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Ien heeft eigen ‘glossy’
Castricum - Ina Hommes werd 
65 jaar en haar man Henk en de 
kinderen Marcel en Ilse hebben 
alles uit de kast gehaald om een 
origineel cadeau te bedenken. 

VVD trekt de meeste 
Castricumse stemmen
Castricum - Tijdens de verkie-
zingen voor de Provinciale Sta-
ten op 2 maart hebben de in-
woners van Castricum de mees-
te stemmen uitgebracht op de 
VVD. 

Met 4636 stemmen kwamen 
zij ruim vóór PvdA (3004), CDA 
(2439), D66 (1847) en PVV 
(1828) in de einduitslagen. De 
opkomst was met ruim 65% zo’n 
10 procent hoger dan bij de PS-

verkiezingen in 2007. Nieuwko-
mer PVV viel met 1828 stem-
men op. Ten opzichte van 2007 
stegen de VVD en D66 opval-
lend fors (VVD van 3490 naar 
4636,  D66 van 401 naar 1847). 
Ook de PvdA kwam in de plus: 
van 2612 naar 3004. Overeen-
komstig het landelijke beeld le-
verde het CDA in (van 3659 naar 
2439). SP (1597), PvdD (398) en 
GroenLinks (1480) bleven vrijwel 
gelijk. stemmen. 

En een briljant idee ontstond; er 
zou een glossy komen met als 
naam Ien. Maar voordat het tijd-
schrift in de schappen van de 
boekhandel lag tussen magazi-

nes als Linda en Jan, moest er 
heel wat werk verricht worden. 

“Familie en vrienden werden uit-
genodigd om iets op papier te 
zetten over Ina”, vertelt echtge-
noot Henk. “Marcel is DTP-er en 
hij nam de vormgeving op zich 
en Ilse verwerkte de tekst. Zelf 
fotografeer ik, dus foto’s van Ina 
waren al gemaakt. Uiteindelijk 
hebben we een glossy gemaakt 
van achttien pagina’s dik met 
daarin een cadeaubon. Ina was 
op 6 maart, de dag van haar ver-
jaardag, diep ontroerd. Zij noem-
de het een dierbaar cadeau. De 
gehele oplage is ondertussen 
uitverkocht, maar voor wie echt 
heel nieuwsgierig is hebben we 
nog een inkijkexemplaar liggen.”

Vragen rond invoering van 
nieuw afvalinzamelsysteem
Castricum - Burgemeester en 
wethouders hebben besloten om 
de invoering van het nieuwe sys-
teem van huisvuilinzameling uit 
te stellen. Het bleek niet moge-
lijk alle nodige voorbereidingen 
op tijd gereed te hebben. Het 
college wil de inspraakprocedu-
res zorgvuldig afronden en de 
inwoners goed informeren.

Bij de gemeente is over de aan-
wijzing van clusterplaatsen voor 
rolcontainers zo’n vijfhonderd 
zienswijzen ingediend. De clus-
terplaatsen zijn nodig voor het 
nieuwe afvalinzamelingsysteem 
voor huisvuil dat op 1 april zou 
worden ingevoerd. Het nieuwe 
afvalinzamelingsysteem moet 
besparingen gaan opleveren 
ten opzichte van het huidige sy-
steem. Aan de inzameldagen 
verandert niets. Wel is het ver-
zoek aan de inwoners de contai-

ners voortaan met de handvatten 
naar het trottoir te plaatsen. 

John Hommes heeft namens de 
PvdA vragen gesteld aan het col-
lege over de ingediende ziens-
wijzen. “Wij vragen ons af welke 
verklaring er is voor het enorme 
aantal reacties dat is ingediend. 
Daarbij dient de vraag zich aan 
hoe de communicatie naar inwo-
ners heeft plaatsgevonden over 
de aanwijzing van de cluster-
plekken. Hebben inwoners kun-
nen inspreken en meebeslissen 
over de plaatsen die zijn aan-
gewezen? Ons bereiken boven-
dien berichten dat aan bewoners 
is toegezegd dat hun zienswijzen 
in januari 2011 zouden worden 
afgedaan zonder dat daaraan 
gevolg is gegeven. Daarnaast 
willen we weten hoeveel geld er 
beschikbaar is en of dat bedrag 
voldoende is.” Inschrijving 

Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 19 
maart kunnen maximaal 225 
kinderen van 9.30 tot 11.00 uur 
worden ingeschreven voor deel-
name aan Timmerdorp 2011. 
Timmerdorp 2011 vindt plaats 
van maandag 29 augustus tot 
en met vrijdag 2 september. 
Naast een eigen kind/kinderen 
kan men maximaal één ander 
kind inschrijven. De inschrijving 
vindt plaats in de Visser ‘t Hooft 
school, gelegen aan de Kemp-
haan 17. Deelname kost 20,00 
euro en per gezin dient een vol-
wassene twee stempels te ha-
len. Een stempel kan verkregen 
worden door een aantal uur een 
bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van het timmer-
dorp. 

Meer tijd nodig voor het 
plan Nieuw Geesterhage
Castricum - De laatste stap-
pen in de planontwikkeling van 
Nieuw Geesterhage vragen 
meer tijd dan gedacht. De Com-
binatie, bestaande uit Biester-
bos en Kennemer Wonen, werkt 
nu aan de optimalisatie van het 
plan Nieuw Geesterhage. Daar-
bij wordt gekeken naar het pro-
gramma voor het Kultuurhuis en 
de woningen. Naar verwachting 
is hierover half april meer duide-
lijkheid. Pas dan kan het nieuwe 
bestemmingsplan voor dit ge-
bied voor besluitvorming naar 
de gemeenteraad. Eerder werd 
er nog vanuit gegaan dat de 

raad afgelopen december over 
het nieuwe bestemmingsplan 
zou spreken. 

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
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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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Met Andy Houtkamp als Frits Barend!

Groots evenement op strand 
tussen Egmond en Castricum
Castricum - Op zaterdag 12 
maart vindt het Beachgolfeve-
nement, georganiseerd door het 
team Cal d’HuZes, plaats op het 
strand tussen Egmond aan Zee 
en Castricum aan Zee. 

Maar liefst tachtig fanatieke 
golfliefhebbers gaan hier onder-
ling de strijd aan om met zo min 
mogelijk slagen de afstand tus-
sen Egmond aan Zee en Cas-
tricum aan Zee te overbruggen. 
Team Cal d’HuZes wil met de 
verschillende activiteiten die de-
ze dag georganiseerd worden zo 
veel mogelijk geld ophalen voor 
Stichting Alpe d’HuZes.

De organisatie van deze dag is in 
handen van Gert Jan Weel, Bart 
Wierenga, Ted Biesterbos, Esther 
van Ooijen en Rob van de Ven. 
“Het wordt een gezellige dag 
met veel verschillende activitei-
ten”, vertelt Van de Ven. “Bij de 
finish van het beachgolfevene-
ment worden leuke competities 
gehouden, gepresenteerd door 
NOS-sportverslaggever Andy 
Houtkamp! 
Daarnaast is er de hele dag ver-
schillende merchandise te koop 
en na afloop van het evenement 
wordt een geweldige veiling ge-
houden. Hierbij zal een gesig-
neerd Manchester United-shirt, 
een week appartement in Por-
tugal en nog veel meer geveild 
worden. Als klap op de vuur-
pijl zal tijdens dit evenement de 
bekende Nederlander Frits Ba-
rend zijn uiterste best doen om 
het bedrag voor Cal d’HuZes zo 
hoog mogelijk te maken!” Zowel 
Andy Houtkamp als Frits Barend 
hebben geheel belangeloos toe-
gezegd dit evenement met ple-
zier te ondersteunen.

De Beachgolfdeelnemers starten 
in Egmond aan Zee bij restau-
rant De Schelp, waar zij met een 
kop koffie en wat lekkers ont-
vangen worden. 
Na het startsein om ongeveer 
11.30 uur zullen de flights (een 
flight bestaat uit vier golfers) 
één voor één vertrekken richting 
Castricum aan Zee. De finish in 
Castricum aan Zee is ter hoog-
te van restaurant Deining. In en 
voor restaurant Deining vinden 
ook de andere activiteiten plaats. 

De competitie, waaraan zo-
wel de Beachgolfers als de toe-
schouwers mee kunnen doen, 
vindt vanaf ongeveer 14.00 uur 
plaats op het strand voor Dei-
ning. Toeschouwers kunnen te-
gen een geringe bijdrage deel-
nemen aan deze competitie. Er 
zijn prijzen te winnen. De deel-
nemers zullen de dag afsluiten in 
restaurant Deining, waar zij kun-
nen genieten van een hapje en 
een drankje. 
De toeschouwers zijn bij deze 
afsluiting welkom, door een klei-
ne bijdrage te leveren kunnen 
zij de Beachgolfers in het res-
taurant vergezellen. Tijdens de-
ze afsluiting zal de winnaar van 
het Beachgolfevenement be-
kend gemaakt worden. Voor de-
ze winnaar ligt een gouden put-
ter klaar.
Wat ook bijzonder is, is dat al het 
parkeergeld van toeschouwers 
en bezoekers deze dag direct in 
de collectebus van Alpe d’HuZes 
gaat. 
Naast restaurant Deining onder-
steunt ook de Castricumse Red-
dingsbrigade het evenement ge-
heel vrijwillig. Meer informatie 
kan men vinden op www.team-
cal.nl.

Lezing over de Italiaanse keuken
Castricum – Op donderdag 10 
maart is de lezing ‘Italië op je 
bord!’ Niemand kan zo smake-
lijk over het eten en drinken van 
Italië vertellen als Onno Kleyn. 
Hij is culinair- en wijnschrijver, 
publiceerde al meer dan der-
tig boeken en schrijft wekelijks 
voor de Volkskrant. Ooit woonde 
hij in het hart van Toscane, bot-
telde zijn eigen wijn en stookte 
met hout zijn pizzaoven op. De-

ze avond verhaalt hij op humo-
ristische wijze over de culinaire 
eigenaardigheden van de Italia-
nen, hun pasta en wijn, olijfolie 
en groenten. 
De lezing begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in de bibli-
otheek, Geesterduinweg 1. En-
tree 6,50 euro, inclusief een con-
sumptie in de pauze. Voor infor-
matie en inschrijven www.vucas.
nl of 0251-670048.
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Concert op zondag met 
Klezmertrio Vilde Katshke
Castricum - Op zondag 20 
maart vindt onder de titel ‘Eeu-
wig heimwee’ een muzikaal ver-
telconcert plaats, uitgevoerd 
door het Klezmertrio Vilde Kats-
hke. Tijdens het vertelconcert-
klinken korte joodse volksver-
halen in combinatie met klez-
mer, de volksmuziek van Joden 
uit Oost Europa. Een belangrijke 
rode draad in de vertellingen is 
het thema ‘reizen’. Maar ook de 
melodieën hebben vaak een lan-
ge weg afgelegd. Muziek en ver-
halen zwerven samen verder op 

zoek naar een nieuwe horizon.
Het concert wordt gehouden op 
20 maart in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 
Aanvangstijd van het concert 
11.30 uur, einde rond 13.30 uur. 
Losse toegangskaarten voor 
10, 8 en 4 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en via e-mail: toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com erder zijn kaarten verkrijg-
baar bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. Telefonisch reserveren:  
0251-659012. 

Streetscape-galerie met 
werken familie Van Os 
Castricum - Deze maand is 
een nieuwe expositie te zien 
met grote schilderijen van Nel-
la van Os-Algra uit Limmen en 
bronzen beelden, keramiek en 
beeldhouwwerken vervaardigd 
uit speksteen gemaakt door haar 
dochters Josine en Camilla van 
Os.

Streetscape in de Burgemees-
ter Mooijstraat 13 kent geen 
openingstijden; de winkelruim-
te blijft leeg en is gesloten voor 
publiek. Steetscape is door Sas-
kia Steenbakkers opgezet om 
het straatbeeld op te fleuren. Al-
le tentoongestelde kunstwer-
ken zijn te koop. Geïnteresseer-
den kunnen contact opnemen 
met Saskia Steenbakkers (06-
49994244) of met de exposeren-
de kunstenaars via hun website: 
www.vanoskunst.com. 

Nella van Os-Algra met kunst-
werk. (Foto Saskia Steenbak-
kers).

Voorjaarsconcert Alkmaars Senioren 
Symfonie Orkest en Camerata Musica
Castricum - Op zondag 13 
maart geeft het Alkmaars Seni-
oren Symfonie Orkest een con-
cert in de Dorpskerk aan het 
Kerkepad. Ook treedt op het vo-
caal kwartet Camerata Musica, 
dat een aantal liederen a capella 
zingt. Aanvang 14.30 uur.

