ Foodtour, een online les-
programma ontwikkeld door Ra-
bobank, AZ en Greenport NHN. 
Tijdens deze lessen over gezon-
de voeding maakten de leerlin-
gen vlogs. Als afsluiting van de 
Foodtour konden de klassen met 
de beste en leukste vlogs een ex-
clusieve Foodclinic bij AZ winnen 
op woensdag 11 april.
Omdat het een pilot is, waren al-
le klassen uitgenodigd. Zo ook 
de leerlingen uit groep 7/8 van 
basisscholen Cunera en Visser ’t 

Hooft uit Castricum. Zij werden ’s 
ochtends met bussen opgehaald 
en naar het AZ stadion gereden. 
Daar deden ze mee aan Foodcli-
nic, die uit vijf verschillende acti-
viteiten bestond.

Natuurlijk kan voetballen bij AZ 
niet ontbreken, daarom konden 
de kinderen op het trainingsveld 
verschillende sportactiviteiten 
doen. Een rondleiding door het 
AZ stadion was ook onderdeel en 
AZ vlogger Timo gaf een vlogcli-
nic. Hij behandelde de vlogs van 
de verschillende klassen en gaf 
de kinderen goede tips voor vol-

gende vlogs. In het kader van ge-
zond eten gingen de klassen zelf 
groenten snijden voor de pasta 
en fruit schillen voor de smoot-
hies die ze tijdens de afsluitende 
lunch zelf opaten. 

Aan het eind van de clinic werd 
bekend gemaakt dat basisschool 
Cunera uit Castricum de beste 
vlog heeft gemaakt. Zij mogen 
zondag 6 mei met 40 personen 
naar de wedstrijd AZ-PEC Zwolle, 
waar hun vlog voorafgaand aan 
de wedstrijd op de grote scher-
men in het stadion wordt ge-
toond. 

De leerlingen van basisschool Cunera maakten de beste vlog (Foto: Ed van der Pol)

trict West 1 toernooi bij VVZ’49 
in Soest begin van dit seizoen en 
was daardoor direct geplaatst.
Het toernooi begint zondag om 
09.30 uur bij FC Castricum met 

een de�lé waar alle 32 clubs aan 
deelnemen. Om 10.00 uur star-
ten de eerste poulewedstrijden. 
De �nale staat gepland om 16.00 
uur.

FC Castricum JO9-1 (foto: aangeleverd)

Jiri de Waal pakt squashtitel terug
Castricum - Bij squashclub Re�ex 
werden vorig weekeinde de jaar-
lijkse clubkampioenschappen ge-
speeld. Squash is niet meer zo po-
pulair als in de jaren 90, maar tij-
dens de clubkampioenschappen 
was daar niets van te merken. Er 
werd �ink gestreden op de banen 
van Berg en Bal en er was voor-
al te zien met hoeveel plezier de-
ze dynamische sport wordt ge-
speeld. Bij de dames werd Mar-
jon van Campen clubkampioen 
door te winnen van Mirjam Boor-
sma. Bij de mannen ging de �na-
le, net als vorig jaar, tussen Mar-
cel Pool en Jiri de Waal. Vorig jaar 
wist Marcel te winnen, maar dit 
jaar was Jiri net even sterker. Hij 
mag zich het hele jaar clubkam-
pioen van squashclub Re�ex noe-
men. De �nale van de verliezers-
ronde werd gewonnen door Ger-
ben Louter.
Ook eens een balletje slaan? Ga 
dan op zondagochtend om 10.00 
uur naar de racketochtend om 
gratis kennis te maken met deze 
sport.  

