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Motie om Dubbele Lus
van ondergang te redden 
Castricum - Tijdens de raads-
vergadering donderdagavond 
wordt een gezamenlijke motie 
van VVD, PvdA en GDB inge-
diend waarmee getracht wordt 
de Dubbele Lus te redden. Het 
hardloop- en wielerevenement 
dreigt te verdwijnen omdat er een 
financieel tekort is van 10.000 tot 
15.000 euro. Door het wegvallen 
van de hoofdsponsor kan de or-
ganisatie de financiering op kor-

te termijn niet rond krijgen. Dat 
zou betekenen dat  zonder finan-
ciële steun een dertigjarige tra-
ditie stopt.
Om dit te voorkomen vragen de 
drie partijen het college al het 
mogelijke te doen om het eve-
nement in 2009 en daarna door 
te laten gaan. In de motie wordt 
verzocht om eenmalig maximaal  
10.000,- euro ter beschikking te 
stellen. 

Inschrijven voor Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 14 
maart kunnen tweehonderd 
kinderen worden ingeschre-
ven voor deelname aan Timmer-
dorp 2009. Timmerdorp wordt 
dit jaar gehouden van maandag 
10 tot en met vrijdag 14 augus-
tus. Deelnemers kunnen alleen 
door volwassenen worden inge-
schreven. De inschrijving vindt 

plaats in basisschool Visser ‘t 
Hooft, Kemphaan 17, van 9.30 
tot 11.00 uur.

Deelname kost 20,00 euro. Per 
gezin dient een volwassene 
twee stempels te halen door een 
aantal uur een bijdrage te leve-
ren aan de totstandkoming van 
het evenement. 

Meedoen aan zware wandel-
tocht voor onderwijs in Mali

Castricum - Monique, Selfa, 
Manon en Priscilla, vier Castri-
cumse meiden, wandelen op 20 
en 21 juni mee met The Beach 
Cruisers tijdens de Oxfam Novib 
Trailwalker. Deze wandeltocht 
is honderd km lang en wordt in 
maximaal dertig uur gelopen. 
Selfa Verlaat vertelt: “We begin-
nen op zaterdagochtend en ein-
digen zondagmiddag, dus dwars 
door de nacht heen. De route 
gaat over de Veluwe via onver-
harde paden en met behulp van 
GPS lopen we zo van checkpoint 
naar checkpoint. Hier vinden we 
ons eigen supportteam, bestaan-
de uit Rogier en Liesbeth.” 
Voordat de meiden aan de start 
mogen verschijnen, hebben zij 
een minimale sponsorinleg van 
3.000 euro nodig. Met dit be-
drag kunnen er 120 kinderen 
naar school in Mali. Het uitein-
delijke doel van de Trailwalker is 
om 18.000 kinderen naar school 
te kunnen laten gaan. “We zijn 
net begonnen met de trainingen, 
want we zijn alle vier onervaren 
wandelaars, dus dat wordt nog 
wat! Wij zijn in ieder geval erg 
gemotiveerd en enthousiast. Ik 
hoop dat Castricum ons wil hel-
pen dit goede doel te steunen.”

Meer informatie is te vinden op 
http://2009.trailwalker.nl/Team-
Detail.aspx?teamId=122 waarop 
ook de mogelijkheden tot spon-
soring te vinden zijn. Contact 
met het team The Beach Crui-
sers? Bel Selfa Verlaat op 06-52 
639320 of stuur een e-mail naar 
selfa@selfa.nl. 

Limmen - Zondag werd tus-
sen 16.30 en 21.15 uur ingebro-
ken in een woning aan de Dus-
seldorperweg. De daders kwa-
men binnen door op het dak van 
een aanbouw te klimmen en ver-
volgens een slaapkamerraam te 
forceren. 

De gehele woning werd door-
zocht waarbij in ieder geval geld 
werd gestolen. Het valt de po-
litie op dat de laatste tijd meer 
meldingen komen van inbraken 
waarbij de daders via een plat 
dak en een slaapkamerraam de 
woning binnenkomen. Slaapka-
merramen zijn vaak voorzien van 
kwalitatief eenvoudig hang- en 
sluitwerk waardoor het inbreken 
eenvoudig wordt. 

Woninginbraak

S E L E C T W I N D O W S

Tel. 023 538 22 77

www.fijnerwonen.nl
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nieuw
mokka dyonaise

vanille progrès, mokka slagroom, 
chocolade

6 personen
van e8,95 voor 
 € 6,95
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Jubileumactie Muttathara helpt 
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika  
Castricum - Vorig jaar is het 
25- jarig bestaan van de Stich-
ting Castricum helpt Muttathara 
niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Ook de jubileumactie is een 
groot succes geworden: dank-
zij de vele giften heeft deze maar 
liefst 8.693 euro opgeleverd. Om 
het bedrag af te ronden tot 9.000 
heeft Muttathara 307 euro uit ei-
gen middelen bijgestort. 

Van de jubileumopbrengst zal 
Muttathara drie nieuwe projec-
ten ondersteunen in Azië, Afrika 
en Zuid-Amerika. Deze projecten 
verbeteren de leefomstandighe-
den van met name vrouwen en 
kinderen en bevorderen de zelf-
redzaamheid van inwoners van 
arme wereldgebieden. 
Elk van de volgende projecten 
ontvangt hiervoor 3.000.
In India, Azië: St. Anthony’s Mis-
sion Church verstrekt microkre-
dieten, hierdoor kan een aan-
tal vrouwen uit het dorp Mosa-
vadi (deelstaat Tamil Nadu) een 
koe kopen. Door de verkoop van 
melk kan de levensstandaard 
van het gezin op een aanvaard-
baar niveau worden gebracht. 
Met de hulp van Muttatha-
ra kunnen meer microkredieten 
worden verstrekt.
In Ghana, Afrika: de Castricumse 

Mariëtte Krouwel en haar Gha-
nese man Moses Asagbo wer-
ken in het door hen opgerichte 
weeshuis Hannukah. 
De Stichting Mariëttes Child 
Care bouwt een logeerhuis voor 
onder andere Nederlandse vrij-
willigers. Met de hulp van deze 
vrijwilligers kan de zorg voor de 
30 weeskinderen en de opvang 
van 20 thuiswonende kinderen 
worden uitgebreid. Muttathara 
ondersteunt de realisatie van het 
logeerhuis.

In Panama, Zuid-Amerika: via 
Padre Roberto González Chávez 
biedt Muttathara steun aan de 
bewoners in een arm landbouw-
gebied in Panama. Door het aan-
schaffen van werktuigen, materi-
alen, zaden et cetera kunnen de 
boeren in dit gebied meer pro-
duceren en daarmee hun zelf-
redzaamheid vergroten. Ook bij 
dit project is een inwoner van 
Castricum betrokken: Nol van 
Oss, voormalig docent van het 
Bonhoeffer College. 

Muttathara zal dit jaar in haar 
berichtgeving speciale aandacht 
besteden aan de voortgang  van 
deze projecten. Dit is te volgen 
via publicaties (in deze krant) en 
de website www.muttathara.nl. 

akersloot - Zondagmiddag 22 
maart zal de bekende sopraan 
Ivera Musch haar medewerking 
verlenen aan een passieconcert 
waarin het ‘Stabat Mater’ van 
G.P. Pergolesi en het ‘Salve Re-
gina’ van A. Scarlatti ten gehore 
worden gebracht. Verder wordt 
medewerking verleend door de 
alt Irmgard von Asmuth en de 
organiste Christine Kamp.
In zowel het beroemde Sta-
bat Mater als het Salve Regina 
staat Maria, de moeder van Je-
zus, centraal. In het Stabat Ma-
ter worden, staande bij het kruis,  
de gevoelens van de liefhebben-
de moeder vertolkt in de muziek 

Passieconcert Stabat 
Mater en Salve Regina

en de vraag: Wat is er gebeurd? 
Waarom dit alles? Het Salve Re-
gina, een antifoon uit de elf-
de eeuw, is een smeekbede tot 
de moeder Gods. Beide werken 
kennen muzikale overeenkom-
sten.
Het concert is in de protestant-
se kerk Akersloot aan het Dielof-
slaantje. Hetzelfde concert wordt 
ook uitgevoerd op 29 maart in de 
Abdij van Egmond en 5 april in 
de grote kerk te Weesp. 
Aanvang concerten 15.00 uur.
Toegangskaarten verkrijgbaar bij 
de ingang van de kerk. Entree 
bedraagt 9,00 euro. Voor reser-
vering: 0251-310032.

Bamestra’s Collectief 
brengt Das Wandern

Limmen - Op zondag 22 maart 
geeft het Bamestra’s Collectief 
een concert in de protestant-
se kerk,  Zuidkerkenlaan in Lim-
men. 
Bamestra’s Collectief is een vo-
caal ensemble uit de Beemster. 
Het ensemble bestaat uit een 
aantal (semi-)professioneel ge-
schoolde zangers en staat al 22 
jaar onder de artistieke leiding 
van Maria Rondèl. 
Het ensemble zingt zowel a ca-

pella als met pianobegeleiding 
en heeft een repertoire dat ruim 
vijf eeuwen beslaat, van de ver-
fijnde a capellazang uit de zes-
tiende eeuw tot de complexe sa-
menklanken van de close har-
mony en de veeleisende partitu-
ren uit de hedendaagse musical. 
Aanvang van het concert is 15.00 
uur, entree 10,00 euro. Kaarten 
reserveren via limmencultuur@
hotmail.com, www.limmencul-
tuur.nl of 072- 5052235.
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Gemeente en Kennemer Wonen tekenen 
voor starterswoningen De Klimop

Castricum - Gemeente Castri-
cum en woningbouwcorporatie 
Kennemer Wonen uit Alkmaar 
tekenen binnenkort een samen-
werkingsovereenkomst om op de 
Klimop-locatie woningen te bou-
wen voor starters. Daartoe heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders vorige week dinsdag 
besloten.
Binnenkort ondertekenen de di-
recteur van de Kennemer Wo-
nen, sinds de fusie per 1 janua-
ri de nieuwe naam voor De Wo-

nerij, en Wethouder Portegies de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Door deze ondertekening kan de 
benodigde vrijstellingprocedu-
re op het bestemmingsplan door 
de gemeente worden gestart en 
kan Kennemer Wonen het bouw-
plan uitwerken en aanbesteden. 
Het bouwplan op de Klimop-lo-
catie aan de Rooseveltlaan in 
Castricum kent 48 starterswo-
ningen, vallend binnen wat heet 
prijscategorie 1 van de regionale 

woonvisie (de goedkoopste ca-
tegorie, prijs maximaal 158.850 
euro).  
De woningen zullen worden op-
geleverd als ‘maatschappelijk ei-
gendom’, ook wel bekend als de 
Koopgarant-regeling. 
Ondanks de financiële situatie 
waarin Nederland op dit moment 
verkeert, zijn de gemeente Cas-
tricum en Kennemer Wonen in 
staat om hoogwaardige starters-
woningen op de markt te bren-
gen. Foto: Kennemer Wonen.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
01-03-2009: Carolien, dochter 
van P.A. Schouten en G. Hoog-
vorst, geboren te Amsterdam.

Wonende te Castricum:
24-02-2009: Lennert Josephus 
Everardus, zoon van M.J.G. Fa-
tels en C.T.M. Compier, gebo-
ren te Beverwijk. 26-02-2009: 
Dasha, dochter van B. Siewert-
sen en N.A. Siewertsen, geboren 
te Alkmaar. 27-02-2009: Sam, 
zoon van R.G. de Graaf en H.S.B. 
Koopman, geboren te Castricum. 
27-02-2009: Zyara Karin, dochter 
van B.P.J. Fontijn en K.M. van der 
Wel, geboren te Beverwijk.

Wonende in Frankrijk:
27-02-2009: Brett Lenn, zoon van 

P.G.L. Lecaille en S.M. Beukers, 
geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
18-02-2009: Vermeulen, Sjoerd 
S. en Tissingh, Jasmijn A., beiden 
wonende te Castricum. 02-03-
2009: Hoogland, Martijn en Zon-
neveld, Grietje P., beiden wonen-
de te Limmen. 05-03-2009: Hof, 
Cornelis J. en Berkhout, Monica 
W., beiden wonende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
28-02-2009: Hansmann, Eric R. 
en Kersten, Tjitske A., beiden wo-
nende te Castricum. 03-03-2009: 
Smit, Martinus G. en Driessen, 
Dorothea M., beiden wonende te 
Limmen.

Bloemendagen 2009
Met enige verbazing hebben we kennis genomen van de definitieve 
datum voor de bloemendagen. De dagen zullen volgens het bestuur 
gehouden worden van 25 april tot 1 mei. Maar waar komt deze datum 
vandaan? Kan het bestuur in februari al weten wanneer de bloemen 
bloeien! Men moet dan toch wel zeer deskundig zijn of zijn er misschien 
andere zaken die de bloemendagen beïnvloeden?
Wij doen al 42 jaar mee aan de bloemendagen en hebben slechts 3 keer 
meegemaakt dat de bloemendagen zo vroeg zijn. Vorig jaar was het 
voorjaar zeer vroeg, volgens de deskundige anderhalve maand vroeger 
dan dit jaar en we konden maar net op tijd de bloemen van het land 
halen. En dan te bedenken dat het voor dit jaar nog een dag vroeger 
zou moeten plaatsvinden dan vorig jaar. Natuurlijk zal de natuur zich 
enigszins herstellen, maar zes weken?
U zult zich misschien afvragen wanneer bloeien de bloemen dan? Rond 
die tijd zullen er gerust bloemen bloeien maar voor mozaïeken te bou-
wen moeten ze veel eerder in bloei staan.
Een kleine uitleg is hier voor te geven. Als de bloemendagen op 25 april 
zijn dan worden de bloemen uitgereikt op de zondag voor 25 april en 
dat is dus 19 april. De bloemen moeten natuurlijk nog wel van het land 
komen en men heeft daar toch wel een week werk aan. Dat betekent 
dat de bloemen rond 13 april in bloei moeten staan.
Nu zullen hele vroege soorten, roze, wel een kleur krijgen rond die tijd 
maar daar kan je geen mozaïek mee maken. Wij zijn al vele weken bezig 
met het bouwen van een geraamte voor de komende bloemendagen 
en zetten het geraamte in de bloemen als er werkelijk bloemen zijn in 
allerlei kleuren, maar wij betwijfelen of dat op 25 april zal zijn.
In ieder geval kunnen we altijd nog uitwijken naar Breezand, want die 
houden het op 3 mei.
Bestuur bedenk dat de natuur z’n eigen weg gaat en geen rekening 
houdt met vakanties en fietstochten.
Otto Bruschke 

Campings teleurgesteld!
U heeft het artikel vorige week misschien wel gelezen: ‘Campings te-
leurgesteld over het raadsbesluit geen ruimte te geven voor jaarrond 
exploitatie’.
Wat zijn de feiten? De raad heeft uitgebreid gesproken (en onderhan-
deld) over de ‘kadernota duincampings’. Er moet een nieuw bestem-
mingsplan komen om het achterhaalde plan te vervangen en dit vormde 
een prima aanleiding om wat oude uitgangspunten tegen het licht te 
houden. Zo was jaarrond exploitatie in principe mogelijk (al werd daar 
geen invulling aan gegeven), er was onduidelijkheid over type toege-
stane kampeermiddelen en mogelijkheden voor de campingrestaurants 
waren beperkt. Ook bestond de wens om winteropslag van caravans 
toe te staan.
Wat heeft de raad nu besloten? Caravans mogen in de winterperiode 
worden opgeslagen op het campingterrein. Sommige kampeerhuisjes 
hoeven niet eens (zoals vroeger) afgebroken en getransporteerd te 
worden. Alle kampeermiddelen, die aan de eisen voldoen (afmeting, 
hoogte) zijn nu toegestaan. De campingrestaurants mogen het hele jaar 
open blijven, zodat de camping meer kan verdienen.
Kortom een prima besluit, dat zowel de ondernemer mogelijkheden 
geeft, een nieuwe impuls vormt voor het toerisme in onze gemeente en 
daarbij oog heeft voor de belangen van de natuur.
Is dat reden voor teleurstelling? De VVD vindt dat niet!
Drs. Marcel Jansen
Raadslid VVD

Overleden:
Wonende te Castricum:
27-02-2009: van Ieperen, Wilhel-
mina A., oud 62 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
F.A.N. Kronenburg. 
02-03-2009: Neeter, Eric, oud 
71 jaar, gehuwd met A.M. Ma-
gendans, overleden te Castri-
cum. 03-03-2009: van den Ak-
ker, Alexander, oud 52 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
J.T.M. Maat.

Wonende te Zaanstad:
26-02-2009: Mars, Geertruida, 
oud 56 jaar, overleden te Bak-
kum.
Wonende te Bakkum:
27-02-2009: Kuilboer, Sijgebert-
ha, oud 92 jaar, overleden te Alk-
maar.

Castricum - Bij de wiskunde 
A-lympiade, een internationa-
le wedstrijd georganiseerd door 
het Freudenthalinstituut, kwa-

Wiskunde-leerlingen Bonhoef-
fer naar de landelijke finale

men leerlingen van het Bonhoef-
fercollege als een van de bes-
te uit de bus. Het praktisch toe-
passen van wiskunde bij de op-

dracht ‘evacuatie van een flat 
met 30 verdiepingen’ leverde het 
Bonhoefferteam een finaleplaats 
op. Tijdens de landelijke finale 
op 13 en 14 maart in Garderen 
zal moeten blijken of ze tot de 
uiteindelijke prijswinnaars be-
horen.

Akersloot - St  Patricks Day is 
de nationale feestdag; het is 
voor Ierland wat Koninginne-
dag in Nederland is. Overal zijn 
optochten en in elke pub speelt 
een band. Ook in Akersloot: de 
Storey Club viert op zaterdag 14 
maart St. Patrick’s Day met De 
Bikkels.

Eens per jaar schuiven De Bik-

St. Patrick’s Day in Storey Club
kels voor deze gelegenheid hun 
normale repertoire aan de kant 
en komen de Ierse liederen uit 
de kast. 
Daarnaast speelt de Akersloter 
band een volledige set met de 
songs van Bruce Springsteen. De 
band is uitgebreid met een toet-
senman. Dit alles op zaterdag 
14 maart, aanvang 21.00 uur. De 
toegang is gratis.
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Programma 12 mrt t/m 18 mrt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
“Benjamin Button”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“Spion van Oranje”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 20.00 uur 
“Valkyrie”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 
“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 14.00 & 18.30 uur

zondag 14.30 uur 
“BOLT (NL)”

Wij zijn van maandag 
16 t/m woensdag
18 maart gesloten
i.v.m. verbouwing

naar digitale projectie

Heeft Bolt superkrachten?
Bolt is een komische animatie-
film over een hondje dat mee-
speelt in een televisieserie, maar 
gelooft dat hij ook buiten de set 
echte superkrachten heeft. 

Voor super-hond Bolt is iedere 
dag gevuld met actie, spanning 
en avontuur tenminste totdat de 
camera’s stoppen met draaien. 
Want wanneer de held van de 
gelijknamige en zeer populai-
re tv-serie Bolt per ongeluk van 
de  set in Hollywood midden in 

Brad Pitt in Curious 
Case of Benjamin Button

Benjamin Button (Brad Pitt) is 
anders dan andere mensen. 
Waar iedereen ouder wordt, mag 
Button elk jaar een kaarsje van 
zijn verjaardagstaart halen. Ui-
teraard heeft dit grote invloed 
op zijn liefdesleven, want ‘samen 

oud worden’ zit er niet in. Wan-
neer hij op 50-jarige leeftijd ver-
liefd wordt op de 30-jarige Daisy 
(Cate Blanchett) weet Button dat 
ze ooit uit elkaar zullen groeien. 

“Ik werd geboren onder onge-
wone omstandigheden.” Zo be-
gint The Curious Case of Ben-
jamin Button, een adaptatie van 
het verhaal van F. Scott Fitzger-
ald over een man die wordt ge-
boren in de jaren tachtig, en om-
gekeerd ouder wordt. Benja-
min Button is een groots verhaal 
van een niet zo gewone man, 
de mensen die hij ontmoet en 
de plaatsen die hij op zijn weg 
ontdekt, de liefde die hij vindt, 
de vreugde van het leven en het 
verdriet van de dood, en datgene 
wat blijft ongeacht de tijd.

