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	van e9,25 voor € 7,95
Caramelslof
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tot ziens bij

Hazelnoot slagroomslof
hazelnootprogrés van vers gebrande 

hazelnoten, bomvol slagroom

van 8,95 voor 6,95

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

E7,50

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Drieling kondigt lente aan
Castricum - Op maandag 1 
maart is, meteorologisch ge-
zien, de lente begonnen. Maar 
toen was het nog te koud. Dins-
dag scheen de zon en moch-
ten de lammetjes voor de aller-
eerste keer de Limmerpolder in. 
Het was wel even wennen. De 
drie lammetjes bleven eerst vei-
lig bij moeder schaap in de buurt 
staan, voordat ze aan het echte 
dartelen toekwamen.   Foto: Pe-
ter van Renen.

Broek omlaag voor agenten
Castricum - Een 25-jarige man 
uit Castricum werd zondagoch-
tend rond 2.50 uur aangehouden 
op de Dorpsstraat. 
De man kwam aanlopen toen de 
politie voor een horecagelegen-
heid stond. Hij riep iets in de rich-
ting van de agenten, maar de-

ze negeerden hem. Toen de man 
weer terugliep, vond hij het no-
dig om ten overstaan van het ge-
hele uitgaanspubliek zijn broek 
te laten zakken en zijn ontblote 
achterwerk te laten zien. De man 
werd aangehouden voor beledi-
ging. 
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pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

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

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Open Huis:
zaterdag 6 maart 2010
van 10.00 - 13.00 uur

‘N BLIK OP
JE TOEKOMST!
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Hooglander
Hamburgers

elke
4e

gratis
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Kraai brengt brandweer in actie
Castricum - Bewoners aan de 
Rooseveltlaan merkten dat er een 
vogel in de schoorsteen vastzat. 
Nadat de kachel was verwijderd 
kon de kraai door de brandweer 
worden gepakt. Het beest vloog 

daarna uit handen van zijn red-
ders zijn vrijheid tegemoet. 

vanaf pagina 12

Bon 
Appetit
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
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 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men 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.
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.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, 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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-02-2010: Royce Cornelis 
Bob, zoon van B.D. van der Zee 
en B.M.C. van de Poll, geboren 
te Castricum. 25-02-2010: Thijs 
Vincent, zoon van V.H. Dings 
en S.C.M. Broersen, geboren te 
Castricum.

Wonende te Limmen:
19-02-2010: Nysah Lia Sienna, 
dochter van T.M. Vermolen en 
L.C.J.M. Koot, geboren te Bever-
wijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-02-2010: Goeman, Paulus J. 
en van den Berg, Esther A., bei-
den wonende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-02-2010: Weterman, Wilhel-
mina C., oud 82 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met F. Groe-
nendaal. 18-02-2010: Groen, 

Antje, oud 88 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
C.A. van Opzeeland. 19-02-2010: 
Eegerdingk, Wijbo, oud 82 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met I.W. de Jong. 24-02-2010: 
Tol, Dieuwera, oud 90 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.J. Kuijs.

Wonende te Bakkum:
18-02-2010: Dirkson, Geertrui-
da M., oud 88 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
J.T. van Velzen.

Wonende te Limmen:
17-02-2010: Admiraal, Sieuw-
tje, oud 86 jaar, gehuwd geweest 
met H.J. Zomerdijk, overleden te 
Limmen. 18-02-2010: Admiraal, 
Catharina, oud 83 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd  geweest 
met C.N. Admiraal.
Wonende te Koog aan de Zaan:
23-02-2010: Koopman, Jan, oud 
87 jaar, gehuwd met M.E. van 
Straaten, overleden te Bakkum.

Muziekmiddag bij De 
Zonnebloem Limmen
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt ouderen en gasten 
van de Zonnebloem uit voor een 
gezellige muziekmiddag door het 
Muziektheatergezelschap Nieuw 
Danza uit Alkmaar. 
Het optreden vindt plaats op za-
terdag 13 maart in De Burgerij, 
aanvang 14.00 uur; zaal open om 
13.30 uur.
De enthousiaste leden van het 
muziekgezelschap brengen een 
gevarieerd programma dat een-
ieder zeker zal boeien met me-
lodieën uit operette, musical, re-

vue en cabaret. Er is onder an-
dere een selectie uit de operet-
te Die lustige Witwe van Franz 
Léhar en de musical The Sound 
of Music van Richard Rogers,  
revue en cabaret met bekende 
Nederlandse liedjes. Het geheel 
wordt gebracht in een spranke-
lende show, verzorgd door een 
groot aantal zangers en zange-
ressen van klein tot groot, gesto-
ken in schitterende kledij. 
Wie problemen met vervoer 
heeft, kan bellen met mevrouw 
De Ruiter, tel. 072-5051861.

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-

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Oosterweide Castricum: gecas-
treerde kater, Britse korthaar, 
lichtbruin met  wit gestreept, wit-
te bef, helft van neus wit, wit aan 
de poten, gechipt, 2 jaar, Sjakie.

Gerrit van Dok is de volgende 
gast bij ‘de 100 van Castricum’
Castricum - In de volgende uit-
zending van ‘de 100 van Castri-
cum’ is te gast Gerrit van Dok 
uit Castricum. De uitzending is 
op donderdag 4 maart van 21.00 
uur tot 22.00 uur. Herhaling is op 
zondag 7 maart van 12.00 uur tot 
13.00 uur. Gerrit is een schaatser, 
hij schaatste de barre Elfsteden-
tocht van 1963. De tocht waar 
eind vorig jaar een film over is 
gemaakt. Tijdens de uitzending 
vertelt hij over deze tocht als 
toerschaatser, maar ook over de 
tocht van ’54, die hij uitreed. Ook 
wordt tijdens de uitzending ge-
vraagd wat hij sindsdien doet en 
heeft gedaan. De uitzending is in 
stereo tot ver in de regio te be-
luisteren via de etherfrequen-
tie 105.0 FM en op twee kabel-
frequenties namelijk 104.5 FM 
voor Bakkum en Castricum en 
89.0 FM voor Akersloot, Limmen 

en De Woude. Wie een tip heeft 
voor Radio Castricum105 over 
een leuk, bijzonder op opvallend 
persoon uit de gemeente Castri-
cum, kan dit mailen naar 100@
castricum105.nl. Foto: Combi 
Loek Anderson.
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Hondenstront dumpen
Rond de jaarwisseling zijn er circa vijftig prullenbakken van de gemeente 
Castricum door vandalen opgeblazen. Dit cijfer heb ik van de gemeente 
zelf, omdat ik aangifte heb gedaan van vernieling van een prullenbak aan 
de Admiraal de Ruyterlaan, nabij de Van Speykkade. Dat hondenbezit-
ters de stront van hun huisdieren opruimen is keurig, er zijn er tenslotte 
een heleboel die dat niet doen. Maar om het vervolgens te dumpen 
terwijl er geen prullenbak is, dat snap ik niet. Ik heb de eigenaresse van 
twee labradors er op aangesproken. Het was de tweede keer dat ik zag 
dat zij er een zakje aan toevoegde. Haar antwoord was als volgt: “De 
gemeente heeft een hekel aan honden. De prullenbak is al drie maanden 
weg en komt ook niet terug.” Toen ik haar probeerde uit te leggen dat 
de prullenbak was opgeblazen, werd zij alleen maar boos en wuifde mijn 
verhaal weg. Ik snap heel goed dat de gemeente geen vijftig prullenbak-
ken op voorraad heeft, maar ik hoop dat er een oplossing komt voor alle 
partijen. De gemeente zal de prullenbakken in het vervolg maar weg 
moeten halen voordat de verkoop van het vuurwerk begint.
R. Bouwknegt, Castricum.
Naschrift: Toevallig is vorige week woensdag een nieuwe prullenbak ge-
plaatst op deze locatie.

De vuilnisbak staat droog
Sinds enige dagen zijn wij verblijd met een bushok bij de bushalte voor 
ons huis. Deze bushalte is alleen gedurende een paar maanden in de 
zomer in gebruik. Gedurende de afgelopen 35 jaar stappen er op jaar-
basis bij deze halte zo’n twintig passagiers in. Volgens goed gebruik is de 
bushalte geschikt gemaakt voor gebruikers van een rolstoel. Natuurlijk 
is het fijn dat die twintig personen als het regent droogstaan, want ze 
zijn tenslotte op weg naar het strand. Rolstoelgebruikers, moeten wel 
klimbenodigdheden meenemen, want de oprit is voor valide mensen, 
vanwege het stijgingspercentage al moeilijk te nemen. Bij het verlaten 
van de bus is er onze garagedeur, want zij worden gelanceerd. Bedenk 
echter wel dat deze volkomen onnodige en ondoordachte uitgave van 
de provincie door ons, als burgers, zal moeten worden betaald. Gelukkig 
staan onze vuilnisbakken droog.
Peter Vos, Zeeweg 1 Bakkum.

Niet rechts-
geldig
In de verordening WMO2010 staat 
vermeld dat jaarlijks eigen bij-
dragen die aanvragers dienen te 
voldoen door het college worden 
vastgesteld en worden opgeno-
men in het Besluit Maatschappe-
lijke Ondersteuning. Blijkens een 
uitspraak van de rechter is deze 
regel niet conform de wet. Het 
gevolg daarvan is dat de eigen 
bijdrage die voor huishoudelijke 
hulp door de gemeente via het 
CAK in rekening wordt gebracht 
niet rechtsgeldig is. In de uitspraak 
‘Gelet op het voorgaande is de 
rechtbank van oordeel dat de be-
voegdheid van de raad om te be-
palen dat, en in welke gevallen, een 
eigen bijdrage wordt opgelegd, en 
in dat verband te regelen wat de 
omvang van deze eigen bijdrage is, 
niet kan worden overgedragen aan 
het college. Artikel 7 van de Ver-
ordening, als ook artikel 2 van het 
daarop gebaseerde Financieel be-
sluit missen derhalve verbindende 
kracht. U begrijpt dat dit impliceert 
dat ook in Castricum de betreffen-
de artikelen in WMO verordening 
en besluit niet verbindend zijn. Het 
lijkt daarom gerechtvaard om aan 
alle burgers van Castricum die een 
dergelijke bijdrage hebben betaald 
voor huishoudelijke verzorging 
vanuit WMO een terugbetaling te 
doen.

Rob Saat, Castricum.

Nieuwe expositie en gewijzigde 
openingstijden Oud-Castricum
Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum heeft besloten 
om de openingstijden op haar 
open dagen met ingang van zon-
dag 7 maart te wijzigen. 

Dit betekent dat het Historisch 
Informatiecentrum De Duynkant 

aan de Geversweg 1b op die 
dag is opengesteld van 12.00 tot 
17.00 uur. Ook is er dan een nieu-
we expositie te bezichtigen met 
als onderwerp ’65 jaar bevrijding 
Castricum en Bakkum’. 
Er zijn veel foto’s en materia-
len te zien, die betrekking heb-

ben op de Tweede Wereldoor-
log. Ook wordt er afwisselend 
een diavoorstelling vertoond 
over de oorlogsjaren in ons dorp 
en daarnaast draait er een door 
Loek Zonneveld samengestel-
de film met originele beelden uit 
die tijd. 

Scouting Akersloot wil 
nieuwe clubhuis afmaken
Sinds 2001 is Scouting Akersloot bezig geweest met het voorbereiden 
en te komen tot de bouw van een nieuw onderkomen voor onze groep. 
In 2004 is hiervoor een geschikt stuk grond gevonden aan de Verlengde 
Roemersdijk 4. Later is bij raadsbesluit met 23 voor en 2 tegen besloten 
dat ons plan doorgang kon vinden. Vijf bouwkavels op de oude locatie en 
wij konden een verenigingsgebouw oprichten. Er is door ons gesproken 
met een projectontwikkelaar, en we zijn in 2008 tot een overeenkomst 
gekomen. Er was echter een ontbindende voorwaarde aan het gehele 
plan. Er werd afgesproken dat het plan alleen doorgang kon vinden als 
alle vijf kavels verkocht zouden zijn. Inmiddels had scouting ruim 30.000 
euro geïnvesteerd in het bouwplan. Dit geld is in de loop der jaren door 
acties bijeengesprokkeld. Half 2009 begonnen wij ons zorgen te maken 
over uitblijven van de verkoop van de twee laatste kavels. Na wat gepuz-
zel en geschuif met gelden werd 19 oktober 2009 de eerste paal gesla-
gen van ons nieuwe clubhuis. Maar nu is er nog steeds geen vooruitzicht 
dat de kavels binnen afzienbare tijd zullen worden verkocht. Het gebouw 
vordert en binnenkort mogen wij  het pand in om te schilderen, zowel 
binnen/buiten, het plaatsen van de keuken, inrichten van lokalen en het 
gehele buitenterrein. Hiervoor schatten wij nog 40.000 euro nodig te 
hebben. Zonder dit geld hebben wij een ongeslepen diamant in handen. 
Nu blijkt dat de gemeente dit geld ons niet kan lenen tegen een rente-
vergoeding. De gemeente wil alleen garant staan voor een hypotheek, 
maar ook dit moet eerst onderzocht worden. Ondertussen hebben we 
diverse particulieren gebeld met de vraag of zij geld konden lenen. Een 
bedrag van 25.000 is het maximale, dus er is een gat van 15.000 euro. 
In oktober 2009 hebben wij 6.700 euro betaald aan de gemeente; leges 
voor het nieuwe gebouw. Dit bedrag is van dusdanige grootte dat het 
ons een mooi gebaar, een afscheidscadeau lijkt van de huidige raad. Als 
u 6.700 euro toezegt, kunnen wij binnen afzienbare tijd ons gebouw zo 
goed als afmaken. 
Namens Scouting Akersloot, Rob Dekker, Hennie Verduin. (Ingekort 
door de redactie). 

