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Castricum - Zaterdag was het 
feest in Castricum, een dag la-

Carnaval weer uitbundig gevierd

Mogelijkheden kwaliteitsimpuls 
van Kooiplein in beeld gebracht 
Castricum - Kleinschalige 
buurtfuncties, een eventuele uit-
breiding van de supermarkt en 
woningbouw; daar liggen de 
mogelijkheden voor een kwali-
teitsimpuls voor het Kooiplein. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de mogelijk-
heden onderzocht nadat de ge-
meenteraad daar in een motie in 
juni vorig jaar om had gevraagd.
In dit onderzoek zijn ook de Kwa-
liteitsimpuls Economie Castri-
cum en het concept van Master-
plan Inbreidingen/Lokale Woon-
visie betrokken. De Kwaliteitsim-
puls Economie Castricum biedt 
beleidsmatig gezien ruimte voor 
kleinschalige buurtfuncties op 
het Kooiplein. 
Het Masterplan Inbreidingen/Lo-
kale Woonvisie voorziet voor het 
Kooiplein in een gemengd pro-
gramma voor grondgebonden 
en gestapelde woningen boven 
winkels. Ook is aangegeven dat 
de locatie met name geschikt is 
voor starters en ouderen en dat 
de bebouwing mag worden uit-
gevoerd in één tot vier lagen met 
eventuele accenten in zes lagen 
op de hoeken of bij entrees.

De door Bureau Stedelijke Plan-
ning uitgevoerde verkenning 
plaatst wel de nodige kantteke-
ningen voor wat betreft de toe-
komst van de buurtsteunpunten 
en supermarkten. Een eventue-
le uitbreiding van de huidige su-
permarkt tot 500 m2 behoort tot 
de mogelijkheden, vindt het col-
lege. 
Het college ziet uit naar initiatie-
ven uit de markt voor de heront-
wikkeling van het Kooiplein. Ini-
tiatieven binnen de gegeven ka-
ders zal het college dan ook on-
dersteunen. Inzet hierbij zal zijn 
dat in ieder geval de huidige 
winkels behouden blijven en na 
herontwikkeling kunnen terug-
keren. 

Castricum - Wat deed John-
ny de Mol maandagmorgen op 
Plantenhove in Castricum? En 
waarom stapte hij om 13.30 uur 
in een bus van Connexxion op de 
Soomerwegh met een camera-
ploeg? Het heeft allemaal te ma-
ken met zijn nieuwe tv-program-
ma Down met Johnny. Lees al-
les over Johnny, Mike en André 
in deze editie van de krant.    

Johnny op bezoek

ter in Limmen. Een bonte stoet 
praalwagens van de twee car-

navalsverenigingen reed onder 
grote belangstelling door het 
dorp. Daarna werd het traditio-
nele feest door de liefhebbers 
uitbundig gevierd. Wie wil we-
ten wie Ridder in de Orde van de 
Luie Bul is geworden, kijkt ver-
der in deze krant. (Foto Giel de 
Reus). 
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

Hazelnoot slagroomslof6,95

Nougatine
koeken

3,50

Bitterkoekjescake
3,95

Uw banketbakker is niet ‘zomaar’ een bakker. Hij behoort tot de allerbeste
banketbakkers van Nederland. Hij is namelijk genomineerd voor de titel

Banketbakker met Ster! Duimt u voor ons dat we 3 sterren gaan halen?

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

tel. (0251) 65 91 19
fax (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl
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Open Huis:
zaterdag 28 februari 2009
van 10.00 - 13.00 uur
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Postkantoor verdwijnt
Castricum - TNT Post heeft het 
college van b en w geïnformeerd 
over de sluiting van het hoofd-
postkantoor aan de C.F. Smeet-
slaan. Het hoofdpostkantoor 
sluit met ingang van het twee-
de kwartaal 2009. TNT Post heeft 
aangegeven dat de activitei-
ten van het huidige postkantoor 
worden gesplitst en op een nieu-
we wijze worden voortgezet.
De bankactiviteiten worden over-
genomen door de ING-bank. De 
postzaken worden onderge-
bracht bij een winkel in Castri-
cum. TNT post voert hierover ge-
sprekken met geïnteresseerde 
ondernemers. De sorteerfunctie 
en postbussen worden onderge-
bracht in een bedrijfsmatige om-
geving, mogelijk op een bedrij-
venterrein. Op dit moment wordt 

nog gezocht naar een geschik-
te locatie. Voor de postbussen 
geldt een bereikbaarheidscriteri-
um. Deze functie kan niet te ver 
van de huidige locatie worden 
ondergebracht. 
Ongeveer een maand voor de de-
finitieve sluiting van het hoofd-
postkantoor wordt bekendge-
maakt in welke winkel een TNT 
Postkantoor komt. Sinds vele ja-
ren daalt het aantal bezoekers 
op het hoofdpostkantoor. Klan-
ten zouden hun postzaken lie-
ver doen waar en wanneer hen 
dat het beste uitkomt. Daarom 
is er volgens TNT Post behoefte 
aan veel dienstverleningspunten 
en ruime openingstijden. Lande-
lijk is dan ook 90% van de post-
kantoren inmiddels in een win-
kel gevestigd. 

Wethouder Hes opent ´Kunst-
BSO´ van Forte Kinderopvang
Castricum - Op donderdag 5 
maart om 16.15 uur opent wet-
houder van onderwijs van de ge-
meente Castricum, de heer Hes, 
officieel de ‘Kunst-BSO’ van For-
te Kinderopvang. Deze vestiging 
voor buitenschoolse opvang, ge-
richt op kinderen van groep 1 t/
m 3, is op 1 oktober 2008 met 
succes van start gegaan. Zoals 
de naam al zegt, ligt hierbij het 
accent op creatieve activiteiten, 
zoals knutselen, schilderen en 
kleien. 
Tijdens deze feestelijke middag 
zal naast wethouder Hes kunste-
nares Ineke Ligtermoet aanwe-
zig zijn. Zij zal van alle aanwe-
zige kinderen een karikatuurpor-
tret maken dat zij na afloop mee 

naar huis krijgen. De kinderen 
gaan ook creatief aan de slag.
De ‘Kunst-BSO’ is een depen-
dance van de bestaande BSO 
De Boomhut en is gehuisvest op 
het terrein van de Paulusschool, 
Eerste Groenelaan 88 in Castri-
cum. De vestiging is op maan-
dag, dinsdag en donderdag ge-
opend tijdens schoolweken. Op 
woensdag, vrijdag en tijdens de 
schoolvakanties worden de kin-
deren van de Kunst-BSO op de 
BSO De Boomhut opgevangen. 
Vanaf groep 4 stromen de kin-
deren vanuit de Kunst-BSO au-
tomatisch door naar BSO De 
Boomhut.
Voor meer informatie www.for-
tebv.nl of 0251–658058.

Optreden Byzantijns Mannenkoor
Castricum - In de Nederlands 
hervormde kerk, Kerkpad 1 te 
Castricum geeft het Byzantijns 
Mannenkoor uit Hoorn zondag 1 
maart om 15.00 uur een concert.
Het koor vertolkt geheel a capel-
la hymnen en gezangen die soms 
wel honderden jaren oud zijn. 
Ze komen uit de Russische en 
Oekraïnse cultuur. Tot de pauze 
klinken, in monastieke stijl ge-

zongen, liederen uit de Slavische 
kerkelijke traditie. In het twee-
de deel staan Russische en Oe-
kraïnse volksliederen op het pro-
gramma, waarbij onder andere 
de rivier de Wolga in al zijn fa-
cetten wordt bezongen. Kaarten 
à 10,00 euro bij de VVV te Cas-
tricum, reserveren telefonisch bij 
0229-591618 of 072- 5717580 of 
vanaf 14.30 uur aan de kerk. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5612482. 

Gevonden:
Prof. v.d. Scheerlaan Bakkum: 
langharige cyperse ‘boskat’, on-
gecastreerde kater. 
Tijm Castricum: cyperse schild-
padpoes met veel rode vlekjes, 
klein met korte pluimstaart. Dui-
nenboschweg Bakkum: zwart 
met wit poesje, witte bef, staart-
punt en sokjes.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Programma 26 feb t/m 4 mrt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

CORSO CLASSIC
donderdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur 
“The Killing”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Benjamin Button”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Spion van Oranje”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
maandag 20.00 uur
“Caos Calmo”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 14.00 & 18.30 uur 

zondag 14.30 uur 
woensdag 14.00 uur 

“BOLT (NL)”

Eerste speelfilm Stanley Kubrick
The Killing derde classic  
Films van toen op het witte doek! 
Donderdagavond 26 februari en 
zondagmiddag 1 maart wordt 
weer een filmklassieker vertoond 
in de Corso. The Killing uit 1956, 
de eerste lange speelfilm van 
Stanley Kubrick, een van de be-
langrijkste regisseurs uit de film-
geschiedenis. 
Vorige jaar is met succes Corso 
Classic van start gegaan in sa-
menwerking met de Volksuni-
versiteit Castricum. Na Marlene 
Dietrich in Witness for the Prose-
cution en Jeanne Moreau in As-
censeur Pour L’Echafaud, volgt 
er nu een klassieker van Stan-
ley Kubrick.
Als Johnny Clay na vijf jaar uit de 
gevangenis Alcatraz komt, heeft 
hij zijn leven niet gebeterd. Inte-

gendeel, hij heeft een plan ver-
zonnen om in één klap heel veel 
geld te roven. Met een selec-
te groep criminelen, wil Clay de 
opbrengsten van de paarden-
races stelen. Het plan zit geni-
aal in elkaar, maar Johnny heeft 
niet gerekend op een hebzuchti-
ge echtgenote van een van zijn 
bendeleden. De klassieke mis-
daadfilm ‘The Killing’ (1956) was 
de eerste lange speelfilm van 
Stanley Kubrick, verantwoor-
delijk voor meesterwerken als 
‘Dr. Strangelove’, ‘2001: A Space 
Odyssey’, ‘A Clockwork Orange’ 
en ‘The Shining’. Op vertoon van 
hun filmkaart krijgen de abonne-
menthouders van de VUcas-film 
korting bij deze Corso Classic-
voorstellingen. 

Romantisch Caos Clama
Pietro Paladini is een succesvolle 
directeur, gelukkig getrouwd en 
vader van een tienjarige dochter 
Claudia. Als zijn vrouw plotseling 
overlijdt, verandert zijn leven ri-
goureus. Wanneer hij zijn doch-
ter naar school brengt, besluit hij 
spontaan op haar te wachten tot 
de lessen weer voorbij zijn. Hij 

zit in zijn auto, wandelt door het 
park en drinkt een kop koffie bij 
het café in de buurt. Dit doet hij 
iedere dag, wachtend op de pijn 
die komen zal. In zijn naaste om-
geving lijkt niemand zijn kalmte 
te begrijpen. Ze beginnen hun 
eigen pijn en moeilijkheden aan 
hem te vertellen. Langzaam ziet 

Pietro de wereld met een nieuwe 
blik, maar het is de liefde voor 
zijn dochter waardoor hij uit-
eindelijk ook weer van het leven 
gaat houden. 
Caos Calmo is een verfilming 
van het gelijknamige succes-
volle boek van Sandro Verone-
si. Hoofdrolspeler Nanni Moret-
ti, zelf een begenadigd regisseur 
van films als La stanza del figlio, 
schreef mee aan het filmscript. 

Akerrock met Tha Bonerz
Akersloot - Organisatie Aker-
rock doet een oproep aan alle 
(hard)rockbands in Akersloot en 
omstreken om zich aan te mel-
den op www.akerrock.nl of via 
de akerrock-hyves. Bedoeling is 
om voorjaar en zomer van 2009 
veel optredens in de regio te or-
ganiseren en dit af te sluiten met 
een daverend rockconcert. 
Zaterdag 28 februari is de Aker-
rock kick-off met een optreden 

van Tha Bonerz in bar ’t Voorom 
te Akersloot. Met optredens van 
Haarlem tot Amsterdam, van 
Akersloot tot Hoorn en een halve 
finaleplaats in The Clash of the 
Coverbands’ hebben Tha Bonerz 
het afgelopen jaar weer goed 
van zich laten horen. Het reper-
toire van Tha Bonerz bestaat uit 
verrassende nummers van zowel 
de grote klassiekers als de he-
dendaagse rock.

De Bakkerij met rock ’n 
rollbands in café City
Castricum - De Vrienden van 
de Bakkerij hebben twee rock 
‘n rollbands uitgenodigd om te 
spelen op zaterdag 28 februari 
in café City. Black Bandit  speelt 
swingende melodieuze indie-
rock. De band is opgericht in 
2006 en sindsdienhebben ze ve-
le optredens gedaan, waaronder 
op Lowlands. 
Ook the Electric Jets zullen roc-
ken voor de Bakkerij. De muziek 
van deze band wordt ook wel 
getypeerd als Shock ’n Roll. Café 
City is te vinden aan de Dorps-
straat 22A, aanvang 22.00 uur en 
de entree is gratis.  