New York City terecht komt, be-
gint pas echt zijn grootste avon-
tuur ooit. Op reis door onze ech-
te wereld gaat Bolt op zoek naar 
zijn baasje en tegenspeelster 
Penny

Jubileumactie vijftig jaar Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
Castricum - Heel 2009 staat 
voor Van Amsterdam Garantie-
makelaars in het teken van het 
50-jarig jubileum. 
Al 50 jaar staat persoonlijke 
dienstverlening bij Van Amster-
dam Garantiemakelaars cen-
traal. Het kantoor heeft met zijn 

onderscheidende werkwijze als 
Garantiemakelaar en jarenlan-
ge ervaring een toonaangeven-
de positie op de woningmarkt in 
Castricum en omgeving verwor-
ven. 
Met deze jubileumactie wordt 
dan ook groots uitgepakt.

Spectaculaire jubileumactie
“Vijftig jaar is natuurlijk niet zo-
maar iets en we willen dit jubi-
leum dan ook niet ongemerkt 
voorbij laten gaan”, aldus Dick 
van Amsterdam, directeur van 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars. Wanneer mensen hun wo-

ningen bij het kantoor in de ver-
koop geven of het kantoor in-
schakelen bij het kopen van een 
andere woning, ontvangt men 
‘gouden servicepunten’. 

Ook wanneer men vrienden of 
bekenden de gouden tip geeft 
om te kiezen voor Van Amster-
dam Garantiemakelaars, worden 
er gouden servicepunten uitge-
deeld. Deze zijn heel 2009 inwis-
selbaar voor onder andere ver-
koopstylingadvies, een abonne-
ment op een woonblad of diver-
se manieren om een woning on-
der de aandacht van potentiële 
kopers te brengen. Wie meer wil 
weten over de jubileumactie of 
de dienstverlening, gaat vrijblij-

vend langs op het kantoor op de 
Dorpsstraat 64 in Castricum of 
kijkt op www.vanamsterdam.nl.

Garantiemakelaars
Van Amsterdam Garantiemake-
laars is aangesloten bij het lan-
delijke samenwerkingsverband 
van Garantiemakelaars. Mo-
menteel maken zo’n 75 kantoren 
deel uit van dit samenwerkings-
verband. 
Alle kantoren zijn lid van de Ne-
derlandse Vereniging van Make-
laars (NVM). Door jarenlange er-
varing en uitgebreide kennis ga-
randeert Garantiemakelaars een 
uitstekende dienstverlening met 
een zo hoog mogelijk rendement 
voor de klant.

Welkom bij de dag 
van De Ommezwaai
Castricum - Op zaterdag 21 
maart van 12.45 tot 17.00 uur 
organiseert De Ommezwaai in 
haar eigen trainingscentrum aan 
de Van Egmondstraat 5 een open 
dag om haar nieuwe opleidings-
aanbod te presenteren. Op de-
ze dag kunnen belangstellen-
den kennismaken met de trai-
ners, gratis twee proeflessen 
naar keuze volgen en mensen 
ontmoeten die al eerder oplei-
dingen bij De Ommezwaai heb-
ben gevolgd. 
Naast de tiendaagse opleiding 
Doelgericht Coachen organiseert 
De Ommezwaai een rijke scha-
kering aan één of meerdaag-

se trainingen die interessant zijn 
voor iedereen die in zijn/haar 
werk mensen begeleidt. 
Het aanbod van De Ommezwaai 
varieert van een driedaagse trai-
ning Motiverende Gespreksvoe-
ring of RET (Rationeel Emotie-
ve Training) tot een zesdaag-
se training Essenties van Loop-
baancoaching. Deelname aan de 
open dag is gratis en vrijblijvend. 
Om een goede organisatie mo-
gelijk te maken is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Voor meer 
informatie over het programma, 
het opleidingsaanbod en de trai-
ners en aanmelding kan men te-
recht op: www.ommezwaai.nl. 
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KortWeg
Heiloo - Op zondag 15 maart 
is er weer een maandelijkse na-
tuurwandeling van het IVN, Ver-
eniging voor Natuur- en Milieu-
educatie. Deelnemers gaan kij-
ken of ze padden zien bij de Zan-
dersloot en hoe het staat met de 
mossen en de lentekruiden. 
De start is om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg. De wandeling duurt 
ongeveer twee uur. Voor nade-
re inlichtingen IVN-Heiloo@hcc-
net.nl of 072 532 5110.

Natuurwandeling 
IVN in Heilooërbos

Castricum - Het is voor de in-
woners van Castricum wel eens 
moeilijk om een adres te vinden 
van bijvoorbeeld een masseur, 
pedicure of schoonheidsspecia-
liste. Veel van dit soort praktijken 
zijn aan huis of men komt bij de 
mensen thuis. Daarom lijkt het 
Conny Bakker een leuk idee om 
een Wellness-route/open dag te 
organiseren in de CAL-gemeen-
te op zaterdag 18 april. Conny: 
“Kom tevoorschijn en laat zien 
wie je bent, wat je doet en waar 
je zit.” Uiteraard zijn ook andere 
type welnessbedrijven in Castri-
cum uitgenodigd om te reage-
ren. Wie het leuk lijkt om mee te 
doen stuurt voor 20 maart een 
email naar info@connybakker.nl 
of belt 06-57333866. Hoe meer 
bedrijven er meedoen hoe beter 
en samen adverteren staat men 
sterker.

Oproep aan alle 
wellnessbedrijven

Castricum - Voor een grote re-
unie, in het kader van haar 50-
jarig bestaan, is Youth for Un-
derstanding (YFU) op zoek naar 
haar oud-deelnemers uit Castri-
cum, Limmen en Akersloot. Op 
zaterdag 16 mei wordt een ju-
bileumfeest gehouden speci-
aal voor alle oud-deelnemers, 
(oud)gastgezinnen en vrijwilli-
gers van YFU Nederland. Aan-
melden kan op www.yfu-reu-
nie.nl.

Jarig YFU zoekt 
de avonturiers

Castricum - Maandag 16 maart 
van 19.30-22.00 uur organiseert 
internationale dansvereniging 
Igram een workshop Bulgaar-
se dans onder leiding van Bian-
ca de Jong. De workshop is in 
de Maranathakerk, Pr. Beatrix-
straat/hoek Kleibroek in Castri-
cum. Toegangsprijs 7,50 voor le-
den van Igram en 8,00 euro voor 
niet-leden. Voor meer informa-
tie: inekespitteler@hotmail.com 
of www.iskra.nl/igram.

Workshop 
Bulgaarse dans 

Egmond aan de Hoef - Op zon-
dag 15 maart is het de beurt 
aan ‘Gamma’ om op te treden 
in de Slotkapel te Egmond aan 
den Hoef. Gamma werd in de 
jaren ’70 opgezet door de flui-
tist Paulus Vis. Paulus Vis maakt 
zich sterk om de blokfluit uit zijn 
‘stoffige’ imago te krijgen. Naast 
Paulus Vis spelen Stefan Terp-
stra op toetsen, DirkJan de Ko-
ning op percussie en Cees Swart 
op gitaar. 
Het concert begint om 15.00 uur.
De toegangsprijs 12,00 euro, 65+ 
en CJP 10,00 euro, kinderen tot 
12 jaar 5,00 euro. Kaartverkoop 
voor aanvang van het concert bij 
de Slotkapel of telefonisch, tel. 
072-5062033 en 072-5062387.

Optreden Gamma 
in de Slotkapel

Concert herenkoor 
‘St. Caecilia’
Akersloot - Zondag 15 maart 
van 14.00 tot 16.00 uur geeft het 
herenkoor Sint Caecilia een uit-
voering in het Dorpskerkje, Die-
lofslaantje te Akersloot. Het koor 
staat onder leiding van Anneke 
Stolk. De begeleiding is in han-
den van Ria Pijlman. De eigen 
solisten zijn: Klaas Renkel, Arie 
Krom, Arnold Beauchampet en 
Henk Krom. Het veelzijdige pro-
gramma vermeldt veelal meer-
stemmige muziek. De toegang 
en ook de koffie of thee tijdens 
de pauze is gratis. De deurcollec-
te na afloop is bestemd ter dek-
king van de gemaakte kosten en 
voor een goed doel. Informatie: 
0251-311798.

Limmen - Op woensdag 18 
maart heeft het KVG haar leden-
avond in de ‘Burgerij’, aanvang 
20.00 uur. Deze avond worden er 
sieraden gemaakt. 
Ook niet-leden zijn welkom. De 
toegangsprijs bedraagt dan 15 
euro en 3,50 euro koffiegeld.

Sieraden maken bij 
KVG in de Burgerij

Castricum - Op donderdag 19 
maart van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Fred Timmer en Jan 
van Weelden weer het jazzpro-
gramma ‘Just Jazz’ op radio Cas-
tricum 105. Dit keer gaat het pro-
gramma over beroemde saxofo-
nisten en hun veelal niet minder 
beroemde collega’s. Wat te den-
ken van beroemdheden als Stan 
Getz en Coleman Hawkins (foto). 
Maar ook Ben Webster zal zijn 
enorme kunnen laten horen. Wie 
zeker ook niet vergeten wordt is 
Charlie Parker.
Het programma is te beluiste-
ren via FM 105.0, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude en www.castricum105.nl. 

Just Jazz op 
Castricum 105  

Muzikale ontmoe- 
tingsbijeenkomst
Castricum - Op woensdag 18 
maart van 14.00 tot 16.00 uur 
wordt weer een muzikale ont-
moetingsbijeenkomst gehouden 
in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage in Castricum. De entree 
is kosteloos en men ontvangt 
een consumptie. Belangstellen-
den van alle leeftijden worden 
uitgenodigd deel te nemen.
De bijeenkomst biedt deelne-
mers de gelegenheid van muziek 
en zang te genieten én contac-
ten op te doen. Wil men alleen 
naar de songs luisteren van zan-
geres Birgit, begeleid door pia-
nist Jan van der Schaaf, dan kan 
dit ook. Voor informatie en opga-
ve: Stichting Welzijn Castricum 
Geesterduinweg 5, tel. 0251-
656562. 

Limmen - Zoals ieder jaar zijn 
er weer heel wat foto’s gemaakt 
door hoffotograaf Esther. Een 
aantal zijn er afgedrukt en han-
gen nu in de etalage bij Bakkerij 
Bakker, Dusseldorperweg 66. Ze 
zijn van de après ski-avond, de 
kinderdag en het groot carna-
valsweekend. Er hangt een brief 
bij hoe men ze moet bijbestellen. 
Ook zijn er veel foto’s op de te 
zien op www.uylenspieghels.nl.

Foto’s carnaval

Castricum - Tot eind april expo-
seert Maria Heideveld-van Gool 
met een ruime selectie van haar 
olieverfschilderijen, aquarellen, 
gouaches, ei-tempera en kera-
miek bij Dijk en Duin, gebouw 
Marelsdal. De tentoonstelling is 
te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van het kantoor. Be-
paalde werken zijn in de natuur 
geschilderd onder andere win-
ter- en duinlandschapjes. Ma-
ria maakt gebruik van bijzonde-
re pigmenten waardoor de kleu-
ren heel sprankelend zijn. Meer 
informatie: www.mariaheideveld.
nl.

Expositie Maria 
Heideveld-van Gool

Castricum - De samenwerken-
de ouderenbonden in Castri-
cum introduceren het spel ‘Men-
sen wensen’ op donderdag 26 
maart in De Kern aan de Over-
toom, aanvang 14.00 uur. Het ta-
felspel met vragen over allerlei 
levensterreinen wordt met een 
groep gespeeld. Leden en niet-
leden zijn welkom; de toegang is 
gratis.

Mensen wensen

Limmen - De stichting Welzijn 
Ouderen in Limmen presenteert 
op donderdag 19 maart een mo-
deshow van mooie, maar vooral 
betaalbare kleding in de Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64.
Modehuis Peters verzorgt alweer 
voor het achtste jaar deze show, 
die om 14.00 uur begint.
De geshowde kleding zowel voor 
dames als voor heren, kan na de 
show gekocht worden.
De entree is gratis. Voor meer in-
formatie: mevr. T. Addrichem, tel. 
072-5051404.

S.W.O.L. organi-
seert modeshow

Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die van 
8 februari tot en met 14 februari 
in de gemeente Castricum werd 
gehouden heeft 4.523 euro op-
gebracht. 
Wie volgend jaar wil meehelpen 
te collecteren kan zich aanmel-
den bij Evelien Boom via collec-
te@amnesty.nl of 020-6264436.

Opbrengst collecte 
Amnesty International

Castricum - Door Stichting Wel-
zijn en TriArcus, een bedrijf dat 
zich bezig houdt met het langer 
zelfstandig wonen van ouderen, 
worden belangeloos speciale se-
niorencomputers (bekend als 
Sim PC) beschikbaar gesteld, die 
tegen een kleine vergoeding een 
half jaar geleend kunnen wor-
den. Deelnemers worden bege-
leid. Op 17 maart om 14.00 uur 
kunnen belangstellenden een 
demonstratie bijwonen en zich 
desgewenst inschrijven. De bij-
eenkomst vindt plaats in ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5. Aanmelden 
en informatie: tel. 0251–656562 
of Geesterduinweg 5.

Probeer-pc project

Monastieke wande-
ling vanuit abdij
Egmond-Binnen - Op zaterdag 
28 maart vindt er vanuit de Sint-
Adelbertabdij weer een monas-
tieke wandeling plaats. De tocht, 
die in stilte wordt gelopen, heeft 
als leidraad: ‘Op doortocht’. 
De aanvang is om 10.30 uur bij 
de winkel van Abdijkaarsen op 
de Vennewatersweg 27 te Eg-
mond-Binnen. Na een geeste-
lijke opstap door broeder Adri 
Kortekaas wandelen de deelne-
mers ongeveer 15 kilometer on-
der leiding van de gidsen Mari-
anne Duijn en Rob de Wit. 
Het inschrijfgeld, bij aanvang 
te voldoen, bedraagt 5,00 eu-
ro. Opgave van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00–15.00 uur, 
tel. 072-5062786. Men kan kaar-
ten ook afhalen bij Abdijkaar-
sen. Voor meer informatie kijk op 
www.abdijvanegmond.nl.

Limmen - Tijdens de Bloemen-
dagen, die van 25 tot en met 30 
april worden gehouden, wordt 
voor de tiende keer ‘Kunst in de 
etalage’ georganiseerd. Limmer 
kunstenaars, die het leuk vin-
den hun schilderijen eens aan 
een groot publiek te laten zien, 
worden verzocht om uiterlijk 14 
maart contact op te nemen met 
de werkgroep, tel. 072-5054013.

Oproep aan Lim-
mer kunstenaars

Castricum - In maart start de 
Stichting Welzijn voor de tweede 
keer een cursus geheugen-trai-
ning. Daarnaast krijgt men in-
zicht in de werking van het ge-
heugen en leert men hoe de her-
senen herinneringen opslaan en 
weer ophalen. 
De cursus is op 17 en 24 maart, 7 
en 21 april en 12 mei   van 10.00 
en 12.00 uur, kosten 25,00 eu-
ro. Aanmelden bij Stichting Wel-
zijn, tel. 0251-656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl. De cur-
sus wordt gehouden in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage.

Geheugentraining

Beverwijk - Op zaterdag 21 
maart organiseert het Rode Kruis 
Ziekenhuis (RKZ) een open dag. 
Van 10.00 uur tot 15.00 uur lich-
ten medewerkers en medisch 
specialisten een tipje van de slui-
er op voor iedereen die het inte-
ressant vindt om te zien wat er 
achter de schermen van het zie-
kenhuis gebeurt. Het RKZ sluit 
hiermee aan bij de jaarlijkse lan-
delijke open dag voor zorginstel-
lingen. 
Er zijn presentaties en demon-
straties van diverse afdelingen 
die worden afgewisseld met ver-
schillende doe-activiteiten voor 
jong en oud. Ook verzorgen me-
dewerkers weer rondleidingen 
door het ziekenhuis.

Open dag Rode 
Kruis Ziekenhuis
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Uitgeest - Inschrijven voor de 
avondvierdaagse kan van 31 
maart tot 3 april. Speeltuinver-
eniging Kindervreugd heeft be-
kend gemaakt dat de 48e avond-
vierdaagse wordt gelopen van 
dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 
april. De 5 kilometer is voor kin-
deren van groep 1 tot en met 5. 
Kinderen uit groep 6 tot en met 8 
en ouder lopen de 10 kilometer. 
De inschrijving vindt plaats in 
het clubgebouw van Kinder-
vreugd. ’s Middags tussen half 
vier en vijf kan men terecht bij 
de vrijwilligers van de speeltuin 
aan de Middelweg. ‘s Avonds 
tussen 19.00 en 20.00 uur is er 
nogmaals een mogelijkheid tot 
inschrijven. Voor meer informatie 
kan men bellen met Lysan Sa-
toer (0251-310659) of Lida van 
der Eng (0251-314418) of kijk op 
www.speeltuinuitgeest.nl. 

Avondvierdaagse

Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
is nog eens een voorstelling van 
Jan Klaassen en Katreintje te 
zien bij Kindervreugd De toe-
gang is voor kinderen van leden 
gratis, niet-leden betalen een 
euro. De voorstelling begint om 
14.00 uur. 

Jan Klaassen

Primeur met interactieve 
bibliotheekcatalogus 
Uitgeest - Met een enkele muis-
klik een halve ster tot vijf ster-
ren aan een boek toekennen? 
Dat is nu mogelijk in de biblio-
theek. Zelf gekozen trefwoorden 
bij boektitels plaatsen, zodat ook 
anderen bij het aanklikken ervan 
gemakkelijker andere, soortgelij-
ke boeken op het spoor komen? 
Iedereen kan het doen. Zelf lijst-
jes met favoriete boeken samen-
stellen en die delen met andere 
lezers? Het kan nu allemaal voor 
leden van Bibliotheek IJmond 
Noord, de allereerste openbare 

bibliotheek in Nederland die met 
de bibliotheekcatalogus Com-
munity Wise is gaan werken. 

In de vernieuwde bibliotheek-
catalogus zijn ieders bijdragen 
straks niet alleen zichtbaar voor 
leden van Bibliotheek IJmond 
Noord, maar voor bibliotheek-
gebruikers in heel Nederland. 
Zo helpen bibliotheekleden el-
kaar bij het vinden van goede en 
interessante boeken. De catalo-
gus is te vinden via www.biblio-
theekijmondnoord.nl. 

Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
treedt de lokale topper Erwin de 
Wit op in Café de Apotheker. De-
ze nieuwkomer uit Heemskerk 
gaat het helemaal maken. Erwin 
de Wit zingt Jantje Smit, Frans 
Duits, Nick & Simon, 3j’s en nog 
vele andere toppers komen de 
revue voorbij. Het feest begint 
om 24.00 uur. 

Erwin de Wit in 
De Apotheker

Uitgeest - Voor alle jongeren 
vanaf 14 jaar en ouder organi-
seert BigDik vrijdag 13 maart 
een groot feest. Dansers, een 
gastoptreden van dj Amber,  mc 
Yanto, Timor Steffens, finalist van 
het ,dansprogramma ‘So you 
think you can dance.’ en natuur-
lijk dj E1. Maar als klapper van 
de avond zal Fouradi een optre-
den verzorgen. De deuren van 
Bobs gaan open om 21.00 uur en  
een geldige ID is verplicht. 

Groot feest BigDik

Mindfield in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
treedt de band Mindfield op in 
café De Balken. Deze lokale top-
band heeft bandleden die al-
len uit de buurt komen. Mind-
field speelt het betere rockwerk, 
top 100 allertijden en de huidige 

hits strak in elkaar. De muzikan-
ten  zorgen ervoor dat iedereen 
volledig uit zijn dak gaat. Zange-
res Leonie hoopt dat iedereen uit 
volle borst meezingt. Zaterdag 
14 maart draait lokale dj Putter 
in Buona Sera

GroenLinks en lokale politiek
Uitgeest - De GroenLinks af-
delingen Heemskerk/Uitgeest, 
Beverwijk/Wijk aan Zee en Vel-
sen organiseren een aantal in-
formatieve avonden over het 
raadswerk. De cursus is bedoeld 
voor mensen die sympathie heb-
ben voor het gedachtegoed van 
GroenLinks en overwegen zich 
kandidaat te stellen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
maart 2010. Het leerwerktraject 
is ook bedoeld voor mensen die 
meer willen weten over het func-

tioneren van de lokale politiek. 

Tijdens vier informatieve avon-
den geven de GroenLinks-afde-
lingen in de IJmond een overzicht 
van het werk van de gemeente-
raad, college, fractie en steun-
fractie. De eerste twee avonden 
zijn gepland op 30 maart en 6 
april. Lid worden van GroenLinks 
is niet nodig. Opgeven voor het 
leerwerktraject kan via redac-
tie@groenlinksheemskerk.nl of 
via tel.: 0251-235810. 