Van links naar rechts Gerben Louter, Mirjam Boorsma, Marjon van Cam-
pen, Jiri de Waal en Marcel Pool (foto: Bas Monteban)

FC Castricum pakt punt bij koploper BOL

Castricum - Met de 0-7 neder-
laag tegen BOL van twee maan-
den geleden nog vers in het ge-
heugen, toog FC Castricum-trai-
ner Jort van der Meulen met een 
iets meer verdedigend plan rich-
ting Broek op Langedijk. BOL 
(nog altijd koploper) weet dat 
Blauw Wit in de nek hijgt en was 
er dus op gebrand om hekken-
sluiter FC Castricum even aan de 
zegekar te binden.
Op het hobbelige veld had het 

team van trainer Bart Hoogland 
al snel in de gaten, dat FC Castri-
cum niet van plan was zich even 
te laten afslachten. Hoewel BOL 
meer balbezit en een optisch 
overwicht had, kwam het zelden 
tot uitgespeelde kansen en wa-
ren de Castricumse uitvallen net 
zo gevaarlijk. De boomlange BOL-
goalie Xander Snoek moest ge-
strekt naar de hoek bij een schot 
van Elario Zweet, terwijl Danny 
Burger weliswaar meer te doen 

had, maar geen ernstig gevaar te 
duchten had.
De tweede helft bood hetzelf-
de beeld: BOL, dat naarstig maar 
onrustig op zoek ging naar een 
goede aanval, een goed geor-
ganiseerde FCC-defensie en een 
paar levensgevaarlijke Castricum-
se aanvallen. Na 60 minuten leek 
FC Castricum zelfs op voorsprong 
te komen: Carlo Vrijburg zag kans 
zich vrij te spelen en had pech 
toen hij keihard de paal trof. Even 
later dacht heel FC Castricum aan 
een penalty, toen Xander Snoek 
niet de bal, maar het hoofd van 
Elario Zweet weg stompte, maar 
scheidsrechter Kool zag er geen 
strafschop in. 
BOL begon het laatste kwartier 
met de moed der wanhoop aan 
een sloto�ensief, maar afgezien 
van een paar afstandsschoten via 
Martijn Ton en Sietse Brandsma 
was er nauwelijks gevaar te be-
speuren in de Langedijkse aan-
valsdrang en kwam het einde 
met een terechte 0-0 stand. 
Dit gelijke spel voor FC Castricum 
mag toch wel als een bonuspunt 
gezien worden en kan van groot 
belang zijn in de slotfase van de 
competitie.  (foto: aangeleverd)

Veiling rugbyclub landelijk nieuws
Castricum - De veiling die zater-
dag werd gehouden bij Rugby-
club heeft het landelijke nieuws 
gehaald. Niet achteraf, maar 
vooraf werd op de site van de 
NOS aandacht besteed aan de 
veiling. Reden: op de veiling kwa-
men twee litho’s van Dalí onder 
de hamer.
De litho’s werden door een be-
vriende kunsthandelaar beschik-
baar gesteld vertelt organisator 
van de veiling Debbie Winterberg 
in het artikel op de NOS-site. Hij 
heeft volgens Winterberg een bo-
demprijs bedongen voor de ge-
nummerde en gecerti�ceerde li-
tho’s waarvan er 250 gedrukt zijn 

en die de Spaanse kunstenaar 
maakte voor een kookboek. Alles 
wat daar bovenop binnenkwam, 
is voor de club.

Uiteindelijk heeft de veiling ruim 
20.000 euro opgeleverd, meld-
de Debbie Winterberg onze re-
dactie na a�oop. Het geld wordt 
besteed aan een opknapbeurt 
van het clubhuis. Het motto van 
de veiling was ‘Castricumse Rug-
byclub kleurt groen’. Winterberg: 
,,We willen dubbel glas, led-ver-
lichting en zonnepanelen aan-
scha�en. Zo dragen we bij aan 
een beter milieu én verlagen we 
de vaste energiekosten en kun-

nen we de contributie betaalbaar 
houden voor de jeugd’’.

‘Dreamteam’ Vredeburg 
wint van damesviertal
Limmen - Vredeburg 3 speelde 
donderdag de laatste bondswed-
strijd van het schaakseizoen bij 
Het Spaarne 4. Een dag later nam 
Vredeburg 4 - het zelfbenoemde 
‘dreamteam’ - het op tegen Ope-
ning’64 4 in Sint Pancras. Op de-
zelfde avond speelden de overige 
schakers ronde 25 van de interne 
competitie.

