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Lobby gemeenten Castricum en Heiloo 
voor tunnels onder spoorwegovergang

Castricum - Als het spoor-
boekloos rijden wordt inge-
voerd neemt het aantal passe-
rende treinen per uur toe. Nu rij-
den er twaalf treinen langs per 
uur en dat worden er dan zes-
tien. Dat heeft gevolgen voor be-
reikbaarheid, veiligheid en leef-
baarheid in Castricum en Heiloo. 
Beide gemeenten hebben hier-
voor aandacht gevraagd bij de 
politieke partijen in de provincie 
Noord-Holland. 
Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu wil met het Program-
ma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS) het spoorboekloos rijden 
invoeren: dit betekent zes inter-
citytreinen en zes sprinters per 
uur per richting op de drukste 
trajecten in Nederland. Met de 
toename van sprinters hebben 
Castricum en Heiloo niets te ma-
ken; die rijden tussen Uitgeest 
en Amsterdam. Daarnaast rijden 
er treinen van en naar Haarlem 
langs Castricum en Heiloo. Het 
traject Alkmaar - Eindhoven is in 
2014 aan de beurt, in 2020 moet 
het PHS in heel Nederland zijn 
ingevoerd. 
Wie de spoorwegovergang Be-
verwijkerstraatweg wil passe-
ren, loopt nu al een goede kans 
de spoorbomen gesloten te vin-
den. Elk uur is de overgang 24 
minuten gesloten, na de invoe-
ring van de PHS wordt dat cir-
ca 40 minuten van elk uur. Daar-
mee vormt het spoor een ernsti-
ge blokkade voor politie, brand-
weer en ambulance. In beide ge-
meenten dreigt de leefbaarheid 

ernstig af te nemen. De geslo-
ten overwegen leiden tot files, 
waardoor meer uitlaatgassen 
worden uitgestoten en de ge-
luidsoverlast toeneemt. Boven-
dien zullen de aanrijtijden van 
de hulpdiensten, zoals de am-
bulance, te lang worden, omdat 
ze vaker voor de dichte spoor-
bomen staan te wachten. De on-
dergrondse doorgangen zouden 
zowel in Castricum als Heiloo de 
oplossing bieden voor de door-
stroming van het verkeer, de be-
reikbaarheid en de veiligheid. 
Maar tunnels zijn duur. Zo’n 22 
miljoen in Castricum, zo’n 15 
miljoen in Heiloo. De gemeen-
ten kunnen die kosten niet zelf 
dragen. Zelfs niet als de lande-
lijke subsidies waar nu op wordt 
ingezet, 11 miljoen voor de Cas-
tricumse tunnel en 2,7 miljoen 
voor Heiloo, er ook komen.  De 
twee gemeenten zoeken daar-
om samen steun bij andere over-
heden: provincie en rijk. De ver-
keerswethouders hebben inmid-
dels gesproken met lijsttrekkers 
en vertegenwoordigers van CDA, 
PvdA, SP, D66 en GroenLinks.
Alle partijen zijn duidelijk: de op-
lossing - lees: het geld - kan niet 
alleen van de gemeenten ko-
men. Doel van de gesprekken is 
om de gewenste tunnels op de 
agenda te krijgen van de Provin-
ciale Staten. Na de verkiezingen 
worden de gesprekken met de 
politieke partijen voortgezet. Dit 
voorjaar volgen ook gesprekken 
met Tweede Kamerleden met als 
inzet extra Rijkssubsidie. 

Nu al zijn de spoorbomen vaak dicht en moet ander verkeer wachten. 
Dat gaat in Castricum en Heiloo drastisch toenemen als het spoor-
boekloos rijden wordt ingevoerd en het aantal passerende treinen per 
uur van twaalf naar zestien gaat. 
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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.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
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.

Vermist:
Middenweg/Kerkelaan Limmen: 
zwarte gecastreerde kater, 9 jaar, 

Sem.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251-
658504.
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Sponsorwerving in volle gang
Castricum - Nog een goede drie 
maanden en dan is het al zover, 
Alpe d’HuZes 2011. De spanning 
stijgt onder de deelnemers van 
team CAL d’HuZes nu de dag 
steeds dichterbij komt. Het weer 
laat het nog niet altijd toe om 
buiten op de racefiets te trainen, 
maar toch zitten de deelnemers 
absoluut niet stil. Er wordt vol-
op getraind op de spinningbikes 
in Sportcentrum De Bloemen en 
ook worden de mountainbikes 
regelmatig uit de schuur gepakt. 
“Aanstaande zondag, 6 maart, is 
weer een mooie trainingsdag.” 
vertelt Rob Kramer. “Deze dag 
organiseren wij de Strandtoer-
tocht tussen Castricum aan Zee 
en Camperduin, waarbij iede-
re mountainbike-liefhebber van 
harte welkom is om deel te ne-
men! Informatie over de strand-
toertocht is te vinden op: www.
teamcal.nl.

Ondanks dat de deelnemers 
druk bezig zijn met trainen, is dit 
voor hun niet het belangrijkste. 
Natuurlijk wil iedereen goed ge-
traind aan de start staan op 9 ju-
ni, maar wat voor de deelnemers 
veel belangrijker is, is het inza-
melen van zoveel mogelijk spon-
sorgeld. 
“Uiteindelijk is ons doel om met 
zijn allen zoveel mogelijk geld op 
te halen voor onderzoek naar de 
ziekte kanker, zodat mensen met 
deze ziekte toch Goed, Gelukkig 
en Gezond kunnen leven. Onze 
droom is dat kanker geen do-
delijke ziekte meer is, maar een 
chronische ziekte”, vertelt Tine 
Rol. 
Zelf heeft zij daarom onlangs 
een statiegeldflessenactie geor-
ganiseerd op basisschool O.B.S. 
De Klimop, waar zij zelf les geeft. 
In de week van 14 en in de week 
van 21 februari hebben de kin-
deren van basisschool De Klim-
op zo veel mogelijk lege statie-
geldflessen verzameld en mee-
genomen naar school. De kleu-
ters, waaraan Tine les geeft, lie-
pen iedere dag met een prachtig 

Alpe d’HuZes T-shirt en een kar-
retje van Albert Heijn langs alle 
klassen om de statiegeldflessen 
op te halen. “Het was een gewel-
dig succes, de kinderen wisten 
iedere dag meer dan 100 flessen 
te verzamelen! Ook veel ouders 
en mijn collega’s zijn enorm en-
thousiast geworden en organi-
seerden allerlei kleine acties om 
zoveel mogelijk statiegeldflessen 
op te halen met de kinderen”. 

Jack Burgering, ook een fana-
tieke deelnemer, werd het afge-
lopen weekend blij verrast door 
Carnavalsvereniging de Uylen-
spieghels. Ieder seizoen schen-
ken zij een cheque ter waarde 
van 111,11 euro aan een goed 
doel. Dit jaar was de keuze waar 
deze schenking naar toe zou 
gaan niet moeilijk. 
Afgelopen zaterdag tijdens de 
45+ avond van de Uylenspieg-
hels werd Jack Burgering als oud 
raadslid van de vereniging ver-
rast met deze mooie schenking. 
Samen met nog enkele ande-
re leden van team CAL d’HuZes 
nam hij de cheque ter waar-
de van 111,11 euro in ontvangst 
van prins Tyl XIII. “Wij waarderen 
het enorm dat een vereniging 
die bekend staat voor leut en lol, 
zich ook met serieuzere dingen 
van het leven bezighoudt”, vertelt 
Jack Burgering. “Daarom wil ik 
de Uylenspieghels namens heel 
team CAL d’HuZes hartelijk be-
danken voor deze mooie gift!”.

Door het enthousiasme van al-
le deelnemers komt het team 
steeds dichter bij het streefbe-
drag van 125.000 euro, dat zij op 
willen halen. Ook al komen zij al 
in de buurt van dit geweldige be-
drag, alle deelnemers blijven tot 
het laatste moment fanatiek be-
zig met het zoeken van sponso-
ren. Iedere euro is hard nodig 
voor onderzoek naar kanker. 

Voor meer informatie kan men 
kijken op de website: www.
teamcal.nl.

Castricum – Zaterdagavond 
heeft de politie in IJmuiden een 
39-jarige man uit Castricum 
aangehouden, samen met een 
32-jarige vrouw uit IJmuiden. 

Korte tijd daarvoor heeft het 
tweetal door middel van een 
soort babbeltruc geld gestolen 
bij een bejaarde vrouw. De twee 
hadden omstreeks 20.15 uur bij 

Castricummer aangehou- 
den vanwege babbeltruc

het 82-jarige slachtoffer op de 
ramen geslagen en waren, toen 
de vrouw open had gedaan, naar 
binnen gegaan terwijl ze riepen 
dat ze even koffie kwamen drin-
ken. 

De vrouw kende hen vaag en gaf 
ze koffie. Toen de twee weg wa-
ren bleek er geld uit haar porte-
monnee te zijn weggenomen. 
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Lions Club Akersloot-
Uitgeest en NL Doet
Uitgeest/Akersloot - Op vrij-
dag 18 maart doet de Lions Club 
mee aan de actie NL Doet, ge-
organiseerd door het Oranje 
Fonds. De Lions Club Akersloot-
Uitgeest nodigt 60-plussers uit 
Uitgeest en de gehele gemeen-
te Castricum uit voor een gezel-
lige ochtend in Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64 in Limmen. 
Het programma in grote lijnen: 

Aanvang 10.00 uur met kof-
fie of thee. Korte introductie Li-
ons Club. Het vertonen van een 
film, een glas wijn of fris en een 
snertmaaltijd met roggebrood en 
spek. 
Aanmelding is noodzakelijk, er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden bij Suze Nijman 072-
5052190 en Kees Kroone 072-
5051701.

Pools-Frans viool-pianorecital 
bij Iskra Monumentconcert
Castricum - De Poolse violiste 
Joanna Wronko maakte al veel 
indruk op diverse internationa-
le klassieke concoursen, festi-
vals en evenementen toen Iskra 
haar op het spoor kwam. Tussen 
belangwekkende Europese tour-
nees vond ze tijd om op zaterdag 
5 maart met haar duopartner pi-
anist Frank van der Laar een reci-
tal te geven in Iskra Monument-
concerten in de Dorpskerk, aan-
vang 20.15 uur. Het programma 
staat in het teken van haar de-
buut-cd: werk van Poolse com-
ponisten Janacek, Lutoslavski en 

Szymanovski en de Franse com-
ponisten Ravel en Debussy. Het 
geheel is romantisch, avontuur-
lijk en afwisselend van karakter.
Voor kamermuziekrecitals vormt 
ze een duo met pianist Frank van 
der Laar met wie zij haar debuut-
cd French-Polish Album opnam. 
Frank voltooide zijn pianostudie 
aan het Conservatorium van Am-
sterdam bij Jan Wijn met hoog-
ste onderscheiding. Informatie 
en kaarten bestellen via www.
iskra.nl of tel.: 0251 674379. De 
kaarten kosten 11,00/9,00/6,00 
euro.

Theatervoorstelling Lazarus?
Cultuur als wapen tegen 
armoede en uitsluiting 
Castricum - Op vrijdag 18 
maart om 20.00 uur begint in 
Geesterhage een opmerkelijke, 
gratis toegankelijke theatervoor-
stelling. De acteurs van de Jo-
seph Wresinski Cultuur Stichting 
zijn (voormalig) dak- en thuislo-
zen en zij hebben met professio-
nele theatermakers een voorstel-
ling tot stand gebracht. Zij ver-
tellen van hun dagelijkse en in-
nerlijke leven zonder religieuze 
of politieke boodschap. De ac-
teurs hebben allen een meerjari-
ge theateropleiding gevolgd. De 
Joseph Wresinski Cultuur Stich-
ting is een kleine, niet commer-
ciële organisatie, die vorm en in-
houd tracht te geven aan haar 

doelstelling ‘Cultuur als wapen 
tegen armoede en uitsluiting’. 