Onderzoek uitgaansroute 
Heemskerk-Uitgeest
Heemskerk – De gemeen-
te Heemskerk heeft aan bureau 
Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente Haarlem opdracht ge-
geven vier maanden lang een 
keer per maand tellingen te ver-
richten op de uitgaansroute van 
Heemskerk naar Uitgeest en te-
rug om de overlast in kaart te 
brengen. 
De tellingen hebben al plaats-
gevonden in de vrijdag- en za-
terdagnacht in februari. De tel-
lingen gaan door tot en met de 
maand mei. De raad heeft ge-
vraagd dit onderzoek te verrich-
ten, omdat er behoefte is aan 

meer gegevens over de omvang 
en ontwikkeling van de overlast 
op de route. 
Ook het bewakingsbedrijf, dat op 
locatie toezicht houdt, houdt lijs-
ten bij van geconstateerde over-
last. Daarnaast wordt een keer 
per maand een schriftelijke en-
quête gehouden onder omwo-
nenden. Deze enquête wordt vier 
keer afgenomen in de maanden 
maart tot en met juni 2009.
Onderzoek en enquête maken 
deel uit van de brede aanpak 
overlast uitgaansroute Heems-
kerk-Uitgeest in samenwerking 
met de politie en horeca.

Hoe groen is de tuin?
Regio - Op dinsdagavond 31 
maart vertelt René Schut over 
beplanting, snoeien, plaatsing, 
keuze en bemesting van tuinen. 
Bovendien krijgt men de gele-
genheid om vragen te stellen.
Want volgens René kan het al-
lemaal  anders, groener, vrolij-
ker, gezonder en milieubewuster.
Toegangskaarten zijn verkrijg-

baar bij de klantenservice in al-
le vestigingen van  Bibliotheek 
IJmond Noord dus ook in Uit-
geest. De lezing vindt plaats in 
de bibliotheek Beverwijk, aan-
vang 19.30 uur. Kaarten voor 
niet-leden  4,50 euro met biblio-
theekpaskorting 3,00 euro.
Meer info op: www.bibliotheekij-
mondnoord.nl.

Corona’s spelen op verzoek
Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
spelen de Corona’s in Club Pla-
net. De vier rasmuzikanten spe-
len nummers op verzoek. De 
aanvrager klimt op een speci-
aal podium en spreekt de band 
en de zaal toe. De band zet ver-
volgens meteen de muziek in. De 

Corona’s waren ook van de partij 
in het Holland Heineken House 
tijdens de Olympische Spelen in 
Beijing. Club Planet gaat open 
om 21.00 uur. Na de Corona’s is 
het feest tot 5.00 uur. De entree 
is 10,00 euro en minimum leef-
tijd 18 jaar. 

Uitgeest - Zondag 5 april wordt 
een fancy fair gehouden in ba-
sisschool De Wissel op De Hoop 
3. Deze wordt georganiseerd 
door popkoor Surprising. Over-
tollige spullen kunnen worden 
ingeleverd op 4 april van tussen 
16.00 en 17.00 uur. Meer infor-
matie: 0251-310144.

Fancy Fair voor 
koor SurpriSing

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Op donderdag 12 
maart begint om 20.00 uur een 
volleybalcompetitie en een dart-
competitie. Vrijdag om 20.00 uur 
darts: de RZVV-SNS Regiobank 
competitie. Zaterdag 14 maart 

begint om 10.30 uur de korf-
balcompetitie en op zondag 15 
maart is er om 10.00 uur jeugd-
darten en om 17.00 uur de tennis-
competitie. Maandag 16 maart 
zaalvoetbal vanaf 20.30 uur. 
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Byzantijns Mannenkoor in de kerk
Limmen - Op zondag 15 maart  
wordt een bijzondere kerkdienst 
gehouden in de Corneliuskerk. 
Tijdens de liturgische viering 
verzorgt het Noord-Hollands By-

zantijns Mannenkoor de liturgi-
sche gezangen zoals die door de 
Russisch Orthodoxe Kerk gezon-
gen worden. Aanvang kerkdienst 
10.00 uur. Het koor wordt geleid 

Verrassende opening dag van 
water door Henny Huisman

Bakkum - Unicef en PWN or-
ganiseren samen een dag over 
water op zaterdag 21 maart van 

Bakkum - Op donderdag 12 
maart neemt PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland met een 
bijzondere handeling door de 
wethouders Ber Hes van Cas-
tricum en Leo van der Kolk van 
Heemskerk de begrazing met 
grote grazers tussen Wijk aan 
Zee en Castricum, in gebruik.  
Jan van Mourik, regiomanager 

Grijze duinen dankzij grazers

Begrazing gaat nu officieel van start
Natuur en Recreatie bij PWN, 
vertelt: “De zogenaamde grij-
ze duinen, vormen een zeer bij-
zonder duinlandschap. Wereld-
wijd komen ze erg weinig voor. 
We vinden ze gelukkig nog in 
het Noordhollands Duinreser-
vaat. Als natuurbeheerder zet 
PWN zich in om ze te behouden, 
want ze worden bedreigd. Door 

Castricum - De fractie PvdA 
Castricum en raadslid Rob Glass 
hebben besloten de samenwer-
king op te zeggen en niet langer 
als een fractie op te treden. Een 
onverenigbaar verschil van me-
ning over de wijze van werken 
heeft tot dit besluit geleid. 

Over de inhoud, die aan dit be-
sluit ten grondslag ligt, doen 
noch de fractie noch Glass me-
dedelingen naar buiten. Glass 
heeft aangeven als eenmans-
fractie door te gaan en zal daar-
bij loyaal blijven aan de hoofdlij-
nen van het coalitieakkoord. 

‘Een minuut van 61 seconden’
Script Bonhoeffer wint
Castricum - Willeke van Am-
melrooy, juryvoorzitter van 
de Ziggo High School Mo-
vie Awards, heeft het script van 
het Bonhoeffer College geselec-
teerd voor opnamen. In de ko-
mende twee maanden produce-
ren de winnende teams van het 
Bonhoeffer College, in samen-
werking met een professionele 
filmcrew, hun script tot een korte 
speelfilm. Op 23 april gaan deze 
films in première tijdens een ga-
la-avond in het Nederlands In-
stituut voor Beeld en Geluid. De 

filmopnames van het script ‘Een 
minuut van 61 seconden’ begin-
nen zondag 29 maart tot woens-
dag 1 april. “Een minuut van 61 
seconden geeft heel mooi weer 
hoe je een klein gegeven kunt 
ophangen aan de leefwereld van 
een meisje”, aldus Willeke van 
Ammelrooy.  

Er werden 78 scripts van ruim 
dertig middelbare scholen inge-
zonden voor deelname aan de 
wedstrijd.  Er worden tijdens het 
gala vijf awards uitgereikt. j

Jazz Session Club Vre-
deburg bestaat tien jaar
Limmen - Als op zondag 15 
maart om 16.00 uur de eer-
ste tonen klinken van het num-
mer ‘Now’s the time’, dan bestaat 
de Jazz Session Club Vredeburg 
precies tien jaar en één dag. Bij 

dit jubileum zijn er meerdere 
gastmuzikanten uitgenodigd. 

Het trio van de toppianist Danny 
van Kessel komt en Bonke Vaart 
en violist Nicolaas Snel met het 

combo Sacre Manusch. Dit alles 
neemt niet weg, dat er ruim vol-
doende tijd overblijft voor sessie-
muzikanten om te kunnen jam-
men. De entree is gratis, lid wor-
den kan ook. 

11.00 tot 16.00 uur in Bezoekers-
centrum De Hoep. Henny Huis-
man verricht de aftrap met een 
verrassende openingshande-
ling. Mevrouw Rijnierse van Uni-
cef geeft om 11.30 uur een lezing  
rond het thema ‘Schoon water 
voor elk kind’. Verder op deze dag 
twee grote exposities van Unicef 
en speciale films. PWN geeft op 
de waterdag rondleidingen, ver-
telt hoe kraanwater in Nederland 
wordt gezuiverd en laat zien wat 
zij aan activiteiten in het buiten-
land onderneemt om mee te hel-
pen de millenniumdoelstelling 
van de Verenigde Naties te rea-
liseren. 

Bijvoorbeeld over een project 

van PWN in Rwanda. Medewer-
kers van PWN die zelf in Rwan-
da een steentje hebben bijge-
dragen vertellen de bezoekers 
over hun ervaringen. In de tuin 
van De Hoep kunnen bezoekers 
de Perfector E aan het werk zien. 
De Perfector E is direct na de 
tsunami ontwikkeld voor nood-
hulp aan het rampgebied. Kinde-
ren kunnen zelf ervaren hoe het 
is om water te moeten tappen bij 
een pomp en er daarna nog een 
eind mee te moeten lopen. Ver-
der kunnen ze regenpijpen ma-
ken, een regendans leren, kleu-
ren en meedoen aan een quiz. 
Kinderen die mee willen doen, 
krijgen bij de ingang een gratis 
doe-kaart. 
Bij deelname aan minimaal vier 
activiteiten ontvangen de kinde-
ren een leuk cadeautje naar keu-
ze. Alle activiteiten worden bege-
leid en de deelname is gratis.

PvdA-er Rob Glass stapt op

Zee, strand, duin, polder 
én Egmond gefotografeerd
Regio - Een grote expositie van 
DEFA met medewerking van 19 
leden uit de gehele regio vindt 
van 14 maart tot 1 augustus 
plaats in Hotel Zuiderduin, Zee-
weg 52  in Egmond aan Zee. Hier 
zijn foto’s te zien van zee, dui-
nen, strand, polder en uiteraard 
van Egmond.
Verder vindt op 20 maart om 
20.00 uur de vierde wedstrij-

davond plaats in de clubloca-
tie Het Gebouw, Trompstraat 2 
in Egmond aan Zee. Wie be-
langstelling heeft voor fotogra-
fie en meer wil weten over DEFA 
en haar activiteiten, kijk dan op 
www.fotoclubegmond.nl.
De bijgevoegde foto is van Peter 
de Graaff en tevens te zien tij-
dens de expositie in Hotel Zui-
derduin. 

door een bevlogen dirigent Ser-
gé Latychev. Het repertoire be-
staat uit liturgische muziek in de 
traditie van de Russisch Ortho-
doxe Kerk en uit volksliederen.

diverse oorzaken groeien de dui-
nen in het algemeen, en de grij-
ze duinen in het bijzonder, dicht 
met grassen, struiken en bomen. 
Grote grazers helpen met hun 
graasgedrag het gebied open te 
houden. Zo zorgen zij ervoor dat 
de biodiversiteit weer toeneemt 
en de duinflora, met bijbehoren-
de fauna, een kans krijgt zich te 
herstellen.” 
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FC Uitgeest wint zware 
uitwedstrijd met 2-3
Uitgeest - FC Uitgeest heeft de 
zware uitwedstrijd tegen VZV 
met 2-3 gewonnen. Bart Janssen 
kon vlak voor tijd de beslissen-
de treffer scoren. Uitgeest be-
gon sterk aan de wedstrijd. Al in 
de 3e minuut leidde dat tot een 
mooie kopbal van de weer sterk 
spelende Mike Brantjes. Weer 
een minuut later scoorde FC Uit-
geest, maar helaas keurde de 
wat warrig leidende arbiter Kief-
tenbeld de goal af. In de 12e mi-
nuut leek andersom hetzelf-
de te gebeuren. Bij het vlagsig-
naal van grensrechter Vermaat 
van FC Uitgeest bleef de gehe-
le verdediging als wassen beel-
den bij Madame Tussaud stil-
staan, en kon spits Wijnker van 
VZV eenvoudig profiteren. 1-0 
voor de thuisploeg. Aangeslagen 
maar niet gebroken toog de Uit-
geester ploeg ten aanval. In de 
34e minuut werd een hard inge-
schoten bal van Thijs Putter niet 
goed verwerkt door keeper Blij-
leven, waarna de attente Ramon 
den Nijs de bal simpel in het doel 
kon plaatsen. 1-1. FC 

Het begin van de tweede helft 
bood hetzelfde spelbeeld. FC 
Uitgeest dat fanatiek aanviel 
en VZV dat probeerde tegen te 
houden. Vooral dankzij het ster-
ke optreden van keeper Blijleven 
lukte dat aardig. Die beleefde in 
de 59e minuut ‘his finest mo-
ment’ toen hij met een katachtige 
duik, de bal fraai uit de kruising 
ranselde. Zoals zo vaak dit sei-
zoen viel de goal aan de andere 
kant. De 61e minuut. Een uitval, 
de vrije man in de persoon van 
spits Wijnker, een droge knal in 
de hoek en 2-1. Maar Fc Uitgeest 
dit seizoen een coach op de bank 
die op een dergelijk moment de 

juiste beslissingen neemt. Jurg 
Bosman wisselde Gabe van Wijk 
voor Tom de Goede en stuurde 
Thijs Putter naar de frontlinie om 
daar samen met de al eerder in-
gevallen Bart Janssen de lucht-
macht te vormen. 

Putter, onkwetsbaar ogend en 
na enige jaren van onderbreking 
weer terug in het eerste, mengde 
zich in de strijd en scoorde in de 
78e minuut de belangrijke gelijk-
maker. Medekrijger Bart Janssen 
zorgde er drie minuten voor tijd 
voor dat FC Uitgeest naar huis 
gaat met de dik verdiende drie 
punten. De Groen-Gelen gingen 
met een zeer goed gevoel naar 
huis. 

Zeevogels
Afgelopen zondag was het bart 
Janssen die in de 95e minuut de 
bevrijdende treffer scoorde te-
gen Zeevogels. Al na acht mi-
nuten scoorde Ramon den Nijs 
met een harde en lage schui-
ver in de hoek de 1-0. Toch was 
het na een paar minuten alweer 
gelijk. Het was Ramon die in de 
25e minuut FC Uitgeest weer op 
voorsprong zette. Een verdwaald 
schot van de Nijs werd van rich-
ting veranderd waardoor keeper 
van Velzen  kansloos was. 2-1.

De bal stuiterde vervolgens via 
keeper Alders voor de voeten 
van Egmond en er werd een-
voudig gescoord: 2-2. Toen, ver 
in de blessuretijd, eigenlijk nie-
mand meer geloofde in een goe-
de afloop was het Janssen die 
na een fraaie voorzet van Hol-
lenberg de bal alsnog in het doel 
wist te frommelen. Het ‘beest’ 
van Uitgeest had zijn werk weer 
gedaan. 

Vrouwen FC Uitgeest onderuit  
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest zijn uit tegen Kadoelen 
met 4-2 onderuit gegaan. Het 
team speelde in de eerste helft 
erg slecht en kwam met 3-0 ach-
ter te staan. Aanvoerder Shari 
Breetveld: “Je weet dat het dan 
bijna onmogelijk wordt om nog 
terug te komen. Jammer dat we 
zo passief hadden gespeeld in 
het eerste bedrijf.” 
In de tweede helft ging Uitgeest 
beter voetballen maar er werd 
niet gescoord. Kadoelen kon uit 

een van de spaarzame counters 
wel scoren en de eindstand op 
4-0 bepalen.  
Daarna kon Wendy Berkhout de 
sportieve eer redden door nog 
twee keer te scoren. Breetveld 
was na afloop kort in haar com-
mentaar. “Heel jammer dat het 
zo gelopen is, dat moet volgen-
de keer echt beter. Zondag 15 
maart moeten we tegen thuis 
tegen Assendelft om 11.00 uur. 
We kunnen dan sportief gezien 
wraak nemen.” 

Uitgeest - De onderlinge wed-
strijden worden gehouden op 
zaterdag 28 maart in gymzaal 
de Meet. Om 10.30 uur start de 
wedstrijd selectie damestur-
nen. Om 13.30 uur komen de re-
creanten en het jong talent aan 
bod. Om 14.45 uur start de de-
monstratie van springgroep Ly-
curgus. Om 15.00 uur is de prijs-
uitreiking recreatie en jong ta-
lent en om 15.30 uur begint een 
kleuterdemonstratie onder lei-
ding van juf Bea. De jaarverga-
dering is gepland op dinsdag-
avond 21 april in het jeugdhuis; 
aanvang 20.30 uur. 

Wedstrijden Unitas

Stormvogels pakken 
weer eens volle winst
Uitgeest - Na een paar moei-
lijke weken heeft korfbalvereni-
ging Stormvogels weer eens ge-
wonnen. In een goede wedstrijd 
werd het sterke Waterland met 
13-10 verslagen.
Daarvoor speelde de ploeg uit 
Uitgeest tegen Swift. Vooraf wist 
Stormvogels dat het moeilijk zou 
worden, want Swift stond op de 
tweede plek. In de eerste helft 
werd er uitstekend gespeeld 
en werden de Mokummers op 
liefst vijf punten achterstand ge-
zet. Na de pauze ging het min-
der goed. Swift werd beduidend 
sterker en kon uiteindelijk met 
drie punten verschil winnen. Te-
gen Waterland begon Stormvo-
gels weer sterk. Ook deze wed-
strijd ging het in de eerste helft 
voortvarend. Via een omdraaibal 

van Eveline en een strafworp van 
Gerard kwam het team op een 2-
1 voorsprong. Vervolgens kwam 
de ploeg door een afstandsschot 
van Eva, twee acties van Jelmer, 
en weer een afstand van Eva met 
6-1 voor. Na de 6-2 bepaalde 
Eveline met een doorloopbal en 
een afstandschot de ruststand 
op 8-2. Na rust liep Stormvogels 
nog uit naar 9-2 en 10-3. Valke-
ring; “Maar doordat we slecht 
scoorden, kon Waterland terug-
komen naar 12-10. Mark maakte 
het verschil weer van drie pun-
ten zodat de eindstand 13-10 
was.” Het was voor Stormvogels 
alweer enige tijd geleden dat 
er werd gewonnen. Valkering: 
“We hebben vandaag laten zien 
dat we weer in vorm zijn, en dat 
geeft een goed gevoel.” 

Verlies voor Meisjes 8D
Jeugd van Heemskerk 
op bezoek bij MHCU
Uitgeest - Op 4 maart was het 
dan zover: de eerste groep kin-
deren uit Heemskerk was bij 
MHCU aanwezig om deel te ne-
men aan het jeugdsportpaspro-
ject. Na een korte introductie in 
het clubhuis begonnen bijna vijf-
tig kinderen aan een kennisma-
king met de hockeysport. Toen 
de kinderen de stick op de juiste 
manier vast hadden, dook met-
een het volgende probleem op: 
welke hand moet boven. Geluk-
kig beschikken de trainers over 
engelengeduld en legden keer 
op keer uit hoe het moest. En 
eindelijk mochten de kinderen 
zelf met hockeystick en bal aan 
de slag. Er was een parcours uit-
gezet wat fanatiek door de hoc-
keyers in spe werd afgelegd. Na 
de training kwamen de kinderen 
met verhitte gezichten en en-
thousiaste verhalen terug in het 
clubhuis. Op 11 maart komen de 
kinderen voor de volgende trai-
ning.
Meisjes 8D hadden zaterdag 
hun eerste wedstrijd van de len-
tecompetitie in Castricum. Het 
beginsignaal, een luide fluittoon, 
klonk hard maar of de speelsters 

zich dat realiseerden was nog 
maar de vraag. Veel balverlies en 
als de meiden hem in bezit had-
den waren ze hem ook snel weer 
kwijt. Toch kregen ze nog enkele 
strafcorners, maar die gingen er 
niet in. Het kon dan ook niet uit-
blijven dat Castricum ging sco-
ren. Twee keer vlak achter elkaar 
maar liefst en Uitgeest stond 
machteloos toe te kijken wat er 
nou gebeurde. 
Na een peptalk in de rust begon-
nen de meiden met een beter 
spel aan de tweede helft. Door 
veel beter kijken en overspelen 
kregen ze langzaam vat op de 
wedstrijd. 

Een harde bal in de cirkel ging 
richting doel, een ouder riep 
naar de keeper ‘laat maar gaan’ 
wat zij dan ook prompt deed, en 
de bal belandde pardoes in het 
doel, maar niemand juichte. Ie-
dereen was te verbaasd over de 
noodkreet, maar het was wel 2-
1. De concentratie in de verdedi-
ging van Uitgeest was toen even 
weg, Castricum viel aan, kon 
makkelijk in de cirkel lopen en 
scoorde. De eindstand was 3-1. 

