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VVD vervolgt gesprekken 
met nadruk op financiën
Castricum - De VVD heeft als 
grootste partij het initiatief geno-
men om in gesprek te gaan met 
alle andere politieke partijen. De 
eerste verkennende gesprekken 
hebben plaatsgevonden op vrij-
dag 5 en zaterdag 6 maart.
Christel Portegies: “De gesprek-
ken waren prettig en construc-
tief. Nu willen wij verder praten. 
De gesprekken krijgen in deze 
vervolgfase een verdiepingsslag, 
waarbij met name de financië-
le situatie van de gemeente ge-
spreksonderwerp is. De meerja-
renbegroting geeft, door de fi-
nanciële crisis en de kortingen 
van het Rijk, een fors tekort: op-

lopend naar structureel 1,5 mil-
joen euro tekort in 2013. De par-
tijen zijn uitgenodigd om in een 
vervolggesprek aan te geven hoe 
zij deze tekorten weg willen wer-
ken.” De vervolggesprekken wor-
den gevoerd door Christel Porte-
gies en Fred de Haan en vinden 
plaats op vrijdag 12 maart.
De leden van de nieuwe gemeen-
teraad worden op 11 maart ge-
installeerd. De VVD is de groot-
ste partij met vijf zetels. De loka-
le partij CKenG heeft vier zetels, 
PvdA, CDA en GDB hebben er 
elk drie. GroenLinks en D66 zijn 
goed voor twee zetels en de Vrij-
eLijst behaalde een zetel.  

Jongeren slapen op het 
station voor nachttrein
Castricum - Vrijdag 12 maart 
organiseren de jongerenafde-
lingen van de SP en CKenG, 
een actie voor de komst van de 
nachttrein. “Na de succesvolle 
handtekeningenactie willen we 
deze kracht bijzetten door aan-
dacht te vragen voor onze wens. 
De discussie rond dit onderwerp 
vindt plaats op 22 maart in het 
Provinciehuis”, aldus  medeorga-
nisator Wilco van Pel.

Ook Alkmaar en Zaandam voe-
ren actie om aangesloten te wor-
den op het nachtnet. “De bedoe-
ling is dat iedereen die mee-
doet een slaapzak meeneemt 
naar het station. We doen als-
of we de laatste trein vanuit Alk-
maar naar Amsterdam missen en 
er dus niets anders opzit dan op 
het station te slapen.” De slaap-
actie vindt plaats op het station 
van Castricum vanaf 21.00 uur. 

Castricum - In Castricum en 
Heiloo zijn dit weekend in elf wo-
ningen ingebroken. Er zijn meer-
dere laptops en tv’s meegeno-
men. Ook zijn er juwelen en hor-
loges buitgemaakt. Op de Ken-
nemerstraatweg in Heiloo waren 
de bewoners net boven om hun 

Brutale inbrekers actief in regio   
kinderen in bed te leggen. In de 
tussentijd werd beneden vanaf 
de eettafel de laptop gestolen.

Dwarse peuters en pubers 
Castricum - Ouders van dwarse 
peuters en pubers kunnen bin-
nenkort te weten komen hoe zij 
het beste met deze kinderen om 
kunnen gaan. Forte Kinderop-
vang organiseert op woensdag 

17 maart vanaf 20.00 uur de gra-
tis lezing ‘Dwarse peuters’. De le-
zing wordt gehouden in kinder-
dagverblijf Eigen Wijs, Lage Wei-
de 1B in Limmen. Spreker is Ta-
mar de Vos-Van der Hoeven, psy-

chologe. Geïnteresseerden kun-
nen zich onder vermelding van 
hun naam en het aantal perso-
nen opgeven via info@fortebv.nl, 
of tel.: 0251–658058. 
Hoe gaan ouders en scholen om 
met de pubers? Dat is de vraag 
die aan de orde gesteld wordt op 
de ouderavond die het Bonhoef-
fercollege organiseert in samen-
werking met de stichting Mam-
ma weet alles. Directeur Mari-
na van der Wal zal deze avond 
leiden. Deze bijeenkomst is op 
dinsdag 23 maart van 20.00-
22.00 uur in de aula van het Bon-
hoeffercollege. Belangstellenden 
worden hiervoor uitgenodigd. 
Opgeven via www.bonhoeffer.nl, 
linksonder op de homepage.

Opbrengst boeiend concert 
voor fietsproject Burkina Faso
Limmen - Divertimento, het re-
gionale volwassenenorkest van 
Muziekschool Heemskerk, speelt 
op 14 maart in de Corneliuskerk 
‘Carnaval der Dieren’. De op-
brengst is voor Fietsen voor Bur-
kina. Tijdens de uitvoering is er 
voor gekozen om een flink aantal 
leerlingen van de Muziekschool 
Heemskerk en omliggende mu-
ziekscholen te laten meespelen. 

Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Peter Stam, die te-
vens de bewerking van dit om-
vangrijke werk van Saint-Saens 
heeft verzorgd. Naast het Car-
naval worden er ook werken van 
Haydn, Rossini en Elgar uitge-
voerd. 
Aanvang 14.30 uur, entree 4,00 
euro voor volwassenen en 2,00 
euro voor kinderen. 
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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
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in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-02-2010: Ella, dochter van J. 
Maij en R. van der Voort, gebo-
ren te Castricum. 28-02-2010: 
Fiep Kaatje, dochter van H.R. 
Wijnholds en M. Noë, geboren te 
Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-02-2010: de Groot, Jan en 
Hollenberg, Simone R.E. Hol-
lenberg, beiden wonende te 
Akersloot. 01-03-2010: van Ber-
kel, Alec V. en van Assen, Jes-
sica, beiden wonende te Castri-
cum. 04-03-2010: Koelman, Jas-
per en Groot, Evelien, beiden wo-
nende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-02-2010: Vrooland, Hendrik 

en Dingemanse, Lilian S., beiden 
wonende te Wormer.

Overleden:
Wonende te Castricum:
25-02-2010: Schaap, Gerard, oud 
93 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd geweest met A.C.M. 
Visser. 25-02-2010: Kuijs, The-
odora L., oud 79 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met W.A.M. 
Oostenbrink. 27-02-2010: Groot, 
Cornelis, oud 57 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met A.E. 
Bos. 01-03-2010: van Alphen, 
Alida, oud 85 jaar, overleden te 
Castricum. 03-03-2010: van Ge-
monden, Elizabeth C., oud 86 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J.M. Touber.
Wonende te Limmen:
01-03-2010: Meijer, Adriana G., 
oud 87 jaar, overleden te Lim-
men.

Het tracingteam van het Rode 
Kruis zoekt nieuwe vrijwilligers
Castricum - Na vele jaren werk-
zaam geweest te zijn voor de af-
deling Opsporing en Contacther-
stel van het Rode Kruis gaan en-
kele teamleden hier helaas mee 
stoppen. Het team zoekt op kor-
te termijn versterking.
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 
15.30 uur houden twee of drie 
vrijwilligers volgens een roule-
rend rooster spreekuur in het 
Rode Kruisgebouw aan de Van 
Speijkkade. Soms worden de cli-
enten in het asielzoekerscen-
trum of thuis bezocht. De leden 
van het tracingteam nemen dan 
vragen in behandeling van men-
sen die familieleden zoeken die 
zij tijdens hun vlucht uit oorlogs-

gebieden uit het oog zijn verlo-
ren. Deze vragen worden door-
gespeeld naar het Landelijk Bu-
reau van het Nederlandse Rode 
Kruis in Den Haag, die de formu-
lieren naar Genève stuurt voor 
verdere afhandeling. Zodra het 
resultaat van de opsporing be-
kend is, wordt direct telefonisch 
of schriftelijk contact opgeno-
men met de aanvrager om het 
resultaat van de zoektocht te be-
spreken.
Als dit werk aanspreekt, kan men 
contact opnemen met het Rode 
Kruis, afdeling training. Men kan 
elke dinsdagmiddag bellen voor 
meer informatie, tussen 13.30 en 
15. 30 uur, op tel. 0251-657434.

Sterrenkunde bij de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Maandag 22 maart 
wordt er van 20.00 tot 22.00 uur 

een informatieavond vol ster-
renkunde georganiseerd in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Tij-
dens de informatieavond komen 
de basisideeën van de sterren-
kunde aan bod. Er is een teles-
coop aanwezig en als het weer 
het toelaat kan er nog even naar 
de sterrenhemel gekeken wor-
den. De presentatie wordt gege-
ven door Matthijs Damen. Hij is 
tweedejaars student natuur- en 
sterrenkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Het is geschikt 
voor volwassenen en tieners 
vanaf 16 jaar die natuurkunde 
hebben gehad. Opgeven kan bij 
de Tuin van Kapitein Rommel, via 
telefoonnummer: 0251-672356 
of per mail naar info@tuinvan-
kapiteinrommel.nl. Kosten: 4,00 
euro inclusief koffie en cake.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Oosterweide Castricum: gecas-

Gevonden en
vermiste dieren

treerde kater, Britse korthaar, 
lichtbruin met wit gestreept, wit-
te bef, helft van neus wit, wit aan 
de poten, gechipt, 2 jaar, Sjakie. 
De Bloemen Castricum: zwarte 
gecastreerde kater, witte snoet, 
bef, buik en poten, rechterkant 
hals nog een beetje kaal na ope-
ratie, Snippie. Omgeving Molen-
weg Limmen: Blauwe Britse kort-
haar, grijs met gele ogen, Joost. 
     
Gevonden:
Kramersweg Bakkum: rood/wit 
katertje ongecastreerd, jongvol-
wassen.
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Met Peter Zwitser naar de Am-
sterdamse Waterleidingduinen
Castricum - Zaterdag 20 maart 
neemt  natuurfotograaf en vogel-
kenner Peter Zwitser belangstel-
lenden mee naar de Amsterdam-
se Waterleidingduinen. Dit zoge-
naamde stiltegebied ligt tussen 
Zandvoort en Noordwijk. Naast 
vele soorten vogels herbergt 

het gebied ook een omvangrijke 
damhertenpopulatie. Ook vossen 
zijn algemeen en de laatste jaren 
heeft ook de boommarter zich in 
het gebied gevestigd. Voor de-
ze excursie dient men zich voor-
af op te geven via peterzwitser@
zonnet.nl.

