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Koeien gaan ‘los’
Castricum - Zaterdag was het 
eindelijk zo ver dat Hannelore, 
Xantippe, Brigitte, José, Wijntje 
en nog eens 68 koe-vriendinnen 
het verse gras mochten opzoe-
ken. Om 11.00 uur precies open-
den de gebroeders Res de stal-
deuren en renden de viervoeters 
in Pamplona-draf het pad af rich-

ting weiland. Dolblij waren ze, 
wat duidelijk te zien was aan de 
sprongen, het heen en weer ren-
nen en aan het rollebollen in het 
weiland. Maar wat wil je als je na 6 
maanden eindelijk weer eens de 
ledematen mag strekken? Na het 
verkennen van het weiland volg-
de de eerste maaltijd vers gras. 

Dit alles onder toeziend oog van 
stier Lou Hoebe, die de komende 
tijd de ‘zorg’ over de dames heeft 
en voor nageslacht mag zorgen. 

Een paar honderd toeschouwers 
waren getuige van dit altijd weer 
vrolijke spektakel. (Tekst/foto: 
Henk de Reus)

Eindelijk weer naar het strand
Castricum - ‘Eindelijk weer naar 
het strand’ zal de twee jarige Mats 
Spaanderman gedacht hebben 
toen zijn ouders afgelopen don-
derdag verkoeling probeerden te 
zoeken op de warmste 19de april 
ooit. 
Voor een eerste stranddag was 
het best druk en de strandexploi-
tanten deden goede zaken. 
Het zeewater was nog aan de fris-
se kant, maar voor Mats maak-
te dat helemaal niet uit. Hij ver-
maakte zich prima. (foto’s/tekst: 
Henk de Reus)

Meer grutto’s in de weilanden
Castricum - Een grutto in het 
weiland van Stichting De Hoo-
ge Weide, langs de Uitgeester-
weg. Dankzij extra beschermen-
de maatregelen lijkt het aantal 
grutto’s hier hoger dan in voor-
gaande jaren. De elektrische af-
rastering van het gebied is verbe-
terd, tegen binnendringing van 
vossen en loslopende honden, en 
het waterpeil is verhoogd.
Door ruilverkaveling, waar de ge-
meente Castricum ook een rol in 
heeft gespeeld, is nu een groter 
aaneengesloten weidevogelge-
bied ontstaan. Voor natuurlief-
hebbers een aanrader om hier 
eens te gaan wandelen of � etsen. 
(foto/tekst: Wim Revers)

DigiD en Suwinet voldoen aan beveilingseisen

Gemeente gaat veilig 
om met informatie
Castricum - Steeds meer gege-
vens worden digitaal bewaard 
en gedeeld. Dit moet natuurlijk 
wel veilig gebeuren. De gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo voldoen aan de bevei-
ligingseisen om DigiD en Suwinet 
te gebruiken. De vier gemeenten 
zijn hier deze maand door een ex-
terne partij op gecontroleerd. 

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft 
de auditor van Duijnborgh Audit 
aan. ‘Mede gelet op het feit dat 
de ambtelijke fusie pas 1 januari 
2017 een feit was. Tijdens de au-
dit hebben wij ervaren dat de ge-
meenten het belang van infor-
matiebeveiliging inzien. De stap-
pen die zijn gezet en de doelstel-
lingen die zijn geformuleerd vor-
men naar onze mening een goe-

de uitgangspositie om de vol-
wassenheid van informatiebevei-
liging binnen de gemeenten naar 
een (nog) hoger niveau te bren-
gen.’ 

De gemeenten zien het belang 
van informatiebeveiliging in en 
hebben daarom sinds hun sa-
menwerking in snel tempo be-
langrijke stappen gezet. Zo is bij-
voorbeeld:  
- een informatieveiligheids- en 
privacybeleid opgesteld, 
- hard gewerkt aan de implemen-
tatie van de nieuwe Europese Pri-
vacywet, 
- de organisatie zich bewust van 
de risico’s en gevolgen en
- worden jaarlijks risicoanalyses 
en onderzoeken uitgevoerd om 
verbetermaatregelen te tre� en. 

Dwars over 
rotonde: 
veel schade
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag zagen surveille-
rende politieagenten, dat de ro-
tonde Torenstraat/Ruiterweg/Pr. 
Beatrixstraat was overreden. Ver-
keersbord plat, hoop prut op de 
weg, spoor over de stoep en de-
ze was te volgen naar een par-
keerplaats van de Ruiterweg ter 
hoogte van De Brink. Aldaar een 
Ford Transit Connect aangetrof-
fen met � inke schade. Drie ban-
den lek, grill eruit (lag op roton-
de), drie missende velgen (twee 
op rotonde). 
De bestuurder van de personen-
auto was niet aanwezig en heeft 
zich ook niet gemeld. Er is verder 
onderzoek ingesteld.

Aanrijding
Limmen - Vorige week maan-
dagmiddag heeft een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een per-
sonenauto en een brom� ets op 
de Rijksweg ter hoogte van de 
Hogeweg. De bestuurder van de 
personenauto verleende geen 
voorrang aan de brom� ets die 
over het � etspad reed waar deze 
niet mocht rijden. De passagier 
van de brom� ets droeg geen ver-
plichte valhelm. Deze passagier 
is door de ambulance, met letsel, 
overgebracht naar het RKZ in Be-
verwijk.

Inbraak
Limmen - Donderdagavond tus-
sen half elf en elf uur is ingebro-
ken in een woning gelegen aan 
de Bartigon. De dader is binnen-
gekomen door het openbreken 
van een dakraam dat op de kier-
stand stond. Omdat de melding 
was dat de vermoedelijke dader 
nog binnen in de woning was, is 
de buurt afgeblokt en is er een 
hondengeleider ter plaatse geko-
men. Helaas is de dader niet aan-
getro� en in of rond de woning.

Parochiële Ouderendag
Castricum - Dit jaar is de Parochi-
ele Ouderendag gepland op don-
derdag 7 juni in de Sint Pancra-
tius kerk te Castricum. Om 10.00 
uur zal de dag beginnen met kof-
� e /thee en wat lekkers. Daarna is 
er een eucharistieviering met zie-
kenzalving en handoplegging, 
voor wie dat wil. Misintenties 
voor deze viering kunt u, koste-

loos, aangeven bij aanmelden. Na 
de viering wordt de deelnemers 
een lunch aangeboden en ’s mid-
dags na het Maria lof zal de dag 
om circa 15.00 uur eindigen. De 
kosten van deze dag bedragen 
dit jaar 5 euro. 
Aanmelden vóór 10 mei bij Yvon-
ne Brakenho� , 06-37654557 of 
jwbrakenho� 51@hotmail.com. 
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Samenwerking ProRail, NS en gemeente
Metamorfose voor station Castricum
Castricum - De gemeente Castri-
cum en ProRail hebben woens-
dag 18 april een projectovereen-
komst ondertekend voor de ver-
nieuwing van station Castricum. 
Wethouder Marcel Steeman zette 
zijn handtekening namens de ge-
meente, regiodirecteur Kees Rut-
ten namens ProRail. Het college 
stemde onlangs in met het voor-
lopig ontwerp voor de vernieu-
wing van het station. 

Het huidige station en de tunnel 
onder het spoor zijn na bijna vijf-
tig jaar verouderd. ,,Het nieuwe 
station wordt goed toegankelijk 
voor mindervalide reizigers”, al-
dus wethouder Marcel Steeman. 
,,Tegelijk is dit voor de gemeen-
te een mooie kans om de verbin-
ding tussen dorp en duin te ver-
beteren en de omgeving van het 
station aantrekkelijker te maken.” 
Bij de hoofdentree komt een lui-
fel die samen met de hoge gla-
zen wand aan de zijde van het 
spoor beschutting biedt aan reizi-
gers. Op verzoek van de gemeen-
teraad is deze groter geworden 
dan in het eerdere ontwerp. Ook 
bij de entree aan de achterzij-
de komt een luifel. Bovenop de 
luifels komt een stevig soort wit 
tentdoek. Ook komen er drie gla-
zen liften in de tunnel waarmee 
mindervaliden zich naar het per-
ron kunnen begeven. De bloe-
menzaak komt terug aan de zijde 
van de nieuwe � etsenstalling, aan 
het pleintje onder de luifel. 
Ook de perrontunnel zelf wordt 
aangepakt. De trap aan de dorps-
zijde loopt naar boven waaiervor-
mig uit. Aan de duinzijde komt 
ook een trap die naar boven toe 
breder wordt. Ernaast worden 
de glazen liften geplaatst. Nieu-
we tegels en energiezuinige led-
verlichting, samen met de rechte 
en brede trappen, de tunnel veel 
lichter en ruimer. In de tunnel ko-
men verwijzingen naar duin en 
dorp. ProRail is ook van plan om 
al het meubilair op het perron, 
zoals bankjes, prullenbanken en 

Voorlopig ontwerp entree dorpszijde

wachtruimtes, te vernieuwen. NS 
laat een nieuwe kiosk op het per-
ron bouwen. Het carillon, een ge-
schenk van inwoners van Castri-
cum, wordt weer opgeknapt en 
door ProRail teruggeplaatst bij 
het nieuwe station. Deze was ver-
wijderd vanwege de bouw van de 
nieuwe � etsenstalling.
De kosten van de verbouwing 
van het station worden geraamd 
op 6,35 miljoen euro, waarvan 
ProRail 4,79 miljoen euro voor 
haar rekening neemt. De ge-
meente draagt 1,14 miljoen euro 
bij en heeft 500.000 euro subsidie 
bij de provincie aangevraagd. De 
NS neemt de kosten van de nieu-

we perronkiosk voor haar reke-
ning. 

Het ontwerp is gemaakt door 
Wienke Scheltens van Studio SK. 
Samen met vertegenwoordigers 
van de gemeente betrok zij een 
klankbordgroep van onderne-
mers uit het centrum en de archi-
tect van het Huis van Hilde bij het 
ontwerp. De Welstandscommis-
sie is akkoord met het ontwerp. 
Na het tekenen van de project-
overeenkomst zal de opdracht 
worden aanbesteed. De planning 
is dat de bouw eind dit jaar kan 
starten en dat het nieuwe station 
eind 2020 wordt opgeleverd.

Voorlopig ontwerp Station Castricum

Bij korps Akersloot
Twee brandweermannen 
koninklijk onderscheiden
Akersloot - Vrijdagavond ont-
vingen John Hanskamp en Hans 
Roemer een koninklijke onder-
scheiding uit handen van burge-
meester Mans. Zij hebben zich al-
lebei jarenlang ingezet voor de 
vrijwillige brandweer van korps 
Akersloot.
Hanskamp zette al in 1994 zijn 
eerste stappen in het brandweer-
vak. Ruim 24 jaar maakte hij zich 
sterk voor de spuitgasten van 
Akersloot. Onder andere was hij 
actief bij de grote branden van 
Blinckers en Bakkum. Niet alleen 
in actie was hij sterk, ook zijn the-
oretische kennis was bijzonder 
goed. Bij diverse theoriewedstrij-
den blonk hij uit.  Daarnaast was 
hij op maatschappelijk vlak een 
bijzonder � jne vertegenwoordi-
ger van het korps. In 2011 zorg-
de hij er bijvoorbeeld voor dat 
de brandweer van Gambia is uit-
gerust met spullen vanuit heel 
Noord-Holland. Hanskamp droeg 
de rang hoofdbrandwacht.
Voor Roemer geldt dat hij bij-
na dertig jaar tot het korps be-

hoorde. Hij trad – als derde ge-
neratie brandweerman - in 
dienst in 1989. Zijn grootvader 
was nog betrokken bij de op-
richting van de vrijwillige brand-
weer van Akersloot. In die der-
tig jaar heeft hij heel wat uitruk-
ken meegemaakt. Tot de grote-
re behoren toch wel de branden 
op de Woude, bij GP Groot en 
Bakkum. Naast zijn inzet voor de 
vrijwillige brandweer toonde hij 
maatschappelijke betrokkenheid 
op meerdere vlakken. Zo was hij 
nooit te beroerd om een ander te 
helpen en stond hij bijvoorbeeld 
klaar voor sociale evenementen 
als het timmerdorp en bij de sin-
terklaasintochten. Ook Roemer 
was hoofdbrandwacht.

De onderscheidingen werden uit-
gereikt tijdens de jaarvergadering 
in de kazerne van post Akersloot, 
een avond die ook  die in het te-
ken stond van negentig jaar Aker-
sloter Brandweer. Beiden hebben 
per 1 januari een punt achter hun 
brandweer carrière gezet.

Van links naar rechts burgemeester Toon Mans, plaatsvervangend team-
commandant Hakan Meijer, John Hanskamp, Postcommandant Ton Dek-
ker, teamcommandant Petra Abma en Hans Roemer (foto: Rens Harzing)

Dit bord staat aan het begin van de nieuwe woonwijk op Dijk en 
Duin. Vol verboden. Wat ik me afvraag: mogen al die dingen el-
ders in Bakkum/Castricum wél? Toch óók niet? Maar waarom dan 
zo’n bord? Ik vind het vreemd, net alsof je een soort enclave be-
treedt. Het hoort toch gewoon bij Castricum?
Mieke Kamphuys

LEZERSPOST

Alsof je een soort enclave betreedt...

Duiven-nieuws
Castricum - Het stralende weer 
in Nederland liet zaterdagmor-
gen in het Belgische Asse Zellik  
lang op zich wachten, maar om 
11.45 uur had de zon daar de laat-
ste mist opgelost. Er startten ruim 
16.000 Noord-Hollandse postdui-
ven, die onderweg te maken kre-
gen met een matige noordoos-
tenwind. De duiven arriveerden 
vlot achter elkaar. De winnende 
duif bij de Gouden Wieken was 
van Peter Witte. Zijn jaarling dof-
fer legde de 190 kilometer af met 
een gemiddelde snelheid van 
1280 meter per minuut. Cees de 
Wildt werd met minimaal verschil 
tweede, en Sander de Graaf deed 
het deze week opnieuw goed 
met een uitstekende derde plek.