Vredeburg 3 kende, na het kam-
pioenschap van vorig seizoen, 
een lastig schaakjaar in de vier-
de klasse E. Ook het laatste du-
el leverde een nederlaag op. Het 
Spaarne 4, de kampioen, was met 
3,5-0,5 duidelijk sterker.
Vredeburg 4 daarentegen kende 
een goed seizoen en streed lang 

mee om de titel in de vierde klas-
se H. Het laatste duel, uit bij het 
damesviertal van Opening ’64 4, 
leverde een afgetekende zege op: 
3,5-0,5. Vredeburg 4 �nisht met 8 
matchpunten en 14,5 bordpun-
ten uit zes duels zeer verdienste-
lijk op de tweede plaats. 

In de interne competitie zet-
te Bert Hollander een grote stap 
richting het kampioenschap. Hij 
won het lastige duel tegen Gert-
jan Hafkamp en loopt uit op zijn 
afwezige concurrent Bob Stolp. 
Het duel tussen Tars Wanders en 
Harold Ebels was spannend: pas 
in het diepe eindspel veroverde 
Ebels een cruciale pion en wist, na 
dameruil, het voordeel uit te bou-

wen tot een vol punt. Barry Ble-
kemolen en Jos Admiraal gaven 
elkaar geen duimbreed toe en 
deelden het punt na dertig zet-
ten betonschaak. Robin Rommel 
probeerde Ed Stolp met een sluw 
remisevoorstel nog over te halen 
tot een puntendeling, maar Stolp 
bedankte beleefd. Hij had goed 
gezien dat zijn pluspion tot winst 
zou leiden. Nico Pepping vloerde 
Jan de Graaf met een voortre�e-
lijke mataanval. Jan Levering, rus-
tig en bedachtzaam schuivend 
als altijd, toonde zich in een lange 
en spannende partij sterker dan 
Yvonne Schol. Jaap Limmen was 
vlot klaar met Marc Voorwalt. Een 
dodelijke penning zorgde voor 
stukwinst. Het beladen a�che 
tussen Remi Aa�es en zijn vader 
Dick eindigde in een klinkende 
zege voor de zoon die door de-
ze winstpartij bovendien zijn ou-
de heer passeert op de ranglijst. 
Komende vrijdag wacht ronde 26 
van de interne competitie.

Stichting Oud Limmen 
actief op bloemendagen
Limmen - Tijdens de bloemen-
dagen begin mei in Limmen is de 
Stichting Oud Limmen ook weer 
actief. 
De tentoonstellingsruimte van 
de Oude School is van zaterdag 
5 mei tot en met dinsdag 8 mei 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur, 
met een expositie gerelateerd 
aan 90 jaar Hortus Bulborum en 
de geschiedenis van de bloem-
bollenteelt in Limmen. 

In het bijzonder wordt aandacht 
besteed aan Pieter Boschman, de 
stichter van deze unieke bollen-
tuin in 1928.

Al eerder werd op 5 april, bij de 
feestelijke opening van de Hor-

Pieter Boschman, oprichter van de 
Hortus Bulborum (foto: aangele-
verd)

tus in de Protestante kerk, het le-
ven en werk van deze pionier in 
woord en beeld gepresenteerd 
door Henk Brandsma en Peter 
Valkering. 
Deze presentatie  zal worden her-
haald in de Oude School op don-
derdag 3 mei. Ook de liederen, 
prachtig gezongen door Wilma 
Ploegaert begeleid door Peter 
Rijs, zullen dan weer als intermez-
zo’s ten gehore worden gebracht.