De voorstelling Lazarus? wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de Provincie Noord-Holland en 
wordt in Castricum uitgevoerd 
op initiatief van de Raad van Ker-
ken Castricum. 

Mucicstar bestaat tien jaar!
Opbrengst rommelmarkt 
voor grote jubileumshow
Castricum - Kindershowkoor 
Mucicstar (anagram Castricum) 
houdt zaterdag 5 maart van 
11.00 tot 16.00 uur een groots 
opgezette rommelmarkt in ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Mucicstar is een groep kinderen 

van 6 tot 16 jaar die zich weke-
lijks uitleeft op de repetities en 
waar de afgelopen jaren al meer 
dan 560 Castricumse kinderen 
deel van uit hebben gemaakt. 
Niet de leiding bepaalt wat er 
gezongen word, maar de kinde-

Programma 3 maart t/m 9 maart 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 21.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 21.00 uur maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 21.00 uur 

“Black Swan”
donderdag 18.45 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag & maandag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 & 18.45 uur 

woensdag 18.45 uur 
“The King’s Speech”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Sonny Boy”
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“Potiche (CF)”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Pizza Maffia”
zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Yogi Beer (NL) - 3D” 

zaterdag & zondag 13.45 uur
woensdag 13.30 uur 

“Mijn Opa de Bankrover” 
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 15.30 uur 
“Gnomeo & Juliet (NL)” 

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 15.30 uur 

“Alpha and Omega (NL) 3D”

Oscar beste actrice! 

Portman in Black Swan
Black Swan volgt het verhaal 
van Nina (Oscarwinnares Nata-
lie Portman), een ballerina in een 
balletgezelschap in New York 
City. Wanneer artistiek direc-
teur Thomas Leroy (Vincent Cas-
sel) besluit de prima ballerina 
Beth Macintyre (Winona Ryder) 
te vervangen voor de eerste pro-
ductie van hun nieuwe seizoen, 
‘Het zwanenmeer’, is Nina zijn 
eerste keuze. Maar Nina heeft 
een rivale: een nieuwe danse-
res, Lily (Mila Kunis), die ook in-
druk maakt op Leroy. ‘Het Zwa-
nenmeer’ heeft een danseres 

nodig die zowel de witte zwaan 
met onschuld en elegantie kan 
spelen als de zwarte zwaan, die 
staat voor bedrog en sensuali-
teit. De rol van witte zwaan is Ni-
na op het lijf geschreven, maar 
Lily is de belichaming van de 
zwarte zwaan. Terwijl de twee 
jonge danseressen hun rivaliteit 
laten uitgroeien tot een vreemde 
vriendschap, begint Nina haar 
duistere kant steeds meer te om-
armen en tot de zwarte zwaan te 
transformeren, met een obsessie 
die haar ondergang zou kunnen 
betekenen. 

Komedie Potiche
Potiche, met onder andere Ca-
therine Deneuve en Gérard De-
pardieu, is een Franse komedie 
waarin een onderdanige echt-
genote van een wrede man ge-
dwongen wordt zijn positie van 

fabrieksdirecteur over te nemen.
Dit is de vijfde film die vertoond 
wordt onder de naam Castri-
cum Filmhuis. Maandagavond 
is er een voorstelling om 21.00 
uur zonder pauze. Dinsdagmid-
dag begint de voorstelling om 
14.00 uur.

ren en dat verklaart het succes. 
Om het tienjarige jubileum te 
vieren wordt in oktober een gro-
te show gegeven. Om dit financi-
eel mogelijk te maken wordt een 
rommelmarkt georganiseerd met 
optredens, een loterij, en de mo-
gelijkheid een eigen cd op te ne-
men. 
Ondernemers die spullen willen 
doneren voor de loterij of men-
sen die spullen over hebben om 
op de markt te verkopen kunnen 
bellen naar Heidi, 0251-657952, 
06-47773116.

TeaJam met drie korte optredens

Bakkum - Zaterdag 5 maart van 
15.00 tot 18.00 uur kan ieder-

een genieten van TeaJam, met 
drie korte optredens in het Ou-

de Theehuys. Hurrymania komt 
met frontman Rob van der Plas. 
Donkere popsongs over verlan-
gen en verlies, verpakt in een 
verraderlijk vrolijk en aansteke-
lijk jasje. Hij wordt begeleid door 
Sooi zang/viool), Kim Radema-
kers (bas/zang) en Dirk Oosting 
(drums). Dan Camadou. De van 
oorsprong Frans-Canadese Ca-
role Marie Doucet zingt haar ei-
gen werk. Zij wordt begeleid 
door Lex van Amsterdam, Marius 
Langendijk en René Rühland. Tot 
slot Boudicca’s Voice, speelt Ier-
se en Schotse folkmuziek op ei-
gen wijze. Het Oude Theehuys is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin, ingang Zeeweg.
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Piet Veldt vertrekt na 44 
jaar bij Garage Piet Sanders

UItgeest – Dinsdagmorgen kon 
Piet Veldt uitslapen. Dat was 
de eerste keer na 44 jaar trou-
we dienst bij Garage Piet San-
ders, de vakanties daargela-
ten. Want Akersloter Piet Veldt 
was nooit ziek en zette zich voor 
de volle honderd procent in op 
de werkvloer. “Ik ben blij dat ik 
een steentje heb kunnen bijdra-
gen aan een gezond en goedlo-
pend bedrijf. Natuurlijk ga ik het 
contact met iedereen missen, 

net zoals het vertrouwen van de 
klanten en de waardering die ik 
kreeg voor mijn werk. Maar nu 
ik zestig jaar ben, houd ik het 
wel voor gezien. Ik heb thuis nog 
vijf oude Lada’s staan die nodig 
moeten worden opgeknapt.”
 
Sleutelen aan alles wat maar 
een motor heeft; het zit Piet ei-
genlijk in het bloed. “Ik ben een 
boerenzoon en heb altijd gehou-
den van het repareren van land-

bouwwerktuigen en auto’s. Als 
zestienjarig broekie kwam ik in 
dienst bij de garage die toen nog 
in handen was van Piet Sanders. 
Hij heeft mij zoveel geleerd en ik 
voelde mij hier eigenlijk meteen 
helemaal thuis tussen de Deutz 
tractoren, andere landbouw-
werktuigen en auto’s. Ik heb mij 
opgewerkt van leerling-monteur 
tot eerste monteur en behaal-
de daarna nog het Patroonsdi-
ploma. Maar ik heb nooit de be-
hoefte gehad om voor mijzelf te 
beginnen. Ik heb hier altijd ge-
werkt alsof het voor mijzelf was.” 
 
“Mooi is dat Piet in al die jaren 
met ons heeft meegedacht in al-
le ontwikkelingen binnen het be-
drijf”, vertelt eigenaar Peter San-
ders die het bedrijf overnam van 
zijn vader. “Hij bracht goede 
ideeën in over hoe we de zaken 
beter aan konden pakken. Dat 
we hem gaan missen is een ding 
dat zeker is. Hij was echt een 
trouwe kracht met veel verant-
woordelijkheidsgevoel op wie je 
werkelijk altijd kon rekenen. Ons 
personeel kon steevast bij hem 
terecht met vragen of problemen 

en onze klanten mogen Piet ook 
erg graag. Tijdens de viering van 
het veertigjarige jubileum van 
Piet bij Garage Piet Sanders was 
de showroom en garage veel te 
klein voor alle mensen die hem 
kwamen feliciteren. Die stonden 
buiten te wachten in de rij. En 
hetzelfde was het toen hij 25 jaar 
in dienst was en wij dat vierden.” 
 
Een jaarlijks terugkerend de af-
gelopen 21 jaar is de deelna-
me van Piet aan de alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissen-
see. “Ik rijd dan 1.000 km op de 
schaats in twee weken tijd. Vast 

onderdeel is dat ik bij de finish 
op mijn kop ga staan van blijd-
schap.” Want een beetje rebels is 
Piet altijd gebleven. 

Peter is er eigenlijk best trots op 
dat Piet zo lang in dienst is ge-
bleven. “En Piet is niet de enige. 
We houden natuurlijk contact 
met elkaar, tenslotte woont hij bij 
wijze van spreken om de hoek.” 
“Ik heb in Akersloot een huis met 
een flinke tuin erbij, dus nu krijg 
ik tijd om te tuinieren en de bui-
tenboel moet nodig in de verf. En 
die vijf Lada’s he? Daar heb ik nu 
eindelijk alle tijd voor.” 

Beneluxeditie Restaurantweek 
bij strandpaviljoen Zoomers
Bakkum - Ook zo’n zin in cu-
linair genieten voor een leuke 
prijs? Ga dan dineren bij Zoo-
mers tijdens de Benelux Res-
taurantweek! In de week van 14 
tot en met 20 maart kan ieder-
een n genieten van een driegan-
genlunch voor 22,50 euro of een 
driegangendiner voor 27,50 euro.
Tijdens de Benelux Restaurant-
week bundelen België, Neder-

land en Luxemburg hun krach-
ten op culinair vlak. Met 1.750 
deelnemende toprestaurants is 
deze XL-editie direct het groot-
ste horeca-evenement ter we-
reld. Gedurende de Benelux 
Restaurantweek gaan naar ver-
wachting zo’n 300.000 bezoe-
kers uit eten. Het Zoomers Res-
taurantweekmenu is ook te re-
serveren met een ‘High Wi-

Karina Polfliet opent 
nieuwe pedicurepraktijk 
Castricum - Begin dit jaar is Ka-
rina Polfliet een pedicurepraktijk 
begonnen. Voor haar is dit een 
heel bijzondere ommezwaai na-
dat zij vele jaren commercië-
le en administratieve functies 
heeft bekleed. Daarnaast geniet 
Karina bekendheid als fitness-
trainster bij Fit4Lady in Limmen. 
“Vooral deze laatste functie deed 
mij beslissen direct met mensen 
te willen werken. Ook aan mijn 
partner, fysiotherapeut Richard 
Polfliet, heb ik de laatste zes jaar 
gezien wat het betekent men-
sen letterlijk een stap verder te 
brengen. Het enthousiasme en 
de energie die hij via de  klan-
ten van zijn praktijk krijgt, heeft 

mij ook doen beslissen de stap 
te maken een pedicurepraktijk 
bij ons huis aan het Gladiolen-
veld te starten.”

In januari van dit jaar heeft Kari-
na haar laatste diploma behaald, 
zodat zij zich nu officieel gedi-
plomeerd pedicure mag noe-
men. “Op dit moment doe ik nog 
specialisaties voor schimmeldi-
agnostiek en voor de chin flex-
voetmassage. Dit als aanvulling 
op het basisdiploma en voor de 
verdere opleiding die ik doe als 
medisch pedicure. Als medisch 
pedicure ben ik ook bevoegd 
mensen met diabetes te behan-
delen.” Karina heeft ook voor dit 

ning-arrangement’. Bij elke gang 
wordt dan een glaasje wijn ge-
serveerd, speciaal afgestemd op 
het gerecht. Zo ontstaat er een 
bijzondere wijn-spijscombina-
tie, die de smaak versterkt. Opti-
maal genieten dus! Het ‘High Wi-
ningluncharrangement kost 9,50 
euro en het ‘High Winingdiner 
arrangement kost 14,50 euro.
De Restaurantweek steunt dit-

maal de We Care Foundation die 
als doel heeft de horeca de mo-
gelijkheid te bieden om op een 
eenvoudige wijze een bijdrage 
te leveren aan een maatschap-
pelijk betrokken en gastvrije sa-
menleving.  De We Care Foun-
dation doneert de ingezamel-
de gelden aan goede doelen die 
zich inzetten voor mensen waar-
voor het beleven van gastvrijheid 
geen normaal begrip is. Het gaat 
hier om initiatieven voor mensen 
die door sociale, economische of 
fysieke omstandigheden een bij-
zondere vorm van gastvrijheid 
verdienen. Reserveer via info@
zoomers.nu of bel 0251-653625. 

vak gekozen omdat er steeds 
meer vraag is naar deze specia-
listische behandeling. 