Angst en vrees in Limmen voor 
GSM/UMTS-antennemast
Het college van Castricum is voornemens een bouwvergunning te ver-
lenen voor het plaatsen van een 40 meter hoge GSM/UMTS-anten-
nemast. Vooruitlopend hierop heeft het college hiervoor al een huur-
overeenkomst voor plaatsing gesloten met Vodafone voor een perceel 
grond aan de Schipperslaan, nabij nr. 4. Omdat de invloed van de elek-
tromagnetische straling van een dergelijke antenne-installatie zeer om-
streden is heeft de gemeenteraad in het antennebeleid vastgelegd dat 
een dergelijke antennemast ten minste 100 meter van woningen moet 
worden geplaatst. Dat op het bedrijventerrein aan de Schipperslaan da-
gelijks velen hun arbeid verrichten binnen die afstand lijkt voor het col-
lege niet van belang. Tijdens de informatiebijeenkomst in ‘de Burgerij’ in 
Limmen donderdag 25 februari bleek dat de gemeente 87 zienswijzen 
heeft gekregen van zeer verontruste omwonenden en bedrijven. De in-
formatiebijeenkomst was bedoeld om de ongerustheid weg te nemen. 
Het omgekeerde lijkt het geval. De vertegenwoordigers van het Anten-
nebureau en van de GGD konden de verontrusting niet wegnemen en 
ook de verantwoordelijke VVD-wethouder Portegies kon de aanwezi-
gen niet geruststellen. De omwonenden en bedrijfseigenaren namen het 
haar kwalijk dat de bijeenkomst in de voorjaarsvakantie was gepland en 
dat het college met Vodafone al een huurovereenkomst is aangegaan. 
Naast de gezondheidsaspecten van de antenne-installatie vrezen de 
omwonenden en de bedrijfseigenaren een verminderde waarde van hun 
bezittingen door de aanwezigheid straks van de 40 meter hoge anten-
neconstructie die dus net zo hoog wordt als de toren van de Cornelius-
kerk. Ook het woongenot wordt door de aanwezigheid van deze giga 
antenneconstructie verminderd. Uit de getoonde kaarten bleek dat er 
best alternatieve locaties zijn te vinden die net zo geschikt zijn voor de 
antenne en waar de omwonenden er geen last van zullen ondervinden. 
Waarom daar door het college niet voor is gekozen werd niet duidelijk. 
Wel duidelijk werd dat de omwonenden en de bedrijven er alles aan 
gaan doen om te verhinderen dat het college een bouwvergunning gaat 
verlenen voor plaatsing aan de Schipperslaan.
De hele gang van zaken maakt pijnlijk duidelijk dat van het voornemen 
van het PvdA, GDB en VVD-college van vier jaar geleden ‘dat ze eerst 
goed naar de wensen van de bevolking zou gaan luisteren’, niets is te-
recht gekomen. Een gemiste kans. 

Omwonenden en bedrijfseigenaren Schipperslaan. (Namen bekend bij 
de redactie).

Ook in Castricum werd de bevrijding massaal gevierd.
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Optreden van Di-rect 
in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - Sporthal Beverwijk 
heeft een primeur. Op vrijdag 2 
april speelt Di-rect daar hun eer-
ste show in de nieuwe bezetting.
Nauwelijks een jaar na het af-
scheid van zanger Tim Akker-
man is de band weer compleet 
en klaar om te touren. Na tien 
jaar succes bestaat Di-rect vanaf 
heden uit vijf bandleden. Zanger 
Marcel Veenendaal en toetsenist 
Vince van Reeken behoren nu 
ook tot de vaste kern. Van zan-
ger Marcel heeft zijn strijd ge-
wonnen in een zinderende wed-
strijd die op de tv te volgen was 
en voelt zich inmiddels als een 
vis in het water. Vince was al ac-
tief als co-writer en toetsenist en 
is na een intensieve samenwer-
king toegetreden. 
De afgelopen maanden is het 
rustig geweest met optredens 
van Di-rect. De laatste keer was 
op het Noorderslagfestival waar 
alle remmen los gingen. Be-
gin februari is de band naar En-

geland afgereisd om in Liver-
pool een nieuwe cd op te ne-
men. Dat Di-rect daar goeie er-
varingen heeft mag duidelijk 
zijn: Times Are Changing is daar 
ook opgenomen. Deze hit kwam 
half november op 1 binnen in 
de megatop 50 en wordt dage-
lijks nog steeds meerdere ma-
len gedraaid. Het voorprogram-
ma wordt verzorgd door Fluid-
essence en Johnny Knows. Aan-
vang: 19.30 uur.

Kaarten à 15 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar in Bever-
wijk bij BMM Games, Begijnen-
straat 9b en bij de Sporthal Be-
verwijk aan de Van Loenenlaan 
1. In Heemskerk bij Bekker Ta-
baksspeciaalzaak, Deutzstraat 
33 en bij Sportcafé de Waterak-
kers aan de Kerkweg 217. In Vel-
sen-Noord bij Totaalgemak Ro-
zing, Wijkerstraatweg 175. Voor 
online kaarten en meer informa-
tie: www.sportcafe dewalvis.nl.

Programma 4 mrt t/m 10 mrt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (OV)”

zaterdag16.00 uur 
zondag 16.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Alice in Wonderland 3D (NL)”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Avatar 3D”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Valentine’s Day” 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

“It’s Complicated”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur 
“Un Prophète” 
zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur 

“Het regent Gehaktballen 3D”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur
zondag 11.00  & 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“De Prinses en de Kikker”

Un Prophète in Corso!
De gevangenisfilm ‘Un Prop-
hète’ van de Franse filmma-
ker Jacques Audiard (57) was 
de grote triomfator op de 35ste 
‘Césars’ in Parijs. Het drama, dat 
eerder in Cannes werd bekroond 
met de grote prijs van de jury, 
kaapte negen trofeeën weg, on-
der meer die voor de beste re-
gie, beste hoofdrolspeler en bes-
te origineel scenario. 

De film was dertien keer geno-
mineerd en dingt ook mee naar 
de Oscar van de beste niet-En-

Alice in Wonderland 3D
The Walt Disney Studios en visi-
onair regisseur Tim Burton bren-
gen een waar episch 3D avon-
tuur. Samen geven ze een magi-
sche twist aan dit zeer geprezen 
sprookje Alice In Wonderland, 
met acteurs als Johnny Depp 
in de rol van de Mad Hatter en 
Mia Wasikowska als Alice, vol-

gen we de 19-jarige Alice die te-
rugkeert naar de magische we-
reld die ze voor het eerst betrad 
als klein meisje en zien we dat 
zij zich weer herenigd met haar 
jeugdvrienden: Het Witte Konijn, 
Tweedledee en Tweedledum, de 
Muis, de Rups, de Cheshire Kat 
en natuurlijk de Mad Hatter. 

Memphis in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 6 maart 
treedt de band Memphis op in 
Live Café de Balken. Deze vier-
koppige band bestaat al jaren 
en heeft in heel wat café’s en op 
kermissen gestaan. Het reper-
toire is zeer breed, van de huidi-
ge top 40 tot de top 100 allertij-
den. Vooral de betere rocknum-
mers komen langs, zoals Queen, 
Bon Jovi, Robbie Williams en nog 
vele andere. Het café is open tot 
4.00 uur. 
Buona Sera Uitgeest wordt za-

Avontuurlijk klassiek 
met de Barockpuppies 
Castricum - De middeleeuw-
se Dorpskerk, Kerkpad 1 in Cas-
tricum is op zaterdagavond 6 
maart vanaf 20.15 uur de sfeer-
volle ambiance voor het volgen-
de Iskra Monumentconcert met 
de muzikale avonturen van de 
Barockpuppies. Het optreden 
is een beeldend concert waar 
emoties elkaar in hoog tempo 
afwisselen. De kijker gaat op reis 
door een zeer gevarieerd video-
landschap waarin oude en nieu-
we muziek gespeeld wordt door 
altviool, tapdance en contrabas. 

Naast Bach komen ook Men-
delssohn, The Beatles, Stravins-
ky, meeuwen, spechten, schaat-
sers en vele andere onverwachte 
gasten voorbij. Het decor bestaat 
uit een interactieve video-projec-
tie. Het programma heet De Stil-
te van de Wereld voor Bach, ge-
baseerd op het gedicht van Lars 
Gustafsson. Barockpuppies ba-
sis vormen altvioliste Saskia Me-
ijs en video-kunstenaar Mar-
tijn Grootendorst - Informatie en 
bestellen via www.iskra.nl of tel. 
0251 674379. 

Ted van Lieshout in 
bibliotheek Limmen

Limmen - Ted van Lieshout 
komt tijdens de Boekenweek op 
11 maart naar de bibliotheek in 
Limmen. De lezing van de schrij-
ver, die vooral bekend is van 
zijn kinderboeken, begint om 
20.00 uur. De toegang bedraagt 
6,00 euro, voor bibliotheekleden 
€ 5,00 euro. Ted van Lieshout is 

zijn optreden gebruikt Ted van 
Lieshout een flip-over om er-
bij te kunnen tekenen. Typerend 
voor zijn werk is de melancholie. 
In zijn gedichten kijkt hij vaak te-
rug naar vervlogen tijden. Kaar-
ten zijn te koop bij de klanten-
service in de bibliotheek. Reser-
veren kan op telefoonnummer 
072 – 505 2135 of per e-mail via 
limmen@bibliotheekkennemer-
waard.nl. De lezing wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met 
Limmen Cultuur.  

schrijver, illustrator en dichter. 
Hij schrijft onder andere teksten 
en liedjes voor Sesamstraat en 
Klokhuis. Minder bekend, maar 
zeker niet minder interessant is 
zijn werk voor volwassenen. Van 
Lieshout verrast met een be-
scheiden verhaal waarin humor, 
spanning en verrassende wen-
dingen troef zijn. Hij vertelt vro-
lijk en instructief, over zijn eigen 
werk, over kunst, over technie-
ken en over de petites histoires 
rond het kunstwereldje. Tijdens 

terdag omgetoverd tot een grote 
Après Skitent. Alles staat in te-
ken van wintersport. 

Club Sunday in Mezza Luna
Castricum - Alleengaanden, 
maar ook mensen met een part-
ner kunnen deelnemen aan Club 
Sunday in Mezza Luna op zon-
dag 21 maart vanaf 14.00 uur. De 
startbijeenkomst wordt opgeluis-
terd met een muzikaal optreden 
van Jelle van der Meulen van het 

duo De Hoed en de Rand, en er 
worden als welkom verrassende 
hapjes geserveerd. 

De club is een initiatief van een 
groep actieve mensen die in sa-
menwerking met de Stichting 
Welzijn Castricum, ontmoeting 

én gezelligheid wil combineren 
in het weekend. Men wil zich 
richten op de leeftijd 45 tot circa 
65 jaar. Het ligt in de bedoeling 
Club Sunday elke derde zondag 
van de maand  te organiseren.

Club Sunday is kosteloos, con-
sumpties zijn voor eigen reke-
ning.  Belangstellenden zijn zon-
der opgave welkom. 

gelstalige film die op 7 maart in 
Hollywood wordt uitgereikt. 