Dit evenement begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.
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ees  e sen  erwi derd
 Hee   u uw  ets langer dan 2  dagen op n plek laten staan zonder dat de  ets verplaatst is, 
dan spreekt de gemeente over een wees  ets’  Na 2  dagen worden deze  etsen verwijderd  
Door het verwijderen van ongebruikte en achtergelaten  etsen zorgt de gemeente ervoor dat 
er voldoende plekken overblijven voor mensen die hun  ets willen stallen bij het stati on, het 
strand of het winkelcentrum

Op drie plaatsen wees  etsen’ verwijderd
Van 1 maart tot 22 maart 2018 heeft  de gemeente weesfi etsen’ verwijderd bij:

• het stati on van Castricum
• winkelcentrum eesterduin
• het strandplateau aan de eeweg

Ben u uw  ets kwijt
Wilt u weten of uw fi ets bij de opruimacti e van de weesfi etsen’ is verwijderd neem dan contact 
op met boa@debuch.nl

e  i  e oor o w ereniging 
in i dens n erac ie
Geld nodig voor een instrument of repertoire  Of voor een speci-
ale theaterproducti e met kostuums  Doe dan met je vereniging of 
sti chti ng mee aan de jaarlijkse Anjeracti e  Verenigingen en sti chti n-
gen kunnen tussen 27 mei en 2 juni collecteren, online of deur-aan-
deur  De hel   van de opbrengst is voor de eigen clubkas, de andere 
hel   voor cultuur en natuur in de regio  We zoeken nog vrijwilligers die voor hun club willen 
collecteren of die goed kunnen organiseren  

Collecteren
Je kunt je als lid van een culturele vereniging of sti chti ng voor je club inzett en als collectant. 
Meld je nu aan voor de collecte via de site van het cultuurfonds:  htt p://www.cultuurfonds.nl/
informati e/anjeracti e.  
Daarnaast kan je vereniging online collecteren tot medio juni 2018 . Dat kan via het speciale 
crowdfunding pla  orm www.anjeracti e.nl. Daar moet je club zich aanmelden. 

Organiseren
Wil je niet collecteren, maar kun je goed organiseren? Wordt dan co rdinator van de Anjeracti e 
bij jou in de buurt. Meld je aan via de mail: anjeracti e@cultuurfonds.nl. Als co rdinator van de 
Anjeracti e ben je de spil van de collecte bij jou in de wijk. Je stuurt de plaatselijke deelnemende 
verenigingen en collectanten aan, zorgt voor distributi e van collectematerialen, creëert media-
aandacht en handelt de Anjeracti e fi nancieel af.

genda raads ergadering 28 maar  2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. pening
 2. Vaststelling agenda
 3. ordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. oelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

genda raads ergadering 2  maar  2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. pening
 2. Vaststelling agenda
 3. nstallati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

aadsplein 2  april 2018
genda

Tijd Onderwerp 

 Commissie  
19.30  20.45 ienswijze op begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e
19.30  20.45 Diverse ruimtelijke voorstellen:
  -  Principeverzoek voor het realiseren van een woning op het 
   perceel  Duinpad 3 
  - Peilen gevoelen raad inzake principeverzoek realiseren woning 
   op perceel Brakersweg 67-69
Pauze
21.00  21.45 Vervolgbehandeling zienswijze op begroti ngswijziging 
 BUCH-werkorganisati e
21.00  22.30 Diverse ruimtelijke voorstellen:
  -  Vaststellen bestemmingsplan Westerweg 174
  -  Vastellen bestemmingsplan Buitengebied Castricum parti ële  
   herziening 2017 atuurwaarden
21.45  22.30 Commissie Algemene aken
1A. ormenkader
1B. Diverse benoemingen
2A. Besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 2018
2B. Lijst van ingekomen stukken
2C. Lijst ter inzage gelegde informati e
2D. Mededelingen van het college
             - Algemeen
             - Uit de samenwerkingsverbanden
2 . Vragen uit de raad

22.45 Raadsvergadering
 1. pening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat Raad
 A. Actuele politi eke onderwerpen
 4. Besluitvorming
 A. ormenkader
 B. Moti e huisvesti ng Bridge- & Biljardclub Castricum
 C. Diverse benoemingen
 5. Sluiti ng

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de commissie worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken

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.