Hortus Bulborum nu op z’n mooist
Limmen - Hortus Bulborum, op 
de Zuidkerkenlaan 23A in Lim-
men, is geopend tot en met 16 
mei, maandag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur; zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. Hier 
zijn ruim vierduizend verschillen-
de soorten historische bloembol-
len te zien.
De Hortus Bulborum in het 
Noord-Hollandse Limmen - de 
enige tuin ter wereld met ruim 
4000 verschillende soorten his-
torische bloembollen - bestaat 

dit jaar negentig jaar. In deze tuin 
worden onder andere oude tul-
pen, narcissen crocussen, frittela-
ria’s en hyacinten die commerci-
eel niet maar botanisch wel inte-
ressant zijn, voor het nageslacht 
bewaard.

De oudste tulp in de tuin is de 
‘Duc van Tol, Red and Yellow’ uit 
1595. Op de tuin bloeien ook ras-
sen die zijn verhandeld tijdens de 
Tulpenmanie uit de 17e eeuw. 
De tuin geeft een boeiend over-

zicht van de ontwikkeling van de-
ze zeer  populaire voorjaarsbloe-
men. Elk voorjaar laat de Hortus 
Bulborum de bollengeschiedenis 
herleven. Duizenden kleine bol-
lenveldjes kleuren in de meest 
uiteenlopende schakeringen. De 
tuin is dan een lust voor het oog 
en een genot voor de neus.

Onlangs is de Hortus Bulborum 
door de Gemeente Castricum on-
derscheiden met de gemeentelij-
ke erepenning 2018. 

De tulpenhoek staat op dit moment in volle bloei. Na deze week zal het over zijn want dan worden de tulpen ge-
kopt. (foto: Henk de Reus)

Receptie als dank voor 
enorme inzet Ton Kenter
Castricum - Vanwege zijn onver-
moeibare inzet bij het realise-
ren van project Geesterhage, dat 
dankzij zijn vasthoudendheid in 
januari 2017 na twaalf jaar werd 
gerealiseerd, houdt het bestuur 
van Stichting Nieuw Geesterha-
ge speciaal voor Ton Kenter een 
feestelijke receptie op donder-
dag 26 april. In 1982 trad hij aan 
als voorzitter van het bestuur van 
de Bethlehemparochie,
de kerk in Geesterhage. Daar-

na werd hij voorzitter van de be-
heerscommissie van het gebouw 
en vanaf november 1995 was hij 
voorzitter van de stichting Nieuw 
Geesterhage. Vijfendertig jaar is 
hij onafgebroken bezig geweest 
met ‘zijn’ ontmoetingscentrum, 
dat nu een hele nieuwe fase is in-
gegaan met een prachtige thea-
terzaal. 
De receptie wordt natuurlijk ge-
houden in Geesterhage van 16.00 
tot 19.00 uur.
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The Guernsey Literary Society
In de nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog ontvangt de jon-
ge charismatische schrijfster Ju-
liet (Lily James) een brief van een 
lid van een mysterieuze boeken-
club die in de oorlog op het ei-
land Guernsey werd opgericht. 
Haar nieuwsgierigheid is gewekt 
en Juliet besluit naar het eiland 
af te reizen. Daar ontmoet ze de 
heerlijk excentrieke leden van de 

Guernsey Literary and Potatoe 
Peel Pie Society, inclusief Dawsey 
(Michiel Huisman), de ruige en in-
trigerende boer die haar de brief 
stuurde. 
Terwijl de geheimen van hun oor-
logstijd zich ontvouwen, veran-
deren Juliet’s groeiende liefde 
voor het eiland, de boekenclub 
en haar genegenheid voor Daw-
sey haar leven voorgoed.

Blue; avontuur
in de oceaan
Ontdek het adembenemende 
avontuur van dol�jn Blue in een 
oceaan vol verrassingen, myste-
ries en nooit eerder vertoonde 
beelden. Blue brengt je een duik 
in het hart van de oceaan om een 
nog steeds mysterieuze en ver-

rassende wereld te ontdekken, te 
begrijpen en lief te hebben. Een 
wereld waarin de natuur prachti-
ge kleuren, vormen en geluiden 
heeft. De oceaan is uniek. Het is 
overal, beslaat meer dan 70% van 
de aarde en geeft de aarde zijn 
kleur en naam: de blauwe planeet. 
In deze weelderige en kwetsbare 
omgeving is dol�jn Blue de gids 
om deze geweldige geschiedenis 
van de oceaan te delen.

Anne-Floor de Haas naar NK turnen
Castricum - De Castricum-
se turnster Anne-Floor de Haas 
heeft zich dit weekeinde weten 
te plaatsen voor het Nederlands 
Kampioenschap turnen. Zij deed 
dat door tijdens de halve �nale 
in Alkmaar verrassend vierde te 
worden in de eerste divisie Jeugd.
Anne-Floor komt uit voor turn-
vereniging TOSS Heemskerk waar 
zij al vanaf haar zesde turnt. De 
wedstrijd begon voor Anne-Floor 
met de balk. Het toestel waar zij 
het hele seizoen al een strak-
ke oefening op liet zien, viel za-
terdag ietwat tegen. Twee grote 
‘wiebels’ na haar gesloten �ik�ak 
en haar loop�ik�ak kostten wat 
punten. Daarna vloer en sprong. 

Beide onderdelen heeft ze weinig 
kunnen trainen door een bij tijd 
en wijle opspelende blessure aan 
haar hak. Op sprong daardoor 
een eenvoudige overslag halve 
draai over de pegasus, maar op 
vloer waren alle series goed. Op 
brug waren de handstand lage 
legger en handstand hoge leg-
ger goed en turnde ze een strak-
ke oefening. 

Met haar vierde plaats heeft An-
ne-Floor zich geplaatst voor het 
NK dat 9 juni plaatsvindt in Alme-
lo. Tot die tijd gaat ze hard trainen 
voor nieuwe elementen om haar 
D-scores op alle toestellen om-
hoog te krijgen. 

Geslaagd Voetbal Talenten Toernooi
Castricum - Het Voetbal Talenten 
Toernooi NK JO9 is zondagmid-
dag een prooi geworden voor 
Hollandia. Op een zonovergo-
ten Sportpark Noord End in Cas-
tricum was de Hoornse forma-
tie de gehele dag in topvorm. Na 
vier keer winst in de poulefase en 
in de kwart�nale wist men in de 
halve �nales pas na strafschop-
pen te zegevieren. In de �nale te-
gen Zwart Wit ’63 uit Harderwijk 
was men echter oppermachtig (7-
1). In de leeftijdscategorie Onder 
9 was FC Castricum dit jaar voor 
het vijfde jaar op rij de gastheer. 
Met 32 teams uit alle provincies 
en een heerlijk voorjaarszonnetje 
waren alle ingrediënten voor een 
toptoernooi aanwezig.
Het team van de organiserende 
vereniging FC Castricum (zie aan-
geleverde foto) eindigde in de 
poule als tweede achter Ter Lee-
de, maar mocht zich later op de 
dag wel winnaar noemen van Ca-

tegorie II. In feite betekende dat 
een keurige negende plaats in 

het sterke deelnemersveld van 32 
teams.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds samen verder
Nieuw: Jeugdfonds Sport & Cultuur
Castricum - Het Jeugdsportfonds 
Castricum en Jeugdcultuurfonds 
Castricum zijn, na jaren inten-
sieve samenwerking achter de 
schermen, per 3 april samen ver-
der als het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Castricum. Beide fond-
sen zetten zich al heel lang in om 
ervoor te zorgen dat kinderen en 
jongeren die opgroeien in armoe-
de, toch kunnen sporten of aan 
kunst en cultuur kunnen doen.
 
Coördinator Arianne Niks: “Voor 
ons is deze naamsverandering 
een logische stap. Het is onze 

overtuiging dat het voor kinde-
ren en jongeren die opgroeien in 
armere gezinnen niet uitmaakt of 
zij zich kunnen uitleven tijdens 
voetbal, judo, drummen of street-
dance. Het belangrijkste is dat ze 
mee kunnen doen, de kans krij-
gen zich te ontwikkelen en hun 
leefwereld te vergroten”.
 
 
Over het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Castricum betaalt de contributie 
/lesgeld voor kinderen en jonge-

ren uit gezinnen waar te weinig 
geld is voor sport, dans, muziek 
of iets anders creatiefs. Ouders 
kunnen zelf geen aanvraag doen. 
Aanvragen worden gedaan door 
een intermediair: bijvoorbeeld 
een leerkracht, buurtsportcoach, 
sociaal wijkteam of schuldhulp-
verlener. De contributie / lesgeld 
wordt direct betaald aan de club 
of instelling waar het kind op les 
gaat.

Neem alvast een kijkje op de 
nieuwe website: jeugdfondsspor-
tencultuur.nl.

Medailleregen voor AVC pupillen 

Het team meisjes pupillen C met van links naar rechts Robyn Besselink, 
Noa Popot, Sara de Waard, Elin Bernhard en Janne van der Meer (foto: 
aangeleverd)

Castricum - Zaterdag vond de 
eerste competitiewedstrijd van 
dit seizoen plaats voor de pupil-
len van AV Castricum. Zo’n 65 en-
thousiaste pupillen zetten hun 
beste beentje voor op de estafet-
te, driekamp en lange afstand. To-
taal kon de organisatie rekenen 
op zo’n 240 jeugdatleetjes van di-
verse Noord-Hollandse atletiek-
verenigingen. Er sneuvelden veel 
persoonlijke records, én er werd 
een �ink aantal medailles in de 
wacht gesleept.
Bij de meisjes waren er medailles 
voor de minipupillen Jalou Leek, 
Loulou Martens en Samantha 
Slooves, de pupillen C Elin Bern-
hard en Noa Popot, de pupil B Gi-
gi Martens en bij de oudste meis-
jes pupillen, de pupillen A2, voor  
Sanoë Penha.
Ook de AVC jongens pupillen 
hadden een prima dag. Voor de 
B pupillen Mats Venselaar, Sam 
Glorie en Samuel Möhlmann wa-
ren er medailles op de 1000 me-
ter. Samuel eindigde op de drie-

kamp bovendien op een fantas-
tische tweede plaats. Melle Bern-
hard werd bij de jongens A1 pu-
pillen tweede op de 1000 meter. 
Bij de oudste categorie, de jon-
gens pupillen A2, wat het Sepp 

Schulte die de driekamp ruim-
schoots wist te winnen. In een 
bloedstollende race wist Sepp 
bovendien de 1000 meter te win-
nen in een nieuw persoonlijk re-
cord van 3:24,9 minuten.

Geslaagde jeugdscheidsrechters rugby
Castricum - Bij de Castricumse rugbyclub hebben donderdag elf jeugdleden hun scheidsrechtersdiploma 
feestelijk in ontvangst genomen. De praktijk-cursusdag werd in november gehouden met sneeuw, hagel 
en onweer. De theorie werd door middel van e-modules afgenomen. Er zaten pittige opgaven tussen, maar 
nu kunnen de jeugdige rugby-scheidsrechters wél wereldwijd wedstrijden �uiten. Dit level I-diploma is na-
melijk afgenomen door World Rugby.

Koningsspelen op voetbalvelden Meervogels
Akersloot - Vrijdag waren de kinderen van basisschool De Brug uit Akersloot niet in school, maar op de 
voetbalvelden van voetbalvereniging Meervogels te vinden. Daar werden de Koningsspelen gehouden. 
Voor alle groepen was door de leerkrachten een fantastische sportdag georganiseerd. (foto: aangeleverd)

Nek-aan-nek-race naar 
schaaktitel SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van SV Vredeburg ron-
de 26 van de interne competi-
tie. De strijd om het kampioen-
schap zorgt al wekenlang voor 
veel spanning.
Koploper Bert Hollander heeft 
een minieme voorsprong op zijn 
naaste belager Bob Stolp. Andere 
achtervolgers – Hidde Ebels, Gert-
jan Hafkamp – staan inmiddels 
op onoverbrugbare afstand, maar 
Hollander en Stolp geven elkaar 
geen duimbreed toe. Ook in deze 
ronde wisten beiden hun partij te 
winnen. Bert Hollander versloeg 
Hidde Ebels, Bob Stolp reken-
de af met Tars Wanders. Gertjan 
Hafkamp won in een Siciliaanse 
partij snel van Harold Ebels. Jan 
Brantjes boekte een keurige zege 
op Jeroen van Vliet. Yvonne Schol 

was in haar nopjes met een net-
te overwinning op de niet te on-
derschatten Gijs Pouw. Ed Stolp 
toonde weer eens zijn klasse: met 
subtiel, positioneel spel wist hij 
de ogenschijnlijk gelijkwaardige 
stelling tegen Sandra Hollander 
uit te schuiven naar glad gewon-
nen pionneneindspel. Jos Admi-
raal wist na een reeks van remises 
weer eens een vol punt te scoren. 
Hans de Goede verleende onvrij-
willig zijn medewerking door al 
in de opening een stuk in te leve-
ren voor een pion.  Jaap Limmen 
deed alles goed tegen Dick Aa�es 
en bouwde een winststelling met 
een gevaarlijke pluspion, totdat 
Aa�es met een laatste schwindel 
nog iets probeerde. Prompt tast-
te Limmen mis en liet zich als-
nog de kaas van het brood eten. 

Iets soortgelijks overkwam Adri 
Beentjes. Ook hij speelde een uit-
stekende partij en creëerde een 
eindspel met twee pionnen meer 
dan Harry Levering. Maar Been-
tjes bewoog ongelukkig met de 
koning die klem kwam te staan 
en Levering was er als de kippen 
bij om het mat te geven. De lang-
ste partij van de avond was die 
tussen Barry Blekemolen en Re-
mi Aa�es, waarin Blekemolen het 
punt scoorde. Luc de By versloeg 
Nico Pepping en Theo Al toonde 
goede vorm met een zwaarbe-
vochten overwinning op Marcel 
Wester.  
Vanwege Koningsdag en Doden-
herdenking wordt er komende 
vrijdagen niet geschaakt. Op 11 
mei wacht het jaarlijkse rapid-
toernooi. Daarna volgen de de 
slotronden van de interne com-
petitie en op 1 juni het afsluiten-
de simultaan, waarover binnen-
kort meer bekend gemaakt zal 
worden.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Guernsey Literary Society

donderdag 20.00 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
De Matchmaker 

zaterdag 16.00 uur
God’s own Country

zaterdag 18.45 uur
zondag, maandag & dinsdag 16.00 uur

Finding your Feet
zaterdag 18.45 uur

Bankier van het Verzet
woensdag 16.00 uur 

Blue (NL)
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.00 uur 
Sherlock Gnomes (NL)

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 13.00 uur 

Buurman en Buurman 
hebben een nieuw huis

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.00 uur

Pieter Konijn 

Programma 26 april  t/m 2 mei
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Limmen - De Oranjefeestcommissie in Limmen heeft weer een 
gevarieerd programma samengesteld waarbij er voor iedereen 
iets te doen is en van alles valt te zien.