Regisseur Jacques Audiard ver-
telt in Un Prophète het ver-
haal van de 19-jarige analfabeet 
Malik El Djebena die veroor-
deeld is tot zes jaar gevangenis. 
De fragiele Malik wordt al snel in 
het nauw gedreven door de lei-
der van de Corsicaanse maffia-
bende, die de gevangenis be-
heerst en moet een aantal vieze 
klussen opknappen. 
Wanneer hij daarin slaagt komt 
hij iets hoger in de pikorde van 
de gevangenis, hoewel hij af-
hankelijk blijft van het goeddun-
ken van de bende. Maar Malik is 
sluw en maakt in het geheim zijn 
eigen plannen...
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Meer woningzoekenden en 
minder vrijkomende woningen
Regio - De krapte op de huur-
woningmarkt in de regio Noord-
Kennemerland neemt fors toe. In 
2009 waren bijna 12.000 mensen 
actief op zoek naar een huur-
woning. Op elke geadverteer-
de woning reageerden gemid-
deld 115 woningzoekenden. Dat 
is 30% meer dan een jaar eer-
der en komt niet alleen door de 
groeiende vraag, maar ook door-
dat minder huurwoningen vrijko-
men. Met name de kansen van 
jongeren dalen dramatisch. De 
cijfers over de aantallen woning-
zoekenden en de toewijzing van 
huurhuizen komen uit de rap-
portage van de sociale verhuur-
ders in de regio Noord-Kenne-
merland, de SVNK.  
Het rapport over 2009 laat zien 
dat de krapte op de huurwo-
ningmarkt over de hele linie snel 
groter wordt. De belangrijkste 
graadmeter daarvoor is de slaag-
kans. Die daalde voor alle leef-
tijdsgroepen. De slaagkans is het 
aantal beschikbare woningen 
gedeeld door het aantal actieve 
woningzoekenden. Dat percen-
tage geeft aan hoeveel kans een 

actief woningzoekende heeft om 
in het betreffende jaar een wo-
ning te vinden. In 2009 was de 
slaagkans gemiddeld 14%. Een 
jaar eerder was dat nog bijna 
19%. Jongeren tot 23 jaar staan 
er het slechtste voor. Hun kans 
om binnen een jaar aan een wo-
ning te komen is niet groter dan 
6%. Vorig jaar was dat nog 14%. 
In 2009 werden 1.646 woningen 
opnieuw verhuurd; 10% minder 
dan het jaar daar voor. Er komen 
minder woningen vrij omdat zit-
tende huurders weinig mogelijk-
heden zien om zichzelf door ver-
huizing te verbeteren. Een van 
de oorzaken is het uitblijven van 
voldoende betaalbare nieuw-
bouw. 

De woningcorporaties ma-
ken zich daar zorgen om. Wei-
nig nieuwe woningen betekent 
weinig doorstroming waardoor 
woonwensen onvervuld blijven. 
De woningcorporaties wijzen er 
wel op dat een deel van de vrij-
komende woningen niet opnieuw 
wordt verhuurd, maar Koopga-
rant wordt verkocht. Dat waren 

er vorig jaar ruim 100. Daarnaast 
zijn bijna 100 nieuwbouw Koop-
garantwoningen opgeleverd. Dat 
heeft de druk op de huurwo-
ningmarkt iets verlicht.

De belangrijkste oorzaak van de 
krapte is dat het aantal mensen 
dat actief op zoek is naar een 
huurwoning met 20% is geste-
gen. Dat kan ten dele worden  
toegeschreven aan de situatie 
op de koopwoningmarkt. Door 
de krappere financieringsmoge-
lijkheden kunnen en/of durven 
minder mensen te kopen. Zij kie-
zen nu voor de huursector. Min-
der gemakkelijk verklaarbaar is 
de sterke stijging van het aantal 
woningzoekenden met een in-
komen rond het minimum. Hun 
aantal is in drie jaar verdubbeld. 
Van alle geadverteerde huur-
woningen gaat 95% naar men-
sen met een inkomen onder de 
38.000 euro. Het regionale ka-
rakter van de woningtoewijzing 
leidt ertoe dat slechts vijf pro-
cent van de huurwoningen naar 
mensen van buiten Noord-Ken-
nemerland gaat. 

Inschrijving Timmerdorp 
Castricum - Op zaterdag 13 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelna-
me aan het Timmerdorp. Naast 
de eigen kind/kinderen kan men 
één ander kind inschrijven. 
De inschrijving zal plaatsvinden 
in de Visser ‘t Hooft school gele-
gen aan de Kemphaan 17. Deel-
name kost 20,00 euro per per-
soon en per gezin dient een vol-
wassene twee stempels te ha-
len. Een stempel kan verkregen 
worden door een aantal uur een 

bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van het timmer-
dorp. Denk hierbij aan het hel-
pen uitdelen van spijkers, het 
boren van gaten met een mo-
torboor, het uit elkaar halen van 
pallets en dergelijke. U kiest de 
activiteiten voor het verkrijgen 
van de stempels tijdens het in-
schrijven, neem daarom een 
agenda mee. Dit jaar is het deel-
nemers maximum verhoogt naar 
225. Voor vragen kan men mai-
len naar info@timmerdorpcastri-
cum.nl.

Concert met Castricumse 
Oratorium Vereniging 
Castricum - De Castricum-
se Oratorium Vereniging zal op 
zondagmiddag 7 maart om 14.00 
uur samen met het Oratorium-
koor Schagen medewerking ver-
lenen aan het concert van het 

Begeleidingsorkest voor Noord-
Holland onder leiding van Pieter-
Jan Olthof  in de Groeneweghal, 
Wilgenlaan 1 in Schagen. 
Beide koren zingen onder bege-
leiding van het orkest From the 

Castricum - De Stichting Wel-
zijn biedt veel workshops en ac-
tiviteiten aan voor 55-plussers. 
Om de deelnemers zo goed mo-
gelijk te informeren wordt een 
keer per drie maanden een digi-
tale nieuwsbrief uitgegeven met 

Nieuwsbrief speciaal voor 55+

Na de winteropheffing nu 
zomeruitverkoop bij Feel-it
Castricum - Het centrum van 
Castricum heeft het nu al een 
maand zonder Feel-it moeten 
doen. De winkel, die gespecia-
liseerd was in modieuze schoe-
nen van de beste kwaliteit, heeft 
nog restanten zomerschoenen 
voor heren en dames die nu te 
koop worden aangeboden tegen 
aantrekkelijke prijzen. 
Op een andere locatie midden 
in het centrum heeft Feel-it voor 
een maand de beschikking ge-

kregen over het pand van voor-
malig Petra’s dames- en kinder-
modeboetiek. Recht tegenover 
het oude Raadhuis van Castri-
cum dat momenteel gereno-
veerd wordt. De dames- en he-
renschoenen gaan met torenho-
ge kortingen de deur uit. Wie het 
eerst komt, die het eerst maalt. 
De uitverkoop is tot en met 24 
maart. Er kan echter niet worden 
gepind. Het adres is Dorpsstraat 
66/A in Castricum.

Regio - Op 7 maart begint de lente op de Kennemer Duincampings. Er 
zijn wandelingen over het terrein, zoals de nostalgische wandeling op 
camping Bakkum en men kan een kijkje nemen in de logiesaccommo-
daties.  Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de recepties open van De Lakens, 
Geversduin en Camping Bakkum. 

Lente op de camping

Wat een gemodder...
Limmen - Door aanhoudende 
vorst en het ijs in de sloten wer-
den de baggerwerkzaamheden 
steeds weer uitgesteld. Maar nu 
is een baggeraar dan toch druk 
doende de modder te verwijde-

Bavarian Highlands van Elgar. 
Op het programma staan daar-
naast het Pianoconcert no. 2 van 
Rachmaninov, met als soliste 
de bekende Hongaarse pianis-
te  Klára Würtz. Als laatste speelt 
het orkest de Symfonie no. 9 “Uit 
de Nieuwe Wereld” van Dvorák 
Kaarten á 22,00 euro kunnen 
worden besteld bij A. Bos, tel. 
0251-314324 en bij de koorleden 
van de COV.       

ren in opdracht van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier en de gemeen-
te Castricum. In Limmen wordt 
ruim 3.100 m3 baggerspecie ver-
wijderd uit de Dusseldorpervaart 

tussen de Koningsdam en de 
Vaartkant. 

De baggerspecie wordt met be-
hulp van een duwboot en een 
kraan in vrachtauto’s of trekkers 
met kiepkarren geladen en afge-
voerd naar het depot in Heiloo 
en naar het baggerdepot in Nau-
erna. Foto: Peter van Renen.

daarin allerlei actuele informatie. 

Wie deze via de computer wil 
ontvangen kan het e-mailadres 
mailen naar info@welzijncastri-
cum.nl. Ook liggen er exempla-
ren in de bibliotheken.  

Regio - Woensdagavond 10 
maart behandelt Karin Wolfs 
het gebruik van westerse 
(genees)kruiden. Er wordt toe-
gelicht hoe de kruiden ‘verge-
ten’ zijn en waarom ze nu weer 

Lezing kruiden meer in beeld komen. Ter onder-
steuning wordt kort ingegaan 
op de natuurgeneeskundige vi-
sie omtrent gezondheid en ziek-
te. Plaats: het Open Huis, winkel-
centrum ’t Loo, Heiloo, tijd 20.00 
uur. Toegang: gratis voor leden 
van Groei en Bloei; niet-leden  
betalen  2,00 euro. 
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Afzwemmers in februari
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. Deze maand 
kon men 45  kandidaten felicite-
ren met hun behaalde diploma.

Op 7 februari is er door negen 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Cecil Bas, Bob-
by-Fay de Haan, Selma Heydra, 
Nick Koet, Merrit Lammmers, 
Annelies van der Linden, Mirali 
Sadikjam, Tisha Simons en Yan-
nick Wishaupt hadden een heel 
zwembad voor zichzelf en kre-
gen alle aandacht van hun fans 
voor hun goede prestaties.
Op 10 februari werd er een in-
troductieles gegeven voor de ou-
ders en kinderen, die binnenkort 
uitgenodigd worden voor de eer-
ste zwemles voor A. In dat uur 
wordt verteld hoe de zwemles-
sen opgebouwd zijn en wordt de 

routing door het zwembad uitge-
legd.
En op 17 februari bestond de 
groep voor het A-diploma uit 
36 jonge kandidaten! Dit waren: 
Sem Admiraal, Ayden Baltus, 
Jon Baltus, Anna van Beekhoff, 
Chloe Bongers, Valentina Boon, 
Annika Burgmeyer, Suus van 
Dam, Matthijs Datema, Michael 
Droog, Sebastian Emeis Escalan-
te, Demi van de Glind, Mees de 
Heus, Dewi Hinten, Jort Jacobs, 
Marleen Janssen, Sjors Kanters, 
Solia Klijn, Michelle Kok, Me-
lissa Lind, Boy van ’t Loo, Cas 
Molenaar, Wessel Mooij, Susan 
Overbeek, Thijs Riel, Pieter Rijn-
bout, Emma Rus, Lensa Said, 
Luuk Schlosser, Manouk Uit-
tenbogaard, Lars Vermolen, Wil-
lem Vreeburg, Pepijn de Waard, 
Bas Weerman, Lars de Winter en 
Linda Zentveld. Zij lieten onder 
veel belangstelling van een gro-
te groep familie en vrienden hun 
zwemkunsten zien.

Dames CAS RC in het nieuw
Castricum - De Ladies van de 
Castricumse Rugby Club zijn in 
een nieuw wedstrijdtenue ge-
stoken. De goede resultaten van 
dit seizoen hebben ertoe geleid 
dat een aantal sponsors de por-
temonnee hebben getrokken 
en daarmee gezorgd dat de da-
mes er weer tip top uitzien. De 
hoofdsponsor Peter Groot Met-
selwerken siert op de borst, ter-
wijl Feestcafé Boes Boes, Koppel 
Belastingadviseurs, Pins web-
hosting en Carlo voor de fraaie 
afwerking zorgden. et vrouwen-
team van CAS RC viert deze 
maand het eerste lustrum en de 

dames zien de toekomst zonnig 
in. Hoewel er natuurlijk wel de 
nodige wisselingen zijn slagen 
zij er ieder seizoen opnieuw in 
om een goed team op de been te 
brengen. Ditmaal staat de ploeg 
zelfs bovenaan in de Eerste klas-
se West en maakt de ploeg goe-
de kans op de play-offs om het 
kampioenschap. Captain Marti-
ne Mooij vermoedt dat promotie 
misschien nog iets te vroeg zou 
komen, maar met de opgeda-
ne ervaring kon het ook nog wel 
eens lukken. Eerst moet het sei-
zoen echter nog succesvol wor-
den afgerond.  