Praktijk Zilveren Maan
Verlies- en rouwbegeleiding 
voor kinderen en jongeren
Castricum - Rouwen is hard 
werken, verlies verduren/ver-
werken gaat niet vanzelf. Rou-
wen is ook overweldigend. Op 
het moment dat een kind in staat 
is zich te hechten aan een an-
der, is het ook in staat te rouwen 
wanneer die ander er niet meer 
is. “Als het niet lukt om in je een-
tje of met de steun van je om-
geving een weg te vinden door 
je landschap van rouw, dan kun 
je hulp inroepen”, aldus Mariël-
le van der Laan. “Een verliescon-
sulent of rouwbegeleider kan je 
helpen en ondersteunen tijdens 
het rouwproces, een stukje met 
je meelopen.” 
Wanneer kinderen en/of jonge-
ren geen gelegenheid krijgen om 
te rouwen dan komen de rouw-
reacties op een later moment in 
hun leven terug en vaak uit zich 
dat in psychosomatische klach-
ten.  
Mariëlle van der Laan heeft in 
november 2008 haar opleiding 
‘Verliesconsulente voor kinderen 

en jongeren’ afgerond bij Land 
van Rouw van dr. R.J.M. Fidde-
laers-Jaspers en Sabine Noten. 
”De inspiratie om aan deze op-
leiding te beginnen heb ik ge-
haald uit onze twee pleegzonen. 
In januari 2005 zijn zij bij ons ko-
men wonen omdat hun moeder 
net overleden was en hun va-
der ongeneeslijk ziek. Zelf werk-
te ik nog als leidinggevende bij 
een revalidatiecentrum/mytyl-
school maar ben toen met dit 
werk uiteindelijk gestopt. Ik heb 
mij destijds erg verdiept in het 
thema rouw bij kinderen. ”Een 
half jaar nadat onze pleegzonen 
bij ons kwamen wonen, overleed 
ook hun vader en hebben we sa-
men gezorgd voor een uitvaart 
waarbij de kinderen erg betrok-
ken werden. Door hen te be-
geleiden en te steunen waar ik 
kon, heb ik gezien dat rouw een 
plek heeft gekregen in elke leef-
tijdsfase. Hun vader en moeder 
zijn een deel van ons gezin ge-
worden. Ervoor zorgen dat kin-

deren en jongeren op een voor 
hun juiste manier kunnen om-
gaan met hun verlies, hoe groot 
of klein ook, is daarom mijn pas-
sie geworden.” 
In januari van dit jaar is Praktijk 
Zilveren Maan gestart. De naam 
Zilveren Maan is afkomstig van 
een parelmoervlinder of stand-
vlinder die kritisch en  
Voordat de begeleiding start, 
vindt er een intakegesprek 
plaats. Afhankelijk van wat de 
ouder(s) willen vindt dit gesprek 
plaats met of zonder het kind. 
“Na het intakegesprek bepa-
len we samen welk traject we in 
gaan. In principe staat een bege-
leidingstraject voor acht bijeen-
komsten maar dit kan tijdens het 
traject veranderen, ieder kind is 
uniek en vraagt zijn eigen bena-
deringswijze en tempo. Naast in-
dividuele -en groepsbegeleiding 
bied ik ook voorlichting aan op 
scholen rond het thema Verlies 
en ondersteun ik leerkrachten 
die in aanraking komen met ver-
lies en hier een weg in proberen 
te vinden.” Het verzorgen van le-
zingen/workshops over het the-
ma Verlies behoort tot de moge-
lijkheden. Praktijk Zilveren Maan 
is gevestigd aan de E. Boddaert-
straat 18 in Castricum, telefoon 
06-52452969.

Verkiezingsretoriek: 
de dokter blijft thuis!
Dokter Leemhuis gaat niet in de gemeenteraad van Castricum zitten, 
zo lezen we in de editie Kennemerland van het Noordhollands Dagblad 
van 6 maart jl. 
Huisarts Leemhuis stond samen met de apotheker (oude tijden herle-
ven) op de lijst van de lokale partij CKenG. Een partij die zich onder-
scheidde door agressief, zo u wilt assertief, campagnevoeren. Bijvoor-
beeld door beloften te doen die nooit waar gemaakt kunnen worden. 
Welke jongere begrijpt meteen dat het laten stoppen van een nachttrein 
in Castricum geen onderwerp van gemeentebeleid is? De gemeente 
kan hoogstens een wens uitspreken. Maar dat werd al maanden eerder 
gedaan door de PvdA in de Provinciale Staten in december 2009. Toch 
werd er door CKenG met veel bombarie stemmen opgehaald over de 
nachttrein en vervolgens gepresenteerd. Veel jongeren tuinden er in. Als 
je je als huisarts mengt in de lokale politiek - zeker in zo’n kleine ge-
meente als Castricum - is de kans groot dat je met voorkeursstemmen 
gekozen wordt. De wachtkamer is een prima uitvalsbasis. Daar passe-
ren dagelijks tientallen mensen. Nee, dat is niet te vergelijken met een 
huisarts in een grote stad die in de politiek gaat. Alleen al omdat daar 
de kiesdeler vele malen hoger ligt (in Castricum waren bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen 186 stemmen nodig om met voorkeur in de 
raad te komen). En nu laat de dokter die met voorkeursstemmen geko-
zen is dus weten niet in de raad te gaan. Dat is kiezersbedrog. Mensen 
lokken, die vervolgens gebruik maken van hun democratisch recht om 
hun vertegenwoordiger aan te wijzen, en dan te zeggen: “nuuuh, ik doe 
het niet”. In een democratie heb je rechten en plichten!
Arend Beltman, voorzitter PvdA Castricum.

Vrouwenlisten bij 
de Zondagsociëteit
Castricum - Goede en slechte 
vrouwen. Cultuurhistoricus Ber-
tus Bakker vertelt smeuïge ver-
halen, geïllustreerd met licht-
beelden, over de rol van vrou-
wen door de eeuwen heen. De 
muzikale omlijsting van deze 
middag is in handen van Jan van 

der Schaaf. De Zondagmiddag-
sociëteit wordt gehouden op 14 
maart  van 14.00 tot 16.00 uur in  
Geesterhage, Geesterduinweg 
5. De toegang is 4,00 euro. Voor 
meer informatie of het regelen 
van vervoer kan men bellen (tot 
en met 11 maart) naar Stichting 

Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251-656562.

Monastieke wandeling 
vanuit Abdij Egmond
Egmond-Binnen - Op zater-
dag 13 maart vindt er vanuit de 
Sint Adelbertusabdij een monas-
tieke wandeling plaats. De tocht 
wordt in stilte gelopen. De aan-
vang is om 10.30 uur bij de win-
kel van Abdijkaarsen met koffie, 
op de Vennewatersweg 27 in Eg-
mond-Binnen. Na een geeste-
lijke opstap door broeder Adri 
Kortekaas wandelt men onge-
veer 15 kilometer onder leiding 

van de gidsen Marianne Duijn 
en Rob de Wit. Men dient zelf 
een lunchpakket mee te nemen. 
Na afsluiting is er gelegenheid 
om de winkel van Abdijkaarsen 
te bezoeken. 

Het inschrijfgeld, bij aanvang te 
voldoen, bedraagt 5,00 euro. Op-
gave telefonisch: maandag tot 
en met donderdag 13.00-15.00 
uur, tel. 072-5062786. 

Paulus gaat Uit de Kunst
Castricum - Op 16 maart start 
op de Paulusschool het project 
Uit de Kunst. De leerlingen gaan 
meedoen aan kunstworkshops 
met gemixte groepen van ver-
schillende leeftijdscategorieën. 
Tijdens de weken die daarop vol-
gen, worden er in de verschillen-
de klassen allerlei kunstwerkjes 
gemaakt, die in april tentoonge-
steld worden bij de winkels van 
het Kooiplein. Op 27 april houdt 
de Paulusschool een kunstmarkt 
met veiling in de school voor het 

goede doel. De kinderen steu-
nen een schooltje in Zuid-Afri-
ka waar Paulus-stagiaire Ma-
rissa stage loopt. De markt met 
werk van alle groepen en de vei-
ling van een aantal werken van 
groep 6, 7 en 8 wordt gehouden 
van 17.00 tot 19.00 uur.

Het project wordt afgesloten 
op 29 april met een puzzeltocht 
dat in teken staat van het the-
ma in de directe omgeving van 
de school.

Opbrengst col-
lecte Amnesty
Castricum - De collecte van Am-
nesty International, die in febru-
ari werd gehouden, heeft 4.452 
euro opgebracht. 54 vrijwilligers 
hebben in Castricum en Limmen 
gecollecteerd. Wie volgend jaar 
ook wil meehelpen kan zich aan-
melden bij het Collecteteam via 
e-mail collecte@amnesty.nl of 
telefonisch via 020-6264436. 

Open eettafel voor 55+’ers
Castricum - De Stichting Wel-
zijn en restaurant Het Mirakel 
van Bakkum zijn een samen-
werkingsverband aangegaan om 
mensen van 55 jaar en ouder op 
een gastvrije en laagdrempelige 
manier met elkaar te laten eten.  

De eerste keer is woensdag 14 

april om 17.00 uur. De kosten zijn 
7,00 euro. Het Mirakel van Bak-
kum is te vinden aan de Heere-
weg 36 in Bakkum. 

Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, 0251-656562 of 
via de mail naar info@welzijn-
castricum.nl.

Regio - Berts2wielers organi-
seert vanaf 18 april een cyclus 
van zes technieklessen moun-
tainbike in de duinen van Cas-
tricum en Heemskerk. Vertrek 
om 9.00 uur vanaf Hotel Borst in 
Bakkum. 

Het is mogelijk een mountainbike 
te huren. Aanmelden of meer in-
formatie via berts2wielers@live.
nl of bel 06-22943408. 

Lessen techniek 
mountainbike
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62e Antiekade brengt antiek, 
hedendaagse en oude kunst

Heiloo - Op 12, 13 en 14 maart 
wordt in het Golden Tulip Hotel in 
Heiloo de Antiekade gehouden, 
één van de populairste kunst- en 
antiekbeurzen in zijn genre. De 
beurs trok in de loop der jaren 
vele duizenden enthousiaste be-
zoekers en verzamelaars die het 
gevarieerde en vooral kwalitatief 
goede aanbod zeer waardeer-
den. Ook de komende 62ste edi-
tie zal weer een uitgebreide keu-
ze groot- en klein antiek en figu-
ratieve, realistische hedendaag-
se en klassieke kunstobjecten 
bieden. Bovendien is er informa-
tie over de restauratie- en repa-

ratiemogelijkheid van dierbare 
kunst en antiek. Liefhebbers van 
antiek, hedendaagse en oude 
kunst zullen weer hun hart kun-
nen ophalen aan de vele verras-
sende stukken en werken van de 
circa 35 kunsthandels, antiquairs 
en beeldende kunstenaars. De 
bezoekers vinden er beelden, 
schilderijen, tekeningen, glas-
werken, keramiek en aparte sie-
raden. Maar ook schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, fijn por-
selein, prachtige oude klokken, 
unieke barometers en stijlvolle 
meubelen zoals tafels, secretai-
res, sidetables et cetera. Voor él-
ke bezoeker is er een gratis Pa-
let kunstmagazine met een win-
kelwaarde van 6,75 euro, zolang 
de voorraad strekt. Zaterdag is er 
gratis taxatie van kunst en antiek 
naar leeftijd en waarde door een 
gecertificeerd registertaxateur. 
Entree is 8,00 euro, 65+ betalen 
6,00 euro en kinderen tot 16 jaar 
kunnen gratis naar binnen on-
der volwassen geleide. De ope-
ningstijden zijn vrijdag 12 maart 
van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 
13 en zondag 14 maart van 11.00 
tot 17.00 uur. Het adres is Kenne-
merstraatweg 425 in Heiloo. Par-
keren is gratis.  

JJ and the Fat Cats in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 13 maart 
treedt de band J.J. and the Fat 
Cats op in Live Café de Balken. 
De band bestaat uit ervaren mu-
zikanten. Zanger is Bob Maar-
se, de eerste zanger van Bob en 
de Blueband. Hij speelt boven-
dien gitaar en is de leider van 
de band. Daarnaast speelt Erwin 
Kollaard, bekend van Mindfield, 

Pieter de Groot, ex-bandlid van 
Mindfield en Michiel Vlaar, be-
kend van Bad Medicine. De band 
staat garant voor een avond vol 
swingend plezier. Het café is el-
ke zaterdag tot 4.00 uur open. 
In café De Apotheker wordt za-
terdag een After Après Ski Par-
ty gehouden.