Met-de-band-in-de-tent
Nieuw dit jaar is een grote tent zodat iedereen kan genieten 
van het evenement Met-de-band-in-de tent. Jong talent wordt 
uitgenodigd mee te doen met de oranjefeestband met onder 
meer Ruud Schouten en Joey Spijker. De tent biedt een dak 
voor de beschutting en een open karakter voor als je liever in 
het zonnetje naar de muziek luistert. 
Ook voor de vrijmarkt in de ochtend zal de tent als afdak die-
nen, zodat de kinderen lekker droog zitten. 

Fietstocht
Het feest begint met de � etspuzzeltocht. Deze tocht van onge-
veer 10 kilometer brengt groot en klein langs die straatjes waar 
je eigenlijk zelden langskomt en waardoor je weer met hele an-
dere ogen naar het dorp en omgeving kijkt. Er zullen pauzes 
zijn waar lokale ondernemers zullen zorgen voor een versnape-
ring en de mogelijkheid om een indruk te krijgen van het be-
drijf. 

Feest in het park
De middag wordt het feest gevierd in het park aan de Vuurbaak. 
De Stichting Oranjefeest Limmen bouwt het park om tot een 
festivalterrein waar alle mensen samen van de Koningsdag kun-
nen genieten. Er zullen opblaaskastelen zijn en een heuse oran-
jelimonade koe. Er worden pannenkoeken gebakken en de le-
den van de Limmer harmonie Excelsior zorgen er weer voor dat 
niemand iets tekort komt. Er zullen ook kraampjes zijn met war-
me gerechten zoals Loempia, pizza en gerookte vis.

Nieuws en het programma is te vinden op de facebookpagina 
en de website www.oranjefeestlimmen.nl.

Akersloot - De jaarlijkse Koningsdrive in De Vriendschap 
Akersloot op vrijdag 27 april is nu al een traditie. Een drive waar-
op de liefhebbers kunnen klaverjassen en keezen. Alle deelne-
mers samen vormen weer een zaal vol gezelligheid. 
De aanvangstijd voor het keezen is 14.00 uur. De keezdrive zelf 
wordt weer vanouds gespeeld in 5 rondes met o�  ciële keez-
borden. Het klaverjassen begint een uur later.

Aanmelden voor het klaverjassen en keezen kan via: info@
vriendschapakersloot.nl of telefonisch: 0251-312866. 
Voor beide drives zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Sen-
seo ko�  ezet apparatuur , weerstations, pannensets, fruitman-
den, paling, bestek sets, ko� ers, levensmiddelen, prachtige lan-
taarns.

Naast de drive vindt er ook altijd een verloting plaats waar nog 
meer prachtige prijzen te winnen zijn. Uiteraard kunnen de 
deelnemers tussen de speelrondes door genieten van de tra-
ditionele Koningsspelletjes en muziek op het Wilhelminaplein 
voor De Vriendschap. 

Akersloot - Ouderen zijn op Koningsdag vanaf 10 uur welkom 
in ‘t Kruispunt in Akersloot, daar staat een kopje ko�  e klaar en 
er is een feestelijk muzikaal optreden. De bijeenkomst wordt af-
gesloten met een lunch. Deelnamekosten bedragen 5 euro.

Castricum - De Bakkerij heeft 
zowel een dag- als een avond-
programmering op Konings-
dag.
Om 12.00 uur gaan de deuren 
open. Om 13.00 betreedt Cat-
wise het podium. De band valt 
onder de genres alternatief/in-
die, punk en post grunge.

Om half drie is het de beurt 
aanRed Numbers, een Blues-
rock band uit Castricum. The 
Rolling Scones sluiten het mid-
dagprogramma om vier uur af. 
Voor iedereen die van de rau-
we, dampende Stones uit de 
jaren 60 en 70 houdt. Om vijf 
uur gaan de deuren dicht om 
om half achtweer open te gaan 
voor het avondprogramma.

Dan is eerst Into the Attic, een 
Alkmaarse indie/rock band te 
zien en te horen. Om 21.00 uur 
betreedt De Twijfelbrigade het 
podium. Ze komen met zijn 

drieën, met zijn vieren of als je geluk hebt met zijn zessen. Ze 
maken muziek die de meeste mensen waarschijnlijk als pop-
muziek zouden beschrijven. Een beetje singer-songwriter maar 
dan met meer instrumenten. Nederlandstalig ook. Sommige 
liedjes zijn wat droevig maar het kan zomaar zijn dat ze vrolijk 
gespeeld worden. Of andersom. Dat is dan geen opzet, dat ge-
beurt gewoon en dat is dan precies de bedoeling; kortom de 
Twijfelbrigade!

Operation Hurricane betreedt om 22.30 uur het podium. Een 
jong en high energy rocktrio uit Haarlem. Met een hoge dosis 
energie, een ritmesectie die staat als een huis en subtiele maar 
krachtige ri� s doen ze het stormen op het podium!

Koningsdag wordt rond middernacht afgesloten met een op-
treden van Instrumental Disorder. De gekte is nabij met deze 
band. Deze jongens trekken alles uit de kast om de luisteraar te 
verrassen. Dit resulteert in gecompliceerde, maar toch toegan-
kelijke muziek die bol staat van rauwe zang, vieze gitaarsolo’s, 
innovatieve drumpartijen en vette basjes. 

Bakkum - De werkgroep Castricum - Ethiopië organiseert op 
Koningsdag de actie ‘Kak in het vak’. U kunt kavels kopen bij 
hun stand op de vrijmarkt in Bakkum. Ze staan in de ‘knik’ in de 
Oldenbarneveltweg (hoek van Uijtrechtlaan). Een kavel kost 5 
euro. Om 16.00 uur gaat de koe de wei in, bij camping De Kei 
aan de Provincialeweg richting Uitgeest. Winnaar is de eigenaar 
van de kavel waar de koe zijn behoefte doet. De prijs is een di-
nerbon. Verder kan men bij de kraam van de werkgroep terecht 
voor heerlijke soep: tomatensoep en Ethiopische linzensoep. 
Ook is er ko�  e met cake te koop en zijn er allerlei leuke artike-
len in de aanbieding.

De werkgroep helpt in de hoofdstad Addis Abeba een aan-
tal kinderen uit een sloppenwijk, zodat ze naar school kunnen 
gaan. Voor een aantal van deze kinderen verzorgen ze ook een 
ontbijt en een lunch. De ruimte waar deze maaltijden worden 
bereid is dringend aan vervanging toe. Daarom is men bezig 
met het realiseren van een nieuwe keuken. De opbrengst van 
de acties op Koningsdag is geheel bestemd voor deze keuken. 
(foto: aaneleverd)

De Castricumse Bluesrockband Red Numbers treedt in de middag 
op (foto: aangeleverd)

Akersloot - Koningsdag in Akersloot wordt ook dit jaar weer 
georganiseerd door jongerencentrum Storey Club, nieuw is  dat 
de festiviteiten plaatsvinden bij voetbalvereniging Meervogels.
Om 15.00 uur wordt daar gestart met een versierde � etsenop-
tocht voor de kinderen van Akersloot. Hierbij zal de burgemees-
ter van Castricum aanwezig zijn.
Na de optocht kunnen de kinderen zich uitleven in de Meer-
hal, waar allerlei spelen staan opgesteld, als ook springkussens, 
stokvangen, oud hollands blik gooien, bal verplaatsen en meer.
Ook is de kantine geopend voor een drankje en een hapje. 
Om 18.30 uur begint de band Bad Name te spelen. Een Noord-
Hollandse live coverband die van elke gelegenheid een feest 
maakt. Deze enthousiaste formatie van relatief jonge, maar 
toch ervaren muzikanten heeft al tijdens vele evenementen of 
gewone kroegavonden opgetreden. ,,Wij zijn geen beroepsmu-
zikanten, maar onze professionele benadering, humor en inter-
actie met het publiek zorgen ervoor dat onze muziek alom ge-
waardeerd wordt’’, aldus Tiono van Schaik van Bad Name.  (fo-
to:  Colajack.eu)

Met-de-band-in-de-tent 
en fi etstocht in Limmen

K	 zen en klaverjassen op 
Koningsdag in Akersloot

Koningslunch in ‘t Kruispunt

Koningsdag bij de Bakkerij

Koningsdag Akersloot bij VV M	 rvogels

Koningsdag in Bakkum bij Hotel Fase Fier

Ludieke actie vo  E� iopië

Bakkum - Een dorps feestje maken, 
daar weten ze in Bakkum wel raad 
mee. Om zes uur s’ ochtends hoor je de 
kinderen met ouders al de spulletjes 
uitpakken en klaarleggen op straat. Ie-
dereen kan een plekje veroveren van 
de Bakkummerstraat, de van der Mij-
lenweg en op de van Oldenbarneveld-
weg.
Bij hotel Fase Fier kunt u lekker komen 
zitten zowel binnen als buiten en er is 
natuurlijk ko�  e/thee met weer heer-
lijke oranjetompoeze. Vanaf 14.00 uur 
klinken de tonen van een fantastische 
rock ‘n roll-band: de Barnbees. Op het 
terras is een buitenbar.

Van een dansje tot een spelletje en van 
shoppen op de vrijmarkt tot sport en 
spel: met een programmering van ko-
ninklijke allure garandeert Bakkum 
een vrolijke boel te zijn voor alle leef-
tijden.
Zwier lekker mee in de zweefmolen. 
Of eet een overheerlijke zoete suiker-
spin. De organisatoren hopen op een 
swingende menigte. Met mooi weer 
en veel oranje pret! (foto: aangeleverd)

Operation Hurricane 
(foto: aangeleverd)
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Inspirerende clinic beachvolleybal
Castricum - Het onderdeel 2Beach volleybal van VV Croonenburg wil zich graag blijven ontwikkelen. Om 
de trainers hier ook bij te helpen, werd zaterdag een clinic KBSS gehouden.  KBSS staat voor Kadijk Beach-
volleybal Start Systeem en is ontwikkeld door Debora Kadijk, één van de pioniers van het Nederlandse 
beachvolleybal. Zij kwam voor Nederland uit op meerdere Olympische Spelen. KBSS is dé methode om op 
een laagdrempelige manier het echte beachvolleybal, 2 tegen 2, te leren.  Na de meivakantie start het vol-
leybal bij 2Beach. Interesse? Kijk voor meer info op www.2beach.nl. (foto: aangeleverd)

Topklasser ZVV Limmen onder 17 
is kampioen van district West 1

Vitesse weet weer wat winnen is op de Puikman: 3-2 
Castricum - De laatste zege op 
eigen terrein dateert alweer van 
eind november 2017. Toen werd 
thuis met 2-1 gewonnen van 
Limmen. Maar daarna volgden 3 
moeizame gelijke spelen en die 
zorgden er mede voor dat het gat 
met de kopgroep geleidelijk aan 
groter werd. Door de nederlaag 
uit tegen Meervogels werd het 
gat zelfs welhaast onoverbrug-
baar. Om nog enigszins zicht te 
houden op een succesvolle sei-
zoenafsluiting moest dus sowieso 
gewonnen worden van DTS. Die 
op zich lastige horde werd ge-
nomen door de ploeg van coach 
Everard  Luijckx dus konden ein-
delijk weer eens 3 punten worden 
bijgeschreven op de Puikman. 
Door deze zege houdt het team 
nog enigszins uitzicht op een 
prijs. Maar dan moet niet alleen 
puntverlies worden voorkomen, 
óók zal minimaal één van de con-
currenten �ink wat steken moe-
ten laten vallen.

Tegenstander DTS, dat vorig sei-
zoen nog tweede werd in de 
eindrangschikking, presteert dit 
seizoen beduidend minder. Ster-
ker nog: de ploeg heeft  nog wat 
punten nodig om zeker te zijn van 
handhaving in de 3e klasse. Voor-
al in het eerste deel van het du-
el werd duidelijk dat ze die pun-
ten uit Castricum wilden meene-
men. Al in de eerste 20 minuten 
verscheen topscoorder Jordy Bit-
ter driemaal vrij voor de keeper. 
Mede door twee spectaculaire 
safes wist Tom Laan zijn doel ech-
ter schoon te houden. Toch was 

Limmen - In een volgepak-
te en warme sporthal de Kreek 
in Zwaag wist ZVV Limmen on-
der 17 vrijdagavond kampioen 
te worden van district West 1. 
Door dit kampioenschap mo-
gen zij meedoen aan het NK dat 
wordt gespeeld op 13 mei in Pur-
merend. Limmen speelde de �-
nale van West 1 tegen de favoriet 
en regerend Nederlands kampi-
oen HZV het Vennewater uit Hei-
loo nadat zij eerder deze maand 
LEBO Amsterdam hadden uitge-
schakeld. Het was een spannen-
de wedstrijd waarbij Limmen als 
team uitstekend presteerde. Kee-
per Jesse Glorie zag een moge-
lijkheid om de score te openen. 
Zijn schot kwam op de lat van het 
doel van HZV, waarna de bal via 
de rug van HZV keeper Sterken-
burg net naast de paal rolde. Het 
in groten getale aanwezige pu-
bliek, waaronder natuurlijk de ou-
ders van de spelers, ging er goed 
voor zitten. Het was spannend en 
voor beide teams kwamen er kan-
sen om te scoren. Limmen zou de 
score openen via een aanval die 
werd opgezet door Wessel Hoe-
ben via Bjön Valkering en binnen-

Staand: Coach John Schouten, Thomas van Dijk, Nino Peemen, Matthé de 
Waal, Jacco de Jong, Jesse Glorie, coach Mark Valkering. Zittend: Jovi Ker-
sens, Bjorn Valkering, Mike Schouten, Wessel Hoeben (foto aangeleverd)

geschoten door Mike Schouten. 
Na rust kwam HZV sterk terug en 
wist twee maal te scoren. Circa 
10 minuten voor het eindsignaal 
bracht Thomas van Dijk Limmen 
weer naast HZV. Met nog één mi-
nuut op de klok was het Jacco de 

Jong die leep scoorde en de eind-
stand 3 -2 op het scorebord liet 
zetten. Met een erehaag van HZV 
en luidt applaus vanaf de tribu-
ne mocht aanvoerder Valkering 
de kampioensschaal in ontvangst 
nemen. 

het Vitesse dat na een klein half 
uur spelen op voorsprong kwam. 
Uit een vrije trap van Mats Laan 
wist centrale verdediger Rick 
Poel de bal tegendraads binnen 
te koppen: 1-0. Kort daarna had 
de voor Shabari Visser in het veld 
gekomen Thijs de Boer bijna suc-
ces toen hij vanuit een moeilijke 
hoek hard op doel schoot. Zijn in-
zet werd echter ternauwernood 
gered door de keeper. In de 35e 
minuut liet Jordy Bitter opnieuw 
zijn klasse zien. Nadat hij al langs 
diverse verdedigers was gesla-
lomd kreeg hij een duwtje van de 
laatste tegenstander op weg naar 
het doel. Heel leep liet hij zich val-
len met een strafschop als ge-
volg. Die nam hij uiteraard zelf en 
alhoewel keeper Tom Laan nog 
wel zijn hand tegen de bal kreeg 
was hij kansloos: 1-1. Vijf minuten 
voor tijd ontsnapte DTS aan een 
nieuwe achterstand toen Robin 
Bakker in vrije positie vanaf links 
hard kon uithalen. Zijn inzet werd 
echter door een van de verdedi-
gers van de lijn gehaald.