Het programma van het orkest 
vermeldt onder meer de Roman-
ze voor viool en orkest van An-
tonin Dvoräk, met als solist Wil-
lem Becking, vier deeltjes uit 
Water Music van Händel, een 
stuk voor trompet en orkest, 
waarbij de solo wordt gespeeld 

door Aad Delis en enkele vrolij-
ke stukken uit de twintiger jaren 
van de vorige eeuw. Camerata 
Musica is een a capella kwartet 
uit Noord-Holland dat zich heeft 
gespecialiseerd in oude muziek. 
Het kwartet bestaat uit vier ama-
teurzangers en omvat de stem-
men sopraan, alt, tenor en bas. 
Net als hun voorbeeld de King’s 
Singers, richten zij zich met na-
me op het oude repertoire. Bij dit 
optreden zal Camerata Musica 
liederen ten gehore brengen van 
Hugo Wolff, Thomas Tallis, John 
Wilbye, Juan Vasquez en ande-
ren. 

Programma 10 mrt t/m 16 mrt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 18.30 & 21.00 uur 
vrijdag 19.00 & 21.30 uur 

zaterdag & zondag 16.00, 19.00 & 21.30 uur
maandag 18.30 uur 

dinsdag 18.30 & 21.00 uur 
woensdag 16.00, 18.30 & 21.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
donderdag 18.30 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 18.30 uur 

“Black Swan”
donderdag 21.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 21.00 uur  
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“The King’s Speech”

zondag & woensdag 18.30 uur 
“Sonny Boy”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Potiche (CF)”
zaterdag 13.45 uur 

zondag 11.30 & 13.45 uur 
woensdag 13.45 uur 

“Yogi Beer (NL)  3D” 
zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 13.45 uur 
“Mijn Opa de Bankrover” 

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur 

“Gnomeo & Juliet (NL)”

Gooische Vrouwen
De film gaat verder waar de tv-
serie is geëindigd. De vier vrou-
wen zijn allemaal hun eigen kant 
opgegaan. Hun levens verlopen 
echter alles behalve soepel. De 
dames besluiten dat ze hard toe 
zijn aan een vakantie om weer 
een beetje tot zichzelf te komen. 

Ze pakken hun koffers en ver-
trekken naar Frankrijk, waar ze 
zich realiseren hoe belangrijk 
hun vriendschap is. Samen staan 
ze sterk en proberen ze alles om 
de problemen thuis op te lossen. 
De voorstellingen van 18.30 en 
19.00 uur draaien zonder pauze.  

The King’s Speech
Vier Oscars kreeg de film; voor 
de beste film, beste regisseur, 
beste mannelijke hoofdrolspeler 
én beste originele script. Direct 
na het overlijden van zijn vader 
en het oneervolle aftreden van 
zijn broer Edward, wordt Bertie 
(Colin Firth), die al zijn hele le-
ven een ernstig stotterprobleem 
heeft, gekroond tot Koning Ge-
orge VI van Engeland. Zijn land 
staat op dat moment aan de 
vooravond van een oorlog, en 
het volk vraagt wanhopig om 
een leider in deze bange tijden. 

Schilderijen en trouwreportages van 
galerie Aquarius in Hotel Akersloot 

Akersloot - In Hotel Akersloot 
organiseert kunstgalerie Aqua-

rius zondag 13 maart tussen 
12.00 en 17.00 uur voor de vijf-

de keer een schilderijententoon-
stelling. Bezoekers kunnen zo-
wel zeer gedetailleerde klassie-
ken als krachtige, kleurrijke ab-
stracten aanschouwen. De schil-
derijen zijn er in allerlei forma-
ten. Ook zeer grote doeken. 
Eventueel mogen belangstellen-
de kunstliefhebbers geheel vrij-
blijvend het uitgezochte doek 
mee naar huis nemen om te kij-
ken of het past bij het interieur. 

Er is deze dag ook informa-
tie over kunstzinnige fotogra-
fie; artistieke trouwreportages 
en trouwfoto’s bewerkt als een 
schilderij. Entree gratis. Voor 
meer informatie 0252-675747 of 
kijk op  www.schilderijenkijken.
nl en www.mooietrouwreporta-
ges.nl. 

Castricum -  Vrijdag is het feest 
in De Bakkerij met dj’s Eelman 
en Neocqs, die zich Submerged 
noemen, en het dj-duo NE1. En-
tree 2,00 euro, aanvang 21.00 
uur. 
Zaterdag kan het publiek genie-

Submerged, hiphop en jamsessie 
ten van de maandelijkse dosis 
live hiphop. Dit keer presenteert 
Bumrush Radio ‘Recordnize Re-
al’ met live Da Shogunz. 

Da Shogunz is een groeiende 
coalitie van artiesten onder de 

paraplu van het label Shogun 
Records. Entree 4,00 euro, aan-
vang 21.00 uur. Zondag is er een 
jamsessie. Muzikanten zijn van-
af 21.00 uur welkom op het podi-
um. Entree gratis. 

De Bakkerij is te vinden op de 
Dorpsstraat 30 in  Castricum.  
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Inwoners hebben het voor het zeggen!

Castricum en Bakkum 
een glasvezelnetwerk?
Castricum - Glashart gaat de 
komende periode onderzoeken 
of de kernen Castricum en Bak-
kum klaar zijn voor de komst van 
een glasvezelnetwerk. Het glas-
vezelnetwerk wordt aangelegd 
mits er voldoende steun van-
uit de inwoners in de gemeente 
Castricum komt.
  
Waarom een glasvezelnetwerk?
De capaciteit ofwel ‘bandbreed-
te’ van glasvezel is vele malen 
groter dan die van koper. Neem 
als voorbeeld een tweebaans-
snelweg: nauwelijks toereikend 
voor het huidige verkeer en bij 
het minste of geringste opont-
houd een regelrechte ramp. Ver-
gelijk dit met het kopernetwerk: 
de capaciteit is nu nog voldoen-
de, maar binnen afzienbare tijd 
zullen we tegen de beperkingen 
van koperdraad aanlopen. 
We kijken straks op twee of meer 
plaatsen in huis naar HD-tv, ter-
wijl er op andere plaatsen in huis 

intensief gesurft wordt op het in-
ternet. De digitale snelweg loopt 
dus vast. Zo moeten er steeds 
meer analoge tv-zenders af, om 
de weg begaanbaar te houden. 
Glasvezel heeft honderden rijba-
nen op de digitale snelweg, di-
rect naar en vanaf uw huis, dus 
u bent ervan verzekerd dat u ‘fi-
levrij’ en altijd op de snelste ma-
nier over data beschikt.

Unieke kans
Voor de aanleg van een glasve-
zelnetwerk is een enorme inves-
tering nodig. Hiervoor wil Glas-
hart graag een garantie dat er 
gebruik van wordt gemaakt. 
Wanneer minimaal 30% van de 
huishoudens in Castricum en 
Bakkum een glasvezelabonne-
ment bestelt bij één van de deel-
nemende serviceproviders, zal 
Glashart starten met de aanleg 
van het glasvezelnetwerk.

De komende weken ontvangen 

inwoners van Castricum en Bak-
kum meerdere informatiekran-
ten. Daarnaast organiseert Glas-
hart informatieavonden om in-
woners uitgebreid te informeren 
over de mogelijkheden van glas-
vezel en hoe men zich kan aan-
melden. 
Deze informatieavonden zijn 
op woensdag 16 maart in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3 in Cas-
tricum, op donderdag 17 maart 
Dorpshuis De Kern, Overtoom 
15 in Castricum, op maandag 28 
maart in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
in Castricum en op donderdag 
31 maart in Hotel Borst, Van Ol-
denbarneveldweg 25 in Bakkum 
Aanvang is 19.30 uur en al-
le inwoners zijn welkom. Ver-
der opent Glashart binnenkort 
een servicepunt in Castricum. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.glashart.nl/cas-
tricum.

Expositie met Wim de Goede
Castricum - Van 7 maart tot en 
met 17 april is er in Galerie Zinc 
in Bergen een expositie van stil-
levens, gemaakt door zes ver-
schillende schilders. De Castri-
cumse schilder Wim de Goede  
is één van de deelnemers. Spe-
ciaal voor deze expositie maakte 

hij zeven nieuwe schilderijen in 
olieverf.  Zijn stillevens zijn kleur-
rijk in letterlijke en figuurlijke zin. 
Het is een zonnige serie gewor-
den. Galerie Zinc, Dorpsstraat 
2a, Bergen. Openingstijden: vrij-
dag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur.Boek en cd-presentatie Simone Awhina

Limmen - Op 26 maart vindt de 
boek- en cd-presentatie plaats 
van zangeres en schrijfster Si-
mone  Awhina in de protestantse 
kerk, Zuidkerkenlaan in Limmen. 
Als twijfel en wanhoop het leven 
van Simone beginnen te over-
heersen, ze een burn-out nabij 
is en zelfs niet meer wil zingen, 
besluit ze impulsief de pelgrims-
route naar Santiago de Compos-
tela te gaan lopen. Hartje zomer, 
ruim achthonderd kilometer, 
dwars door de Pyreneeën, over 
hoogvlaktes, langs wijngaarden 

en eindeloze korenvelden, hele-
maal alleen. Simone komt zich-
zelf tegen, krijgt diepe helde-
re inzichten, en ontdekt dat zin-
gen echt haar levenspad is. Dit 
alles en Simones bijzondere le-
vensverhaal is verwerkt in haar 
boek ‘Ik ga op reis en laat ach-
ter’. De naam van haar nieuwe 
cd ‘Home’ geeft weer hoe Simo-
ne zich nu voelt. .

Aanvang: 20.00 uur Vrij entree. 
Reserveren: info@justsimone.
com of 06-1500 8232. 

Eerste hulp aan kinderen
Castricum - Alle ouders, groot- 
en gastouders, maar ook mede-
werkers op een kinderdagver-
blijf of peuterspeelzaal moeten 
op een juiste wijze eerste hulp 
aan kinderen kunnen verlenen. 
Daarom start EHBO Vereniging 
Castricum weer met een cursus 
Eerste hulp aan kinderen. Tij-
dens de cursus leert men hulp 

te verlenen aan kinderen, krijgt 
men inzicht in de gevaren die 
kinderen bedreigen en hoe deze 
kunnen worden voorkomen. 
De cursus wordt gegeven vol-
gens de eindtermen van het 
Oranje Kruis en wordt afgeslo-
ten met een toets. Als deze toets 
succesvol wordt afgerond, ont-
vangen de deelnemers het offi-

ciële certificaat Eerste Hulp aan 
kinderen. De lessen worden ge-
geven op vier maandagavon-
den vanaf 14 maart van 19.00 tot 
22.00 uur in het lesgebouw van 
EHBO Vereniging Castricum aan 
de Koekoeksbloem 55 in Castri-
cum. Dit is inclusief lesmateriaal 
en certificaat. Voor meer infor-
matie of aanmelding: tel.: 0251-
651060 (tussen 19.30 uur en 
21.00 uur) of per e-mail naar in-
fo@ehbocastricum.nl.