Een optreden met opa
Castricum - Als je opa regel-
matig als pianist optreedt, en je 
zelf vanaf je zesde viool speelt, 
ligt een optreden samen voor 
de hand. Jan van der Schaaf: 
“In september ging mijn klein-
kind Anouk op vioolles. Zij was 
toen zes jaar oud. Een maand la-
ter zei ze tegen mij; “Opa, als ik 

een liedje kan spelen, ga ik met 
jou samen voor de oude men-
sen spelen.” Toen smolt ik hele-
maal! Afgelopen vrijdag hebben 
we samen gespeeld in zorgcen-
trum De Santmark. Anouk speel-
de twee liedjes; Bootje klein en 
Kortjakje en de bewoners von-
den het prachtig.” 

Limmen - De lezing dagvlinders 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat is het onderwerp  van de 
volgende KBO-themamiddag, op 
donderdag 5 maart in de Vrede-
burg, aanvangstijd 14.00 uur.
Boswachter Luc Knijnsberg van 
het PWN houdt deze voordracht. 

Dagvlinders Het duingebied is rijk aan ver-
schillende dagvlinders, ongeveer 
25 soorten.
Drie soorten zijn voor het duin-
gebied van groot belang: de 
Duinparelmoervlinder, de Bruine 
Eikenpage en de Komma vlinder.
De voordracht wordt onder-
steund met mooie plaatjes. 
Senioren uit Limmen en omge-
ving zijn welkom.

Archeologisch spreekuur 

Castricum - Zondag 1 maart  
organiseert de Werkgroep Oud-
Castricum van 11.00 tot 16.00 
uur in de Duynkant aan de Ge-
versweg een open dag. Er is een 
nieuwe tentoonstelling te bezich-
tigen met als onderwerp ‘Spitten 

in de geschiedenis van Castri-
cum’ en er wordt een archeolo-
gisch spreekuur gehouden.
Ieder die iets ouds heeft gevon-
den in Castricums grondgebied, 
kan dat door deskundigen laten 
beoordelen. Voorbeelden van de 

gevraagde voorwerpen zijn een 
scherf, een pijpenkop, flesje, een 
bot of beenderen. De deskundi-
gen zullen proberen de voorwer-
pen tijdens de open dag te date-
ren en iets te vertellen over her-
komst, gebruik, functie en naam 
van de vondsten. De voorwerpen 
worden niet getaxeerd.
In de tentoonstelling ‘Spitten in 
de geschiedenis van Castricum’ 
vertellen foto’s, voorwerpen en 
vondsten over de vele boeien-
de opgravingen die in het verle-
den door de werkgroep zijn ge-
daan. Film en powerpoint tonen 
deze archeologische activiteiten, 
waaronder de opgraving in de 
Schoolstraat. Met behulp van de 
vondstenplank kunnen bezoe-
kers de meegebrachte scherven 
ook zelf determineren. Informa-
tie over de werkgroep is te vin-
den op  www.oudcastricum.com.
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Vitesse’22 blameert 
zich in bekertoernooi
Castricum - Vitesse’22 heeft za-
terdag niet kunnen winnen van 
zaterdag tweede klasser Z.O.B.. 
In een slechte wedstrijd werd 
met 4-0 verloren.
De wedstrijd werd vooral verlo-
ren in een enerverende eerste 
helft, want tijdens de thee stond 
het al 3-0 voor de ploeg uit Zuid-
oostbeemster. De Castricum-
mers werden volledig verrast en 
overklast in de beginfase. Vites-
se’22 was niet bij machte om de 
wedstrijd naar de hand te zetten 
en Z.O.B. profiteerde daar maar 
al te graag van. Dat trainer Ron 
van Aanholt momenteel met een 
opvallend uitgedunde selectie 

moest werken, moet hierbij als 
kanttekening worden gesteld.
De 1-0 kwam toch redelijk uit 
de lucht vallen. Niemand legde 
een Z.O.B.-er een strobreed in 
de weg toen een corner op zijn 
hoofd belandde. Zo vrij als een 
vogel liet hij de fanatieke aan-
hang juichen door de bal in te 
koppen. 
Een betere start kon Z.O.B. zich 
niet wensen. Ze konden zich 
rustig inzakken, terwijl Vitesse’22 
het spel moest gaan maken. Uit 
de counter kon Z.O.B. gevaarlijk 
worden, wat dan ook snel resul-
teerde in de 2-0. Vitesse-verde-
diger Brakenhoff stopte een te-

Jubileumeditie ouderenmiddag 
Blauw-Zwart weer een feest!
Castricum - Het was afgelopen 
vrijdag al de 40ste keer dat in de 
kantine op De Puikman de jaar-
lijkse ouderenmiddag werd ge-
houden voor de inwoners van 
Castricum, Bakkum en omstre-
ken. Ruim 100 deelnemers wa-
ren op dit jaarlijkse evenement 
afgekomen, en de meesten van 
hen kwamen al kort na 13.00 uur 
de kantine binnen om zodoen-
de een goede plaats te kun-
nen bemachtigen. Na een kort 
welkomstwoord van de voor-

zitter van de supportersvereni-
ging ging de drive om 14.00 uur 
van start. Na de gratis koffie met 
cake, geschonken door een be-
stuurslid van Blauw-Zwart, bleef 
het zoals gebruikelijk de eer-
ste ronde nog rustig. Vanwege 
de bijzondere editie was wet-
houder John Hommes inmiddels 
met een grote bos bloemen naar 
de kantine gekomen en ook hij 
sprak alle aanwezigen kort toe. 
Hij feliciteerde het bestuur met 
dit jubileum, en wees op het gro-

te succes van deze ouderen-
middagen. Zijn bloemen waren 
naar zijn zeggen bedoeld voor 
alle aanwezige deelnemers te-
zamen, en hij overhandigde die 
ten teken daarvan aan één van 
hen, en dat werd mevrouw Ver-
morken. Na de lovende woorden 
van de wethouder kreeg de vas-
te groep kantinemedewerkers 
het druk met de bestellingen van 
advocaat met slagroom en an-
dere lekkere drankjes. Daardoor 
kwam de stemming er al snel 
echt in. Vanaf 16.30 uur werd het 
al feestelijke karakter verder ver-
hoogd door het duo Jan van der 
Schaaf (gitaar) en Henk Kers-
sens (accordeon). Tijdens hun 
vele bekende nummers werd 
rustig doorgekaart, genoten van 
de traditionele erwtensoep en 
gezellig doorgepraat.
Tussendoor volgde nog de prijs-
uitreiking, terwijl bovendien alle 
aanwezigen als aandenken aan 
deze jubileumeditie een speci-
aal daarvoor vervaardigd Blauw-
Zwart-kaartspel hadden ontvan-
gen. Rond 18.00 uur ging ieder-
een dan ook heel dankbaar en 
voldaan weer huiswaarts.
Foto’s van de ouderenmiddag 
zijn te zien op www.suppver-
blauw-zwart.nl.

zondag 1 maart 14.00 uur:

Limmen - HSV
balsponsor: MacHinaaL tiMMerbedrijf MoLenaar   
               en  de uitkijkpoSt.

pupillen v.d. week: bart LeVering (LiMMen d2)

De primeur voor Castricumse 
Arena voetballer(tje)s!
Castricum - Zaterdag 28 febru-
ari gaan de Arena kids van Vites-
se‘22 voor het eerst trainen met 
spelers van het eerste elftal van 

Vitesse Castricum. Er wordt door 
de kleine voetballers met veel 
enthousiasme al aardig gepin-
geld elke zaterdag op het Are-

genstander onreglementair in de 
eigen ‘zestien’. De scheidsrech-
ter wees naar de stip en toonde 
Brakenhoff de gele kaart. Keeper 
Koekkoek zag geen mogelijkheid 
de strafschop te stoppen.
Brakenhoff zou nog voor rust ook 
een tweede gele kaart getoond 
worden, waardoor er nog slechts 
tien Castricummers de wedstrijd 
zouden vervolgen. Met tien man 
werden de ruimtes achterin nog 
groter, en daar profiteerde Z.O.B. 
van. Een diepe bal werd door een 
aanvaller van Z.O.B. op waarde 
geschat en over Koekkoek ge-
lobd. De tweede helft is nauwe-
lijks het vermelden waard. Vites-
se’22 probeerde, maar stond met 
een man minder machteloos. Dat 
Z.O.B. ook nog een vierde doel-
punt maakte, was voor de ploeg 
uit Zuidoostbeemster de kers op 
de taart.

Akersloot - Op zaterdag 28 fe-
bruari kunnen de klaverjaslief-
hebbers weer terecht op de tra-
ditionele drive die iedere maand  
in café De Vriendschap wordt 
gehouden. Tijdens de drive zijn 
diverse prijzen te winnen. 

Klaverjasdrive  Wie niet zo gelukkig is met het 
klaverjassen kan zijn geluk nog 
proberen bij de grote verloting 
waar deze prijzen ook te winnen 
vallen.
De aanvang van de drive is 20.00 
uur en opgave is mogelijk telefo-
nisch 0251-312866 of ‘s avonds 
in het café.

na veld. Naast deze maande-
lijkse training spelen de Arena 
voetballertjes met veel plezier de 
wekelijke wedstrijdjes. Er wordt 
dan gespeeld in een Champions 
League competitie. Dat wil zeg-
gen dat ze elke week een andere 
tenue (aangeleverd door Vites-
se’22) aankrijgen, bijvoorbeeld 
Inter Milan, PSV, AZ, Ajax en 
ga zo maar door. Wie vijf of zes 
jaar is en voetballen leuk vindt 
kan zaterdag mee komen doen. 
De training start om 9.30 uur en 
eindigt om 10.30 uur. De trai-
ningen vinden plaats onder lei-
ding van Marga van der Himst, 
samen met het eerste elftal. Trek 
een trainingsbroek lange sokken 
en wellicht scheenbeschermers 
en voetbalschoenen aan en kom 
gezellig mee doen. Ook meisjes 
worden uitgenodigd om mee te 
doen. Kijk voor meer informatie 
op de www.vitesse22.nl.

Burgemeester opent veiling FCC
Castricum - Burgemeester Em-
mens-Knol opent zaterdag 28 fe-
bruari om 20.00 uur de jaarlijkse 
veiling van FC Castricum. Meer 
dan 250 ingebrachte FCC-tjes 
zullen in de kantine onder de 
hamers van de diverse veiling-
meesters belanden. De veiling-
commissie, die om 19.00 uur be-
gint met de inschrijving, rekent 
erop dat het record van 14.000 
euro wordt gebroken. 
Ingrid Hubers van de veiling-
commissie (foto links): “De voor-
bereidingen lopen als een trein. 
Wij mikken op een opbrengst 
die wel eens in de buurt van 
de 20.000 euro kan gaan lo-
pen. Daarmee gaan wij het ter-
ras voor de kantine aankleden 
en een elektronisch scorebord 

aanschaffen.” Dankzij de leden, 
de middenstand en andere gul-
le gevers is er zaterdagavond 
op sportpark Noord End van al-
les te koop. Tien procent van de 
opbrengst gaat naar de stichting 
Spieren voor Spieren. 
“Tijdens de veiling verzorgen wij 
een presentatie,” vertelt spon-
sormanager Tom Kempers (fo-
to rechts). “Daarmee maken 
wij duidelijk waar Spieren voor 
Spieren voor staat. Daar zit zelfs 
een kippenvelmoment bij. In het 
academisch medisch centrum 
Utrecht is het kindercentrum van 
Spieren voor Spieren. Dat willen 
wij gaan uitbreiden en tegelij-
kertijd het wetenschappelijk on-
derzoek naar allerlei spierziekten 
verder ondersteunen.”

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - WESTfrIEzEn

ZONDAG 1 mAArt
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: BAs HIrs
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KortWeg

Castricum - Op de eerstvolgen-
de bijeenkomst van het Mantel-
zorgcafé op 4 maart komen me-
dewerkers van het activiteiten-
centrum Krommenie met infor-
matie over de mogelijkheden 
voor volwassenen tussen 18 en 
65 jaar met een aangeboren li-
chamelijke handicap en/of niet 
aangeboren hersenletsel.
Het café is te vinden in het Rode 
Kruisgebouw aan de van Speyk-
kade 61. De toegang is vrij. Meer 
informatie: www.tandemzorg.nl 
of via tel. 023-8910610.