“Er zijn veel mensen die het fijn 
vinden hun voeten, die hen da-
gelijks dragen, periodiek te laten 
verzorgen. Ook is er een markt 
voor mensen die niet makkelijk 
bij hun voeten kunnen komen of 
last hebben van diabetes of an-
dere ongemakken. Ik heb mijn 
praktijk ingericht met de meest 
moderne apparatuur en werk 
volgens alle officieel voorge-
schreven hygiënevoorschriften. 
Dit is in woord en beeld te zien 
op mijn website www.karinapolf-
liet.nl Ik vind het zeer belangrijk 
dat mensen  als zij bij mij binnen 
komen zich direct op hun ge-
mak voelen en een goede indruk 
van mijn praktijk krijgen zodat zij 
zich met een gerust hart laten 
behandelen. Ik kon zelf niet ver-

moeden dat ik voetverzorging zo 
leuk zou vinden. Voeten zijn in-
teressant en zeggen zoveel over 
mensen. Het is een prachtig vak 

waarbij je heel veel voor men-
sen kunt betekenen!” Het adres 
is Gladiolenveld 45 in Castricum, 
tel.: 0251-658037.

Castricum - Op de speciale 
website nl.doet.nl staan op dit 
moment negentien klussen in 
Castricum. 
Nu is het aan bedrijven, kanto-
ren, scholen, ambtenaren, fami-
lies en andere inwoners om zich 
te melden bij de organisaties en 
op 18 of 19 maart de handen uit 
de mouwen te steken. 

Het Oranje Fonds roept iedereen 
op om zich op deze dagen in te 
zetten voor sociale organisaties. 

NL Doet heeft 
negentien klussen
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-02-2011: Thijs, zoon van J. 
Veen en E.G. Kaandorp, geboren 
te Castricum. 17-02-2011: Bo-
dhi Samaya, dochter van I.N. Kok 
en D. van Duijn, geboren te Alk-
maar. 18-02-2011: Nora, doch-
ter van C.L.J. Langeveld en J. van 
Eck, geboren te Beverwijk. 18-
02-2011: Noël Julian, zoon van 
M. Camps en N.J.M. Stengs, ge-
boren te Alkmaar. 20-02-2011: 
Jazzmin Riley, dochter van R.J. 
Zerp en N. de Groot, geboren te 
Beverwijk. 21-02-2011: Charlotte 
Rosalie, dochter van M.R. de Vrij 
en S.W. Weeda, geboren te Cas-
tricum. 21-02-2011: Eva, doch-
ter van E. van der Poel en A. Hid-
dink, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:

18-02-2011: Mats, zoon van N.G. 
Krom en L. Bakker, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
18-02-2011: Steeman, Bas R.S., 
wonende te Castricum en den 
Baas, Marieke, wonende te Bak-
kum. 23-02-2011: Suvermez, 
Ferhat, wonende te Amsterdam 
en Kurt, Çigdem, wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
22-02-2011: Mulder, Jasper en 
van der Velpen, Monica T.M., 
beiden wonende te Castricum. 
23-02-2011: Douwstra, Hans en 
Notmeijer, Shirley, beiden wo-
nende te Castricum.

De Sokkerwei uit zijn dak 
voor school in Nepal!
Castricum - Alle kinderen van 
de Sokkerwei basisschool wa-
ren twee weken in actie voor het 
dak van een school in Nepal. De 
groepen 1 t/m 4 liepen zich de 
longen uit hun lijf op het par-
cours wat naast de school was 
uitgezet. Kleuters met blozen-
de wangen werden sportman-
nen en -vrouwtjes in de dop. Ze 
bleven maar rennen. In de mid-
dag werd er door groep 5 t/m 8 
geschaatst op ijsbaan de Meent 
in Alkmaar. Onder luid gejuich 
draaiden ze hun rondjes en ook 
daar werden topprestaties neer-
gezet! Naast deze sportactivi-
teiten waren er lespakketten en 
leskisten over Nepal waar iede-
re klas zich in heeft verdiept. De 
film en inleiding door Lies Vink 

en Gerda Oosting over het land 
en zijn straatkinderen maakten 
dat de kinderen van de Sokker-
wei enorm betrokken raakten en 
het echt voor ze ging leven. Ze 
leerden veel over dat straatarme 
land aan de andere kant van de 
wereld, wat maar zes tot acht uur 
per dag stroom heeft, waar een 
groot tekort aan water is en men 
rond de hoofdstad Kathman-
du met zware lucht- en afval-
vervuiling kampt. Een land wat 
het van het toerisme moet heb-
ben met uiteraard de fabelach-
tige mooie Himalaya en prach-
tige bergdorpen. Het nationale 
park, Chitwan, heeft nog veel in 
het wild levende dieren. De kin-
deren hadden daar een Power-
Point presentatie over gemaakt. 

Ook knutselden ze hindoetem-
pels in elkaar, allerlei huizen, 
maakten tijgers van papier en 
tekeningen over hoe zij Nepal 
zagen. Ze schilderden kleurige 
zelfportretten onder leiding van 
een kunstenares, die ze aan de 
ouders verkochten. Kortom, er 
hing in de hele school een Azi-
atische sfeer. Om het geld voor 
het dak bij elkaar te krijgen, had-
den kinderen lege flessen inge-
zameld, was er een verkoop van 
hun speelgoed en een grote ver-
loting opgezet, die mogelijk werd 
gemaakt door schenking van ca-
deaus door plaatselijke onder-
nemers. Er waren kettingen en 
armbandjes gemaakt, taarten 
gebakken. Ook waren er wens-
kaarten van geschept papier ge-
maakt naar Nepalees voorbeeld. 
Buiten mocht men met sponsen 
kinderen bekogelen en dat alle-
maal voor roepies. De verkoop-
avond was een geweldige hap-
pening. 
Aan het eind werd het totaal 
van alle activiteiten bekend ge-
maakt: 7.129.69 euro had het op-
gebracht. Dat betekent dus nog 
wel meer dan een sterk dak voor 
de school in Nepal! De school 
knalde bijna uit zijn voegen van 
enthousiasme. Donderdagmid-
dag was een grootse afsluiting 
met een muziekfestijn met gro-
te trommels, tamborino’s, ago-
go’s en ‘schellebellen’. Elke 
groep had in deze weken een 
eigen ritme ingestudeerd en nu 
kwam dat allemaal samen in een 
schitterend optreden van de he-
le school. 
Geïnteresseerd in de projecten 
van Lies Vink? Bezoek dan www.
straatkinderenvankathmandu.nl. 

Politie pakt vernielingen 
in kustgemeenten aan
Castricum - Vanaf 1 maart tot 
eind 2011 houdt de politie in de 
kustgemeenten extra toezicht 
op vernielingen. Na een lich-
te daling van het aantal vernie-
lingen in 2008 en 2009 was in 
2010 weer een stijgende lijn te 
zien. Het gaat dan voorname-
lijk om vernielingen die in het 
weekend en tijdens evenemen-
ten worden gepleegd. Deze ver-
nielingen worden voornamelijk 
gepleegd op de toegangswegen 
naar de uitgaanscentra, de zoge-
naamde slooproutes. Vooral au-
to’s op deze routes zijn regelma-
tig het doelwit van vernielingen. 
De controles vinden plaats in 
Bakkum, Castricum, Heiloo, Eg-
monden, Bergen en Schoorl.
Voor de politie betekent het pro-

ject dat extra personeel wordt 
ingezet in de nacht van vrijdag 
op zaterdag en van zaterdag op 
zondag die nauw samenwerken 
met beveiligingspersoneel, por-
tiers en toezichthouders. Maar 
ook inwoners van de genoem-
de plaatsen die langs deze zo-
genaamde ‘slooproutes’ wonen, 
zijn van groot belang voor de 
aanpak van de vernielingen. Van 
deze bewoners vraagt de poli-
tie, dat als zij onregelmatighe-
den zien, dit direct melden. Ook 
wordt gevraagd om bij vernie-
lingen aangifte te doen. De po-
litie is dag en nacht bereikbaar 
via het nummer 0900-8844 (lo-
kaal tarief). Nog zicht op de ver-
nielers? Bel dan het alarmnum-
mer 112.

Uylenspieghels vieren carnaval
Limmen - Zaterdagmiddag 5 
maart brengt Prins Tyl en een 
deel van de raad een bezoek 
aan het MCA om de Limmers 
die daar liggen te bezoeken. Om 
19.00 uur zijn de Uylenspieghels 
in de H. Corneliuskerk voor de 
gezinsviering waarbij alle kinde-
ren worden uitgenodigd om ver-
kleed te komen. Na de viering 
steken de Uylenspieghels over 
naar de leutbunker om zich voor 
te bereiden op de Foute Avond. 
Om 21.00 uur gaan de deuren 
van de Burgerij open. De band 
Back 4 More staat weer klaar 
om de zaal op z’n kop te zetten. 
Dan volgt op zondag 6 maart de 
optocht door Gorteldonk die om 
13.30 uur start vanaf de Vuur-
baak en eindigt in de Burge-

rij rond de klok van 18.00 uur. 
Voor de jeugd begint om 20.30 
uur een discoavond met dj Ha-
rold. Op maandag 7 maart bren-
gen de Uylenspieghels een be-
zoek aan Camerdonk om daar de 
bewoners een gezellige middag 
te bezorgen. Dinsdag 8 maart is 
de slotavond, de toegang is dan 
gratis. 
Iedereen wordt gevraagd om op 
deze avond zijn/haar eigen mu-
ziek op lp of single mee te ne-
men. De voorverkoop van de 
Foute Avond en disco zijn al ge-
start bij mevrouw Baars, Burg. 
Nieuwenhuijsenstraat 97 en fa-
milie Burgering, Vredeburglaan 
2 tussen 10.00 en 20.00 uur. Aan 
de deur zijn op de avond zelf ook 
kaarten te koop. 

Opbrengst feest voor Egypte
Castricum - Jürgen Rodemeier 
en Wagdy Rizk organiseren een  
‘potlatch biodanza-swingfeest’ 
die als titel ‘Egyptian Night’ mee-
krijgt. Het feest vindt plaats in de 
Juliana van Stolbergschool op 5 
maart vanaf 19.30 uur. De gas-
ten verkleden zich in Egyptische 
stijl en nemen iets moois of lek-
kers mee, er is een presentatie 
oriëntaalse dans, een biodanza 
workshop en vrij dansen op mu-
ziek van dj Oda. 

Entree 14,00 euro. Informatie en 
aanmelding: Jürgen Rodemeier, 
06-47951370 of juro@hetnet.nl. 
Met de opbrengst wordt slacht-
offerhulp in Egypte gesteund. 
Het is de bedoeling het geld aan 
te bieden tijdens een door de 
Castricumse Egyptenaar Wag-
dy Rizk georganiseerde reis 
naar Hurghada aan de Rode 
Zee. Meereizen kan. Mail voor 
meer informatie bak168@hot-
mail.com. 

Overleden:
Wonende te Castricum:
15-02-2011: van Kessel, Gerar-
da T., oud 80 jaar, overleden te 
Beverwijk. 16-02-2011: Agasi, 
Linda C., oud 49 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd met 
A.N.G.M. Res. 
16-02-2011: Lambers, Jan H., 
oud 58 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.M. Wilms. 
17-02-2011: Zuurbier, Agnes A., 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met N.J. 
de Graaf. 18-02-2011: Baltus, 
Wilhelmina M., oud 81 jaar, over-
leden te Alkmaar. 22-02-2011: 
Lit, Apolonia, oud 64 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
G.C.M. Borst.
 Wonende te Akersloot:
15-02-2011: Kerssens, Cornelia 
J., oud 51 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met T.P.M. Over-
pelt.