Akersloot - In een bedrijfsunit 
aan de Molenlei werd woens-
dag een hennepkwekerij aange-
troffen. In een apart ingerichte 

Hennepkwekerij ruimte op de begane grond wer-
den 447 planten aangetroffen. 
De kwekerij was zeer professio-
neel opgezet. 
Er was ook sprake van diefstal 
van stroom. De elektriciteitsme-

Extra spreekuren voor afvallen 
volgens het Biamed concept 
Castricum - Het dieetprogram-
ma bij overgewicht volgens het 
speciale Biamed-concept kan 
zich al jaren op een toenemende 
belangstelling verheugen. In Ne-
derland begeleiden vele artsen, 
diëtisten en verpleegkundigen 
mensen die willen afvallen vol-
gens dat Biamed-programma. Al 
enige jaren wordt het program-
ma ook vanuit de huisartsen-
praktijk aan de Dorcamp 1 aan-
geboden. 
Met het voorjaar in het ver-
schiet wordt hier zoveel gebruik 
van gemaakt dat het noodzake-
lijk bleek om de speciale spreek-
uren hiervoor uit te breiden. Met 
meer tijd en twee vakkundige 
krachten blijft de begeleiding 
van deelnemers gewaarborgd 
en kunnen eventuele geïnteres-
seerden zich ook weer opgeven. 
Dankzij de vaste meetmomenten 
ervaren de deelnemers een goe-
de ‘stok achter de deur’ om het 
afvallen vol te kunnen houden.
Bij het Biamed-programma 
wordt de (vaak aanzienlijke) ge-
wichtsdaling door het verlies van 
vetweefsel bereikt door twee-
maal daags een maaltijdvervan-
ger en één maal daags een vol-
waardige warme- of broodmaal-
tijd te gebruiken. Het weglaten 
van tussendoortjes wordt op de-
ze manier min of meer vanzelf 
aangeleerd. Het vaak optreden-

de hongergevoel aan het eind 
van de middag verdwijnt daar-
door. Verder wordt er voorlich-
ting gegeven over bewust en ge-
zond eten, erg belangrijk om het 
behaalde resultaat ook na be-
eindiging van het programma te 
kunnen behouden.
Tijdens de Biamed-controles 
wordt er gewogen, maar voor-
al gemeten welke verhoudings-
gewijze verandering in vetweef-
sel, spierweefsel of vocht er be-
reikt is. Vochtverlies treedt bij 
veel diëten in de beginfase op 
en zet weinig ‘zoden aan de dijk’. 
Het spierweefsel moet uiteraard 
aanwezig blijven en het liefst 
nog wat toenemen. Maar de vet-
massa moet afnemen, want die 
is schadelijk voor de bloeddruk, 
de suikerstofwisseling, de bloed-
vaten, et cetera. 
De metingen worden uitgevoerd 
met de zogeheten impedantie-
meter die uitermate nauwkeu-
rige resultaten geeft over of er 
goed wordt afgevallen of niet. 
De controles kunnen overdag, 
maar in overleg ook in de avond-
uren plaatsvinden. De afvalme-
thode is geschikt voor iedereen 
met overgewicht dus ook voor 
mensen met suikerziekte of ho-
ge bloeddruk. Meer informatie 
over de Biamed-afvalmethode: 
tel.: 0251-654540 en op www.bi-
amed.com.     

ter werd door energiebedrijf Li-
ander in beslag genomen. Een 
29-jarige man uit Heerhugo-
waard werd aangehouden. Hij is 
in verzekering gesteld. De kwe-
kerij is inmiddels ontmanteld.

Castricum - Een 17-jarige scoo-
terrijdster uit Castricum raakte 

Aanrijding dinsdagmiddag gewond bij een 
aanrijding op de Martin Luther 
Kinglaan. Het meisje reed een 
kerende 32-jarige automobilist 

uit Castricum tegemoet en raak-
te de auto. Hierdoor kwam het 
17-jarige meisje ten val. Zij liep 
aangezichtletsel op. 



pagina 10 9 maart 2011

Fit, slank en sterk met Fit4lady
Limmen - “Na een ski-ongeluk 
in 2008 ging mijn herstel maar 
moeizaam. Zo ben ik bij Fit4la-
dy terechtgekomen. Een gezel-
lige toegankelijke club waar ik 
na jaren niet te hebben gesport, 
voorzichtig weer ben begonnen.” 
Aan het woord is Elsa Tol die 
heel enthousiast is over de wij-
ze van trainen bij Fit4Lady. “Wat 
me altijd opbrak bij een norma-
le sportschool is dat je toch al 
gauw 1,5 uur van huis bent en ik 
het vaak helemaal niet zo gezel-
lig vond. Dit alles is totaal anders 
bij Fit4lady. Binnen een half-
uur heb je alle oefeningen ge-
daan. Ik train sinds november 
vorig jaar op het moment dat het 
mij schikt. Tijdens de ruime ope-
ningstijden van 8.45 uur ’s mor-
gens tot 20.30 uur ’s avonds is 
er altijd wel even een halfuurtje 
over om te trainen, ook al heb ik 

Collectieve inkoop zonnepanelen CALorie
Castricum - Zonneboilers wor-
den gebruikt voor het verwar-
men van water. Op het dak wordt 
een collector geplaatst; hierin 
warmt water op in de zon en dat 
komt terecht in een voorraadvat. 
Dit vat wordt aangesloten op de 
installatie in huis voor warm tap-
water. Verschillende bewoners 
van Castricum hebben plan-
nen om een zonneboiler aan te 
schaffen. Om kosten te besparen 
neemt CALorie het initiatief om 
deze gezamenlijk aan te schaf-
fen en te laten installeren. CALo-
rie is een plaatselijke coöpera-
tie voor duurzame energie. Zon-
neboilers zijn verkrijgbaar van-
af circa 2.500 euro inclusief in-
stallatie. Voor aanschaf is subsi-
die mogelijk. De terugverdientijd 

is ongeveer vijftien jaar en wordt 
korter naarmate de energieprijs  
stijgt. De levensduur van zonne-
boilers is meer dan twintig jaar. 
Door gezamenlijke aanschaf 
kunnen de kosten verlaagd wor-
den en gaat de terugverdientijd 
richting twaalf jaar. Wie belang-
stelling heeft voor dit project kan 
dit laten weten via calorie2010@
gmail.com. Of neem contact op 
met Piet Geerke piet@geerke.eu 
of Jurgen van der Heijden JHE@
atosborne.nl. 

Op zaterdag 16 april organiseert 
het Groen Informatieplatform 
van de bibliotheek daar een open 
dag. CALorie is dan ook aanwe-
zig. CALorie is een samenwer-
kingsverband van en voor de in-

woners van de gemeente Castri-
cum. CALorie is een lokale coö-
peratie voor duurzame energie. 
Een samenwerkingsverband van 
en voor de inwoners van de ge-
meente Castricum. Doelen van 
CALorie zijn onder andere ener-
giebesparing en de promotie van 
groene stroom in de regio. Bin-
nen CALorie is er een aantal 
werkgroepen, waaronder ‘Be-
sparing’ en ‘Opwekking’. Voor-
lichter Cees Visser vertelt: “Het 
is een kwestie van tijd voordat 
we overgaan op duurzame ener-
gie. Het is de enige energie met 
toekomst. Wij gaan die toekomst 
een handje helpen. Hoe eerder 
we duurzaam zijn, des te beter 
voor ons allemaal.” Meer infor-
matie www.calorieenergie.nl.

een druk leven. Wat ik ook heel 
bijzonder vind en een zeer sterk 
punt is de persoonlijke aan-
dacht. De fitnesstrainsters ken-
nen iedereen bij naam en er is 
altijd ruimte voor een praatje. Ik 
ervaar ik het als prettig dat ik al-
tijd weer leuke vrouwen tegen-
kom en nieuwe mensen uit mijn 
omgeving heb leren kennen. 
Daarbij blijft de training leuk om 
te doen, elke week een nieuwe 
oefening, lekker afwisselend. Al 
met al ben ik zeer tevreden. Mijn 
knie en elleboog zijn weer sterk, 
mijn conditie stukken verbeterd 
en dat alles zonder het gevoel er 
hard voor te moeten zwoegen. 
Dat ik ook nog vier kilo ben afge-
vallen had ik niet verwacht maar 
is gewoon een gevolg van deze 
training. Ik wil graag alle vrou-
wen uitnodigen om ook eens te 
langs te gaan bij Fit4lady. Ik voel 

me zowel lichamelijk als mentaal 
topfit. En dat gun ik elke vrouw.”  
Fit4lady is gevestigd aan De Drie 
Linden 3 te Limmen, naast Univé. 
www.fit4lady.nl. limmen@fit4la-
dy.nl 072-5054605

Nieuwbouw Paulusschool
met vijftien appartementen
Castricum - Stichting Tabijn, de 
gemeente Castricum en de com-
binatie bouwbedrijf Tervoort/Ar-
chitectenbureau BBHD hebben 
op 2 maart een overeenkomst 
getekend voor de bouw van een 
nieuw onderkomen voor basis-
school Paulus in Castricum en 
vijftien woningen.
De huidige Paulusschool is aan 
vervanging toe. Het gebouw ver-
keert bouwkundig in slechte 
staat en voldoet niet meer aan 
de moderne eisen voor goed 
onderwijs. De nieuwe school 
zal naast de huidige locatie van 
de Paulusschool aan de Eerste 
Groenelaan verrijzen. De nieuw-
bouw krijgt negen groepslokalen 
en een aula. Daarnaast komen 

er aparte ruimtes voor de bui-
tenschoolse opvang en een peu-
terspeelzaal. Bovenop de school 
worden nog eens vijftien ap-
partementen gebouwd. De hele 
nieuwbouw wordt duurzaam uit-
gevoerd.
De verkeersveiligheid wordt 
sterk verbeterd door een ‘kiss & 
ride’ zone die buiten de breng- 
en haaltijden bij het schoolplein 
betrokken wordt.
Tervoort/BBHD heeft de op-
dracht verworven via een Euro-
pese aanbesteding. Naar ver-
wachting kan in augustus 2011 
de bouw van start gaan en kan 
de nieuwe school met ingang 
van het schooljaar 2012-2013 
haar deuren openen.

V.l.n.r.: C. Goedel (directeur basisschool Paulus), C. Portegies (wet-
houder bouwen en wonen), F. Loth (lid algemene directie Tabijn), 
C. Tervoort (Tervoort/BBHD), P. Lammers (Tervoort/BBHD), W. 
Krom(Tervoort/BBHD) en B. Meijer (wethouder onderwijs). Foto: Ma-
rion Köhler. 

Ingrid Meerman-Nijman opent kapsalon
De Knipkapster geknipt voor het vak!
Castricum - Ze heeft meer dan 
22 jaar ervaring in het kappers-
vak en is van alle markten thuis; 
Knipkapster Ingrid Meerman 
werkt nu niet alleen meer bij de 
mensen thuis, maar heeft ook 
een eigen salon geopend. Om 
iedereen kennis te laten maken 
met de professioneel ingerich-
te ruimte én om de kwaliteit te 
ervaren die Ingrid biedt, krijgen 
klanten op de eerste knipbehan-
deling maar liefst twintig procent 
korting. Deze actie geldt tot eind 
april.
“Ik heb voor de naam De Knip-
kapster gekozen, omdat ik de 
nadruk wil leggen op het knip-
pen”, vertelt Ingrid in de sfeer-
vol ingerichte salon. “Een goed 
geknipt model is immers de ba-
sis van elk goedzittend kapsel. 
Daarnaast kan men bij mij te-
recht voor kleuring van het haar, 
styling, permanent en watergolf.” 
Ingrid was vijftien jaar oud toen 
zij startte als leerling-kapster in 

Limmen. “Geweldig vond ik dat”, 
vervolgt ze lachend. “Ik wist als 
klein meisje al dat ik kapster wil-
de worden en ben het vak ook 
altijd erg leuk blijven vinden. Het 
is heerlijk om mensen mooier en 
daarmee blijer te maken en je 
kunt mijn liefde voor dit vak ge-
rust een passie noemen. Dank-
zij die lange ervaring in het kap-
persvak weet ik ook welke klan-
ten het fijn vinden om een ge-
sprek te voeren en wie liever de 
behandeling rustig wil onder-
gaan. In de loop der jaren heb ik 
veel mensenkennis opgedaan.” 
In de salon wordt iedereen van-
zelfsprekend gastvrij onthaald 
met koffie of thee. Zowel heren 
als dames en kinderen kunnen 
bij De Knipkapster terecht. “Ik 
stel mij altijd flexibel op, dus het 
is ook mogelijk om in de avond-
uren geknipt te worden. Ik heb 
jarenlang in een kapsalon in 
Heiloo gewerkt en kom daar nu 
bij veel vaste klanten thuis om 

het haar te doen. Nu wil ik mijn 
klantenkring graag uitbreiden in 
Castricum en Limmen. Zij kun-
nen kiezen tussen een behande-
ling in de salon of thuis aan de 
keukentafel. Dat laatste is ook 
ideaal voor mensen met weinig 
tijd of voor mensen die slecht ter 
been zijn en gezinnen met meer-
dere kinderen.” 
Voor kinderen is het vaak een 
zware opgave om op de kap-
persstoel te blijven zitten. Voor 
Ingrid is dat geen probleem. Als 
moeder van drie jonge kinderen 
weet ze hoe ze kinderen gerust 
moet stellen om zo de knipbeurt 
toch aangenaam te maken. In-
grid is volledig professioneel ge-
diplomeerd en werkt met het 
kwaliteitsmerk Keune Haircos-
metics. Kijk voor meer informatie 
op www.knipkapster.nl. Bel voor 
een afspraak naar 06-28865509 
of mail naar ingrid@knipkapster.
nl. Het adres is Oosterweide 38 
in Castricum. 
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Amerikaanse voetbalmeiden 
op stage bij Vitesse’22
Castricum - Het meidenvoetbal 
is in opkomst. Het aantal meiden 
dat gaat voetballen neemt alleen 
nog maar toe. Is het hier in Ne-
derland nog een ‘echte’ man-
nensport, in Amerika is het een 
‘echte’ vrouwensport. Tijd om 
eens met deze Amerikaanse top-
pers te gaan voetballen.