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen 
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen 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
050418 Achter Oosterzijweg in Limmen
 Het dempen en graven van sloten

 Kleibroek 12 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
060418 Van Duurenlaan 16 in Castricum
 Het bouwen van een schuur
 Theebos 24 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak)
 Charlo  e de Bourbonstraat 15 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak)
 Delving 36 in Akersloot
 Het vergroten van de schuur en het bouwen van een kapschuur
080418 Lindenlaan 9  in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
090418 Boekel 22 in Akersloot
 Het bouwen van een schuur (na sloop bestaande)
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VolwassenenSportPas 
Castricum - Zin om een oude 
sport weer op te pakken? Ont-
dekken welke sport nu het beste 
bij je past? Weer � t worden om-
dat de zomer eraan komt? Dit kan 
via de VolwassenSportPas.
Met de VolwassenenSportPas 
(VSP) biedt Team Sportservice 
Kennemerland volwassenen de 
mogelijkheid kennis te maken 
met verschillende sporten. Ieder-
een van 18 jaar en ouder die in de 
gemeente Castricum of Heems-
kerk woont kan voor 5 euro vier 
keer meetrainen bij een vereni-
ging of organisatie. Dit is zon-
der verdere verplichtingen. Men 
komt dus niet direct voor hoge 
kosten te staan, zoals kleding, 
materiaal en contributie. Lid wor-
den kan vervolgens natuurlijk al-
tijd. Er kan onder andere meege-
daan worden met zumba, hard-

lopen, (rolstoel)handbal, squash, 
zwemmen, diverse � tnessvor-
men, yoga en heel veel meer. 
Ga naar www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland. Klik op de 
groen VSP button voor het volle-
dige aanbod en meer informatie. 
Het is een nieuwe website en in-
loggen hoeft niet meer. Inschrij-
ven voor dit blok kan van 14 april 
tot en met 2 mei, uitsluitend via 
de website. De lessen starten na 
de meivakantie. (Foto: TOSS) 

Kunst en muziek ‘tussen de bollen’

Castricum - Zaterdag was het 
feest voor de allerkleinsten van 
volleybalvereniging Croonen-
burg. Maar liefst elf kinderen ont-
vingen een heus diploma. Acht 
jongsten hebben minimaal twin-
tig lessen gevolgd en daarmee 

het Nijntje Beweegdiploma 1 of 
2 glansrijk verdiend. Eén deelne-
mer deed al voor de derde keer 
mee en mocht het Diploma Fun 
Top in ontvangst nemen. De laat-
ste twee kinderen ontvingen het 
Diploma Fun Basis.

Opnieuw feest bij 
VV Croonenburg

Brons voor 
Dos-turnster 
Jet Dreijer
Castricum - In Wervershoof zijn 
de Regiokampioenschappen van 
de Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie gehouden. Een aan-
tal Dos-turnsters heeft zich in de 
voorgaande wedstrijden geplaatst 
om hier aan mee te doen en kun-
nen een felbegeerd ticket naar de 
districts� nale te behalen.
Op zaterdag turnde Roos Grim-
minck een topwedstrijd, waardoor 
zij zo’n plek behaalde. Voor Eline 
Korthouwer, Meike van Marle en 
Marinka Jonker was het net niet 
goed genoeg om door te stromen.
Zondag turnden in verschillende 
niveaus Jet Dreijer, Amber Blaauw, 
Imke Lute, Janna Louwen en Mar-
lous de Bruijne hun wedstrijd. 
Amber en Marlous zijn doorge-
stroomd naar de � nale. Zij hielden 
beiden de wedstrijd erg spannend 
door een slechte start op balk, 
maar maakten een spectaculaire 
inhaalrace, waardoor Marlous uit-
eindelijk net naast het podium be-
landde en Amber twaalde werd.
Verder deed Jet Dreijer het zelfs zo 
goed dat zij met een mooie bron-
zen beker en ook een � naleplaats 
naar huis ging.