Programma 11 mrt t/m 17 mrt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag

19.00 & 21.45 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (OV)”

zaterdag 15.30 uur
zondag 13.00 uur

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

zondag 16.00 uur 
“Avatar 3D”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Valentine’s Day” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur 
“Un Prophète” 
zaterdag 15.30 uur
zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“De Prinses en de Kikker”

Truus Trut en Flair op 
Lentekermis Bakkum
Bakkum - Vrijdag 12 maart en 
zaterdag 13 maart opent Willem 
Borst  om 21.00 uur de zaaldeu-
ren van café Borst voor de zes-
de editie van de lentekermis. De  
opening van dit feestweekeind 
wordt verzorgd door de knots-
gekke band Truus Trut en de Te-
lenka’s. Uiteraard brengen zij de 
eigen hits, zoals ‘Stil en verlaten’ 
en ‘Nee, ik kom niet naar huis 
vandaag, Alle leuke jongens’ 
en ‘Ik van het leven’. Daarnaast 
brengen zij allemaal bekende 
tranentrekkers en meezingers.
Hits van onder andere Corry 
Konings, Frans Bauer, Marian-
ne Weber, André Hazes, Ronnie 
Tober, Jacques Herb, Bonnie St. 

Claire, Henk Wijngaard en Koos 
Alberts. 

Zaterdag 14 maart komt de 
feestband Flair naar Bakkum. 
Deze energieke coverband heeft 
een zeer uitgebreid repertoire 
van meer dan 200 nummers, va-
riërend van rock- en discoclas-
sics tot Nederlandstalig. Ook de 
meest actuele hits van Robbie 
Williams, Bryan Adams en Van 
Velzen komen voorbij.
De zangeres van de band, Bio 
Hester, neemt  met haar veelzij-
dig stemgeluid de nummers van 
Amy Mconalds, Duffy, Amy Wi-
nehouse en natuurlijk Anouk 
voor haar rekening .

Avatar 3D revolutionair
In de epische actie-avonturen-
film Avatar, neemt James Ca-
meron, de regisseur van Tita-
nic het publiek mee naar een 
spectaculaire nieuwe fantasie-
wereld. Op de verre maan Pan-
dora vertrekt een held tegen wil 
en dank op een missie naar ver-
lossing en ontdekking, terwijl 
hij een heldhaftige strijd aan-
voert om een beschaving te red-
den. Cameron kreeg 14 jaar ge-
leden het idee voor de film, toen 

er nog geen technologische mo-
gelijkheden waren om zijn visie 
in beeld te brengen. Nu, na een 
daadwerkelijke productietijd van 
vier jaar, biedt Avatar een nieu-
we cinematografische ervaring, 
waarin de kijker volledig kan op-
gaan. De revolutionaire techno-
logie die speciaal is uitgevonden 
voor het maken van deze film, 
versmelt met de emotie van de 
personages en het meeslepen-
de verhaal.

De 19-jarige analfabeet Malik El 
Djebena, die veroordeeld is tot 
zes jaar gevangenis, wordt in het 
nauw gedreven door de leider 
van de Corsicaanse maffiaben-
de en hij moet een aantal vieze 
klussen opknappen. Wanneer hij 

Laatste week Un Prophete
daarin slaagt komt hij iets hoger 
in de pikorde van de gevangenis, 
hoewel hij afhankelijk blijft van 
het goeddunken van de bende. 

Maar Malik is sluw en maakt in 
het geheim zijn eigen plannen... 

Expositie bij 
Klaver Vier
Castricum - Het creatief ate-
lier van de Wissel exposeert ke-
ramiek en op houtenpaneel ge-
schilderd werk. Het thema op 
de houtenpanelen is dier of 
bloem en op dit thema is inge-
zoomd. Hierdoor  zijn verrassen-
de schilderijen ontstaan. Het ke-
ramiek bestaat uit handgevorm-
de schalen, vazen of beeldjes. Ie-
der exemplaar is uniek en op in-
tensieve wijze gemaakt. De ver-
koopexpositie is te zien tot en 
met 17 april bij Klaver Vier aan 
de Dorpsstraat 45a.

Leer golfen op topbaan
Open huis op topbaan 
Golfschool Heemskerk
Regio - Op initiatief van de 
Heemskerkse Golfclub is de 
Heemskerkse Golfschool opge-
richt. Tijdens het open huis za-
terdag 13 en zondag 14 maart 
wordt een goede indruk gegeven 
van de activiteiten en kunnen 
belangstellenden profiteren van 
aantrekkelijke cursusaanbiedin-
gen. De golfschool en de acht-
tienholesgolfbaan - waar golfers 
vanaf medio 2010 ook op ne-
gen nieuwe korte holes terecht 
kunnen - liggen aan de Com-

municatieweg 18. Vragen staan 
vrij, zo ook bij de golfschool. Tij-
dens het open huis wordt uitleg 
gegeven over de cursuspakket-
ten en zaken als het golfvaar-
digheidsbewijs (GVB), de EGA-
handicap(verbetering) en golf-
uitrusting. Maar ook kan worden 
uitgeweid over onderwerpen als 
de golfvereniging, greenfeeprij-
zen en lidmaatschappen. Begin-
ners en ervaren golfers zijn wel-
kom. Kijk voor inlichtingen op: 
www.heemskerksegolfschool.nl.
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Event4all voor springen 
en nog veel meer dingen!

Koffie met likeur voor een prikkie

Genieten op verwarmd terras 
bij Berger’s Eten en Drinken
Castricum – Hoera, het zonnige 
terras van Berger’s Eten en Drin-
ken in het hartje van Castricum 
is weer geopend! Dankzij diver-
se verwarmingselementen, ver-
borgen onder de vrolijke para-
sols, is het nu al goed toeven in 
de buitenlucht. En nu de Dorps-
straat op de schop gaat, wordt 
het pleintje, waaraan het restau-
rant van Henk en Kim Berger ge-
legen is, nog aantrekkelijker om 
gezellig iets te eten of drinken. 
Kim vertelt: “Wij hebben onze 
menukaart aangepast. Een aan-
tal gerechten is vervangen voor 
nieuwe creaties van de chef. De 
meest populaire gerechten zijn 
op de kaart blijven staan. Bui-
ten de kaart om hebben we ook 

een wisselend menu, aangepast 
aan het marktaanbod van het 
seizoen. Naast een uitgebreide 

lunch- en dinerkaart introduce-
ren we een borrelkaart voor wie 
zin heeft in een hapje voor het 
eten of later op de avond.” 
Bij Berger’s Eten en Drinken is 
het gezellig lunchen. Men kan 
kiezen voor een smakelijke sala-
de of een van de rijkelijk beleg-
de broodjes. Voor de grote trek 
is er plateservice en à la carte 
eten tussen de middag kan ook. 
’s Avonds kan er gekozen wor-
den uit verschillende vlees-, vis 
en vegetarische voor- en hoofd-
gerechten. Voor grotere gezel-

schappen kan er een speciaal 
lunch- of dinermenu worden sa-
mengesteld. 
“Tijdens de herinrichting van de 
Dorpsstraat zijn we gewoon be-
reikbaar”, besluit Kim. “Toch wil-
len we onze gasten tegemoet 
komen vanwege mogelijke over-
last. In de maand maart kost kof-
fie met een glaasje likeur slechts 
drie euro.” Berger’s Eten en Drin-
ken is te vinden aan de Dorps-
straat 35b in Castricum, tel.: 
0251-659774, info@bergersete-
nendrinken.nl.

Limmen - Van spring- en lucht-
kussens voor kinderevenemen-
ten tot en met complete spelcir-
cuits voor het houden van spor-
tieve bedrijfs-, school- of andere 
groepsfeesten; evenementenbu-
reau Event4all biedt volop keu-
ze in de verhuur van uiterst ver-
makelijke spelattracties en op-
blaasbaar amusement voor jong 
en oud. Entertainen zit Harold 
van Vegten in het bloed. Als fer-
vent hobbyradiopiraat zond hij al 
vanaf jonge leeftijd zijn favorie-
te singles de ether in, zodat an-
deren hier van konden meege-
nieten. Dit groeide in 1995 uit tot 
een professionele party drive-in 
show, waarmee Harold als disk-
jockey succesvol door de regio 
toert. Desgewenst kleedt hij de 
feestlocatie themagericht aan 
en kunnen artiesten, door aan-
wezigheid van professionele ge-
luids- en lichtapparatuur, moei-
teloos worden ingevoegd in het 
programma. 
In de loop der jaren heeft het 
evenementenbureau zich tot 
een volwassen bedrijf ontwik-
keld met de passende naam 
Event4all, waarbij Harold en zijn 
vrouw en compagnon Marieël-
le zich richten op alle leeftijden. 

Harold: “Het seizoen voor bui-
tenactiviteiten begint voor ons 
zo rond Koninginnedag. Wij bie-
den gevarieerde en compleet 
verzorgde pakketten aan, waar-
mee men alle kanten op kan en 
alles met elkaar kan combineren. 
Zoals de zeskamp, ook geschikt 
voor grote groepen, waarin al-
lerhande uiteenlopende spelon-
derdelen, zoals de stormbaan, 
loopskies, octo-pushspel, leven-
de tafelvoetbalspel, mega Jen-
gaspel, extra kunnen worden 
opgenomen. Het leuke is dat vol-
wassenen hier evenveel plezier 
aan beleven als kinderen. Op on-
ze website staan alle mogelijk-
heden uitgebreid geïllustreerd. 
Desgewenst kan er een profes-
sionele geluidsinstallatie wor-
den bijgeleverd.” Ook in spring- 
en luchtkussens en opblaasfi-
guren is er volop keuze uit ruim 
25 mogelijkheden, variërend van 
groot tot klein. Zoals de opblaas-
bungeetrampoline van acht me-
ter hoog. Al het materiaal voldoet 
aan strenge veiligheidseisen en 
is van hoge kwaliteit.”

Bovendien kan men bij Event4all 
allerlei decoratiespullen en eye-
catchters huren om iedere ge-

legenheid feestelijk aan te kle-
den, zoals een confettikanon, 
opblaasbare metershoge Abra-
ham en/of Sara, jubileumbord 
met elk gewenst jaartal en diver-
se uitvoeringen in skydancers. 
Voor alle attributen geldt dat zelf 
afhalen voordeliger is dan laten 
bezorgen. 
Event4all is gevestigd op de Zo-
merschoon 61 in Limmen. Bel 
voor een afspraak 072-5053112 
of kijk eens op www.event4all.nl 
voor meer informatie. Event 4all 
is telefonisch tot 21.00 uur en 
via de website zeven dagen per 
week bereikbaar. 