Michel Louter, een oud Vitesse-
man, heeft zijn geluk beproefd 
in Amerika en is daar een voet-
balschool begonnen. Vorig jaar 
kwam hij met een aantal jon-
gens naar Nederland en nu zijn 
de meiden aan de beurt. Het da-
mesvoetbal in Amerika is hot. 
Het is te vergelijken met het da-
meshockey in Nederland en het 
is dus voor Vitesse een enorme 

uitdaging om deze meiden en 
Michel te mogen ontvangen. 
Vrijdag 11 maart gaat een  com-
binatie van Amerikaanse- en 
Castricumse meiden  spelen te-
gen de meiden van Foresters C 
1 om 19.00 uur op de Puikman.
Dinsdag 15 maart speelt dit team 
tegen Limmen B1 om 19.00 uur 
in Limmen.
Donderdag 17 maart wordt er te-
gen FC Castricum B1 gespeeld 
om 18.15 uur bij FC Castricum.
Zondag 13 maart  krijgen de 
meiden van Vitesse MD1, MC1, 
MB1 en MA1 een clinic aange-
boden van de Amerikanen. De 
start is om 10.00 uur en het ein-
digt om 11.30 uur. 
Kijkers zijn zowel bij de clinic als 
de wedstrijden welkom. 

Zwakke broeders ontbreken 
in competitie van Red Stars
Castricum - Red Stars Vitesse 
begint de competitie zondag 10 
april met een uitwedstrijd tegen 
Olympia Haarlem.
Andere tegenstanders in de der-
de klasse van de honkbalcom-
petitie zijn Amsterdam Pirates, 
Double Stars Heiloo, Flying Pe-
trels en twee teams van Sparks 
Haarlem. 
“Veel bekende namen, waar-
van op het oog Flying Petrels de 
sterkste tegenstander is”, schat 
coach Arjan van der Kort in. “Zij 
werden twee jaar geleden kam-
pioen met twee punten voor-
sprong op ons en degradeer-
den afgelopen jaar weer. Maar 
ook de andere ploegen kunnen 
verrassen, zo is voor ons lastig in 
te schatten wat de kracht is van 
Amsterdam Pirates. Daarnaast is 
Double Stars altijd taai. Ik kan in 
ieder geval niet, zoals de afgelo-
pen jaren wel het geval was, een 
zwakke broeder aanwijzen.”
De Castricumse honkbalploeg 
onderging deze winter weinig 
mutaties. Mark Kuijper stopte, 
daar staat tegenover de komst 
van Bart Rebel. De 39-jarige 

Uitgeester speelde eerder bij 
HCAW en Badhoevedorp.
Red Stars beschikt hierdoor over 
een selectie van zeventien man, 
maar kan een groot deel van het 
seizoen niet beschikken over Je-
roen Karreman, die voor werk in 
het buitenland zit. Bart Oorthui-
zen is nog herstellende van een 
schouderoperatie. Tevens raak-
te Jasper van Schoor zondag, tij-
dens de eerste veldtraining van 
het seizoen, geblesseerd. Hij 
scheurde tijdens een ongelukki-
ge duik een spiertje bij zijn sleu-
telbeengewricht en moet zes tot 
acht weken rust houden. Goed 
nieuws is de terugkeer van Alwin 
Esser na een zware knieblessure, 
opgelopen tijdens een insluiting 
tegen Kinheim, die hem bijna 2,5 
jaar parten speelde.
Red Stars heeft, voordat de com-
petitie start, eerst oefenwedstrij-
den tegen Vennep Flyers (zon-
dag, uit), Double Stars (zondag 
20 maart, thuis), Houten (zon-
dag 3 april, uit). Op zondag 27 
maart komen Rooswijk en Nor-
thern Stars naar Castricum voor 
een driekamp.

Zevende plaats eindstation 
voor de Castricumse RC
Castricum - De Castricumse 
rugbyclub sluit het 15-a-side sei-
zoen af met een nederlaag. Op 
de thuisbasis Wouterland gingen 
de Castricummers met 10-24 on-
deruit tegen koploper the Dukes. 
Ook REL kon geen potten bre-
ken tegen de huidige nummer 
drie ’t Gooi. Hiermee heeft Cas 
RC deelname aan de ereklas-
se voor volgend seizoen veilig-
gesteld. Utrecht en REL spelen 
promotie/degradatiewedstrijden 
tegen de nummers twee en drie 
van de eerste klasse. Door het 
verlies van Den Haag in Hilver-
sum, is Diok doorgedrongen tot 
de play-offs om het landskampi-
oenschap.   
Om het lot in eigen hand te hou-
den moest Cas RC de wedstrijd 

tegen the Dukes winnend af-
sluiten. De Duinranders moes-
ten even wennen aan het fysieke 
geweld dat the Dukes tentoon-
spreidden. Binnen de kortste ke-
ren keken de Castricummers te-
gen een 0-3 achterstand aan. 
Daarna hervond de thuisploeg 
zich en nam de regie over. Rob 
Molenaar verzilverde een penal-
ty, waarna captain Pieter Bob 
Wierenga een push-over try op 
zijn naam zette. Conversie was 
een prooi voor Molenaar. Met 
een comfortabele voorsprong 
van 10-3 werd half-time bereikt. 
Tien minuten na rust werd een 
penalty raak gekickt door the 
Dukes en niet lang daarna druk-
te Glen Boelens een try. Cas RC 
ietwat aangeslagen, liet nog drie 

tries toe, waarna de draad weer 
werd opgepakt met hard wer-
ken. Helaas werd dit harde wer-
ken niet beloond met een sco-
re. De eindstand 10-25 was be-
reikt. Het jonge team van Cas RC 
heeft een zwaar 15-a-side sei-
zoen achter de rug met hoogte- 
en dieptepunten. Het team heeft 
zich gehandhaafd in de ereklas-
se en ziet een mooie toekomst 
tegemoet.
Volgende week zaterdag is de 
eerste wedstrijd in de play-offs. 
In Den Bosch spelen de selecties 
van the Dukes en Diok tegen el-
kaar, dichter bij huis is het in Hil-
versum RCH tegen ’t Gooi. Op 19 
maart zijn de returns. Indien no-
dig volgt er een derde wedstrijd 
op 26 maart. 

Recreatief volleyballen 
bij v.v. Croonenburg
Castricum - Op de competitie-
avonden van v.v. Croonenburg 
op vrijdag is op de vrije velden 
het recreantenvolleybal enthou-
siast van start gegaan. De afge-
lopen keer hebben twee teams 
een paar uur intensief gespeeld.  
Iedereen die ooit (recreatief) ge-
volleybald heeft kan meedoen en 
men kan per keer besluiten om 
mee te doen.
Op vrijdag 11 maart en op 8 april 
21.00 uur is er weer een volley-
balavond bij v.v. Croonenburg. 

Op deze data op is het moge-
lijk om tegen betaling van 2 euro 
(leden gratis) een potje recrea-
tief te volleyballen in sporthal De 
Bloemen. Vanaf 8 personen per 
veld wordt er gespeeld. Als er 
meer dan 12 personen zijn dan 
wordt er ingedraaid. Er wordt 
gewerkt op instuifbasis. Deelne-
mers dienen om 20.45 uur aan-
wezig te zijn, zodat er om 21.00 
uur begonnen kan worden. 
Contactpersoon is Henk Veen, 
tel. 0251-650579.

Gerard Borst winterkampioen
Castricum - Gerard Borst is 
winterkampioen bij biljartvereni-
ging ’t Steegie.  
Hiermee kwam een einde aan 
een zeer spannende competitie 
waar tot op de laatste avond acht 
spelers kans maakten op een 
kampioenstitel. Ook Joop Mooij, 
Hans Oudejans, Piet Veldt, Jaap 
Spek en Bert Zonneveld had-

den kans op een plek op het ere-
podium. Jan van Zilt had in zijn 
laatste partij te maken met Hans 
Oudejans. Jan besliste de partij 
in achttien beurten en liet Hans 
met lege handen achter. De strijd 
om de beker ging tussen Gerard 
Borst en Nico Scheerman. Ge-
rard liet zien dat hij de sterkste 
was. (Foto: Giel de Reus).

Martien Res de voorzitter van biljartvereniging ‘t Steegie feliciteert Ge-
rard Borst met het behalen van de eerste prijs. Nico Scheerman be-
haalde de tweede prijs en Jan van Zilt werd derde. 

Baarswedstrijd
Castricum - Zondagochtend 13 
maart organiseert hengelsport-
vereniging Castricum de eerste 
baarswedstrijd van het jaar. Het 
vertrek is om 7.15 uur vanaf de 
Geesterduinweg. Er wordt gevist 
bij de golfbaan in Heiloo, vijf keer 
25 minuten. Alleen de baarsjes 
die gevangen worden tellen mee 
voor de wedstrijd, elk baarsje is 
een punt. Het inleggeld voor de-
ze wedstrijd is drie euro. Deel-
nemers zijn in bezit van gel-
dige visdocumenten. Voor 11 
maart opgeven bij Piet Veldt, tel: 
0655736861, pietveldt@ziggo.nl.  

Mini WK bij 
Vitesse’22
Castricum - Op woensdag 13 
april organiseert Vitesse’22 weer 
het traditionele Mini WK voor de 
Castricumse schooljeugd uit de 
groepen 2, 3 en 4 van 14.00 uur 
tot 16.30 uur.
Voor de kinderen uit de groe-
pen 3 en 4 van alle Castricum-
se basisscholen zal een voetbal-
toernooi worden georganiseerd. 
Voor kinderen uit groep 2 is er 
een avontuurlijke voetbalclinic. 

Wie alvast in de stemming wil 
komen bekijkt de fotoreportage 
op de website. 

Vanaf 1 maart zijn de inschrijffor-
mulieren op de basisscholen uit-
gedeeld. Deze perfecte samen-
werking leverde vorig jaar zo’n 
150 kinderen op. De inschrijf-
formulieren dienen uiterlijk 18 
maart ingediend te worden.
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Judoclub Groefsema
Bram Brantjes kampioen 
op ontwikkelingstoernooi
Limmen - Op zondag 6 maart 
werd het ontwikkelingstoernooi 
voor B pupillen georganiseerd. 
Voor Judoclub Groefsema deden 
Kane van Raalte, Xander Schoe-
maker, Martijn Bruinessen, Bram 
Brantjes, Youri Raadt en Margot 
van der Bent mee.
Kane die in de gewichtsklasse 
tot 27 kg meedeed, begon in de 
poulefase sterk en wist alle drie 
wedstrijden te winnen met ip-
pon. Dit betekende dat hij zich 
plaatste voor de kruisfinales. In 
de kruisfinales wist hij zijn eerste 
partij te winnen met een over-
name. In de finale was het een 
gelijk opgaande strijd, maar hij 
trok net aan het kortste eind en 
werd tweede. Martijn en Xander 
deden beiden mee in de klasse 
tot 34 kg. In de kruisfinales wist 
Martijn knap nog een wedstrijd 
te winnen maar verloor er ook 

twee. Hij werd uiteindelijk vijfde 
in deze grote poule. Xander wist 
helaas in de kruisfinales geen 
wedstrijd te winnen. 
‘s Middags moesten Youri, Mar-
got en Bram. Youri die in de klas-
se tot 38 kg meedeed, moest te-
gen een aantal sterke judoka’s 
waar hij nog niet van wist te win-
nen. Helaas geen prijs voor You-
ri. Margot en Bram deden beiden 
mee in de klasse tot 42 kg. Mar-
got moest tegen een aantal ster-
ke jongens waar ze niet van wist 
te winnen en het lukte haar dus 
niet om de kruisfinales te be-
reiken. Bram, in dezelfde klas-
se, stond tijdens zijn eerste wed-
strijd nog een beetje te slapen en 
deze verloor hij dan ook met ip-
pon. Daarna was hij wakker ge-
schudt en won hij al zijn wed-
strijden en behaalde zo alsnog 
de eerste plaats.