Bijeenkomst van 
het Mantelzorgcafé

Castricum - Als welkomstge-
schenk biedt de Klussenbank 
nieuwe vrijwilligers een gratis 
tuincursus aan op donderdag-
morgen 12, 19 en 26 maart van 
9.30 uur tot 12.00 uur. Want de 
Klussenbank kan versterking ge-
bruiken om aan de steeds gro-
ter wordende vraag in Akersloot, 
Bakkum, Castricum en Limmen 
te kunnen blijven voldoen. Aan-
melden of meer informatie: tel. 
656562, Geesterduinweg 5 in 
Castricum, of via vcc@welzijn-
castricum.nl.  

Gratis tuincursus Castricum - Op woensdag 4 
maart is er van 9.00 tot 11.00 uur 
een open ochtend op de Mon-
tessorischool aan de Koekoeks-
bloem 55 in Castricum. 
Ouders en leerkrachten zijn aan-
wezig om bezoekers rond te lei-
den en vragen te beantwoorden. 
Leerlingen uit groep 8 vangen 
peuters op, zodat ouders rustig 
het geheel kunnen bekijken. 
Wie niet in de gelegenheid is de 
open ochtend te bezoeken kan 
voor meer informatie contact op-
nemen met directeur Jan Beu-
vens, telefoon 0251-654888,  in-
fo@obsdemontessori.nl, of een 
bezoek brengen aan de website 
www.obsdemontessori.nl.

Open ochtend 
Montessorischool

Akersloot - Op zondag 1 maart 
wordt in het ‘Kruispunt’, hoek 
Raadhuisstraat/Mozartlaan een 
levensbeschouwelijke lezing ge-
houden. Edu Feltmann spreekt 
over ‘Religie als taalspel’.
Aanvang 14.30 uur. Toegang 7,50 
euro, inclusief koffie of thee. 
Aanmelden: tel. 0251-312598 of 
per mail: koosje.wiegman@het-
net.nl. 

Levensbeschouwe-
lijke lezing

Limmen - De jaarlijkse collec-
te in Limmen voor het nationaal 
Jeugdfonds Jantje Beton wordt 
van 2 tot en met 6 maart gehou-
den. Het fonds heeft de slogan 
‘Jantje Beton laat kinderen spe-
len’. Dit jaar komen de kinderen 
van de Limmer IJsclub weer aan 
de deur. Van de opbrengst is vijf-
tig procent voor Jantje Beton en 
vijftig procent voor de collecte-
rende club. Vorig jaar heeft Jan-
tje Beton ook het Timmerdorp 
in Limmen financieel gesteund. 
Voor meer projecten en informa-
tie: www.jantje-beton.nl.

Collecte Jeugd-
fonds Jantje Beton

Castricum - Op de zondagen  
15 en 22 maart van 9.30 tot 16.30 
uur is er een workshop Quan-
tum-Touch®. Quantum-Touch® 
is een eenvoudige en effectie-
ve manier van genezen met de 
handen.
Meer informatie: www.kineflex 
of 0251-670671.

Workshop 
Quantum-Touch

Regio - GGZ Noord-Holland-
Noord, instelling voor geestelij-
ke gezondheidszorg, zoekt voor 
haar cliënten in Alkmaar en om-
geving vrijwilligers die met een 
cliënt een activiteit willen onder-
nemen. 
Voor aanmelden en informa-
tie: Mea Boereboom, coör-
dinator vrijwilligerswerk, tel. 
072- 5312312, 06-20595667 of 
m.boereboom@ggz-nhn.nl.

Maatjes gezocht

Regio - Zondag 1 maart wordt 
de maandelijkse IVN-wandeling 
in de Wimmenummer Duinen 
gehouden. De wandeling be-
gint om 11.00 uur bij het PWN-
informatiebord aan het Nachte-
galenpad aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef en duurt  
ongeveer twee uur. Zelf een toe-
gangskaart meenemen. 

Wandeling in Wim-
menummer Duinen

Castricum - De dorpskerk heet-
te vroeger St. Pancratiuskerk, net 
als de grote r.k. kerk in Castri-
cum. In de volgende vesper, die 
plaatsvindt op 7 maart om 17.00 
uur in de dorpskerk, georgani-
seerd door de Raad van Kerken 
kan men er achter komen wie 
Pancratius was. Het thema is: 
‘Trouw tot het einde’. De muzika-
le omlijsting wordt verzorgd door 
het liturgiekoor onder leiding van 
Jelle Jan Klinkert. Voorafgaand 
is een zangmiddag, die om 13.30 
start. De kosten zijn 5,00 euro, 
inclusief muziekpakket en con-
sumpties. Gastzangers worden 
uitgenodigd om mee te doen. 
Pastor Gerard Huisman houdt 
een korte overweging.

Vesper over Pan-
cratius van Rome

Castricum - De Soos op zondag 
1 maart staat in het teken van 
Bingo met spetterende prijzen. 
De bingorondes worden afge-
wisseld met hits van toen en nu 
van dj Cismo. Wie het leuk vindt 
mee te doen, naar de hits te ko-
men luisteren en/of een praatje 
met de andere bezoekers te ma-
ken is welkom. De Soos is van 
14.00 tot 17.00 uur voor mensen 
met én zonder beperking in Dis-
covery in Castricum, Dorpsstraat 
2a tegenover het station. Disco-
very is toegankelijk voor rolstoe-
len. 
Voor meer informatie: Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562.

De Soos met Bingo

Castricum - Wie samen in re-
creatietempo circa 25 kilome-
ter wil fietsen in de mooie na-
tuur rond Castricum en omstre-
ken kan 4 maart deelnemen. 
Het groepje fietsers vertrekt om 
12.30 uur vanaf de Patatoloog, 
Rijksstraatweg 122a in Heems-
kerk. Opgeven is niet nodig. Bij 
twijfel over doorgaan van de 
tocht kan men vanaf 10.00 uur 
bellen naar de Stichting Welzijn. 
Deelname is kosteloos. Voor in-
formatie: Stichting Welzijn, tele-
foon 0251-656562. 

Fietstochten 
voor 50plussers

Castricum - Wie graag op de 
hoogte wordt gehouden over de 
actualiteit rond vrijwillige inzet 
om daarmee als lokale vrijwil-
ligersorganisatie goed op ont-
wikkelingen en trends in te kun-
nen spelen wordt uitgenodigd 
op maandag 2 maart van 20.00 
tot 21.00 uur een informatiebij-
eenkomst bij te wonen over het 
Trendrapport Vrijwillige Inzet.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum en verzorgd door Ire-
ne Zijlstra, die werkzaam is voor 
het Steunpunt Vrijwilligerwerk 
van Stichting Welzijn. 
Voor informatie en opgave: 
Stichting Welzijn Castricum: tel. 
0251- 656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Informatie-
bijeenkomst

Castricum - Op 11 maart van 
20.00-22.00 uur en 12 maart van 
9.30-11.30 uur start kunstzinnig 
therapeute Ingrid Frissen een 
nieuwe cursus. De eerste cursus 
heet de ‘Reis’. Via houtskool, pas-
tel, nat-in-nat schilderen en klei 
gaat men op reis. De cursus is op 
de Kerckeven 1 in Castricum. De 
cursus ‘Levensloop’ start op 16 
en 17 april en de cursus de ‘Uit-
nodiging’ start op 3 juni.
Voor meer informatie www.
kunstzinnigoppad.nl of Ingrid 
Frissen 0251-659.359.

Kunstzinnige cursus

Castricum - De website van 
de Protestantse Gemeente Cas-
tricum www.pgcastricum.nl is 
genomineerd voor de Web-
fish Award. Dat is de prijs voor 
de beste kerkelijke website van 
Nederland. Vorig jaar won deze 
website deze prijs, en de Protes-
tantse Gemeente hoopt ook dit 
jaar weer in de prijzen te vallen. 
Wie ook wil stemmen gaat naar 
www.ikonrtv/webfish.nl. 

Beste kerkelijke web- 
site van Nederland

Castricum - De voetbalplaat-
jesactie zit er bijna op. Voor fa-
natieke verzamelaars die nog 
een paar voetbalhelden missen 
in hun album en zelf dubbele 
plaatjes hebben organiseert Al-
bert Heijn Castricum op woens-
dagmiddag 4 maart van 14.00 tot 
16.00 uur een ruilmiddag. 
Helemaal compleet wordt het 
verzamelalbum of het droomelf-
tal met de drie extra plaatjes die 
Albert Heijn in beperkte oplage 
heeft laten maken. Deze collec-
tor items worden alleen tijdens 
de ruilmiddag weggegeven op 
vertoon van het Eredivisie verza-
melalbum.

Voetbalplaatjes-
ruilmiddag

Regio - In de week van 8 tot en 
met 14 maart komen er weer col-
lectanten langs om geld in te za-
melen voor het Reumafonds.

Collecteweek 
Reumafonds

Regio - In marionettentheater 
De Fier Kroon wordt de nieuw-
ste voorstelling ‘De tijdreis’ ge-
speeld. Het is een heel nieuw 
verhaal met nieuwe poppen en 
andere decors. Nog te zien op 
4, 11, 18 en 25 maart. Aanvang: 
15.00 uur.
Reserveren: 072-5814053. Het 
adres is Kennemerstraatweg 128, 
Alkmaar. Kijk voor meer informa-
tie op www.marionetten.nl.

Poppentheater

Close-up in De 
Dansende Duinen
Castricum - ‘Up to date’ is de ti-
tel van het nieuwste programma 
van de Alkmaarse vocalgroup 
Close-Up, dat op 7 maart te be-
wonderen is in Theater De Dan-
sende Duinen te Castricum. Be-
kende hits van Robbie Williams, 
Anastacia en Anouk worden af-
gewisseld met onbekend werk 
en gevoelige nummers van bij-
voorbeeld BaSix en Zijlstra. Met 
‘Up to date’ bezorgt Close-Up 
de bezoeker een gevarieerd pro-
gramma met veel zangkwaliteit. 
‘Up to date’ is een sprankelen-
de voorstelling met verrassende 
versies van nummers van onder 
andere Leaf, Racoon, Alain Clar-
ke en Bløf.
Kaarten à 12,50 euro zijn te be-
stellen via e-mailadres: vo-
calgroupcloseup@hotmail.com.

Castricum - Op woensdag 11, 
18 maart en 1 en 8 april van 
20.00 tot 22.00 uur is de cursus 
‘Omgaan met pubers’ in Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
in Castricum. De cursus wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Welzijn in samenwerking met 
het Horizon College. De cursus 
wordt verzorgd voor ouders/ver-
zorgers uit: Castricum, Akersloot, 
Limmen en De Woude. 
Aanmelding en informatie: Stich-
ting Welzijn, tel. 0251-656562.

Cursus ‘Omgaan 
met pubers’
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‘Castricum aan Zee en Meer!’ 

Toerisme en recreatie 
krijgen een extra impuls
Castricum - Onlangs is door de 
gemeenteraad van Castricum 
de kadernotitie ‘Kwaliteitsim-
puls Economie Castricum’ vast-
gesteld. Een van de hoofdstuk-
ken hierin gaat over toerisme en 
recreatie. En deze sector is één 
van de weinige in de gemeente 
waarin nog economische groei 
mogelijk is.
Uit een onderzoek van de Ka-
mer van Koophandel in 2004 
bleek toen dat circa 20 miljoen 
euro  aan omzet wordt gegene-
reerd in de toeristische sector in 
Castricum. Inmiddels zal dat op 
een hoger niveau liggen. Uit de-
ze cijfers blijkt dat het van be-
lang is dat gestructureerd aan-
dacht wordt besteed aan het 
verder uitbouwen van de toeris-
tische sector. 
Het is niet de bedoeling van Cas-
tricum een tweede Zandvoort te 
maken. Een onderscheidende 
kernkwaliteit van de gemeente 
is de natuur en het landschap. 
Uitgangspunt is deze kwaliteit te  
behouden. Wel is het zo dat de 
huidige toerist meer variatie en 
luxe zoekt, vooral op het gebied 
van accommodaties en voorzie-
ningen. Om toeristen naar Cas-
tricum te trekken zal een geva-

rieerd aanbod van verblijf, win-
kels, horeca en activiteiten voor-
handen moeten zijn.
Daarbij wordt onder andere ge-
dacht aan uitbreiding van over-
nachtingsmogelijkheden en het 
beter uitnutten van de huidige 
toeristische voorzieningen.
Hoog op de agenda van TPC 
staan het ‘upgraden’ van de re-
creatiemogelijkheden aan het 
Alkmaardermeer in Akersloot en 
het zoeken naar passende loca-
ties voor verblijfsaccommoda-
ties.
Op dit moment vinden al veel ac-
tiviteiten in de gemeente Castri-
cum plaats. Daarnaast biedt een 
groot aantal creatieve onderne-
mers uitstekende arrangemen-
ten. Deze variëren van Solex-
tochten tot Alkmaardermeercrui-
ses, indooractiviteiten et cetera.
Het Toeristisch Platform Castri-
cum (TPC) gaat alle activiteiten 
en arrangementen bundelen en 
in een activiteitenkalender op-
nemen.
Goede promotie is van wezenlijk 
belang om de toerist te informe-
ren over de kwaliteit van en het 
aanbod in de gemeente Castri-
cum. Daarom werkt TPC nauw 
samen met de VVV.