Vitesse trekt aan het langste 
eind tegen Young Boys 4
Castricum - Ondanks het feit 
dat het kampioenschap er al een 
tijd niet meer in zit voor het ze-
vende team van Vitesse’22, zijn 
er dit seizoen nog enkele more-
le prijzen te winnen. Waarvan de 
grootste de ongeslagen status 
van de onbetwiste kampioens-
kandidaat Young Boys 4 een halt 
toe te roepen is. De statistieken 
van Young Boys 4 vooraf aan de 
wedstrijd logen er niet om; 12 
gespeeld en 12 keer winst met 
een doelsaldo van +46 (DPV 67 
en DPT 21). In de uitwedstrijd te-
gen Young Boys 4 aan het be-
gin van het seizoen werd er met 
6-3 verloren doordat het team 
van Vitesse nog niet lekker op 
elkaar in gespeeld was. In die 
wedstrijd werd een 2–1 achter-
stand omgebogen naar een 3–
2 voorsprong door een hattrick 
van Vincent. Echter in het laat-
ste kwartier werd de wedstrijd 
uit handen gegeven.

De mannen begonnen lekker 
door binnen vijf minuten de 1–
0 erin te schieten met een mooi 
schot van Rick Veldt vanuit de 
tweede lijn. De minuten daarna 

moest er veel strijd worden ge-
leverd doordat de tegenstan-
der ging drukken en steeds met 
crossballen het spel naar de an-
dere kant van het veld verschoof. 
Echter na 25 minuten spelen 
vond Rick Veldt met een uitge-
kiende boogbal de borst van Ka-
rel die vervolgens na de balaan-
name deze beheerst tegen het 
net schoof. De mannen roken 
hun kansen om de ongeslagen 
status aan te tasten van Young 
Boys 4. De 3–0 hing in de lucht 
echter door een noodlottige bal-
aanname van Gijs, die daardoor 
geblesseerd het veld moest ver-
laten, kwam er een omslagpunt 
in de wedstrijd. Young Boys ging 
aanzetten in de laatste 10 minu-
ten van de eerste helft waarna 
Vitesse er niet meer uit kwam en 
dit resulteerde vlak voor rust in 
de aansluitingstreffer.
De tweede helft werd gestart met 
het nodige frisse bloed. Young 
Boys 4 moest komen om de 2–1 
achterstand om te buigen en be-
gon furieus aan de tweede helft. 
Mede door goed ingrijpen van 
Roel en Rick van ’t Wout wer-
den de aanvallen aan de zijkant 

in de kiem gesmoord. Halverwe-
ge de tweede helft werd Silver-
ster ingebracht. Dit bracht met-
een meer gevaar voor het doel 
van Young Boys. Na vijf minu-
ten maakte hij direct een doel-
punt: 3–1. Daarna bleef het toch 
onrustig en waren er aanvallen 
over en weer en een paar minu-
ten voor tijd maakte Young Boys 
3–2. Dit bracht nog een paar 
spannende slotminuten met zich 
mee, echter Vitesse’22 trok aan 
het langste eind.

De volgende morele prijs is een 
overwinning op de huidige num-
mer twee, Olympia Haarlem 5. De 
vorige nummer twee, Vogelen-
zang 5, werd begin dit jaar ver-
slagen met 0–3, hetgeen de bit-
tere nasmaak van het onverdien-
de gelijkspel, 2–2 thuis tegen de 
zelfde ploeg net voor de winter-
stop enigszins wegspoelde.
Olympia Haarlem 5 was begin 
dit jaar thuis te sterk met 1–5 
dus ze hebben iets goed te ma-
ken in Haarlem mits er nog een 
speelweekend vrij is door de ve-
le afgelastingen van de afgelo-
pen tijd.

Limmen - Vrijdag was ronde 19 
bij SV Vredeburg. Hafkamp leek 
een niet te stuiten koningsaanval 
te hebben tegen Ebels, maar die 
verstopte zijn koning slim achter 
de opgerukte h-pion en leek de 
aanval op de andere vleugel over 
te nemen. Echter, ook hier sloeg 
het niet door waarna Hafkamp 
in het pionneneindspel aan het 
langste eind trok. Borst weiger-
de terecht het remiseaanbod van 
Rommel en wikkelde zijn pion-
voorsprong technisch af naar 
winst. Dinkla toonde na afloop 

Winst voor Haf-
kamp tegen Ebels

trots zijn fraaie paardoffer dat op 
alle drie manieren niet genomen 
kon door Sturk, die haar verlies 
sportief accepteerde. V.d. Heijdt 
was weer in vorm en overspeel-
de Van Diermen vanuit de ope-
ning. V.d. Bult junior rekende in 
het middenspel iets dieper dan 
v.d. Bult senior en won daarmee 
dit familiegevecht. B. Hollander 
lijkt de weg kwijt en maakt regel-
matig de verkeerde plankeuzes, 
waar Krom met tactisch sterke 
zetten onverstoorbaar van pro-
fiteerde. 
Komende vrijdag is er geen scha-
ken wegens het Creatief Limmen 
weekend in cultureel centrum 
Vredeburg.

FC Castricum kan wel 
een ‘Terpje’ gebruiken
Castricum - Op dagen dat de 
aandacht is gevestigd op de 
Olympische Spelen duikt altijd 
weer de naam op van Erica Terp-
stra. De ‘Superbobo van het IOC’ 
stak van de week alle sporters 
een hart onder de riem. “Ik heb 
tegen de olympiërs gezegd dat 
ze allemaal een keer een dipje 
zouden krijgen, dat ze elkaar dan 
goed in de gaten moesten hou-
den en elkaar een ‘Terpje’ moes-
ten geven”, sprak Erica Terpstra 
zaterdag in De Volkskrant. Met 
een ‘Terpje” bedoelde het Ne-
derlandse IOC lid een hug, een 
knuffel. Die konden de spelers 
van FC Castricum als troost ook 

wel gebruiken na de 4- 2 neder-
laag tegen Amstelveen. Op het 
zware veld in Amstelveen gaf FC 
Castricum vanaf de eerste mi-
nuut niet thuis. De collectieve 
misère bij de bezoekers gaf een 
ongewoon spelbeeld, dat na één 
minuut al de eerste tegentreffer 
opleverde. Amstelveen aanvaller 
Tim Boelrijk kwam voor zijn man 
Ralph van der Grijp en tikte be-
heerst binnen, 1-0. Drie minu-
ten later had Amstelveen op 2- 
0 moeten komen, maar dit keer 
faalde Boelrijk. De rechtsbuiten 
van Amstelveen schoot na een 
foutieve terugspeelbal van Ma-
chiel Postma vrij voor Castricum 

doelman Roy Schoenmaker te-
gen de paal.
Castricum grossierde in balver-
lies op het middenveld en goed 
uitverdedigen was zaterdag re-
gelmatig een te grote opga-
ve voor de ploeg van Mark Kra-
nendonk. Tien minuten voor rust 
viel de logische 2-0. Louis Jan-
sen stuitte Levy Piqué, vrije trap 
op een meter of 20 van het doel 
van Roy Schoenmaker. De Cas-
tricum muur stond niet goed en 
Michel Grethe plaatste de bal 
simpel langs de muur in de korte 
hoek. Als Amstelveen efficiënter 
was omgesprongen met de kan-
sen dan had de schade voor FC 
Castricum in de eerste helft zelfs 
groter kunnen zijn.
In de tweede helft leek spra-
ke van een opleving bij FC Cas-
tricum, maar die was van kor-
te duur. Met Thiery Weber voor 
Machiel Postma en inmiddels 
ook Stephan Zeilstra voor Ma-
chiel Karzijn schoot Bart Kuijs 
de 2-1 binnen na een vloeien-
de actie van Maarten van Dui-
venvoorde, één van de weini-
ge spelers bij Castricum die zich 
onttrok aan de malaise. Amstel-
veen nam echter de wedstrijd di-
rect weer in handen. Levi Piqué 
verraste de complete Castricum 
defensie met een rake volley uit 
een vrije trap van Michel Grethe. 
Na de 3-1 speelde FC Castricum 
een verloren wedstrijd. Invaller 
Pascal van Berkum profiteerde 
van mistasten van Roy Schoen-
maker bij het uitlopen, 4-1. De 
knappe uithaal van Daan Hama-
ker in de slotminuut was louter 
voor de statistiek, 4-2. 
Foto: Han de Swart
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Unieke amateurkunst 
op Artistieke Handen
Regio - Zondag 7 maart is weer 
de dag van de amateur-kunst-
beurs Artistieke Handen in Haar-
lem in het Kennemer Sportcen-
ter aan IJsbaanlaan 4. Honder-
den amateur-kunstenaars uit het 
gehele land tonen op deze dag 
van 10.30 tot 17.00 uur de werk-
stukken, die zij in de afgelopen 
periode vervaardigd hebben. Er 
valt, zoals gebruikelijk weer veel 
te zien en te beleven op deze 
meest creatieve manifestatie van 
het jaar.
Artistieke Handen is een mani-
festatie die al vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 

presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-
den. Neem bijvoorbeeld de fijn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-
ten, schilderijen en houtsnijwerk 
alsook de nieuwste trend: scrap-
booking. Stands van leveran-
ciers van diverse hobbymateria-
len vormen een mogelijkheid om 
zelf met een creatieve hobby te 
beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 
Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, 
in een amicale sfeer, ideeën uit-
wisselen. Ook mogen zij tijdens 

Alzheimer Café vertoont film

‘Met mij is niks mis!’
IJmuiden - Op dinsdag 9 maart 
is er weer een Alzheimer Café 
in IJmuiden. Op het programma 
staat de vertoning van de film 
‘Met mij is niks mis!’
Meer weten over dit onder-
werp? Ga dan eens naar het 
Alzheimer Café in de Centra-
le Blibliotheek in IJmuiden, Du-
dokplein 16 in IJmuiden. De  in-
loop is vanaf 19.00 uur en pro-
gramma start om 19.30 uur. Het 
programma is tevens beschik-
baar op de website www.alzhei-
mer-nederland.nl/midden-ken-
nemerland.
Iedereen is welkom: mensen 

met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, bu-
ren. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. De be-
zoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïn-
terviewd door de gesprekslei-
der. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag be-
reikbaar via 06-33631872.

de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op 
voorwaarde dat het echte kunst 
is en geen seriewerk. Een regel 
waaraan ze zich maar al te graag 
houden, al is het maar om hun 
goede naam en die van hun col-
lega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier om hun 
dierbare hobby uit te kunnen oe-
fenen. Op zo’n groot evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. Een uitstekende graad-
meter voor het niveau waar-
op je als creatief hobbyist be-
zig bent. Vindt men je werkstuk-
ken mooi dan is er altijd wel ie-
mand die iets wil kopen. De ver-
koop van amateurkunst is er om 
weer financiële middelen te ge-
nereren om nieuwe materialen 
en gereedschappen aan te kun-
nen schaffen.
De entreeprijs van Artistieke 
Handen bedraagt 7 euro (65+ 6 
euro).  Kinderen onder de 12 jaar 
mogen gratis naar binnen. Par-
keren is eveneens gratis. Zie ook 
wwww.artistiekehanden.nl.

Het ware verhaal van 
de Volkswagen Kever
Akersloot - Op woensdag 10 
maart wordt in de Bibliotheek 
van Akersloot door Paul Schil-
peroord het meeslepende ver-
haal over de werkelijke uitvinder 
van de Volkswagen Kever ver-
teld. 
De lezing begint om 20.00 uur en 
de toegang bedraagt 6,00 euro 
(voor bibliotheekleden 5,00 eu-
ro).
De Kever is een van de populair-
ste auto’s ooit. Het model werd 
door Adolf Hitler gepromoot 
als een auto voor het gewone 
volk. In het boek van Paul Schil-
peroord, ‘Het ware verhaal van 
de Kever’, worden voor het eerst 
de originele Kever-schetsen van 
Hitler zelf gepubliceerd. Dat Hit-
ler zijn schetsen, het technische 
concept, de naam én de bijnaam 
van de auto baseerde op het 
werk van de Joodse ingenieur 
Josef Ganz liet hij uiteraard on-
vermeld. Sterker nog, Ganz werd 
uit de geschiedenis gegumd.
Techniekjournalist Paul Schil-
peroord vond het privéarchief 
van Josef Ganz terug bij nazaten 
in Australië. Het archief bevat-
te niet alleen belangrijke docu-
menten, maar ook vele honder-
den nooit eerder gepubliceerde 

foto’s en ontwerptekeningen van 
de Kever. Hij reconstrueerde het 
verhaal dat Josef Ganz op zijn 
sterfbed omschreef als ‘a crime 
story even Hitchcock could not 
invent’.
Ganz bedacht de Kever in 1923 
nadat hij weer eens van zijn mo-
tor was gevallen. Zou het niet 
mogelijk zijn om een lichte vier-
wielige auto te maken tegen de-
zelfde kosten als een motor-
fiets? Zijn ontwerp was revolu-
tionair. Zo revolutionair dat fa-
brikanten als Zündapp en Tatra 
het ontwerp via bedrijfsspionage 
in handen probeerden te krijgen 
en Daimler-Benz hem met een 
showproces uit de markt wilde 
duwen. Er werd vanuit naziekrin-
gen zelfs een moordaanslag op 
Ganz gepleegd.
Kom luisteren naar het mee-
slepende en niet eerder vertel-
de verhaal achter de auto van 
de eeuw op 10 maart in de bi-
bliotheek van Akersloot, Rem-
brandtsingel 1.
Kaarten zijn te koop bij de Klan-
tenservice in de bibliotheek. Re-
serveren is mogelijk op telefoon-
nummer 0251–312948 of per 
mail via akersloot@bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Botdichtheidsonderzoek bij Fit4lady
Limmen - Op woensdag 31 
maart kan men bij Fit4lady te 
Limmen een professionele bot-
scan laten maken waarmee os-
teoporose, beter bekend als bot-
ontkalking, kan worden opge-
spoord. Osteoporose is een aan-
doening waarbij de botten broos 
worden en de kans op botbreu-
ken toeneemt. Het verontrusten-
de van deze aandoening is, dat 
80% van de mensen met osteo-
porose zelf niet weten dat ze het 
hebben.