Ongeval op De Bloemen
Castricum – Op zaterdagmor-
gen omstreeks 4.15 uur was er 
een eenzijdig verkeersongeval 
op De Bloemen in Castricum. 
Een 22-jarige man uit Castri-
cum reed hier in een personen-
auto en raakte door nog onbe-
kende oorzaak de macht over 
het stuur kwijt. De auto raakte in 

een slip en botste tegen een lan-
tarenpaal. 
De bestuurder liep een flinke 
hoofdwond op en werd voor be-
handeling overgebracht naar het 
Medisch Centrum Alkmaar. Een 
inzittende, een 19-jarige Castri-
cummer, raakte eveneens ge-
wond. Hij werd voor behande-

ling overgebracht naar het Rode 
Kruisziekenhuis in Beverwijk. De 
bestuurder bleek alcohol te heb-
ben gebruikt. 

In het ziekenhuis werd bloed van 
hem afgenomen. Het bloedmon-
ster wordt door het Nederlands 
Forensisch Instituut onderzocht 
op de aanwezigheid van alcohol. 
Het rijbewijs van de verdachte 
werd ingevorderd.
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Meehelpen Timmerdorp 
mogelijk te maken?
Limmen - Van 29 augustus tot 
en met 2 september, de laatste 
week van de zomervakantie, is 
het weer één groot feest op het 
Koekoeksveld. Ruim tweehon-
derd kinderen gaan aan de slag 
met hout, hamers en spijkers om 

een hut te bouwen. Het timmer-
dorp is bedoeld voor kinderen uit 
Limmen die dit jaar in groep 5, 6, 
7 of 8 zitten. Wie mee wil helpen 
het Conquista Timmerdorp mo-
gelijk te maken, kan mailen naar 
timmerdorp@conquista.nl. 

Akersloot - Op zondag 13 maart 
houdt Hans Wopereis de lezing 
‘Vriendschap sluiten met jezelf’ 
in de Dorpskerk aan het Dielof-
slaantje. De lezing wordt muzi-

Lezing Hans Wope-
reis in Dorpskerk

Samenwerking maakt boek 
over landschappen mogelijk
Castricum – Vorige week dins-
dag ondertekenden Ernst Mooij, 
Aad de Wit en Hans Laan een 
overeenkomst. Daarmee beves-
tigden zij de samenwerking die 
zal leiden tot de uitgave van een 
boek over de verschillende land-
schappen in de gemeente Cas-
tricum.
Het boek krijgt als titel ‘Een 
groene oase tussen Kaasstad 
en Staalstad’ en zal dit najaar 
verschijnen. Van schrijver Ernst 
Mooij verscheen eerder het boek 

‘Het Castricumse landschap … 
een geschiedenisboek’, dat on-
langs is herdrukt en bij de boek-
handel en de VVV te koop is. Zijn 
nieuwe boek zal een aanvulling 
op deze uitgave zijn.
Aad de Wit vertegenwoordigde 
bij de ondertekening de ‘Stich-
ting tot behoud van natuurlij-
ke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving’. Deze politiek en finan-
cieel onafhankelijke organisatie 
zet zich in voor het behoud van 

Hulp Prins Friso om verkoop 
van molens te voorkomen
Akersloot - Theo Visser uit 
Akersloot, molenliefhebber 
en bedrijfsleider van De Oude 
Knegt, heeft de Beschermheer 
van de Vereniging De Holland-
se Molens, prins Friso van Oran-
je Nassau gevraagd zijn invloed 
aan te wenden om de plannen 
van het Hoogheemraadschap 
om negentien molens te verko-
pen te voorkomen. 

“In onze beleving gaat het Wa-
terschap voorbij aan de more-
le plicht die ze heeft om dit cul-
tureel erfgoed in stand te hou-
den. Los van de zakelijke verant-
woordelijkheid voor een goede 
waterhuishouding, moet zo’n or-
ganisatie ook goed rentmeester-
schap tonen ten aanzien van de 

monumenten die zoveel tastbare 
herinneringen aan onze en hun 
geschiedenis levend houden”, 
schrijft Visser. Hij wil dat het Hol-
lands Noorderkwartier afziet van 
de verkoop. 
“Tegenwoordig lijkt alles wel om 
de financiën te draaien. Molens 
kosten geld, maar afgezet tegen 
de totale kosten die het Hoog-
heemraadschap jaarlijks moet 
maken, zijn de uitgaven voor de 
instandhouding van deze leven-
de monumenten volgens mij ver-
waarloosbaar. Omgerekend gaat 
het om slechts 37 eurocent per 
inwoner per jaar. Verkoop levert 
nauwelijks iets op en zal abso-
luut leiden tot teloorgang van 
de molens, die nu nog in goede 
handen zijn.”

Castricum - Het is de techniek-
coördinator van de Paulusschool 
gelukt om op dinsdag 22 maart 
een mobiel planetarium te huren 
bij de Rijksuniversiteit van Gro-
ningen. 
In groepjes van dertig kunnen de 
leerlingen naar binnen om een 
denkbeeldige reis door de ruim-
te te maken. 

Binnen in het planetarium is een 
projector geplaatst en samen 
met deze beelden en ruimtever-
halen kunnen de kinderen zien 
en horen hoe het heelal in el-
kaar zit. Er bestaan slechts hon-
derd exemplaren over de gehele 
wereld van deze mobiele variant. 

Paulus gaat 
de ruimte in

Castricum - De eerste vrijdag 
in maart is de Wereldgebedsdag. 
Internationaal wordt in ongeveer 
170 landen dezelfde liturgie in 
de landstaal gehouden. Door het 
tijdsverschil gaan de gebeden in 
24 uur de aarde rond, zodat men 
zich wereldwijd verbonden kan 
voelen. 

Dit jaar is de viering op vrijdag 4 
maart in de Maranathakerk om 
19.30 uur, met medewerking van 
de inzinggroep Bakkum. Het the-
ma is ‘Hoeveel broden heb je?’ 
en is voorbereid door vrouwen 
uit Chili. Na afloop is er gelegen-
heid om bij een kopje koffie na 
te praten.

Wereldgebedsdag

kaal omlijst door Gerda Dekker, 
die naast het liedje ‘Ik hou van 
mij’ van Harry Jekkers, zal put-
ten uit eigen repertoire. Toegang 
7,50 euro inclusief koffie en thee. 
Aanvang 14.30 uur. Aanmelden 
kan bij Emmy Bangert, tel. 0251-
312698 of per e-mail: koosje.
wiegman@hetnet.nl.

Bouke de Boer volgende gast 
bij de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Bouke de Boer uit 
Limmen. De Boer is communica-
tiedeskundige en mental coach 
en tevens de grondlegger van 
het landelijk bekende trainings-
instituut NTI NLP in Limmen. Be-
gonnen als fysiotherapeut is de 
geboren Fries zich na een ont-
moeting met ex-schaatser Jor-
rit Jorritsma meer gaan interes-

seren voor de psychische kan-
ten van de mens. Hij heeft zich in 
de USA bekwaamd in het neu-
ro-linguistisch programmeren, 
dat zich vooral richt op de per-
soonlijke ontwikkeling. Ook als 
mental coach van onder ande-
re het Nederlands hockeyteam, 
de nationale turnselectie en het 
Surinaamse voetbalelftal heeft 
Bouke de Boer naam gemaakt. 
Zijn meest recente bemoeienis-
sen betroffen het voortbestaan 
van basisschool Het Kleurenor-
kest in Limmen. De uitzending is 
op donderdag 3 maart van 21.00 
uur tot 22.00 uur. Herhaling op 
zondag 6 maart van 12.00 uur tot 
13.00 uur. 
De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. 

Wie een tip heeft over een leuk, 
bijzonder of opvallend persoon 
uit de gemeente Castricum, kan 
dit mailen naar 100@castri-
cum105.nl.

de specifieke eigenschappen 
van het landschap op het grond-
gebied van de gemeenten Cas-
tricum en Uitgeest. Om de uitga-
ve van het boek mogelijk te ma-
ken, ontving deze stichting vorig 
jaar een donatie van het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Noord-
Kennemerland.
Kantoorboekhandel Libris-Laan 
verzorgt de uitgave en verkoop 
van het boek. Hans Laan toonde 
zich enthousiast over het feit dat 
er in het najaar een boek over 
het unieke buitengebied van de 
gemeente in de winkel zal liggen 
en verwacht veel belangstelling 
van de inwoners van Akersloot, 
Bakkum, Castricum en Limmen. 

Het buitengebied van de ge-
meente Castricum ligt in het 
groen-blauwe hart van Mid-
den-Kennemerland en vormt 
een buffer tussen ‘kaasstad’ Alk-
maar en ‘staalstad’ IJmond. Be-
halve dat het een open gebied 
is met een rijke natuur, heeft het 
nog vele andere speciale kwali-
teiten. Het is een landschap dat 
nog laat zien hoe het historisch 
is gegroeid. Het is nog een lees-
baar landschap. Aan de water-
lopen en hoogteverschillen is te 
zien dat hier vroeger een rivier 
heeft gestroomd, het OerIJ, een 
zijtak van de Rijn, die bij Castri-
cum in zee uitmondde.

Brandweer redt kat uit boom

Knutselmiddag Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Woensdag 16 
maart organiseert de Tuin van 
Kapitein Rommel een knutsel-
middag voor kinderen vanaf zes 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur gaan 
ze aan de slag. De kinderen gaan 
een paasei maken. Dit doen ze 
met verschillende kleuren vilt, 

water en zeep. De eigen bijdrage 
voor deze middag is 3,00 euro.

Aanmelden kan op werkdagen 
van 9.30 tot 16.30 via tel.: 0251-
672356. De ingang van de Tuin 
van Kapitein Rommel is schuin 
tegenover het station Castricum.

Castricum – Tijdens de weke-
lijkse oefenavond van de brand-
weer kwam een melding binnen 
met de vraag om een kat uit de 
boom te halen op de Professor 
Winklerlaan. Omdat de ladder te 
kort was probeerde een van de 

brandweerlieden in de boom te 
klimmen, maar toen de redder 
vlakbij was ging de kat nog een 
stukje hoger zitten. Uiteindelijk 
is besloten de ladderwagen van 
Alkmaar te laten komen en is de 
kat toch nog gered.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Bijzondere invulling 
Wereld Vrouwendag
UItgeest - Op de Internationa-
le Wereld Vrouwendag worden 
wereldwijd de politieke, econo-
mische en sociale verworvenhe-
den van vrouwen in heden, ver-
leden en toekomst gevierd. In 
Uitgeest vieren de vrouwen die 
aan de ‘Rond de tafelgesprek-
ken’ meedoen de Wereld Vrou-
wendag voor het eerst. Op dins-
dag 8 maart komen zij samen op 
de Middelweg 63. 

De Uitgeesters Baukje Uilkema 
en Liesbeth van Breemen zijn 
de initiatiefneemsters van de bij-
zondere invulling van de We-
reld Vrouwendag. Om 17.30 uur 
wordt gestart met het gebruiken 

van een gezamenlijke maaltijd. 
Elke vrouw neemt hiervoor een 
gerecht mee dat ‘symbool staat 
voor haar talent’. In een avond-
vullend programma wisselen ri-
tuelen, gedichten, momenten 
van stilte en muziek en gesprek-
ken met andere vrouwen elkaar 
af. De sfeer van de ruimte is aan-
gepast aan het doel van deze 
avond. 

De bijeenkomst wordt afgeslo-
ten om 21.15 uur. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
vrouwen@ba-lie.nl. Voor infor-
matie kan men bellen met Bauk-
je Uilkema, 06–51510519 of Lies-
beth van Breemen, 06-53593452.