TPC streeft bovendien een inten-
sieve samenwerking na met alle 
stakeholders. Dat zijn onder an-
dere de gemeente Castricum, de 
VVV en de KvK.  Maar ook be-
langenorganisaties en inwoners 
van de gemeente zijn belangrij-
ke partners. En natuurlijk de on-
dernemers die direct en indirect 
belang hebben bij een gezonde 
toeristische sector. TPC maakt 
onderdeel uit van de Onderne-
mersfederatie CAL.
Op 3 maart organiseert TPC in 
samenwerking met de VVV en 
Rabobank Noord-Kennemer-
land een bijeenkomst waar ver-
dere uitleg gegeven zal worden 
over de plannen. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Johanna’s Hof 
te Castricum. Een aantal spre-
kers, onder andere: Christel Por-
tegies (wethouder Economische 
Zaken), Marcel Serlier (direc-
teur VVV Schiereiland) en Ger-
tine Mensink (Branchemanager 
Horeca, Rabobank Nederland) 
zullen hun visie geven over het 
belang van een sterke bundeling 
van de krachten en het econo-
misch belang van Toerisme in de  
Castricum. Alle belanghebben-
den ontvangen binnenkort hier-
voor een uitnodiging. 

Workshops Afrikaanse 
dans en Afrikaans haar
Castricum - In maart en april 
verzorgt AfriCultuur, een orga-
nisatie die Afrikaanse -en we-
reldactiviteiten organiseert, de 
Afrikaanse workshops Afrikaans 
haarvlechten voor beginners, 
Zuid-Afrikaanse zuludans en 
West-Afrikaanse djembédans. 
Deze workshops vinden plaats 
in De Klimop, Rooseveltlaan 1 in 
Castricum. 
Op zaterdag 14 maart vindt van 
12.00 tot 14.00 uur de workshop 

Afrikaans haar voor beginners 
plaats. Deze workshop is niet 
specifiek voor mensen met Afri-
kaans haar; iedereen kan mee-
doen. Op zaterdag 28 maart is er 
van 12.00 tot 14.00 uur een work-
shop Zuid-Afrikaanse zuludans 
plaats en op zaterdag 4 april van 
12.00 tot 14.00 uur de workshop 
West-Afrikaanse djembédans. 
Voor meer informatie en inschrij-
vinge:  06-25200120 of mail naar 
e.hos@hetnet.nl. 

Castricum - Op  zondag 1 maart 
begint om 9.30 uur een speciale 
viering in de Pancratiuskerk  in 
Castricum. Dan zal het Jambo-
koor de dienst muziekaal bege-
leiden. Het koor bestaat uit tach-
tig personen uit geheel West-
Friesland die Afrikaanse liede-
ren zingen. Tijdens de dienst 
wordt uitleg gegeven over de in-
houd van de viering en de bete-

Westfries Jambokoor en Marjan 
Kroone gast in Pancratiuskerk

kenis van de symbolen die ge-
bruikt worden.
Ook plaatsgenote, Marjan Kroo-
ne en haar echtgenoot Sitke, die 
voor een kort verblijf in Neder-
land zijn, zullen deze specia-
le Afrikaanse mis bijwonen. Zij 
werken al vele jaren in Benin, 
waar zij zich inzetten om de leef-
omstandigheden van moeders 
en hun baby’s te verbeteren.

Brandweer in actie
Castricum - Zondagavond brak 
er brand uit in een wasdroger 
die op de bovenverdieping van 
een huis in de Charlotte van Pal-
landtlaan stond. De brandweer 
van Castricum en Limmen kwa-
men in actie. 
Op dinsdagmiddag 17 februa-
ri werd de brandweer geassi-
steerd door collega’s uit Alk-

maar met een hoogwerker. Een 
hernia maakte het een bewoner 
van de Voorweide onmogelijk 
zijn bed zelfstandig te verlaten. 
In samenwerking met het ambu-
lancepersoneel werd de bewo-
ner op de brancard getild en met 
behulp van de hoogwerker hori-
zontaal naar beneden gebracht. 
Donderdagochtend was er een 

brandmelding in winkelcen-
trum Geesterduin. 

Omdat de sleutelhouder enige 
tijd op zich liet wachten werd 
in overleg met de politie be-
sloten om op hardhandige wij-
ze toegang tot het pand te krij-
gen. Het bleek uiteindelijk te 
gaan om een technisch man-
kement aan het inbraakalarm. 
(Foto Giel de Reus)

Wildwest 
op de A9
Akersloot - Vrijdag rond 17.00 
uur vlogen twee automobilisten 
elkaar in de haren op de snelweg 
A9 vlak voor de afslag Akersloot. 
Daarbij raakten hun auto’s flink 
beschadigd. 
Het conflict ontstond tussen 
twee automobilisten uit Alkmaar 
van 24 en 26 jaar oud. Ze kregen 
bij verkeersplein Kooimeer ruzie 
waarbij de 26-jarige man dacht 
dat zijn auto werd aangetikt door 
de auto van de 24-jarige man. 
Hierna reden ze verder over de 
A9 in de richting van Haarlem.
Daarbij haalden ze elkaar on-
verantwoord in en sneden ze el-
kaar af. Uiteindelijk stopten ze op 
de vluchtstrook en toen reed de 

26-jarige man opzettelijk achter-
uit tegen de auto van de 24-ja-
rige man. De auto van de 26-ja-
rige man kwam na de botsing 
in de berm terecht en hij wilde 
vluchten. De jongere man stap-
te uit en wilde beletten dat hij 
er vandoor zou gaan. Hij schop-
te de ruit van het linker voorpor-
tier in. De andere man liep hierbij 
een snee in zijn wenkbrauw op. 
Inmiddels waren er diverse an-
dere automobilisten gestopt en 
kon een handgemeen worden 
voorkomen. Onder hen was ook 
een agent in zijn vrije tijd. Bei-
de mannen zijn aangehouden en 
verhoord. Tegen hen wordt een 
proces-verbaal opgemaakt. Hun 
rijbewijzen zijn ingenomen. De 
oudere man werd in het zieken-
huis aan zijn verwonding behan-
deld maar was zo opstandig dat 
hij werd opgenomen op de psy-
chiatrische afdeling. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Bakkum:
05-02-2009: Matthijs Christiaan 
Cornelis, zoon van F.W. Zuilekom 
en E.S. Grimminck, geboren te 
Alkmaar. 08-02-2009: Lucas Ge-
rardus Hubertus, zoon van R.A. 
Vels en J. Kaandorp, geboren te 
Alkmaar.

Wonende te Castricum:
05-02-2009: Puk Imme, doch-
ter van E.M. de Jong en J. Ooms, 
geboren te Alkmaar. 07-02-2009: 
Kiki Frederieke Madelief, doch-
ter van J.J.H. Hunink en M.I. van 
der Waal, geboren te Beverwijk. 
07-02-2009: Felix Nicolaas, zoon 
van D. Kuijk en I. Mudde, gebo-
ren te Beverwijk. 08-02-2009: 
Stijn, zoon van S.R.J. van der Lit 
en E. Olbach, geboren te Bever-
wijk. 08-02-2009: Thijmen Cle-
mens, zoon van R. Marsé en E. 
de Kwaadsteniet, geboren te 
Alkmaar. 15-02-2009: Efsa Ra-
ziye Elif, dochter van U. Ipek en 
Y. Kahraman, geboren te Alk-
maar. 17-02-2009: Lars, zoon van 
M. Schramp en V.B.L. Langstraat, 
geboren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
06-02-2009: Bram, zoon van F. 
Zorge en A. Stolp, geboren te 
Alkmaar. 16-02-2009: Rosie, 
dochter van A.J. Krom en A.G. 
Kerssens, geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
13-02-2009: Visser, Peter H.C. en 
Haak, Marjolein C., beiden wo-
nende te Castricum. 13-02-2009: 

Sloog, Wouter L. en Tromp, Ste-
fanie M., beiden wonende te 
Castricum. 16-02-2009: Visjager, 
Dennis en Limmen, Marina, bei-
den wonende te Castricum. 18-
02-2009: Verzijde, Martin en de 
Visser, Marleen, beiden wonen-
de te Castricum. 18-02-2009: 
Vermeulen, Sjoer S. en Tissingh, 
Jasmijn A., beiden wonende te 
Castricum. 18-02-2009: Onstenk, 
Cornelis G. en ten Bokum, Mo-
nike E.M., beiden wonende te 
Akersloot. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
17-02-2009: Hillebrand, Arjan en 
Plomp, Fabiola, beiden wonende 
te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
09-02-2009: van den Bos, Dirk 
J., oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met A. 
Siewertsen. 12-02-2009: de Rij-
ke, Stephan M., oud 70 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
C.M. Room. 14-02-2009: Bijls-
ma, Wietze, oud 77 jaar, overle-
den te Beverwijk, gehuwd met 
H.B. Meijer.

Wonende te Akersloot:
12-02-2009: van Roode, Antoni-
us A.G., oud 73 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met H.A.J. van 
den Hengel.

Wonende te Oostzaan: 
15-02-2009: Link, Roelf, oud 70 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met L.M.F. de Jong.

Timmerdorp komt eraan
Limmen - Van 10 tot en met 14 augustus zal Conquista weer het tim-
merdorp Limmen organiseren. Het thema is inmiddels bekend, name-
lijk ‘Oud Hollands’. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al be-
gonnen, maar enthousiaste vrijwilligers zijn welkom. Contact via info@
conquista.nl. 

Castricum - Maandag 16 maart 
starten er weer nieuwe djem-
bélessen onder leiding van Ibu 
Sylla. Een djembé is een Afri-
kaans percussie instrument 
(houten trommel), bespannen 
met geitenvel. De lessen vinden 
plaats in Berg en Bal, de Bloe-
men 69 in Castricum en worden 
in blokken van 5 lessen gegeven. 
De proefles is van 19.30-21.00 en 
de kosten zijn 6,00 euro. 
De deelnemers kunnen een ei-
gen djembé meenemen of er 
een huren. 
Opgeven via ibusylla@hotmail.
com of tel. 06-135 66 229. Voor 
meer informatie zie www.nafaya.
com.

Proefles djembé

Castricum - De jaarlijkse 
postzegel(ruil-)beurs van de 
Postzegelvereniging ‘Castricum’ 
wordt gehouden op zondag 1 
maartvan 10.00 tot 16.00 uur in 
de aula van het Clusius College, 
Oranjelaan 2a te Castricum.
Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid en kwalitatief goed fila-
telistisch materiaal aan. Er kan 
door iedere verzamelaar ook vol-
op worden geruild.  
De beurs is geopend voor iede-
re verzamelaar van postzegels, 
post(waarde)stukken, ansicht-
kaarten enzovoort. De toegang 
is gratis.
Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van post-
zegels en de voordelen van een 
lidmaatschap voor niet georga-
niseerde verzamelaars.
Op de beurs is een speciale in-
formatiestand voor jonge ver-
zamelaars. Deze verzamelaars 
kunnen gratis postzegels uitzoe-
ken uit een grote partij door de 
seniorleden beschikbaar gestel-
de zegels.

Postzegelbeurs

Zondag open dag bij de 
Kennemer Duincampings
Castricum - Op zondag 1 maart 
is er een open dag bij de Kenne-
mer Duincampings Bakkum, Ge-
versduin en de Lakens. 

Naast de mogelijkheid om een 
kampeerplaats uit te kiezen, zijn 
er nog andere activiteiten op de 
camping. 

Op alle drie de campings, Ge-
versduin in Castricum, de Lakens 
in Bloemendaal aan zee en Bak-
kum in Castricum aan Zee, zijn 
de medewerkers tussen 10.00 en 
16.00 uur bij de receptie en op 
het terrein aanwezig om vragen 
te beantwoorden. 
Zie ook www.duinkamperen.nl.