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging Vol-
uit op donderdag 12 maart be-
gint om 20.00 uur met Voluit DS 
1 - Odin DS 2, Voluit HS 2 - The 
Setfight... HS 3, Voluit DS 2 - VIP 
DS 1 en Voluit DS 4 - Sportief DS 
1. Om 21.30 uur is Voluit HS 1 - 
Sportief HS 1 aan de beurt, Vol-
uit DS 3 - VIP DS 2 en Voluit DS 
5 - Clam Dycke DS 4.
Zaterdag 14 maart begint om 
9.00 uur de wedstrijd tussen Vol-
uit MB 2 - Zaanstad JB 4 en 
Croonenburg JB 2 - Voluit MB 1 
om 10.30 uur. 
Dinsdag 17 maart spelen Vv Vo-
lendam DS 3 - Voluit DS 3 om 
19.45 uur. Woensdag 18 maart 
spelen The Setfight... DS 4 - Vol-
uit DS 4 om 19.15 uur en Croo-
nenburg DS 4 - Voluit DS 2 om 
20.00 uur. 

Volleybal Voluit

Tips voor 
de redacTie? 
0255-520456

	 	koekje van eigen deeg.....!
Of u nu thuis bent of onderweg, een koek smaakt 
op ieder uur van de dag.....genieten dus !

amandelkoek
van woensdag tot woensdag per pakje 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:
gevulde boterkoek
blijvend lekker.... nu van  6,75 voor 5, 95 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
ruwe bolster     heel apart....  3, 50 !! 

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **
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Fietsen voor Burkina Faso en 
het verhaal van Adama en Ditje
Limmen - Het idee ontstond tij-
dens een feestje bij de buren 
op de Limmerbuurt. Ton Baltus 
kwam net thuis van een lange 
fietstocht naar Santiago de Com-
postela. Bij thuiskomst dacht Ton 
“Dit wil ik nog eens, maar dan 
met een doel. Hij sprak erover 
met Ditje van Genderen en part-
ner Adama, zijn overburen op de 
Westerweg. Ditje vertelde dat ze 
iemand zocht om een project op 
te zetten voor onderwijsverbete-
ring in Burkina Faso. Haar part-
ner komt uit Burkina Faso en 
Ditje is actief in de WOL (Wel-
zijn Ontwikkelingssamenwer-
king Limmen). De start van het 
project was geboren !
Inmiddels is er heel wat werk 
verzet. Ton is de voorzitter ge-
worden en Ditje is de secreta-
ris van de inmiddels opgerichte 
stichting. Doel is geld inzamelen 
voor onderwijs in Burkina Faso, 
met name een school voor voort-
gezet onderwijs. Dit wil men be-
reiken door een monsterfiets-
tocht te realiseren van, let wel, 
Limmen naar Burkina Faso, een 
van de armste Afrikaanse lan-
den. Via België, Frankrijk, Span-
je, Marokko, Mauretanië, Sene-
gal en Mali. Dit allemaal volgend 

jaar september tot en met no-
vember. Adama vertelt: “Ik wilde 
voor een betere toekomst naar 
Europa. Werken, geld verdienen 
en weer terug naar mijn land. 
In Burkina Faso is veel armoe-
de, maar Nederland doet veel 
aan ontwikkelingshulp voor mijn 
land. Nederland staat bij ons be-
kend als de Hollandaises. Toen 
ik naar Nederland ging, dacht 
ik dat in Nederland Frans ge-
sproken werd! Wij leerden dat 
Nederland Pays Bas heette. En 
de Nederlanders die in Burkina 
Faso komen, spreken Frans. Dat 
viel niet mee om nu het Neder-
lands  te leren.” Inmiddels heeft 
Adama er een inburgeringscur-
sus op zitten en werkt hij als as-
sistent-installatiemonteur bij een 
bedrijf in Alkmaar. 
Ditje: “Ik ging met Yvonne Zo-
merdijk naar het Festival Mondi-
al. En Adama vult aan: “Ik ging er 
ook heen en zag daar twee vrou-
wen met informatie over Burki-
na Faso! Moet je nagaan, ben 
ik in Nederland en zie daar op 
een festival de naam van mijn 
land!” Na het festival zagen Dit-
je en Adama elkaar weer op het 
station. Ditje: “Later ging ik naar 
Adama’s land en Adama vroeg 

mij een pakket voor zijn familie 
mee te nemen. Daar aangeko-
men vroeg zijn familie weer een 
pakket voor hem mee te nemen. 
Weer in Nederland gingen we 
uitstapjes maken.” 
Adama en Ditje, inmiddels part-
ners, zijn heel sterk betrok-
ken bij het fietsproject. Adama: 
“De kracht die van de groep uit-
gaat. Je komt moe thuis van je 
werk, en dan toch iets doen voor 
een ander. In mijn land is er nog 
steeds een hongercrisis. Met 
kracht is daar uit te komen. God 
geeft kracht, courage”.  
Ditje: “De WOL heeft in de pro-
vincie Yatenga al een lage-
re school opgezet. Maar ja, nu 
zou er eigenlijk een school voor 
voortgezet onderwijs moeten ko-
men, zodat de leerlingen een be-
roep kunnen leren. Daar is de 
opbrengst van het project voor 
bestemd.”
Ton Baltus is de motor achter 
het project; voorzitter, coördi-
nator en deelnemer. Als de fiet-
sers eenmaal op de plaats van 
bestemming zijn, wil hij het bij-
eengebrachte geld symbolisch 
overhandigen. Ditje: “Johan Ol-
ling gaat ook mee fietsen. Hij 
heeft ook al eens naar Santiago 

de Compostela gefietst, net als 
Kees Smit die ook meegaat. Tij-
dens die vergadering schoof ook 
Yvonne Zomerdijk aan. Met haar 
opgedane kennis weet zij welke 
contacten ze moet aanboren om 
eventuele subsidies bij de over-
heid te krijgen. Heel veel an-
dere namen worden genoemd, 
chauffeur Ben Hageman van de 
vrachtwagen die erachteraan 
gaat, Wullings die gaat coachen, 
namen van sponsors. Ook wordt 
gekeken of PABO-studenten een 
lesbrief kunnen maken. Fitness-
centrum Full of Life stelt zijn fit-

nessruimte beschikbaar voor 
de training van de fietsers. Dit-
je: “Iedere deelnemer moet zelf 
zijn deelname bekostigen. Ada-
ma gaat meefietsen, dus we zijn 
hard aan het sparen.”
Als laatste worden foto’s ge-
maakt en waar is dat mooier dan 
bij een geschenk van Salief, de 
contactman van Développement 
Sans Frontiëre, de Afrikaanse 
partner van de WOL. Het is een 
wandkleed waarop twee figu-
ren zijn afgebeeld met het the-
ma “Vriendschap”. (José van den 
Berg).

Pernestraat in tv-programma

Castricum - Vrijdagochtend om 
kwart voor acht verzamelden 
vijftien tv- mensen zich bij Liene-
ke van der Zee in de Pernestraat 
nummer 57. Die dag zouden er in 
de Pernestraat opnames worden 
gemaakt voor het tv-programma 
‘Eigen Huis & Tuin’. Dit program-
ma wordt iedere zaterdag van-
af 18.05 uitgezonden op RTL 4. 
Drie klussen zouden die dag ver-
wezenlijkt worden. Voor het on-
derdeel ‘De Straat van de Week’ 
gaat een team iedere week op 
zoek naar een leuke straat. En de 
Pernestraat ís een leuke straat. 
Om dat bevestigd te krijgen be-
hoef je maar even te praten met 
de coördinatrice van de buurt, 

gaat. Het Noordhollands Land-
schap verkoopt het. Erin blade-
rend dacht ik: ‘Dit is het hek, dat 
ik wil’. Nu wordt het gratis en 
voor niemendal voor me neerge-
zet.”. De tv-kast bij René en Es-
ther Ory was ovaal en het mooie 
ervan was wel, dat alle bestaan-
de snoeren werden weggewerkt. 
Zou er bij Gerrie van Heest in 
eerste instantie ook een vijver-
filter bij de vijver worden ge-
plaatst, deze paste achteraf niet. 
Die werd later geschonken aan 
René en Esther Ory.
Het programma had een echt 
voorjaarskarakter. Vanuit de ei-
gen bus van ‘Eigen Huis &Tuin’ 
werden bossen voorjaarsbloe-
men, zoals hyacinten, tulpen, 
narcissen, witte druifjes en even-
eens katjes naar buiten staande 
tafels gebracht. Al om 8.30 uur 
stonden er vrijdag vele bewoners 
bij de tafels, waar onder leiding 
de meest aparte bloemstukken 
door hen zelf werden gemaakt. 
De hele vrijdag was het een druk-
te van belang in de Pernestraat. 
Twee cameraploegen, waaron-
der cameramannen en geluids-
technici onder leiding van regis-
seur Pieter Kaart filmden stap 
voor stap de verschillende scè-
nes. De meeste opnames waren 
buiten. Gerrie van Heest heeft 
ook een cameraploeg vele uren 
in haar tuin gehad. Lodewijk, 
de tuinman heeft haar buxus-
haag gesnoeid en haar ook al-
lerlei adviezen gegeven. Ger-
rie: “Ik moest wel precies vragen 

De coördinatrice van de buurt: 
Lieneke van der Zee, hier bij en-
kele door de bewoners gemaakte 
voorjaarscomposities.

wat zij wilden, dat ik vroeg. En de 
scènes moesten soms wel zes 
keer opnieuw worden gefilmd. 
Eerst pootte presentatrice Quin-
ty mooie paarse campanula’s in 
mijn ronde tuintje, dat door de 
buxusrand wordt omgeven en la-
ter maakte tuinman Lodewijk het 
plaatje compleet door de paarse 
campanula’s te mixen met zacht-
lila campanula’s.” Bij het laatste 
‘shot’ ‘s middags waren alle be-
trokken bewoners en vele kinde-
ren aanwezig met glühwein, pof-
fertjes en allerlei hapjes. (Marga 
Wiersma) 

Lieneke van der Zee. “Wij heb-
ben hier een ontzettend gezel-
lig sfeertje”, zegt zij. “Wij orga-
niseren twee keer per jaar een 
barbecue, gingen al eens een 
weekend met elkaar kampe-
ren in Heemskerk en zijn al eens 
gaan wadlopen. Hier wonen ou-
deren, maar er wonen ook ve-
le jonge gezinnen en je ziet hier 
overal kinderen van nul tot zes-
tien jaar. Het gaat eigenlijk om 
de huizen vanaf nummer 34 tot 
en met nummer 58 en van num-
mer 31 tot en met nummer 75. En 
dan horen daar ook de drie hui-
zen in dat kleine straatje met die 
lange naam: Meester Gilles van 
den Bempdenstraat bij.”

Lieneke: “Op 20 september 2008 
was er een landelijke buren-
dag. Ik had toen samen met Ger-
rie van Heest, die op nummer 
55 woont voor ons leuke buur-
tje een speurtocht georgani-
seerd met daarna een barbecue 
en onder meer leuke prijzen voor 
de kinderen. Wij hadden onze 
straat opgegeven. Wij hebben 
voor ons plan helaas geen prijs 
gewonnen. Wel raadde men ons 
aan contact op te nemen met 
het Nationaal Oranjefonds. Daar 
hebben wij wél een prijs van 250 
euro gekregen. Ik vermoed, dat 
onze straat is doorgespeeld naar 
‘Eigen Huis & Tuin’, want op een 
gegeven moment werd ik opge-
beld. 
De drie hoofdfiguren van het 
programma zijn de presentatri-
ce Quinty, de tuinman Lodewijk 
en de timmerman Thomas. Es-
ther Ory van nummer 50 heeft 
twintig digitale foto’s opge-
stuurd van zeven klussen. Er zijn 
drie uitgekozen. Zo zouden zij 
bij Gerrie van Heest een buxus-
haag gaan snoeien, bij René en 
Esther Ory een tv-kast maken 
en bij Leonard en Marlies Eve-
leens in de Meester Gilles van 
den Bempdenstraat een boe-
renhek gaan maken. Vooral het 
feit, dat een boerenhek dat je 
meestal midden in een weiland 
ziet, nu in een woonwijk zou ko-
men te staan, scoorde hoog. Le-
onard: “Ik heb een boek, dat al-
leen maar over boerenhekken 

Vrijdag werden in de Pernestraat opnames gemaakt voor het program-
ma ‘Eigen Huis & Tuin’. Uitzending: 28 maart. 
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Dorp blij met vernieuwde 
boekhandel Libris Laan
Castricum - Maandagavond 
keken voorbijganger vreemd op 
toen zij de gasten zagen van 
Hans en Rachel Laan. Zij vier-
den dat de verbouwing van hun 
boekhandel zo goed als voltooid 
is. En voor dit ‘kantoorboeken-
bal’ waren de genodigden ge-
vraagd als dier verkleed te ko-
men. Dieren zijn immers het the-
ma van de Boekenweek die van 
11 tot en met 21 maart gehou-
den wordt. 
Er viel die avond veel te vieren. 
Boekhandel Libris Laan heeft 
er niet alleen een ruime verdie-
ping bij gekregen; de winkel is 
compleet heringericht en voor 
wie geen trappen loopt is er een 
handige halfopen lift geïnstal-
leerd. “En dat is uniek in Castri-

cum, een winkel met een lift”, al-
dus de trotse eigenaar. 
“We horen klanten zeggen dat 
ze voor hun boeken niet meer 
naar de stad gaan”, zegt Hans. 
De vernieuwde winkel zou dan 
ook in een wereldstad niet mis-
staan. Ruimtelijk, overzichtelijk 
en smaakvol zijn de belangrijk-
ste kenmerken van het interieur. 
Een houtenvloer van Europees 
eiken, mét het FSC-keurmerk, 
zorgt voor een warme sfeer. “De 
verbouwing duurde een jaar, 
maar daarvoor hebben we ons 
goed voorbereid”, aldus Hans. 
“We hebben verschillende boek-
handels bezocht om ideeën op te 
doen. Er is vervolgens een strak 
werkschema opgesteld. Dat het 
allemaal zo soepel is verlopen 

Afscheid in teken van boek 
Sjakie en Chocoladefabriek
Akersloot - Dinsdag 3 maart 
hebben de leerlingen van de 
Rembrandtschool het startsein 
gegeven voor het project Sjakie 
en de Chocoladefabriek. Maart 
staat op deze school in het te-
ken van dit populaire boek ter 
ere van het afscheid van mees-
ter Lourens, de directeur van de 
school. Eind van deze maand 
neemt hij na 38 jaar in het on-
derwijs afscheid en gaat genie-
ten van zijn pensioen. Alle leer-
lingen van de Rembrandtschool 
lieten dinsdagmiddag een ballon 
op en hopen dat hun ballon het 
verste komt en een prijs wint op 
31 maart.

De ballonnen waren in de kleu-
ren bruin en wit van chocolade. 
Die middag werd door de direc-
teur, omgetoverd tot Willy Won-
ka, aan alle kinderen chocolade 
Wonkarepen uitgedeeld en in el-
ke klas was een gelukkige win-

naar van een ‘golden ticket’ die 
weer een extra prijs krijgt op 31 
maart. Na schooltijd wordt er 
een afscheidsreceptie gehouden  
in de aula van de school, Ouders, 
oud-leerlingen, oud collega’s en 
belangstellenden zijn welkom 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

hebben we te danken aan aan-
nemer BAC, vrienden en fami-
lie die ons hebben geholpen en 
ons eigen team dat zich volledig 
heeft ingezet.” 
Allereerst is de grote kelder on-
der de winkel vrijgemaakt. “Er is 
wat heen en weer verhuisd”, ver-
volgt Hans lachend. “Ik heb al-
le kasten wel tien keer in han-
den gehad en kreeg er daardoor 
een goede band mee.” Vervol-
gens werd er een gat in de vloer 
geslagen om een trap naar be-
neden te realiseren en een half-
open lift waarin zelfs een scoot-
mobiel past. De boeken hebben 
allen een plaats gekregen op de 
begane grond, de kantoorartike-
len en de kopieerhoek verhuis-
den naar beneden. “Door de ko-
pieerhoek naar beneden te ver-
huizen is meer rust ontstaan vor 
wie even iets wil lezen.”
“Bij de kopieerhoek hebben we 
een fröbeltafel neergezet waar 
iedereen gebruik kan maken van 
de snijmachine en het inbind-
apparaat”, vervolgt Rachel. “On-
ze collectie wordt uitgebreid met 
Engelse pockets, een mooie uit-
gave, en een serie prachtige 
kunstboeken die helemaal niet 
duur zijn. Bovendien liggen de 
prijzen van onze kantoorartike-
len laag. Wij hebben bijvoorbeeld 
de goedkoopste cartridges in de 
regio. Een andere nieuwe ont-
wikkeling is dat in mei de loka-
le hoofdvestiging van het post-
kantoor bij ons wordt onderge-
bracht.” 
En Rachel besluit blij: “We krij-
gen zoveel complimenten! De 
verbouwing is goed verlopen, 
al moesten we wel wennen aan 
het vroege opstaan. Om 7.00 uur 
werd al gestart met het werk. 
Maar van vermoeidheid is geen 
sprake. Al die positieve reacties 
van onze klanten geven zoveel 
energie.” Boekhandel Libris Laan 
is te vinden op de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. 

Schoorsteen in brand
Castricum - Zaterdagavond 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand aan 
de Bloemgaarde. Bij aankomst 
was het vuur in de schoorsteen 
al uit. Na een korte inspectie van 
het rookkanaal en het opleggen 
van een stookverbod, kon de 

brandweer retour kazerne. Een 
stookverbod betekent dat de ei-
genaar eerst het kanaal moet la-
ten reinigen en daarna een con-
trole moet laten uitvoeren door 
Bouw en Woningtoezicht alvo-
rens de kachel weer te gaan sto-
ken. (Foto: Giel de Reus).

Raadsvrouwen vieren Vrouwendag
Castricum - ‘Organiseer een 
etentje aan je eigen keukentafel’ 
Dat is het thema van Mama Cash 
dit jaar. Het werd de keukentafel 
in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Vrijdagavond is een aantal vrou-
wen van het gemeentebestuur 
bij elkaar geweest om aandacht 
te schenken aan de Internatio-
nale Vrouwendag van 10 maart. 
Daarnaast was er veel aandacht 
voor Mama Cash, het oudste in-
ternationale vrouwenfonds ter 
wereld. Mama Cash richt zich op 
het bevorderen van de rechten 
van vrouwen en meisjes over-
al ter wereld. Mama Cash had 
er na deze avond tien donateurs 
bij. Kijk voor meer informatie op 
www.mamacash.nl. 
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Lezing: Bijzonder vrijwil- 
ligerswerk in Mozambique
Castricum - Op zondag 15 
maart om 14.30 uur geven Juliet-
te Eggink en Ton Overmars een 
lezing in de aula van Toonbeeld 
over hun ervaringen in Mozam-
bique. 
Voor de studie Medische An-
tropologie van Juliette zijn zij in 
2008 drie maanden lang getuige 
geweest van de werkwijze van 
Activistas, oftewel vrijwilligers, 
in het Xaixai-gebied. Daar zijn zij 
zeer onder de indruk geraakt van 
wat deze mensen doen voor hun 

eigen leefgemeenschap. Om wat 
terug te doen voor die Activistas 
besloten zij een fotoboek te ma-
ken. Foto’s uit het boek worden 
ook getoond tijdens de lezing.
Het afstudeeronderwerp van Ju-
liette betrof emoties en gevoe-
lens van mensen die leven onder 
zware omstandigheden. In lan-
den als Mozambique waar spra-
ke is van slechte leefomstandig-
heden ten gevolge van grote na-
tuurrampen, armoede of oorlo-
gen gaat veel aandacht naar li-

chamelijke ziektes zoals malaria 
en aids. Hierdoor heeft geeste-
lijke gezondheid geen prioriteit. 
De onderzoeksgroep bestond uit 
vrijwilligers van een lokale orga-
nisatie die zieken, ouderen en 
weeskinderen bezochten. Deze 
Activistas zijn niet alleen van vi-
taal belang om moeilijk bereik-
bare groepen te helpen, maar 
het werk helpt henzelf ook vol te 
houden. Het geeft hen hoop en 
dwingt respect af bij familie en 
de verdere leefgemeenschap. 
Om uiting te geven aan hun 
waardering voor dit vrijwilligers-
werk hebben Ton en Juliette het 
plan opgevat om alle mensen 
van de onderzoeksgroep een ei-
gen fotoboekje te geven waar zij 
zelf en hun omgeving trots op 
kunnen zijn. Aan het einde van 
de lezing is er de mogelijkheid 
om het boekje ‘Respeito’ te ko-
pen, waarvan de opbrengst vol-
ledig voor de Activistas is. Ton, 
oud-docent Engels en amateur-
fotograaf, kreeg toestemming 
van de Activistas om hun leven 
en werk in beeld te brengen. In-
middels heeft Juliette haar stu-
die Medische Antropologie aan 
de Universiteit van Amsterdam 
afgerond en is maatschappelijk 
werkende bij GGZinGeest, in de 
Valeriuskliniek te Amsterdam.
De lezing vindt plaats in de au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum. De toe-
gang is gratis. 