Praktijk voor mesologie
kan oplossing bieden
Regio - Last van (chronische) 
klachten die maar niet over lijken 
te gaan of eens helemaal onder-
zocht worden? Misschien is een 
consult bij een mesoloog een 
idee! Vanaf 1 maart is de praktijk 
voor Mesologie van Yvonne Jan-
sen geopend in Saendelft-West 
in Assendelft. Mesologie is een 
vorm van geneeskunde waar-
in westerse medische kennis en 
geneeswijzen uit onder ande-
re China, India (Ayur Veda), de 
homeopathie en kruidenleer zijn 
samengevoegd. Een mesoloog 
kijkt hierdoor vanuit verschillen-
de invalshoeken naar klachten.  
De mesoloog kijkt anders naar 
de vraag waarom klachten zijn 
ontstaan. Niets gebeurt immers 
voor niets. Het lichaam past zich 
voortdurend aan, maar soms 
herstelt het evenwicht zich ech-
ter niet (meer) en dan kunnen 
chronische klachten ontstaan. 
De mesoloog stimuleert het li-
chaam de balans weer te her-
stellen. De mesoloog is er vooral 
voor chronische klachten. Enkele 
voorbeelden zijn: langdurige ver-
moeidheid, menstruatieproble-
men, maag-/darmstoornissen, 
migraine en hoofdpijn, allergie-
en, overgangsklachten, depres-
siviteit, stress, nek-, schouder- 
en rugklachten, artrose, et cete-
ra. Yvonne vertelt:  “Ik onderzoek 
de lichaamsfuncties via pols- en 
tongdiagnostiek, meetpunten 
(ongeveer 80-100) op de handen 

en voeten en doe aanvullend li-
chamelijk onderzoek.” En dan la-
chend:  “Het is te vergelijken met 
een uitgebreide  APK-keuring.” 
Alle onderzoeksresultaten ver-
bindt Yvonne met elkaar. “Ver-
volgens bekijk ik hoe deze resul-
taten uw klachten kunnen ver-
klaren. Zo kan ik een voorstel 
doen voor een persoonlijk be-
handelplan en dit uittesten. Vaak 
combineer ik dit met voeding- en 
leefadviezen. Zonodig kan ik ad-
viseren contact op te nemen met 
uw huisarts, een specialist, of 
bijvoorbeeld een osteopaat.”
Mail voor vragen of een afspraak 
voor een consult naar info@Soul-
Life.nl, bel 06-43264888, of kijk 
voor meer informatie op www.
SoulLife.nl.  Ook is het mogelijk 
om gratis en vrijblijvend een kor-
te afspraak te maken om te kij-
ken of de klachten geschikt zijn 
voor de mesoloog.  Dit zal een 
kwartiertje in beslag nemen. 

Gastvrouw Kim Berger.

Limmen - Tot en met 21 maart  
krijgen klanten bij aankoop van 
twee Persil wasmiddelproduc-
ten naast een hoge korting ook 
de kans om een Bosch Clas-
sixx wasmachine ter waarde van 
500,- euro te winnen bij Albert 
Heijn Limmen. 

Het bedrijf Henkel, dat merken 
als Persil, Witte Reus en Fa ver-
koopt, heeft bij diverse winkels 
in Nederland een wasmachine 
geplaatst. Albert Heijn Limmen 

Win Bosch Wasmachine 
bij Albert Heijn Limmen!

is uitgekozen om deze aanbie-
ding te doen voor regio Alkmaar. 
Deze actie is bedoeld om men-
sen bewust te maken van de mi-
lieuvriendelijk van Persil Eco. 

De wasmachine is ontworpen 
met speciale Eco-wasprogram-
ma’s waardoor er bijzonder zui-
nig kan worden gewassen. Het 
energieverbruik wordt dan ook 
aangegeven als A-10%, ofwel 
10% zuiniger dan vereist voor 
energieklasse A. 
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Tom Wiggers op het 
podium bij NK cross

Castricum - Bij de Nederlandse 
kampioenschappen cross heeft 
Tom Wiggers een uitstekende 
tweede plaats gehaald. Op het 
heuvelachtige en uitdagende 

Een fraaie tweede plaats voor 
Tom Wiggers (foto: Karel Delvoye 
(archieffoto)).

parcours in Hellendoorn moest 
de atleet van AV Castricum al-
leen Guus Janssen voor zich dul-
den. Ook meerdere jeugdatle-
ten van AV Castricum deden van 
zich spreken. Bij het regionale 
crosscircuit behaalden zij meer-
dere ereplaatsen.
Wiggers had bij de strijd om de 
Nederlandse titel gekozen voor 
deelname aan de korte cross. Op 
het 2.685 meter lange parcours 
kwam hij bij de finish slechts 
twee tellen tekort om de nati-
onale titel te veroveren. Op de 
meet noteerde de atleet van AV 
Castricum een tijd van 8.31. Nij-
megenaar Guus Janssen was de 
snelste, waarmee die zijn winst 
extra glans meegaf door zijn na-
tionale titel te prolongeren.
Maar liefst drie jeugdatleten van 
AV Castricum behaalden afgelo-
pen zondag podiumplaatsen in 
de serie crosslopen van de Run-
nersworld/Corus Cross Cup. Lu-
do van Kruistum en Carlijn van 
Esch behaalden zilver, Lisan-
ne Schoonebeek bereikte zelfs 

de eerste plaats in het eindklas-
sement. Zeven crosslopen in 
de regio maakten de afgelopen 
maanden deel uit van het Run-
nersworld/Corus Cross Circuit. 
De vier beste klasseringen van 
elke atleet telden mee voor zijn 
eindtotaal. Lisanne Schoone-
beek wist bij de meisjes pupil-
len (t/m 11 jaar) drie keer te win-
nen en werd tweemaal tweede. 
Het bleek ruim voldoende voor 
de eerste plaats in het eindklas-
sement. Ludo van Kruistum deed 
het bij de jongens pupillen met 
één overwinning minder en be-
haalde daarmee een tweede 
plaats in het totaal. Carlijn van 
Esch deed hetzelfde bij de meis-
jes junioren. 
Ook andere AVC-atleten waren 
bij één of meerdere van de cir-
cuitwedstrijden actief, maar wis-
ten ondanks hun inzet niet op 
het podium te eindigen. Mar-
jet Groen kwam met een vier-
de plaats net niet op het junio-
renpodium terecht. Ryan Clar-
ke werd 6e bij de jongens junio-
ren, Sven Schoonebeek eindigde 
op de 12e plaats in dezelfde ca-
tegorie. De broers Kasper en To-
bias Vrolijk kwamen in het eind-
klassement bij de jongens pupil-
len op de 22e en 23e plaats te-
recht. 
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Stuifbergen winterkampioen 
biljartvereniging ‘t Steegie
Castricum - De ontknoping van 
de eerste acht bij ‘t Steegie is 
een spannende aangelegenheid 
geweest met een terechte win-
naar: koning winter is Toon Stuif-
bergen. Het is het slotakkoord 
van de herfst en winter waar de 
beste acht op een avond uitma-
ken in een halve competitie wie 
zich de nummer een van de club 
mag noemen.
In zijn eerste partij verschalkte 
Toon zijn vriend Piet Duin, ter-
wijl Nic Veldt ook zijn partij won 

en zich derhalve ook kandidaat 
stelde voor de finale. In de twee-
de ronde deden Nic en Toon van 
zich spreken door respectievelijk 
Piet Bakker Heiloo en Jaap Spek 
te verslaan.
De finale werd door Toon en Nic 
gespeeld en zoals het zo vaak 
gaat wint diegene die het rustigst 
blijft en dat was Toon Stuifber-
gen. Daarna bleef het nog lang 
onrustig. Op de foto v.l.n.r. voor-
zitter Martien Res, Toon Stuifber-
gen, Nic Veldt en Jaap Spek.

Keezen bij Meervogels
Akersloot – Vanwege het jubi-
leumjaar van handbalvereniging 
Meervogels wordt op 20 maart 
weer een evenement georgani-
seerd. 
Die zaterdag is er een keez- en 
klaverjasavond in de kantine Het 

Boshuis. Er wordt individueel ge-
speeld. Er zijn prijzen en lekker 
eten. Meedoen kost vijf euro, de 
start is om 20.00 uur. 
Reserveren via www.meervo-
gels60.nl of mail naar erwintie-
bie@quicknet.nl.

Het 150ste meisjeslid van 
VV Limmen: Sanna Karels
Limmen - Afgelopen zondag 
was het dan eindelijk zover: San-
ne Karels, het 150ste meisjes-
lid van VV Limmen, was afgelo-
pen zondag pupil van de week 

bij Limmen Dames 1. Weken-
lang heeft Sanna uit MD2 moe-
ten wachten op deze bijzonde-
re dag. Door de vele aflastingen 
werden de thuiswedstrijden van 

Limmen Dames 1 steeds uitge-
steld. VV Limmen is erg trots op 
haar 150ste lid. De meisjesafde-
ling is de laatste jaren ontzet-
tend gegroeid. Dertien jaar gele-
den begon het allemaal met een 
damesteam, meisjesteam en een 
zevental. Tegenwoordig telt VV 
Limmen  al vier damesteams en 
zes meisjesteams!

Limmen Dames 1 moest het 
zondag opnemen tegen Zaan-
dijk Dames 1. Voordat de wed-
strijd begon werd er een speech 
gehouden door Henk Nuijens en 
Michiel Fluri. Sanna kreeg mooie 
cadeaus en mocht de aftrap ne-
men. Het was een spannende 
wedstrijd. Limmen kwam in de 
eerste helft 0-1 te staan. Geluk-
kig maakte Tamara Adrichem, na 
een mooie voorzet van Linda de 
Vries, de 1-1. Limmen had geluk: 
In de laatste minuut kreeg Lim-
men een penalty mee. Nathalie 
Hollenberg mocht de penalty ne-
men. Limmen Dames 1 won met 
2-1. De dag werd goed afgeslo-
ten met een patatje en iets te 
drinken in de bestuurskamer..

Vierde ronde puntencompe-
titie bij Judoclub Groefsema
Limmen - Op zondag 7 maart 
was de laatste ronde van de 
puntencompetitie bij Judoclub 
Groefsema. Maarliefst 40 kin-
deren deden mee aan de laatste 
ronde. Tijdens deze ronde wisten 
negen kinderen genoeg pun-
ten bij elkaar te sparen voor een 
nieuwe tegel. 
Leuk om te zien is dat de judo-
ka’s na vier rondes begrijpen 
hoe de judowedstrijden werken. 

De Japanse termen die gebruikt 
worden door de scheidsrechters 
zijn voor de judoka’s inmiddels 
ook bekend.
Tijdens de wedstrijden scoren de 
judoka’s met verschillende tech-
nieken. Op de grond maken ze 
een kanteltechniek en pakken 
daarna een houdgreep, die ze 
netjes 25 seconden vasthouden. 
Sander en Wesley Groefsema, 
trainers van Judoclub Groefse-

ma, zijn erg blij met de progres-
sie die de judoka’s maken. Men 
kan duidelijk zien dat de judo-
ka’s de basisbeginselen van het 
judo door beginnen te krijgen. 
Het volgende evenement waar 
de judoka’s in actie zullen ko-
men zijn de clubkampioenschap-
pen die gehouden worden op 4 
april. Wie ook een keer wil judo-
en of een keer wil kijken, komt 
langs tijdens de judolessen die 
gegeven worden door Judoclub 
Groefsema in de Sporthal de En-
terij te Limmen. Voor meer in-
formatie kijk op www.judoclub-
groefsema.nl.

zondag 14 maart 14.00 uur:

Limmen 1 - Onze Gezellen

balsponsor: autOschadespeciaList p. ZOnneveLd Bv

pupil v.d. week: Jent Bakker (LiMMen d2)
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Dubbelconcert in Vredeburg 

Limmen - Na het succesvolle 
optreden van vorig jaar zal op-
nieuw een dubbelconcert wor-
den gegeven op zaterdagavond 
20 maart, aanvang 20.30 uur. 
Ditmaal geeft gitarist Hans Lad-
uc een akoestisch concert met 
als speciale gast de zangeres Si-
mone Awhina. 
Toen Hans voor het eerst in con-
tact kwam met deze zangeres 
was hij onder de indruk van haar 
bijzonder mooie stem. Simone 
heeft een groot gedeelte van haar 
leven in Nieuw Zeeland en Ame-
rika gewoond waar zij met veel 
succes concerten en workshops 
gaf. Daar won ze diverse prijzen, 
onder andere op het prestigieu-
ze World Championships of Per-
forming Arts in Hollywood. Sinds 
kort woont zij in Limmen. Beide 
muzikanten genieten van de mu-
ziek van Eva Cassidy. 
Verder zal Hans een aantal num-
mers spelen op zijn nieuwe in-
strument ‘The Guitaracket’. Het is 

een speciaal voor (en ook door) 
Hans gebouwd en het houdt het 
midden tussen een tennisracket 
en een gitaar. Er bestaat er maar 
een op de wereld, en de klank 
ervan is heel bijzonder.
Het Dekker Trio: Peter Dekker, 
Henk Kerssens en Letty Dekker 
komen met een nieuw program-

ma van voornamelijk Neder-
landstalige liedjes, waaronder 
een aantal ‘eigen’ nummers (tek-
sten van Henk Brandsma en mu-
ziek van Peter Dekker). Het gaat 
hier vooral om liedjes die ‘uit het 
leven gegrepen’ zijn. Peter en 
Henk begeleiden zichzelf op gi-
taar en accordeon en er is per-
cussie begeleiding door Jannie 
Glorie. Het publiek kan rekenen 
op een afwisselend programma  
met hier en daar wat humor.