Arie Lute erelid van de Skulpers
Castricum - Donderdagavond 
19 februari hield het shanty- en 
folksongkoor ‘de Skulpers’ hun 
jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. De Skulpers hebben een 
goed jaar achter de rug: van de 
veertien optredens waren er ook 
een aantal nieuwe locaties, zo-
als het Havenfestival in IJmui-
den, Boulevardfestival Scheve-
ningen, Smartlapfestival Boxtel 
en het Shanty Sjongfestival in 
Grouw (Frl.) 
Aan laatstgenoemd Sjongfes-
tival was een wedstrijd verbon-
den. De Skulpers behaalden hier 
een tweede plaats, met lof van 
de jury. Er was ook mutatie in het 
bestuur. Ben van Velzen trad te-
rug als lid van het bestuur, waar-
op Marcel Klaver (dirigent) voor 
zijn plaats werd gekozen. Oud 
voorzitter Arie Lute, die meer-
dere periodes als voorzitter op-
trad werd een oorkonde aange-
boden en met applaus als erelid 

begroet. Verder trad als pr man 
Hans Boot af. Jan Riteco werd 
gekozen als opvolger van Hans 
Boot. Er werd ook aandacht be-
steed aan het Festival van Dorp 
tot Kust, dat de Skulpers organi-
seren op zondag 14 juni. 
Zoals wellicht bekend bij de in-
woners van Castricum, wordt dit 
tweejaarlijkse festival gehouden 
op vijf podia te weten Bakkum 
aan Zee, terras restaurant Jo-
hanna’s Hof, Camping Bakkum, 
bezoekerscentrum De Hoep en 
plein Bakkum tegen over hotel 
restaurant Borst. Dit is eigenlijk 
de oorspronkelijke route van de 
Schelpenvissers. Vandaar ging 
het per schip naar de kalkovens 
in Akersloot. 
Leden van de Skulpers zijn nu 
nog actief bezig met zoeken naar 
sponsors voor deze happening. 
Tevens zijn de Skulpers nog op 
zoek naar zingende mannen. In-
fo via: www.skulpers.nl.

Arie Lute, (links) oud voorzitter, krijgt de oorkonde overhandigd van 
Kees Visser. (Foto: Hans Boot ).

Live optredens 
in Discovery
Castricum - Zaterdag 28 febru-
ari spelen de bands Wave Zero 
en Dirty Chocolate Pants live in 
jongerencentrum Discovery. Dir-
ty Chocolate Pants is een begin-
nende jonge band uit Alkmaar 
met invloeden van Nirvana en the 
Smashing Pumpkins. Met Malou 
en Roy Petrie op de bas en gitaar 
en Martijn en Youri Kuys, gitaar 
en drums is het punckrock dat 
de klok slaat. De tweede band 
van deze avond, Wave Zero, be-
gon in 2003 haar loopbaan en 
speelde al een paar maal in Dis-
covery. Psychedelische punkrock 
met een vleugje grunge is het re-
cept van deze formatie. 
Discovery opent haar deuren om 
20.30 uur en sluit om 1.00 uur. 
De entree is vanaf vijftien jaar en 
bedraagt 2,50 euro (legitimatie 
verplicht). Tiener en jongeren-
centrum Discovery is te vinden 
aan de Dorpsstraat 2a in Castri-
cum. 

Geen krant ontvangen? 

Bel 0251-674433
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Feestelijk gebeuren in ’t Achterom

Diamanten huwelijk Piet en Coba Zoon
Akersloot - Zondag vierden Piet 
en Coba Zoon-van der Eng hun 
60-jarig huwelijk in ’t Achter-
om met kinderen en kleinkinde-
ren. Met koffie en gebak en later 
een koud en warm buffet zat de 
stemming er goed in. De zater-
dag ervóór vond er een eucha-
ristieviering plaats in de Sint Ja-
cobuskerk, geleid door vicaris G. 
Geukers. Na onder de ereboog 
vóór de voordeur te zijn doorge-
lopen had ik vrijdag voorafgaand 
aan het grote feest een gesprek 
met het jubilerende echtpaar.
 
Andere tijden, andere omstan-
digheden. Piet en Coba trouw-
den bijna vijf jaar na de Twee-
de Wereldoorlog, op 24 febru-
ari 1949 om precies te zijn. Co-
ba moest als meisje van vijf-
tien al hard werken. Zo werk-
te zij als hulp in de huishouding 
bij families in Castricum, Bever-
wijk en Amsterdam. Maar toen 
haar moeder in 1948 op 58-jari-
ge leeftijd overleed moest zij als 
oudste van zes kinderen thuis de 
huishouding runnen. Haar va-
der was schipper op een vlet en 
haalde waai van de melkfabrie-
ken in De Noord om deze vervol-
gens naar de melksuikerfabriek 
in Uitgeest te brengen. Coba had 

het thuis druk. En hoe ontmoette 
zij nu haar huidige echtgenoot? 
Dat is een leuk verhaal. Piet had 
een broer, die slager was in Uit-
geest (Slagerij Engel Zoon). Hij 
ging voor zijn broer naar de men-
sen toe om de bestellingen op te 
nemen en bracht later het be-
stelde vlees bij de mensen thuis. 
Zo kwam hij ook bij Coba aan de 
deur. Hij vond haar aardig, maar 
tot een afspraak was het nog niet 
gekomen. Maar op de Middel-
weg in Uitgeest liepen de meis-
jes zondags vaak te wandelen en 
de jongens - weliswaar apart - 
eveneens. Piet, die uit Akersloot 
kwam. wandelde ook op de Mid-
delweg. Daar maakte hij een af-
spraakje met Coba. “Kan ik je 
ontmoeten op het Slimpad?”, zei 
hij. Coba was toen bijna achttien 
jaar en Piet was 21. Later zagen 
zij elkaar vaker in het Café Piet 
Baltus in Uitgeest, waar je in het 
weekend kon dansen. Dat was 
het begin van een lange relatie. 
Toen zij trouwden was Coba 24 
en Piet 27. Nu is zij 84 en hij 87 
en het lijkt zo lang geleden. Maar 
het is interessant om eens terug 
te kijken. 
Het is allemaal een groot verschil 
met het leven van hun kleinkin-
deren. Vroeger moest je na jouw 

lagere school vaak al meteen aan 
het werk. Piet, komend uit een 
gezin met acht kinderen werk-
te als 14-jarige jongen als inpak-
ker bij de cacaofabriek De Mor-
riaan te Wormerveer. Dat werk 
deed hij drie jaar. In de oorlog 
raakte hij als twintigjarige jon-
gen een half jaar in de gevange-
nis in Witlich (Duitsland) doordat 
heel gemeen meisjes in het café 
’t Pontje te Akersloot het V-teken 
maakten.  Een nare tijd daar hij 
er vaak rammelde van de hon-
ger. Kennissen uit Akersloot kre-
gen hem gelukkig weer vrij. Van 
1945 tot 1951 was Piet buschauf-
feur bij het busbedrijf Beentjes 
en De Bruijn. Hij haalde mensen 
op uit onder meer Akersloot en 
Uitgeest en bracht die naar hun 
werk bij de Hoogovens in IJmui-
den. Maar dat werk werd slecht 
betaald. Vervolgens ging hij wer-
ken bij de dompelvertinnerij van 
de Hoogovens. Toen die veel la-
ter werd opgeheven werkte hij 
nog een jaar bij de posterij van 
de Hoogovens. Dankzij een voor-
treffelijke regeling, waardoor hij 
er financieel geen cent op ach-
teruit ging, ging hij op 57-jari-
ge leeftijd in de vut. Nadien was 
hij nog behoorlijk actief. Al eer-
der verkreeg hij zijn papieren 

voor rij-instructeur. Voor de rij-
school Jaap Ursem in Uitgeest 
heeft hij in ’t totaal tien jaar rij-
les gegeven, werk dat hij ont-
zettend graag deed. Toen hij 65 
was, stopte hij.

Coba: “Toen wij trouwden was er 
geen huis te vinden. Wij hebben 
anderhalf jaar bij mijn schoonou-
ders ingewoond. Mijn schoonva-
der was veeboer. In 1950 konden 
wij dankzij Piets oudste broer 
Jan de helft van een dubbel 
woonhuis krijgen. Dat was in de 
Kerklaan 27 te Akersloot. In 1966 
verhuisden wij naar de Ixiastraat 
nummer zes, waar wij 42 jaar 
woonden.” Nu woont het echt-
paar sinds 15 maart in een seni-
orenwoning - en dan een mooie 

- in de Mozartlaan nr. 21. Piet 
en Coba kregen vijf kinderen en 
hebben tien kleinkinderen. Coba 
heeft als vrijwilligster veel goed 
werk verricht. Zo hielp zij mee 
het Vrouwengilde in Akersloot 
op te richten, was zij als vrijwil-
ligster betrokken bij de uitleen in 
de bibliotheek te Akersloot, was 
zij betrokken bij de oprichting en 
was zij tevens bestuurslid van 
de SWOA (Stichting Welzijn Ou-
deren Akersloot) en was zij tien 
jaar lang tot haar 70ste vrijwil-
ligster van De Zonnebloem. Zij 
zat in het bestuur van het woon-
zorgcentrum Strammerzoom te 
Akersloot en in dit tehuis is zij tot 
op heden actief. Reeds 25 jaar 
begeleidt zij elke week ouderen 
bij de viering. (Marga Wiersma)

En de groeten van Willeke Alberti

“Zit Johnny de Mol gitaar te 
spelen in mijn slaapkamer!”
Castricum - Castricum - “Heel 
erg gaaf, maar ook erg span-
nend.” Castricummer Mike Wal-
ker (24) heeft samen met An-
dré Reimes (32) uit Velserbroek 
een dag doorgebracht met Joh-
nny de Mol voor het tv-program-
ma Down met Johnny. Johnny de 
Mol volgt in zijn nieuwe program-
ma verschillende mensen met 
een verstandelijke beperking en 
niet alleen met het Down-syn-

droom. Maandagochtend kwam 
Johnny de Mol met een came-
raploeg naar Castricum waar de 
rockers André en Mike vol span-
ning op hem wachtten. “Ik heb 
een studiootje op mijn slaapka-
mer en daar hebben we samen 
met Johnny muziek gemaakt”, 
vertelt Mike. “Het was echt la-
chen. Zit Johnny de Mol lekker 
gitaar te spelen in mijn slaapka-
mer!” André en Mike werken toe 

naar een optreden met hun band 
Hades op het podium van de No-
zem en de Non tijdens de pre-
sentatie van de popcursisten van 
Muziekschool Heemskerk. 
Al eerder speelde de band de 
zaal daar helemaal plat. Oud-
popcursist Laura Muscas, die als 
persvoorlichter werkt bij Veroni-
ca, was daar bij en zij heeft de 
producent getipt voor het tv-pro-
gramma. 

Op Mike’s kamer. V.l.n.r.: Mike Walker, Johnny Mol en André Reimes.

“Johnny is toen met ons meege-
gaan de Connexxionbus in, sa-
men met de cameraploeg”, lacht 
André. “En we hebben gewoon 
muziek zitten maken in de bus. 
Het was in de bus dat Johnny’s 
moeder haar zoon belde. “Toen 
kregen we de groeten van Wil-
leke Alberti!”, zegt rocker Mike 
blij. 
’s Middags werd er verder ge-
speeld in Heemskerk met de rest 
van de band. Hans Chialastri is 
de docent van de popcursus. Al 
enige jaren werkt hij ook met 
groepen met een verstande-
lijke beperking. “Zo’n popcur-
sus is uniek”, vertelt hij. “Muzi-
kant Jan van der Schaaf uit Cas-
tricum werkte destijds op de af-
deling vorming en kwam met het 
idee om de popcursus ook voor 

deze doelgroep toegankelijk te 
maken. Ik gebruik bij hen geen 
methodiek zoals ik die bij an-
dere groepen wel gebruik. Uit-
gangspunt is wat ze wel kunnen 
en alles wat ze in huis hebben 
zo goed mogelijk te benutten. 
We worden eigenlijk een beetje 
vriendjes van elkaar die samen 
plezier maken met muziek. Mike 
en André zijn wel grote uitzon-
deringen. Echt geweldig hoe zij 
met kant en klare ideeën aanko-

men.” “Hans mag blij zijn dat hij 
ons heeft”, grapt Mike daarop. 

Beide mannen hebben een uit-
zonderlijk talent. André mag zich 
zonder meer woordkunstenaar 
noemen. Naast fraaie songtek-
sten maakt hij aangrijpende ge-
dichten. Bovendien laat hij zich 
horen in verschillende muziek-
stijlen; hij grunt, rapt en rockt. 

“Samen met Johnny hebben we 
een nieuw nummer gemaakt en 
die tekst heb ik ook geschreven. 
Het heet It’s Time.” Mike speelt 
gitaar, zingt en schrijft en com-
poneert zijn eigen nummers. “Ik 
maak al muziek vanaf mijn acht-
ste. Ik heb goed naar optredens 
gekeken van Nirvana en Metalli-
ca en zo en heel veel geoefend.” 