Vier medailles voor Dos 
trampolinespringers
Castricum - Zaterdag werd in 
Castricum de eerste individuele 
competitie trampolinespringen 
gehouden voor de C/D/E klas-
se in Sporthal de Bloemen. Dos 
kwam uit met acht springers, 
waarvan er maar liefst vier op het 
podium belandden. In de cate-
gorie pupillen gemengd E spron-
gen Madé Couwenberg (negen-
de), Esmee v.d. Horst (elfde) en 
Milo v.d. Wetering (twaalfde). 
Lotte Tabak kwam uit in de ca-
tegorie jeugd gemengd D met 
drie oefeningen en werd daar-
mee vierde. Thomas Noorde-

loos sprong zijn drie oefeningen 
in de categorie junior/senior ge-
mengd D, hij werd hier zevende. 
Lian Maalman kwam voor het 
eerst uit in de C-klasse en haal-
de een eerste plaats. Philip El-
ders behaalde, ondanks een flin-
ke blessure, een derde plek; ook 
hij kwam voor het eerst in de C-
klasse uit. 
In de C-klasse dames sprong Ju-
dith Welp zichzelf naar het po-
dium en mocht de bronzen me-
daille in ontvangst nemen. Laura 
van Tilborg eindigde op de vijf-
de plaats.

Hoofdtrainer Cas RC John Dudink vertrekt
Castricum - Ondanks het aan-
wezige talent van de jonge groep 
spelers van de Castricumse rug-
byclub trekt John Dudink zich, 
na de wedstrijd tegen the Du-
kes, terug als hoofdtrainer van 
Cas RC. 

John is van mening dat het team 
een ander soort trainer nodig 
heeft om zich verder te ontwik-
kelen. 
Op verzoek van de Castricumse 
Rugby Club denkt John nog na 
over een mogelijke andere rug-

Akersloot - Op zaterdag 12 
maart wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot de traditi-
onele klaverjasdrive georgani-
seerd. Deze klaverjasdrives wor-
den eenmaal per maand gehou-
den. De prijzentafel kenmerkt 
deze drives, prijzen zoals Senseo 
koffiemachines, reiskoffers, le-
vensmiddelenpakketten, paling 
en radio‘s. 
Naast het klaverjassen is er ook 
een superverloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-

Klaverjasdrive voor KIKA

Schaakvereniging Castricum
Verlies was niet nodig!
Castricum - In de 21e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum, speelde 
Willem Pool met de witte stuk-
ken tegen lijstaanvoerder San-
der Mossing Holsteijn.
Willem pakte een kwaliteit maar 
vergat te rokeren, waardoor zijn 
toren niet meedeed aan de strijd. 
Toch kwam Willem uiteindelijk 
los en leek de winst te gaan pak-
ken met een kwaliteit meer en 
pionnenvoordeel. Toch is San-
der dan op zijn gevaarlijkst en 
na een opzichtige fout van Wil-
lem, kon de ambitie om Sander 
te verslaan weer even de ijskast 
in. En wederom was dit verlies 
niet nodig!
Eric van der Klooster kon zijn 
stempel met wit tegen Hans 
Leeuwerik niet op het spel druk-
ken en had geen openingsvoor-
deel. Na een dubieus pionoffer 
van wit volgde een reeks kracht-
zetten van Hans, die Eric dwon-
gen tot opgave.
Piet Kuijs speelde weer een he-
le solide partij, maar hij moest 

dit keer echt knokken voor een 
halfje, tegen een andere man die 
het begrip solide ook hoog in 
het vaandel heeft staan, name-
lijk Hans Schagen. Hans leek dit 
keer zelfs spekkoper te worden 
met een mooie aanval op de ko-
ningsstelling van Piet. De muur 
van Kuijs bleef echter fier over-
eind en de remise was daar.
Henk Vaessen lijkt ook weer op 
de weg naar boven door een pri-
ma overwinning op ‘good old’ Ri-
kus Tiesinga. 
John Chadwick slaagde er in 
de met een vormcrisis kampen-
de Piet van Wonderen, een half 
punt te ontfutselen en John was 
daar gewoon erg blij mee. 
Hidde Brugman dacht dat hij 
voorlopig van de familie Kuijs af-
was, maar toen kwam daar plot-
seling Nico Kuijs op de proppen 
als invaller omdat er een late af-
zegger was. Het werd een hele 
spannende pot met kansen voor 
beide zijdes. Uiteindelijk sloeg 
de aanval van Hidde niet door en 
won Nico de partij.

Helios mist promotie
Castricum - In een zeer span-
nende korfbalwedstrijd heeft 
Helios een laatste kans op pro-
motie laten liggen. Tegenstan-
der Apollo uit Heerhugowaard 
had in de slotfase van het ener-
verende duel meer geluk en trok 
de winst naar zich toe.
Helios moest winnen om nog 
een kans te behouden op pro-
motie. De Castricummers gingen 
er vol voor maar kampioen Apol-
lo was niet van plan om Helios 
de punten cadeau te geven. De 
ploegen speelden een fantasti-
sche wedstrijd waarin het ver-

schil telkens één punt was. De 
ruststand was 5-4 in het voor-
deel van Apollo. 

Helios speelde goed korfbal en 
verloor onnodig. Bij de stand van 
9-9 in de laatste minuten werd 
Helios een strafworp onthouden. 
Een minuut later kreeg Apollo 
wel een strafworp waardoor er 
een ongelukkige 10-9 eindstand 
op het bord verscheen. 
Coach Ton van Duijn was erg te-
vreden over de teamprestatie. 
“Het zat ons niet mee. Ik ben erg 
teleurgesteld over het resultaat, 

Recordopbrengst bij 
veiling FC Castricum
Castricum - Het werd een vei-
ling om nooit te vergeten. Ver 
na middernacht was FC Castri-
cum een record rijker. De vijfde 

veiling bracht niet minder dan 
16.330 euro op. De bijzonder ge-
slaagde veiling begon met een 
dankwoord van spreekstalmees-

ter Marcel Klaver: ,,Ik wil graag 
alle middenstanders en het be-
drijfsleven bedanken voor hun 
geweldige bijdragen. Vorig jaar 
hebben wij met de opbrengst 
van de veiling een nieuwe ge-
luidsinstallatie gekocht, die door 
Paul Wendt en Marco Femer is 
aangelegd. Graag een applaus.” 
Waarna het goede doel ter spra-
ke kwam. Dimitri Mehciz: “Met 
veertig man gaan wij in het ka-
der van Cal d’Huzes op 9 juni 
l’Alpe d’Huez opfietsen. De op-
brengst is bestemd voor het on-
derzoek naar kanker.” De veiling 
werd officieel geopend door bur-
gemeester Emmens-Knol die een 
fraaie landkaart van oud Castri-
cum inbracht. Daarna gingen de 
remmen los met dank aan de on-
volprezen veilingmeesters Cees 
Kroone en Nico Beentjes. De ka-
vels vlogen weg en naarmate de 
avond vorderde leek het wel als-
of er steeds meer werd geboden.  
Hoe dan ook, toen de meer dan 
230 kavels onder de hamer wa-
ren geweest, kon de balans wor-
den opgemaakt. (Foto: Han de 
Swart)

verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 en 2011 te steunen. 
Men kan zich van tevoren telefo-
nisch opgeven, tel. 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 5 euro. De aanvang van de-
ze drive is 20.00 uur.

we hadden op z’n minst recht op 
een gelijkspel.”
Het zaalseizoen zit er op voor 
Helios. De start van het seizoen 
was rampzalig. De coach Anand 
Joeloemsing stopte na de eer-
ste wedstrijd en de spelers van 
Helios hadden enige wedstrij-
den nodig om aan die situatie te 
wennen.  De coach van Helios 2, 
Ton van Duijn, heeft als interim 
coach goed werk geleverd en de 
ploeg weer op de rails gekregen. 
Op zondag 3 april staat de eerste 
wedstrijd in het veldseizoen op 
het programma tegen Zaandam-
Zuid. Helios staat in de midden-
moot en is nog niet veilig wat be-
treft degradatie. 

bytechnische rol binnen de ver-
eniging. 
Over de invulling van de open 
gevallen plaats worden ge-
sprekken gevoerd. Obbe Winkels 
neemt de leiding over tot er een 
definitieve oplossing is. 
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Castricum – De Stille Omgang 
vindt dit jaar plaats in de nacht 
van 19 op 20 maart in Amster-
dam. Dit jaar, het 130ste jaar 
van de Stille Omgang, worden er 

Stille Omgang

Tuin van Kapitein Rommel 
doet ook mee aan NL Doet
Castricum - De Tuin van Kapi-
tein Rommel doet op 18 maart 

mee aan NL Doet. Tijdens NL 
Doet steken mensen in het hele 

Castricum - Zaterdag 12 maart 
staat Willem Barnard centraal in 
de vesper over dichters en zie-
ners in de Dorpskerk in Castri-
cum. Willem Barnard, die zijn 
gedichten publiceerde onder het 
pseudoniem Guillaume van der 
Graft, wordt gerekend tot de be-

Barnard centraal in vesper

Actiegroep spreekt Van Ruth

‘Lonen zakken door 
bodem van fatsoen’
Regio - Nerveus groepen ze sa-
men op de parkeerplaats van Vi-
va! Zorggroep. Ze noemen zich 
Actiegroep ‘Wij zijn de Thuis-
zorg’ en ze maken zich hard voor 
behoud van hun loon en werk, 
maar ook voor hun cliënten. 
Maandagmiddag boden ze een 
petitie aan drs. Lucien van Ruth, 
van de Raad van Bestuur van Vi-
va! Zorggroep, aan. De bood-
schap luidt: ‘Geen loonsvermin-
dering maar handhaving van de 
CAO.’

De actiegroep dreigt naar de 
rechter en het UWV te stappen 
als binnen drie dagen niet wordt 
voldaan aan hun eisen. Van Ruth 
zegt dat Viva! Zorggroep met 
de rug tegen de muur staat. Er 
is 3 miljoen euro tekort. “Voor 
de cluster huishoudelijke hulp 
wordt door gemeenten te wei-
nig betaald,’’ zegt hij. Gemeen-
ten willen de tarieven echter niet 
aanpassen en houden vast aan 
de oorspronkelijke afspraken. En 
Viva! ziet geen andere mogelijk-
heden om meer te bezuinigen. 
Alleen de OR van Viva! Zorg-
groep moet nog beslissen over 
de huishoudelijke hulp. Voor 1 
april komt het besluit. 
“Het zit hem in de cliënten die 
meer dan huishoudelijke hulp 
nodig hebben. Daar zijn er meer 
van dan wordt geïndiceerd door 
de gemeenten,’’ zo zegt de ac-

tiegroep. Daardoor loopt Viva! 
Zorggroep geld mis. Wie is daar-
van de schuld? Viva! Zorggroep 
met een te goedkope aanbeste-
ding of gemeenten die telefo-
nisch indiceren, waardoor oude-
ren hun situatie ongewild te zon-
nig voorstellen? 
In ieder geval zijn de thuiszorg-
medewerkers en de cliënten de 
dupe. Want voor de 650 huis-
houdelijke medewerkers van Vi-
va! dreigt ontslag als zij niet col-
lectief akkoord gaan met het 
plan om 20 procent loon in te 
leveren. Zij moeten eerst wor-
den ontslagen en dan een nieuw 
contract tekenen. Van functie 15 
tot 18 gaan zij terug naar func-
tiegroep 10. 
“En dat met uurlonen van 11,50 
tot 13,50 euro,’’ zegt woordvoer-
ster Annemiek Couzy van de ac-
tiegroep. “De lonen zakken daar-
mee door de bodem van het fat-
soen.’’ De actiegroep wordt on-
dersteund door Abvakabo/FNV, 
de SP en GroenLinks. Aanwezig 
zijn twee tweede kamerleden en 
een raadslid uit Haarlem. Tijdens 
de bijeenkomst wordt geroepen 
om een onafhankelijke commis-
sie om onderzoek te doen naar 
de cijfers. Viva! Zorggroep zegt 
openheid in cijfers te geven.
Donderdag 10 maart om half 
acht is de volgende bijeenkomst 
in het stadhuis van Haarlem. 
(Karin Dekkers)

weer uit het hele land circa tien-
duizend bedevaartgangers ver-
wacht die de traditie voortzetten, 
die in het jaar 1345 na het zoge-
naamde Mirakel van Amsterdam 
is ontstaan. Er zijn drie manie-
ren om aan dit evenement deel 
te nemen: lopend heen en terug 

met de bus, heen en terug met 
de bus of per trein naar Zaan-
dam, lopend verder en terug met 
de bus. De kosten voor deelna-
me bedragen 12,00 euro. Infor-
matie en opgave bij Jan Kamp-
huys, tel. 0251-671308 of jan-
kamphuys@hotmail.com.