Castricumse scholieren 
‘gamen’ voor het goede doel
Castricum - Het geweld in DR 
Congo laat de jongeren in Cas-
tricum niet koud. Vanaf 16 maart 
handelen scholieren van het Jac. 
P. Thijsse College vier weken in 
aandelen die gerelateerd zijn 
aan het vredesproces in DR Con-
go en Burundi, tijdens de serious 
game Markt voor Vrede 3.2.
Wat doen jongeren op een door-
deweekse namiddag? Uiteraard, 
computeren! De nummer één 
vrijetijdsbesteding van de he-
dendaagse jeugd. Volgens vele 
ouders nergens goed voor, maar 
de stichting Euro’s voor Vrede 
weet wel beter. Goede games 
hebben een ongeëvenaarde 

aantrekkingskracht. In het onli-
ne aandelenspel Markt voor Vre-
de 3.2 worden de jongeren niet 
geïnformeerd over de problema-
tiek, maar ontdekken ze zelf spe-
lenderwijs wat er allemaal aan 
de hand is. In het spel draait het 
om slim handelen in de veilig-
heid en ontwikkeling in DR Con-
go en Burundi. Aan de hand van 
de nieuwsberichten kunnen de 
scholieren een inschatting ma-
ken hoe het staat met het vre-
desproces en welke aandelen 
populair zullen worden. Wie het 
nieuws in de gaten houdt, kan 
slim handelen en credits verdie-
nen. Spelers die de juiste aan-

Marathonuitzending op 
Radio Castricum105
Castricum - Vrijdag 13 maart 
staat radio Castricum105 geheel 
in het teken van de Edukans-
actie van het Bonhoeffer Colle-
ge. Edukans gelooft in scholing 
als de meest duurzame vorm van 
ontwikkeling. Onderwijs maakt 
weerbaar, geeft kinderen vaar-
digheden waar ze hun leven 
lang profijt van hebben. De slo-
gan van Edukans luidt dan ook: 
onderwijs helpt echt!!
Alle activiteiten die het Bonhoef-
fer organiseert, verslaat Castri-
cum105 live middels een groep 
reporters. Zij verplaatsen zich 
van plek naar plek en doen ver-
slag naar de dj’s in de studio. 
Aangezien de activiteiten al om 
6.00 uur van start gaan en pas 
om 18.00 uur eindigen, is er dus 

sprake van een echte marathon-
uitzending. Het programma van 
de actie kan men nalezen op 
www.bonhoeffer.nl 

De luisteraars van Castricum105 
kunnen op deze dag vanaf 1 euro 
een plaatje aanvragen bij de dj’s 
Daan Tamboer (docent geschie-
denis) en Joost Burger (leerling 
VWO-6). Dat kan bij een speci-
aal daarvoor ingerichte kraam 
op de wekelijkse markt aan de 
Dorpsstraat. De plek is aange-
boden door de marktmeester 
van de gemeente Castricum. Op 
school zijn de leerlingen al in de 
gelegenheid gesteld om middels 
een formulier de favoriete mu-
ziek aan te vragen voor hun fa-
milie en vrienden. 

delen van de wekelijkse peiling 
in handen hebben, krijgen extra 
credits en voor de beste deelne-
mers en school zijn er prijzen.
Nieuwsgierig geworden naar 
het spel? Naast het scholieren-
gedeelte zal er ook een grootse 
publieksmarkt worden opgezet, 
waarin geïnteresseerden in aan-
delen, mediaberichtgeving of het 
conflictgebied mee kunnen spe-
len. De beste handelaar wordt 
beloond met een cheque van 
500 euro. De markt start op 16 
maart. Voor meer informatie kijk 
op www.marktvoorvrede.org.
Markt voor Vrede 3.2 is een ini-
tiatief van Euro’s voor Vrede 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Vluchteling, Cor-
daid, Oxfam Novib, CMC en IKV 
Pax Christi en Pax Christi Vlaan-
deren.

Het Castricumse 
landschap in beeld
Castricum - Onder deze titel 
vindt er in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein Rom-
mel op woensdagavond 18 maart 
een beeldpresentatie plaats die 
verzorgd wordt door Ernst Mooij. 
Mooij is auteur van het boek ‘Het 
Castricumse landschap … een 
geschiedenisboek’ dat vorig jaar 
november is uitgebracht. 
Voor de fusie hebben de voor-
malige gemeenten Castricum, 
Akersloot en Limmen de inten-
tie uitgesproken om een groene 
gemeente te blijven in een regio 
waarin verstedelijking toeslaat. 
Schaalvergroting in de landbouw 
en verstedelijking leiden over-
al om ons heen tot landschap-
pelijke veranderingen. Enerzijds 
verdwijnen door de schaalver-
groting historische landschaps-
patronen en landschapselemen-
ten en anderzijds raakt het land-
schap steeds meer versnipperd. 
Daar tegenover staat dat door de 
verstedelijking natuur en land-
schap steeds belangrijker voor 
de recreatie worden. Er wor-
den nieuwe natuurgebieden en 

recreatieterreinen aangelegd, 
maar ook die ontwikkelingen 
dragen bij tot veranderingen van 
het landschap. 
Hoe staat het eigenlijk met het 
buitengebied van de gemeente 
Castricum?
‘Het buitengebied van Castricum 
is vol pareltjes: plekken met een 
speciale geschiedenis, een apar-
te uitstraling, een eigen sfeer’, zo 
staat ergens te lezen op de web-
site van de gemeente Castricum. 
Mooij heeft die plekken geïn-
ventariseerd en komt tot de con-
clusie dat het Castricumse land-
schap inderdaad nog veel na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten bevat. 
De beeldpresentatie op 18 maart 
in de ontmoetingsruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel begint 
om 20.00 uur. In verband met de 
beperkte ruimte is aanmelding 
noodzakelijk. Aanmelden kan via 
telefoonnummer 0251-672356 
tot en met maandag 16 maart.
De toegangsprijs bedraagt 5,00 
euro, inclusief koffie/thee in de 
pauze.

Grasdijk bij Akersloot

Optreden Fuego Classico

Castricum - Na het uiterst suc-
cesvolle optreden van klezmer-

band Ot Azoj sluit Toonbeeld het 
concertseizoen 2008/09 af met 
een niet minder spectaculair op-
treden van een vijftal vrouwelij-
ke muzikanten. Vol vuur en pas-
sie spelen zij Zuid-Europese en 
Zuid-Amerikaanse muziek. Zij 
brengen een mix van populair en 
klassiek, waarbij hartstocht, zin-
derende levensvreugde en diepe 
melancholie elkaar voortdurend 
afwisselen.
Het quintet bestaat uit Wilma 

Bierens (zang), Marieke de Bruijn 
(viool), Jacqueline Edeling (ban-
doneon en accordeon), Pauline 
Post (piano) en Maaike Wierda 
(contrabas). Ze spelen van Cac-
cini tot Piazzolla, van Puccini tot 
Gershwin. Het concert is op 22 
maart, aanvang 11.30 uur in de 
aula van Toonbeeld.De toegangs-
prijs bedraagt 9,50, cjp/65+ 8,00 
euro. Kaarten zijn te verkrijgen 
aan de zaal, www.toonbeeld.tv of 
0251-659012.  Verder zijn kaar-
ten verkrijgbaar bij Muziekhan-
del Borstlap, The Readshop en 
Boekhandel Laan.

GEEN KRANT ONTVANGEN? BEL 0251-674433



11 maart 2009 pagina 21

Carmen Gomes Inc. 
zaterdag in De Cirkel 
Heemskerk - De Culturele Cir-
kel heeft zaterdagavond 14 
maart een viermans topforma-
tie op haar programma staan en 
wel een optreden van Carmen 
Gomes.
 
Carmen Gomes Inc. is een bij-
zondere band die al sinds 1993 
in vrijwel dezelfde samenstelling 
professioneel aan de weg tim-
mert. Carmen is de leadzangers. 
Ze is de drijvende kracht achter 
de groep, organiseert, motiveert, 
maar schrijft bovenal parels van 
teksten en componeert de mees-
te nummers. Carmen Gomes is 
in staat de stukken die zij kiest 
op onnavolgbare wijze te zingen 
en te vervolmaken, door aan el-
ke song haar persoonlijke touch 
mee te geven. In elke interpreta-
tie pikt zij daardoor de ongrijp-
bare momenten er feilloos uit. 
Ze won diverse prijzen waaron-
der het Nederlands Jazz Vocalis-

ten Concours, maakte opnames 
met het Metropole Orkest, speel-
de op het North Sea Jazz Festi-
val, en trad o.a. op met Louis van 
Dijk. 
  

Zaterdag 14 maart vanaf 21.00 
uur in De Cirkel (Harteheem aan 
de Hoflaan) in Heemskerk. De 
toegang bedraagt 7 euro. Leden, 
cjp en 65+ betalen 6 euro. Tele-
fonisch reservern: 0251-236753, 
233707 en 236942. 

Mede-auteur Jan Butter signeert voor burgemeester Jaap Nawijn het eerste exemplaar van het boek.

Presentatie van nieuw boek 
‘Dwalend Door Heemskerk’
Heemskerk - Afgelopen zaterdagmiddag werd in café Lokaal aan de A. Verherentstraat 5 het 
boek “Dwalend Door Heemskerk” gepresenteerd. In het boek zijn diverse geschiedenisfeiten 
en literaire verwijzigingen over bijzondere locaties in de gemeente Heemskerk samengebracht 
door Frans Koopman, Jan Butter en Peter Dicker. De titel ‘Dwalend Door Heemskerk’ werd ont-
leend aan werk van Lucebert. De tocht die wordt omschreven in het boek is wandelend of per 
fiets af te leggen en biedt een verrassende blik op de gemeente Heemskerk.

De locatie voor het presenteren 
van het boek is niet toevallig ge-
kozen. De A. Verherentstraat met 
de Laurentiuskerk, het voorma-
lig Mariaklooster en café Lokaal, 
vormt namelijk het eindpunt bij 
de route die in het boek wordt 
beschreven en die begint bij de 
dorpskerk in het centrum. De to-
tale route meet zo’n 27 kilome-
ter en voert vanuit het centrum 
in de richting van de nieuwe wijk 
Broekpolder, vervolgens west-
waarts naar het strand en ten-
slotte weer terug naar het cen-
trum. De samenstellers verza-
melden werk van enkele tien-
tallen auteurs om in het boek te 
verwerken. En dan blijkt hoeveel 
plaatsen en gebeurtenissen de 
gemeente Heemskerk kent waar 
een verhaal aan vastzit. Kasteel 
Assumburg bijvoorbeeld, waar 
een bijeenkomst van Nederland-
se schrijvers eind 1945 aardig uit 
de hand liep. Of Marquette, waar 
Carel van Mander zijn beroemde 
Schilderboeck schreef. De Noor-
dermaatweg, waar pakweg twee 

eeuwen geleden een bloedige 
veldslag de basis vormde voor 
een roman.
Zo zijn er talloze verhalen die in 
Heemskerk al jarenlang de ron-
de doen, maar die niet eerder op 
deze wijze verzameld werden. 
Kent u het verhaal van de man-
nen die in het Heemskerkerduin 
opgaan in de mist? Wist u dat 
Gerard Kornelis van het Reve ooit 
een kritische Heemskerkse le-
zer uitnodigde voor een bestraf-
fing? Dat W.J. Hofdijk, de Min-
streel van Kennemerland, maar 
liefst elf balladen aan het oude 
Heemskerk wijdde? En dat veel-
bekroond kinderboekenschrijf-
ster Thea Dubelaar in Heems-
kerk heel wat inspiratie opdeed 
voor haar verhalen? Al deze ele-
menten komen terug in het boek 
‘Dwalend Door Heemskerk’. Tij-
dens een besloten bijeenkomst 
werd zaterdagmiddag het eer-
ste exemplaar gepresenteerd. 
Burgemeester Jaap Nawijn trok 
direct zijn beurs open om dat 
exemplaar gelijk aan te schaf-

fen. ,,Veel Heemskerkers zouden 
dit moet moeten gaan lezen om 
te ontdekken waar ze eigenlijk 
wonen”, aldus Nawijn. Hij riep de 
auteurs op om met een vervolge-
xemplaar te komen, want: ‘Dwa-
len door Heemskerk gaat nog 
veel verder’.
Ook gaf Nawijn aan dat hij wil 
bekijken in hoeverre het boek 
voor de gemeente Heemskerk als 
relatiegeschenk inzetbaar is. Tij-
dens de presentatie in café Lo-
kaal was zanger Jan van Til aan-
wezig om te zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. Ook Jan Schrama 
droeg hier zijn steentje aan bij. 
Het boek ‘Dwalend Door Heems-
kerk’ is te verkrijgen bij boekhan-
del Stumpel aan de Van Coeven-
hovenstraat 35. Bij het 176 pa-
gina’s tellende boek hoort ook 
een gratis cd met geluidsopna-
men van 19 auteurs die aan het 
boek hebben meegewerkt. Meer 
informatie over het boek is op 
de website www.dwalenddoor-
heemskerk.nl terug te vinden. 
(Raimond Bos)

Wereldwinkel is 40 jaar! 
Castricum - Veertig jaar gele-
den ging de eerste Wereldwin-
kel ter wereld open en dat was  
Nederland. Nu zijn er bijna vier-
honderd. De Wereldwinkel wil 
haar klanten bedanken en daar-
om staat de Wereldwinkel Cas-
tricum nu boordevol aanbie-
dingen. 12.500 vrijwilligers zet-
ten zich dagelijks in voor fair-

trade en verkopen cadeauartike-
len. De makers verdienen op de-
ze manier een eerlijk inkomen. 
Eén van de succesverhalen van 
40 jaar Wereldwinkels komt uit 
Brazilië. Daar worden de bone-
quinha gemaakt, poppetjes die 
heel geluk, voorspoed, passie en 
gezondheid zouden brengen. Te 
koop bij de Wereldwinkel. 

VV Limmen onderuit
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn tegen Zaandijk met 
1-4 onderuit gegaan. En dat was 
een teleurstellend resultaat. Af-
gelopen zondag stond de 16e 
competitiewedstrijd van het sei-
zoen op het programma. Tegen-
stander op de Dampegheest was 
Zaandijk dames 1. In de uitwed-
strijd eerder dit seizoen werd er 
nipt verloren. Vanaf het begin 
van de wedstrijd kwam Limmen 
direct onder druk van Zaandijk 
te staan, maar door goed verde-
digend werk leidde dit in eerste 
instantie niet tot grote kansen. 
De eerste tegentreffer kwam 
echter toch al te snel. Na een 
kwartier spelen werd er vanuit 
een corner binnengekopt, 0-1. 
Zaandijk had het vizier wel op 
scherp staan, want bij de vol-
gende aanval wisten zij de 0-2 
te maken. Vervolgens kon Lim-
men toch nog terug komen in 
de wedstrijd, doordat Jacqueli-
ne een penalty versierde na een 
op het oog onschuldig duel in 
het strafschopgebied van Zaan-
dijk. Deze buitenkans werd pri-
ma binnengeschoten door Hol-
lenberg: 1-2. In plaats van ho-
pen op een kans op de gelijkma-
ker werd het echter binnen twee 
minuten na de aansluitingstref-
fer alweer 1-3. In de tweede 

helft werd Zaandijk goed onder 
druk gezet en liet het team zien 
dat het zeker in de tweede klas-
se thuis hoort. Zaandijk wist met 
een uitval nog voor de 1-4 te zor-
gen. Hollenberg bleef na afloop 
positief. “Alle tegenstanders in 
de top 4 van de competitie heb-
ben we nu twee keer ontmoet. 
Dus in de resterende wedstrij-
den zullen nog de nodige pun-
ten gepakt moeten gaan worden, 
om ook volgend jaar in de twee-
de klasse te kunnen spelen. Het 
vertoonde spel in de tweede helft 
moet ons daarom ook hoop ge-
ven om dit met z’n allen te kun-
nen redden. Te beginnen volgen-
de week uit in Naarden bij NVC. 
De dames van NVC zullen graag 
revanche willen na hun grote 9-1 
nederlaag eerder dit seizoen op 
Dampegheest.”

Schooljeugd geniet 
van de voetbalclinics  
Castricum - De Klimop was de 
eerste basisschool die getrak-
teerd werd op een voetbaltrai-
ning in plaats van gymnastiek-

les. Samen met sportwethou-
der John Hommes en onder toe-
ziend oog van hoofd jeugdop-
leidingen Rob Kramer werd op 

sportpark Noord-End de aftrap 
verricht van een reeks voetbal-
clinics. Bijna 2000 kinderen zul-
len de komende weken kennis-
maken met voetbal. Rob Kra-
mer: “Wij hebben hier het mooi-
ste kunstgrasveld van Castricum 
liggen en willen dat iedereen 
daarvan geniet. Met deze voet-
balclinics maakt de jeugd ken-
nis met de mooiste sport die er 

is. Alle scholen doen enthousiast 
mee en dat enthousiasme zie je 
terug bij de jeugd. Tevens is de-
ze training een mooie voorberei-
ding op het schoolvoetbaltoer-
nooi in april. Na afloop is er een 
diploma en limonade voor ieder-
een. Wij hopen dat iedereen veel 
plezier heeft en wie voetbal echt 
leuk vindt kan zich bij FC Castri-
cum aanmelden.”
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Toptrainers Zwerver en Selinger bij Croonenburg

Castricum - Twee toptrainers uit 
de Nederlandse volleybalcompe-
titie, Ron Zwerver en Avital Se-
linger gaven dinsdag 10 maart 
in sporthal de Bloemen een cli-
nic aan de jeugd van volleybal-
club Croonenburg. 
Avital Selinger was in de jaren 
‘90 vaste spelverdeler van het 
nationale volleybalteam en win-
naar van Olympisch zilver in Bar-
celona. Thans is hij trainer van 
DELA Martinus (koploper eredi-
visie dames)
Ron Zwerver was in de jaren 
‘90 ‘s werelds beste volleybal-
ler, winnaar van olympisch goud 

(60 jaar volleybal in Castricum, 
Croonenburg bestaat tien jaar; 
redactie) deze twee toptrainers 
voor een clinic hebben weten te 
strikken.”
 
Om Avital Selinger een clinic te 
laten verzorgen moest de club in 
een brief aangeven waarom juist 
Croonenburg voor zo’n clinic in 
aanmerking komt.
De manager van Avital Selinger 
was onder de indruk van de wijze 
waarop Croonenburg het jeugd-
beleid vorm geeft. De essentie 
van het jeugdbeleid is: zorgen 
voor een kwalitatief en kwan-
titatief goed trainerskader om 
vervolgens het aantal jeugdle-
den te laten groeien. “Binnenha-
len is niet zo moeilijk maar bin-
nen houden is de kunst en daar 
slagen we goed in“, aldus Rein 
Luijckx, trainer van de jeugd van 
Croonenburg. Uiteindelijk is de 
ambitie van de club om in 2010 
honderd jeugdleden te hebben.
Het leek het bestuur van Croo-
nenburg een goed idee om ook 
Ron Zwerver te vragen voor de 
clinic. Ron Zwerver is woonach-
tig in de buurt en heeft goe-
de banden met de club. Zwer-
ver hoefde niet lang na te den-
ken. Hij wilde met zijn maatje van 
vroeger graag deze clinic verzor-
gen.

in Atlanta en olympisch zilver in 
Barcelona. Thans is hij trainer 
van ORTEC Nesselande (koplo-
per eredivisie heren).
Het is ook hun niet onopgemerkt 
gebleven dat Croonenburg aan 
een uitstekend jeugdbeleid 
werkt. Als voorlopig hoogtepunt 
resulteert dat in een clinic aan 
de talentvolle jeugd van de club. 
Croonenburg heeft Ron Zwer-
ver en Avital Selinger daarvoor 
weten vast te leggen. De voor-
zitter van de club zegt niet ge-
heel zonder trots: “We zijn goed 
op weg met de club, het leden-
aantal groeit en niet alleen bij 
de jeugd. Het is een mooie mijl-
paal dat we in ons jubileumjaar 

Avital Selinger.

Ron Zwerver.