Zaterdagavond 28 februari is 
Johnny de Mol erbij als Hades 
speelt en ook ‘s middags tijdens 
de generale repetitie. 
André: “Wil je trouwens ook on-
ze drummer Edwin noemen, Pe-
ter de keyboardspeler en Marco 
en Rob? Want die horen ook bij 
de band.” 
De uitzending met André en 
Mike wordt uitgezonden op 22 
en 29 maart, in twee delen, om 
22.30 uur bij Veronica. 
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Houtrot Specialist biedt 
duurzame oplossingen
IJmuiden - In het bedrijf Houtrot 
Specialist verenigen Schilderbe-
drijf G. Breed en Timmerbedrijf 
H. de Meer hun talenten. Gerrie 
Breed was voorheen adviseur op 
het gebied van houtrotproduc-
ten. Henk werkte jaren als hout-
rotspecialist bij een groot onder-
houdsbedrijf. Sinds anderhalf 
jaar werken de bedrijven nauw 
samen. Zij hebben certificaten 
voor het vakkundig werken met 
diverse houtrotproducten. Tim-
merwerk, schilderwerk, glas zet-
ten en houtrotproblemen duur-
zaam oplossen zijn de compo-
nenten van de ideale combinatie 
waarmee zij zich zowel voor par-
ticulieren als voor woningcorpo-
raties en Verenigingen van Eige-
naren (VVE) inzetten.
,,Een houtrotprobleem kan di-
verse oorzaken hebben,’’ ver-
telt Henk de Meer. ,,De oorzaak 
vinden en zo mogelijk wegne-
men is de eerste stap. Een roes-
tige spijker, vocht, een construc-
tieprobleem of achterstallig on-
derhoud zijn mogelijke oorza-
ken. Met de oorzaak wordt ook 
al het rotte hout weggenomen 
en vervangen door nieuw hout, 
aangevuld met twee componen-
ten epoxyhars. Dit is een bijzon-
der milieuvriendelijke aanpak 

bij houtrot, want het bestaande 
kozijn kan grotendeels behou-
den blijven.’’ Na de vakkundige 
behandeling van het probleem 
door de Houtrot Specialist wordt 
het kozijn piekfijn afgewerkt en 
volgens offerte opgeleverd.
Werk aan een particuliere wo-
ning kost meestal ruim een dag. 
Grotere projecten duren uiter-
aard langer. Er wordt zo inge-
pland dat de overlast voor bewo-
ners beperkt blijft. ,,Het probleem 
met houtrot is dat je nooit pre-
cies weet wat je tegenkomt als je 
de rotte plekken weghaalt,’’ zegt 
Gerrie Breed. ,,Elke klus is dan 
ook maatwerk. Afhankelijk van 
de omstandigheden kiezen we 
voor  het juiste product en de 
beste oplossing. Zodat het kozijn 
weer jaren meekan.’’
De Houtrot Specialist heeft een 
vast team van vier vakmensen. 
Voor grotere projecten wor-
den vaklieden aangetrokken die 
vooraf een basisopleiding en een 
cursus voor certificering volgen.  
Door op deze manier te werken 
kan de Houtrot Specialist zich 
zeker de specialist op het gebied 
van gevelwerk noemen. Voor 
meer info kunt u bellen met 06-
46200649 of 06-53587277. Zie 
ook www.de-meer.eu.

Weight Watchers start 
cursus in De Bloemen
Castricum - De éérste bijeen-
komst van de Weight Watchers-
cursus in Castricum vindt plaats 
op 4 maart in Sportcentrum De 
Bloemen aan de Bloemen 71. 
Hier kunnen deelnemers hun 
Weight Watchers-cursus volgen 
onder leiding van Hetty Nas. 
Weight Watchers staat voor een 
gezonder en evenwichtiger le-
ven. Dit programma combineert 
voedingsadvies en wekelijkse 
groepsinteractie. Het bereiken 
en behouden van het ideale ge-
wicht is het doel van de cursus. 
Van vakantiekilo’s tot drastisch 

overgewicht; er wordt samen 
met een professionele coach 
stap voor stap gewerkt aan een 
individueel, gezond gewicht. 
Zonder stress of jojo-effect.
Het Weight Watchers programma 
gaat uit van verantwoord eten en 
genieten. En iedereen kan het 
volhouden! Weight Watchers is 
de langst bestaande autoriteit 
op het gebied van blijvend ge-
wichtsverlies. Zij motiveert meer 
dan een miljoen mensen over de 
gehele wereld hun levenswijze 
blijvend te veranderen. Met suc-
ces en al meer dan 40 jaar.

Weight Watchers is een weten-
schappelijk onderbouwde me-
thode, ontwikkeld door voe-
dingsdeskundigen en onder-
schreven door medici. 

Weight Watchers in Sportcen-
trum de Bloemen is er iede-
re woensdagavond om 20.00 
uur. Wegen en inschrijven van-
af 19.30 uur. Meer cursusinfor-
matie via telefoonnummer 0900-
2026060. Kijk voor de succes-
verhalen, tips, recepten en do-
cumentatie op www.weightwat-
chers.nl. 

Pieter Kooijman Ridder in orde Luie Bul
Castricum - Zaterdag heeft de 
carnavalsvereniging Pieter Kooij-
man geridderd in de order van 
de Luie Bul vanwege zijn vele 
verdiensten voor de Pieperduin-
se gemeenschap. Zo organiseer-

de hij bijzondere concerten in de 
Pancratiuskerk. 
Dit feestelijk gebeuren vond 
plaats in de Castricumse brand-
weerkazerne in aanwezigheid 
van vele dragers van de or-

Jubilarissen bij Vrouwen van Nu
Akersloot - Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering werden bij de 
afdeling Akersloot van Vrouwen 
van Nu twee leden in de bloe-
metjes gezet. Karin Ham en Dir-

ry Koomans waren 25 jaar lid van 
de afdeling. Uit handen van voor-
zitter Marjan Eijking kregen de
dames een herinneringsbordje 
en een feestelijk boeket. 

Tronen maken op Sokkerwei 
Castricum - Leerlingen van ba-
sisschool De Sokkerwei doen 
mee aan de Savantis Tronen-
wedstrijd. Tijdens de Tronen-
wedstrijd maken basisschool-
leerlingen het schildersvak van 
heel dichtbij mee. Het is een 
soort schilderles: de leerlingen 
ontvangen een bouwpakket van 
een troon, die ze naar eigen in-
zicht ontwerpen en beschilde-
ren. Deze lessen worden op ba-
sisschool De Sokkerwei begeleid 

door een professionele schil-
der, Siem Schram, uit Castricum. 
Daarnaast maken de leerlingen 
een projectverslag van ontwerp 
tot eindresultaat. 
Savantis wil met de Savantis Tro-
nenwedstrijd aansluiten bij de 
initiatieven vanuit de overheid 
om techniek in het basisonder-
wijs te promoten. Er vinden acht-
tien regionale wedstrijden plaats. 
De regionale verkiezing voor 
Noord-Holland is 8 april. 

Castricum - De Buona Sera  
Castricum op de Dorpsstraat 20 
bestaat 12,5 jaar en dat is reden 
voor een feestje.
Vrijdag 27 maart komt dj Dolphin 
alle wintersporters eens even la-
ten zien wat echt feesten is. Hij 
doet dit met de grootste après 
skihits van dit jaar. Zaterdag is 
het de beurt aan de gezelligste 
après ski-zanger van Nederland: 
Brian Broersen. Deze feestzan-
ger wordt muzikaal ondersteund 
door dj Little Bob. En op zaterdag 
7 februari komt Def Rymez naar 
de Buona Sera Castricum. 

Feest in Buona 
Sera Castricum

de van de Luie Bul. Het was de 
78ste ridder in de meer dan 38-
jarige geschiedenis van de ver-
eniging. Pieter Kooijman toonde 
zich aangenaam verrast met de 
onderscheiding. 

Regio - Er worden workshops 
natuurfotografie gegeven bij 
Stichting De Wielenmaker in Eg-
mond-Binnen Deelnemers heb-
ben een digitale camera met dia-
fragma en sluitertijd die handma-
tig in te stellen is. Kijk op www.
wielenmaker.nl voor de data. 

Natuurfotografie
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Open huis bij Fit4lady
Limmen - Zomaar binnenlopen 
wanneer het uitkomt en in korte 
tijd zowel de conditie verbeteren 
als een strakker lichaam krijgen, 
dat is wat veel vrouwen graag 
willen. Steeds meer dames uit de 
omgeving trainen een paar keer 
per week bij de unieke fitness-
clubs van Fit4lady. 
Wie ook betere conditie wil, meer 
energie en een strakker lichaam 
en de drempel van een sport-
school te hoog vindt, grijp nu 
de kans en begin ook met een 

training bij Fit4lady. Maandag 9 
maart houden Fit4lady Limmen, 
Alkmaar en Heerhugowaard 
open huis van 9.00 tot 20.30 uur.
Wat biedt Fit4lady allemaal? Een 
complete workout op muziek in 
30 minuten. Training van hart, 
longen en alle spiergroepen: van 
benen, armen en billen tot buik.  
Geen wachttijden of vaste uren, 
iedereen kan trainen zo vaak 
als gewenst en wanneer dat uit-
komt. Sporten in kleine groepjes 
met alleen vrouwen en meiden in 

een ontspannen sfeer. Persoon-
lijke begeleiding en wie wil af-
vallen, krijgt professionele on-
dersteuning. Ook zin om te gaan 
trainen of een kijkje te nemen? 
Loop eens binnen of bel voor een 
afspraak. 
Fit4lady  houdt een gezellig open 
huis op maandag 9 maart van 
9.00-20.30 uur. Het adre si Drie 
Linden 2, (naast Univé), tel.: 06–
22214029 en kijk ook voor infor-
matie of aanmelding op www.fit-
4lady.nl. 

De enthousiaste trainsters van Fit4lady in Limmen: Jorinde, Ella en Arina.

Meters voor mijlen bij 
Lijstenatelier André Weda
Castricum - Air Miles heeft in 
samenwerking met de Art & 
Frame Lijstenmakers weer een 
nieuwe actie: tegen inlevering 
van 3000 Air Miles ontvangt men 
een twee meter set ophangsy-
steem Click Rail van ArtiTeq. 
Met dit ophangsysteem is het 
niet meer nodig een spijker in de 
muur te slaan om ingelijste kunst 
op te hangen. 
Lijstenatelier André Weda biedt 
dit ophangsysteem aan. In een 
ArtiTeq MilesOnly set bevindt 
zich een, overschilderbare, twee 
meter rail die men tegen de 
wand monteert. Erbij horen twee 
speciale zelfblokkerende haken, 
die een gewicht van maar liefst 

15 kg kunnen houden. De ha-
ken worden op de bijgeleverde 
draden bevestigd die gemakke-
lijk op iedere plaats in de rail ge-
hangen kunnen worden. De dra-
den zijn gemakkelijk te verschui-
ven en de haken zijn in één be-
weging verstelbaar. Het ophan-
gen van kunst wordt zo wel heel 
erg makkelijk. 
Voor het perfect inlijsten van al-
lerlei soorten kunst kan men ook 
gebruikmaken van Air Miles. Te-
gen inlevering van voldoende Air 
Miles wordt 20% korting op in-
lijsten, kunst, posters en spiegels 
gegeven. Lijstenatelier André 
Weda is gevestigd aan de Toren-
straat 38 in Castricum. 

Een weekend Limmen 
Artistiek en Creatief
Limmen - Voor de 35e keer  
wordt de expositie ‘Limmen Ar-
tistiek en Creatief’ gehouden. Dit 
jaar wordt de tentoonstelling ge-
houden op zaterdag 7 en zon-
dag 8 maart. De expositie vindt 
plaats in boerderij De Vreden-
burg, Dusseldorperweg 64. Be-
langstellenden zijn welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. Deze zeer ge-
varieerde kunstmarkt geeft een 
kijkje in de artistieke en crea-
tieve wereld van vele hobbyisten 
en kunstenaars. Deze komen uit 
Limmen en omgeving.
Ook dit jaar is er weer opvallend 
veel aanbod van beeldhouwers, 
die  onder andere werken met: 
speksteen, keramiek of hout.
De deelnemende kunstschilders 
tonen werk van hoog niveau. De 

kunstenaars bieden hun kunst-
werken ook te koop aan.
Omdat het dit jaar de 35e keer 
is, wordt een feestelijk tintje ge-
geven aan het evenement. De 
Alkmaarse paneelschilder Sipke 
Schoorsta is uitgenodigd.
Deze schilder en docent zal bei-
de dagen een workshop geven.
Onder zijn leiding kan het pu-
bliek een schilderstukje ma-
ken, op een paneeltje. Het aantal 
plaatsen hiervoor is beperkt.
Hiervoor kan men zich aanmel-
den op tel.: 072-5051378 of 072-
5051337. Deelname kost 3,50 eu-
ro. Op zaterdag 7 maart wordt 
de expositie officieel geopend 
door Cees Admiraal uit Limmen. 
De toegang deze dagen is gra-
tis. Kijk voor meer informatie op 
www.limmencultuur.nl. 