Viva! op zoek naar vrijwilligers 
voor senioren Geesterheem 
Uitgeest - In Woonzorgcentrum 
Geesterheem van ViVa! Zorg-
groep is de inzet van vrijwilli-
gers onmisbaar. Veel mensen uit 
Uitgeest en omstreken zijn be-
reid iets te doen voor de oudere 
mens in het woonzorgcentrum. 
Af en toe nemen er wat vrijwilli-
gers afscheid en regelmatig ko-
men er vrijwilligers bij. Momen-
teel zijn er weer nieuwe vrijwilli-
gers welkom:
Voor de vrijdagavond wordt ge-
zocht naar een vrijwilliger die de 
bewoners kan voorzien van een 
kopje koffie van ongeveer 19.00 

tot 19.45 uur. Zou elke week te 
belastend zijn? Dan kan dat ook 
elke veertien dagen.
Er wordt ook gezocht naar men-
sen die willen helpen bij de ac-
tiviteiten van de dagverzorging. 
In het bijzonder de maandag-, 
woensdag- of vrijdagochtend en 
de donderdagmiddag. Geester-
heem beschikt bovendien over 
een duofiets en er wordt gezocht 
naar iemand die ‘s zomers met 
bewoners willen fietsen. Voor 
meer informatie: Miranda Roze-
meijer, m.rozemeijer@vivazorg-
groep.nl, tel.: 06 20409016. 

Zilver voor Rianna Galiart 
bij NK indoor studenten 
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
werd in Apeldoorn het NK in-
door voor studenten gehouden. 
Rianna Galiart (AV Lycurgus), 
afgelopen jaar afgestudeerd als 
bewegingswetenschapster aan 
de VU Amsterdam, mocht nog 
eenmaal meedoen.
De hoogte van 4.17m werd in 
drie pogingen gehaald. Het luk-
te niet om het nationaal studen-
tenrecord van 4.26m te verbete-

ren waardoor zij op de tweede 
plaats eindigde omdat de hoogte 
van 4.17m ook door de winnares 
gehaald was. 

Uitgeester Dennis Schrijnders, 
ook van Lycurgus kwam na een 
klein jaar met blessures weer in 
actie op het onderdeel polsstok-
hoogspringen bij de mannen en 
werd met 4.06m zesde op dit on-
derdeel.  

Esther Rem naar NK judo
Uitgeest - Twee judoka’s van ju-
doschool De Lange in Beverwijk 
hebben zich geplaatst voor NK 
tot 15 jaar. Dit weekend werden 
in Beverwijk de Noord-Holland-
se kampioenschappen. 

Op dit toernooi werd niet alleen 
gevochten om de provinciale ti-
tels, maar ook plaatsten de beste 
vier judoka’s van ieder gewicht 
zich voor het Nederlands Kam-
pioenschap, dat op 13 maart 
plaats zal hebben in Eindhoven. 
Thomas Beentjes (13) uit Bever-
wijk wist zijn eerst twee partij-

en te winnen, waarna hij in de 
kwartfinale strandde. In de her-
kansingen kwam Beentjes ech-
ter zeer knap terug. Hij wist zich 
met een erg knappe derde plaats 
voor het NK te kwalificeren.

Ook vlieggewicht Esther Rem 
(12) uit Uitgeest wist plaatsing 
af te dwingen. Esther, die uit-
komt in de klasse tot 32 kilo, wist 
zich in de finale te vechten. Hier-
in was haar tegenstander echter 
een maatje te groot, waardoor ze 
met een tweede plaats eveneens 
het NK wist te bereiken. 
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DEEL MAAR UIT MET CARNAVAL....!
Een weekend vol gezelligheid, om dubbel te genieten.....
Van woensdag t/m woensdag:

Pakje MUESLI KOEKEN
gezond tussendoortje.... van €3,75 voor € 2,50 !!
Dit weekend: 

MINI BOSSCHE BOLLEN
feestje.... 9 stuks   van €4,50 voor € 3,75 !!

www.bakkerijputter.nl

Uitgeest - Op zondag 6 maart 
organiseert de Uitgeester Har-
monie van 14.00 tot 16.00 uur 
een open huis in De Opmaat aan 
de Zienlaan. Tijdens deze mid-
dag kan iedereen, die belang-
stelling heeft voor muziek ma-
ken, kennismaken met de Uit-
geester Harmonie en slagwerk-
groep Blast! Er zijn leden aanwe-
zig met hun instrument en som-
mige instrumenten mogen door 
de bezoekers worden uitgepro-
beerd. Er is informatie beschik-
baar over het volgen van lessen 
bij de Harmonie en Blast! Ook 
kunnen de muzikanten informe-
ren over de mogelijkheden om 
een instrument van de Harmonie 
in bruikleen te krijgen.

Muziekmiddag 
in De Opmaat

Twee drankrijders aangehouden
Uitgeest -  Een 32-jarige man 
uit Alkmaar is in de nacht van 
woensdag op donderdag aan-
gehouden na een aanrijding op 
de A9. Dit gebeurde rond 5.40 
uur ter hoogte van Uitgeest rich-
ting  Alkmaar. Twee auto’s waren 
hier met elkaar in botsing geko-
men. De Alkmaarder is vermoe-
delijk achterop zijn voorganger 
gereden, waarna er een aanrij-
ding ontstond. De bestuurders 
raakten niet gewond. Toen bij de 
Alkmaarder een blaastest werd 
afgenomen, bleek hij onder in-
vloed van alcohol te zijn.  Hierop 
is de man aangehouden en inge-
sloten voor verhoor. 

Surveillerende politiemensen za-
gen in de nacht van zondag op 
maandag rond 2.30 uur een slin-
gerende bestuurder rijden op de 
Breekamplaan. De automobilist, 
een 39-jarige Beverwijker, werd 
staande gehouden voor een 
blaastest. De man bleek teveel 
gedronken te hebben, waarna 
hij naar een politiebureau werd 
overgebracht voor een adem-
analyse. Hier bleek dat de man 
een promillage had van maar 
liefst 2.21, terwijl 0.5 maximaal 
is toegestaan. De Beverwijker is 
aangehouden, zijn rijbewijs is in-
gevorderd en er zal proces-ver-
baal worden opgemaakt. 
 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest zier er als volgt uit. Don-
derdag 3 maart 20.00 uur honk-
baltraining. Vrijdag 4 maart 
17.30 uur jeugdbasketbal, 20.00 
uur dartscompetitie. RZVV Re-
giobank Competitie met om 
19.30 uur Aldor Verlichting-Uni-
bet.com, 20.10 uur MP Schil-
ders Castricum-Vlaggenkoning, 
20.50 uur Sporthal de Zien-Sport 
Sportief Castricum, 21.30 uur 
Regiobank-Haazz.nl, 22.10 uur 
The Spirit of Wine-Autobedrijf 
Uitgeest, 22.50 uur Loodgieters 
Wester/Putter-TD-Support. 

Zaterdag 5 maart 14.00 uur voet-
baltoernooi Hoogovens, 20.00 
uur voetbaltoernooi De Buur-
vrouw. Zondag 6 maart 10.00 uur 
jeugddarten, 10.00 uur basketbal 
bondstraining, 13.30 uur korfbal-
competitie. Maandag 7 maart
9.00 uur ouder-kindgym, 19.00 
uur volleybaltraining. 20.30 uur 
KNVB zaalvoetbal De Zien. Dins-
dag 8 maart 18.00 uur jeugdbas-
ketbal, 20.00 uur korfbal Storm-
vogels. Woensdag 9 maart 19.00 
uur korfbal Stormvogels, 20.00 
uur recreatiebadminton en –vol-
leybal, 20.00 uur competitiedar-
ten.  

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit. 

Zaterdag 5 maart om 9.00 uur 
Voluit MI 2-The Setfight MI 2 
en Voluit MI 1-Croonenburg MI 
3. Om 10.00 uur Zaanstad MI 
4-Voluit MI 2 en Compaen MI 4 
- Voluit MI 1, om 11.00 uur VIP 
MI 4-Voluit MI 3 en om 11.30 uur 
Voluit MI 3-Croonenburg MI 4. 
Om 14.00 uur Clam Dycke MC 
2-Voldin MC 2. 

‘Tribute to Neil Young’
Heemskerk - Komend week-
end is er weer genoeg te zien in 
De Nozem en De Non. Vrijdag 4 
maart treedt singer/songwriter 
Maarten van Praag op met band. 
Zondag 6 maart Stone Def. En 
zaterdag 5 maart is er een Neil 
Young Tribute. De eerste act 
wordt verzorgd door zanger/gi-

tarist Gerry Wolthof, de twee-
de act door de IJmondse band 
Eland en de laatste act is voor 
The Neil Young Mirror Band. 

Deur van de Nozem en de Non 
aan de A. Verherentstraat in 
Heemskerk gaat om 21.00 uur 
open en de toegang is 7,00 euro. 
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Topmiddag met cadeaus 
en een welverdiend speldje 
Limmen - Zelf mobieltjes ver-
kopen in een echte winkel; dat 
was een wens van Jelle Koot die 
werkelijkheid is geworden. Vrij-
dagmiddag werd hij verwacht 
op de Payglop in Alkmaar waar 
de taart klaarstond. Initiatiefne-
mer was Stichting Opkikker. Jel-
le zet zich in voor Opkikker door 
het verzamelen van afgedankte 
mobieltjes. Hiermee zorgt hij dat 
langdurig zieke kinderen getrak-
teerd worden op een ombezorgd 
dagje uit. Nu was Jelle zelf aan 
de beurt. 
“Het was top”, vertelt hij. “De 
winkel was versierd met vlagge-
tjes en overal stonden Opkikker-
dozen. Ik had zelf ook een grote 
Opkikkerdoos gemaakt en mee-
genomen en ook de mobieltjes 
die nog thuis lagen. Die komen 
nu ook gewoon per post bij ons 
thuis aan. Want de mensen van 

Opkikker waren er ook en dan 
hoefde ik ze niet op te sturen. En 
er was iemand van Vodafone en 
Mette, mijn persoonlijke bege-
leidster, mijn moeder natuurlijk 
en de groene Opkikker zelf.” 
Jelle zamelt afgedankte mobiel-
tjes in voor het goede doel. Vod-
afone betaalt 3,50 euro per oud 
mobieltjes aan Stichting Opkik-
ker. Sinds kort zijn er ook in Cas-
tricum inzamelpunten te vinden. 
Marja Teijsse heeft bij Albert 
Heijn en Het Huis in winkelcen-
trum Geesterduin Opkikkerdo-
zen neergezet. 

Zelf heeft Jelle diabetes type 1, 
die zeer moeilijk instelbaar is. 
Dit houdt in dat het nooit goed 
zit met zijn bloedsuikers. “Het 
was best een eind lopen met 
die zware dozen, maar gelukkig 
was mijn grote broer Gijs mee en 

mijn neef Daan, die hebben ge-
holpen. De baas van de winkel 
was toen we aankwamen naar 
de kapper, want misschien zou 
het Jeugdjournaal langskomen, 
maar die kwam niet. Het was 
heel druk in de winkel en ik heb 
een telefoon verkocht aan een 
meisje van tien. Daarvoor kreeg 
ik een speciaal overhemd aan, 
een koord met sleutels voor alle 
deuren en een verkooptraining.” 
Er werden heel wat oude mobiel-
tjes afgeleverd die middag. 

“We hebben ze nog niet geteld. 
Toen het afgelopen was, kreeg 
ik allemaal cadeautjes waaron-
der een mobiele telefoon en een 
Opkikkerspeld. Dit speldje kan je 
niet kopen, die moet je echt ver-
dienen vertelde Allison van Op-
kikker. En ik heb het speldje ver-
diend!” (Foto: Peter van Renen).