Tien jeugdspelers van 
Croonenburg geselecteerd
Castricum - Afgelopen week-
end waren er selectierondes 
voor de regionale beachtrainin-
gen (twaalf tot en met achttien 
jaar) en voor de regionale zaal-
trainingen voor de D jeugd (tot 
en met elf jaar). 
Er werd gelet op balvaardigheid, 
beweeglijkheid en het vermogen 
om de aanwijzingen van de trai-
ners direct te kunnen toepassen 
(leerbaarheid). 
De trainers constateerden dat 
er op een goed niveau door alle 
deelnemers werd gevolleybald. 
Voor de spelers van Croonen-
burg is het daarmee een ex-
tra groot compliment dat ze al-
len door zijn. Volleybalvereniging 

Croonenburg scoorde dit week-
end hoog, maar liefst vijf jeugd-
spelers gaan verder in de regio-
nale beachtrainingen en voor de 
zaaltrainingen zijn eveneens vijf 
spelers geselecteerd. 

Op de foto de trotse deelnemers 
aan de regiotrainingen. Staand 
van links naar rechts: Ivanka 
Kramer, Jasmin Luijckx, Lisan 
Kok, Puk Klein. 
Zittend van links naar rechts: Sa-
ra Nijhuis, Luca Leithuijser, Luuk 
Beentjes. Liggend van links naar 
rechts: Inge Oudejans, Angie 
Napitupulu. 
Op de foto ontbreekt Christine 
van Dam.

Biljartvereniging WIK

Jörgen Bolten onstuitbaar!
Castricum - In een tomeloze 
aanvalsdrift heeft Jörgen Bolten 
laten zien dat er in de eindfa-
se van de competitie nog ande-
re kandidaten zijn die aanspraak 
op de titel kunnen maken.

In een spectaculaire partij tegen 
Hans Kooijman haalde Jörgen 
verschrikkelijk uit. In elf beur-
ten bracht hij een overwinning 
tot stand die iedereen versteld 
deed staan. Het startmoyenne 
van Jörgen werd voor hem vast-
gesteld op 1.60, maar dat ver-
pulverde hij door het voor hem 
niet voor te stellen moyenne van 
4.36 op tafel te leggen. En dat lag 
hem natuurlijk geen windeieren. 
Het werden maar liefst 27 punten 
plus een ruk naar boven van de 

twaalfde naar de derde plaats.
Het is dus nog geen bekeken 
zaak wie er kampioen gaat wor-
den. Peter Ent nam de kop weer 
over van Cor Stroet met negen 
punten verschil, maar Cor houdt 
nog een partij achterstand te-
goed. Peter bleef Jan Martens, 
ook nog een kanshebber, ruim 
de baas met elf tegen zes pun-
ten. 

Ferry van Gennip kwam ver-
heugd van de tafel door zijn 
overwinning op Peter Vos. Einde-
lijk voor Ferry ook een partij van 
zestien punten waar hij op terug 
kan zien. Peter Groenendal die 
vorig weekend in Zwaag tijdens 
regio-finalewedstrijden band-
stoten vierde klasse op een der-

de plaats eindigde, promoveer-
de tevens naar de derde klasse. 
Hij liet zich dinsdag ook van zijn 
goeie kant zien en pakte Henk 
Stengs dik in met twaalf punten. 
Ook voor Peter, met twee inhaal-
partijen in het vooruitzicht, blij-
ven de kampioenskansen aan-
wezig.

Hetzelfde geldt voor Kees Baars 
met nog betere kansen. Dank-
zij een stevige overwinning met 
4.71, goed voor veertien punten 
en een moyenneverhoging van 
10.3%, moet iedereen beducht 
zijn die hem nog als tegenstan-
der krijgt. 
Voor Cynthia Slinger was de 0.80 
en elf punten tegen Kees een 
goed resultaat.

Tulpencursus bij MHCC
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseert Hockeyclub MHCC open 
dagen: De Tulpencursus. Op de 
zaterdagen 14, 21 en 28 maart 
en 4 april mogen jongens en 
meisjes van zes tot twaalf jaar bij 
MHCC met een echte hockey-
training meedoen.
Ieder kind krijgt een stick te leen 
en gaat onder begeleiding van 
A, B en C-junioren de beginse-

len van het hockey leren. In de 
loop van de cursus worden oefe-
ningen gedaan en vaardigheden 
geoefend. 
Ook worden een aantal spelre-
gels van het hockey in een wed-
strijdje aangeleerd. De lessen 
duren ongeveer een uur. Het in-
schrijven voor de cursus start om 
9.45 uur.
De kinderen worden op leef-

tijd apart ingedeeld. De cursus 
is gratis en is bestemd voor alle 
kinderen van de basisschool die 
(nog) geen lid zijn van MHCC.
Deelnemers krijgen na afloop 
een hockeydiploma. 
Deelname schept geen verplich-
tingen. Meer informatie www.
MHCC.nl of Mariette van de Bo-
venkamp, tel. 06-19336800 of 
Saskia Keijzer, tel. 06-50603771.
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Rutger van der Klip 
wint de Slikkerbokaal
Castricum - Zondagavond 8 
maart werd op ijsbaan de Meent 
in Alkmaar gestreden om het 
baankampioenschap Super-
sprint, twee keer 100 meter en 
twee keer 300 meter om de Slik-
kerbokaal. 

De snelste schaatsers uit alle ca-
tegorieën van de baan Alkmaar 
mochten meedoen. Rutger van 

der Klip, Koninklijke Vereniging 
Kennemer IJsbaan, won de Slik-
kerbokaal in de categorie neo-
senioren/senioren, tweede werd 
Robert Klepper en derde werd 
Sjoerd den Uil, beiden van de 
Alkmaarsche IJsclub. 

Rutger reed zelfs nog twee 
clubrecords op de 100 meter 
10.89 en op de 300 meter 26,19. 

Verder streden van de Koninklij-
ke VKIJ mee: Eric Tabak, die bij 
de heren Masters twee clubre-
cords reed: 11,97 op de 100 me-
ter en 28,95 op de 300 meter en 
eindigde op de zesde plaats. 

Kevin Straver reed twee per-
soonlijke records: 12,05 op de 
100 meter en 29,34 op de 300 
meter en werd vierde.

Wedstrijd met gouden 
randje voor FCC
Castricum - Wedstrijden tussen 
Blauw Wit uit Wormerveer en FC 
Castricum staan altijd bol van 
spanning en dikwijls gaat het om 
de koppositie van de ranglijst. In 
september won Castricum op ei-
gen veld na een onwaarschijn-
lijke slotfase waarin het een 0-2 
achterstand omboog in een 3-2 
zege. Ditmaal walste Castricum 
over Blauw Wit heen, 1-8. 

De wedstrijd was nog niet ge-
start of Castricum scoorde. 
Blauw Wit doelman Martijn de 
Vries blunderde bij een voorzet 
van Maarten van Duivenvoor-
de waarna via Machiel Karzijn 
de bal voor de voeten kwam van 
Noël Amanda, 0-1. 
Castricum kon niet lang genieten 
van de voorsprong, want binnen 
het kwartier maakte Blauw Wit 
gelijk uit een goed uitgespeelde 
counter. De sluwe spits André 
Wakker scoorde uit een voorzet 

van Jorg de Boer na een goed 
uitgespeelde counter, 1-1. Waar 
Blauw Wit daarna niet wist te 
scoren deed Castricum dat bij de 
eerste de beste gelegenheid wel. 
Duco de Koning gaf een uitste-
kende steekpass op Martijn van 
Duivenvoorde en Niels Popping 
hoefde alleen maar tegen de 
voorzet aan te lopen, 1- 2. Castri-
cum middenvelder Machiel Kar-
zijn: “Prima goal van ons, maar ik 
was er nog lang niet gerust op.” 

Dat veranderde snel in de twee-
de helft. Castricum zette Blauw 
Wit vast op eigen helft en de ge-
havende thuisploeg kwam niet 
meer onder de wurggreep van-
daan. 
Een vrije trap van Martijn van 
Duivenvoorde was de opnieuw 
blunderende Blauw Wit doel-
man te machtig, 1-3. De formatie 
van Kranendonk ging op dezelf-
de voet door en Blauw Wit werd 

in de tweede helft in hoog tempo 
onder de voet gelopen. 
Duco de Koning ontsnap-
te op rechts en stuurde Maar-
ten van Duivenvoorde de diep-
te in en dan is de middenvelder 
niet meer in te halen, 1-4. Noël 
Amanda maakte zijn tweede van 
de middag door een corner in de 
verre hoek te koppen, 1-5. 
Maarten Jurrjens veroverde 
even later op sterke wijze de bal, 
waarna Vincent Opheikens raak-
schoot uit een vloeiende aanval 
van Machiel Karzijn en Maarten 
van Duivenvoorde, 1-6.
Daan Hamaker produceerde 
nummer zeven na een sterke so-
lo van Martijn van Duivenvoorde 
en de laatste goal was ook bij-
zonder. 
Maarten Jurrjens bekroonde zijn 
sterke wedstrijd door op aange-
ven van Stefan Zeilstra nummer 
acht op het scorebord te bren-
gen, 1- 8.

Afzwemmers februari
Castricum - In februari heb-
ben 44 kandidaten hun zwemdi-
ploma behaald in zwembad ‘De 
Witte Brug’. 

Op 4 februari is er door vijf kan-
didaten afzwemmen voor het 
C-diploma. Elisa van Domburg, 
Justin Klein Schiphorst, Meike 
Mooij, Cheyenne Podiwong-
so en Malin Rammeloo hadden 
een heel zwembad voor zichzelf 
en kregen alle aandacht van hun 
fans voor hun goede prestaties.
Op 11 februari werd er door drie 
groepen kandidaten voor de ver-
schillende snorkeldiploma’s af-
gezwommen. Voor snorkelen 1 
werden alle diploma-eisen goed 
afgelegd door: Jesse van den 
Berg, Maarten Bruines, Maai-
ke Jongejan - Escar, Isa Krom, 
Daphne Lievers en Rachel de 
Ruiter. In een ander gedeelte van 
het zwembad is er voor snorke-
len 2 afgezwommen door Laura 
Diamant, Sharon Diamant, Clau-
dia van Domburg, Rosa Koop-
man en Sabine Laan en voor 
snorkelen 3 hebben Marc Ede-

lenbos, Bonnie Groot, Rick Hol-
lenberg en Majlen Welzenbagh 
hun prestaties voor het snorkel-
diploma 3 laten zien. 
Voor het A-diploma is er op 25 
februari door een groep van 24 
jonge kandidaten afgezwom-
men. Voor twee zwemsters was 
het zelfs dubbel feest, want zij 
mochten op hun verjaardag voor 
het eerste zwemdiploma op! Ab-
dikamil Abdullahi, Lynn Borst, 
Guus Bosland, Wouter Brui-
nes, Auke Buchel, Rosa Casa-
novas, Michelle van der Drift, Bo 
van Diepen, Loes Duin, Mirthe 
van der Graaf, Meike Groot, Dirk 
Jansen, Emma Jobse, Dennis de 
jong, Rosa Klaver, Youri Kuil-
boer, Ferdi Meester, Thijs Mees-
ter, Max Meintjes, Lieselotte Me-
ij, Daan Ruyter, Rosalie de Vree-
de, Manon Veldt en Ashley Wal-
ker hebben hun zwemkunsten 
aan een groot publiek laten zien. 
Een aantal supporters was aan 
het einde zo enthousiast dat zij 
tijdens de laatste tien tellen van 
het watertrappelen ook het wa-
ter indoken. 

Proeflessen Nordic walking

Castricum - Nordic walking 
uitproberen? Dat kan vanaf 16 
maart bij de Nordic walkings-
chool in Castricum en Heiloo. De 
cursus nordic walking start een 
week later bij voldoende aan-
meldingen. De kosten voor de-
ze proefles bedragen 10,00 euro. 
Lid van de Thuiszorg geeft 5,00 
euro korting. Er zijn twee types 
cursussen voor twee verschillen-
de doelgroepen. Een cursus van 
zes lessen en een cursus Be-
weeg…Mee…!!!, speciaal voor 
mensen met een chronische be-

perking. De laatste cursus duurt 
vier maanden. Op donderdag 19 
maart is er om 16.00 uur een cli-
nic nordic walking en Beweeg…
Mee..!!! bij Johanna’s Hof.
Op maandag 16 maart om 13.00 
uur Beweeg…Mee..!!! in Heiloo.
Verzamelen op de parkeerplaats 
van winkelcentrum ’t Loo.
Wie de techniek voldoende be-
heerst kan doorstromen in gra-
ningsgroepen. Aanmelden voor 
een proefles of cursus is verplicht 
en kan via www.nordicwalkings-
chool.nl. of 0229-239447. 
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Hengelsport Vereniging Castri- 
cum organiseert jeugdviscursus
Castricum - De jeugdcom-
missie van de Hengelsport Ver-
eniging Castricum organiseert 
in april de cursus ‘Sportvissen 
voor beginners’. De cursus is be-
doeld voor kinderen van acht tot 
en met twaalf jaar en beslaat 
vijf avonden te weten 2 april, 9 
april, 16 april, 23 april en 7 mei. 
De cursus wordt gegeven in het 
clubhuis van de Salamander op 
het Wouterland, deze begint om 
19.00 en duurt tot 20.30 uur.  
De vijf avonden zijn theorieles-
sen die plaatsvinden in het club-
gebouw. Op 7 mei wordt er, met 

hengels en aas van de vereni-
ging en het zelf gemaakte vis-
tuigje, onder begeleiding ge-
vist in de Trompvijver. Tot besluit 
krijgt iedereen een Sportvisdi-
ploma. Als tegemoetkoming in 
de kosten, wordt aan de deelne-
mers een bijdrage van 5,00 euro 
gevraagd. Dit bedrag dient men 
te voldoen op de eerste cursus-
avond. Behalve de lessen krijgt 
men consumpties, het materi-
aal om een vistuigje mee te ma-
ken en ook nog eens twee cur-
suspakketten. Voor meer infor-
matie: www.hsvcastricum.nl. De 

deelnemers kunnen zich tot 31 
maart aanmelden bij de jeugd-
commissie: Henk Serlijn, H. Ca-
simirstraat 22, tel. 0251-656400, 
email: h.serlijn@casema.nl 

De hengelsportvereniging orga-
niseert ook jeugdwedstrijden en 
de Koppelwedstrijd waar de vis-
sertjes gekoppeld worden aan 
een ouder, tante, opa et cetera.
Voor de senioren is er een aan-
tal zogenaamde zomeravonden 
gereserveerd en zijn er aan het 
eind van het seizoen de baars-
wedstrijden.

Eindelijk winst Sea Devils
Castricum - Afgelopen zater-
dag moesten de Castricummers 
tegen het lager genoteerde AM-
VJ uit Amsterdam. Sea Devils zat 
de afgelopen maand duidelijk in 
een dip, dus een overwinning 
was bijzonder welkom. 
Het eerste kwart begon Sea De-
vils voortvarend. Er werd agres-
sief gespeeld en al gauw ke-
ken de Amsterdammers tegen 
een achterstand aan van 23-13 
en met name Manuel den Hol-
lander zag z’n poging verzilverd. 
Sea Devils was echter de laat-
ste anderhalve minuut niet bij de 
les en AMVJ kon terugkomen tot 
25- 21. 
Het begin van het tweede kwart 
was opnieuw voor Sea Devils. 
Met name de goed genomen 
vrije worpen door Jeroen Hoff-
man en Fabian Strijder zorgden 
dat Castricum tot de vierde mi-
nuut een ruime voorsprong had. 
De nummer dertien van AM-
VJ begon echter met scherp te 
schieten en knalde drie drie-
punters erin. Castricummer Bob 
Hollanders kwam op stoom en 
maakte twaalf punten dit kwart 

zodat Sea Devils met een goed 
gevoel kon gaan rusten met een 
voorsprong van 52-43.
Na de rust waren de eerste twee 
minuten voor AMVJ. De fysiek 
sterke nummer acht pakte drie 
aanvallende rebounds en scoor-
de zes punten op rij. Jeroen 
Hoffman en Bob Hollanders wa-
ren opnieuw de spelers die het 
verzet van de Amsterdammers 
langzaam teniet deden en ook 
de andere Castricumse spelers 
pakten hun puntjes dit kwart: 
stand 73-56. 
Het vierde kwart werd een vrije 
worp feestje. De Amsterdam-
mers raakten geïrriteerd door 
hun eigen onmacht en scheids-
beslissingen. Gevolg veel tech-
nische fouten en daardoor veel 
vrije worpen. Hoffman’s repu-
tatie op de vrije worp lijn groei-
de met de minuut. AMVJ zak-
te sportief en mentaal helemaal 
weg met discussies tot gevolg.
Uiteindelijk resulteerde dit in het 
staken van de wedstrijd met nog 
2.21 minuut te spelen. Stand was 
95–61 in het voordeel van Sea 
Devils. 

Gretig Vitesse ’22 wint in 
Alkmaar van Flamingo’s ‘64
Castricum – Na een goede over-
winning in de afgelopen wed-
strijd tegen Westfriezen wilde Vi-
tesse deze goede lijn doorzetten 
in de uitwedstrijd tegen Flamin-
go’s ‘64. Na een gelijkopgaande 
eerste helft, maakten de bezoe-
kers na rust eenvoudig het ver-
schil. Dit leidde tot een 1-3 over-
winning, hoewel de score nog 
veel ruimer had kunnen zijn.
De openingsfase was nogal af-
wachtend van beide ploegen. 
De thuisploeg gunde Vitesse het 
balbezit, maar kon daarmee niet 
tot uitgespeelde kansen komen. 
Spits Roger Duijn (die de nog 
steeds niet geheel fitte Beentjes 
verving) kreeg de bal twee keer 

pardoes voor de voeten, maar 
kon deze mogelijkheden niet 
omzetten in een doelpunt. 
Flamingo’s kon daar tegenover 
zetten dat het in de slotfase van 
de eerste helft een paar gevaar-
lijke momenten kende voor het 
doel van Marcel Koekkoek. Men 
ging rusten met een 0-0 stand.
Na rust had Vitesse een groot 
veldoverwicht, waarbij in een 
kwartier tijd de wedstrijd op slot 
werd gegooid. Eerst was het 
Robin Bakker, die met een be-
keken lob de openingstreffer 
kon aantekenen: 0-1. Bakker, 
die in de voorgaande 50 minu-
ten vrijwel geen meter had gelo-
pen, had ook een groot aandeel 

in de tweede en de derde treffer. 
Hij sprintte tweemaal langs zijn 
directe tegenstander, waarna hij 
respectievelijk Tanno v.d. Berghe 
en Rob Touber in staat stelde de 
0-2 en 0-3 te maken.
De wedstrijd was dus in een 
mum van tijd beslist, waarna de 
kansen zich opstapelden voor 
Vitesse. 

De slotfase zag een apathisch 
Flamingo’s nog scoren uit een 
makkelijk gegeven strafschop. 
Spits Gijzen dook met een gro-
te schreeuw naar het gras bin-
nen de zestien meter. Hij faalde 
niet vanaf elf meter, waardoor de 
eindstand uitkwam op 1-3.

Veiling van de toekomst
Castricum - Dit jaar organiseert 
Vitesse’22 Red Stars voor de ne-
gende maal een veiling. De afge-
lopen jaren waren een succes en 
daar hoopt de sponsorcommis-
sie van Vitessse’22 Red Stars dit 
jaar ook weer op.

Voor de tweede maal zal de ka-
vel Puikman Open aanwezig zijn, 
welke vorig jaar een groots eve-
nement was en veel kijkers trok. 
Inmiddels lopen andere kavels 
ook al aardig binnen, dus dit be-
looft wat!

Tijdens de veilingavond zal er 
een reis verloot worden wel-
ke aangeboden is door sponsor 
Bouwbedrijf Lute & Opdam. 
De veiling is op 28 maart in ‘de 
Treffer’ waarbij het startschot 
om 20.00 uur wordt gegeven. Ie-
dereen is welkom op de veiling. 
Meer informatie: sponsorcom-
missie@vitesse22.nl.

Noa Prijs pakt derde 
plaats op NK Dressuur

Castricum - Noa Prijs met haar 
pony Pancho is tijdens de Ne-
derlandse kampioenschappen 
dressuur derde geworden in de 
klasse L2. De pas achtjarige Noa 
was veruit de jongste deelneem-
ster op deze NK die in Wanroij 
werd verreden. Ze moest het op-
nemen tegen twaalf- en dertien-
jarigen. 
Met een percentage van 65.50% 
sloot ze haar proef af. Het ver-
schil met de nummers twee en 

een was miniem. Noa had 393 
punten, de nummer twee 395 en 
de nummer een 397 punten. 