Kleurig carnavalsweekend 
met De Uylenspieghels 
Limmen - Prins Tyl XIII en zijn 
raad kunnen op een mooi carna-
valsweekend terugkijken. Vanaf 
zaterdag tot en met dinsdag wa-
ren ze elke dag in touw. Zater-
dag begon het met een bezoek 
aan het MCA waar de patiën-
ten uit Limmen verrast werden 
met een bezoekje en een fruit-
mandje. 
’s Avonds was er de gezellige 
gezinsviering in de H. Corneli-
uskerk die goed gevuld was met 
veel verklede kinderen. Hierna 
was er de Foute Avond met de 
band Back4more. Op de zondag 
de optocht die dit jaar wat ver-
lengd was. Een stoet van vijftien 
karren, diverse loopgroepen, rol-
lers en nog meer verklede men-
sen vormde het een mooie bonte 
slinger door de straten van Gor-

teldonk. Na afloop van de op-
tocht kreeg iedere deelnemer 
een medaille en was het een ge-
zellig samenzijn voor jong en 
oud in de Burgerij. Hier was ook 
de prijsuitreiking van de optocht.  
Bij de lopers won de groep ‘Sol-
daat van Oranje’, bij de kleine 
karren ‘Tarzan’. Bij de grote kar-
ren waren er twee heel erg opval-
lend, de HPJ met ‘Op zoek naar..
Jack Sparrow’ een grote piraten-
boot vol piraten en een werkend 
kanon en het vrouwenelftal van 
VV Limmen met ‘Phantom of the 
Opera’, te zien op de foto. 

De jury ging voor het schip en 
zo mocht dit jaar de HPJ met de 
wisselbokaal naar huis. Zondag-
avond was er de disco voor de 
jeugd met dj Harold en een gast-

dj achter de knoppen. Op maan-
dag werd er een bezoek aan Ca-
merdonk, verzorgingstehuis de 
Cameren, gebracht. De bewo-
ners hadden een gezellige mid-
dag met diverse optredens en 
een bingo. Dinsdag was er de 
slotavond ‘We doen het met vi-
nyl’. Iedereen kon deze avond 
zijn favoriete muziek op single 
of lp meenemen. Dj Bob stond 
klaar met zijn draaitafels om de 
vele verschillende verzoekjes te 
draaien. Er werd ook afscheid 
genomen door de raad en prins 
van het carnavalsseizoen. 

Foto’s van de optocht en feesten 
zijn terug te zien op de website 
van de Uylenspieghels, www.uy-
lenspieghels.nl. (Foto Peter van 
Renen).

langrijkste Nederlandse auteurs 
van religieuze poëzie. Sinds 1946 
publiceerde hij tientallen bun-
dels met gedichten. De vesper 
wordt geleid door Ds. Lies Sluis. 
Alle liederen zijn van de hand 
van Willem Barnard. Aanvang 
17.00 uur. 

Bij deze vesper is het mogelijk 
om mee te zingen met het litur-
giekoor. Vanaf 13.30 uur is men 
welkom op de liedmiddag in de 
Dorpskerk. Vanaf dat tijdstip tot 
ongeveer 16.30 uur wordt gere-
peteerd onder leiding van Jel-
le Jan Klinkert. Deelname kost 5 
euro. Aanmelden vooraf bij jelle-
jan@jjklinkert.nl. 

land de handen uit de mouwen. 
De Tuin van Kapitein Rommel 
zoekt nog mensen om van 10.00 
tot 16.00 uur een handje te hel-
pen. Aanmelden kan op www.nl-
doet.nl of bij de Tuin van Kapitein 
Rommel op tel.: 0251-672356. 

Clusius vast en voert actie
Castricum - Leerlingen van klas 
2 van het Clusius College Castri-
cum doen mee aan de actie ‘Zip 
Your Lip’, georganiseerd door 
World Vision. Met ‘Zip your Lip’ 
wil de school aandacht vragen 
voor de honger, armoede en HIV 
problematiek in Afrika en met 
name in Oeganda. De leerlingen 
van klas 2 zullen vanaf 16 maart 
vanaf 8.00 uur 24 uur hun lippen 
‘zippen’, oftewel niet eten, om zo 
te ervaren hoe het is om honger 
te hebben. De leerlingen mo-
gen wel thee en water drinken 
tijdens de actie. Als hoogtepunt 
zullen de leerlingen van leerjaar 

2 op school een rommelmarkt en 
andere acties organiseren in de 
aula op woensdag 16 maart en 
zo hopen zij veel geld op te halen 
voor het goede doel. De rommel-
markt in de aula is van 13.30 tot 
21.30 uur. Naast tweedehands 
spullen, muziek, eten, drinken, 
spelletjes en dergelijke zullen 
ook spullen verkocht worden die 
door de leerlingen zijn gemaakt 
tijdens de praktijklessen, De vol-
gende dag wordt om 8.00 uur het 
vasten afgesloten met een geza-
menlijk ontbijt in de aula. Dan 
wordt ook het opgehaalde be-
drag bekendgemaakt.
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Initiatief voor meer sport 
en cultuur op scholen
Castricum - De gemeente Cas-
tricum kan subsidie krijgen van 
het Rijk om de ontwikkeling van 
brede scholen te stimuleren. Een 
brede school biedt kinderen ex-
tra sport en cultuur die aansluit 
aan activiteiten na school bij 
sportverenigingen, bibliotheek, 
muziekschool of andere instel-
lingen.
De gemeente en de deelnemen-
de instellingen moeten naast de 
rijkssubsidie ook meebetalen. 
De gemeenteraad besloot in no-
vember 2010 te onderzoeken of 
hiervoor voldoende draagvlak 
bestaat. CDA, PvdA en Groen-
Links hebben dit in samenspraak 
met de gemeente uitgewerkt. Op 
10 maart komt het voorstel van 
de wethouder in de raadscarrou-
sel. CDA, PvdA en GroenLinks 
doen daarnaast verslag van al-
le contacten met scholen en ver-

enigingen die zij gepolst hebben 
of zij mee wilden doen. Doel is 
om ‘combinatiefunctionarissen’ 
in te zetten die zowel binnen als 
buiten school met de kinderen 
werken.
Zes scholen in de gemeente 
hebben al ervaring opgedaan 
met het BOS-project (Buurt, On-
derwijs en Sport), waardoor ze 
extra konden inzetten op sport 
en bewegen binnen en buiten 
school. Zij zijn enthousiast om-
dat de gymnastiekles meer vari-
atie biedt, achterblijvertjes beter 
betrokken worden en veiligheid 
beter gewaarborgd is. De zes 
scholen willen dan ook graag 
doorgaan.

Ook andere scholen hebben be-
langstelling om hun aanbod van 
sport en cultuur uit te breiden en 
beter aan te sluiten bij wat kin-

deren na school kunnen doen. 
Sportverenigingen zien kansen 
om met een combinatiefuncti-
onaris de brug te slaan tussen 
sport in de klas en sport bij de 
club. Sommige scholen geven 
de voorkeur aan muziek, toneel 
of schilderen, of denken aan be-
ter lezen en internetgebruik. In-
stellingen als Toonbeeld en bibli-
otheek Kennemerwaard kunnen 
dat bieden. 
Naschoolse opvang staat nu nog 
vaak los van de scholen. Ook die 
aansluiting kan beter. CDA, PvdA 
en GroenLinks willen graag vaart 
zetten achter het project. Zij 
doen een aantal aanbevelingen 
om in te zetten op de grote lijnen 
van het raadsvoorstel zodat de 
scholen samen met de vereni-
gingen in het schooljaar 2011- 
2012 met de uitvoering kunnen 
beginnen.

Limmen is artistiek en creatief!
Limmen - Op 12 en 13 maart is 
in het cultureel centrum Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg 
64 een zeer veelzijdige exposi-
tie van kunstenaars uit Limmen 
en  omgeving te zien. Op de bo-
venverdieping zullen vele schil-
derijen en beeldhouwwerken te 
bewonderen zijn. In de bene-
denzaal wordt tijdens een work-
shop met Das-klei iets moois ge-
maakt. Meedoen kost vijf eu-
ro. Ook is er een demonstratie 
glas en porselein beschilderen 
en worden er kettingen van bin-
nenbanden gemaakt, glaskralen 
gebrand en zijn handgemaakte 
vilten tassen en shawls te zien. 
Anna van Anastasia staat er met 
zeepjes aan draden en de Wol 
met spullen uit Burkina Faso. Het 
fototeam Karavaan maakt fo-
to’s van de bezoekers en de Alk-
maarse kunstschilder Jan Hoek 
maakt portretten. Zondag speelt 
op de bovenverdieping het trio 
De Mannen. Kunstenares Tineke 

Pijnappel zal deze tentoonstel-
ling openen. Op de foto is een 
van haar kunstwerken te zien. 
De expositie is op beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur 
en de entree is gratis. 

Portretmodellen gezocht
Tijdens de expositie zal deelne-
mer Jan Hoek tussen 13.00 en 
17.00 uur demonstraties geven 
van portretschilderen. Voor de-
ze demonstraties zoekt hij eni-
ge portretmodellen. Zij kun-
nen zich opgeven bij Jan Hoek 
op tel. 072-5129262 of per mail 
janhoekalkmaar@12move.nl en 
moeten bestand zijn tegen wat 
bekijks.
Wanneer het portret, tijdens de 
manifestatie gemaakt, klaar is 
kan het model dat desgewenst 
kopen voor materiaalprijs (olie-
verf op linnen). De bezoekers 
kunnen doorlopend kijken hoe 
het portret ontstaat van blanco 
doek tot eindresultaat.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
22-02-2011: Elize Ylona, dochter 
van N.C. Eijgenberger en A. Al-
leman, geboren te Alkmaar. 23-
02-2011: Merel Marlies, dochter 
van K.R. Wensveen en R. Bugel, 
geboren te Alkmaar. 27-02-2011: 
Sienna, dochter van D.G. Ixer en 
K. Mooi, geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Akersloot:
22-02-2011: Teun, zoon van K. 
Spil en M. Bloem, geboren te 
Amsterdam. 23-02-2011: Dave 
Roy, zoon van M.J.H.C. van Dijk 
en A.H.P. Oosterbrug, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Limmen:
27-02-2011: Liza, dochter van 
R.C. Molenaar en P. Wielinga, 
geboren te Alkmaar. 01-03-2011: 

Tygo Theodorus Robertus, zoon 
van R.F.J. Glorie en M. Rienstra, 
geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
25-02-2011: Kaandorp, Stefan 
R.M. en Koeman, Astrid, beiden 
wonende op de Woude. 25-02-
2011: van den Hooff, Peter en 
Könemann, Mettelena E.M., bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden: 
Wonende te Castricum:
22-02-2011: Nijhuis, Boukje, oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met G.J. Riethorst.
Wonende te Limmen:
01-03-2011: Kaandorp, Gerarda 
E., oud 67 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J.H. Leurs.

Oratoriumvereniging 
op zoek naar vrienden
Castricum – Ook vriend worden 
van de Castricumse Oratorium-
vereniging (COV)? De Vrienden-
kring ondersteunt dit ruim veer-
tig jaar bestaande koor. Met hun 
steun kan het koor, ondanks het 
wegvallen van een aantal sub-
sidies, concerten blijven geven. 
Voor een bijdrage van minimaal 
30 euro krijgen leden eenmaal 
per jaar 10 euro korting op een 
toegangskaart voor een concert 
in de Pancratiuskerk en een ge-
reserveerde plaats op een van de 

eerste rijen. Ook kunnen leden 
van de Vriendenkring een twee-
de kaart (zonder korting) bijbe-
stellen voor een dergelijke gere-
serveerde plaats. Vrijdag 8 april 
is het volgende concert van de 
COV. Het koor voert dan de Jo-
hannes Passion van J.S. Bach 
uit. Bestelformulieren zijn te vin-
den op www.covklanken.nl. Bel 
voor meer informatie over de 
Vriendenkring Truus Bronkhorst, 
tel.: 0251-654258 of mail: truus.
bronkhorst@casema.nl. 

Informatieochtend 
Het Kleurenorkest
Limmen – Op woensdag 16 
maart is er een informatieoch-
tend bij Het Kleurenorkest van 

9.30-11.00 uur op de Oosterzij-
weg 8. Het Kleurenorkest is de 
eerste school in Nederland die 
het Natuurlijk Leren vormgeeft 
vanuit de pijlers: NLP, Systemi-
sche benadering en Oplossings-
gericht Werken. 