Burgemeester Mans heeft voorgesteld de co-
alitievorming via een open proces te doen en 
deze informatie publiekelijk te delen. Bij een 
dergelijk open en transparante werkwijze is 
zelfs burgerparticipatie volgens hem moge-
lijk. Iedereen kan dan zien en/of meedoen om 
zo een breed gedragen raadsprogramma op 
te stellen waar de komende 4 jaar in Castricum 
mee gewerkt gaat worden. 
Helaas. In één van de eerste vergaderingen 
van de nieuwe gemeenteraad is min of meer 
het eerste besluit genomen: we houden dit 
proces geheim en gaan met z’n allen achter 
gesloten deuren verder. Daarom publiceren 
we dit niet in de raadsagenda.
Waaraan  gaan we wel werken en waarom, en 
waaraan gaan we niet werken en waarom niet, 

wordt voor de burger geheim gehouden. Ook 
zal de burger niet weten welke partij iets nu 
wel of niet wil gaan uitvoeren en waarom.
Kortom, je kunt niet sneller in één klap de af-
stand tussen bestuur en burger nog verder 
vergroten.
Het enige verschil tussen vroeger en nu, is dat 
toen slechts een paar mogelijke coalitiepartij-
en in een achterafkamertje de uitvoering voor 
toekomstige jaren bekonkelden, en dat nu no-
ta bene alle fracties daar hun medewerking in 
beslotenheid aan geven.
Een meer respectloze manier van omgaan met 
het voorstel van onze burgemeester is bijna 
niet denkbaar.

Hans van Balgooi

LEZERSPOST
Met z’n allen stiekum doen

Limmen - Tijdens de Bloemenda-
gen, op zondag 6 mei  van 11.00 
uur tot 18.00 uur, organiseert het 
gemengd koor De Vredeburgers, 
in samenwerking met de Stich-
ting Hortus Bulborum, voor de 
vijfde keer een kunst- en muziek-
evenement. In de tuin achter ‘Ons 
Huis’,  op het terrein van de Hor-
tus,  wordt een kunstmarkt ge-
houden waar onder andere  beel-
den in brons en hout, keramiek, 
schilderijen, sieraden, zijden 
sjaals en leren tassen te bewon-
deren zijn.
In de prachtige muziekkoepel, 
Het Pieter Boschman Paviljoen, is 
vanaf 12.30 uur gezellige muziek 
te beluisteren en zal ook het or-
ganiserend koor een kort optre-
den verzorgen.  
12.30 -13.00 uur Het gemengd 
koor De Vredeburgers,
13.15 - 14.15 uur De Ierse Band 
“Folks,”
14.30 - 15.30 uur The  Sonic Shuf-
� ers met Rhythm en Blues mu-
ziek,
16.00 - 18.00 uur The Stars of Lim-
men met een Fantasy of Music.

Op het terras en in Ons Huis is 
ko�  e en thee met huisgemaak-
te taart verkrijgbaar. Er wordt een 
drankje geschonken en een har-
tig hapje geserveerd. Ook zijn 
er diverse belegde broodjes ver-
krijgbaar. Tevens is er een  loterij 
met diverse originele prijzen en 
voor de kinderen een gratis grab-

belton met leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze activi-
teiten komt ten goede aan het 
gemengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie concer-
ten te kunnen blijven presente-
ren. Voor meer informatie:  www.
devredeburgers.nl. (foto: aange-
leverd)

INFOPAGINA

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

• Vergunningsvrij: Tulpenveld 3 in Limmen
   Het bouwen van een berging 
• Vergunningsvrij: Nuhout van der Veenstraat 12 in Castricum
   Het vergroten van de woning
• Vergunningsvrij: Dag Hammarskjöldlaan 79 in Castricum
   Het plaatsen van een dakkapel

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
090418 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum
 Het oprichten van een kantoor en Bed&Breakfast
110418 Hoogegeest 43 in Akersloot
 Het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
110418 Dusseldorperweg 56 in Limmen
 Het verbouwen van een café 
130418 Prinses Irenestraat 24 in Castricum
 Het vergroten van de woning 
 Willem de Zwijgerlaan 62 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. 