Volgens schattingen lijden één 
op de drie vrouwen en één op 
de acht mannen boven de vijf-
tig jaar aan osteoporose. Van 
alle mensen met osteoporose 
wordt minder dan twintig pro-
cent op tijd behandeld. Daarom 
is het belangrijk dat een te lage 
botdichtheid zo vroeg mogelijk 
wordt vastgesteld en behandeld.
OsteoControl voert professio-

neel botdichtheidsonderzoek uit 
met de nauwkeurige Achilles In-
sight hielbotscanner. Deze heeft 
een precisie die vergelijkbaar 
is met de DEXA-röntgenscan-
ner. Een botscan van het hielbot 
geeft een 90% zuivere indicatie 
voor de botdichtheid in het he-
le lichaam. 

Het OsteoControl onderzoek be-
staat uit twee delen: een risico-
analyse op basis van een vra-
genlijst en een ultrasone hielbot-
meting door middel van geluids-
golven. Op basis van de testre-
sultaten krijgt men een rappor-
tage en een persoonlijk advies. 
Dit osteoporose onderzoek wordt 
aanbevolen voor iedereen boven 
de 40, maar speciaal voor men-
sen die extra risico lopen door 
een tengere lichaamsbouw, os-
teoporose in de familie, wei-
nig lichaamsbeweging,  onvol-
doende zonlicht, roken, alcohol-

consumptie, medicijngebruik en 
vrouwen in de menopauze. 
Indien er sprake is van osteopo-
rose, dan is daar vaak nog veel 
aan te doen. Uit onderzoek is 
gebleken dat door medicatie en 
een juiste leefwijze (voeding, be-
wegen) de botaanmaak gesti-
muleerd kan worden. 
Daarom is het belangrijk dat een 
te lage botdichtheid zo vroeg 
mogelijk wordt geconstateerd.
De meeste zorgverzekeraars ver-
goeden het OsteoControl onder-
zoek uit de aanvullende verzeke-
ring met ‘alternatieve geneeswij-
zen’.
Voor meer informatie: www.os-
teocontrol.nl. De kosten van risi-
coanalyse, hielbotscan,  bespre-
king testrapport en informatie 
over osteoporosepreventie be-
dragen 39,00 euro. Inschrijven 
kan bij Fit4lady, De Drie Linden 
3, Limmen, tel: 072-505 4605 of 
email aan limmen@fit4lady.nl.

Helios wint overtuigend 
van Oosterkwartier
Castricum - In sporthal de 
Spaarne in Haarlem hebben de 
korfballers van Helios een mooie 
overwinning behaald op het 
laaggeklasseerde Oosterkwar-
tier. In de eerste helft speelden 
de Castricummers vrijuit, de na-
druk lag op de onderlinge com-
municatie. Deze tactiek pak-
te goed uit en met een tussen-
stand van 1-3 en 3-7 ging Helios 
de rust in met een degelijke 4-9 
voorsprong. Na de rust speelde 
Helios 10 minuten lang erg goed 
korfbal en liep met een prima 
aanvalsspel uit naar een voor-
sprong van 7-17. Elke speler wist 
te scoren en de wedstrijd was 
ruim voor tijd al gespeeld. 

In de laatste periode kregen de 
vier wisselspelers nog de gele-
genheid om hun kunsten te ver-
tonen. Deze wissels pakten niet 
helemaal goed uit en Helios zak-
te weg. Oosterkwartier kwam 
nog terug tot 11-17 waarmee de 
wedstrijd werd afgesloten.
Aanvoerder Frank Brakenhof 
had in de wedstrijd tweede goe-
de fases van 10 minuten van He-
lios gezien. “De kunst is om de-
ze goede fases tot 20 minuten uit 
te breiden en ervoor te zorgen 
dat we in de komende wedstrij-
den langere tijd kunnen domine-
ren. De eerste plaats is onhaal-
baar geworden, we richten ons 
nu op de tweede plek. Volgen-

de week moeten we tegen Apol-
lo waarmee we de tweede plaats 
delen.  Zonder onszelf al teveel 
druk op te leggen willen we met 
hard werken de wedstrijd tegen 
Apollo winnen en daarmee ons 
doel in de zaalcompetitie be-
werkstelligen.”
Zondag speelt Helios de uitwed-
strijd tegen Apollo in sporthal 
Deimos te Heerhugowaard. De 
wedstrijd begint om 15.20 uur.
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Puntendeling na een 
spannend handbalgevecht
Castricum - CSV speelde zon-
dagmiddag tegen de nummer 3 
van de Hoofdklasse A, GoCon-
nectIT/Fortissimo.
In de beginfase waren de bei-
de ploegen aan elkaar gewaagd, 
maar het was de thuisploeg die 
na vijf minuten een marge van 
twee doelpunten op het bord 
zette. Die bleef er de hele eer-
ste helft staan, maar het bleef 
desondanks ongemeen span-
nend. Fortissimo is een fysiek 
sterke ploeg die ervoor zorgt dat 
de hoekspelers geen ballen krij-
gen om de aanval op te bouwen. 
CSV bestreed deze tactiek door 
zoveel mogelijk te bewegen in 
de aanval  en deed dat met suc-
ces. De Castricumse verdediging 
stond ook stevig en had al snel 
door dat de meeste druk van de 
linkerkant kwam. Toch bleef de 
ploeg uit Cothen ook scoren. De 
ruststand was: 15-13. 
In de tweede helft bleef Fortis-
simo achter de feiten aanlopen 
en bleven de beide ploegen ge-
staag scoren. CSV bleef gecon-
centreerd verdedigen, maar aan-
vallend werd het gaandeweg de 
tweede helft steeds slordiger. 
CSV leed gemakkelijk balverlies 

door de offensieve dekking van 
de Cothenaren. Fortissimo vocht 
zich terug in de wedstrijd en zo 
werd het in de eindfase span-
nend. Beide ploegen liepen te-
gen tijdstraffen aan en het was 
Fortissimo die daar het mees-
te mee deed. Het werd 24-24 en 
vervolgens 26-26. CSV miste ver-
volgens drie kansen op de win-
nende treffer, maar ook Fortissi-
mo had in de laatste minuten de 
bal nog in het net kunnen gooi-
en. CSV vocht, omdat het niet 
scoorde, om de winnende Co-
thense treffer te voorkomen. Na 
een aantal bloedstollende mi-
nuten, kwam er geen winnende 
treffer en Fortissimo nam dus zo 
op de valreep nog één punt mee 
uit Castricum. Eindstand: 26-26. 
Van te voren had CSV getekend 
voor dit resultaat, maar had de 
nummer drie liever twee punten 
willen en moeten afsnoepen. 
Volgende week speelt CSV in 
Apeldoorn tegen de nummer 2, 
Univé/Achilles, die thuis nog on-
geslagen is. 
De volgende thuiswedstrijd is op 
14 maart tegen Fiqas/Aalsmeer 
3 in Sporthal de Bloemen, aan-
vang: 13:30 uur. 

Piet pakt partijwinst
Castricum - In de 20e ronde in-
terne competitie van de SV Cas-
tricum vond het schaakgevecht 
tussen de neven Piet en Gerard 
Kuijs plaats. 
De familie-eer stond op het spel 
en dat leeft bij de Kuijssen zeer 
sterk. Het was Piet die met wit 
tegen een door beide partijen 
voorbereide variant in het aan-
genomen damegambiet speelde. 
De dame van Gerard werd uit-
eindelijk naar een slecht veld ge-
dreven en Piet stormde de zwar-
te stelling binnen met winst tot 
gevolg.
Bert van Oudvorst speelde met 

zwart de Grünfeld Indische va-
riant en bleek wat beter op de 
hoogte van de diverse finesses 
in deze actieve zwarte opening. 
Mark moest zich inlaten op een 
minder eindspel en het zwarte 
pionnenoverwicht op de dame-
vleugel zorgde uiteindelijk voor 
de beslissing en een winstpunt 
voor Bert.
Wouter Beerse kon het met wit 
niet bolwerken tegen een prima 
in vorm zijnde Piet van Wonde-
ren. Wouter speelde een rustige 
opstelling tegen de Caro Kann 
van Piet en Piet kreeg al snel be-
ter stukkenspel. Het duurde lang 

voordat dit zich in direct voor-
deel liet vertalen en er was een 
mindere zet van Wouter nodig 
om het zwarte voordeel tot een 
winnend voordeel uit te bouwen. 
Winst voor Piet dus.
Bart Schlosser  speelde met wit 
tegen Raymond Chin-A-Loi een 
Franse opening en verloor al snel 
zijn e-pion. Toch kreeg Bart com-
pensatie en zijn stelling werd al-
maar gezonder. Na een loper-
schaak op b5 ging de zwarte ko-
ning naar het verkeerde veld d8 
waarna de loper op h4 de da-
me in de penning zette, waar-
door deze verloren ging. Winst 
voor Bart.
Thomas Broek blijft aan de lei-
ding na een remise tegen Robert 
van der Wal.

Biljartvereniging ’t Stetje
Regts na twee goede over-
winningen op de weg terug

Castricum - Vrijdagavond heeft 
Harm Regts een goede stap ge-
zet naar boven door twee he-
le goede overwinningen. In zijn 
eerste partij moest Hein Huijser 
er aan geloven, die in 17 beur-
ten verslagen werd door Harm 
wat hem 14 wedstrijdpunten op-
leverde. Zijn tweede partij was 
nog beter tegen Huib Moot, die 
het eigenlijk ook niet echt ver-
keerd deed, want beide spelers 
scoorden hier pluspunten, Harm 
15 en Huib 11. Harm won deze 
partij in 16 beurten wat het to-
taal van Harm deze avond op 
29 punten bracht, een prima re-
sultaat en een sprong naar bo-
ven op de ranglijst. Hein Huijser 
speelde zijn tweede partij aan-
zienlijk beter en versloeg de, de 

laatste tijd in vorm zijnde Step-
han Castricum, ook in 16 beur-
ten. Hein maakte een hoogste 
serie van 15 caramboles. Jan van 
de Kerkhof haalde ook weer de 
nodige punten. Eerst werd Kees 
Rörik door Jan verslagen en la-
ter op de avond speelde hij te-
gen Jos Hes in een zeer span-
nende partij remise.
Jeroen van de Kerkhof deed het 
zelfde als vader Jan en scoorde 
ook zijn punten. Hij won van Eu-
gene Burgzorg en speelde remi-
se in een zeer spannende partij 
tegen koploper Siem Groentjes.
Ook een zeer spannende en goe-
de partij was die tussen Henk 
Revers en Siem Castricum. De-
ze werd op het nippertje door 
Siem gewonnen in 19 beurten, 
terwijl Henk nog drie carambo-
les moest en daardoor ook plus-
punten haalde. Siem scoorde 13 
punten en Henk 11. Henk maak-
te hier nog een hoogste serie 
van 10 caramboles. De kopposi-
tie is deze avond niet veranderd, 
Op een nog steeds Siem Groen-
tjes, op de tweede plaats Henk 
Revers en derde is Ronald Bij-
waard.