Waar tot de rust nog sprake was 
van een gelijk opgaande strijd 
was Vitesse na rust duidelijk de 
betere partij en ging op zoek naar 
een verdiende voorsprong. Die 
volgde na een klein kwartier spe-
len. Een voorzet vanaf links van 
Menno Peters werd door aan-
voerder Jort Kaandorp binnenge-
kopt, 2-1. Een kwartier later ver-
sierde Jordy Bitter opnieuw een 
strafschop die ook wel heel ge-
makkelijk werd toegekend. Dit-
maal stuurde hij Tom Laan de ver-

keerde hoek in: 2-2. De derde pe-
nalty was echter voor de thuis-
ploeg. Jort Kaandorp werd bij 
een passeeractie aangetikt en op-
nieuw ging de bal op de stip. Net 
als Jordy Bitter nam hij die zelf en 
schoot de bal feilloos in de rech-

terbovenhoek: 3-2. Vlak voor tijd 
leek zelfs nog een vierde penalty 
toegekend te gaan worden toen 
de linkerspits van DTS ten val leek 
te worden gebracht binnen de 16 
meter maar dit keer werd het ap-
pel weggewuifd.

Laatste kwartier funest voor FC Castricum
Castricum - Na de 1-3 nederlaag 
tegen ZOB lijkt degradatie voor 
FC Castricum onafwendbaar. Na-
dat de Castricummers de eerste 
helft goed speelden en met een 
1-0 voorsprong gingen rusten, 
was ZOB na de pauze sterker en is 
het door de verdiende 1-3 winst 
nog altijd kanshebber voor de 
derde en laatste periodetitel.

In eerste instantie leek het een 
mooie middag te worden voor 
FCC. In een evenwichtige strijd 
had Marc Klaver met een mooi 
afstandsschot voor de 1-0 rust-
stand gezorgd en omdat HBOK 
op dat moment met 1-4 achter-
stond tegen BOL, had het er alle 
schijn van, dat het gat met HBOK 
enigszins gedicht kon worden.

ZOB wenste niet mee te werken. 
De polderbewoners spelen door-
gaans een betere tweede dan 
eerste helft en dat bleek nu weer. 
Al na 4 minuten zag Diovanis Ba-
lentina kans de gelijkmaker op 
het scorebord te toveren en vanaf 
dat moment heerste ZOB. Nadat 
eerst een goal van Kevin Grent 
was afgekeurd vanwege buiten-
spel, moest ZOB-doelman Bjorn 

Huisman redding brengen bij 
een doelpoging van Elario Zweet, 
maar daarna had ZOB de wed-
strijd in handen.

Grote kansen waren er echter niet 
en hoewel FC Castricum eigenlijk 
alleen maar baat had bij een over-
winning, leek het de 1-1 stand te 
koesteren. ZOB drong steeds 
meer aan en zoals vaker dit sei-
zoen verloren de Castricummers 
de wedstrijd in het laatste kwar-
tier. Een bekeken dieptepass van 
Rudo Hidden werd keihard in-
geschoten door Kevin Grent en 

doelman Danny Burger was kans-
loos, 1-2.
Invaller Youssry Ait Ouarg leek 
met zijn inbreng en snelheid nog 
wel voor gevaar te zorgen, maar 
het echte geloof in een goed re-
sultaat ontbrak bij FCC. Door het 
wanhoopso�ensief in de laatste 
minuten ontstond er ruimte voor 
ZOB, dat in de slotminuut pro�-
teerde via Dennis Jansen (1-3). 

Al met al een verdiende overwin-
ning voor ZOB en voor FCC lijken 
de dagen in de tweede klasse zo 
goed als geteld.  

Jeugdteam TTV Limmen kampioen
Limmen - Na 13 jaar is er een 
jeugdteam van Tafeltennisvereni-
ging Limmen in geslaagd om te-
rug te keren aan de top van de re-
gionale competitie. Zaterdag zijn 

Mathijs de Kramer, Okke Bos, Le-
vi Legdeur en Jari Legdeur kam-
pioen geworden van de twee-
de klasse. De mannen hadden 
drie punten nodig tegen HBC uit 

Heemstede en zonder enig teken 
van verzwakking stond het na 
drie wedstrijden al 3-0. 
Het team is over het gehele sei-
zoen sterker gebleken dan de vijf 
opponenten en de mannen ston-
den dan ook met gepaste trots 
met bekers in de handen. Onder 
het genot van 4 taarten deelden 
alle andere teams die in de Ho-
geweg speelde en de suppor-
ters mee in deze unieke presta-
tie. Volgend seizoen zullen de te-
genstanders een maatje sterker 
zijn maar de prestatie van zater-
dag tekent de toewijding en het 
teamgevoel dat nodig is voor de-
ze prestatie. Naast de prachtpres-
tatie van Limmen 1 hebben de 
vier andere jeugdteams keuri-
ge prestaties geleverd: Limmen 
2 (5de plaats in de derde klasse); 
Limmen 3 (2de in de vierde klas-
se)  en Limmen 4 en 5 (respectie-
velijk 6de en 8ste in de vijfde klas-
se). Binnenkort staat de jeugd stil 
bij het 45 jarige jubileum van de 
club!

Winst voor rugbyers
Castricum - Op een zonovergo-
ten Wouterland ontving de Cas-
tricumse Rugbyclub zaterdag, de 
Haagsche Rugby Club. Verwik-
keld in de strijd om het halen van 
de Plate, het liefst in ongeslagen 
status, wist  Castricum  dat er te-
gen de club uit de hofstad we-
derom gewonnen moest worden. 
CASRC nam het initiatief in han-
den en zette de eerst score op het 
bord door na 10 minuten de bal 
achter de try line van Den Haag te 
drukken. Helaas werd de conver-
sie gemist . Daarna ontspon zich 
een pittige wedstrijd. De duin-
randers bleven met gevarieerd 
spel de defensie van de Hagene-
zen bestoken. Castricum scoor-
de en dit keer werd ook de con-
versie benut maar ook Den Haag 
bracht de bal twee keer succes-
vol over de try line en dus stond 
het 12-10. Het kon nog alle kan-
ten op maar in de laatste minuten 
van de eerste helft was het Cas-

tricum dat de�nitief afstand nam 
van Den Haag, de ruststand was 
22-13. Na de rust dicteerde Cas-
tricum de wedstrijd en scoorde al 
snel, na een zeer mooie door de 
driekwarters opgezette actie, een 
try tussen de palen. De conversie 
makkelijk te nemen en het werd 
29-13. Den Haag legde niet het 
hoofd in de schoot maar besloot 
om met hun voorwaartsen de 
defensie van de Castricummers, 
rondom de scrum en het losse 
werk, te slechten. Heel gediscipli-
neerd spelend en elke keer me-
ters winnend kwamen de Zuid-
Hollanders dichter en dichterbij 
de try line om uiteindelijk zichzelf 
te belonen met een try. Het werd 
nog even spannend toen een 
speler van Castricum uit het veld 
werd gestuurd na een late tackle 
maar zelfs met een man minder 
wisten de Castricummers te sco-
ren. Uiteindelijk werd het 36-24. 
(foto: Hans van Amersfoort)
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Hoe omgaan met jongeren in armoede?
De jeugd adviseert de gemeenten
Castricum - Waaraan hebben 
jongeren die opgroeien in ar-
moede behoefte, en hoe willen 
ze daarover geïnformeerd wor-
den? Bruikbare antwoorden op 
deze vragen werden maandag 
gepresenteerd door 13 jonge-
ren van het project Speaking 
Minds aan vertegenwoordigers 
van de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo. 

Meer interactieve communicatie, 
gerichte voorlichting op scholen, 
een jongerenambassadeur en 
beter bereikbare, laagdrempeli-
ge informatie via communicatie-
kanalen die jongeren gebruiken;  
dat waren de belangrijkste aan-
bevelingen. De verantwoordelij-

ke wethouders gaven aan dat dat 
aansluit bij de acties die klaarlig-
gen vanuit onder andere de ge-
meentelijke actieplannen Preven-
tief Jeugdbeleid en Minimabeleid 
en �nanciële zelfredzaamheid. 
Namens de wethouders gaf Jan 
Mesu aan blij te zijn met de ad-
viezen van de jongeren. 

De jongeren die het onderzoek 
uitvoerden, zijn tweedejaars leer-
lingen van het Horizon College 
Alkmaar. Sommigen van hen de-
den dat omdat zij zelf uit een mi-
nima-gezin komen, anderen de-
den dat vanuit sociale belangstel-
ling; allen deden het op vrijwillige 
basis, onder de vlag van het pro-
ject Speaking Minds. Deze ‘jonge-

rendenktank’ buigt zich over con-
crete vraagstukken die te maken 
hebben met armoede en sociale 
uitsluiting. De adviezen en inzich-
ten van jongeren geven gemeen-
ten de kans beleid te maken dat 
beter aansluit bij de wensen en 
behoeften van de doelgroep en 
dus meer resultaat oplevert.
 
De jongeren gingen tussen half 
februari en medio april aan de 
slag met twee vragen van de vier 
gemeenten. De resultaten wer-
den maandag gepresenteerd. 

Het project Speaking Minds is 
een initiatief van de organisaties 
Save the Children, Defence for 
Children en Stimulansz.  

Ruim vierhonderd voetbaltalenten 
schitteren op Mini WK bij Vitesse ‘22
Castricum - Op een zonovergo-
ten woensdagmiddag hebben 
ruim 400 Castricumse voetbalta-
lenten vorige week hun kunsten 
vertoond op de velden van Vites-
se ’22. Deze kinderen van de ba-
sisschoolgroepen 1 tot en met 4 
deden mee aan het Mini WK, dat 
voor de negende keer op rij werd 
georganiseerd op Sportpark de 
Puikman in Castricum.

Na een swingende warming-up 
onder begeleiding van de danse-
ressen van Club Mariz barstte een 
zomers voetbalfeest los. De kin-
deren (jongens en meisjes uiter-
aard) uit de groepen 3 en 4 werk-
ten op kleine veldjes een toer-
nooi af, waarbij elk team een echt 
WK-land vertegenwoordigde.
De jongste voetballertjes deden 
verschillende spelletjes als Dora 

Paaltjesvoetbal, Bubble Guppies 
Pionschieten en spekkies vangen.
Tussendoor was er voor ieder-
een een lekker ijsje, aangeboden 
door De Roset, geen overbodige 
luxe tijdens de tropische omstan-
digheden. En uiteraard was ook 
Clown Alfredo dit jaar weer van 
de partij voor de nodige grappen 
en grollen en een indrukwekken-
de act tijdens de prijsuitreiking.
Na a�oop kregen alle deelnemers 
een bal mee naar huis, zodat de 
talenten thuis verder kunnen oe-
fenen.
Kinderen die na het Mini WK de 
smaak te pakken hebben gekre-
gen en zin hebben om op za-
terdagochtend bij Vitesse ’22 te 
voetballen kunnen kijken voor 
de mogelijkheden op www.vi-
tesse22.nl. Meespelen bij de Mi-
ni’s (elke zaterdag vanaf 9.30 uur 
voor kinderen tot en met 6 jaar) is 
gratis en vrijblijvend. Aanmelden 
kan via mini-pupillen@vitesse22.
nl. Oudere kinderen zijn uiteraard 
ook welkom. Kijk voor meer infor-
matie op www.vitesse22.nl. (foto: 
aangeleverd)

Tenoren gevraagd bij De Vredeburgers
Limmen - Het gemengd koor 
De Vredeburgers is op zoek naar 
vooral tenoren. Voor een juiste 
stemmenverhouding en muzi-
kaal evenwicht is versterking van 
de tenoren zeer gewenst, maar 
ook andere stemgroepen zijn 
meer dan welkom.
Het koor bestaat uit 48 leden en 
heeft een gevarieerd klassiek re-
pertoire waarbij het accent ligt 
op lichte operamuziek. Jaarlijks 

wordt er een concert gegeven 
met solist(en) en klein ensemble.
Na het succesvol optreden is het 
koor weer gestart met een nieuw 
programma met lichte en vrolij-
ke liederen die uitgevoerd gaan 
worden tijdens een matinee in 
oktober 2018. Er wordt wekelijks 
gerepeteerd op donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het PKN 
kerkje aan de Zuidkerkenlaan in 
Limmen. Na a�oop is er gelegen-

heid om gezellig na te zitten on-
der het genot van een drankje en 
een hapje. Het koor nodigt ieder-
een van harte uit om geheel vrij-
blijvend de sfeer te komen proe-
ven van het koor tijdens de repe-
titieavond. 
Voor meer informatie: www.de-
vredeburgers.nl of Clementi-
ne Bruschke, 072-5052087/Ria 
Hooijboer 072-5052235. (foto: 
aangeleverd)

Cursus Peuter in Zicht!
Castricum - Op 15 mei start de 
gratis oudercursus ’Peuter in 
Zicht!’. Dit is een cursus over het 
opvoeden van peuters en is be-
doeld voor ouders/opvoeders 
van kinderen in de leeftijd van 
anderhalf tot vier jaar. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten en 
vindt plaats in Castricum.