Kaarten à 10,00 euro kan men 
reserveren via tel. 072-5052723 
of ophalen bij de Schrijverij in 
Heiloo of drogisterij Aker, Kerk-
weg in Limmen. 

René Moerman geeft een sponsor-
workshop aan Bakkerijvrijwilligers
Castricum - Woensdagavond 
17 maart vindt er in het voor-
malig pand van kampeerwinkel 
Smitveld in Bakkum een spon-
sorworkshop van de Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij plaats. 
De sponsorworkshop is een initi-
atief van De Bakkerij en de Bak-
kumse ondernemer René Moer-
man. De sponsorworkshop is 
opgezet om met name de leden 
van de Vereniging Vrienden van 
De Bakkerij een paar verfijnde 
kneepjes van het sponsorvak bij 
te brengen.
Afgelopen zomer begonnen 
ruim twintig Bakkerij-vrijwilligers 
aan een fantastisch avontuur. 
Een sponsorfietstocht naar Pa-
rijs moest geld in het laatje van 
de vereniging brengen. Geld dat 
nodig was voor het ultieme doel 
van De Bakkerij: het realiseren 
van een eigen onderkomen. 
Met de sponsoring van ruim 
een tientje per kilometer was de 
sponsoractie een groot succes 
en heeft de vrijwilligers er toe 
bewogen om een heuse spon-
sorwerkgroep in het leven te 
roepen.
Deze sponsorwerkgroep is in ge-
sprek gekomen met de Bakkum-
se ondernemer René Moerman. 
René is één van de initiatiefne-
mers van de energiecoöperatie 
Calorie. Deze coöperatie houdt 
zich met name bezig met buur-
tenergie, een in de eigen omge-

ving geproduceerde energie uit 
zon, wind, water en biomassa.
Daarnaast doet René de spon-
soring voor het Koninginnedag-
feest in Bakkum. Met het geld 
dat daarvoor wordt opgehaald 
kunnen de kinderen gratis ge-
nieten van de vele festiviteiten 
die dag.
René deelt graag zijn ervaring, 
kennis en passie met anderen. 
Zijn ervaring als sponsorwerver  
deelt hij 17 maart met geïnteres-
seerde leden van De Bakkerij.
Door deze gedeelde kennis kun-
nen de Bakkerijers hun vaardig-
heden in de praktijk brengen. Het 
uiteindelijke doel is dat de spon-
sorwerkgroep met veel ervaring 
op zoek gaat naar sponsors die 
Castricums eigen culturele pop-
tempeltje financieel of in natura 

willen sponsoren. De Bakkerijers 
zijn het delen van kennis wel ge-
wend. Al 35 jaar geven de vrij-
willigers van De Bakkerij intern 
en geheel kosteloos opleidingen 
aan jongeren op het gebied van 
geluidstechniek, barren, bestuur, 
portieren en het organiseren van 
evenementen zoals het Uit Je 
Bak festival.
Iedereen die zich betrokken voelt 
bij  De Bakkerij is woensdag-
avond 17 maart vanaf 20.00 uur 
welkom aan de Stetweg 39 te 
Bakkum voor De Bakkerij spon-
soravond. 
Nog geen lid maar wel de avond 
graag willen bijwonen? Aan de 
deur kan men vanaf 12,50 euro 
per kalenderjaar lid worden van 
de Vereniging Vrienden van De 
Bakkerij.

Virtuoze strijkers in het
Iskra Monumentconcert
Castricum - De middeleeuw-
se Dorpskerk, Kerkpad 1 in Cas-
tricum is op zaterdagavond 13 
maart om 20.15 uur opnieuw de 
sfeervolle ambiance voor het ko-
mende Iskra Monumentconcert 
met het jonge EnAccord Strijk-
kwartet, winnaar van prestigieu-
ze prijzen en door de Nederland-
se pers geroemd om hun ‘virtu-
oze en geraffineerde spel’. Het 
kwartet wordt aangevuld door 
de veel gelauwerde jonge cel-
liste Maartje Maria den Her-
der. Omdat zij vooraanstaande 
bruikleners zijn van het Natio-
naal Muziekinstrumenten Fonds, 
werkt Iskra voor dit concert weer 

samen met dit belangrijke fonds. 
Met werken van Haydn, Wolff en 
Schubert  wordt dit een roman-
tische concertavond in optima 
forma.

Entree: 11,00 euro; Iskra-dona-
teurs/CJP 9,00 euro met pas; 
kinderen t/m 12 jaar 6,00 euro. 
Groepskorting: vanaf 10 perso-
nen 10% korting bij bestelling 
ineens. Het laatste  Iskra Monu-
mentconcert met jonge klassie-
ke musici is op 10 april het inter-
nationaal vermaarde Greenwich 
(piano) Trio uit Londen. Info en 
bestellen via www.iskra.nl of tel. 
0251-674379.

Zondagochtendconcert
Castricum - Klezmer is gevoels-
muziek uit de rijke cultuur van 
de Joodse shtetls in Midden- 
en Oost-Europa. Oorspronkelijk 
werd deze ten gehore gebracht 
door een klein ensemble met de 
melodie van de viool als basis. 
Dat zorgt voor een heel mild, rijk 
en genuanceerd groepsgeluid. 
De Shtetl Band Amsterdam be-
staat uit vijf musici die spelen op 
instrumenten als een accorde-
on, klarinet, een bastrommel met 
aanhangend bekken (poyk), een 
viool in een speciale stemming 
en een kleine strijkbas (bassetl). 
De Shtetl Band brengt het pro-
gramma ‘The Bride’s Waltz’. Het 
is een wals die eind 19e eeuw 
werd gecomponeerd door de tot 
het Jodendom bekeerde zigeu-
nerviolist Petru Zigeuner uit Bes-
sarabië. De wals was bedoeld om 
de Joodse bruid te laten dansen 

op de avond voor haar huwelijk. 
Vrolijkheid en uitbundigheid ver-
mengd met weemoed klinken er 
in door en zetten de toon voor 
het concert. Bessarabië, eens 
deel van Rusland en later Roe-
menië, was overigens een ge-
bied waar Oosterse en Westerse 
muziek zich al eeuwenlang met 
elkaar vermengden. Na de wals 
volgen nog vele oude melodieën, 
die nooit op de plaat zijn gezet 
en enkele splinternieuwe com-
posities van Gregor Schaefer. 
Losse kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. Ook 
kan men kaarten reserveren via 
www.toonbeeld.tv. Het optreden 
begint om 11.30 uur. Toegang:  
10,00 euro, cjp/65+ 8,00 euro 
kinderen 4,00 euro.

De Shtetl Band Amsterdam (foto Dasha Elfring).
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Limmen laat kostbare pun-
ten liggen in de Wormer
Limmen - Met veertien man, 
waaronder de talentvolle A-juni-
or Emiel Veldt en de van Limmen 
2 tijdelijk gehuurde vlagger Den-
nis Mooij vertrok men vol goe-
de moed richting Wormerveer 
voor een inhaalwedstrijd tegen 
WSV’30.
Met nog tien wedstrijden te gaan 
en een plaats in de middenmoot 
was het van belang om het liefst 
drie punten mee naar Limmen te 
nemen. WSV’30, met vier pun-
ten meer een plaats boven Lim-
men was ook doordrongen van 
het feit dat ze moeten vechten 
voor iedere punt. Met veel fysiek 
en lange ballen van beide kan-
ten begon de wedstrijd erg rom-
melig, maar strijdvaardig.
Bij Limmen was het met na-
me Guido Meijer die het goede 
voorbeeld gaf door agressief te 
spelen en zo veel duels wist te 
winnen. Helaas werd dit signaal 
niet door iedereen opgepikt en 
dat resulteerde regelmatig in het 
verliezen van de tweede bal en 
een hoop balverlies.
Na een rommelige kwartier wist 
Limmen een aantal goede kan-
sen te creëren. Zo waren er on-
der andere een vrije trap van Re-

né Hof, een knappe solo door Je-
roen Veldt, die niet weg afgerond 
en een afstandschot van Jim Rui-
ter. De voormalig AZ-jeugdkee-
per van WSV’30 wist echter zijn 
doel schoon te houden.
Daarentegen mocht Limmen ook 
niet klagen toen WSV tweemaal 
dreigend voor keeper Jesse Pis-
caer wist te komen. Eenmaal was 
het Harry Verduin die de bal op 
de doellijn blokte; een andere 
maal wist de aanvaller van WSV 
de door ZVK Metselwerken van 
Jos Zomerdijk in de tuin van de 
achterburen te hengsten.
Met een 0-0 score werd de rust 
gehaald en Limmen begon het 
tweede bedrijf dan ook sterker 
en agressiever dan voor de thee.
Dit resulteerde in enkele kansjes, 
maar achterin stond het goed bij 
WSV. Spits Jeroen Veldt had veel 
moeite met de sterk spelende 
mandekker van WSV. Toch wist 
hij zich eenmaal nog in de twee-
de helft knap vrij te spelen in de 
16. Echter werd zijn schot tijdig 
geblokt. Ook de van wintersport 
teruggekeerde Rik Seignette wist 
net geen doorbraak te forceren. 
Op listige wijze dacht hij Jeroen 
voor het doel vrij te zetten, maar 

ook deze kans werd onschade-
lijk gemaakt.
De beste kans was echter in de 
81ste minuut voor Guido Me-
ijer. Na een snelle aanval over 
de rechterflank en een beke-
ken overstapje van de ingevallen 
Emiel Veldt kon Guido van een 
meter of 16 de trekker overha-
len. De keeper van WSV lag ech-
ter wederom in de weg.
De aanval werd overgenomen 
door WSV. De snelle rechtsbui-
ten, die voor de rest van de wed-
strijd redelijk onschadelijk werd 
gemaakt door de tactisch ster-
ke Rens Min speelde zich knap 
vrij, maar diens schot in de kor-
te hoek werd kundig gepareerd 
door Jesse Piscaer.
Daar waar het lang naar uit zag 
dat het een 0-0 zou blijven, was 
het echter uit deze corner dat 
WSV’30 de 1-0 maakte. Dit was 
een forse klap voor Limmen. De 
laatste tien minuten werd nog al-
les op alles gespeeld door libe-
ro Cris Zomerdijk naar voren te 
schuiven, maar helaas mocht dit 
niks meer baten.
Al met al verliest Limmen dus 
drie dure punten. Met nog ne-
gen wedstrijden voor de boeg en 
tien punten achter op de num-
mer twee (de plek die ook recht 
geeft op promotie) zal er iets ex-
tra’s moeten gebeuren de aan-
komende weken. De kwaliteiten 
zijn in elk geval aanwezig.