Mike van Kruchten wint met 
nieuw record in Noorwegen
Castricum - De Castricumse at-
leet Mike van Kruchten heeft za-
terdag 27 februari tijdens een in-
ternationale indoor sprint atle-
tiekwedstrijd in het Noorse Flo-
ro de 60m horden gewonnen in 
een tijd van 7.83 seconden. Deze 
tijd is een verbetering met 0.02 
seconden van zijn persoonlij-
ke record, dat hij eerder dit jaar 
tijdens de finale van het NK in-
door vestigde. Van Kruchten ver-
sloeg onder andere de Brit Law-
rence Clarke die tot 7.88 secon-
den kwam. Clarke heeft een pr 
van 7.72 seconden en werd vo-

rig jaar Europees Junioren kam-
pioen 110 mh met 13.37 secon-
den. Clarke liep de finale overi-
gens buiten mededinging, om-
dat hij in de serie een valse start 
maakte (DSQ). Van Kruchten 
won de serie in 7.99 seconden, 
een tijd waar hij niet tevreden 
over was. “Deze matige tijd werd 
mede veroorzaakt door concen-
tratie/focusverlies door die valse 
start (van Clarke) en de extreem 
lange wachttijd na het comman-
do ‘klaar’ van de Noorse star-
ter.” Met deze overwinning sluit 
Mike van Kruchten een mooi in-

Hordenloper Mike van Kruchten in actie op de 60 m horden (Foto: Delvoye Sportfotografie)

door atletiekseizoen af, waarin 
hij diverse keren zijn pr verbe-
terde op zowel de 60 m horden 
als de 60 m sprint en daarnaast 
ook een fraaie derde plaats ver-
overde op het Nederlands Indoor 
kampioenschap 60 mh. Dit geeft 
vertrouwen dat zijn veranderde 
aanpak  met een nieuwe train-
ster en veel trainingen op het na-
tionaal trainingscentrum Papen-
dal een goede keus is geweest. 
Na een korte rustperiode volgt 
dan weer een intensieve trai-
ningsperiode als voorbereiding 
op het buitenseizoen.

Veiling van de Toekomst 
bij Vitesse’22 Red Stars
Castricum - Dit jaar organiseert 
Vitesse’22 Red Stars voor de ne-
gende maal een veiling. Op 27 
maart zal de kantine De Treffer 
weer bol staan van kavelgevers 
en kavelkopers. 
De avond zelf kenmerkt zich 
vooral door gezelligheid en 

saamhorigheid en natuurlijk het 
bieden op de kavels. 
De afgelopen jaren waren een 
groot succes en ook dit jaar ver-
wacht men weer een mooie op-
brengst voor de vereniging. 
De opbrengst wordt gereser-
veerd voor de aanstaande her-

bouw op het complex De Puik-
man.
Voor de aankomende veiling wil 
men de lezers vragen die Vites-
se’22 Red Stars een warm hart 
toedragen een unieke of ludieke 
kavel aan te bieden. De sponsor-
commissie zal er alles aan doen 
om er weer een geslaagde avond 
van te maken. Men kan kavels 
aanbieden via sponsor-commis-
sie@vitesse22.nl. Kavellijst tot nu 
toe is te zien op de website www.
vitesse22.nl.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 

BEL 0251-674433
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PvdA: “Jeugd weg, toekomst weg”

Betaalbare woningen 
voor Castricummers
Castricum - Veel inwoners van 
Castricum willen dat vrijkomen-
de en nieuwe sociale, dus be-
taalbare, woningen aan inwo-
ners van Castricum worden toe-
gewezen. Want zij zien hun kin-
deren wegtrekken, omdat er 
geen huisvesting voor ze is in 
het dorp. Maar ook voor oudere 
Castricummers, die willen door-
stromen, is er te weinig aanbod. 
“Daarom wil de PvdA er voor 
zorgen dat die woningen in eer-
ste instantie terechtkomen bij in-
woners uit de eigen gemeente”, 
aldus John Hommes, lijsttrekker 
van de PvdA bij de  gemeente-
raadsverkiezingen op 3 maart.
Als een huurhuis vrijkomt in 
Castricum kunnen mensen uit 
de gehele regio in aanmerking 
komen voor het huis. Hommes: 
“In een tijd met voldoende aan-
bod van woningen zou dat prima 
zijn. Maar heel lang zijn er in on-

ze gemeente te weinig woningen 
in de sociale sector gebouwd. Er 
is de afgelopen jaren hard ge-
werkt aan het ontwikkelen van 
nieuwe bouwplannen met veel 
meer sociale woningen. Nu er 
een grote vraag bestaat door 
Castricummers voor een derge-
lijke, betaalbare woning, wil de 
PvdA zich hard gaan maken om 
die beschikbaarheid van vrijko-
mende en nieuwe sociale wo-
ningen ten goede te laten komen 
van Castricummers.” Kennemer-
Wonen voert de regie bij de toe-
wijzing van woningen. “Maar dat 
neemt niet weg dat als de ge-
meente iets anders wil, daar mo-
gelijkheden voor zijn. Een aan-
tal gemeenten gingen ons hier-
in al voor, waaronder Heerhugo-
waard en Wijk bij Duurstede die 
hiervoor Lokaal Maatwerk in het 
leven heeft geroepen.” 
Met het toewijzen aan woning-

zoekenden uit de eigen gemeen-
te wil de PvdA ook de doorstro-
ming op gang brengen. “Oude-
ren die naar een seniorenap-
partement verhuizen, laten vaak 
een eengezinswoning achter, die 
weer voor een andere woning-
zoekende geschikt is. Zo wil-
len we de komende periode de 
doorstroming op de lokale wo-
ningmarkt op gang helpen en de 
wachtlijsten voor een huurwo-
ning verkorten.” 

Ook bij nieuwbouwplanen met 
betaalbare koopwoningen moe-
ten Castricummers als eerste 
daarvoor in aanmerking komen. 
De PvdA gaat er van uit dat als 
er meer ingezet wordt op toewij-
zing aan Castricummers en ook 
meer jeugd in het dorp zal blij-
ven. “En de jeugd heeft de toe-
komst. Toekomst in Castricum”, 
besluit Hommes. 

Van de weg geblazen
Akersloot - Een auto met aan-
hanger werd vrijdagavond van 
de A9 afgeblazen door de wind 
ter hoogte van Akersloot. De 
bestuurder reed richting Be-
verwijk toen de wind vat op de 
aanhanger kreeg. Hierna ver-

loor de man de macht over het 
stuur en schoot de berm in. De 
auto kwam terecht op de vang-
rail en de aanhanger daarachter. 
Het verkeer liep door het onge-
val geen vertraging op. Foto: Leo 
Tillmans. 

Kunst voor kinderen
Castricum - Bij Toonbeeld gaan 
dit voorjaar nog een paar nieu-
we cursussen van start. Op don-
derdagmiddag 25 maart voor 
kleuters om 15.50 uur krijten 
en kwasten. Op woensdag is er 
nog plaats voor kinderen tus-
sen 6 en 13 jaar bij het Kinder-
atelier tussen 13.30-15.30 uur. 
Vanaf 3 maart kunnen kinderen 
van 6 tot en met 13 jaar in drie 
lessen uit verschillende materi-

alen dierfiguren maken. Dezelf-
de leeftijdsgroep maakt beelden 
in schuim, draad en gips tijdens 
een driedaagse cursus van 7 tot 
en met 21 april. Op 12, 14 en 26 
mei is de cursus etsen. De korte 
cursussen worden gegeven tus-
sen 16.00 en 18.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.toon-
beeld.tv Aanmelden per tele-
foon of email: 0251659012 of tn-
beeld@xs4all.nl. 

Amnesty Uitgeest en Akersloot
in de bres voor vrouwenrechten
Uitgeest – Op 8 maart is het In-
ternationale Vrouwendag. Ve-
le Nederlandse gemeenten be-
steden daar aandacht aan. Zo 
ook Uitgeest en Akersloot. Deze 
gemeenten springen in de bres 
voor vrouwenrechten. “Vrouwen 
hebben regelmatig te maken met 
vormen van geweld, die bij man-
nen weinig voorkomen”, aldus 
Rob Sluijter en Tineke Cnossen 
uit Uitgeest en Wil Buur en Ka-
rin Kleverlaan uit Akersloot, allen 
van de lokale Amnestygroep. 
Vrouwen worden  bijvoorbeeld 
gestraft vanwege het feit, dat ze 
niet de juiste kleren dragen, een 
lesbische relatie hebben of over-
spel plegen. Over de gehele we-
reld lijden vrouwen onder het 
geweld van de partner, met wie 
zij onder één dak leven. Hoewel 

de overheden van verschillende 
landen dikwijls een lakse hou-
ding aannemen als het gaat om 
het lot van vrouwen en de ver-
oordeling van de daders zijn zij 
wel degelijk gevoelig voor kritiek. 
Amnesty International maakt het 
schrijven van brieven naar auto-
riteiten al jaren tot één van haar 
speerpunten en met succes. 
Steeds weer opnieuw blijken 
landen zich plotseling wél het lot 
van individuen of groeperingen 
aan te trekken, indien zij doel-
wit zijn van buitenlandse kritiek. 
Daarom wordt wereldwijd via het 
schrijven van brieven gestreden 
tegen de mensenrechtenschen-
dingen van vrouwen.

Vrouwenschrijfnetwerk  
Deelnemers van het vrouwen-

schrijfnetwerk ontvangen circa 
tien maal per jaar rechtstreeks 
van Amnesty Amsterdam via e-
mail een actiebrief, die moet 
worden gezonden naar autori-
teiten die verantwoordelijk zijn 
voor schendingen van vrouwen-
rechten. 
Deze volledig voorbewerkte brief  
behoeft slechts te worden uitge-
print, te worden ondertekend en 
te worden verzonden naar het 
betreffende land. Het is niet no-
dig lid te zijn van Amnesty. Man-
nen zijn eveneens welkom. Men 
kan zich telefonisch aanmelden 
bij Amnesty International in Am-
sterdam (020-6264436) of mai-
len: amnesty@amnesty.nl. Aan-
sluiten bij de lokale Amnesty-
groep Uitgeest/Akersloot kan 
ook, tel.: 0251-313218.

Veel talent op Limmen 
Artistiek & Creatief
Limmen - Op zaterdag 6 en zon-
dag 7 maart is de 36ste Limmen 
Artistiek & Creatief. Deze expo-
sitie vindt plaats in Boerderij De 
Vredenburg, Dusseldorperweg 
64, Limmen. Geopend zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur. De toegang voor bezoekers 
is gratis. Deze zeer gevarieer-
de kunstmarkt geeft een kijkje 
in de artistieke en creatieve we-
reld van vele hobbyisten en kun-

stenaars uit Limmen  en omge-
ving. Dit jaar is er onder andere 
aanbod van beeldhouwers met 
werken van: speksteen, kera-
miek en brons. Het vele aanbod 
van schilders is dit jaar weer van 
hoog niveau, Ook zelfgemaakte 
sieraden, glas en lood, poppen 
van klei, kaarten en vele ande-
re voorwerpen zijn te bewonde-
ren tijdens de expositie. De kun-
stenaars bieden hun kunstwer-

ken te koop aan. De expositie 
zal dit jaar officieel worden ge-
opend door beeldend kunstena-
res Tineke Kramer Pijnappel uit 
Limmen. Er worden dit weekend 
twee verschillende workshops 
gegeven. Zaterdagmiddag is een 
artistieke workshop bij paneel-
schilder Sip Schoorstra. 
Onder zijn leiding kan men een 
echt schilderstukje maken. Op 
zondag is een creatieve work-
shop bloemdecoratie. Onder lei-
ding van Mems Atelier uit Castri-
cum kan men een lentetaart ma-
ken. Tijdstip van de workshops, 
beide dagen van één uur tot half 
drie. Voor meer informatie: www.
limmencultuur.nl.

Castricum - OpenOffice.org is 
te downloaden van internet als 
een compleet en gratis Neder-
landstalig officepakket. 
Tijdens een informatiemiddag 
wordt aandacht besteed aan de 
diverse onderdelen. 

De bijeenkomst wordt gehouden 
op maandag 8 maart van 14.15 
tot 16.15 op de bovenverdieping 
van  de Bibliotheek. Opgave bij 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
656562. De kosten (5,00 euro) 
dienen bij aanmelding te worden 
betaald. 

Themamiddag
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The Crucifixion in de Pancratiuskerk
Castricum - In de Passietijd 
wordt in de rk St. Pancratiuskerk 
de compositie The Crucifixion 
van John Stainer uitgevoerd.
Onder leiding van dirigent Aldert 
Fuldner brengen cgk Songs for 
You uit Beverwijk en cgk Rejoi-

ce uit Julianadorp dit voor deze 
periode bekende werk ten geho-
re. Medewerkenden zijn Dirk Out 
op het orgel, Joost Schouten bas 
en Pieter Jaap Idema tenor. Het 
concert op vrijdag 26 maart be-
gint om 20.00 uur. Kaarten zijn 

voor 7,50 euro te reserveren via 
de website www.songsforyou.nl 
of in de kerk voor aanvang van 
het concert. Voorverkoopadres-
sen zijn: Boekhandel Laan, Bur-
gemeester Mooijstraat 19 en 
V.V.V., Stationsweg 8.