Het opvoeden van peuters kent 
vele uitdagingen. Een peuter 
wordt steeds zelfstandiger en wil 
de wereld ontdekken. Op ont-
spannen en praktische wijze le-
ren ouders/opvoeders inspelen 
op het gedrag van hun kind. Er 
is volop ruimte voor het stellen 
van vragen. Bovendien herken-
nen ouders/opvoeders veel in de 
verhalen van collega-ouders/op-
voeders.

Data, tijd, locatie en kosten
Data : 15, 22, 29 mei, 5 juni 2018
Tijd : 19.30-21.30 uur
Locatie: Geesterhage Ontmoe-

tingscentrum, Geesterduinweg 3, 
Castricum Kosten : de gemeente 
Castricum biedt deze cursus gra-
tis aan.

Andere data of andere bijeen-
komsten/cursussen?
Naast deze bijeenkomst/cursus 
organiseert GGD Hollands Noor-
den nog veel meer bijeenkom-
sten en cursussen. Ouders/op-
voeders kunnen op de website 
van de het cursusbureau (www.
ggdhn.nl/cursussen) een up-to-
date overzicht vinden van het 
aanbod in de regio.

Ouders/opvoeders kunnen zich 
aanmelden bij GGD Hollands 
Noorden via het inschrij�ormu-
lier zie www.ggdhn.nl/cursussen. 
Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@ggdhn.
nl of 088-01 00 557 van maan-
dag tot en met vrijdag van 08.30-
16.30 uur).

Knutselen voor kinderen, 
dat kan in het BIEB Atelier
Castricum/Limmen - Bij de bibli-
otheek in Castricum en in Limmen 
kun je in de meivakantie weer ko-
men knutselen in het BIEB Ate-
lier. Op dinsdag 1 mei van 10.00 
tot 11.30 uur in Castricum en op 
woensdag 2 mei van 14.00 tot 
15.30 uur in Limmen kunnen jon-
ge creatievelingen zich uitleven. 
De activiteit is bedoeld voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar. In Castricum komt deze keer 
een imker op bezoek die gaat ver-
tellen waarom bijen zulke nuttige 
diertjes zijn. Daarna gaan ze in 
Castricum samen een bijenhotel 
maken. In Limmen is het nog een 

verrassing wat de kinderen deze 
keer gaan maken.
Meedoen? Ga dan op 1 mei naar 
Bibliotheek Kennemerwaard ves-
tiging Castricum, Geesterduin-
weg 1 of op woensdag 2 mei naar 
de bibliotheekvestiging in Lim-
men, Lage Weide 2a. Omdat het 
aantal kinderen dat deel kan ne-
men beperkt is, is aanmelden 
noodzakelijk. De toegang is  3,50 
euro. Aanmelden kan via de jeug-
dagenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek (be-
talen met pin). (foto: aangele-
verd)

Gift voor de 
Zonnebloem
Castricum - De kringloopwin-
kel De Groene Ezel uit Heems-
kerk heeft op 31 maart haar jaar-
lijkse veiling gehouden. De op-
brengst van de veiling gaat altijd 
naar verschillende verenigingen, 
Dit jaar was de Zonnebloem afde-
ling Castricum/Bakkum een van 
de gelukkigen. Deze week mocht 
de organisatie een cheque van 
1.100 euro in ontvangst nemen. 
Voorzitter van de Zonnembloem-
afdeling Ineke Knaapen: ,,We kun-
nen daarmee iets moois met onze 
gasten gaan doen. Mede namens 
hen willen we de Groene Ezel 
danken voor dit mooie bedrag.’’

Bridgeclub 
zoekt leden
Bakkum - Bridgeclub Alert heeft 
plaats voor nieuwe leden. Er 
wordt gespeeld in drie lijnen 
op dinsdagmiddag va 13.15 tot 
16.30 uur. Het adres is Stetweg 
in Bakkum. Een lift is aanwezig. 
Meer informatie bij Marijke Rak-
ke, 0251-657342.

Muziek in Huis in 
Strammerzoom
Akersloot - Op donderdag 10 
mei  geeft het harpduo Carla 
Bos en Wendy Rijken een Hemel-
vaartsconcert in woonzorgcen-
trum Strammerzoom van ViVa! 
Zorggroep. Het concert begint 
om 15.00 uur. Adres: Mozartlaan 
1 B, Akersloot. 
Het ensemble Carla Bos en Wen-
dy Rijken brengt een gevari-
eerd klassiek programma met 
‘De Schilderijententoonstelling’ 
van Moessorgski in een bijzonde-
re bewerking voor 2 harpen, voor 
het eerst in Nederland te horen. 
Het programma duurt 2 maal 30 
minuten.  Het optreden is op ver-
zoek van Strammerzoom geor-
ganiseerd door de Stichting Mu-
ziek in Huis. Het wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Stichting De 
Rietlanden, Grovestins Stichting, 
INERGY en particuliere donateurs. 

Stuur gestolen
Castricum - In de nacht van 
maandag op dinsdag is op de 
Helmkade een stuur gestolen 
vanuit een personenauto merk 
Audi. De dader(s) zijn via de bijrij-
dersportier naar binnen gegaan. 
Zij hebben de sierstrip boven het 
raam verwijderd.

Bijpraten met GroenLinks
Castricum - De afgelopen weken 
was er maar weinig nieuws uit het 
gemeentehuis. Onder leiding van 
informateur Westerink ,oud-bur-
gemeester van Schagen, wor-
den voorbereidingen getro�en 
voor de vorming van een college. 
Doelstelling is het vormen van 
een breed en stabiel college. De 
eerste stap is een zoektocht naar 
wat de partijen gemeenschap-
pelijk hebben. Van deze punten 
wordt een zogenaamd raadspro-
gramma geschreven. GroenLinks 
is een voorstander van de ver-

nieuwing van het gemeentelijke 
bestuur. Dat betekent echter niet 
dat elke vernieuwing een verbe-
tering is. Twee belangrijke aspec-
ten voor de fractie van Groen-
Links  zijn transparantie en de 
mogelijkheid voor inwoners om 
betrokken te zijn. 

De raadsfractie van GroenLinks 
wil daarover in gesprek gaan. Al-
le inwoners van de gemeente zijn 
uitgenodigd op zondag 29 april 
vanaf 14.00 uur bij Wier&ga aan 
het Bakkerspleintje.
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Noord-Holland investeert in 
zonnepanelenfabriek Energyra

Regio - Met de investering van 
Participatiefonds Duurzame Eco-
nomie Noord-Holland in zonne-
panelenproducent Energyra ko-
men de duurzame doelen van 
Noord-Holland dichterbij. Ener-
gyra bouwt in Zaandam een 
nieuwe productielocatie om jaar-
lijks 350.000 hoogrenderende en 
duurzaam geproduceerde zonne-
panelen op te leveren, goed voor 
meer dan 100 MWp aan geïn-
stalleerd vermogen, tegen lage-
re kosten per kWh. De energieop-
brengst van deze panelen staat 
ongeveer gelijk aan de elektrici-
teitsconsumptie van 30.000 huis-
houdens.
Europese productielocatie en 
techniek
De komst van de zonnepanelen-
fabriek naar Noord-Holland biedt 
werkgelegenheid voor naar ver-
wachting 50 tot 60 speciaal op-
geleide arbeidskrachten. Nog los 
van de verwachte toename bij 
toeleverende en afnemende in-
dustrie. Ook voor het verlagen 
van de CO2-footprint is de komst 
van Energyra positief. “In Euro-
pa is een sterk groeiende vraag 
naar EU-geproduceerde, premi-

um kwaliteit zonnepanelen”, zien 
de ondernemers achter Energy-
ra, Bert Schouws en Daniël Kuijk. 
“Energyra biedt daar een passend 
antwoord op. Door de toepassing 
van de meest innovatieve zon-
neceltechniek onder de hoogste 
graad van robotisering, kunnen 
wij de concurrentie met Azië aan. 
Het mooie design en de nieuwe 
moduletechniek waarmee de pa-
nelen aan elkaar gekoppeld zijn, 
maakt dat de vraag naar onze 
producten hoog is.”

Stimulans duurzame economie
Het participatiefonds, dat na-
mens de provincie Noord-Hol-
land investeert in duurzame on-
dernemingen, gelooft sterk in de 
ambities van Energyra. Bart Blok-
huis, directeur van het fonds: “De-
ze investering zit in de sweet spot 
van PDENH. In Energyra komt de 
fondsfocus op energietransitie en 
circulaire economie prachtig sa-
men.”
Ook Jaap Bond, gedeputeer-
de van Economische Zaken in 
Noord-Holland, is blij met de 
komst van Energyra naar Noord-
Holland. “Energyra zorgt er voor 

dat een technologie die mede 
door het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland is ontwikkeld, 
in Noord-Holland tot productie 
komt. Dat is goed nieuws, zowel 
voor de ontwikkeling naar duur-
zame energieopwekking als voor 
de werkgelegenheid.”

Eerste panelen eind 2018 ver-
wacht
Op 1 maart 2018 is de bouw ge-
start van de benodigde machi-
nes en vanaf 1 april wordt het be-
oogde bedrijfspand van 8.500m2 
in Zaandam gereed gemaakt. De 
productielocatie is naar verwach-
ting eind september 2018 ge-
reed. De eerste zonnepanelen rol-
len dan eind dit jaar van de band. 
Energyra produceert twee typen 
panelen: mono- en poly-crystal-
line zonnepanelen. Het cel-ren-
dement van deze panelen vari-
eert tussen 18,5 en 22% en ze zijn 
lood-, tin- en �uorvrij, wat de pa-
nelen uiterst milieuvriendelijk 
maakt.

Over het fonds 
Het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland is een 
investeringsfonds voor gevestig-
de en startende bedrijven en pro-
jecten, die zich richten op ener-
gietransitie, duurzame mobili-
teit en circulaire economie en die 
daarmee bijdragen aan de duur-
zame economie in Noord-Hol-
land. Ook andere duurzame in-
novaties kunnen in aanmerking 
komen voor een investering. Het 
fonds is opgericht en ge�nan-
cierd door de provincie Noord-
Holland en wordt beheerd door 
KplusV en StartGreen Capital.

Over Energyra
Energyra produceert premium 
kwaliteit, hoog rendement zon-
nepanelen en is gevestigd in Cas-
tricum. Energyra gebruikt EU-ge-
baseerde innovatieve technolo-
gie en werkt daarin samen met 
toonaangevende, Europese R&D-
partners en toeleveranciers. De 
onderneming is een initiatief van 
Bert Schouws (directeur/CFO) en 
Daniël Kuijk (directeur/CMO).

Daniël Kuijk (l.), CMO, en Bert Schouws, CEO van Energyra, tonen een pro-
totype van de hoogrenderende zonnepanelen (foto: aangeleverd)

Organisatoren gezocht 
voor Buitenspeeldag
Regio - Initiatiefnemers Jantje 
Beton en Nickelodeon roepen ie-
dereen op om van de bank te ko-
men en in hun buurt speelactivi-
teiten voor kinderen te organi-
seren. Op woensdag 13 juni wil-
len zij van Nederland één grote 
speelplek maken tijdens de Bui-
tenspeeldag. Na de record-edi-
tie van vorig jaar met meer dan 
105.000 spelende kinderen wil-
len de organisatoren dit jaar nog 
meer kinderen laten buitenspe-
len. 

Jantje Beton en Nickelodeon roe-
pen speeltuinen, buurten, ou-
ders, scholen, clubs, bedrijven, 
gemeenten en iedereen die spe-
len leuk en belangrijk vindt op 
om een Buitenspeeldag te orga-
niseren. Zodat zoveel mogelijk 
kinderen op 13 juni buitenspe-
len. ‘We hopen dat iedereen een 
buitengewoon leuk en actief pro-
gramma organiseert, waarbij kin-
deren een gat in de lucht sprin-
gen’, aldus de organisatoren.
 
Organiseer een Buitenspeel-
dag
De Buitenspeeldag is voor veel 

kinderen dé kans om in hun 
buurt gewoon buiten te spelen! 
Organiseer samen met kinderen 
een knikkertoernooi, tover de 
straat om tot een hindernisbaan, 
bouw hutten of ga stoepranden. 
Van grote tot kleine activiteiten 
en van knutselen tot hinkelen. Op 
de Buitenspeeldag is alles moge-
lijk! Meld nu een activiteit aan op 
jantjebeton.nl/buitenspeeldag 
en ontvang een gratis ‘Stop nooit 
met spelen’ spandoek! Alle aan-
gemelde activiteiten komen op 
de landkaart te staan, zodat kin-
deren kunnen zien waar wat te 
doen is.

Jantje Beton en Nickelodeon
Jantje Beton zet zich al 50 jaar in 
voor spelen door het creëren van 
speelplekken en het organiseren 
van speelactiviteiten. 
Ook kindertelevisiezender Nicke-
lodeon vindt het belangrijk dat 
kinderen buitenspelen en gaat 
elk jaar op zwart tijdens de Bui-
tenspeeldag. 
Daarom zetten zij zich ook dit jaar 
weer samen in om heel Neder-
land buiten te laten spelen op de 
Buitenspeeldag.

Rondom Schiphol: grootste 
elektrische busvloot van Europa
Regio - Het openbaar vervoer 
op en rond Schiphol is sinds kort 
een stuk milieuvriendelijker. Dit 
is te danken aan de inzet van 100 
elektrische bussen die samen de 
grootste emissieloze busvloot 
van Europa vormen en in 2021 
zal uitgroeien tot maar liefst 258 
elektrische bussen. 