Gorteldonk heet weer Limmen
Limmen - Afgelopen weekend 
was het griezelig gezellig binnen 
de grenzen van Gorteldonk. Lim-
men stond bol van de carnavals-
festiviteiten met carnavalsver-
eniging de Uylenspieghels. Op 
zaterdag 14 februari had Prins 
Tyl XIII tijdens de 45+ avond de 
Limmersleutel van burgemeester  
A. Emmens Knol gekregen. Dit 
was het startsein van het drukke 
carnavalsfeest in Limmen. 

Op zaterdag 21 februari werd er 
eerst in Castricum, Pieperduin, 
meegereden in de optocht. De 
prinsenkar en een kinderkar met 
Uylenspieghels waren zeker niet 
de enige deelnemers uit Gor-
teldonk. Zaterdagavond werd er 
gestart met een gezinsviering 
in de H. Corneliuskerk met veel 
verkleden kinderen. Hierna was 
er in de Burgerij de Foute avond 
met de Real Time Showband. 
Zondag was de optocht vanaf 
de Vuurbaak. Vanaf 13.00 kwa-
men de karren en vele verkle-
de mensen richting het park. Om 
13.30 uur vertrok de stoet door 
het dorp en had de gehele route 

veel toeschouwers aan de kant. 
Er reden twintig wagens mee en 
er waren verbouwde fietsen en 
een aantal jeugdige rollers met 
skelters, steps en skates. Ook 
waren er dit jaar heel mooi ver-
klede loopgroepen en eenlin-
gen mee in de optocht. Na af-
loop was de prijsuitreiking in de 
leutbunker de Burgerij met een 
superfeest voor jong en oud. Pa-
trick Bouquet, die tijdens de op-
tocht op de prinsenkar zong, trad 
op en hierna maakte dj Harold er 
een geweldig feest van. 

De eerste prijs van de lopers en 
rollers ging naar Luke en Joy-
ce Levering met hun griezelbus. 
De eerste prijs bij de grote kar-
ren ging naar de HPJ en bij de 
kleine karren aan de kar met de 
bruidjes. Op maandag was er het 
bezoek aan Camerdonk, verzor-
gingstehuis de Cameren, waar 
een gezellige middag met de be-
woners was. Dinsdag was er het 
boerenkielenbal als afsluiting. 
Foto’s van alle festiviteiten zijn 
te vinden op www.uylenspieg-
hels.nl. 

Castricum - Aan het einde van 
de zomervakantie wordt er voor 
de 36e keer een Timmerdorp ge-
organiseerd. Kinderen tussen 6 
en 16 jaar kunnen van 10 tot en 
met 14 augustus een houten hut 
bouwen. 

Op zaterdag 14 maart kunnen 
maximaal tweehonders kinderen 
van 9.30 tot 11.00 uur worden 
ingeschreven voor deelname. 
Deelnemers kunnen alleen door 
volwassenen worden ingeschre-
ven. De inschrijving zal plaats-
vinden in basisschool Visser ‘t 
Hooft aan de Kemphaan 17.

Deelname kost 20,00 euro en per 
gezin dient een volwassene twee 
stempels te halen. Een stempel 
kan verkregen worden door een 
aantal uren een bijdrage te leve-
ren aan de totstandkoming van  
Timmerdorp. Denk hierbij aan 
het helpen uitdelen van spijkers, 
het boren van gaten, het uit el-
kaar halen van pallets et cetera. 

Tijdens het inschrijven kan hier-
voor een afspraak worden ge-
maakt. Vragen of opmerkingen 
kunnen worden gezonden naar 
info@timmerdorpcastricum.nl. 
Kijk voor foto’s en verdere infor-
matie op www.timmerdorpcas-
tricum.nl.  

Inschrijven voor 
36e Timmerdorp



pagina 38 25 februari 2009

FC Castricum levert 
teamprestatie van formaat
Castricum - FC Castricum heeft 
opnieuw een uitstekende ze-
ge behaald. Na een vroege 1-
0 achterstand won de forma-
tie van trainer Mark Kranendonk 
uiteindelijk met 3-1 van concur-
rent BOL. 
De zege was zwaar bevochten, 
maar verdiend. Castricum ver-
stevigde de koppositie op de 

ranglijst. BOL staat tweede op 
zes punten, maar wel met een 
wedstrijd minder gespeeld.
Het is genoegzaam bekend, 
Castricum heeft de kwaliteiten 
om van elke tegenstander in de 
derde klasse te winnen. Dat de 
ploeg van Mark Kranendonk dat 
zaterdag ook deed had één re-
den: Castricum leverde collec-

Meervogels 60

Heren senioren 1 lijkt gereed 
voor de beslissende eindfase
Akersloot - Zaterdagavond 
speelden de Akersloters thuis 
tegen middenmoter Excelsior 53 
uit Grootebroek. Nog zonder Jel-
le Olgers en Wouter Valkering, 
maar wel weer met Rik Sander, 
Jim en Richard Krom in de ge-
lederen had Meervogels wat op-
startproblemen. De gevaarlijke 
rechterhoekspeler van de tegen-
stander zorgde er voor dat de 
nummer 5 van de ranglijst een 3-

0 voorsprong kon nemen. Daar-
na nam de sterke Meervogels-
verdediging de teugels in han-
den en dat leverde een aantal 
snelle tegenaanvallen op, waar-
uit Meervogels de tweede fase 
doeltreffend kon afronden. Bij 
rust had Meervogels al een rui-
me vier punten voorsprong.
Na rust was hetzelfde spelbeeld 
zichtbaar. Aan het einde van 
de wedstrijd ontving de tegen-

Twee keer winst voor Meervogels
Akersloot - Meervogels kan te-
rugkijken op een prima week-
end. De zaterdag 1 won overtui-
gend van Medemblik met 3-0, 
en dat was een verrassing. Me-
demblik staat op de tweede plek 
en is vooral achterin moeilijk te 
kloppen, maar in Akersloot ge-
beurde dat wel. 
Het zaterdagteam moet het 28 

februari opnemen tegen Zoua-
ven. 
De zondag 1 speelde uit te-
gen Sporting Krommenie. Voor-
al in de eerste helft speelden 
de Akersloters ijzersterk. Door 
van de Brink werd de score ge-
opend. Even later kon Jan Willem 
Kramer op fraaie wijze 0-2 sco-
ren. En nog voor het rustsignaal 

stander nog twee rode kaarten, 
waardoor de voorsprong niet 
meer in gevaar kwam. De eind-
stand werd 29-20 in het voordeel 
van de subtopper uit Akersloot.
Daarmee breekt de belangrijke 
eindfase van de competitie aan, 
waarin Meervogels in de strijd 
om de tweede plaats achtereen-
volgens nummer vier Schagen 
(zondag in Akersloot), koploper 
Lacom 91 en nummer 2 VZV (in 
Akersloot) treft. Wedstrijden die 
in de heenronde werden verlo-
ren. Vier punten zullen er voor 
zorgen dat Meervogels de twee-
de plaats zal innemen aan het 
einde van de zaalcompetitie.

tief een sterke prestatie. Trainer 
Mark Kranendonk benadrukte 
dat na afloop. “Natuurlijk kan ik 
individuele spelers roemen, maar 
ik geef het team als geheel een 
compliment. Vandaag heb ik een 
team zien functioneren zoals het 
moet.”
Mark Kranendonk kon ook trots 
zijn op zijn verdedigers. Er is veel 
gezegd over de defensieve kwa-
liteiten van het team, maar afge-
lopen zaterdag was weinig aan 
te merken op dat onderdeel van 
het spel. 

Castricums danspaar 
kampioen Tilburg Moves
Castricum - Afgelopen zondag 
was het internationaal danstoer-
nooi Tilburg Moves. Aan dit gro-
te evenement deden ook weer 
het Castricumse danspaar Mau-
rice Philipoom en Marieke van 
Londen mee in de hoogste ball-
room dansklasse, de A-klasse. 
Na een heel spannende en goe-
de finale te hebben gedanst kre-
gen Maurice en Marieke te ho-
ren dat zij de kampioenen wa-
ren van dit grote toernooi. Ze 

kregen op het podium een bo-
kaal en ook nog eens twee pro-
motiepunten erbij om te kunnen 
promoveren naar in Nederland 
de allerhoogste dansklasse, de 
hoofdklasse. 

Nu hebben de Castricummers 
nog maar twee punten nodig om 
te kunnen promoveren. Zondag 
1 maart gaan ze naar Den Bosch 
waar het jaarlijkse danstoernooi 
wordt georganiseerd.

Spanning in top WIK loopt op!
Castricum - Met het gelijktrek-
ken van de partijen in de boven-
ste top twee, staan Peter Ent en 
Cor Stroet met 18 partijen op een 
gedeelde plaats met 200 punten. 
Jan Martens rukte na een fabel-
achtige partij van 7.21 en 21 pun-
ten op, van de zevende naar de 
vierde plaats. Dit bracht zijn to-
taal op 189 punten met nog een 
partij achterstand.
De spanning om het kampi-
oenschap is nog volop aanwe-
zig. Na achttien partijen zijn er 
nog vijf partijen te gaan. Alle eer 
ging naar Jan Martens. Hij deed 
vriend en vijand versteld staan 
voor zijn prestatie tegen Jörgen 
Bolten. In veertien beurten joeg 
Jan het telbord naar de 101 ca-
ramboles. Jörgen die de laatste 
tijd niet voor de poes is, kwam 
ondanks dit geweld tegen Jan 
met 1.71 tot tien punten.
Dat Peter Ent tot de gelijke stand 
met Cor Stroet kwam, lag aan 
die ene partij tegen Ferry van 

Gennip, waarin hij vijftien pun-
ten meepikte. Cor had niet zijn 
avond en strandde op acht pun-
ten. Eindelijk de partij van Piet 
Liefting met een gemiddelde 
van boven de twee, waar hij lang 
naar streefde. De zestien punten 
pakte Piet tegen Peter Groenen-
dal die op negen punten stuitte. 
Mooi van Cynthia Slinger die met 
0.80 een extra punt meepakte.
Veel spelers die precies hun ba-
sisaantal haalden of er tegenaan 
zaten. Gert Lute, tien punten, als-
mede Wim Baltus met de hoog-
ste serie van 37, Wim van Duin 
en Kees Baars. De negen pun-
ters waren voor Cees Burgme-
ijer, Ferry van Gennip, Jan Kamp 
en Hans Kooijman. De partij tus-
sen Peter Vos en Henk Stengs 
sprong er tot slot weer bovenuit. 
In 25 beurten pakte Peter met 
1.44 de winst met twaalf pun-
ten. Henk was best tevreden met 
3.84 en elf punten, mede door de 
serie van 27 caramboles.

Goede prestatie Peperkamp
Castricum - In biljartcentrum 
Veld heeft Frans Peperkamp 
een goede partij gespeeld tegen 
koploper Ab Schuit uit Egmond. 
Frans ging snel van start en in 
de vijfde en zesde beurt maakte 
hij 63 caramboles. Ab had daar 
even geen antwoord op. De 250 
caramboles speelde Frans uit in 
elf beurten met een moyenne 
van 23.34. 
Ber Zonneveld heeft de smaak 
ook te pakken. Ber, die de laat-
ste weken goed speelt, maakte 
zijn 50 punten tegen Cees Suur-

mond in achttien beurten uit.
Cees Liefting won in 24 beurten 
van Ber Veld. Ber had er acht te-
kort. 
De jarige jop Jan Hemmer won 
op twee caramboles na van Hans 
Gosselink met een goed gemid-
delde van twee.
Jan Feeke en Gertjan Beentjes 
maakten iets te veel beurten. 
Tenslotte trok Gertjan aan het 
kortste eind. Jan Visser won met 
goed spel in vijftien beurten van 
Piet de Graaf met een kaderserie 
van 61 en 52.

kon Koelman de doelman van 
Krommenie voor de derde keer 
verslaan. In de tweede helft nam 
Meervogels gas terug maar de 
voorsprong kwam geen moment 
in gevaar. Wel kon Van den Bijl 
1-3 scoren. Meervogels had wei-
nig moeite gehad met de hek-
kensluiter. 
Het zondagteam speelt 1 maart 
weer tegen Sporting Krommenie, 
maar nu in Akersloot.  