Rectificatie artikel ‘Hoe onze 
buitenlanders Kerstmis ervaren’
Alkmaar – In ‘De Castricum-
mer’ van 23 december jongstle-
den zijn in het artikel: ‘Hoe on-
ze buitenlanders Kerstmis erva-
ren’ tot onze grote spijt enkele 
onjuistheden vermeld. Bij de fo-
to rechtsboven is bij de man, die 
geheel rechts op de foto staat 
de naam Omed Fariq Abdulka-
rim vermeld. Dat is onjuist.  Dit is 
Unis Omar Adil.
Toen Omed een tijdje na decem-
ber de krant onder ogen kreeg, 
schrok hij erg. Er stonden din-
gen in, die hij helemaal niet ge-
zegd had. Hij was verward met 
iemand anders. “Ik was daardoor 
zó verdrietig en in de war”, zei hij, 
”dat ik niet goed meer kon oplet-
ten in de klas.” Hij zit in een NT2-
klas op het Horizon College te 
Alkmaar, een klas, waar buiten-

landers les krijgen in de Neder-
landse taal. Wij als redactie wil-
len allerminst, dat iemand ver-
drietig is na één van onze publi-
caties. Daarom herstellen wij nu 
onze fouten.
‘Hij wil voortdurend vóór de 
Iraakse vlag gefotografeerd wor-
den of hij slaat de vlag in volle 
lengte over zijn schouder’ slaat 
op Unis Omar Adil en NIET op 
Omed Fariq Abdulkarim. “Ik zou 
zoiets nooit doen”, zegt Omed. 
”Ik ben een Kurd en kom uit Kur-
distan  en ben in 1997 gevlucht 
voor Saddam Hoessein. Ons land 
heeft nu een eigen parlement en 
een eigen vlag.” Verder wil Omed 
ons nog duidelijk maken dat het 
grote feest in Kurdistan  Nieuw-
jaarsdag is, welk feest op 21 
maart wordt gevierd.  

Swol organiseert dag in 
het teken van Bergen
Limmen - Donderdag 25 maart 
organiseert de SWOL (Stichting 
Welzijn Ouderen Limmen), een 
dag in het teken van Bergen.
Wim van der Graaff geeft om 
10.00 uur een lezing in Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64 over 
park Meerwijk. Na de lezing 
gaan de deelnemers gezamenlijk 
de zelf meegebrachte lunch nut-
tigen. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. Na de lunch vertrekt 
men naar Bergen, waar wordt 
verzameld in museum Kranen-
burgh. Hier zal Wim het een en 
ander vertellen over de geschie-
denis van het museum, dat bin-
nenkort verbouwd gaat wor-

den. Vervolgens wandelen met 
de gids naar het dichtbij gelegen 
park Meerwijk.In dit park staan 
prachtige Amsterdamse School 
huizen. In een van deze huizen 
woonde vroeger Charley Toorop.
Na afloop komt men terug in 
Kranenburgh, waar men op ei-
gen gelegenheid de tentoonstel-
ling ‘1900-1950, uit onze collec-
tie’ kan bekijken. Deelname: 7,50 
euro exclusief entree Kranen-
burgh 65+ 5,00 euro, groepen 
6,00 euro en Museumkaarthou-
ders gratis. Aanmelden bij Kees 
Kroone, tel. 072-5051701, Els 
Snijder, tel. 072-5051677, Suze 
Nijman, tel. 072-5052190.

Zijlstra Collection te gast in 
‘Ondernemend Castricum’
Castricum - Woensdag 10 
maart is er op Radio Castricum 
105 weer een nieuwe aflevering 
te beluisteren van ‘Onderne-
mend Castricum’.  Jeroen Zijlstra, 
van Zijlstra Collection te Lim-
men is ditmaal te gast in de stu-
dio.  Elke eerste woensdag van 
de maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitge-
nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen. 
Maandelijks zal de Kamer van 

Koophandel een bijdrage leve-
ren voor alle ondernemers, waar-
bij aandacht wordt geschonken 
aan actuele onderwerpen en de 
mogelijkheden die de KvK heeft 
voor ondernemers.  
Bedrijven die interesse heb-
ben om tijdens een uitzending 
in de picture te staan, kunnen 
dit aangeven in een e-mail aan 
ondernemendcastricum@cas-
tricum105. De uitzendingen van 
Radio Castricum 105 zijn te be-
luisteren in de ether op 105.0 FM 
en op de kabel op 104.5 FM in 
Bakkum en Castricum en 89.0 
FM voor Akersloot, Limmen en 
De Woude.

Castricum - Margreet Schou-
wenaar geeft op dinsdag 9 
maart een workshop Levensver-
halen Schrijven in de bibliotheek, 

Workshop Levens-
verhalen Schrijven

Geesterduinweg 1. De workshop 
start om 20.00 uur en deelna-
me bedraagt 2,50 euro. Men kan 
zich opgeven bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek.
Reserveren: tel. 0251–655678 of 
per mail via castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Expositie Mariëlle van der Wal
Castricum - Beeldend kunste-
nares Mariëlle van der Wal expo-
seert de komende maanden bij 
Beentjes interieur.
Mariëlle van der Wal (1964, 
Heemskerk) is een veelzijdige 
vrouw. Zij is beeldend kunste-
naar, lerares en grafisch vormge-
ver. Het thema dans speelt een 

belangrijke rol in het werk van 
Mariëlle. 

Mariëlle vindt de uitstraling van 
mensen die bezig zijn kunst te 
maken zo mooi dat ze die wil 
‘vangen’ in haar schilderijen. De 
inspiratie die Mariëlle krijgt door 
de dynamiek en de beweging 

NBvP/Vrouwen van Nu Lim- 
men naar ‘Die lustige Witwe’
Limmen - Op 19 maart gaan de 
Vrouwen van Nu Limmen naar 
de operette ‘Die lustige Witwe’ 

van Franz Lehar in theater ‘Het 
Park’ te Hoorn.
Kaarten kosten 32,00 euro en dit 

is inclusief busvervoer, gardero-
be en een drankje in de pauze.
Vertrek: 19.00 uur vanaf de Zon-
nedauw (voormalig Gemeen-
tehuis). Thuiskomst: ongeveer 
23.00 uur.
Men kan zich opgeven via, tel. 
072-5051732.

NL Doet in Castricum
Castricum - Op 19 en 20 maart 
organiseren het Oranje Fonds 
en Movisie weer de landelijke, 
grootscheepse vrijwilligersactie. 
Men kent het wellicht als Ma-
ke A Difference Day (MADD), 
maar vanaf 2010 hanteren zij 
een nieuwe naam: NL DOET. 
Deze actie zet de vrijwillige in-
zet in de schijnwerpers en ac-
tiveert tienduizenden Nederlan-
ders om een dag(deel) de han-
den uit de mouwen te steken 

voor een goed doel: sociaal Ne-
derland. Iedereen is welkom om 
deel te nemen aan NL DOET en 
ook om vrienden en kennissen 
aan te moedigen. In Castricum 
zijn diverse klussen die nog ge-
klaard moet worden en waar-
voor extra handen nodig zijn. 
Denk aan paaseitjes inpakken 
bij een psychiatrisch ziekenhuis, 
tuinstoelen opknappen voor 
een verzorgingshuis, gardero-
be bewaken tijdens de Culture-

le Manifestatie, het geluid ver-
zorgen, iemand mee naar bui-
ten nemen, een vereniging hel-
pen hun website online te krij-
gen, onderhoudswerk in de Tuin 
van Kapitein Rommel, helpen bij 
een feestmiddag in een verzor-
gingshuis.
Kijk op www.nldoet.nl voor een 
vrijwilligersklus in de buurt of 
neem contact op met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onder-
deel van de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
tel. 0251–656562 of email naar 
vcc@welzijncastricum.nl.

van de dans resulteert in prach-
tige werken. Dans is bij deze ex-
positie dan ook het hoofdthema, 
maar in de etalage vindt men een 
vierluik met ‘De vier seizoenen’.
Een ieder is welkom de exposi-
tie te komen bekijken bij Been-
tjes interieur, Torenstraat 28 te 
Castricum.

Fanfare St. Caecilia 
start een kledingactie
Regio - Fanfare-orkest St. Cae-
cilia houdt in de maand maart 
een kledingactie. De kleding 
is bedoeld voor de organisatie 
Bag2school. Bag2school is een 
in Engeland opgericht commer-
cieel bedrijf, dat gespecialiseerd 
is in het opkopen en inzamelen 
van voornamelijk tweedehands 

kwaliteitskleding voor mannen, 
vrouwen en kinderen. Kijk voor 
meer informatie op www.bag-
2school.com). Voor elke opge-
haalde kilo betaalt Bag2school 
een bedrag uit. 
St Caecilia verzamelt daarom tot  
23 maart zo veel mogelijk twee-
dehands kleding op. 

De kleding kan men zelf langs-
brengen op elke vrijdagavond in 
maart tussen 19:30 en 22:00 in 
het repetitielokaal aan de Maer-
ten van Heemskerckstraat 41 A 
in Heemskerk.
Men kan oude kleding ook op la-
ten halen. Dit geldt voor de plaat-
sen Heemskerk, Velserbroek, 
Castricum, Beverwijk, Uitgeest en 
Velsen. Bel naar één van de vol-
gende nummers: 0251-215538 
of 0251-231433.  Ook kan men 
een mail sturen naar: secretari-
aat@stcaeciliaheemskerk.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
3 maart 2010

Ook zo
benieuwd?

Kom naar de 
Uitslagenavond,

Woensdag 3 maart (vanavond) 
Vanaf 21.00 uur, in het Clusius 

College.
Om ongeveer 23.45 uur wordt de 

voorlopige uitslag verwacht.

Twee wethouders,
één nieuwe grenspaal
Op 25 februari is op de grens tussen 
Akersloot en Uitgeest, ter hoogte van Ho-
tel Akersloot (Van der Valk), een nieuwe 
grenspaal onthuld door wethouder Hes 
van de gemeente Castricum en wethouder 
Sely van Uitgeest. De paal heeft een plek 
gekregen in de oostelijke wegberm langs 
de Geesterweg. Eerdere plannen om op 
die plaats de grens tussen de gemeenten 

Castricum en Uitgeest zichtbaar te maken 
door het verplaatsen van een oude grens-
paal aan de Fielkerweg, zijn verworpen. 
Verplaatsing van deze grenspaal uit 1767 
was niet gewenst omdat het om een be-
schermd rijksmonument gaat en omdat 
een dergelijke verplaatsing geen recht doet 
aan de (cultuur)historie. De oude paal blijft 
daarom op zijn plek.

Wethouder tekent voor waterberging

Zorgloket sluit 
vroeger
Het Zorgloket in de gemeentelijke loca-
tie in Limmen is op woensdag 10 maart 
iets eerder gesloten; deze dag sluit het 
loket niet om 16.00 uur maar om 14.30 
uur.

Wethouder B.Hes en K. Admiraal van Ont-
wikkelingsgroep Limmen (OGL) tekenden 
vrijdag 26 februari de samenwerkingsover-
eenkomst Waterbergingsproject De Kleine 
Polder.
In deze polder, tussen Akersloot en de rijks-
weg A9 wordt een waterbergingslocatie 

ingericht om extra ruimte voor water te 
maken. De waterberging is nodig als ge-
volg van nieuwbouw en nieuwe verharding 
en helpt wateroverlast voorkomen. Ook 
draagt de waterberging bij aan natuur en 
recreatie. De waterberging wordt in totaal 
3,6 hectare groot.

Gemeentelijke
belastingen 2010
Eind februari 2010 zijn de aanslagen ge-
meentelijke belastingen verzonden. Op de 
aanslag staat - als u eigenaar bent van een 
woning of bedrijf - ook de WOZ-waarde 
vermeld.
Zie voor meer informatie en tarieven de 
website www.castricum.nl> Belastingen en 
WOZ.

Subsidie op
energiebesparing
Particuliere woningeigenaren in Castricum 
kunnen weer subsidie aanvragen voor di-
verse energiebesparende maatregelen zoals 
zonnepanelen en isolatiematerialen. Men 
kan tot een maximum van € 1.650,- per 
woning aanvragen via deze subsidierege-
ling. Het gaat om technieken zoals vermeld 
in de Duurzame Energielijst die zijn gekocht 
en geplaatst in de periode dat de regeling 
van kracht is. 