Noa mocht na afloop te pony 
haar prijs in ontvangst nemen. 
Een bronzen medaille, prijzen-
geld en vrijkaarten voor diver-
se evenementen. Noa zal bij de 
overkoepelende organisatie van 
de paardensport, de KNHS in de 
boeken verdwijnen als de jong-
ste deelneemster op een NK.

Castricum - Vijf keer per sei-
zoen wordt in sporthal De Bloe-
men door CSV handbal een mi-
nihandbalmiddag georganiseerd. 
Dit zijn middagen voor kinderen 
van ongeveer zes tot en met ne-
gen jaar die al handballen of die 
graag een keer mee willen doen. 
Er worden spelletjes gedaan met 
en zonder bal en er worden ech-

Minihandbalmiddag in 
sporthal De Bloemen

te wedstrijdjes gespeeld. Woens-
dagmiddag 18 maart van 15.00 
tot 17.00 uur is alweer de laatste 
middag van dit seizoen. Iedereen 
die het leuk vindt eens kennis te 
maken met handbal, is welkom. 
De kinderen kunnen alleen ko-
men of met een team. Vooraf op-
geven bij Birgit 06-20629456 of 
Nicole 06-18926571.  
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Rugbyers op weg naar goede slotfase competitie

Driemaal winst voor CAS RC
Castricum - Na een uiterma-
te succesvolle dag voor de aller-
jongsten zaterdag een week ge-
leden, konden ook zondag  29 
maart drie overwinningen wor-
den bijgeschreven op het conto 
van de Castricumse Rugby Club. 
De Colts (34–8) en de Shadows 
(55– 5) behaalden de zeges op 
Wouterland, terwijl de hoofd-
macht in Amsterdam AAC defi-
nitief achter zich liet. De rentree 
van Kay Picauly werd bekroond 
met een 5–26 winst.
Zaterdag was er al een druk-
te van jewelste, omdat de jong-
ste rugbyers eindelijk weer eens 
in actie konden komen. De Tur-
ven, Benjamins en Mini’s van zes 
clubs verzamelden zich op Wou-
terland en onder toezicht van ve-
le toeschouwers en begeleiders 
werden er mooie wedstrijdjes 
gespeeld. In Amsterdam speel-
de ’s middags het Nederlands 
Dames vijftiental vriendschap-
pelijk tegen Frankrijk. Die waren 
nog te sterk, maar roemden het 
verzet van Oranje. Voor CAS RC 
maakte Jitske van Bruggen haar 
debuut en maakte een puike in-
valbeurt van ruim een kwartier.

Zondag was het de beurt aan de 
Colts om te openen. Dat lukte te-
gen Diok na een trage start heel 
goed. Met soms slordig en af en 
toe briljant spel werd een gede-
gen 34–8 overwinning geboekt 
en een plaats in de kruisfinales 
zeker gesteld. 
Vervolgens mochten de Shadows 
wederom op eigen veld in actie 
komen. In een vooraf door riva-
liteit omgeven wedstrijd liet de 
ploeg van trainer Ben Scheer-
man zien dat gedrevenheid een 
hoofdbestanddeel van succes is. 
Aanvankelijk hielden de Pickwick 
Players de boel aardig op slot en 
hadden de Castricummers moei-
te om door hun defensie te prik-
ken. Enige slordigheid was daar 
ook debet aan en dat verbeterde 
in de tweede helft aanmerkelijk. 
Het resultaat was een klinkende 
55–5 overwinning en vooral in de 
slotfase een aantal tries die een 
herhaling meer dan waard wa-
ren! 
In Amsterdam trad de hoofd-
macht van CAS RC aan tegen 
AAC. De ploeg uit de hoofdstad 
had op Wouterland in de laatste 
minuut alsnog de wedstrijd ge-

wonnen en dat moest uiteraard 
goedgemaakt worden op vijan-
dig gebied. Bovendien was er de 
langverwachte rentree van Kay 
Picauly bij de Castricummers. 
Hij speelde een goede wedstrijd; 
een score was hem nog niet ge-
gund. Het werd een regelmati-
ge overwinning voor de bezoe-
kers waar een bonuspunt echter 
achterwege bleef. Er waren sco-
res van Rob van der Velden, Rob 
Molenaar en Richard Mills en 
helaas ook blessures voor Maik 
Schermer en Maxim Picauly. Nu 
komt er een drukke week voor 
de Ereklasse met een inhaal-
dag op woensdagavond 4 maart. 
CAS RC speelt dan uit tegen 
DSR-C op het terrein van Rotter-
dam, aanvang 20.00 uur. Volgend 
weekend spelen de juniors van 
CAS RC om 12.00 uur thuis te-
gen Gouda. Zondag is er ook een 
mooi programma op Wouterland 
met om 12.30 uur de Cas Ladies 
tegen Utrecht en om 14.30 uur 
het eerste team van CAS RC te-
gen Hilversum. De Shadows, het 
Driede en de Colts spelen alle-
maal uit, maar geen onbelangrij-
ke wedstrijden. 

Tafeltennissers Castricum 
lopen zwaar verlies op
Castricum - Castricum 1 moest 
het verleden week opnemen te-
gen het geroutineerde Victory’55 
2 uit Volendam. De tafeltennis-
sers uit Castricum, vorig seizoen 
gepromoveerd, leden een duide-
lijke nederlaag. 
Tim Visser zorgde voor de eni-
ge twee Castricumse punten. Te-
gen Volendammer Theo Kemper 
verloor hij de eerste twee games, 
maar daarna herstelde Visser 
zich knap en hij pakte met over-
tuiging de overige games en de 
winst. Ook in zijn tweede par-
tij tegen Cor Klepper liet Vis-
ser zien over veerkracht te be-
schikken. Met goed spel trok hij 
in vier games de winst naar zich 
toe. Zijn laatste partij verloor Vis-
ser helaas na vijf games.
Zowel Victor Tchernov als Paul 
Walbeek was niet tegen het drie-
tal Volendammers opgewassen. 
Tchernov kwam nog het verst te-
gen Kemper. Na een 1-1 stand 

bleek de derde game beslissend 
voor de partij. Tchernov zette 
Kemper met geweldige spinbal-
len stevig onder druk, maar ver-
loor uiteindelijk met 11-13. Ver-
volgens ging de winst in de vier-
de game naar de tegenstander.
Walbeek leverde in zijn eerste 
partij tegen Krelis Kwakman di-
rect een spektakelgame af die 
hij met 21-19 (!) wist te winnen. 
Daarna had hij wat pech en hij 
verloor de partij in vier games, 
net als zijn tweede partij overi-
gens. In zijn laatste partij tegen 
Cor Klepper ging het spel op en 
neer, maar ook daar kon Wal-
beek de partij in een beslissen-
de vijfde game niet naar zich toe 
trekken.
Omdat ook het dubbel naar de 
Volendammers ging, werd de 
einduitslag 2-8. Nu maar ho-
pen dat deze uitslag niet dode-
lijk blijkt voor handhaving in de 
tweede klasse.

Broek pakt snelschaaktitel 
met enorme monsterscore
Castricum - Thomas Broek is 
de Castricumse snelschaakkam-
pioen van 2009 met een onge-
hoorde score van 11 uit 11. Er 

werden partijen van zeven mi-
nuten per persoon gespeeld en 
in deze discipline bleek Thomas 
niet te kloppen. Thomas, die met 

zijn rating van tegen de 2200 op 
papier de sterkste Castricum-
se schaker is, liet er geen enkel 
misverstand over bestaan dat hij 
ook in de praktijk een niet te ne-
men hindernis vormt. De B-groep 
werd knap gewonnen door Hid-
de Brugman met negen punten 
uit dertien partijen. 

Jesper en Auke blokkeren een aanval van VC Krimpen. Coach Aart Kooijman kijkt gespannen toe.

Croonenburg op NK in halve finale verloren
Castricum - Zaterdag een week 
geleden streed de B-jeugd van 
Croonenburg om een plaats in 
de finaleronde van het Nationaal 
Kampioenschap volleybal. 
Het team bestaande uit Elmar 
Hoberg, Jesper Duin, Jannus van 
der Ham, Robin Molenaar, Arn-
oud Kuperus, Tim Schoon en Au-
ke Pauzenga speelt in de com-

petitie niet samen, vanwege af-
wijkende criteria voor de com-
petitie-indeling en dit kampioen-
schap. De eerste wedstrijd te-
gen Vives was van een goed ni-
veau en werd met 0-2 verloren, 
van de uiteindelijke poulewin-
naar. In de tweede wedstrijd was 
tegenstander Krimpen een ma-
tje te groot. Deze wedstrijd ging 

ook verloren met 0-2. De laatste 
wedstrijd tegen VOY moest ge-
wonnen worden. Door een ma-
gistrale servicereeks van Jannus 
werd de stand nog 25-24. Daar-
na was het gedaan. Twee fouten 
aan de kant van Croonenburg 
zorgden er voor dat VOY met 26-
28 aan de haal ging met deze 
set. Uitslag 1-1.  

Feestelijke aftrap Klasse!Actie
Castricum - Dinsdag was 
de feestelijke aftrap van de 
Klasse!Actie Microkrediet. Na 
weken lange voorbereidingen 
konden de leerlingen van groep 
8 van de Montessorischool hun 
bedrijfjes presenteren. Om 8.30 
uur ondergingen Sander van 
Amsterdam (Robbie uit het huis 
Anubis) en de burgemeester 
van Castricum, A. Emmens-Knol, 
voor een volle zaal met kinderen, 
ouders en leekrachten een wa-
re ‘Day for Change make-over’. 
Ondertussen vertelde Anna Ver-
haar op het podium over de actie 
en interviewde ze klasgenootjes 
over microkrediet en welke acti-
viteiten er gestart gaan worden. 
Die vinden plaats bij de afdeling 
Heemstate op Dijk en Duin en 
bij de woon- en zorgcentrum de 
Santmark. 
Sander prikte een ballon stuk en 
het lint werd doorgeknipt door 
de burgemeester. Daarmee was 
het startsein gegeven van de ac-
tie die tot 24 april gaat duren. 
Groep 8 gaat vijf weken lang de 
bewoners van de zorginstellin-
gen blij maken met hun activi-
teiten. En dat gebeurde vandaag 
al. Met een bakfiets vol produc-
ten gingen de leerlingen op pad. 
In de Santmark beschilderden 

twee jongens samen met bewo-
ners potjes met daarin viooltjes. 
Elke potje met viooltje kost 1,50 
euro. Emar: “Een mevrouw was 
een beetje doof en ik moest tel-
kens dingen herhalen en soms 
wist ik niet of ik wel hard genoeg 
praatte of dat ik dat juist te luid 
deed.” 

Ondertussen werd er in de eet-
zaal een balspel in de kring ge-
daan. Sommige bewoners wer-
den lekker fanatiek en gooiden 
de bal extra hard terug. Daar-
na konden ze een mandala ma-
ken terwijl ze een praatje maak-
ten met de kinderen. In weer een 
andere zaal werd het sprookje 
Roodkapje voorgelezen en ieder-
een zat aandachtig te luisteren. 
Op de afdeling Heemstate op het 
terrein van Dijk en Duin werden 
bewoners verrast met een pop-
penkast, een gezichtsbehande-
ling en zelfgemaakte wafels. 

Tenslotte was er een muziekop-
treden van twee meiden met vi-
ool en keyboard. Ze speelden al-
tijd is kortjakje ziek en de bewo-
ners zongen uit volle borst mee. 
actie is al meer dan 150,- euro 
verdiend. Al het geld gaat naar 
de organisatie Day for Change.
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Geen ‘Ronde van Limmen’
Limmen - Komende zomer komt 
er geen ‘Ronde van Limmen’. Dit 
wielerevenement dat de afgelo-
pen twee jaar succesvol uitge-
breid was met skeeleren, kan dit 
jaar geen doorgang vinden om-
dat het stichtingsbestuur er niet 
in is geslaagd om een geschik-
te datum gereserveerd te krij-
gen op de KNWU-kalender. De 
Stichting Ronde van Limmen is 
voor plaatsing op de KNWU-ka-
lender afhankelijk van een geac-
crediteerde wielerclub en van de 
regionale consul van de KNWU. 
Tot tweemaal toe werd een toe-
gezegde datum weer ongedaan 
gemaakt ten gevolge van zoge-
naamde ‘oude rechten’ van an-
dere organisaties. 
Onduidelijk is op welke regels 
die ‘oude rechten’ gebaseerd 
zijn. Helderheid in deze is voor 
de Stichting Ronde van Limmen 
wel van belang omdat anders in 
de toekomst weer hetzelfde pro-
bleem zich kan voordoen. Het 
Stichtingsbestuur van de Ronde 
van Limmen laat weten zeer te-

leurgesteld te zijn over de gang 
van zaken en de ontstane situa-
tie. Zij zal alles in het werk stel-
len om inzicht te krijgen in de 
handelwijze van de verantwoor-
delijke organisaties.
De medewerkers en sponsors 
van de Ronde van Limmen zijn 
inmiddels geïnformeerd en de 
vergunningaanvraag bij de ge-
meente is ongedaan gemaakt. 
De Ronde van Limmen heeft een 
lange geschiedenis van meer 
dan 50 jaar. Na een paar jaar on-
derbreking kent de Ronde van 
Limmen sinds 2002 een bloei-
ende opleving. Een breed wie-
lerprogramma waar prominen-
te renners graag voor komen, 
en een mooi en gezellig par-
cours door het hart van Limmen. 
Het evenement kent een breed 
draagvlak bij de bevolking van 
Limmen waardoor het zich ver-
zekerd weet van voldoende vrij-
willigers en sponsors om het 
mogelijk te maken. Het is zonde 
dat zo veel potentie dit jaar on-
benut blijft.

De Ronde van Limmen zoals die graag gezien wordt!

Helios hard onderuit in 
kampioenswedstrijd
Castricum - De korfballers van 
Helios hebben afgelopen zon-
dag, tot teleurstelling van het 
massaal opgekomen publiek, 
verloren van de grote concur-
rent Badhoevedorp. De Castri-
cummers hebben het kampi-
oenschap nu niet meer in eigen 
hand. Helios moet zondag de 
lastige uitwedstrijd winnen te-

gen Zaandam-Zuid, daarna mag 
Badhoevedorp haar thuiswed-
strijd tegen het laaggeklasseer-
de Aurora niet winnen. Dat He-
lios dit jaar zaalkampioen wordt 
is hierdoor bijzonder klein, maar 
niets is onmogelijk.
Helaas voor de fanatieke aan-
hang kwam Helios niet goed uit 
de startblokken. Vanaf het begin 

van de wedstrijd  werden er kan-
sen gemist en stond de thuis-
ploeg halverwege de eerste helft 
met 1-5 achter. In de resteren-
de tijd lukte het Helios niet om 
dichtbij te komen en gingen de 
ploegen de rust in met een 3-7 
stand. 
De tweede helft begon veelbelo-
vend. Dankzij fanatiek aanvals-
spelen en een goede voorverde-
diging kwam Helios in tien mi-
nuten langszij. Op het moment 
dat de thuisploeg de 7-7 maak-
te ging het dak van de Bloemen 
eraf. Tien minuten later was het 
echter een stuk stiller geworden 
in de zaal. Badhoevedorp was in 
dat tijdbestek uitgelopen naar 
een 7-11 voorsprong. De tegen-
stander van Helios speelde de 
wedstrijd geroutineerd uit naar 
een eindstand van 10-15. Teleur-
gesteld bleven de spelers van 
de Helios nog vele minuten zit-
ten op de reservebank. Een mooi 
kampioensfeest was hen door de 
neus geboord. 
Coach Michiel van Halderen acht 
de kans klein dat zijn ploeg het 
kampioenschap nog binnen kan 
halen. Helios speelt haar laat-
ste wedstrijd in sporthal de Vang 
in Zaandam. De aanvangstijd is: 
13.15 uur. 

Vitesse geeft geld weg
Castricum - Zoals ieder jaar 
sponsort de selectie van Vites-
se‘22 in samenwerking met de 
hoofdsponsor De Triangelgroep 
een goed doel in de regio van 
Castricum. 
Per behaald punt dat door de 
Vitesse  selectie wordt behaald 
betaalt iedere speler een be-
drag van 50 eurocent. Dit be-
drag wordt aan het eind van het 
seizoen verdubbeld door de Tri-
angelgroep. In voorgaande ja-
ren zijn er al een aantal goede 
doelen gesponsord op deze ma-
nier: Het Dierenduintje, Stich-

ting Sociaal Carnaval en de An-
tonius stichting. Vanaf het be-
gin van het seizoen draaien de 
twee selectieteams van Vites-
se’22 al goed en hebben op deze 
manier al vele  punten bij elkaar 
gespeeld. Beide elftallen zijn nu 
ruim over de helft van de com-
petitie en staan op een tweede 
plaats in de competitie. 
Wie een goed doel in gedachten 
heeft of meer informatie wil kan 
tot 1 april contact opnemen met 
de spelersraad van Vitesse’22. 
Dit kan door een email te sturen 
naar: spelers-raad@vitesse22.nl.

Meervogels komt sterk terug
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels heeft de uitwed-
strijd tegen OSV met 4-3 verlo-
ren. Het team van trainer Han 
Visser kwam na een zwakke eer-
ste helft nog goed terug. 
Het werd door Bean al snel 1-
0. Daarna speelde het team van 
trainer Han Visser te passief om 
terug te komen. Het werd dan 
ook volkomen verdiend 2-0 voor 
de thuisploeg. Bij sommige spe-
lers van Meervogels leek het 
geloof in eigen kunnen te ont-
breken terwijl ze best een aar-
dig potje kunnen voetballen. En 
zie daar toen de koppies weer 
wat werden opgericht werd het 
prompt 2-1 door een fraaie goal 
van Lennart Beukers.
Het duurde echter niet lang voor 
de volgende tegengoal. Volgens 
de trainer krijgt Meervogels te-
veel doelpunten tegen uit stan-
daardsituaties en dat was ook nu 
het geval, corner, niet goed ge-
dekt en daar lag de 3-1 in het 
net. De schutter was de Vries.
Daarna, tot grote schrik van de 
supporters, verstapte Daan van 
der Eng zich en moest uitvallen 
met een naar later bleek spier-

scheuring in de lies. Zo ging het 
team de rust in met twee treffers 
achterstand en verschillende 
blessures. De Akersloters kwa-
men echter vol adrenaline uit de 
kleedkamer en gingen dapper de 
strijd aan. Met de wind in de rug 
en met een aantal mooie aanval-
len zat de aansluiting er aan te 
komen. Een vrije trap op 25 me-
ter van het doel werd door Jan 
Willem Kramer zo goed geraakt 
dat de keeper de bal alleen ge-
hoord heeft maar hij spatte op de 
kruising uiteen. Daarna viel de 
4-1 uit een ongelukkige scrim-
mage, de schutter was Bean. Re-
den om het normaliter op te ge-
ven maar Meervogels zette nog 
eens aan. 
Na een fraaie aanval werkte Beu-
kers de 4-2 binnen en even la-
ter gevolgd door 4-3: kopbal van 
Tom van der Eng. Kansen waren 
er daarna wel maar de verdiende 
4-4 bleef uit. De fans van de M-
Side waren na afloop duidelijk 
in hun commentaar: “Voortaan 
negentig minuten deze instel-
ling en dan is de 4de klasse vei-
lig.” Meervogels speelt zondag in 
Landsmeer tegen subtopper IVV.

Voormalig VV Limmen-trainer 
Sjaak de Graaff overleden
Limmen - In Saoedi-Arabië is 
afgelopen zaterdag onverwacht 
keeperstrainer Sjaak de Graaff 
overleden. De 62-jarige geboren 
Alkmaarder werkte daar voor de 
topclub Al-Ahly, waar onder an-
dere ook André van der Ley, Ra-
djin de Haan en Simon Tahama-
ta actief zijn. De Graaff werd na 

de avondtraining onwel en over-
leed ter plaatse. De Graaff werd 
in het seizoen 1995/1996 kampi-
oen met Limmen 2 en was tevens 
als keeperstrainer aan de club 
verbonden. Het bestuur van VV 
Limmen wenst de nabestaanden 
sterkte met het verwerken van 
dit verlies.