De Castricumse avonden 
weer een groot succes!
Castricum - Wegens de enorme 
belangstelling in november vorig 
jaar voor de amusementsavon-
den die door Dick Groot, Mar-
tin Vaalburg en Tonny Sminia 
werden georganiseerd, heeft dit 
trio besloten om op herhaling te 
gaan van 24 tot en met 26 febru-
ari. De voorverkoop van de kaar-
ten daarvan vond een maand 
geleden plaats en toen was de 
voorraad opnieuw binnen een 
uur uitverkocht. 
Ook nu genoot het publiek van 
het gevarieerde programma, ge-
baseerd op het dorp in de ja-
ren ’50 en ‘60, dat onder ande-
re bestond uit verhalen van ou-
de Castricummers onder lei-
ding van Jan Camps, fotobeel-
den van grote katholieke ge-
zinnen, prachtige liedjes van de 
zussen Lonneke, Helma en Joke 
Lute en Joke Kos, die met Dick 
Groot ook een sketch opvoerde. 
Ook Groot’s ode aan de moeders 

uit die tijd ontbrak niet, even-
als zijn Westfriese voordracht. 
Bertus Stuifbergen was weer 
present als kapelaan Odeker-
ke en hij zegende aan het ein-
de van de avond ook nog even 
een huwelijk in. De band Cas-
tricum Collectief, bestaande uit 
de gebroeders Dave en Jan van 
der Schaaf, Jean Hanck en Jan 
Stengs, zorgde voor een luister-
rijke muzikale omlijsting. Nieuw 
was het onderdeel dat een mo-
deshow met kleding uit de vijf-
tiger jaren inhield. Daarop werd 
contact gezocht met de toneel-
verenigingen Forento en Pancra-
tius, die er in slaagden om bij-
voorbeeld de bad- en slaapmo-
de van vroeger nauwgezet weer 
te geven. In de pauze mocht het 
publiek weer kiezen tussen een 
gratis advocaatje met slagroom 
of een glaasje boerenjongens en 
pas over elf ging de bar open en 
kon er gedanst worden. 

Een groot deel van de artiesten tijdens het slotlied van de Castricum-
se avonden.

Slotmanifestatie Limbon
Limmen - Na een periode van 
21 jaar heeft de stichting Het Ge-
nootschap Limbon besloten haar 
activiteiten te beëindigen. De ge-
middelde leeftijd van de genoot-
schapsleden heeft hen doen be-
sluiten om het organiseren van 
cultuurhistorische herdenkin-
gen en vieringen in Limmen aan 
anderen over te laten. Zij wil-
len echter nog één keer van zich 

doen spreken door een passen-
de slotmanifestatie op zondag 27 
maart in de Enterij van 15.00 tot 
22.00 uur. Deze zal in het teken 
staan van een terugblik en re-
ceptie voor betrokkenen en ge-
interesseerden. 
In 1989 nam het genootschap 
het initiatief tot de viering van 
het 1250 jarig bestaan van Lim-
men in 1990. Het werd een on-

vergetelijk feest en dat geldt 
ook voor alle feesten die daar-
op volgden. Tijdens de slotma-
nifestatie worden op schermen 
opnames getoond van de diver-
se activiteiten en er is een foto-
tentoonstelling ingericht. Voor 
de muzikale omlijsting zorgt de 
band ‘Pip en Ruud’ en er is volop 
eten en drinken. Toegangskaar-
ten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij 
Stuifbergen; bij de ingang kun-
nen die worden ingewisseld voor 
twee consumptiebonnen. 

Werk A9 start vervroegd
Regio - Rijkswaterstaat is maan-
dag gestart met werkzaamhe-
den op de A9 tussen Alkmaar 
en Uitgeest in beide richtingen. 
Tot september wordt gewerkt 
aan de aanleg van spitsstroken 
in combinatie met onderhouds-

werkzaamheden. De werkzaam-
heden richting Uitgeest starten 
daarmee een maand eerder om 
de extra werkzaamheden aan 
een deel van de fundering van 
de vluchtstroken in beide rich-
tingen uit te voeren. 

Praat in Alzheimer Café over 
dementie en veiligheid in huis
Regio - Op dinsdag 8 maart is 
er weer Alzheimer Café in IJmui-
den. Het onderwerp deze  avond 
is ‘dementie en veiligheid in huis’. 
Gastspreker is een ergothera-
peute die tips geeft over hoe de 
veiligheid in huis vergroot kan 
worden. Hierbij valt te denken 
aan zaken als het gas laten bran-
den, deuren niet meer afsluiten, 
etc. De ergotherapeut richt zich 
op de praktische gevolgen van 
een ziekte of handicap in het da-
gelijks leven. Deze zoekt naar 
hulpmiddelen en praktische op-
lossingen om belemmeringen 
op te heffen of te verminde-
ren. Wie wil komen, maar geen 
vervoer heeft of het bezoek lie-
ver niet aan familie of vrienden 

wil vertellen, kan contact opne-
men met de organisatie. Zij zul-
len dan trachten een anonieme 
oplossing te vinden. en kan bel-
len naar tel.: 06-29507734.   
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in de Centrale Bibliotheek op het 
Dudokplein 16 in IJmuiden.
Het programma start om 19.30 
uur. 

Iedereen is welkom, de toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. Werkgroep Alzheimer Ca-
fé is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-33631872. Kijk ook eens 
op www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland.  
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Revers exposeert in Streetscape
Castricum - Deze maand is het 
werk van Ton Revers in de eta-
lages van kunstgalerie Street-
scape op de hoek van de Per-
néstraat en Henri Schuytstraat. 
Humor is heel belangrijk in zijn 
werk en het manipuleren van de 
werkelijkheid is steeds weer een 
creatieve en technische uitda-
ging. Ton Revers, geboren en ge-
togen in Castricum, is zo’n dertig 
jaar geleden begonnen met het 

schilderen in olieverf. Ton heeft 
zich als kunstenaar 29 jaar in-
gezet voor de bloemendagen 
in Limmen en doet al jarenlang 
mee met de kersttentoonstellin-
gen bij Toonbeeld. 
Een kleine selectie van zijn 
kunstwerken is tot de laat-
ste zondag in maart te zien in 
Streetscape. Meer werk is te zien 
op zijn website: www.revers-ag.
exto.nl.  

Expositie in het 
Oude Theehuys
Bakkum - In Het Oude Thee-
huys op het terrein van Dijk 
en Duin zijn de komende twee 
maanden linosneden te zien van 
Claudia Hoogveld. Daarnaast ex-
poseert Tonna Lucassen beelden 
in brons en aluminiumcement en 
objecten in glas.

Talens Palet, voorronde 
van regio bij Toonbeeld  
Castricum - Het Talens Pa-
let is een landelijke wedstrijd 
voor amateurschilders en -te-
kenaars en vindt eens in de drie 
jaar plaats. Een literair thema is 
steeds de inspiratiebron en dit 
keer staat het fragment uit Tom-
my Wieringa’s boek Caesarion - 
een geschiedenis over schoon-
heid en verval - centraal. Win-
naars van de voorronden wor-
den tentoongesteld in het CO-
DA Museum te Apeldoorn. Op 
1 oktober worden de winnaars 
bekendgemaakt, Tommy Wierin-
ga reikt de prijzen uit. Toonbeeld  
organiseert de voorronde in deze 
regio. Deelname staat open voor 
alle amateurschilders en -teke-

naars in de regio. Zie voor meer 
info of inschrijven: www.talen-
spalet.nl. Aanmelden bij Toon-
beeld kan nog tot 29 april. Inle-
veren van het werk in de week 
van 23 tot 27 mei. De expositie 
zal plaatsvinden op 18 en 19 ju-
ni, tijdens de jaarlijkse Kunst-
fietsroute. Toonbeeld organi-
seert  in maart een workshop 
van drie middagen waarin werk 
wordt gemaakt naar aanleiding 
van het thema. Wanneer? 12 en 
19 maart. 2 april 13.30-16.00 uur. 
Bel voor informatie of opgave  
0251-659012 of mail tnbeeld@
xs4all.nl. Foto van Tommy Wie-
ringa is gemaakt door Viviane 
Sassen. 

Gastvrij Noord-Holland
Bakkum - Op woensdag 9 maart 
wordt het startschot gegeven 
voor het project Gastvrij Noord-
Holland. De gratis toegankelijke 
bijeenkomst vindt plaats in Jo-
hanna’s Hof aan de Zeeweg in 
Bakkum, aanvang 20.00 uur. Tij-
dens de avond wordt de inhoud 
van allerlei activiteiten zoals cur-
sussen, workshops, masterclas-
ses, excursies en netwerkbijeen-
komsten gepresenteerd. Deel-
nemers uit de toeristische en 
recreatieve sector krijgen in-
zicht in hoe zij de kwaliteit van 
de gastvrijheid kunnen verbete-
ren. Uit recent onderzoek blijkt 
dat de prijs-kwaliteitverhou-
ding van het toeristisch aanbod 

in Noord-Holland als minder be-
oordeeld wordt. Bezoekers mis-
sen spannende activiteiten, bij-
zondere overnachtingsmogelijk-
heden, trektochten of een lease-
kippen die elke ochtend een 
verse eitjes voor het ontbijt ge-
ven. Bezoekers komen minder 
langs en minder vaak. Het Ont-
wikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord heeft nu het initiatief ge-
nomen voor het project Gastvrij 
Noord-Holland.
Meer informatie over de pro-
grammering en het project is te 
vinden op www.gastvrijnoord-
holland.nl.  Aanmeldingen voor 
de startbijeenkomst via www.
nhn.nl/gastvrij

Gortige Gortzak voor 
burgemeester Emmens
Castricum - Afgelopen zater-
dagavond, tijdens de 45+ avond 
van carnavalsvereniging de Uy-
lenspieghels, is burgemeester 
Emmens-Knol onderscheiden 
met de Gortige Gortzak. 

Tijdens deze avond was er de 
laatste sleuteloverdracht tussen 
Burgemeester Emmens-Knol en 

Prins Tyl XIII. Zoals de mees-
te mensen wel weten gaat de 
Burgemeester per 1 mei 2011 
met pensioen. De Gortige Gort-
zak wordt uitgereikt aan perso-
nen die zich bijzonder verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de 
dorpsgemeenschap of voor de 
carnavalsvereniging, iets wat ze-
ker voor de burgemeester geldt.  

Bart van Oort presenteert 
wereldprimeur in Egmond
Egmond - De internationaal ver-
maarde fortepianist en Mozart-
specialist Bart van Oort speelt 
vrijdagavond 4 maart in de Slot-
kapel in Egmond aan den Hoef. 
Hij brengt een programma dat 
in het teken staat van Wolfgang 
Amadeus Mozart en zijn voor-
gangers. Naast muziek van Mo-
zart speelt Van Oort een aantal 
sonates van Johann Christian 
Bach, Carl Philipp Emanuel Bach 
en Joseph Haydn.
Deze maand verscheen bij pla-
tenlabel Brilliant Classics een 

veertiendelige cd-box waarop 
Bart van Oort alle solopianower-
ken van Mozart speelt, een we-
reldprimeur. Van Oort speelt op 
alle grote Europese festivals en 
reist de hele wereld over voor 
concerten, masterclasses en le-
zingen. Wereldwijd verkocht hij 
bijna één miljoen cd’s. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
vanaf 19.30 uur verkrijgbaar in 
de Slotkapel. Men kan ook re-
serveren, telefoon: 072-5065973, 
email: info@slotkapel-egmond.
nl.  

Castricum - Zaterdag 12 maart 
treden leerlingen van Toonbeeld 
op in de Maranathakerk. Het 
programma biedt optredens met 
solisten, maar ook in ensemble-
verband. 
Enkele solisten zijn Matthijs He-
ling en Bas Cammeraat die het 
bekende Take Five ten gehore 
brengen. 
Blanca Casanovas en Vivian Jak 
spelen op blokfluit ‘La Compar-
sita’. Tijdens dit concert is er ook 
een optreden van acht harpisten 
die het harp-ensemble vormen 
en een harp- en strijkkwartet. 
Ensemble Wereldwijs treedt op 
en ook enkele popgroepen en 
duo’s zullen het podium betre-
den. Het concert begint om 20.00 
uur en de entree bedraagt 1,00 
euro.   