Wandelen of Nordic walking 
voor starters en revaliderenden
Regio  Sportief wandelen en 
Nordic walking bieden zeer goe-
de mogelijkheden om de spieren 
beweegbaar te houden. Daarom 
leveren deze activiteiten een be-
langrijke bijdrage om gezond te 
blijven. Maar als je moet revali-
deren of wat minder actief kunt 
zijn en niet gewend bent veel 
aan sport te doen, kan dat een 
drempel zijn om je aan te sluiten 
bij een club. 
Om in te spelen op dit probleem 
heeft de wandelvereniging ‘Voe-
ten In Beweging’ (VIB) voor de-
ze bijzondere groep een trainster 
aangesteld die gespecialiseerd 
is in het geven van trainingen 
aan mensen met een kleine be-
perking. “De deelnemers zullen 
versteld staan hoe snel zij door 
deze regelmatige training te vol-
gen hun conditie verbeteren en 
hun zelfvertrouwen weer terug-
keert!” 

De wandeling duurt een uur en 
wordt afgewisseld met oefenin-
gen. Als men liever met Nordic 
walking-stokken loopt, is dat 
geen probleem. “Het is zelfs be-
ter om te doen, omdat dan meer 
spieren worden gebruikt. Nordic 
walking ontlast zelfs de kwets-
bare rug, heupen en knieën. Het 
tempo waarop gelopen wordt 
is geheel aangepast aan deze 
groep.” Het is mogelijk eerst aan 
een proeftraining deel te nemen, 
zodat men kan ervaren hoe pret-
tig lopen kan zijn. 

De start is iedere donderdag om 
10.00 uur bij de Karpervijver in 
Bakkum. De contributie is 10.00 
euro per maand. Men kan zich 
opgeven, en informatie inwinnen 
bij mevrouw L. Werkema, tel.: 
075–64 23629 of via het e-mail-
adres lilian.werkema@quicknet.
nl. 

Open dag van de zorg

Kijken en doen in 
Kennemer Gasthuis
Regio - Zaterdag 20 maart 
opent het Kennemer Gasthuis 
aan de Vondelweg 999 in Haar-
lem-Noord haar deuren voor het 
publiek. De open dag, die duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur, heeft een 
gevarieerd programma voor kin-
deren en volwassenen.
Kinderen kunnen met hun knuf-
fel naar de dokter. Na afloop 
mogen ze samen met hun knuf-
fel op de foto bij Lydia van der 
Meer. Van der Meer werkt onder 
andere voor de Financial Times 
en heeft veel beroemdheden ge-
fotografeerd. Ook is er een ont-
werpwedstrijd voor een e-card. 
De winnende kaart komt in het 
assortiment van het ziekenhuis.
Volwassenen en wat oudere kin-
deren kunnen een kijkje achter 
de schermen van het ziekenhuis 
nemen. In diverse rondleidingen 
wordt een bezoek gebracht aan 
een operatiekamer, het weefsel-
laboratorium en de afdeling ra-
diologie. Ook kunnen bezoe-
kers hun eigen bloed zien stro-
men, krijgen ze een spoedcur-
sus reanimeren en kan men le-

ren hechten. In de oefenruimtes 
van onder andere de fysiothera-
peuten en logopedisten kunnen 
diverse evenwichts-, luister- en 
spraaktestjes worden gedaan. 
Ook de oefenkeuken voor reva-
liderende patiënten is openge-
steld. Stoppen met roken? Be-
vallen in een kraamsuite in ons 
ziekenhuis? Beter slapen? We-
ten hoe u van uw hoofdpijn af 
kunt komen? Dit en nog meer 
komt aan bod op de informatie-
markt. In 30 kramen presenteren 
verschillende afdelingen van het 
ziekenhuis, diverse patiëntenver-
enigingen en -organisaties en de 
Haarlemse bibliotheek zich.
Het Kennemer Gasthuis is de 
grootste werkgever van Haar-
lem. Werken in ons ziekenhuis 
betekent werken in een omge-
ving met volop ontwikkelings-
mogelijkheden. Niet voor niets 
zijn zij een opleidingsziekenhuis. 
Tijdens de open dag is er infor-
matie over werken én leren in 
het Kennemer Gasthuis. Zie ook 
www.kg.nl. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Biljartvereniging WIK

Kopgroep bovenste 
drie ongewijzigd
Castricum - Zes spelers, onder 
andere kopman Ferry van Gen-
nip, zagen door een positieve in-
zet het aantal waarderingspun-
ten van dertien stuks geen ver-
andering in de puntenverhou-
ding ten opzichte van de kop-
man. Dit betekent dat het er voor 
Ferry van Gennip alleen maar 
gunstiger uitziet om de titel op 
zijn naam te brengen. Niemand 
van de achtervolgers bleek in 
staat verder op de kopman in te 
lopen. Ferry moest het opnemen 
tegen Siem Bakkum. Hij was er-
op gebrand om tegen Siem een 
goede partij op tafel te leggen, 
want Siem kan een geduchte te-

genstander zijn. Met de juiste in-
stelling van beide spelers wisten 
zij hun partij in 22 beurten tot 
een gelijkspel te brengen. Voor 
ieder dertien punten.
Ook Jan Kamp die het moest op-
nemen tegen Kees Baars, wist 
als eerste zijn 57 caramboles op 
het scorebord te zetten. Moyen-
ne, 2.47 en ook dertien punten. 
Kees moest met zijn laatste drie 
beurten drie missers incasseren, 
zodat hij met nog elf caramboles 
te gaan, de stand in punten niet 
gelijk kon trekken. Zijn moyen-
ne, 4.04 en elf punten. Wim van 
Duin kon in twintig beurten zijn 
keu in de lucht steken, want de 

34 caramboles had hij te pakken; 
vijftien punten. Cor Stroet had 
daar als tegenstander te kort 
antwoord op. Maar geen drama 
voor Cor met een minpunt. 
Cynthia Slinger spon goed ga-
ren met haar dubbele partij. 24 
punten in totaal. Zij vestigde zich 
weer op de zesde plaats, Kees 
Baars en Siem Bakkum staan 
daaronder met twee en drie 
punten verschil. Cynthia’s tegen-
stander, Wim Baltus, 111 tegen 
achttien caramboles, had toch 
het vermogen in huis om de par-
tij tegen haar in de nabeurt ge-
lijk te trekken. 
Zowel Cees Burgmeijer als Peter 
Weijers kunnen bogen op een 
prima partij. Cees draaide met 
2.68 voor twaalf punten en Pe-
ter met 3.45 voor dertien punten. 
Jan van der Zon was de ande-
re gelukkigste man met dertien 
punten tegen Klaas Jongeneel. 
Elf punten waren er voor Peter 
Ent en Henk Stengs.

Biljartvereniging ’t Stetje

Nieuwehuizen scoort in twee 
partijen 54 wedstrijdpunten
Castricum - Er is bij ’t Stetje af-
gelopen vrijdagavond weer een 
clubrecord gebroken, en wel 
door Piet Nieuwehuizen. Hij haal-
de in zijn twee partijen 54 wed-
strijdpunten en dat is in het be-
staan van de vereniging nog niet 
voor gekomen. Piet startte in zijn 
eerste partij met een overwin-
ning tegen Jan van de Kerkhof 
in dertien beurten, wat hem deze 

partij al negentien wedstrijdpun-
ten opleverde. In de tweede par-
tij tegen Eugene Burgzorg had 
Piet zeven beurten nodig, dit is 
ongekend. Piet kreeg hiervoor 35 
wedstrijdpunten! 
Piet klom door deze prestatie 
op naar de tweede plaats van 
de ranglijst. Ook Piet Castricum 
was in goede doen en haalde in 
twee partijen 33 punten. Eerst 

werd Henk Revers geklopt in 
veertien beurten en Jos Hes ver-
loor in vijftien beurten van Piet. 
Siem Castricum versloeg eerst 
Huib Moot en ook koploper Siem 
Groentjes werd ingemaakt door 
Siem. Dit keer in dertien beurten, 
waardoor hij in deze partij al-
leen al negentien wedstrijdpun-
ten vergaarde. 
Jeroen van de Kerkhof won van 
Jan Elting in twintig beurten. La-
ter verloor Jeroen wel van Jaap 
de Boer in achttien beurten. Bei-
de spelers kregen wel pluspun-
ten, omdat Jeroen maar twee ca-
ramboles tekort kwam voor een 
remise. 
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Jeugd weet jongerencentrum 
Discovery al jaren te vinden!
Castricum - Het jongeren-
centrum aan de Dorpsstraat 
2a, schuin tegenover het stati-
on in Castricum, zoekt niet vaak 
de media op, maar is deson-
danks onder de jeugd van Cas-
tricum een bekende plek. Disco-
very communiceert met de jon-
geren via de communicatiesy-
stemen die de jongeren zelf ge-
bruiken. Telefonisch, per sms of 

via internet worden er veel jon-
geren persoonlijk geïnformeerd 
over het programma en de acti-
viteiten. Wekelijks komen er dan 
ook over de honderd bezoekers 
in het centrum voor de meest 
uiteenlopende activiteiten. Met 
een groep van dertig vrijwilli-
germedewerkers programmeert 
Discovery voor drie verschillen-
de doelgroepen. Het jongeren-

Jongeren vermaken zich in Discovery.

Hoed en de Rand op literaire brunch

Afsluiting Boekenweek 
in Het Oude Theehuys
Castricum - Op zondag 21 
maart sluit het duo Hoed en de 
Rand de Boekenweek af in Het 
Oude Theehuys. Het duo speelt 
dan tijdens een literaire brunch 
het gedichtenprogramma ‘Jong, 
onstuimig en vrij’, met gedich-
ten en liedjes die met het thema 
van de Boekenweek, de jeugd, te 
maken hebben.
De literaire brunchgasten wor-
den in Het Oude Theehuys om 
10.00 uur ontvangen met kof-
fie of thee en een stukje taart. 
Daarna speelt Hoed en de Rand, 
een troubadoursduo bestaande 
uit Peter van der Steen (zang en 
gitaar) en Jelle van der Meulen 
(zang en accordeon). In het eer-
ste deel van hun programma zin-
gen ze een aantal eigen liedjes. 
Maar vooral zingt het duo in dit 
eerste deel gedichten, van onder 
anderen Joke van Leeuwen, An-
nie M. G. Schmidt en Lucebert. 
Ook in het tweede deel van het 
Boekenweekprogramma pre-
senteert Hoed en de Rand een 
mix van eigen liedjes en op mu-
ziek gezette gedichten. Dichters 
die zeker ten gehore gebracht 
worden zijn Hagar Peeters (met 

het gedicht ‘Ook wij, Titaantjes’) 
en Ingmar Heytze van de jongere 
generatie en J.C. Bloem als ver-
tegenwoordiger van de wat ou-
dere poëzie.
In de pauze van het programma 
zorgen de medewerkers van Het 
Oude Theehuys voor vers klaar-
gemaakte biologische broodjes 
en na het tweede deel voor de 
huisgemaakte soep. De soep, de 
broodjes, de koffie of thee met 

centrum is iedere doordeweekse 
dag geopend met inlopen voor 
tieners, jongeren en kinderen en 
op de avonden met muziek en 
filmactiviteiten voor jongeren. In 
het weekend worden er op vrij-
dagavond discofeesten, thema-
avonden en klassenfeesten voor 
tieners georganiseerd. De zater-
dagprogrammering van Disco-
very is al meer dan 2,5 jaar een 
groot succes. Ondanks de vroe-
ge sluitingstijd van twaalf uur op 
zaterdagavond, trekken de activi-
teiten tussen de veertig en soms 
over de honderd bezoekers. Ca-
fé-thema avonden, themafees-
ten, jamsessies en live muziek 
avonden zijn de vaste elementen 
van de zaterdag. Op 13 maart or-
ganiseert Discovery een ‘Proud 
to be Fout’ zeventiger jaren dis-
coparty. Ouder dan 16 jaar kom 
dan zeker eens kijken in Disco-
very café op de zaterdagavond. 
De openingstijden van Discovery 
zijn als volgt: dinsdag-, woens-
dag- en donderdagmiddag van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Woens-
dag- en donderdagavond van 
20.00 uur tot 23.30 en vrijdag- 
en zaterdagavond van 20.00 tot 
00.00 uur. Zie jc-discovery.hyves.
nl voor de exacte openingstijden 
per zaterdagactiviteit.  
Discovery, tel. 0251-675302, e-
mail: jongerenwerkcastricum@
planet.nl en jc-discovery.hyves.
nl.