Roofvogelexcur-
sie voor jongeren
Castricum - Op zondag 13 
maart organiseert de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een roofvogelexcursie voor jon-
gens en meisjes tussen de 10 en 
18 jaar. Tijdens de excursie ver-
tellen de excursieleiders over 
roofvogels; hoe ze leven, wat ze 
eten, hoe ze jagen, en laten ze 
materiaal zien. En zullen ze pro-
beren alle vragen over roofvo-
gels te beantwoorden. Wie mee 
wil met deze excursie, moet op 
zondag 13 maart om 9.30 uur 
met de fiets klaar staan bij de 
fietsenstalling achter het NS-
station Castricum. Daar begint 
de excursie en daar eindigt die 
om ongeveer 12.30 uur ook weer. 
Aangeraden wordt om een ver-
rekijker mee te nemen. Geïnte-
resseerden kunnen zich na af-
loop van de excursie opgeven 
voor de jongerengroep van de 
Vogelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland. Foto: Rob Bijlsma

Optreden Middelie tijdens 
de zondagmiddagsociëteit
Castricum - Onder begeleiding 
van accordeonistes en de drum-
mer zingt meezingkoor Midde-
lie een breed repertoire aan Hol-
landse liedjes. Op 13 maart ver-
zorgt het meezingkoor een op-
treden tijdens de zondagmid-

dagsociëteit in ontmoetingscen-
trum Geesterhage. De sociëteit 
vindt plaats van 14:00 tot 16:00 
uur in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 5. 
Entree 4 euro. Voor meer infor-
matie: tel. 0251-656562.
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Biljartvereniging WIK

Van Duin topper van slotavond
Castricum - Dinsdag 1 maart 
was de laatste wedstrijdavond 
van de libre wintercompetitie 
2010-2011. Wim van Duin sloot 
zijn wisselvallig verlopen compe-
titie winnend af tegen een toch 
goed spelende Siem Bakkum. 
Maar de 16 beurten die Wim 
nodig had om zijn 34 carambo-
les bij elkaar te stoten, waren te 
kort voor Siem om de partij naar 
zich toe te halen. Met zijn prach-
tige moyenne van 3,25 scoorde 
hij toch nog een winstpunt. Er 
stonden ook nog twee prestige 
partijen op het programma: Pe-
ter Groenendal moest tweemaal 
aantreden tegen respectieve-
lijk Kees Baars en Peter Weijers. 
In zijn partij tegen Kees Baars 
keek hij na 10 beurten tegen een 
grote achterstand aan, 59 voor 
Kees, met een prachtige serie 
van 32 gevolgd door een van 15, 
terwijl zijn saldo op dat moment 
maar op 16 caramboles stond. 
Met wat verbale plaagstootjes 
wederzijds, moest Kees lijdzaam 
toestaan dat Peter steeds beter 
in het spel kwam, en met ruim 
spel zijn 76 caramboles in pre-
cies 30 beurten bij elkaar had. 

Kees bleef steken op 92 van de 
te maken 116. Peter Weijers wil-
de zijn laatste partij van het sei-
zoen beslist  winnen om de vier-
de plaats te veroveren op Cyn-
thia Slinger. In een gelijk op-
gaande partij tegen de Castri-
cummer Peter Groenendal, was 
hij vooral in het laatste gedeelte 
van de partij, iets sterker in het 
maken van series. In 21 beurten 
was de wedstrijd beslist, Lim-
mense Peter vier winstpunten en 
een wedstrijdmoyenne van 143% 
en Castricumse Peter een winst-
punt voor zijn wedstrijdmoyenne 
van 121%. Cor Stroet had er ook 
zin in om af te sluiten met een 
goede partij. In 20 beurten liet hij 
Cynthia Slinger achter zich, vier 
winstpunten rijker met een mooi 
wedstrijdmoyenne van 151%. 
Klaas Jongeneel liet tegen de 
kampioen Gert Lute weer eens 
zien dat hij niet voor niets in de 
top 10 staat. In 22 beurten wees 
hij Gert terug, zijn 61 carambo-
les waren binnen, Gert bleef ste-
ken op 75 van de te maken 91. 
Vier winstpunten voor Klaas en 
een voor Gert.
Na deze slotavond zijn de stand 

en persoonlijke resultaten be-
kend. Buiten dat Gert Lute met 
ruim verschil kampioen is ge-
worden, heeft hij ook een aan-
tal goede persoonlijke resultaten 
behaald te weten hoogste ge-
middelde wedstrijdmoyenne van 
de gehele competitie: 122%, het 
hoogste moyenne van 3,72 en de 
hoogste partij moyenne van 6,50. 
Ferry van Gennip geeft aan dat 
zijn tweede plaats verdiend is, 
hij won de meeste en verloor de 
minste partijen: 15 respectieve-
lijk 6. Henks Stengs heeft maar, 
door familieomstandigheden, de 
helft van de competitie mee kun-
nen doen, maar heeft toch de 
hoogste score in een partij op 
zijn naam gebracht, 36 caram-
boles. 
Eindstand seizoen 2010-2011: 
1. Gert Lute 65 punten, 2. Fer-
ry van Gennip 60 punten, 3. Pe-
ter Ent 59 punten. Deze afgeslo-
ten competitie zullen zij herin-
neren als een seizoen waarin zij 
van hun gewaardeerde lid en se-
cretaris Piet Liefting, helaas af-
scheid moesten nemen. Volgen-
de week wordt gestart met de 
zomercompetitie Driebanden.

Benauwde remise voor Vredeburg 2
Limmen - Vrijdag speelde 
schaakvereniging Vredeburg 2 
de bondswedstrijd tegen het uit 
Hoorn afkomstige Caissa 5. 
Na overwinningen van Robert 
Termes, Bert Hollander en Marc 
Voorwalt, een remise van Bar-
ry Blekemolen en nederlagen 
van Dick Aafjes en de ‘young-
sters’ Sandra Hollander en Hidde 
Ebels stond een tussenstand van 
3,5 tegen 3,5 op het scorebord. 

Alle ogen waren gericht op het 
vijfde bord waar Jan Levering, 
met een pion minder, met de 
zwarte stukken overeind moest 
zien te blijven om een nederlaag 
voor de Limmers te voorkomen. 
Met nauwkeurige zetjes slaagde 
Levering in die missie. Met zijn 

remise werd de benauwde 4-4 
uit het vuur gesleept. 
Tegelijkertijd werd de negentien-
de ronde van de interne com-
petitie gespeeld. Jos Admiraal 
speelde in zijn partij tegen Niels 
Hageman het Morra-gambiet, 
een opening waarbij de witspe-
ler een pion offert om een scher-
pe aanval op de zwarte koning te 
verkrijgen. Hageman kende de 
theorie onvoldoende en keek na 
een zet of dertien al tegen een 
ruïne aan, waarna opgeven de 
enige goede beslissing was. Dat 
heet dan een miniatuurtje! Kop-
loper Ed Stolp deed goede za-
ken op de ranglijst door in een 
lange partij achtervolger Harold 
Ebels te verslaan. De opmars 
van de vrije centrumpionnen gaf 

de doorslag. De sterk spelende 
Alex Termes boekte een fraaie 
overwinning op Ed van Duin. De 
zwarte koning werd in de hoek 
gedreven en vervolgens mat ge-
zet met behulp van dame en to-
ren. Robin Rommel revancheer-
de zich op zijn snelle nederlaag 
van vorige week en versloeg Ro-
nald van der Storm met gedeci-
deerde zetten. Jomme Heckers 
probeerde Jeroen van Vliet nog 
te vermurwen met een remise-
voorstel, maar daar trapte Van 
Vliet, die veel beter stond en de 
overwinning binnen handbereik 
had, niet in. 
Op vrijdag 11 maart wordt er niet 
geschaakt. De zaal is niet be-
schikbaar vanwege Limmen Cre-
atief.

1250ste doelpunt op 
Mini WK FC Castricum
Castricum - Het was een hele klus voor FC Castricum coördinator 
Franc Winter om alle gescoorde doelpunten van het Mini WK bij elkaar 
op te tellen. Het was daarom zondag toch wel een bijzondere gebeur-
tenis: het 1250ste doelpunt werd gescoord. Dat is gevierd met een 
heerlijk stuk taart en alle 40 mini’s hebben in het zonnige weer er van 
gesmuld. Op de foto v.l.n.r.: Martin Huarkov, Valentino Veldt, Djoeke de 
Ridder, Lisa Stengs en Vince Winter. (foto: Han de Swart).

Start competitie HSV Limmen
Limmen - Zondag 13 maart start 
de witviscompetitie van de HSV 
Limmen weer. Dit jaar worden 
er tien wedstrijden gehouden, 
waarvan de vijf beste tellen voor 
het eindklassement. De compe-
titie bevat wateren in de directe 
omgeving van Limmen en enke-
le stekken iets verder weg, regio 
Heerhugowaard en Alkmaar. Het 
seizoen opent in de Markervaart 
nabij de Woude. Verzamelen en 
stekloting om 7.00 uur bij Albert 
Heijn te Limmen. De wedstrijd is 
van 8.00 tot 11.00 uur.
Opgeven tot vrijdagavond 20.00 

uur bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056 of op 06-27872854 of 
bij René Levering, 072-5054175. 
Er wordt geen stek uitgezet voor 
vissers die niet hebben opgege-
ven. Deelname kost 3 euro per 
wedstrijd. Er wordt gevist om 
dagprijzen en een eindklasse-
ment. 

Vissers van HSV Castricum, 
DVW Heiloo en De Sander kun-
nen deelnemen aan deze com-
petitie. Tijdens deze wedstrijd is 
het gebruik van wormen toege-
staan.

Tulpencursus bij MHCC
Castricum - De jaarlijkse tul-
pencursus gaat weer van start 
bij hockeyclub MHCC. Geduren-
de een cursus van vier weken, 
gehouden op 19 en 26 maart, 
2 en 9 april op sportpark Wou-
terland, kunnen kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar, ingedeeld 
op leeftijd, kennismaken met 
de hockeysport. De enthousias-
te jeugdleden leren de kinderen 
de beginselen van hockey door 
leuke spelletjes te spelen, bal-
oefeningen te doen en er wordt 
zelfs een wedstrijdje gespeeld. 
Aanmelden voor de tulpencur-
sus kan vanaf 9.45 uur, de cur-
sus start om 10.00 uur en duurt 

inclusief opruimen en limonade 
drinken tot 11.15 uur. Uiteraard 
schept de deelname geen ver-
plichtingen en is de cursus gra-
tis. De hockeyclub stelt een hoc-
keystick beschikbaar. Voor geïn-
teresseerde ouders zal er op 19 
maart tijdens de training, een 
informatiebijeenkomst over de 
hockeyclub worden gehouden. 

Meer informatie over de tulpen-
cursus is te verkrijgen bij Mari-
ette van de Bovenkamp, tel. 06-
19336800 of Sandra Bongers, tel. 
06-57821262 of door een mail 
te sturen naar tulpencursus@
mhcc.nl. 

Rugbyturven Cas RC kampioen
Castricum - Zaterdag 5 maart is het turventeam van de Castricum-
se rugbyclub Cas RC districtskampioen geworden. Op de door de rug-
bybond georganiseerde kampioenschappen in Haarlem wisten de 6-8 
jarige rugbyjongens én –meisjes zich kranig te weren tegen de rug-
byteams van Drachten, Den Haag, Almere, Waterland en Haarlem. 
Door goed teamwork, snelle tackles en natuurlijk vele vliegende try’s 
werden alle wedstrijden met meer dan drie punten verschil gewonnen! 
Daarmee verdienden de Cas-rugbyturven écht de eerste plaats van 
deze kampioenschappen. Foto: Theo Beentjes.