Een ensemble- en 
leerlingenconcert  

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl
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Snelle rentree Raoul van der Wel na zware knieblessure

FC Castricum behaalt zwaar-
bevochten punt op AFC

Castricum - In een wedstrijd 
met twee totaal verschillen-
de gezichten was het FC Castri-
cum dat de toon zette in de eer-
ste helft. In het laatste kwartier 
voor rust drong Castricum flink 
aan en die spelopvatting werd 
beloond. Christiaan Uittenbosch 
beging een overtreding op de 
doorgebroken Maarten van Dui-
venvoorde. De gevaarlijke vrije 
trap van Tobias de Koning kon 
niet goed worden verwerkt door 
doelman Van der Linden en de 
toegesnelde Duco de Koning 

bracht Castricum aan de leiding, 
0-1. Het spel van de thuisploeg 
werd pas echt dreigend halver-
wege de tweede helft. Het mee-
slepende duel groeide daar-
door langzaam maar zeker naar 
een hoogtepunt. Yama Hashe-
mi schoot rakelings naast na een 
foutje van Louis Jansen en Tho-
mas Heemskerk vuurde namens 
de thuisploeg centimeters over 
de lat. 
In het laatste kwartier werd 
Niels Adriaans ingezet bij AFC 
en die kreeg meteen een gigan-

tische kans op de gelijkmaker. 
Tot ongeloof van vriend en vij-
and schoot de 39-jarige routinier 
naast! Bij een nieuwe aanval was 
het dan toch raak. Niels Adri-
aans liet doelman Marius Jansen 
dit keer kansloos met een  hard 
en zuiver schot laag in de hoek, 
1-1. Het ontketende AFC ging 
door en rook de winst. Soufrian 
Ben Abdeslam gleed op overtui-
gende wijze langs Louis Jansen 
en Hashemi kopte de voorzet 
fraai binnen, 2-1. Met Raoul van 
der Wel in de ploeg voor Duco de 
Koning trachtte FC Castricum in 
de laatste minuten met de moed 
der wanhoop nog wat te force-
ren. Lars van Soest werkte de 
corner van Ruud Drolinga achter 
de verbouwereerde Van der Lin-
den, 2-2 maar de wedstrijd was 
nog altijd niet gespeeld. Vijf mi-
nuten in blessuretijd viel de bal 
plotseling voor de voeten van 
Uittenbosch. Velen telden de 
goal al, maar de aanvoerder van 
AFC kreeg de bal niet in het net. 
FC Castricum trainer Mark Kra-
nendonk moest even bijkomen 
na deze kraker van jewelste. Als 
voetballiefhebber moet hij geno-
ten hebben, maar ook het resul-
taat viel voor de Castricum trai-
ner niet tegen.  (foto: Han de 
Swart).

Van Venetiën speelt 
sterren van de hemel
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond was geweldig voor Johan 
van Venetiën. Hij versloeg bij bil-
jartvereniging ’t Stetje Jeroen 
van de Kerkhof in negen beur-
ten, waardoor hij 27 wedstrijd-
punten incasseerde. Later was 
ook Jaap de Boer aan de beurt. 
Johan maakte er een einde aan 
in de vijftiende beurt. Hij kon er 
weer zestien punten bijschrij-

ven, waardoor hij deze avond 43 
wedstrijdpunten scoorde en op-
klom naar de vierde plaats op de 
ranglijst. 
Ook de nummers twee en drie, 
Kees Rörik en Siem Groentjes, 
blijven goed presteren, Kees 
sprokkelde deze avond weer 28 
punten bij elkaar en Siem zelfs 
29. Siem versloeg eerst koploper 
Hein Huijser in veertien beur-

Reuzenstap op weg 
naar kampioenschap
Limmen - Op vrijdag 25 februa-
ri speelde schaakvereniging Vre-
deburg de achttiende ronde van 
de interne competitie. Met nog 
acht speelronden voor de boeg 
deed Ed Stolp een reuzenstap op 
weg naar het kampioenschap. 
De koploper vergrootte zijn voor-
sprong op de ranglijst door het 
prestigeduel tegen zijn zoon Bob 
te winnen. In de gelijkopgaande 
strijd wilde Bob Stolp een ope-
ning forceren, maar het kwali-
teitsoffer leverde geen beslis-

send voordeel op. In plaats daar-
van resulteerde een onoverko-
melijk verlies van materiaal. 
Op zijn verjaardag kreeg Harold 
Ebels een toepasselijk cadeau-
tje van de te snel spelende Robin 
Rommel die een paardvork over 
het hoofd zag en op de vijftien-
de zet een volle toren inleverde. 
De enerverende partij tussen Jos 
Admiraal en Gertjan Hafkamp 
leverde geen winnaar op. Jeroen 
van Vliet profiteerde van een in-
zinking in het spel van Kees Aaf-

ten en speelde zeventien wed-
strijdpunten bij elkaar. Hij liet 
Hein achter met zeven punten. 
De tweede partij van Siem was 
een hele spannende tegen Huib 
Moot. Huib won deze partij in 
achttien beurten en Siem, on-
danks zijn verlies, twaalf punten. 
Huib verdiende dertien punten. 

Koploper Hein speelde nog wel 
een zeer goede partij tegen 
Henk Revers die eindigde in vijf-
tien beurten waardoor Hein zes-
tien en Henk vijftien punten ver-
gaarde. Henk kwam twee punten 
tekort voor een remise. 

jes, die aanvankelijk sterk speel-
de. Toen de partij langer duur-
de stapelde Aafjes echter fout 
op fout; hij verloor achtereenvol-
gens een loper, een toren en de 
partij. Ook Nico Pepping kwam 
zo aan een overwinning. Zijn te-
genstander Ozair Dahi speelde 
uitstekend en bereikte een ge-
wonnen stelling, maar gaf in het 
eindspel zomaar stukken weg. 
Dick Aafjes tastte in zijn par-
tij tegen Barry Blekemolen al in 
de opening mis, toen hij vergat 
een aangevallen paard weg te 
spelen. Aafjes trachtte zijn huid 
nog zo duur mogelijk te verko-
pen, maar Blekemolen is geen 
speler die terugdeinst voor een 
lange schuifpartij en buitte zijn 
voordeel netjes uit. 

Wandelen op zondag
Castricum - Op zondag  6 maart  
wordt  een wandeltocht georga-
niseerd voor ieder die graag in 
de natuur van Castricum wil be-
wegen en dit samen met ande-
ren wil doen. De wandeltochten 
worden elke eerste zondag van 
de maand gehouden. Het ver-
trekpunt voor de wandeltochten 
is om 11.00 uur bij bezoekers-
centrum De Hoep aan de Zee-
weg in Castricum. De tochten 
worden begeleid en hebben een 
lengte van circa 8 tot 10 kilome-

ter. Onderweg wordt een kop-
je koffie gedronken. Er zijn geen 
kosten aan de activiteit verbon-
den en men kan zonder opga-
ve deelnemen. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. Een duin-
kaart is nodig. 

Voor  informatie kan op werk-
dagen gebeld worden met de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562. Het mail-
adres van de stichting is: info@
welzijncastricum.nl.

Jan v.d. Zon verslaat kampioen
Castricum - De één na laatste 
speelavond, van de wintercom-
petitie libre, bij b.v. W.I.K. start-
te met een korte speech van de 
voorzitter Peter Vos. De kam-
pioen Gert Lute werd gefelici-
teerd met het behaalde kampi-
oenschap van de wintercompeti-
tie. Tevens werden zowel Gert als 
Kees Baars gecomplimenteerd 
met hun prestaties, behaald bij 
de finale bandstoten derde klas. 
Hierin werd Kees derde en Gert 
zevende. 
Jan v.d. Zon wilde in zijn laatste 
partij tegen de kampioen Gert 
toch nog even laten zien dat hij 
ook tot grote daden in staat is. In 
21 beurten gaf hij Gert geen kans 
om te excelleren. Met mooie se-
ries van 5 en 7 had hij zijn 42 ca-
ramboles bij elkaar, daar waar 
Gert bleef steken op 64 van de te 
maken 91. Vier winstpunten voor 
Jan en een punt voor Gert. 

Hans Kooiman had twee gezich-
ten. In zijn eerste partij tegen 

Jaap Frans maakte hij zijn par-
tij in 20 beurten winnend uit, ter-
wijl hij in zijn tweede partij tegen 
Piet van Leur, die ook gewonnen 
werd, 35 beurten nodig had om 
de winst veilig te stellen. Cees 
Burgmeijer had er zijn zinnen op 
gezet om Peter Groenendal geen 
kans te geven voor de winst. Re-
gelmatig scorend met afwissel-
de hoge series van tien en zeven, 
gaf hij Peter geen enkele kans. 
Peter bleef steken op 31 van de 
te maken 76 caramboles, toen 
Cees zijn 67 bij elkaar had. 
Goede winstpartijen waren er 
ook voor Cynthia Slinger tegen 
Siem Bakkum en Wim van Duin 
tegen de stand-in van Henk 
Stengs. Beiden hadden 23 beur-
ten nodig om tot de winst te ko-
men. Cor Stroet tegen Jörgen 
Bolten en Peter Vos tegen Klaas 
Jongeneel hadden een mara-
thonpartij, van respectievelijk 
42 en 37 beurten, nodig om hun 
drie winstpunten binnen te sle-
pen.  

Toppertjes schitteren bij het 
Waaghalzen Stadiontoernooi

Castricum – Woensdag 23 fe-
bruari organiseerde AZ het 
‘Waaghalzen Stadiontoernooi’. 

Enkele spelertjes van FC Castri-
cum ontvingen daarvoor een uit-
nodiging. Zo ook Bram Vijze-
leer (F3), Damian Jansen (D4) 
en Share Jansen (F11). De man-
nen Vijzelaar en Jansen schitter-
den in dit toernooi als echte voet-
balsterren. Er werden vijf kor-
te wedstrijden gespeeld van ie-
der slechts tien minuten. De top-
pers scoorden bij elkaar maar-
liefst 19 keer. Hoewel ze niet al-
le wedstrijden wonnen werd er op 
deze mooie voetbaldag veel ge-
leerd. Op de foto v.l.n.r. Damian, 
Share en Bram. 
Foto: Han de Swart.
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Aanvoerder Feyenoord schenkt 
gesigneerd shirt aan Vitesse’22
Castricum - Ieder jaar wordt er 
door Vitesse een veiling georga-
niseerd. Jaar na jaar worden er 
fantastische kavels bij een ge-
haald, waarop geboden kan 
worden. De opbrengst wordt ge-
bruikt voor het verbeteren van 
de opstallen van Vitesse’22. Dit 
jaar is de Vitesse’22 veiling op 
vrijdag 8 april en het begint om 
20.00 uur. 
Voor de Vitesse’22 veiling zijn de 
organisatoren wederom op zoek 
gegaan naar unieke kavels.  De 
organisatoren hebben dit jaar de 
hulp van onder andere John Bal-
tus, de coördinator van de Vites-
se’22 mini-pupillen, ingeroepen. 
Hij is naast fan van Vitesse ook 
een Feyenoorder in hart en nie-
ren. Aan hem werd het verzoek 
gedaan om een Feyenoord shirt 
te regelen. Vol enthousiasme 
ging hij voor de veiling op zoek 
naar een speciaal Feyenoord-

shirt. Via internet kwam hij in 
contact met Ron Vlaar, de hui-
dige aanvoerder van Feyenoord.  
Hij reageerde meteen enthousi-
ast op de vraag om een gesig-
neerd Feyenoordshirt te regelen.  
Hier wilde Ron Vlaar graag aan 
meewerken, dit omdat hij een 
groot aantal mensen van Vites-
se’22 en de club kent en graag 
op deze manier een steentje wil-
de bijdragen. Op woensdag 23 
februari was het dan zover. Een 
drietal leden van Vitesse’22 zijn 
naar De Kuip afgereisd om dit 
shirt in ontvangst te nemen. Het 
shirt is gesigneerd door de vol-
ledige selectie van Feyenoord, 
inclusief de trainer Mario Been. 
Als dank voor het gesigneerde 
shirt bood Vitesse’22 Ron Vlaar 
een sjaal ter herinnering aan. 
Voor meer informatie over de 
veiling of de Vitesse’22 mini-pu-
pillen zie www.vitesse22.nl.