Schiphol en het gebied daarom-
heen behoren tot de concessie 
Amstelland-Meerlanden, waar-
toe de gemeentes Aalsmeer, Am-
stelveen, Ouder-Amstel (behalve 
Duivendrecht), Uithoorn en Haar-
lemmermeer behoren. De con-
cessie, die vorig jaar is gewon-
nen door Connexxion, loopt van 
10 december 2017 tot 11 decem-
ber 2027 en heeft een waarde van 
circa 100 miljoen euro per jaar 

(waarvan € 40,5 miljoen subsidie 
vanuit de Vervoerregio Amster-
dam). De Vervoerregio en Schip-
hol besloten na onderzoek om 
emissieloze bussen als voorwaar-
de op te nemen in de aanbeste-
ding. Schiphol realiseerde en �-
nancierde de infrastructuur voor 
de laadpunten op het grondge-
bied van de luchthaven.

Snel- en langzaamladers
De door VDL geproduceerde bus-
sen zijn 18 meter lang en hebben 
- afhankelijk van het exacte type - 
plaats voor maximaal 117 (Schip-
holnet) of 120 (R-net) passagiers. 
Ze rijden 24 uur per dag en heb-
ben een batterij capaciteit van 
170 kWh. De actieradius van een 
bus met volle batterij is maximaal 
80 kilometer, uitgaande van een 

verbruik van 2 kWh per kilometer. 
De bussen worden opgeladen 
door snel- en langzaamladers. 
Snelladen gaat met 450kWh en 
duurt maximaal 15 tot 25 minu-
ten. Langzaam laden gaat met 
30kWh en neemt tussen de vier 
en vijf uur in beslag. Opladen ge-
beurt nu op Schiphol P30, Knoop-
punt Schiphol Noord, aan de Ca-
teringweg op Schiphol en in Am-
stelveen. In de toekomst komen 
er nog laadlocaties in Haarlem en 
Schiphol Zuid. 

Circa 500 chau�eurs hebben een 
speciale ZE rij instructie gehad 
(inclusief hoe je veilig moet la-
den). In totaal zijn er 550 collega’s 
opgeleid, waaronder ook wagen-
wassers en ander personeel. (fo-
to: aangeleverd)

Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders
Regio - In de grote Europese ste-
den leven honderden kwetsba-
re kinderen onder moeilijke om-
standigheden. Door ruim twee 
weken in de zomervakantie in 
een andere omgeving te zijn, 
kunnen ze op adem komen. Het 
gaat om kleine dingen als bui-
ten spelen, samen eten. Waar ie-
mand is die aandacht geeft, gren-
zen stelt en duidelijkheid schept. 
Gewoon kind mogen zijn.

Weleens overwogen om vakan-
tieouder te worden? Nodig een 
kwetsbaar kind uit voor een va-
kantie in Nederland en meld u 
aan als vakantieouder/gezin. De-
ze kinderen groeien op in moeilij-
ke gezinssituaties en willen graag 
even eruit en ervaren hoe het in 
een ander gezin gaat. Voor gast-
ouders een uitdaging, waarmee 
zij het verschil kunt maken voor 
een kind.
Gastouders hebben de moge-
lijkheid iets voor een kwetsbaar 

kind te doen. Geen luxe uitstap-
jes of dure fratsen, maar gewoon 
meedraaien in het gezin. Zo’n va-
kantie geeft een kind een andere 
kijk op het leven, en dat pakt nie-
mand ze af.
,,Als er in uw hart en huis rust en 
ruimte is om één van deze kin-

deren een onvergetelijke vakan-
tie aan te bieden, neem dan con-
tact op’’, is de dringende vraag 
van Carola Demmink van Europa 
Kinderhulp. Zij is nereikbaar op  
023-8224647. Meer informatie is 
te vinden op www.europakinder-
hulp.nl.

Projectkoor zoekt liefhebbers 
Disney-filmmuziek
Beverwijk - Zoals al een paar jaar 
de traditie is, luidt het koor Songs 
for You uit Beverwijk de zomer-
vakantie in met een verrassings-
programma, dit keer bestaande 
uit Disney �lmmuziek. Men zoekt 
projectleden die het leuk vinden 

om zeven weken mee te doen.
Het Projectkoor Disney�lmmu-
ziek 2018 repeteert op dinsdag-
avond om 19.30 uur tot 22.00 
uur in de Vredevorst kerk aan de 
Laan der Nederlanden 152 in Be-
verwijk. De repetities starten op 

dinsdag 15 mei, het concert is op 
dinsdag 3 juli. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
tbleijendaal@gmail.com. De kos-
ten voor deelname aan dit pro-
ject bedragen 30 euro. (foto: aan-
geleverd)

Duin- en 
ruiterkaarten 
voortaan online 
te koop
Regio - Bezoekers van het duin-
gebied kunnen hun duin- of rui-
terkaart nu ook online kopen 
via de PWN website. De dag– 
en weekkaarten worden toege-
stuurd via de mail die geldt als 
(digitaal) bewijs van toegang. Uit-
printen is dus niet nodig. De kaar-
ten voor één of drie jaar worden 
per post toegestuurd. 
De dag- en weekkaarten zijn ook 
nog steeds verkrijgbaar bij de 
kaartautomaat en de wederver-
kooppunten. De jaarduinkaart 
en jaarruiterkaart zijn zowel onli-
ne te koop als bij wederverkoop-
punten. De driejarige duinkaart is 
alleen nog online te koop. 

Voor het bestellen van de duin- 
en ruiterkaarten: www.pwn.nl/
duinkaart. (foto: PWN)
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Nieuwe kunstenaars ‘Bij 
Bakker’ op Dorpsstraat 102
Castricum - Bij Bakker is al jaren 
één van de stops tijdens de kunst-
�etsroute. En dit jaar met bijna al-
lemaal nieuwe deelnemers. 
Laura Wanst is een jonge kunste-
nares met kleurrijke grote schil-
derijen in acrylverf, met een vro-
lijke sfeer. Wendy Stet met haar 
abstracte schilderijen is ook een 
nieuw gezicht tussen de kunste-
naars. De schilderdames en -he-
ren hebben een speciaal clowns-
kamertje Bij Bakker, die op zon-
dag om 11 uur geopend zal wor-
den door clown Alfredo (Hein 
Poel) en Pip Alblas verzorgt de 
muziek op zondag vanaf 12 uur 
(bekend van de Voice). Ook Ton 

Revers zijn prachtige keramiek en 
schilderkunst is weer te bewon-
deren bij Bakker, zijn werk heeft 
vaak een gekke twist. Als hij het 
uit gaat leggen, ga je gewoon 
houden van zijn kunstwerken, al-
dus de organisatoren. Karin Zo-
merdijk en haar dochter laten dit 
jaar voor het eerst hun keramiek 
zien op deze locatie. 
De organisatoren: ‘Laat je verras-
sen door de diversiteit van de-
ze groep kunstenaars. En voor 
een hapje en een drankje ben je 
ook welkom tijdens deze dagen 
Bij Bakker, ‘de snoepwinkel voor 
kunstenaars en kunstliefhebbers’ 
op de Dorpsstraat 102.’

Castricum - In het weekend van 2 
en 3 juni gaat de 23ste Kunst�ets-
route Castricum van start. Op vrij-
dagavond 1 juni verricht burger-
meester Toon Mans de o�ciële 
opening in de foyer van Cultureel 
Centrum Geesterhage. De mu-
ziekdocenten van Toonbeeld ver-
zorgen het openingsconcert. Ook 
dit jaar hebben zich vele nieuwe 
kunstenaars gemeld. Onder hen 
veel keramisten. Dit zorgt ervoor 
dat het aanbod aan beeldende 
kunst in de route divers blijft. De 
centrale expositie is van 18 mei 
tot half juni in Nieuw Geesterha-
ge te bezichten.
De Kunst�etsroute omvat 25 
stops met ruim 70 kunstenaars. 
Naast de nieuwe deelnemers, to-
nen de reeds deelnemende kun-

stenaars hun meest recente werk. 
De stops bieden een staalkaart 
aan beeldende kunstuitingen in 
Castricum, in de vorm van beel-
den, foto’s, keramiek, schilderijen 
en objecten.
De komende weken zullen ver-
schillende kunstenaars uit de 
route zich, in een daarvoor speci-
aal geopende rubriek, in de Cas-
tricummer presenteren. Verder is 
er uitgebreid informatie over de 
verschillende stops te vinden op 
de website www.kunst�etsrou-
tecastricum.nl en op Facebook. 
Door op de site aan te klikken bij 
een stop, vindt u vanzelf waar het 
is en wat er precies geëxposeerd 
wordt. De stops zijn op zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend. 

Atelier256: keramiek  
van Paulien Hakkert
Castricum - Paulien Hakkert is ke-
ramiste en heeft een atelier aan 
huis in Castricum, Atelier256. Zij 
neemt ook regelmatig deel aan 
exposities.
Paulien vertelt: ,,Werken met klei 
is iets wat ik al heel lang doe. Ik 
houd van het materiaal. Een lief-
de op het eerste gezicht! Na al die 
jaren van scholing en experimen-
teren voelt dat nog steeds zo.’’ 
Bij de kleiobjecten daagt Paulien 
ze zichzelf elke keer uit, iets te 
maken waarbij techniek, uitstra-
ling en emotie samenvallen. Pau-
lien: ,,Ik ga uit van een solide ba-

sis, die ik verder opbouw met rin-
gen. Van tevoren heb ik wel een 
beeld in mijn hoofd, maar ik laat 
me tijdens het proces ook leiden 
door de klei. Sommige van mijn 
vazen zijn wat aan de grote kant, 
maar ik houd er ook van kleine, 
speelse objecten te maken die in 
elke huiselijke omgeving passen.’’
Ook geeft zij in haar atelier lessen 
aan beginners en gevorderden. 
Dit is stop 22 van de Kunst�ets-
route op 2 en 3 juni. Paulien laat 
iedereen met plezier haar mooie 
atelier zien. Bezoek ook haar web-
site: www.pienhakkert.nl. 

Werk van Wendy Stet
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Activiteiten in meivakantie
Romeins wildplukken en 
koken in Huis van Hilde
Castricum - In de meivakantie 
kan iedereen in Huis van Hilde 
allerlei lekkers van vroeger ma-
ken en proeven. Zo kunnen be-
zoekers koekjes bakken, in de 
tuin ‘Romeins wildplukken’ en 
vervolgens zelf een Romeins ge-
recht maken. Voor de kleintjes is 
er poppentheater. Ook zijn er gra-
tis rondleidingen, is er een eet-
speurtocht en kan groot en klein 
in de ArcheoHotspot als arche-
oloog aan de slag. Het activitei-
tenprogramma is geïnspireerd op 
de nieuwe tentoonstelling ‘Hilde 
schept op… Over eten van vroe-
ger’. In de tentoonstelling zijn ar-
cheologische vondsten te zien-
die met eten en koken te maken 
hebben. Te zien is hoe men vroe-
ger aan zijn eten kwam en wat er 
nodig was om dat op tafel te zet-
te. Bezoekers kunnen ook zelf ta-
fels van vroeger dekken.

Kinderprogramma meivakan-
tie (28 t/m 6 mei 2018)
Romeins koken (28 april, 2 mei en 
6 mei 13.00-16.00 uur, €2,- na en-
tree)
Romeins wildplukken (28 april en 
6 mei 13.00-16.00 uur, €2,- na en-
tree)
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ en 
‘Hugo en Hilde’ (29 april om 15.00 
uur, 1 mei 13.30 en 15.00 uur, 3 
mei 13.30 en 15.00 uur en 6 mei 
15.00 uur, € 2,- na entree)
Koekjesbakken (28 april en 5 mei, 
14.00-15.00 uur, €2,- na entree)
ArcheoHotspot (2 en 4 mei, 13.00-
16.00 uur)
ArcheoLab Belevenis (30 april 
13.00-14.30, 4 mei 11.00-12.00 en 
12.00-12.30 uur)

Rondleidingen (gehele meiva-
kantie om 14.30 uur). (foto: aan-
geleverd)

Torteltuin bij Springplank
Castricum - Vorig jaar hebben 
veel jonge kinderen genoten van 
de Torteltuin bij De Springplank. 
Daarom zal de Torteltuin dit jaar 
weer ‘open’ zijn er in de twee-
de week van de meivakantie. De 
Speeltuin van de Springplank 
wordt omgetoverd tot de Tortel-
tuin waar kinderen de avonturen 
van Pluk van de Pette�at en ju-
frouw Helderder kunnen beleven. 

Dit Spelletjesparcours wordt ver-
zorgd door ArtKid van Anja Jon-
ker, ook bekend van de Sprook-
jestuin. De Torteltuin is open 
van zondag 6 mei tot woensdag 
9 mei. De Springplank zit aan de 
Dorpstraat 109 in Castricum. 

Meer informatie via facebook en 
www.springplank-castricum.nl. 
(foto: aangeleverd)

CALorie publieksavond 
over de waterpomp
Castricum - Het kan niemand 
ontgaan zijn: we moeten van het 
gas af. Binnen afzienbare tijd is 
ons gas uit Groningen niet meer 
beschikbaar. Nieuwbouwwonin-
gen mogen geen gasaansluiting 
meer krijgen. Maar wat dan? 

CALorie heeft het afgelopen 
half jaar twee goedbezochte pu-
blieksavonden georganiseerd 
over alternatieven. In de eerste 
bijeenkomst, op 14 november vo-
rig jaar, lag de nadruk op warm-
tepompen. De tweede avond, op 
21 februari, stond in het teken 
van aardwarmte. Op 15 mei komt 
er een derde avond, opnieuw 
over de warmtepomp, maar nu 

met nadruk op de praktijk.
De bijeenkomst begint om 20.00 
in het gemeentehuis, en als eer-
ste zullen vier gebruikers van een 
warmtepomp vertellen over hun 
ervaring. Daarbij zullen ze aan-
dacht besteden aan de installatie 
(welke warmtepomp, welke iso-
latiemaatregelen), aan het �nan-
ciële plaatje en natuurlijk aan de 
vraag hoe het systeem in de prak-
tijk bevalt. 
Daarna is er gelegenheid tot vra-
gen stellen en discussie met een 
panel. Rond 21.15 uur volgt het 
informele gedeelte waarin  met 
een drankje kan worden nage-
praat, bijvoorbeeld met bezitters 
van een warmtepomp.

Gerard Oud tweemaal op 
rij driebandenkampioen
Akersloot - Gerard Oud is er in 
geslaagd dit weekend kampioen 
te worden tijdens het Akerslootse 
driebanden kampioenschap. In 
een spannende eindstrijd  wist hij 
nipt de eerste plaats veilig te stel-
len. Oud eindigde met tien pun-
ten en een moyenne  van 0.594. 