The Sea Devils verliest 
opnieuw op de valreep
Castricum - De tegenstander 
van The Sea Devils, Racing Be-
verwijk, wordt gekenmerkd door 
veel lengte, een goed schot en 
slim spel. Een moeilijke wed-
strijd dus voor de Castricummers 
en dat werd het ook. Het eerste 
kwart waren de spelers uit Cas-
tricum duidelijk niet bij de les . 
Een slechte defense, veel balver-
lies en weinig goed samenspel 
zorgde al gauw voor een achter-
stand en eindigde in 13-22.
Het tweede kwart werd The Sea 
Devils feller en de schoten be-
gonnen te vallen. Met name 
Thijs Engels had z’n momenten 

met acht punten op rij. De spe-
lers van Beverwijk bleven echter 
in het spoor, door goed te schie-
ten op afstand en de vrije wor-
pen onberispelijk te nemen.
The Sea Devils kon de marge met 
rust slecht met een punt verklei-
nen, 36-44. 
In het derde kwart werd er door 
de Castricummers meer druk ge-
zet en ook door het aanvechten 
van scheids beslissingen raak-
ten de spelers uit Beverwijk ge-
agiteerd wat tot gevolg had dat 
The Sea Devils veel vrije worpen 
kreeg die uitstekend genomen 
werden, met name door Esteban 

Metselaar. Ook Fabian Strijder 
benutte de vrije worpen goed en 
ook op afstand deed deze for-
ward z’n werk. Het derde kwart 
was dan ook voor The Sea Devils 
met 22-19.
Met een verschil van slechts vijf 
punten leek een verrassing in de 
lucht. In de derde minuut van het 
vierde kwart werd het verschil 
drie punten. Maar telkens wist 
Beverwijk tegen te scoren. Met 
name hun vele vrije worpen wer-
den prima benut.
The Sea Devils mocht in de tien-
de minuut bijna aan de overwin-
ning ruiken maar miste twee van 
de vier vrije worpen op een stand 
van 77-78. Beverwijk wist in de 
slotminuut toch nog middels vrije 
worpen en een afstandschot de 
overwinning veilig te stellen.
Eindstand: 77-82.

Eilandspolder 
fietstoertocht
Akersloot - Op zondag 8 maart 
organiseert de Kennemer Toer 
Club haar eerste vrije toertocht 
van het seizoen, te weten de ‘Ei-
landspoldertocht’. 
De Eilandspoldertocht heeft 

twee routes, men kan kiezen uit 
de afstanden 40 of 70 kilome-
ter. Inschrijven voor een van de 
routes kan tussen 10.00 en 11.00 
uur in het clubhuis van de IJs-
club ‘Kees Jongert’ in Park As-
sumburg in Heemskerk. De 70 
kilometer heeft een groepsver-
trek om 10.15 uur. Deze groep 
rijdt over het algemeen met een 
snelheid van rondom de 25 km/

u. Iedereen die het wil kan zich 
hier bij aansluiten maar uiteraard 
staat het iedereen vrij om zijn of 
haar eigen tempo te rijden.
De deelnamekosten voor beide 
afstanden zijn voor N.T.F.U.-le-
den 1,00 euro en voor de overi-
ge deelnemers 1,50 euro.
Voor meer informatie: H. van der 
Laan, telefoon; 0251-656254 of 
www.kennemertc.nl.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
25 februari 2009

Speciaal Journaal over 
Castricumse Wmo
Radio Castricum gaat vanaf 5 maart een Castricums Journaal uitzenden dat specifiek 
gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de maandelijkse uit-
zendingen stellen de leden van de Wmo-raad uiteenlopende onderwerpen aan de 
orde die te maken hebben met het uitvoeren van de wet. Dat kan variëren van man-
telzorg en geestelijke gezondheidszorg tot huishoudelijke hulp. De wet is erop gericht 
om mensen in de gemeente zo lang mogelijk mee te (kunnen) laten doen aan de 
maatschappij.

Derde Wmo-krant bij ieder 
huishouden op de deurmat
In de tweede helft van maart wordt voor de derde keer een Wmo-krant huis aan huis 
verspreid op alle adressen in de gemeente zonder nee/nee-sticker op de brievenbus. 
Twee jaar na de invoering van de wet kijkt de gemeente tevreden terug op wat er al is 
gerealiseerd. Maar tegelijkertijd staan er nog talloze goede voornemens op haar lijstje. 
“Dat dit werk nooit echt af is, daarvan getuigt deze derde Wmo-krant. Het geeft de 
inwoners een beeld van waar de gemeente in het kader van de Wmo op let, waar 
praktische zaken worden geregeld, en waar we in de naaste toekomst nog aan gaan 
werken”, aldus wethouder John Hommes. Houdt uw brievenbus dus in de gaten. 

Castricum brengt 
uitstoot CO2 in kaart
Gemeente Castricum gaat meedoen met een regionaal project om de CO2-uitstoot in 
kaart te brengen. Zo kan worden vastgesteld wat de klimaatmaatregelen de komende 
tijd daadwerkelijk aan vermindering van deze uitstoot opleveren.

Duurzaam Omgeven is een van de terrei-
nen op klimaatgebied waar Castricum aan 
werkt. Zo maakt de gemeente afspraken 
met initiatiefnemers van bouwprojecten 
om woningen en gebouwen energiezuini-
ger en duurzamer te bouwen. Voorbeel-
den hiervan zijn de nieuwbouw van Nieuw 
Geesterhage door De Combinatie en het 
appartementengebouw met 48 starters-
woningen op de voormalige Klimop-loca-
tie door Woningcorporatie De Wonerij. 
Ook bij de renovatie en uitbreiding van 
het gemeentehuis geldt een pakket aan 
duurzame en energiebesparende maatre-
gelen, zoals een ondergronds energieop-
slagsysteem voor verwarming en koeling 
van het gemeentehuis. 
Voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma 
Klimaatbeleid is subsidie aangevraagd bij 
het Rijk. 
Het programma bestaat uit 18 projecten 
gericht op energiebesparing en meer ge-
bruik van duurzame energie. Het uiteinde-
lijk doel is om de CO2 uitstoot in de hele 
gemeente terug te dringen. 

Co2 servicepunt
Om te kunnen vaststellen of de projecten 
tot de gewenste resultaten leiden, is het 
belangrijk de uitstoot van CO2 in kaart 
te brengen en jaarlijks te volgen. Daarom 
gaat Castricum meedoen met het project 
‘Naar een CO2-neutrale gemeente’ dat 
opgezet is door het CO2-servicepunt van 
de Provincie Noord-Holland. Dit onder-
steunt gemeenten bij de uitvoering van 
het klimaatbeleid, onder andere met regi-
onale projecten.
In het project wordt eerst een zogenaam-
de nulmeting gedaan van de CO2-uit-
stoot.  Vervolgens wordt doorgerekend 
wat het klimaatbeleid van de gemeente 
aan besparingen gaat opleveren. Ook 
wil de gemeente duidelijk krijgen welke 
nieuwe projecten opgezet zouden kunnen 
worden om de CO2-uitstoot nog verder te 
verminderen. 
Het project wordt volledig betaald door 
het CO2-servicepunt.
Castricum is aangesloten bij het Klimaat-
akkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 
‘Samen werken aan een klimaatbestendig 
en duurzaam Nederland’. Daartoe heeft 
de gemeente een nieuw Uitvoeringspro-
gramma Klimaatbeleid opgesteld. Als Mil-
lenniumgemeente zet Castricum zich in 
voor wereldwijde armoedebestrijding en 

 Wmo belicht

een duurzame samenleving.
Meer informatie: H. Smith, tel. (0251) 
661166.



AAngevrAAgde
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

120902	 	Achterweg 17 in Limmen
  Het slopen van de woning
	 Charlotte de Bourbonstraat 19 in Castricum

Het verwijderen van asbestplaten
130209	 Kogerpolder 1a in de Woude

Het tijdelijk plaatsen van een toiletunit
160209	 Hogeweg 31 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Stationsweg 13a in Castricum
Het wijzigen van de gevels

170209	 Sans Souci 113 in Castricum
Het samenvoegen van diverse appartementen

180209	 Breedeweg 37 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

190209	 Jo Imminkstraat 1 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Mozartlaan 22 in Castricum
Het bouwen van een woning

	 Arnoldsonstraat 8 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding
200209	 Charlotte de Bourbonstraat 19 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 26 februari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
	 Henri Schuytstraat 17a in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-

sluiten genomen:

bOuwvergunningen
190209	 Volkstuinencomplex ‘Breedeweg’ in Castricum

Het plaatsen van een hobbykasje
	 Thalia 27 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Peter Duijmstraat 11 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Pijlkruid 2 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Zonnedauw 4 in Limmen
Het vergroten van de fietsenstalling

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening, de gemeentelijke locatie in Limmen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

n Onjuiste websitevermelding
Het plan ‘Wijziging plan Stierop 2 / de Woude’  werd 11 
februari gepubliceerd. In de tekst staat een verwijzing 
naar de website www.gemeentecastricum.nl . Dit moet 
zijn: www.castricum.nl.

Castricum, 25 februari 2009

Agenda
Raadsplein
26 februari 2009
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp Kamer
19:30 - 20:00 Vervolg op eerder genomen besluit op burgerinitiatief

Vrienden van de Bakkerij Aula
19:30 - 20:00 Amendement GDB inzake herinrichting strandplateau 38
20:00 - 21:00 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Castricum Aula
20:00 - 20:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 12 februari 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

20:30 - 21:00 Bezwaarschriften en advies bezwaarschriftencommissie bij
voorbereidingsbesluit Limmerweg 2b te Castricum 38

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadsvergadering
21:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Raadsdebat:

a. Over vervolg motie Schiphol
b. Over seizoensbegrenzing behorende bij kadernota Duincampings

4. Besluitvorming
a. Kadernota duincampings inclusief amendementen 
b. Nota integrale handhaving
c. Herinrichting strandplateau (o.v.b. uitkomsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. 
E-mail: verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl .
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten kunnen met gebruik van de ge-
handicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het politie-
bureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten 5 maart 2009
Tijd Onderwerp Plaats
19:30 - 20:30 Presentatie over aankomende herziening Welstandsnota Aula

de herziening van de Welstandsnota
is het onderwerp van de raads-
activiteit op donderdag 5 maart.

Welstandsnota in raadsactiviteit

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft 
meestal een bouwvergunning nodig. De 
gemeente toetst het plan aan allerlei wet-
ten en regels en ook aan wat heet de ‘rede-
lijke eisen van welstand’.  Daarmee wordt 
bedoeld dat het  bouwplan er op zichzelf 
redelijk moet uitzien, en ook dat het rede-
lijk in de omgeving moet passen. De om-
geving zelf is dus medebepalend voor de 
welstandseisen.  Voor de beoordeling van 
het bouwplan op redelijke eisen van wel-
stand vragen burgemeester en wethouders 
advies aan een commissie van onafhanke-
lijke deskundigen, de welstandscommissie. 
Deze commissie beoordeelt een bouwplan 
aan de hand van criteria die zijn  vastgelegd 
in de Welstandsnota.
De huidige Welstandsnota dateert uit 2004. 
Het is tijd om deze nota te herzien. Dat 
heeft onder meer te maken met nieuwe 
inzichten, waaronder de wens van overhe-
den tot deregulering en ook de aanwijzing 
van gemeentelijke monumenten.

De presentatie aan de gemeenteraad gaat 
over de richting van de nieuwe Welstands-
nota 2010 en over de mogelijke beoorde-
lingscriteria.
Er worden drie modellen aan de raad ge-
presenteerd. Een vereenvoudiging van de 
huidige Welstandsnota, een nieuwe Wel-
standsnota die meer uitgaat van de iden-
titeit van de vijf afzonderlijke kernen van 
de gemeente Castricum en een model dat 
uitgaat van een welstandsvrije gemeente.
De presentatie is een voorbereiding op de 
bespreking van de modellen in de Raads-
carrousel van 12 maart. Daarin kan de raad 
aangeven welk model de voorkeur ge-
niet. Op basis daarvan zal het college een 
nieuwe Welstandsnota uitwerken en in het 
najaar van 2009 ter vaststelling aanbieden 
aan de gemeenteraad.

Voor informatie over de Welstandsnota: 
Ton Koning, tel. (0251) 661134, e-mail ko-
ning@castricum.nl).

Boete voor parkeren op de stoep
Parkeren voor de eigen voordeur lukt niet altijd meer. Maar parkeren op de stoep is 
dan niet de beste oplossing. De parkeercontroleurs van Castricum zijn momenteel 
extra alert op het parkeren op de stoep en delen zo nodig bekeuringen uit.
Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over auto’s op de stoep. Voor 
degenen die minder goed ter been zijn, voor ouderen en voor kinderen is het lastig 
en onveilig. Het aanzicht van de straat wordt er ook niet beter op. 
In veel wijken is parkeren voor de woning niet altijd meer mogelijk. Parkeerruimte is 
er wel, maar dan op een kleine loopafstand. Tot nu toe bieden die parkeerplekken 
bijna overal uitkomst. De gemeente roept autobezitters dan ook op om de auto op de 
aangewezen parkeerplaatsen te parkeren. Dat kan een boete van € 60, - uitsparen.
Meer informatie: team Civiele Werken, tel. (0251) 661122.