Unieke samenwerking Vitesse’22 
jeugd en zwembad de Witte Brug

Castricum - Sinds 13 februa-
ri bestaat er een uniek samen-
werkingsverband tussen zwem-
bad De Witte Brug en Vitesse’22. 
In deze samenwerking staat de 
jeugd centraal. Een ieder weet 
dat de jeugd de toekomst heeft 
en dat sporten goed voor hen is. 
Daarom stelt zwembad de Witte 
Brug de komende jaren per jaar 
200 kaartjes beschikbaar voor 

de C, D en E junioren van Vites-
se’22. Deze Vitesse’22 spelers 
kunnen bij afgelasting van hun 
voetbalwedstrijden van de gele-
genheid gebruikmaken om za-
terdagmiddag te gaan zwemmen 
in het zwembad. 
Het zwembad De Witte Brug 
schiet in deze samenwerking 
ook aanstaande leden van de al-
lerjongste afdeling, de Vitesse’22 

mini-pupillen, te hulp. Zwembad 
De Witte Brug wil de zwemles 
omruilen naar een andere dag 
voor kinderen die op zaterdag-
ochtend willen voetballen bij Vi-
tesse’22 en dan eigenlijk zwem-
les hebben op die dag. Herman 
Rijsdijk en zijn team zorgen er 
dan binnen een maand voor dat 
de zwemles geruild wordt zodat 
men kan komen voetballen in de 
Vitesse’22 Champions Leaque 
competitie. 
Vitesse’22 en zwembad De Wit-
te Brug zijn erg blij dat zij sa-
men op deze manier ervoor kun-
nen zorgen dat de jeugdspelers 
van Vitesse’22, de broodnodige 
lichaamsbeweging blijven krij-
gen. De bijbehorende contrac-
ten zijn onder toeziend oog van 
de jeugd van Vitesse’22 zondag 
13 februari op de Puikman gete-
kend.  Daarna werd er ook een 
kijkje genomen bij het reclame-
bord van het zwembad De Wit-
te Brug die het hoofdveld van Vi-
tesse’22 opfleurt. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding mini-pupillen@vitesse22.nl. 

Rugbyclub nog boven streep
Castricum - De Castricumse 
rugbyclub is er niet in geslaagd 
om de formatie van de Haag-
sche RC te verslaan. De Hage-
naren gaven de Castricummers 
het nakijken en wonnen met 39-
17. Hiermee heeft HRC de vier-
de plaats weer te pakken. Het 
verlies van Eemland in Naarden 
hielp natuurlijk ook. RC Eemland 
heeft twee plaatsen prijs moe-
ten geven, want inmiddels is Di-
ok naar plaats vijf verhuisd na 
moeizame winst op Utrecht, die 
weet dat ze nacompetitie voor 
behoud van ereklasse moeten 
spelen. De andere plek zal wor-
den ingevuld door REL of Castri-
cum. De laatste competitieronde 
zal uitsluitsel geven over de laat-
ste plek in de play-offs en de na-

competitie. Gelijk na de kick off 
was het raak. Een fout in de lijn 
van de Haagsche was een bui-
tenkansje voor Valerio Genti-
le, die zijn goede doorlopen be-
loond zag met een try. Daniel 
Zwijnenberg verzilverde de bo-
nus. Den Haag herpakte zich 
echter snel en bracht de sco-
re naar 5-7. Castricum bleef de 
defensie van HRC bestoken met 
aanvallen, waarbij de Hagenaren 
aan de noodrem moesten trek-
ken. Zwijnenberg wist één van 
de gegeven penalty’s te benut-
ten en bracht daarmee de stand 
op 5-10. Daarna nam de Haag-
sche de controle over en scoor-
de een viertal tries, waarvan drie 
geconverteerd. Een charge down 
en score van Mauri Harris maak-

te de stand iets dragelijker, ech-
ter de gifbeker was nog niet ge-
heel leeg en Den Haag bepaal-
de via een geconverteerde try 
de eindscore op 39-17. Door het 
verlies van REL en Utrecht heeft 
Castricum nog steeds de beste 
papieren in handen om de na-
competitie te ontlopen. 
De laatste speelronde zal onge-
meend spannend zijn. De rug-
byers maken zich nu op voor 
de ontmoeting met de Dukes, 
de ogenschijnlijk ongenaakba-
re nummer één van de reguliere 
competitie. Als huidige nummer 
zeven zal de Castricumse rug-
byclub het uiterste moeten ge-
ven om REL achter zich te hou-
den en daarmee de nacompetitie 
te ontlopen.

Inschrijving Dubbele 
Lus, nu ook estafette 
Castricum - Op 15 mei gaat het 
grote Castricumse loopevene-
ment de Dubbele Lus weer van 
start. Vanaf nu is het mogelijk 
om zich hiervoor in te schrijven. 
De wedstrijden beginnen om 
15.00 uur. Er zijn vier leeftijds-
groepen, die allemaal hun ei-
gen starttijd hebben. De nieuwe 
route door het hart van het dorp 
bestaat uit een ronde van 1.400 
meter. De leeftijd van de deelne-
mer bepaalt het aantal rondes. 
Zo lopen de jongsten van 5 tot 
en met 7 jaar één ronde en loopt 

iedereen die boven de 14 jaar is 
vier rondes. Deelname voor de 
jeugd tot en met 17 jaar is gratis. 
Een nieuwe toevoeging is de es-
tafette van 5,6 kilometer. Een 
ploeg bestaat uit vier deelne-
mers, samengesteld uit bijvoor-
beeld familie, scholieren, bu-
ren of vrienden. Ludieke kle-
ding mag, maar hoeft niet. El-
ke deelnemer loopt één ron-
de van 1,4 kilometer. Bij de wis-
seling is er geen stokje, maar 
wordt een door de organisatie 
verstrekt loophesje overgedra-

gen aan de volgende loper. De 
minimumleeftijd is 12 jaar; er is 
geen maximumleeftijd. Deelna-
me aan zowel een van de ande-
re lopen als aan de estafetteloop 
is mogelijk. Tussen de start van 
de laatste individuele wedstrijd 
en de estafetteloop zit ongeveer 
een uur.

De individuele inschrijvingen 
voor de wedstrijden gaan via 
de website, www.dubbelelus.nl. 
Voor de estafetteloop kan men 
een mail sturen naar info@dub-
belelus.nl. 
Bij opgave vermelden: groeps-
naam en naam, leeftijd en ge-
slacht van de deelnemers. In-
schrijving is mogelijk tot en met 
1 mei. Er is geen na-inschrijving.

Helios te sterk voor SDO
Castricum - In een eenzijdi-
ge korfbalwedstrijd heeft Heli-
os geen steek laten vallen in de 
strijd om de tweede plaats. Hek-
kensluiter SDO was niet in staat 
om het de thuisploeg erg moei-
lijk te maken. Na tien seconden 
stond er al een 1-0 score op het 
bord. Maar door slordig en ge-
haast spel wist Helios in de eer-
ste helft geen afstand te nemen. 
Coach Ton van Duijn was dan 
ook in de rust erg ontevreden 
over het vertoonde spel. 
In de tweede helft ging het beter 
met Helios. De aanvallen zagen 
er verzorgder uit. De eindstand 

werd tenslotte 19-11 en Helios 
kan door deze uitslag nog steeds 
tweede worden in de poule. De 
tweede plaats geeft recht op een 
beslissingwedstrijd met als inzet 
promotie naar de tweede klasse. 

Aanstaande zondag speelt He-
lios haar laatste wedstrijd in de 
zaal tegen Apollo. Apollo is al 
weken kampioen van de poule 
en zal het Helios knap lastig ma-
ken. Helios moet winnen om nog 
een kans te maken op de tweede 
plaats. De wedstrijd in Heerhu-
gowaard in sporthal Deimos be-
gint om 14.40 uur.

Mindful bewegen in de natuur
Castricum - Woensdagochtend 
6 april wordt er gestart met een 
geheel nieuwe vorm van bewe-
gen. Bewust bewegen in de rust-
gevende omgeving van de na-
tuur. Gebaseerd op houdingen 
en principes uit de yoga, tai chi 
aangevuld met Mindfulness. De 
aandacht wordt gericht op de 
ademhaling en beweging. Pres-
tatie en sportiviteit speelt geen 
rol. Het is een vorm van bewe-

gen die voor jong en ouder ge-
schikt is.
Bij extreme weersomstandighe-
den komt de les te vervallen. Het 
gehele jaar door in de duinen 
van Castricum. Woensdagoch-
tend 9.30 uur verzamelen op de 
parkeerplaats Geversduin. Kos-
ten 7,50 euro.
Informatie en aanmelden bij: Ju-
dith Bosman-Draai De natuurlij-
ke coach, tel. 072-5051147.



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
2 maart 2011

Een leuke carnaval? 

maak afspraken met uw kind: 
geen druppel en geen trekje

vandaag: 
verkiezingen voor Provinciale staten

De gemeente Castricum roept ouders op 
om tijdens carnaval afspraken te maken 
met hun kinderen om niet aan alcohol 
of sigaretten te beginnen. In dit project 
‘Naar een Nuchter Noord-Kennemerland’ 
werken diverse gemeenten in Noord-
Kennemerland samen met het Trimbos-
instituut, STIVORO en de regionale ge-

zondheidsinstellingen. Zowel alcohol als 
tabak zijn extra schadelijk voor de herse-
nen van opgroeiende kinderen. Bij alcohol 
was dit al langer bekend; recent onder-
zoek aan de VU Amsterdam toont dit ook 
onomstreden aan voor roken. Lees meer 
hierover op www.castricum.nl > Actueel 
> Persberichten.

werk westzijde 
a9 start eerder
Rijkswaterstaat start al op maandag 
28 februari met werkzaamheden op 
de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest in 
beide richtingen. Tot september wordt 
gewerkt aan de aanleg van spitsstro-
ken in combinatie met onderhouds-
werk. De werkzaamheden richting 
Uitgeest starten daarmee een maand 
eerder. Weggebruikers moeten reke-
ning houden met ernstige hinder. De 
openstelling van de spitsstroken staat 
gepland in september 2011.
De planning is veranderd omdat ge-
bleken is dat een deel van vluchtstro-
ken versterkt moet worden om als 
spitsstrook te kunnen gaan dienen.
Informatie.
Rijkswaterstaat informeert wegge-
bruikers en bedrijven over de werk-
zaamheden en de verkeershinder 
onder meer via de websites www.
vananaarbeter.nl en www.rijkswater-
staat.nl/a9 en borden langs de weg. 
Voor vragen is er de landelijke infor-
matielijn 0800 - 8002 (gratis).

aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken. 
tel 0251-661122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvangen. 
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
170211 Kerklaan 3 in Akersloot                 
 Het plaatsen van een dakkapel
 Lizzy Ansinghstraat 3 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Tuin van Kaptein Rommel 2 in Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuis
210211 Geesterweg 2 in Akersloot
 Bestaande uitbouwen vervangen door 
 nieuwe uitbouw
220211 Voorweide 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Bogerdlaan 3 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping
 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 50 in 
 Limmen
 Het uitbreiden van de verdieping

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

vergunning hebben verleend:
150211 Kerkweg 2 in Limmen
 Het plaatsen van lichtreclame, realiseren 
 van een uitrit en het wijzigen van de gevels
180211 Geversweg 2a in Castricum
 Het herbouwen van een houten schuurtje
Verleende vergunning
150211 Willem de Rijkelaan 24 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
160211 Beverwijkerstraatweg 6 in Castricum
 Het oprichten van een gebouw, bestaande 
 uit 14 appartementen en een winkelruimte
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bo-
vengenoemde besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum).

voorloPige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift indient, 
kan bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. 
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst na-
melijk de werking van het betreffende besluit niet op en 
soms is dat wel wenselijk. Op grond van artikel 8:81 Alge-
mene wet bestuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde 
spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Sector 
Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaar-
de is dat tevens een bezwaar- of beroepschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van zo’n verzoek is griffierecht ver-
schuldigd.  

Castricum, 2 maart 2011

WWW.CASTRICUM.NL

raadsactiviteit 3 maart 
19.30 – 20.30: Presentatie over Bomenbeleidsplan

U kunt nog stemmen tot 21.00 uur.  
Voor alle informatie: www.castricum.nl > 
button Verkiezingen.