Op de tweede plaats eindigde 
Dick Krom met negen punten en 
de derde plaats was voor Herman 
Schouten met acht wedstrijdpun-
ten. 
Piet Weber was met een serie van 
acht carmboles degene met de 
hoogste serie.

KidsVakantieCocktail 
2018 zoekt activiteiten
Castricum - De voorbereidin-
gen voor de KidsVakantieCocktail 
(KVC) 2018 zijn in volle gang. De 
vriendinnen Natalie van der Kolk 
en Anne-Marie Sjardin zijn druk 
bezig om verschillende sportie-
ve, creatieve en vrijblijvende kin-
deractiviteiten van verschillen-
de organisaties en verenigingen 
in Castricum, Akersloot en Lim-
men te verzamelen. Kinderen van 
twee tot twaalf jaar kunnen zich 
inschrijven voor deze activiteiten 
voor de zomervakantie van 21 ju-
li tot en met 2 september.

Voor de start van de zomervakan-
tie wordt er een �yer van alle KVC 
kinderactiviteiten uitgedeeld in 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Voor het overzicht kan men ook 
kijken vanaf begin juli op www.
sotcastricum.nl.

Welke activiteiten worden er 
gezocht?
Om elk jaar weer een goede va-
riatie aan activiteiten aan te bie-
den  zijn alle organisaties en ver-
enigingen uitgenodigd om mee 
te doen met een leuke activi-
teit voor kinderen van 2-12 jaar 
in de zomervakantie van 21 juli 
tot en met 2 september. Interes-
se of meer weten mail voor meer 

informatie naar KVC.Castricum@
gmail.com.

KidsVakantieCocktail activitei-
ten
Enthousiast vertellen Natalie en 
Anne-Marie dat dé sushi work-
shop die vorig jaar voor het eerst 
werd gehouden door restaurant 
Sakura een overweldigend suc-
ces was. ,,Ruim 50 kinderen ston-
den klaar om sushi te maken. Dit 
jaar doet restaurant Sakura weer 
mee. Wij zijn hier erg trots op.”
De KVC is de manier voor kinde-
ren en hun ouders om kennis te 
maken met de verschillende or-
ganisaties en verenigingen in 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: 
trampoline springen, wandklim-
men, mountainbiken, een insec-
tenhotel knutselen, dansen, gan-
zenbord zwemmen en meedoen 
met de speelgoedmarkt van 
Speel-o-theek Castricum. Andere 
activiteiten die worden aangebo-
den worden georganiseerd door 
Springplank Speelwereld, Biblio-
theek Kennemerwaard en de Tuin 
van Kapitein Rommel.

Vorig jaar hebben ze bijna 50 kin-
deractiviteiten aangeboden tij-
dens zes weken zomervakantie. 

Natalie van der Kolk (rechts) en Anne-Marie Sjardin (links) samen met de 
eigenaren van restaurant Sakura (foto: aangeleverd)

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 vorige week 
woonachtig in Limmen. Omdat 
het echtpaar ruim 55 jaar in Be-
verwijk heeft gewoond bezocht 
de burgemeester van Beverwijk 
het echtpaar.
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Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

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

IVN-wandeling op de Wester en 
de Bleek start 19.00 uur vanaf par-
keerterrein PWN, Oude Schulp-
weg, Egmond-Binnen (naast res-
taurant Nieuw Westert). (foto: 
aangeleverd)

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 Castri-
cum, 19.30 uur.

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)

26 APRIL

Plantenmarkt Clusius College 
van 9.30 tot 15.00 uur in de 
school aan de Oranjelaan 2a in 
Castricum.

Vunzige Deuntjes, Konings-
nacht special in Podium Victorie 
in Alkmaar, 23.00 uur.

Koningsnacht in Alkmaar: www.
koningsdag-alkmaar.nl. (foto: 
Bart Heemskerk)

27 APRIL
KONINGSDAG: Programma’s el-
ders in deze editie

28 APRIL

Molen en Meren wandeltocht 
over 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 ki-
lometer vanuit Krommenie. Infor-
matie: www.wsvdelaatsteloodjes.
nl. Ook zondag. (foto: Ben Hooij-
schuur)

Bakkum’s Escaperoom op Cam-
ping Bakkum. Info: www.cam-
pingbakkum.nl.

Meivakantie in Huis van Hil-
de: Romeins koken 13.00-16.00 
uur; Romeins wildplukken 13.00-
16.00 uur. Koekjesbakken, 14.00-
15.00 uur.

Fadozangeres Daisy Correia in 
de Grote Kerk in De Rijp, 20.30 
uur. Kaarten: www.cartouche-
graftderijp.nl. (foto: Ronald Laag-
water)

Elvis-concert met originele mu-
zikanten van Elvis Presley: drum-
mer Bob Lanning en Jim Murray 

en Dwight Icenhower, wereldwijd 
gezien als de beste Elvis tribute 
artiest in Podium Victorie in Alk-
maar, 20.00 uur.

29 APRIL

Laat u portretteren tussen de 
bloeiende bloembollen door 
sneltekenaar Ineke Ligtermoet op 
de Hortus Bulborum in Limmen, 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

IVN-lentewandeling Noorder-
neg Heiloo start 10 uur vanaf  de 
parkeerplaats van zwembad  Het 
Baa� e, De Omloop 11 in Heiloo. 
(foto: aangeleverd door Paul ten 
Have)

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)

Tinnen soldaatjes gieten op 
Fort aan Den Ham aan de Busch 
en Dam in Uitgeest, 11.00-16.00 
uur. (foto: F. Braaksma)

Leren, dansen en zingen met 
jarige Koning Koos in Het Zand-
kasteel (3+) in Kennemer Theater 
Beverwijk, 14.00 en 16.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Meivakantie in Huis van Hilde: 
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ en 
‘Hugo en Hilde’, 15.00 uur.

Rakov Cellokwartet in kerkje 
van Krommeniedijk, 15.00 uur.

Fractie GroenLinks nodigt alle 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum uit om bij te praten bij 
Wier&ga aan het Bakkerspleintje 
26 vanaf 14.00 uur.

High Tea concert strijkorkest Ci-
conia Consort in Witte Kerk Hei-
loo, 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Rond de Waterput: kort toneel-
stuk in de Willibrorduskerk, Wes-
terweg 267 in Heiloo over kinde-
ren die verder moeten met ou-
ders die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Aanvang 16.00 uur.

30 APRIL
Meivakantie in Huis van Hilde: 
ArcheoLab Belevenis 13.00 en 
14.30 uur.

Jazz Café met Deborah Carter in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

1 MEI

Knutselen in het BIEB Atelier 
voor kinderen van 6 tot en met 
12 jaar in bibliotheek Castricum, 
10.00-11.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Meivakantie in Huis van Hilde: 
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ en 
‘Hugo en Hilde’, 13.30 en 15.00 
uur.

2 MEI

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

Meivakantie in Huis van Hilde: 
Romeins koken 13.00-16.00 uur; 
archeohotspot, 13.00-16.00 uur.

Knutselen in het BIEB Atelier 
voor kinderen van 6 tot en met 12 
jaar in bibliotheek Limmen, 14.00 
tot 15.30 uur.

Weidevogelexcursie in de vo-
gelrijke Hempolder bij Akersloot, 
19.00-20.30 uur. Reserveren ver-
plicht: www.gaatumee.nl. (foto: 
Henk van Bruggen)

The Full Monty in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Margot de 
Heide)

De gemeente Castricum mag niet accepteren dat werkne-
mers met een beperking in onze gemeente onder het mini-
mumloon gaan verdienen. Als het aan het kabinet ligt mo-
gen mensen met een arbeidsbeperking onder het mini-
mumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. 
Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat 
geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze 
gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken.
Het kabinet Rutte-II deed de sociale werkplaatsen, waar 
mensen met een arbeidsbeperking nuttig werk deden, op 
slot. Dat moest een bezuiniging van 1,2 miljard euro opleve-
ren. Nu komen mensen met een arbeidsbeperking nauwe-
lijks meer aan de slag. Daarom wil staatssecretaris Van Ark 
het mogelijk maken dat deze groep mensen onder het mi-
nimumloon aan het werk moet en wil ze hun pensioen af-
pakken.
Als we niks doen is dit weer een stapje verder in de afbraak 
van onze beschaving. Daarom is het wenselijk dat onze ge-
meente samen met - zoveel mogelijk-  andere gemeenten, 
aan dit kabinet duidelijk maakt dat dit een slecht plan is. De 
SP dient  hiervoor een motie in. De SP vindt dat voor ieder-
een het minimumloon moet blijven gelden. Omdat wij een 
beschaafd dorp willen zijn waar het minimumloon voor ie-
dereen het minimum is; dus ook voor mensen met een ar-
beidsbeperking.
 
Marjo Husslage, fractievoorzitter SP Castricum.

LEZERSPOST
Minimumloon ook voor mensen 

met een arbeidsbeperking

Castricum team 1 is 
tafeltenniskampioen 
Castricum - Donderdag is team 1 
van Tafeltennisvereniging Castri-
cum kampioen 4e klasse gewor-
den. De naaste concurrent Noot-
wheer uit Purmerend heeft teveel 
punten laten liggen waardoor 
het Castricumse team niet meer 
in te halen was. Vrijdag speelden 
Kees Houbaer, Dirk Oudejans en 
Frank Walrave de laatste compe-
titieavond tegen Jovo uit Amster-
dam. Met 3-7 winst sloten de he-
ren de voorjaarscompetitie af. De 
meegereisde supporters konden 
vervolgens de bloemen overhan-
digen. Frank heeft het meer dan 
uitstekend gedaan aangezien hij 
deze competitie geen enkele par-

tij verloren heeft. Vanaf septem-
ber speelt team 1, dat verder be-
staat uit Hans Nieuwenhuijs en 
Kay Tan, in de 3e klasse.

Meivakantie-activiteiten 
op Camping Bakkum
Bakkum - Schaatsen in de zomer, 
rennen over de camping met ob-
stakels, optreden in een circus, 
� lms kijken in een mega bios-
coop of meelopen in de sprookjes 
parade? Dit is slechts een opsom-
ming van alle activiteiten die er 
komend seizoen georganiseerd 
worden op Camping Bakkum. Ie-
dereen is welkom om deel te ne-
men, ook voor iedereen die niet 
op de Camping slaapt. 
De meivakantie wordt afgetrapt 
met een bezoek van Koningin 
Maxima aan Camping Bakkum 
op Koningsdag. Dit is de kans op 
een sel� e met de ‘echte’ Koningin! 
Daarnaast mag iedereen meerij-
den op zijn/haar versierde � ets in 
de parade. De deelnemers gaan 
op zoek naar de beste junior bur-
gemeester en glijden en rennen 
als echte atleten tijdens de ko-
ningsspelen. 
Op 28 april staat Bakkum’s Es-
caperoom op het programma. 
Volg de aanwijzingen, los de raad-
sels op en strijd tegen de klok. Be-
le ef dit spannende avontuur sa-
men in  een team en strijd tegen 
andere teams. Wie daagt wie uit?
Voor iedereen die net zo cool is 
als Fatima Moreira de Melo, de 
kracht heeft van Edith Bosch en 
de puzzel skills van Kaj Gorgels! 
Expeditie Robinson! Op 20 mei is 
het speelveld op Camping Bak-
kum omgetoverd tot battle� eld. 
De expeditie start om 14.00 uur, 
be there! 

Dit seizoen keren ook de leuk-
ste evenementen weer terug op 
Camping Bakkum. Zo organiseert 
men weer de Rootsmarket. Een 
markt vol kraampjes met inspire-

rende en natuurlijke producten. 
Tijdens festival Bakkum Vertelt 
(12 tot en met 25 juli) zijn er naast 
foodtrucs, optredens van diverse 
artiesten op het gebied van zang, 
dans en cabaret. En tijdens Bak-
kum’s got talent (17 augustus), 
gepresenteerd door Patty Brard, 
treden de grootste talenten op. 
Dus diegenen die de coolste dan-
cing skills hebben, de mooiste 
stem of een ongekende talent, 
moeten zich snel opgeven! Op-
geven kan via: A.vanderDoorn@
campingbakkum.nl.

Op de hoogte blijven van alle leu-
ke activiteiten? Volg Camping 
Bakkum op Facebook en kijk op 
www.campingbakkum.nl voor 
een overzicht van alle activiteiten 
of om een overnachting te reser-
veren. (foto: aangeleverd)
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Metamorfose station Castricum
De gemeente Castricum en ProRail hebben vorige week woensdag een projectovereenkomst 
ondertekend voor de vernieuwing van stati on Castricum  Wethouder arcel Steeman ze  e 
zijn handtekening namens de gemeente, regiodirecteur Kees u  en ondertekende namens 
Pro ail  

Het college stemde onlangs in met het voorlopig ontwerp voor de vernieuwing van het stati on. 
Het huidige stati on en de tunnel onder het spoor zijn verouderd en kunnen een opknapbeurt 
goed gebruiken. Het nieuwe stati on wordt uniek en prachti g en zal ook goed toegankelijk voor 
mindervalide reizigers zijn , aldus wethouder Marcel Steeman. egelijk is dit voor de gemeente 
een mooie kans om de verbinding tussen dorp en duin te verbeteren en de omgeving van het 
stati on aantrekkelijker te maken.

ok ees Rutt en, regiodirecteur van ProRail, is enthousiast: Het huidige stati on stamt uit 1969 
en is bijna vijft ig jaar oud. Hoogste ti jd dus om het op te frissen en aan te passen aan de eisen 
van deze ti jd. We pakken alles aan: het wordt toegankelijker, ruimer, lichter en comfortabeler.  

Bloemenzaak en Carillon komen  terug
De bloemenzaak komt terug aan de zijde van de nieuwe fi etsenstalling.
Het carillon, een geschenk van inwoners van Castricum, wordt weer opgeknapt en door ProRail 
teruggeplaatst bij het nieuwe stati on. Deze was verwijderd vanwege de bouw van de nieuwe 
fi etsenstalling.

Financiering
De kosten van de verbouwing van het stati on worden geraamd op 6,35 miljoen euro, waarvan 
ProRail 4,79 miljoen euro voor haar rekening neemt. De gemeente draagt 1,14 miljoen euro bij 
en heeft   500.000 euro subsidie bij de provincie aangevraagd. De S neemt de kosten van de 
nieuwe perronkiosk voor haar rekening.