Castricummerpolder cen-
traal in OBC van 17 maart
Castricum - Stichting De Hoo-
ge Weide houdt zich intensief 
bezig met natuurontwikkeling in 
delen van het buitengebied van 
Castricum en omgeving, en heeft 
daartoe de afgelopen jaren al ve-
le gronden verworven en in be-
heer genomen. 

Vorig jaar startte de stichting met 
het organiseren van een aantal 
rondetafelgesprekken ‘Samen-
werking Castricummerpolder’. 
Op uitnodiging van de agenda-
commissie van de Overleggroep 
Buitengebied Castricum komt 
Stichting De Hooge Weide haar 
visie op de toekomst van de Cas-
tricummerpolder toelichten.
De bijeenkomst wordt gehou-
den op woensdag 17 maart van-

af 20.00 uur in hotel restaurant 
Borst, Van Oldenbarneveldweg 
25 in Castricum. 
Er zijn twee presentaties. Jean-
net Koomans, als ILG Gebieds-
makelaar Noord-Kennemerland 
werkzaam bij de Dienst Landelijk 
Gebied, over het inventariserend 
onderzoek van DLG voor een in-
tegrale aanpak van het buiten-
gebied van Castricum, Heiloo 
en Uitgeest. Peter Keesman van 
Stichting De Hooge Weide over 
‘De Castricummerpolder, een 
uniek gebied’.

De bijeenkomst is openbaar en 
belangstellenden zijn welkom.
De volgende bijeenkomsten van 
de OBC zijn woensdag 16 juni en 
woensdag 13 oktober.

Vrijwilligers gezocht 
voor Koninginnedag
Bakkum - Voor velen lijkt het 
nog zo ver weg: Koninginne-
dag. Toch is een groep vrijwilli-
gers al bijna een jaar bezig met 
de voorbereidingen. Jaarlijks ko-
men ruim 3.000 mensen naar het 
Koninginnefeest in Bakkum. En 
dit alles lukt elk jaar weer dank-
zij de vele vrijwilligers, lokale be-

drijven en de gemeente. De or-
ganisatoren doen nu een oproep 
aan mensen die op Koninginne-
dag een paar uur willen mee-
helpen om bij de spelletjes voor 
de kinderen te staan. Stuur een 
mail of bel met Fred de Winter 06 
24805164 of fred_en_anne@wa-
nadoo.nl.

Kinderkleding- en speel-
goedmarkt in Jacobuskerk
Akersloot - Op zaterdag 13 
maart wordt er door verschillen-
de buurtbewoners een tweede-
hands kinderkleding- en speel-
goedmarkt georganiseerd. Van 
10.00 tot 13.00 uur zijn de deu-
ren van het parochiecentrum van 
de Jacobuskerk geopend op de 
Kerklaan 37 te Akersloot. De in-
gang van de markt zal met pij-
len worden aangegeven. De 
verkopers komen allemaal uit 
Akersloot en omgeving. Zij heb-
ben zelf kinderen in verschillen-
de leeftijden, waardoor er zo-

wel babyspullen als kleding voor 
grotere kinderen en speelmateri-
alen aangeboden worden. 
De verkopers huren een tafel 
waarvan de huuropbrengt naar 
Stichting Pax Kinderhulp Alk-
maar gaat. Deze stichting haalt 
Armeense kinderen naar Neder-
land voor een ‘opkikker’-vakan-
tie. Naast de verkoop is er ook 
een grabbelton voor kinderen 
waarvan de opbrengst ook voor 
Pax is. 
Voor meer informatie: kinder-
marktakersloot@gmail.com. 

In balans na de overgang
Castricum - Op dinsdagoch-
tend 30 maart worden 50+vrou-
wen uitgenodigd die langer dan 
een jaar niet meer menstrueren  
en graag willen praten over de 
nieuwe fase in hun leven. Daar-
bij wordt gedacht aan de ver-
anderingen in het leven van de 
vrouw: kinderen uit huis, zorg 
ouders, werk dat wegvalt. Ook 
wordt gedacht aan botontkal-
king, borstkanker, hart- en va-
ten, suikerziekte, urineverlies en 
seksualiteit.
Over al deze onderwerpen gaat 

men praten onder leiding van 
Janny Wiekamp. Zij heeft ruim 
vijf jaar een praktijk als Care for 
Womenverpleegkundige en is 
gespecialiseerd in ‘vrouwen en 
hun hormonen’ waaronder voor, 
tijdens en na de overgang.

Plaats: Tuin van Kapitein Rom-
mel tussen 10.00 en 11.30 uur. 
De kosten voor deze bijeen-
komst zijn 10,00 euro. Men kan 
zich opgeven voor deze eenma-
lige bijeenkomst bij de Stichting 
Welzijn Castricum tel. 656562.Limmen - Stichting Welzijn Ou-

Modeshow voor ouderen
deren Limmen organiseert op 

donderdag 18 maart een mo-
deshow in de Vredebrug aan de 
Dusseldorperweg 64. Aanvang 
14.00 uur. De toegang is gratis. 

taart en het muzikale poëziepro-
gramma van Hoed en de Rand 
zijn allemaal bij de prijs van 
15,00 euro inbegrepen. Daar-
naast is het mogelijk om verant-
woorde sapjes of een misschien 
voor de zondagochtend minder 
verantwoord glaasje wijn of een 
speciaal biertje te bestellen.
Deze literaire brunch vindt plaats 
in Het Oude Theehuys (op het 
terrein van Dijk en Duin) op zon-
dag 21 maart van 10.00 tot 12.00 
uur. Reserveren voor dit culture-
le eet- en drinkgebeuren kan in 
Het Oude Theehuys van woens-
dag tot zondag van 11.00 tot 
17.00 uur, via telefoonnummer 
0251-665456, maar het liefst via 
e-mail: info@hetoudetheehuys.
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
10 maart 2010

Nachtwerk
aan raadhuis
De betonvloer in de kelderruimten van 
het gemeentehuis wordt donderdag 11 
maart gestort. Nadat de vloer gestort 
is wordt deze in de daarop volgende 
nacht (de nacht van donderdag op vrij-
dag) machinaal afgevlinderd. Dat is een 
noodzakelijke behandeling waardoor de 
vloer compact wordt en hij zijn kracht 
en vlakheid krijgt. Deze werkzaamhe-
den kunnen niet anders dan ‘s nachts 
plaatsvinden omdat zij in een continu 
proces direct na het storten uitgevoerd 
moeten worden.

Omwonenden moeten rekening hou-
den met enige geluidsoverlast en ook 
met het feit dat de bouwlampen ‘s 
nachts aanblijven. Bij vorst of zware 
regenval is er een kans dat het werk 
wordt uitgesteld.

Eerste werkzaamheden aan Dorpsstraat 
Nu de vorst uit de grond is, is de start van de herinrichting van de Dorpsstraat eindelijk 
een feit. Op het pleintje bij de horeca worden de huisaansluitingen van de riolering ver-
vangen en een regenwaterriool aangelegd. De bestrating wordt in z’n geheel vernieuwd. 
Het plein wordt voor een deel machinaal bestraat. Tijdens de werkzaamheden aan het 
plein is de Dorpsstraat nog niet afgesloten voor het doorgaande verkeer. Zodra de werk-
zaamheden aan de Dorpsstraat zelf beginnen, wordt deze met hekken afgesloten. Een 
sleutel is beschikbaar voor verkeer voor de bevoorrading van de winkels. Te voet blijven 
de winkels altijd bereikbaar. Wie vragen heeft, kan bellen met de gemeente, tel. (0251) 
661122 of langskomen op het spreekuur, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 
uur in de keet op het pleintje bij het Oude Raadhuis.

Woensdag afscheid van de huidige raad in Clusius

Verkiezingen: VVD de grootste
Gemeente Castricum heeft op 3 maart 2010 gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. 
De zetelverdeling is als volgt:

2010 2006
VVD 5 6

CKenG 4 3
PvdA 3 5
CDA 3 3
GDB 3 4

GroenLinks 2 2
D66 2 0

de VrijeLijst 1 2
totaal 23	 25

Opkomstpercentage 62,6% 66.81

NB: Bij de raadsverkiezingen in 2006 ging 
het om 25 zetels, maar omdat Castricum 
inmiddels minder dan 35000 inwoners 
heeft, heeft de raad nu 23 zetels. 
De leden van de nieuwe gemeenteraad 
worden op 11 maart officieel geïnstalleerd 
in het Clusius College. Vanavond (woens-
dag 10 maart) wordt afscheid genomen 
van de raadsleden die niet meer terugkeren 
in de nieuwe bezetting. U bent van harte 
welkom om dit afscheid bij te wonen.

Castricummerpolder
centraal in OBC van 
17 maart
De Overleggroep Buitengebied Castricum 
(OBC) houdt op woensdag 17 maart haar 
volgende bijeenkomst. Centraal tijdens 
deze avond staat Castricummerpolder die 
wordt beheerd door stichting De Hooge 
Weide. Deze stichting houdt zich intensief 
bezig met natuurontwikkeling in delen van 
het buitengebied van Castricum en omge-
ving, en heeft daartoe de afgelopen jaren 
al vele gronden verworven en in beheer 
genomen.

In 2009 startte de stichting met het organi-
seren van een aantal rondetafelgesprekken 
‘Samenwerking Castricummerpolder’. Op 
uitnodiging van de agendacommissie van 
de Overleggroep Buitengebied Castricum 
komt Stichting De Hooge Weide haar visie 
op de toekomst van de Castricummerpol-
der toelichten. 

De avond begint om 20.00 uur in hotel 
Borst aan de Van Oldenbarneveldweg 25 
in Castricum, vanaf 19.30 uur zijn belang-
stellenden welkom. Aan het woord komt 
Jeannet Koomans die als ILG Gebiedsma-
kelaar Noord-Kennemerland werkzaam is 
bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Zij 
spreekt over het inventariserend onderzoek 
van DLG voor een integrale aanpak van het 
buitengebied van Castricum, Heiloo en Uit-
geest. Ook is er een presentatie van Peter 
Keesman van stichting De Hooge Weide 
over de Castricummerpolder. De avond 
wordt afgesloten met een forumdiscussie 
waaraan iedere bezoeker mee kan doen.



Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl 

Cliëntenplatform
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Alle meldingen betreffende plaagdieren 
via het KAD
0317 - 41 96 60 / info@kad.nl
Postbus 350, 6700 AJ  Wageningen

Abonnement digitale Nieuwsbrief:
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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 ge-
bruik van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen 
van het politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Groenstroken Soomer-
wegh opnieuw ingericht
De groenstroken langs de Soomerwegh, 
tussen Oranjelaan en Zeeweg worden ver-
nieuwd. Dat maakt de Soomerwegh over-
zichtelijker en veiliger. 
De herinrichting van deze groenstroken 
zijn een gevolg van de herinrichting van 
de Soomerwegh zelf. Vorig jaar is het asfalt 
vernieuwd, zijn de bloembakken verwijderd 
en werden de groenstroken tussen de C.F. 
Smeetslaan en de Oranjelaan opnieuw in-
gericht. Deze groenstroken bestonden gro-
tendeels uit dicht struikgewas. Er zijn 43 bo-

men gekapt en de struiken zijn verwijderd 
Nu komen er bomenrijen tussen fietspad en 
rijweg en bomen en gras in het middeldeel. 
In totaal worden er 50 nieuwe, duurzame, 
bomen aangeplant. De Soomerwegh krijgt 
een parkachtige, open en vriendelijke uit-
straling. De herinrichting verbetert ook de 
veiligheid voor fietsers en voetgangers. 
Met vragen over de herinrichting van de 
groenstroken van de Soomerwegh kunt u 
contact opnemen met de heer Markowski, 
tel. 0251 (661147).

Rioolverzakking bij de rotonde 
Kleibroek/Ruiterweg/Torenstraat/
Prinses Beatrixstraat (Castricum)
Afgelopen vrijdag 5 maart werd gecon-
stateerd dat het riool onder de rotonde 
Kleibroek/Ruiterweg/Torenstraat/Prinses 
Beatrixstraat zo ernstig was verzakt, dat 
deze met spoed moest worden vervan-
gen. Hierdoor heeft het verkeer tijdens de 
werkzaamheden enige hinder ondervon-
den.

In verband met gevaar voor het inzakken 
van de weg werd de rotonde met onmid-
dellijke ingang afgezet ter plaatse van de 
verzakking. Aannemer v/h Twisk en Bos-
man is direct met de reparatiewerkzaam-
heden gestart. Maandagmiddag waren de 
werkzaamheden weer afgerond en kon het 
verkeer weer over de rotonde.

Preventief Huisbezoek speelt in
op wensen en problemen ouderen
De gemeente wil dat ouderen zolang mo-
gelijk zelfstandig blijven wonen. Het is dan 
ook belangrijk om ouderen te informeren 
over de bestaande voorzieningen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Om 
deze reden wordt sinds enkele jaren het 
preventief huisbezoek aangeboden.  
Alle inwoners van 75 jaar en ouder krijgen 
een preventief huisbezoek aangeboden. 
Tijdens dit bezoek worden zij geïnformeerd 
over de aanwezige voorzieningen in de ge-
meente Castricum. 

Brieven
Iedere zelfstandig wonende inwoner die 
dit jaar 75 jaar wordt, ontvangt een brief 
van de gemeente; inwoners van 76 jaar 
en ouder zijn al eerder benaderd voor een 
huisbezoek.
Met de brief nodigen wij u uit om gebruik 
te maken van het huisbezoek. Door het in-
sturen van de antwoordkaart kunt u zich 
hiervoor aanmelden. Er zijn geen kosten 
verbonden aan het huisbezoek.

Seniorenvoorlichters
De preventieve huisbezoeken worden ge-
daan door zogenaamde ‘seniorenvoorlich-
ters’. Dit zijn vrijwilligers die werkzaam zijn 

voor de Stichting Welzijn Castricum. Zij zijn 
hiervoor opgeleid en hebben de afgelopen 
paar jaar al veel huisbezoeken afgelegd. De 
seniorenvoorlichters informeren u tijdens 
het huisbezoek over de hulp die u voor 
uiteenlopende zaken kunt krijgen, hoe u 
die kunt aanvragen en waar u voor meer 
informatie terecht kunt. 

Aanmelding
De reacties op het huisbezoek zijn door-
gaans zeer positief. Een aanzienlijk aantal 
ouderen blijkt namelijk niet te weten waar 
ze hulp kunnen krijgen en van welke voor-
zieningen ze gebruik kunnen maken. 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u de 
antwoordkaart invullen en aan de ge-
meente retourneren. De gemeente geeft 
uw gegevens door aan de Stichting Welzijn 
Castricum.
Een vrijwilliger van de Stichting Welzijn 
Castricum neemt dan binnen enkele we-
ken telefonisch contact met u op om een 
afspraak voor een huisbezoek te maken.

Meer informatie:
Zorgloket Gemeente Castricum, tel. (0251) 
661382; e-mail: gemeentebestuur@castri-
cum.nl

Geen subsidie meer voor
zonnepanelen en isolatiematerialen
Door de enorme hoeveelheid aanvragen 
is het subsidiebudget voor zonnepanelen 
en isolatiematerialen binnen 1 dag ruim-
schoots benut.

Inwoners konden vanaf woensdag 3 maart 
jl. een aanvraag voor subsidie ten behoeve 
van duurzame maatregelen voor een be-
staande woning indienen. Dit hebben zo’n 
veertig inwoners die dag gedaan. Door 
deze enorme toeloop is het beschikbare 

budget binnen een dag volledig benut. Het 
heeft helaas geen zin meer voor inwoners 
om nieuwe aanvragen in te dienen.
Indieners van een aanvraag ontvangen 
binnenkort een schriftelijke reactie van de 
gemeente.
De landelijke subsidieregeling (SDE) voor 
zonnepanelen is ook erg succesvol. Deze 
regeling ging open op 1 maart en was ook 
binnen 1 dag overtekend door ruim 17.000 
aanvragen.

WWW.CASTRICUM.NL



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:
220210 Dorpsstraat 48 in Castricum

Het wijzigen van de bestemming t.b.v. het re-
aliseren van een ijssalon

250210 Korte Cieweg 36 in Castricum
Het realiseren van een praktijk voor natuurge-
neeskunde

030310 Vondelstraat 17 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning
Prins Hendrikstraat 24 in Castricum
Het wijzigen van de voorgevel
Middenweg 47 in Limmen
Het plaatsen van een garage met veranda

040310 Johan Willem Frisostraat 4 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Dag Hammarskjöldlaan 75 Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Leeuwerik 11 in Castricum
Het plaatsen van een erfafscheiding

050310 De Bloemen 71 in Castricum
Het plaatsen van een aankondigingsbord

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 11 maart 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Boekel 21 in Akersloot

Het plaatsen van een dakkapel
Schoollaan 11 in Limmen

Het realiseren van een bed & breakfast ac-
commodatie

Chopinstraat 5 in Akersloot
Het vergroten van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 661139. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
020310 Dusseldorperweg 110 in Limmen

Het verbouwen/uitbreiden van de woning

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
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
010310 Klapweide 12 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Braveld 29 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Lindenlaan 58 in Castricum

Het plaatsen van een erker
Nachtegaal 1 in Castricum
Het plaatsen van een erker en een dakkapel

020310 De Bloemen 69 in Castricum
Het plaatsen van een reclamezuil

040310 Johan Willem Frisostraat 4 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Dag Hammarskjöldlaan 75 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Leeuwerik 11 in Castricum
Het plaatsen van een erfafscheiding

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.

*Evenementenvergunning
Après ski party (05-03-2010)
Aan sportcentrum De Enterij BV is vergunning verleend 
voor het organiseren van een Après ski party in sport-
hal De Enterij aan de Middenweg 3b  in Limmen op 21 
maart 2010 tot 22.30 uur.

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. 

Beleid voor Bed & BreAkfAst
vAstgesteld
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het Bed & Breakfastbeleid 
gemeente Castricum gewijzigd is vastgesteld door de 
gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2010.

Meer vraag naar starten Bed & Breakfastaccom-
modatie
In deze notitie zijn de kaders opgenomen die zijn ver-
bonden aan de start van een Bed & Breakfastaccom-
modatie. De notitie vloeit voort uit twee ontwikkelin-
gen, namelijk enerzijds het economische beleid van de 
gemeente Castricum en anderzijds de toename van het 
aantal aanvragen voor de start van een Bed & Break-
fastaccommodatie.
De gemeente heeft haar economische beleid vastgelegd 
in de ‘Kwaliteitsimpuls Economie Castricum’. In dit be-
leid vormt ‘Recreatie en Toerisme’ één van de pijlers van 
de lokale economie. Een knelpunt bij de groei van de 
pijler ‘Recreatie en Toerisme’ is het eenzijdige aanbod 
van verblijfsaccommodatie. Campingplaatsen zijn ruim-
schoots aanwezig, maar ‘Bed & Breakfast’ en andersoor-
tige verblijfsaccommodaties zijn beperkt.
In het beleid betreffende ‘recreatie en toerisme’ is op-
genomen dat initiatieven op het gebied van bijzondere 
en kwalitatief goede verblijfsaccommodatie worden on-
dersteund en gestimuleerd. Daarnaast is het aantal ver-
zoeken voor de start van een Bed & Breakfastactiviteit 
toegenomen, mede naar aanleiding van de groeiende 
vraag hiernaar van toeristen.

Voorwaarden
Het aanbieden van Bed & Breakfast is aan de volgende 
voorwaarden verbonden:
1. De hoofdbestemming van de accommodatie is 

‘agrarische (bedrijfs)doeleinden’ of ‘wonen’ of een 
bestemming gelijk aan deze begrippen. De Bed & 
Breakfast is onderschikt aan de hoofdbestemming. 
Houder moet hoofdbewoner zijn en er daadwerkelijk 
wonen.

2. Het maximum aantal kamers voor Bed & Breakfast 
met de bestemming ‘wonen’ is gesteld op drie kamers 
(maximaal 6 slaapplaatsen). Voor de bestemming 
‘agrarische (bedrijfs)doeleinden’ is de bovengrens 
gesteld op vier kamers (maximaal 8 slaapplaatsen).

3. Bed & Breakfast is mogelijk in aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen.

4. Bed & Breakfast heeft geen drank- en horecavergun-
ning, is niet geschikt voor zelfstandige bewoning en/
of voorzien van een aparte kookgelegenheid.

5. Op een Bed & Breakfast zijn van toepassing: de re-

gels van de APV, het vigerende bestemmingsplan, 
de brandveiligheidseisen conform het Bouwbesluit 
2003, Gebruiksbesluit, de bouwverordening en ove-
rige wettelijke bepalingen.

Ter inzage
De beleidsregels Bed & Breakfast gemeente Castricum, 
liggen ter inzage bij de balie van de gemeentelijke loca-
tie in Limmen, Zonnedauw 4, tijdens de openingstijden. 
Het beleidsstuk is ook te lezen op www.castricum.nl > 
button Kwaliteitsimpuls Economie Castricum.

voorgenomen verkeersBe-
sluit gedeeltelijk intrekken 
pArkeerverBod eerste groe-
nelAAn en het instellen vAn
stopverBod de sokkerwei en 
de eerste groenelAAn
Voornemen
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 voorne-
mens:

1. Tot het intrekken van het parkeerverbod op de noord-
zijde van de Eerste Groenelaan, in de kern Castricum, 
tussen de Kleibroek en de Prins Hendrikstraat, door 
middel van verwijdering van de verkeersborden E1 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV).

2. Een stopverbod in te stellen op de Sokkerwei en op 
de noordzijde van de Eerste Groenelaan, tussen de 
Kleibroek en de Prins Hendrikstraat, door middel van 
plaatsing van verkeersborden E2 met onderborden 
‘ma t/m vr 8 -18 h’ als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart.

Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterlig-
gende 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 worden of het verkeersbesluit genomen 
kan worden of dat er aanpassingen verricht moeten 
worden aan het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke 
verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

Castricum, 10 maart 2010