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
9 maart 2011

Raadsplein 10 maart 2011
Raadscarrousel
19:30 - 21:00 uur: Bomenbeleidsplan
19:30 - 20:30 uur: Invoering  combinatiefuncties 2011 en 2012
20:30 - 21:00 uur: Vervolg bespreking totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst
21:15 - 21:45 uur: Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen*
21:15 - 22:00 uur: Regels afdracht en onttrekking egalisatiereserve sociale woningbouw

Raadsvergadering
22:15 uur: Vervolg bespreking motie van afkeuring PvdA inzake handelwijze toezicht en handhaving strand
 Besluitvorming
 Motie van afkeuring PvdA inzake handelwijze toezicht en handhaving strand
 Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst (ovb van uitkomst carrousel)
 Motie VVD openstelling winkels op zondag
 Motie VVD verhard pad naar strand Bad noord
 Controleprotocol 2010-2013 inclusief normenkader

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een 
* kan niet (opnieuw) worden ingesproken

aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouw-
zaken dient u vooraf een afspraak te maken. Tel.  0251-
661122.
Omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
180211 Lizzy Ansinghstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
230211 Volkstuinencomplex bij Castricummerwerf 
 in Castricum
 Het plaatsen van een tuinberging
280211 Eerste Groenelaan 74 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor buitenschoolse 
 opvang voor max. 30 kinderen
010311 Ravelstraat 18 in Castricum
 Het plaatsen van een carport
020311 Dorpsstraat 66a in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel en wijziging 
 van de bestemming horeca/bioscoop
 Plantenhove 25 in Castricum
 Het plaatsen van een blokhut
 Prinses Marijkestraat 21 in Castricum
 Het vernieuwen van het dak van een berging
030311 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
 Het plaatsen van een berging in de voortuin
 Keizerskroon 22 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op een garage
040311 ’t Kieftenland 24 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Achterweg 15 in Limmen het tijdelijk plaatsen  
 van een woonunit

verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
230211 Puikman 1 in Castricum
 Het slopen van een woning 
 Bloemgaarde 50 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
250211 Witte de Withstraat 3 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen 
 Vierhuyzen 6 in Akersloot
 Het bouwen van een woning
280211 Hendrik Casimirstraat 20 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Laan van Albert’s Hoeve 159 in Castricum
 Het vergroten van een dakopbouw
020311 Iepenlaan 67 in Castricum
 Het bouwen van een erker
 Lizzy Ansinghstraat 11 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Lizzy Ansinghstraat 9 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Lizzy Ansinghstraat 7 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Lizzy Ansinghstraat 3 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Lizzy Ansinghstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Lizzy Ansinghstraat 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

APV vergunningen
Akerpop 2011: aan jongerencentrum De Storey Club voor 
het organiseren van  Akerpop 2011 op het Wilhelminaplein 
te Akersloot op 21 en 22 mei 2011.

De informatiebijeenkomst over Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
op Duin en Bosch trok meer mensen dan 
waarvoor plaats was. Daarom volgt er 
een tweede bijeenkomst over de moge-
lijkheid zelf een woning te bouwen op 
het terrein van Duin en Bosch. Deze is 
op dinsdag 15 maart. De bijeenkomst is  

bedoeld voor geïnteresseerden die de vo-
rige bijeenkomst niet bij konden wonen. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan 
bij Igor Sancisi van Grayfield Manage-
ment & Consultancy: info@grayfield.nl.
Na aanmelding ontvangt u nadere infor-
matie over tijdstip en plaats van de bijeen-
komst. 

2e Informatiebijeenkomst wegens grote belangstelling
eigen huis bouwen op duin en Bosch

Raadsactiviteiten 
17 maart 2011
20.00 - 21.30 uur: Toelichting op de  
beleidsnota Archeologie

WWW.
CASTRICUM.NL



Beachgolf: aan CAL D’Hues vergunning  voor het 
organiseren van een beachgolf ten behoeve van het 
KWF-Kankerbestrijding op het strand te Castricum 
op 12 maart  2011
Estafetteloop Rode Kruis: aan het Nederlandse Rode 
Kruis voor het organiseren van de 8e Estafetteloop 
Den Helder-Maastricht, voor zover deze op het 
grondgebied van de gemeente Castricum wordt ge-
houden, op 26 maart 2011.
Ontheffing sluitingsuur CSV Handbal: ontheffing  slui-
tingsuur verleend in de nacht van 25 op 26 maart 2011 
tot 02.00 uur.
Standplaatsvergunning visproducten: standplaats 
vergunning is verleend aan Vishandel Poelman en 
Molenaar voor het innemen van een standplaats op 
de dinsdagen op het Raadhuisplein te Akersloot voor 
de verkoop van vis tot 31 december 2011.
Vergunning reclameborden: aan Centercom Buiten-
reclame is voor het plaatsen van reclameborden tbv 
de campagne ‘Blijf positief opvoeden’ in Limmen en 
Akersloot van 22 t/m 31 maart 2011.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen 
binnen 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging voornemen voorbereiding be-
stemmingsplan Bakkum Noord
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) te kennen dat bovenstaand be-
stemmingsplan wordt voorbereid. Het gebied beslaat 
het deel van de gemeente aan weerszijden van de 
Heereweg, direct ten noorden van de Zeeweg, tot en 
met de noordelijkst gelegen bebouwing welke nog 
tot de bebouwde kom wordt gerekend. De plangrens 
wordt gevormd door de grens tussen de kern (met 
bijbehorende percelen) en het buitengebied.
Het bestemmingsplan maakt deel uit van het uitvoe-
ringsprogramma actualisatie bestemmingsplannen.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier ge-
meld dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen 
gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit 
voornemen naar voren te brengen en dat er geen 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt ge-
steld advies uit te brengen over dit voornemen. Dit 
komt later in de procedure aan de orde.
Het voorontwerp-bestemmingsplan zal op een nader 
te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage 
worden gelegd en is dan te raadplegen op www.
castricum.nl. De termijn van de terinzagelegging 
wordt vooraf gepubliceerd in het Nieuwsblad voor 
Castricum en op www.castricum.nl.
Meer informatie: mw. P. Drenth-Reus, team Bouwen, 
Wonen, Bedrijven, tel: (0251) 661 122.

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Dokter van Nievelt- 
weg 20 in Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dok-
ter van Nieveltweg 20 in Castricum’ ter inzage ligt en 
dat op grond van de Inspraakverordening Castricum 
inspraakreacties kunnen worden ingediend. 
Het bestemmingsplan is opgesteld n.a.v. van het re-
aliseren van twee pannavelden t.b.v. de schoolkinde-
ren en de kinderen in de omgeving. Het plangebied 
betreft de groenstrook gelegen naast het schoolplein 
van de Augustinusschool in Castricum. Ten noorden 
van het plangebied loopt de Dokter van Nieveltweg, 
ten oosten is sprake van een openbare parkeervoor-
ziening en de ligging van Wayenburgh. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 maart 
2011 zes weken lang ter inzage in de gemeentelijke 
locatie in Limmen. Tevens is het plan te raadplegen 
op www.castricum.nl en op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties 
worden ingediend bij het college van Castricum. Ver-
meld u boven aan de brief ‘inspraakreactie op het 
voorontwerp-bestemmingsplan Dokter van Nievel-
tweg 20 in Castricum’. Om mondelinge inspraakre-
acties in te dienen, dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk 
een week voor het einde van de terinzagelegging, 
een telefonische afspraak te maken. Meer informatie: 
mw. P.C.J. Drenth-Reus, tel. (0251) 661 122.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Limmen - 
Zandzoom’ en exploitatieplan ‘Limmen - Zandzoom’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan 
‘Limmen - Zandzoom’ en het bijbehorende exploita-
tieplan gewijzigd zijn vastgesteld door de gemeente-
raad bij besluit van 3 februari 2011.
Begrenzing bestemmingsplan:  Het gebied bestaat 
uit twee delen. Het grootste deel wordt begrensd 
door de gemeentegrens met de gemeente Heiloo  
de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de 
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat, de Westerweg 
en de spoorlijn. Het kleinste deel wordt begrensd 
door de gemeentegrens in het noorden, GGZ locatie 
De Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg. Het 
nieuwbouwproject Hogeweg/Pagenlaan en het be-
drijventerrein Nieuwelaan vallen buiten dit bestem-
mingsplan.
Begrenzing exploitatieplan: Het bestrijkt in hoofdlijn 
hetzelfde gebied als het bestemmingsplan met dien 
verstande dat bij het exploitatiegebied de bestaande 
woningbouw en infrastructuur niet binnen de be-
grenzing valt.
Doel bestemmingsplan:  Het bestemmingsplan 
maakt het primair mogelijk om middels uitwer-
kingsplannen tot realisatie te komen van maximaal 
565 woningen in het gebied ‘Limmen - Zandzoom’ 
als onderdeel van het project ‘Wonen in het Groen 
Heiloo/Limmen’. Verder biedt het bestemmingsplan 
een eigentijds planologisch en juridisch kader voor 
bestaande en te handhaven bebouwing en functies 
in het gebied.  
Doel exploitatieplan: Met het exploitatieplan verze-
kert de gemeente:
1. een goede ruimtelijke kwaliteit van de ontwikke-

ling;
2. een juiste uitvoering van de werken;
3. een eerlijke verdeling van de kosten en baten.
Wijzigingen: De wijzigingen zijn een gevolg van het 
verwerken van de zienswijzen, actualisering en ver-
werken van opmerkingen van de raad. 
Inzage: Het bestemmingsplan en het exploitatieplan, 
evenals het besluit tot vaststelling inclusief alle bijla-
gen, liggen met ingang van vandaag, 9 maart 2011, 
gedurende zes weken, ter inzage bij de gemeentelijke 
locatie te Limmen. Tevens staat het plan op de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de web-
site van de gemeente Castricum: www.castricum.nl.
Beroep: Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). Voor de behandeling van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd. 
Voorlopige voorziening: De werking van een besluit 
wordt door indiening van een beroepschrift niet op-
geschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed 
dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag); voorwaarde is dat te-
vens een beroepschrift is ingediend. Voor de behan-
deling van zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  
Voor meer informatie of een afspraak: mevr. H. 
Goverde-Bruins,: team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
tel. 0251-661153.

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 
Buitengebied
Burgemeester en wethouders van Castricum delen 
ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke or-
dening (Bro) mee dat het gemeentebestuur voorne-
mens is een bestemmingsplan voor te bereiden voor 
het buitengebied van gemeente Castricum.  
Het bestemmingsplan zal voorzien in het actualise-
ren van de huidige bestemmingsplannen voor het 
buitengebied. Het plangebied bestaat uit het buiten-
gebied van gemeente Castricum. De volgende gebie-
den vallen buiten het plangebied: de dorpskernen, 
het duingebied, de bedrijventerreinen, de Woude en 
Bakkum Noord.
Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage, 
kunnen er geen zienswijzen worden ingediend en 
wordt er geen onafhankelijke instantie in de gele-
genheid gesteld advies uit te brengen over dit voor-
nemen. Op een nader te bepalen tijdstip wordt een 
voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage 

gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het 
plan. In het Nieuwsblad voor Castricum en op de 
gemeentelijke internetsite wordt aangekondigd wan-
neer en op welke manier u kunt reageren. 
Meer informatie: afdeling Dienstverlening, team 
Bouwen, Wonen en Bedrijven, mevr. A. Slokker, tel: 
(0251)661186. 

Ontwerp-structuurvisie 
Bedrijventerreinen 

Burgemeester en wethouders van Castricum ma-
ken bekend dat de ontwerp-structuurvisie bedrij-
venterreinen,’ ter inzage ligt en dat op grond van 
de Inspraakverordening Castricum inspraakreacties 
kunnen worden ingediend. De mogelijkheid tot het 
indienen van een inspraakreactie wordt verleend aan 
ingezetenen en belanghebbenden. 
De ontwerp-structuurvisie is gebaseerd op een on-
derzoek van BRO en geeft per woonkern een advies 
over het beleid voor bedrijfshuisvesting. Uitgangs-
punt in het advies is de behoefte van lokale onder-
nemers aan huisvesting van hun bedrijf in de eigen 
woonkern/gemeente. 
De ontwerp-structuurvisie ligt met ingang van don-
derdag 10 maart aanstaande tijdens de openingstij-
den gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeen-
tehuis, afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw 
4 te Limmen. Gedurende deze termijn kunnen in-
spraakreacties worden ingediend. De inspraakreacties 
dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend 
en moeten worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Wij verzoeken 
u boven aan de brief te vermelden ‘inspraakreactie 
ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen’. 
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor kunt u, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak 
maken met mevr. M. van der Horst Jansen-Sikkens 
via tel. (0251) 661122 of per mail horst@castricum.
nl. 
Na afloop van de termijn van het indienen van re-
acties zullen deze, indien tijdig ingediend, worden 
betrokken bij de opstelling van de structuurvisie be-
drijventerreinen. 

actualisatie HandBOek 
Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in 2007 het Handboek Bestemmingsplannen vastge-
steld. Het handboek geeft inzicht in welke eisen de 
gemeente Castricum stelt aan de nieuw te vervaardi-
gen bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied. 
Tevens wordt in een bijlage aangegeven welke uni-
forme regels de gemeente wil hanteren voor de be-
stemmingsplannen. Onder andere door de inwerking 
getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
was er behoefte aan een actualisatie van het hand-
boek. Op 1 maart 2011 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders het geactualiseerde Hand-
boek Bestemmingsplannen vastgesteld. 
U kunt het Handboek Bestemmingsplannen inzien 
bij de gemeentelijke locatie, afdeling Dienstverlening 
gedurende de openingstijden. Het handboek staat te-
vens op de website van de gemeente.

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 namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 9 maart 2011