De regeling eindigt op 31 december 2010 
of eerder wanneer het budget op is. De 
subsidieregeling en een toelichting zijn te 
vinden op de website www.castricum.nl 
> Duurzaamheid en milieu. Ook het aan-
vraagformulier is daar te downloaden.



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
180210 Brakenburgstraat 37 in Castricum

Het plaatsen van een kap op  het tuinhuisje en 
het vernieuwen van het kozijn
Breedeweg 50 in Castricum
Het wijzigen van de achtergevel

190210 Mient 29 in Castricum
Het renoveren van de woning en het plaatsen 
van zonnepanelen
Wielewaal 30 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Heereweg 105 in Bakkum
Het realiseren van een bed & breakfast
Nesdijk-Uitgeesterweg in Castricum (kad. E 
182, 186, 177, 240)
Het plaatsen van 3 bruggen

220210 Kievit 6 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Geesterweg 1a in Akersloot
Het plaatsen van een stal (legalisatie)
Rijksweg 1a in Limmen
Het slopen van een woning en schuur

250210 Laanacker 9 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Geesterweg in Akersloot (kad. G 2246)
Het plaatsen van een reclamebord (legalisa-
tie)
Julianaplein 8 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur/berging
Schoutenbosch 27 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

260210 Van Oldenbarneveldweg 34 in Bakkum
Het plaatsen van een houthokje met overkap-
ping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

verleende vergunningen

Bouwvergunningen met ontheffing
190210 Middenweg 3b in Limmen

Het plaatsen van een vluchttrap en het in ge-
bruik nemen van de 2e verdieping ten dienste 
van sportactiviteiten niet zijnde horeca

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar.
Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Bouwvergunningen
250210 Laanacker 9 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

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

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

*APV-vergunningen 
Vergunning plaatsing aankondigingsborden 
Aan zang/showgroep Music-Train is op 24-02-2010 
voor de periode ven 12 t/m 25 september 2010 en van 
5 t/m 21 november 2010 vergunning verleend voor het 
plaatsen van aankondigingsborden in de kern Castri-
cum.
Vergunning rommelmarkt
Aan Music-Train is op 24-02-2010 vergunning verleend 
voor het organiseren van een rommelmarkt op 25 sep-
tember 2010 van 08.30 tot 15.00 uur in en bij de Mara-
nathakerk, Prins Hendrikstraat 1 te Castricum.
Vergunning spandoeken
Aan de brandweer van de gemeente Castricum is op 
24-02-2010 vergunning verleend voor het mogen op-
hangen van 6 spandoeken in de kernen Akersloot en 
Castricum van 22 maart t/m 13 april 2010.

*Evenementenvergunningen
Vergunning Stichting Limmen Ludiek
Aan het bestuur van Stichting Limmen Ludiek is op 26-
02-2010 vergunning verleend voor het organiseren van 
de ‘Lego World Record Tower’ van 3 t/m 6 juni 2010 op 
de Vuurbaak te Limmen.

*Standplaatsvergunning
Standplaats biologische producten Balaton Furedplein 
Aan Bonfood te Castricum is op 26-02-2010 een ver-
gunning verleend tot 31 december 2010 voor het in-
emen van een standplaats voor de verkoop van biolo-
gische producten op de dinsdagen en vrijdagen op het 
Balaton Füredplein te Castricum.
Standplaatsvergunning Visproducten 
Aan de heer De Graaf te Spakenburg is op 26-02-2010 
vergunning verleend voor het innemen van een stand-
plaats voor de verkoop van vis en visproducten op de 
donderdagen tot 31 december 2010 op het Balaton 
Füredplein te Castricum.

verkeersbesluiten
Inrijverbod Dijk en Duin
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW zijn burgemeester en wethouders voor-
nemens een inrijverbod in te stellen ten zuiden op het 
terrein van Dijk en Duin op de Duinenbosch, door mid-
del van plaatsing van verkeersborden C12 met daarbij 
verschillende onderborden OB401-800, OB401-250 en 
OB401-200 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende tekening.

Inzien en bezwaar maken
Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterliggende 
stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, Zonnedauw 
4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Vervolg procedure
Na verwerking van de zienswijzen zal overwogen wor-
den of het verkeersbesluit genomen kan worden of dat 
er aanpassingen verricht moeten worden aan het ver-
keersbesluit. Tegen het uiteindelijke verkeersbesluit kan 
bezwaar worden gemaakt.   

WWW.CASTRICUM.NL

Agenda Raadsvergadering
van 10 maart 2010
Aanvang 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Resultaat onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden
4. Oordeel over rechtmatigheid van de verkiezingen
5. Afscheid vertrekkende raadsleden
6. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrek-
kende raadsleden.

Agenda Raadsvergadering
van 11 maart 2010
Aanvang 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Installatie van de raadsleden
4. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de geïnstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Melden helpt echt

gebreken op straat?
Melden via de website
Een losse stoeptegel, overhangend groen, vuilnis op straat, al dit soort zaken kunnen 
bij de gemeente worden gemeld. Deze gaat zo snel mogelijk aan het werk om het pro-
bleem te verhelpen. Melden kan telefonisch maar ook digitaal. Dat gaat snel en gemak-
kelijk en is 24 uur per dag mogelijk. 

Via de website www.castricum.nl kan de 
bezoeker terecht bij het digitale meld-
punt. Zie onder het kopje ‘Snel geregeld’. 
Het meldpunt is bedoeld voor zaken in de 
openbare ruimte die gerepareerd of verhol-
pen moeten worden. Het kan bijvoorbeeld 
gaan over een niet werkende straatlan-
taarn, een gat in de weg, straatvuil, een ka-
potte brugleuning of afbrekende boomtak-
ken, allemaal zaken waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is.

Wat gebeurt er met uw melding? 
Uw melding wordt direct doorgestuurd 
naar de juiste afdeling, bijvoorbeeld voor 
verkeer of groen. De medewerkers gaan 
ermee aan de slag. In de meeste gevallen 

kan het euvel binnen enkele dagen verhol-
pen worden. Voor sommige zaken is meer 
tijd nodig, bijvoorbeeld omdat het meer 
werk vraagt, of omdat de oplossing van 
het probleem onderdeel is van een grotere 
operatie die later van start gaat. 

Uw hulp is nodig
De ogen en oren van de bewoners helpen 
de gemeente om straten en plantsoenen op 
orde te houden. Indien u gebreken meldt, 
wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Vorig 
jaar kwamen zo 1971 meldingen binnen bij 
de gemeente.
Melden via de website heeft als voordeel 
dat de melding vaak sneller kan worden 
verwerkt.



Stopverbod Hogeweg Limmen
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders be-
sloten een stopverbod in te stellen op de Hogeweg te 
Limmen aan de westzijde ter hoogte van huisnummers 
57 t/m 59 en op de oostzijde ter hoogte van de huis-
nummers 42a t/m 54, door middel van plaatsing van 
verkeersborden E2 met onderborden ‘ma t/m vr 8 -16 
h’ als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende kaart.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij 
het College van Burgemeester en Wethouders van Cas-
tricum (Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, en 
vangt aan op de dag na die van verzending van dit be-
sluit. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn ver-
meld:
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie 
ervan);

- gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo 
een verzoek is wel, dat tevens een bezwaarschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan / besluit hogere 
grenswaarde
‘Partiële herziening bestemmingsplan Vinken-
baan, Rijksweg 31 Limmen’ 
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening, artikel 83 en 110 van de Wet geluid-
hinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat, bij besluit van 18 februari 2010 het 
bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan 
Vinkenbaan, Rijksweg 31 Limmen’ door de gemeente-
raad is vastgesteld en in verband daarmee bij besluit van 
2 februari 2010 hogere grenswaarde(n) zijn vastgesteld 
door burgemeester en wethouders.
De begrenzing van het bestemmingsplan betreft een 
perceel aan de Rijksweg 31 te Limmen. Met het bestem-
mingsplan worden in hoofdzaak de gebruiksdoeleinden 
binnen de gegeven bestemming zodanig verruimd dat 
de verbouw van bestaande panden (bedrijfspand + be-
drijfswoning) tot respectievelijk een tweetal zelfstandige 
woningen en een winkelruimte en/of kantoor mogelijk 
wordt. 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg van 

het wegverkeer op de Rijksweg, op de gevels van de 
twee woningen een hogere geluidbelasting optreedt 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wet 
geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan de in 
die wet aangegeven maximale ontheffingswaarde. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
in dit geval voor beide in het plan betrokken woningen 
op grond van de wettelijke mogelijkheden, onder voor-
waarden, een hogere grenswaarde vast te stellen van 
respectievelijk 64 en 59 dB. 
Voor de inhoud van het bestemmingsplan en het besluit 
hogere grenswaarden en overige relevante stukken, ver-
wijzen wij u naar de website  www.castricum.nl. 
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Ter inzage
De stukken liggen vanaf vandaag, 3 maart 2010, gedu-
rende zes weken ter inzage in de gemeentelijke locatie, 
afdeling Dienstverlening, team BWB aan de Zonnedauw 
4 te Limmen. 
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden:
- maandag t/m woensdag 09.00 - 16.00 uur;
- donderdag van 09.00 - 20.00 uur;
- vrijdag van 09.00 - 12.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. 
A.J. Schuuring, tel: (0251) 661122.

Vanaf de dag na de terinzagelegging, kan gedurende 
zes weken (dus vanaf donderdag 4 maart tot en met 
woensdag 14 april 2010), door belanghebbenden be-
roep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen als be-
doeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren heeft gebracht. Binnen de beroepstermijn 
kan een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften, 
respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, 
dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Verleende vrijstelling i.v.m. woningbouwproject 
Akersloot
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zij op 16 februari 2010 met toepassing van 
artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
vrijstelling hebben verleend van het geldende bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Akersloot’, ten behoeve van 
de oprichting van acht woningen op de gronden gele-
gen achter de Buurtweg en Kerkemeer in Akersloot.

Gevolgde procedure
De plannen hebben in het kader van artikel 19a lid 4 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening vanaf 3 april 2008 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze 
termijn zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 
geen aanleiding geweest de plannen te wijzigen.

Indienen bezwaar en beroep
Om de vrijstelling te effectueren is een bouwvergunning 
vereist. De vrijstelling wordt geacht deel uit te maken 
van de benodigde bouwvergunning(en). Dit betekent 
dat de beroepsgang met betrekking tot de bouwver-
gunning leidend is. Dit houdt in dat tegen deze vrijstel-
ling geen zelfstandig bezwaar en beroep open staat op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht. Pas in het 
kader van de verlening van de bouwvergunning(en), 
die zullen volgen voor dit project, kunnen bezwaren 
worden ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum, postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. 

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-
men met mevr. L. Hoeben, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven. Zij is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 
0251-661122.

anterieure overeenkomst 
Burgemeester en wethouders hebben een overeenkomst 
ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met betrekking tot het 
woningbouwproject Buurtweg te Akersloot. Het betreft 
de grond, kadastraal bekend als gemeente Akersloot, 
sectie I nummer 198 en sectie A nummer 2930. De 
overeenkomst heeft betrekking op de bouw van acht 
grondgebonden woningen aan de Buurtweg. 

Ter inzage
Met ingang van 4 maart 2010 ligt een zakelijke beschrij-
ving van de overeenkomst voor een ieder ter inzage 
in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen gedurende de openingstijden 
van maandag tot en met woensdag van 09.00 uur t/m 
16.00 uur, op donderdag van 09.00 uur tot 20.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-
men met mevr. I. Smit-Munster, juridisch medewerker 
grondzaken team Civiele Werken, tel. (0251) 661 122.

projectBesluit
Vooraankondiging projectbesluit toegangsweg 
tussen Puikman en P+R terrein 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum geven overeenkomstig artikel 1.3.1. Besluit ruimte-
lijke ordening kennis van het voornemen om een project-
besluit voor te bereiden voor de aanleg van een nieuwe 
toegangsweg tussen de Puikman en het bestaande P+R 
terrein bij het NS station van Castricum.
Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier ver-
meld dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen 
gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit 
voornemen naar voren te brengen en dat er geen on-
afhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld 
advies uit te brengen over dit voornemen. Dit komt later 
in de procedure aan de orde.

Ter inzage 
Het ontwerp-projectbesluit zal op een nader te bepa-
len tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden ge-
legd en is dan tevens op de gemeentelijke internetsite 
te raadplegen. De inzagetermijn van het ontwerp-pro-
jectbesluit wordt vooraf gepubliceerd in het Nieuwsblad 
voor Castricum, de Staatscourant en op de gemeente-
lijke internetsite.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team Bouwen Wonen en Bedrijven (R. van den Haak, 
tel: 0251-661152). 

Castricum, 3 maart 2010