Castricum, 18 april 2018
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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
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VolwassenenSportPas 
Castricum - Zin om een oude 
sport weer op te pakken? Ont-
dekken welke sport nu het beste 
bij je past? Weer � t worden om-
dat de zomer eraan komt? Dit kan 
via de VolwassenSportPas.
Met de VolwassenenSportPas 
(VSP) biedt Team Sportservice 
Kennemerland volwassenen de 
mogelijkheid kennis te maken 
met verschillende sporten. Ieder-
een van 18 jaar en ouder die in de 
gemeente Castricum of Heems-
kerk woont kan voor 5 euro vier 
keer meetrainen bij een vereni-
ging of organisatie. Dit is zon-
der verdere verplichtingen. Men 
komt dus niet direct voor hoge 
kosten te staan, zoals kleding, 
materiaal en contributie. Lid wor-
den kan vervolgens natuurlijk al-
tijd. Er kan onder andere meege-
daan worden met zumba, hard-

lopen, (rolstoel)handbal, squash, 
zwemmen, diverse � tnessvor-
men, yoga en heel veel meer. 
Ga naar www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland. Klik op de 
groen VSP button voor het volle-
dige aanbod en meer informatie. 
Het is een nieuwe website en in-
loggen hoeft niet meer. Inschrij-
ven voor dit blok kan van 14 april 
tot en met 2 mei, uitsluitend via 
de website. De lessen starten na 
de meivakantie. (Foto: TOSS) 

Kunst en muziek ‘tussen de bollen’

Castricum - Zaterdag was het 
feest voor de allerkleinsten van 
volleybalvereniging Croonen-
burg. Maar liefst elf kinderen ont-
vingen een heus diploma. Acht 
jongsten hebben minimaal twin-
tig lessen gevolgd en daarmee 

het Nijntje Beweegdiploma 1 of 
2 glansrijk verdiend. Eén deelne-
mer deed al voor de derde keer 
mee en mocht het Diploma Fun 
Top in ontvangst nemen. De laat-
ste twee kinderen ontvingen het 
Diploma Fun Basis.

Opnieuw feest bij 
VV Croonenburg

Brons voor 
Dos-turnster 
Jet Dreijer
Castricum - In Wervershoof zijn 
de Regiokampioenschappen van 
de Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie gehouden. Een aan-
tal Dos-turnsters heeft zich in de 
voorgaande wedstrijden geplaatst 
om hier aan mee te doen en kun-
nen een felbegeerd ticket naar de 
districts� nale te behalen.
Op zaterdag turnde Roos Grim-
minck een topwedstrijd, waardoor 
zij zo’n plek behaalde. Voor Eline 
Korthouwer, Meike van Marle en 
Marinka Jonker was het net niet 
goed genoeg om door te stromen.
Zondag turnden in verschillende 
niveaus Jet Dreijer, Amber Blaauw, 
Imke Lute, Janna Louwen en Mar-
lous de Bruijne hun wedstrijd. 
Amber en Marlous zijn doorge-
stroomd naar de � nale. Zij hielden 
beiden de wedstrijd erg spannend 
door een slechte start op balk, 
maar maakten een spectaculaire 
inhaalrace, waardoor Marlous uit-
eindelijk net naast het podium be-
landde en Amber twaalde werd.
Verder deed Jet Dreijer het zelfs zo 
goed dat zij met een mooie bron-
zen beker en ook een � naleplaats 
naar huis ging.