Planning
a het tekenen van de projectovereenkomst zal de opdracht worden aanbesteed. De planning is 

dat de bouw eind dit jaar kan starten en dat het nieuwe stati on eind 2020 wordt opgeleverd.

ea er on oe  er genomineerd 
voor WeCycle sponsoractie

ude apparaten of lampen weg te gooien? nleveren bij het afvalbrengstati on kan erg lonend 
zijn. owel voor degene die dit wegbrengt als voor heater Bonhoe  er van het Bonhoe  ercol-
lege. Deze maakt kans op 1000 euro sponsorgeld van Wec cle. 

Het is aan de inwoners van Castricum om heater Bonhoe  er aan hun prijs te helpen en zelf 
ook kans te maken op een prijs. e kunnen veel punten scoren door afgedankte elektrische 
apparaten en lampen in te leveren bij het afvalbrengstati on. De acti e loopt tot eind augustus.
Wec cle organiseert landelijk de inzameling en rec cling van huishoudelijke elektrische 
apparaten en lampen. Wec cle laat deze apparaten opti maal rec clen. o worden waardevolle 
grondsto  en goed gebruikt en komen niet in het milieu terecht.

oe werkt de acti e
a naar het afvalbrengstati on. Lever de oude elektrische apparaten en kapott e spaarlampen in. 
a ter plekke op de smartphone naar wec cle.nl/inleveren. a naar (ik wil inchecken) en 

support zo het theater. nder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe apparaten verloot. 
De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, winnen de sponsorche ue van 1.000,- 
van Wec cle.
Als heater Bonhoe  er wint, dan wordt het geld gebruikt om verlichti ng aan te scha  en. Dan 
hoeft  dat niet meer gehuurd te worden en het levert ook energiebesparing op omdat het dan 
om ledverlichti ng gaat. 

eer informati e
Wec cle.nl/inleveren

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
2E. 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

oto: vonne van Sti phout

rt i  pr ct r mst r r i u i  sta   Castricum. i s t u r 
arc l t ma , r c ts r i ir ct ur s u   a  r ail.

emeen en gaan eilig me  in orma ie om
Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld  it moet natuurlijk wel veilig 
gebeuren  e gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en eiloo voldoen aan de beveiligings-
eisen om igi  en Suwinet te gebruiken  e vier gemeenten zijn hier deze maand door een 
e terne parti j op gecontroleerd  

Een zeer goed resultaat.’, zo geeft  de auditor van Duijnborgh Audit aan. Mede gelet op het 
feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. ijdens de audit hebben wij ervaren 
dat de gemeenten het belang van informati ebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet en de 
doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositi e om 
de volwassenheid van informati ebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau 
te brengen.’ 

Gemeenten zien belang van informati ebeveiliging in
De gemeenten zien het belang van informati ebeveiliging in en hebben daarom sinds hun 
samenwerking in snel tempo belangrijke stappen gezet. o is bijvoorbeeld:  
- een informati eveiligheids- en privac beleid opgesteld, 
- hard gewerkt aan de implementati e van de nieuwe Europese Privac wet, 
- de organisati e zich bewust van de risico’s en gevolgen en
- worden jaarlijks risicoanal ses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te tre  en. 

igi  en Suwinet zorgen voor betere dienstverlening
DigiD is een digitale handtekening. Met deze handtekening kunnen producten steeds vaker digi-
taal aangevraagd of bekeken worden. Suwinet is vooral bedoeld voor sociale diensten en wordt 
gebruikt om binnen de overheid gegevens te delen van inwoners. Dankzij beide services kunnen 
inwoners sneller en beter geholpen worden en hoeven er geen gegevens verstrekt te worden 
die de overheid al weet. 

Strenge eisen om services te gebruiken
Wel is het is belangrijk dat niemand anders deze gegevens te weten komt. Daarom zijn er 
eisen gesteld waar gemeenten aan moeten voldoen om services als DigiD en Suwinet te mogen 
gebruik en veilig om te gaan met informati e. Een externe parti j controleert gemeenten of zij 
voldoen aan deze eisen. 
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek  
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp  Laat je bericht achter op 06 1   6 61  
Toch bellen  an niet naar dit nummer maar naar 1  0 51

Wilt u voor uw kind in aanmerking komen voor een vorm van leerlingenvervoer in het schooljaar 
2018-2019? Vraagt u dat dan v r 1 juni aan via de website van de gemeente. 

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs, speciaal 
onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoor-
beeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. U kunt in aanmerking komen voor 
een kilometervergoeding, vergoeding voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer. Soms 
moet u zelf een deel betalen. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. 
 
Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project MEE / p weg’ 
iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: 
meeopweg@meenwh.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meenwh.nl/meeopweg
Heeft  u vragen over het (aanvragen van) leerlingenvervoer, belt u dan met een medewerker van 
de organisati e orseti . Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. (073) 523 
10 63, e-mail buch.llv@forseti .nl of kijk op www.castricum.nl/leerlingenvervoer.
orseti  regelt de aanvragen namens de gemeente. 

Leerlingenvervoer nieuw schooljaar 
aanvragen vóór 1 juni

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

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

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 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
 Korte Brakersweg Volkstuinencomple  e Bloemen  in Castricum
 Het plaatsen van een hobb kas
100418 Pernéstraat 36 in Castricum
 Het wijzigen van de constructi e
110418 Burgemeester ieuwenhuijsen-straat  in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen en het renoveren van de gevel
130418 Schelgeest 1 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
160418 Voorweide  in Castricum
 Het bouwen van een veranda
170418 Tweede Groenelaan  in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterkant
180418 Korte Brakersweg Volkstuinencomple  e Bloemen  in Castricum
 Het plaatsen van een hobb kas

e volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
ngetrokken: Prinses Margrietstraat 19 in Castricum 

Het vergroten van de woning

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
170418 Breedeweg  in Castricum 
 Het bouwen van een schuur
 eeweg 31 in Castricum 
 Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
180418 anddijk  in Castricum 
 Het aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische wijziging

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehu-
is van Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@
debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank oord-Holland, Secti e Bestuursrecht (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is gri   erecht verschul-
digd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
160418 Cieweg c in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Offi  ciële mededelingen woensdag 25 april 2018

et afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
oningsdag, vrijdag  27  april 2018 esloten
aterdag  28  april 2018 pen

Bevrijdingsdag, zaterdag     5  mei 2018 esloten 
Hemelvaartdag, donderdag  10  mei 2018 esloten
Vrijdag  11  mei 2018 pen

Gemeentehuis
oningsdag, vrijdag  27  april 2018 esloten

Hemelvaartsdag, donderdag  10  mei 2018 esloten

Vervangende dagen afvalinzameling
G T en P  Akersloot 1:
Vrijdag 27 april wordt donderdag 6 april
G T en P  Akersloot  Klein orregeest, Groot orregeest en itgeesterweg
Vrijdag 27 april wordt maandag 30 april
G T en P  Castricum 3
Donderdag 10 mei wordt woensdag  mei
G T en P  Castricum 3A
Donderdag 10 mei wordt vrijdag 11 mei

angepas e openings i den oningsdag  e ri dingsdag en emel aar sdag 2018

1 : 0 uur 
Algemene herdenking bij het Monument voor de evallenen Limmen/Castricum 
- Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
- Wethouder Rood spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
- Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in de kerk:
- 18:15 uur Dorpskerk Castricum
- 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
- 18:30 uur Corneliuskerk Limmen

 mei  a ionale erden ing
aar ema  aar an e  er e

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden op de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de oogle Pla  Store.

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
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Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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INFOPAGINA

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

170418 Van Egmondstraat 5 in Castricum
Het veranderen van bedrijfsfuncti e naar woonfuncti e

190418 Pernéstraat 36 in Castricum
Het wijzigen van de constructi e
Burgemeester Lommenstraat 10 in Castricum
Het vergroten van de woning (opbouw achterzijde)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
170418 Limmen

Evenementenvergunning Bloemendagen Limmen van zaterdag 5 mei 2018 tot  
vrijdag 11 mei 2018

Dijk en Duin Castricum
Evenementenvergunning Roots Market Dijk & Duin op zondag 13 mei 2018 van  
11.00 uur tot 17.00 uur.
Akersloot
Avondvierdaagse Akersloot, van 29 mei tot en met 1 juni 2018.

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 APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Castricum, 25 april 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 25 april 2018

0925 april 2018

gemeente

‘Jaar van Verzet’

Dodenherdenking in Limmen
Limmen - Vrijheid is niet 
vanzelf-sprekend, oorlog is 
verschrikke-lijk en treft burgers 
heel hard. We kennen de 
verschrikkelijke beel-den uit 
verschillende oorlogsge-bieden 
in de recente jaren. Het is 
belangrijk de herinnering hier-
aan levend te houden en dat 
doet men op 4 mei om 18.30 uur 
in de Corneliuskerk, 
Dusseldorperweg in Limmen. 
De herdenking gaat aan de 
hand van het thema “Jaar van 
Verzet”. Middels verhalen, ge-
dichten en muziek wordt stil ge-
staan bij de slachtoffers en het 

verzet dat werd gepleegd 
tegen de wrede Duitse 
onderdrukker. Men blijft daarbij 
dicht bij wat in Limmen is 
gebeurd.

Bijdragen worden geleverd 
door Caro en Luc Nieuwland 
(zang en gitaar), Margot 
Horsthuis (pi-ano), Raymond 
Gaarthuis (ge-dicht), Henk 
Brandsma (overwe-ging), Peter 
Valkering (video en beelden) 
en Ton Valkering (zang en 
gitaar).
De herdenking in de Cornelius-
kerk begint om 18.30 uur en ein-

digt rond 19.05 uur. Hierna 
lopen de aanwezigen met 
stille trom naar het monument 
op de grens tussen Castricum 
en Limmen. Bij het monument 
zal de herdenking worden 
voortgezet, samen met de 
inwoners van Castricum, en 
men eindigt met de kranslegging 
bij het monument.

Daarna biedt “Oud Limmen” 
be-langstellenden nog de 
gelegen-heid om bij te praten 
bij een kopje koffie of thee in 
“de Oude School” aan de 
Schoolweg 1.

Jazz in Bakkum
Jos van Beest trio met gastsolist
Bakkum - Hotel Fase Fier opent 
zondag 29 april haar deuren rond 
drie uur in de middag voor het 
publiek, om vanaf vier uur te kun-
nen gaan genieten van het 245e 
concert in de 29e jaargang van 
Jazz in Bakkum. Bij  deze seizoens-
afsluiter ontvangt gastheer en pi-
anist Jos van Beest de uit Turkije 
afkomstige zanger Yasam Hanci-
lar. Samen brengen zij een ‘Easy-
listening’ programma met songs 
uit het ‘American Songbook’. 
Yasam groeide op in Turkije. Niet 
de meest voor de hand liggende 
plek om met jazz in aanraking te 
komen. Sterker nog: hij werd op-
geleid als ingenieur en was als zo-
danig werkzaam. Pas later in zijn 
leven won de passie voor muziek 
– en met name de jazzmuziek. In 
2007 richtte hij zijn eerste band 
“Jazzmates” op in Instanbul en dat 
was tevens het begin van gloed-
volle muzikale reizen, die hem

naar internationale podia en 
festi-vals brachten.  In 2008 wo n 
Yaşam het 4e Nardis Young Jazz 
Vocalis-ten Concours en kreeg 
hij de eer om Turkije te ver--
tegenwoordigen op het 8e 
Nomme International Young 
Jazz Artists Competition van 
2008 in Estland. Yaşam stu-
deerde aan het Con-servatorium 
van Amsterdam, leidt zijn eigen 
muziekschool en toert intensief 
met zijn band in Nederland en 
Turkije. Hij heeft inmiddels twee 
albums op zijn naam staan. Het 
repertoire van Yaşam Hancılar 
bevat naast ‘mainstream jazz’, 
ook Braziliaanse standards, van 
on-der meer Antonio Carlos 
Jobim en mooie ballads van 
ondermeer Cole Porter.  Yaşam 
zelf deed in wezen hetzelf-de: hij 
gaf zijn baan op en verhuis-de 
voor zijn nieuwe opleiding aan 
het conservatorium van Turkije 

naar Amsterdam! Toeval?
Yasam Hancilar - vocals, Jos 
van Beest - piano, Erik 
Schoonder-woerd - bass, Ben 
Schöder - drums.
(foto: aangeleverd)

Koningsnacht en -dag in Alkmaar
Alkmaar - In de gemeente 
Alkmaar worden ook dit jaar op 
Koningsnacht en -dag diverse 
activiteiten en feesten ge-
organiseerd op verschillende 
locaties. Daarbij vindt de jaar-
lijks terugkerende grote vrij-
markt weer plaats in de bin-
nenstad, net als de speciale 
kindervrijmarkt op het Claris-
senbolwerk. Op 26 april (Ko-
ningsnacht) barst het feest op 
diverse locaties in de binnenstad 
al los. Verschillende artiesten en 
dj’s treden onder andere op de 
Paardenmarkt, het Waagplein, 
Hofplein, Platte Stenenbrug en 
in de Koorstraat op. Rick Ha-
geman, organisator van Kings-
night & Kingsday op het Hof-
plein: ,,Juist door de enorme 
diversiteit aan evenementen in 
de stad is Alkmaar zo’n leuke 
plek om Koningsdag te vieren.

Jong, oud: er is voor iedereen 
meer dan genoeg te doen.” Alle 
feesten op Koningsdag en -
nacht in de gemeente Alkmaar 
op een rij is te vinden op konings-
dagalkmaar.nl. Omdat het op Ko-
ningsnacht en –dag drukker dan 
normaal is in de stad, wordt be-
zoekers aangeraden voorbereid 
op pad te gaan. De NS rijdt op 
Koningsdag met een speciale

Oranjedienstregeling en zet op 
een groot aantal trajecten lang-
ere en extra treinen in. Voor 
bezoekers van SLAM! Konings-
dag rijden er pendelbussen 
vanaf station Alkmaar Centraal. 
Fietsers kunnen hun fiets kwijt 
in één van de bewaakte fiets-
enstallingen.
(foto: Bart Heemskerk)