Heemskerk - Nordic walking 
is de sportieve manier van wan-
delen. Deze tak van sport is er 
voor iedereen en is te vergelijken 
met fitnessen in de buitenlucht. 
Met behulp van poles (specia-
le stokken ) wordt getraind in de 
Heemskerkse duinen. Al lopend 
traint men alle grote spiergroe-
pen. De totale inspanning ligt 20 
% hoger dan bij gewoon wande-
len.
De gratis demonstratie Nordic 
walking is op 17 maart 9.00 uur, 
23 maart 13.30 uur, 3 april 13.30 
uur en 15 april 19.00 uur. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk.
Naast nordic walking is het mo-
gelijk om sportief te wandelen in 
een groep.De startplaats is op 
het grasveld naast de patatoloog 
aan de Rijksstraatweg. Informa-
tie en aanmelden: 0251-242483 
of www.in-wandelpas.nl.

In Wandelpas

Tips voor de redactie? 

Mail dit naar

 info@castricummer.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
4 maart 2009

Veerpont 
Akersloot tijde-
lijk uit de vaart 
Het pontveer Akersloot  wordt op 16 
maart door de firma Verduin wegge-
sleept naar de werf aan de Geesterweg 
in Akersloot. Hier zal het pontveer aan 
een keuring worden onderworpen. Af-
hankelijk van eventuele uit te voeren 
werkzaamheden wordt het pontveer op 
18 of 19 maart weer in de vaart geno-
men.
De tijdelijke stremming wordt ter plaat-
se met borden aangegeven.

WWW.CASTRICUM.NL

Opschoondag bij Winkel-
centrum Geesterduin 
Rondom Winkelcentrum Geesterduin in 
Castricum wordt op 21 maart het zwerfaf-
val opgeruimd. De gemeente doet die dag 
namelijk mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. De dag sluit aan bij het zwerfafvalpro-
ject dat op gemeentelijk niveau bestaat. De 
gemeente richt de aandacht op het gebied 
rondom Winkelcentrum Geesterduin. Daar 
steken diverse vrijwilligers vanaf 10.00 uur 
de handen uit de mouwen om het zwerf-
afval rondom het winkelcentrum op te 
ruimen. Hierbij zullen onder andere colle-
geleden, raadsleden en een afvaardiging 
van de winkeliers van Geesterduin ook de 
afvalprikker en bezem ter hand nemen.

Programma
Het programma is als volgt:
10.00 uur: verzamelen deelnemers op-

schoonactie bij Geesterduin
10.30 uur: welkomstwoord door wethou-

der Hes
10.45 uur: startsein opschoonactie
12.30 uur: afsluiting.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 

een kijkje te komen nemen of een handje 
te helpen.

Cas
De gemeente Castricum is bezig met een 
campagne om - samen met inwoners - het 
zwerfafval binnen de gemeente tegen te 
gaan. Hiervoor is ook het logo ‘Cas’ in het 
leven geroepen. Hij helpt inwoners eraan 
herinneren om geen afval op de grond te 
gooien, maar direct op te ruimen. De vo-
rige keer dat Cas ingezet werd, was rond 
de jaarwisseling. Hij vroeg toen aandacht 
voor het opruimen van vuurwerkafval.

Landelijk initiatief 
De Landelijke Opschoondag is een initiatief 
van de partners van het Impulsprogramma 
Zwerfafval: VNO-NCW, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie 
van VROM, Stichting Nederland Schoon en 
SenterNovem. Zij hebben gezamenlijk als 
doel om Nederland binnen drie jaar scho-
ner te krijgen. Hiervoor hebben zij de hulp 
van gemeenten en organisaties nodig. Het 

doel van de Landelijke Opschoondag is het 
afgeven van een krachtig signaal om aan-
dacht te besteden aan zwerfafval en een 
schonere leefomgeving.

Snelheid op Kleibroek valt mee
Naar aanleiding van meldingen van om-
wonenden heeft de gemeente Castricum in 
samenwerking met de politie in januari de 
snelheid gemeten op de Kleibroek in Castri-
cum. De metingen zijn gedaan met een on-
opvallende radar. De bedoeling was vooral 
om in kaart te brengen of er sprake was 
van veel snelheidsovertredingen. Er zijn 
naar aanleiding van deze metingen geen 
bekeuringen uitgeschreven. 
Er is gedurende één week gemeten op het 

rechte stuk. Uit deze meting is gebleken 
dat de gemiddelde snelheid (in beide rich-
tingen) 43 km/u bedroeg. Van de gepas-
seerde voertuigen reed 85 procent gemid-
deld 50 km/u. Vijftien procent reed te snel, 
waarvan vier procent meer dan 7 km/u te 
hard reed.   
De genoemde cijfers geven geen aanlei-
ding tot actieve handhaving. De overgrote 
meerderheid houdt zich ter plaatse keurig 
aan de maximaal toegestane snelheid.

Kadernota bouwsteen voor nieuw 
bestemmingsplan kampeerterreinen
De gemeenteraad heeft op 26  februari 
jongstleden de ‘Kadernota Kampeerterrei-
nen Bakkum en Geversduin’ vastgesteld. 
Deze nota is een belangrijke bouwsteen 
voor het nieuw op te stellen bestemmings-
plan voor de beide kampeerterreinen. 
Het huidige bestemmingsplan voor de 
kampeerterreinen dateert uit 1976. Het 
voorziet inmiddels niet meer helemaal in 
de huidige behoefte rond het gebruik. De 
bedoeling is dan ook dat met het nieuwe 
bestemmingsplan onder andere meer ver-
schillende vormen van kampeermiddelen 
kunnen worden toegestaan, dan nu het 
geval is.
De veranderingen in het nieuwe bestem-
mingsplan zullen verder beperkt zijn. Naast 
het hier en daar toestaan van wat meer 
hoogte voor bestaande bouwwerken en 

gebouwen, zoals douche- en toiletgebou-
wen en dergelijke, zal de huidige situatie 
niet of nagenoeg niet wijzigen.
De beide kampeerterreinen liggen ingeslo-
ten in het inmiddels aangewezen Natura 
2000 gebied. Dit betekent een hoge mate 
van (natuur)bescherming. Bovendien heb-
ben de naastgelegen gronden de bestem-
ming ‘duinterrein, natuurgebied, tevens 
waterwingebied’. Ook deze bestemming 
maakt eventuele nieuwe ontwikkelingen 
niet of nauwelijks mogelijk.
Van fysieke uitbreiding van beide kampeer-
terreinen is dan ook geen sprake.
Op de kadernota zelf, kunt u geen inspraak-
reactie of zienswijze indienen. Dat kan te 
zijner tijd wel op het ontwerp-bestem-
mingsplan dat naar verwachting medio juni 
wordt gepubliceerd en voor zes weken ter 

inzage gelegd zal worden. Dat is het mo-
ment waarop u zienswijze(n) kunt dienen 
tegen het ontwerp-bestemmingsplan.
Voor meer informatie over de vastgestelde 
Kadernota Kampeerterreinen Bakkum en 
Geversduin, kunt u contact opnemen met 
mevr. G. van Zon,  tel. (0251) 661153. De 
kadernota is eveneens op de website van 
de gemeente Castricum te zien: www.cas-
tricum.nl.



Agenda
Raadsplein
12 maart 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Visiedocument regie en uitvoering Wet Sociale

Werkvoorziening Noord-Kennemerland 38
19:30 - 20:30 Evaluatie en herziening welstandsnota Aula
20:30 - 21:00 1e wijziging Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand 38
20:30 - 21:00 Vervolg bespreken amendementen inzake herinrichting

strandplateau* Aula

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 26 februari 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21.30 - 22.00 (Evt.) Vervolg bespreken amendementen inzake herinrichting
strandplateau* Aula

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
22:15 1. Opening en mededelingen

Benoeming interim griffier J. van Tol Aula
2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Verordening langdurigheidstoeslag
b. Bezwaarschriften voorbereidingsbesluit Limmerweg 2b te Cas-

tricum

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; 0251 -  661 277of e-mail: joopvantol@castricum.nl. 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
100209	 Kerklaan 9a in Akersloot

Het bouwen van een woning
260209	 Maartje Offersstraat 3 in Castricum

Het intern wijzigen van de woning
270209	 Zeeweg (strand)

Het plaatsen van toiletten/douches
	 Nuhout van der Veenstraat 9 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Heemstederweg in Castricum

Het verhogen van een muur
	 Dorpsstraat 23 in Castricum

Het wijzigen van de bedrijfsruimte

RECTIFICATIE
In de publicatie van 25 februari 2009 stond:
190209	 Arnoldsonstraat 8 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding
Dit moet zijn:
190209	 Arnoldsonstraat 18 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 

wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 maart de volgende aanvragen 
om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Händelstraat 11 in Akersloot

Het plaatsen van een carport
Hollaan 4 in Castricum

Het vernieuwen van de paardenstal
Thalia 17 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

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

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-

sluiten genomen:

bOuwvergunningen met Ontheffing
040309	 Prinses Margrietstraat 12 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Prinses Margrietstraat 14 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Prinses Margrietstraat 16 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
050309	 Belle van Zuylenlaan 57 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding
	 Lange Dresch 52 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping

Ontheffingen artikel 3.23 
wet ruimtelijke Ordening
050309	 Korte Cieweg 2a/6a in Castricum

Het wijzigen van de bestemming

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
RECTIFICATIE

Make A difference day
(Madd) op 20 en 21 maart
Welk bedrijf volgt het goede voorbeeld 
van de Rabobank Noord-Kennemerland 
en het CDA van vorig jaar en stelt men-
sen beschikbaar voor het vrijwilligerswerk 
in Castricum? 
Welke Castricummer vindt het leuk om een 
dag een vrijwilligersklus te klaren?
Welke organisatie kan een dag extra han-
den gebruiken? Zij kunnen klussen aanmel-
den op website www.madd2009.nl .
Madd, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, bestaat dit jaar 5 jaar. Het 
is voor het eerst dat het in het voorjaar 
plaatsvindt.

Zin om de handen uit de mouwen te ste-
ken? Dat kan!
* Het Kronendak, een gezinsthuis voor 

kinderen in Castricum kan 10 vrijwilli-
gers gebruiken voor het verplaatsen van 
een schutting aan de achterzijde van het 
huis. Deze moet over een lengte van 20 
meter verplaatst worden, tezamen met 
de bijbehorende beplanting. 
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met de heer Bijman,    
nbijman@hetkronendak.nl, 

* Castricum Zeeveld heeft 6 vrijwilligers 
nodig om schelpenpaden en het schel-
penterras te herstellen.  Meer informatie 
kan verkregen worden bij Stichting Jan 
XVII, de heer Van Kleef, info@jan17.nl 
tel. (0251)  658457. 

* Stichting Welzijn wil graag de succes-
volle ‘Mobiele Telefoon Dag’ van ver-
leden jaar ook nu weer organiseren, als 
het haar lukt voldoende vrijwilligers te 
vinden. Op deze dag krijgen ouderen 
individuele ondersteuning bij het leren 
omgaan met de mobiele telefoon.

* Bij Castricum Helpt Mutthatara, kan men 
op zaterdag in de kringloopwinkel aan 
de slag. Belangstellenden kunnen zich 
van te voren aanmelden bij Frits Schreu-
der, (0251) 655602.

Goed voorbeeld doet goed volgen! 
Daarom kunnen bedrijven en vrijwilligers 
zich melden voor deze klussen of zich be-
schikbaar stellen voor andere werkzaamhe-
den én kunnen ook organisaties hun klus-
sen aanmelden. Niet alleen op de website 
www.madd2009.nl ,maar men kan ook 
mailen naar vcc@welzijncastricum.nl .
De Vrijwilligers Vacaturebank wil plaatselijk 
extra ondersteuning bieden bij de bemid-
deling en de publiciteit.

Belangstellenden kunnen voor meer infor-
matie terecht bij:
Stichting Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, 1902 CX Castricum, tel. 0251- 6565 
62, vcc@welzijncastricum.nl
De Stichting is op werkdagen geopend van 
9.00 - 12.30 en van 13.30 - 15.30 uur, met 
uitzondering van vrijdagmiddag.

Agenda Raadsactiviteiten 19 maart 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:30 - 20:30 Groenbeheerplan Aula
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260209	 Rijksweg 9 in Limmen
	 Het bouwen van 4 appartementen en een

winkel

Bouwvergunningen
050309	 Arnoldsonstraat 18 in Castricum
	 Het plaatsen van een erfafscheiding
	 Duyncroft 13 in Castricum
	 Het plaatsen van dakkapellen

Sloopvergunning
050309	 Achterweg 17 in Limmen
	 Het slopen van de woning
	 Duinweg 9 in Castricum
	 Het verwijderen van asbest
	 Charlotte de Bourbonstraat 19 in Castricum
	 Het verwijderen van asbestplaten

Kapvergunning
040309	 Kortenaerplantsoen in Castricum
	 Het kappen van 3 populieren
	 Achter Dr. Teenstralaan 5 in Bakkum
	 Het kappen van 1 populier

aanlegvergunning
050309	 Buitendijkspad kadastraal H 73 in Castricum
	 Het egaliseren van de grond
	 Korendijk in Castricum
	 Het verbreden van een dam

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

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

voorBereidingSBeSluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend:
- op grond van het bepaalde in artikel 22 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening de gemeenteraad heeft
besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid. Het gebied waarvoor dit besluit geldt, is ge-

legen aan de Provincialeweg 4 in Limmen en kadastraal
bekend Castricum, sectie A, nummer 199.
- op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke orde-
ning de gemeenteraad heeft besloten te verklaren dat
een herziening van het bestemmingsplan ‘Dorpskom’
wordt voorbereid en wel voor het perceel Dorpsstraat
75 en Schoolstraat 8-10 in Castricum.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op don-
derdag 12 maart 2009 en liggen vanaf die datum met
de daarbij behorende voorstellen en tekeningen voor
een ieder ter inzage in de gemeentelijke locatie, sector
Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen.

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belangheb-
benden op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na bekendmaking van de besluiten
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de raad
van de gemeente Castricum.

ondergrondSe containerS
De gemeenteraad van Castricum heeft in 2007 besloten
over te gaan tot het plaatsen van ondergrondse con-
tainers bij gestapelde bouw en voor de inzameling van
glas, papier en kleding in de hele gemeente.

Op 75 locaties zijn in totaal ongeveer 135 containers
gepland. De geplande locaties kunt u terugvinden op
de gemeentelijke website www.castricum.nl. Vervolgens
klikt u in de linkerkolom op afval/ondergrondse afval-
inzameling bij u in de buurt of rechtstreeks op www.
casona.nl .Het voorontwerp van het besluit is met be-
langhebbenden besproken op vijf inloopavonden. Na
de inspraakprocedure is het ontwerp aangepast en zijn
wijzigingen doorgevoerd.

Het conceptbesluit ligt vanaf woensdag 11 maart 2009
gedurende zes weken ter inzage op de locatie Zonne-
dauw 4 te Limmen. Vanaf deze datum heeft u de moge-
lijkheid zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen kunt
u schriftelijk indienen bij de Gemeente Castricum, Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum.
Op basis van de zienswijzen wordt door het college na
deze periode het definitieve besluit genomen.

wet milieuBeheer
Vanaf 12 maart 2009 ligt ter inzage het definitieve be-
sluit van de maatwerkvoorschriften voor:

IOT DOSCO, Boekel 36-40 te Akersloot.

Voor de inrichting is op 24 januari 2005 een vergunning
op grond van de Wet milieubeheer afgegeven.

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (verder: het Besluit) en de
bijbehorende Regeling algemene regels inrichtingen mi-
lieubeheer (verder: de Regeling) van kracht geworden.
In het kader van het Besluit is de inrichting aan te mer-
ken als een type B inrichting.
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 moet worden
voldaan aan het Besluit en de Regeling. Ingevolge het
geldende overgangsrecht blijven de voorschriften 63, 64
en 65 uit de milieuvergunning tot 1 januari 2011 van
kracht. In deze voorschriften is bepaald welke techni-
sche voorzieningen in de inrichting moeten worden aan-
gebracht en welke gedragsregels in acht moeten worden
genomen om geluidsoverlast te voorkomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum (verder: het Bevoegd Gezag) leggen maat-
werkvoorschriften op om ervoor te zorgen dat ook na
1 januari 2011 aan de geldende geluidsnormen wordt
voldaan.

Indienen bezwaar en verzoek voorlopige voor-
ziening
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag binnen zes weken.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dage-
lijks Bestuur van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus
53, 1800 BC		Alkmaar. Wie tegen het besluit bezwaar
heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Voor be-
handeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht
in rekening gebracht.

Inzage
De stukken behorende bij het definitieve besluit van de
maatwerkvoorschriften liggen gedurende zes weken,
van 12 maart tot en met 23 april 2009 ter inzage bij
de afdeling Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en
Bedrijven, Zonnedauw 4 te Limmen van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, uitsluitend op
afspraak (tel. 0251-661122).

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer A. Rijvordt van de Milieudienst Regio Alkmaar, te-
lefoonnummer 072- 548 84 67.

Castricum, woensdag 11 maart 2009

Limmen artistiek en creatief!
Limmen - Dit jaar werd voor de 
35ste keer de door Limmen Cul-
tuur georganiseerde expositie 
‘Limmen Artistiek en Creatief’ in 
Vredeburg gehouden. Deze werd 
officieel geopend door Cees Ad-
miraal. Had de expositie in vroe-
gere tijden een sterk chauvinis-
tisch karakter, omdat Limmers 
nu eenmaal graag komen kijken 
naar kunst van familieleden of 
vrienden, dan is dat nu toch be-
hoorlijk veranderd. Nog dertien 
van de 43 deelnemers kwamen 
uit Limmen zelf. 

De commissie, die uiteindelijk 
beslist wie er mag exposeren 
bestaat uit Ria Straver, Willy Min 
en Annet Oppereis. Zij moesten 
vijftien gegadigden afzeggen.  
Op de expositie lieten diegenen, 
die les geven ook werk van hun 
cursisten zien. Zo hadden on-
der meer Marijke Verlaat, die les 
geeft in het maken van poppen 
van klei en Joke Beentjes, die 
haar cursisten leert te werken 

stand met artikelen uit Burki-
na Faso. Het aanbod aan met de 
hand gemaakte kaarten is veel-
zijdig. Voorts zag je op de expo-
sitie: poppenkleding, Barbiekle-
ding, oude meubeltjes, sieraden, 
kussens, houten speelgoed en 
mooie houtsculptures.
Wegens gebleken succes vo-
rig jaar heeft Sipke Schoorstra 
uit Alkmaar, die in de boven-
zaal zelf ook exposeerde weder-
om een workshop schilderen ge-
houden. Zaterdag deden er zes 
mensen en zondag acht mensen 
aan mee. 
Op een paar na hadden de ande-
ren nog nooit geschilderd. Sip-
ke: “Ik had het linnen van de pa-
neeltjes eerst met gesso vóórbe-
handeld, zodat de acrylverf niet 
zo snel zou wegzakken. Ik deed 
wel eens voor hoe je een streekje 
hier of een streekje daar moest 
neerzetten, zodat men het kon 
nadoen en ik gaf zo veel mo-
gelijk adviezen. Het belangrijk-
ste is, dat mensen enthousiast 
worden.” Tenslotte ging iedereen 
met een eigen gemaakt schilde-
rijtje op A3-formaat naar huis. 
(Marga Wiersma)

Sipke Schoorstra gaf wegens succes voor de tweede keer een work-
shop schilderen. Het was voor de meesten een hele ervaring, omdat zij 
voordien nog nooit geschilderd hadden.

met speksteen, serpentijn en al-
bast mooie stands. 
Op de bovenverdieping nemen 
schilderijen met daarnaast kera-

miek altijd de grootste plaats in. 
Op de benedenverdieping speelt 
de handvaardigheid een grote 
rol. Zo heeft de WOL altijd een 

Castricum - Buiten werken en 
het Noordhollands Duinreser-
vaat eens heel anders beleven. 
Dat kan zaterdag 21 maart op de 
duinwerkdag te Heemskerk. De 
dag start om 10.00 en rond 16.00 
eindigen de werkzaamheden. 
Er worden jonge dennen verwij-
derd en met deze dennen sluip-
paden dichtgezet. Op de duin-
werkdagen maakt men kennis 
met verschillende werkzaamhe-
den die nodig zijn om het duin 
goed te onderhouden. 

Iedereen kan meehelpen. Kinde-
ren werken samen met de ou-
ders. Regelmatig zijn er pauzes, 
waarbij gezorgd wordt voor kof-
fie, thee, limonade en soep. Neem 
zelf een lunchpakket mee, 

Verzamelen op parkeerplaats 
Kraaiennest, gelegen tegen-
over de Patatoloog aan de Rijks-
straatweg in Heemskerk. Aan-
melden via www.pwn.nl/activi-
teiten  of 023 – 5413289. 

Meehelpen met 
duinbeheer?