Burgemeester Mans heeft voorgesteld de co-
alitievorming via een open proces te doen en 
deze informatie publiekelijk te delen. Bij een 
dergelijk open en transparante werkwijze is 
zelfs burgerparticipatie volgens hem moge-
lijk. Iedereen kan dan zien en/of meedoen om 
zo een breed gedragen raadsprogramma op 
te stellen waar de komende 4 jaar in Castricum 
mee gewerkt gaat worden. 
Helaas. In één van de eerste vergaderingen 
van de nieuwe gemeenteraad is min of meer 
het eerste besluit genomen: we houden dit 
proces geheim en gaan met z’n allen achter 
gesloten deuren verder. Daarom publiceren 
we dit niet in de raadsagenda.
Waaraan  gaan we wel werken en waarom, en 
waaraan gaan we niet werken en waarom niet, 

wordt voor de burger geheim gehouden. Ook 
zal de burger niet weten welke partij iets nu 
wel of niet wil gaan uitvoeren en waarom.
Kortom, je kunt niet sneller in één klap de af-
stand tussen bestuur en burger nog verder 
vergroten.
Het enige verschil tussen vroeger en nu, is dat 
toen slechts een paar mogelijke coalitiepartij-
en in een achterafkamertje de uitvoering voor 
toekomstige jaren bekonkelden, en dat nu no-
ta bene alle fracties daar hun medewerking in 
beslotenheid aan geven.
Een meer respectloze manier van omgaan met 
het voorstel van onze burgemeester is bijna 
niet denkbaar.

Hans van Balgooi

LEZERSPOST
Met z’n allen stiekum doen

Limmen - Tijdens de Bloemenda-
gen, op zondag 6 mei  van 11.00 
uur tot 18.00 uur, organiseert het 
gemengd koor De Vredeburgers, 
in samenwerking met de Stich-
ting Hortus Bulborum, voor de 
vijfde keer een kunst- en muziek-
evenement. In de tuin achter ‘Ons 
Huis’,  op het terrein van de Hor-
tus,  wordt een kunstmarkt ge-
houden waar onder andere  beel-
den in brons en hout, keramiek, 
schilderijen, sieraden, zijden 
sjaals en leren tassen te bewon-
deren zijn.
In de prachtige muziekkoepel, 
Het Pieter Boschman Paviljoen, is 
vanaf 12.30 uur gezellige muziek 
te beluisteren en zal ook het or-
ganiserend koor een kort optre-
den verzorgen.  
12.30 -13.00 uur Het gemengd 
koor De Vredeburgers,
13.15 - 14.15 uur De Ierse Band 
“Folks,”
14.30 - 15.30 uur The  Sonic Shuf-
� ers met Rhythm en Blues mu-
ziek,
16.00 - 18.00 uur The Stars of Lim-
men met een Fantasy of Music.

Op het terras en in Ons Huis is 
ko�  e en thee met huisgemaak-
te taart verkrijgbaar. Er wordt een 
drankje geschonken en een har-
tig hapje geserveerd. Ook zijn 
er diverse belegde broodjes ver-
krijgbaar. Tevens is er een  loterij 
met diverse originele prijzen en 
voor de kinderen een gratis grab-

belton met leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze activi-
teiten komt ten goede aan het 
gemengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie concer-
ten te kunnen blijven presente-
ren. Voor meer informatie:  www.
devredeburgers.nl. (foto: aange-
leverd)

INFOPAGINA

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

• Vergunningsvrij: Tulpenveld 3 in Limmen
   Het bouwen van een berging 
• Vergunningsvrij: Nuhout van der Veenstraat 12 in Castricum
   Het vergroten van de woning
• Vergunningsvrij: Dag Hammarskjöldlaan 79 in Castricum
   Het plaatsen van een dakkapel

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
090418 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum
 Het oprichten van een kantoor en Bed&Breakfast
110418 Hoogegeest 43 in Akersloot
 Het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
110418 Dusseldorperweg 56 in Limmen
 Het verbouwen van een café 
130418 Prinses Irenestraat 24 in Castricum
 Het vergroten van de woning 
 Willem de Zwijgerlaan 62 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. 

Castricum, 18 april 2018
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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




