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Castricum - De film van het 
Bonhoeffer College, ‘Een mi-
nuut van 61 seconden’ won de 
awards voor Beste Film en Bes-
te Script. En leerling Marit Hooij-
schuur won de award voor Beste 
Actrice. Een groep leerlingen van 
het Bonhoeffer College deed vo-
rig jaar mee aan de High School 
Movie Awards. Kabelbedrijf Zig-
go organiseerde de wedstrijd 
waarbij middelbare scholen de 
mogelijkheid kregen om een ei-
gen filmscript te schrijven. De 

Bonhoeffer levert beste 
film, script én actrice!

Geen Dubbele Lus
Castricum - Dit jaar wordt er 
definitief geen Dubbele Lus ge-
houden. De organisatie krijgt het 
budget niet bij elkaar. “Je kunt 
wel blijven trekken aan een dood 
paard, maar dat heeft geen zin”, 
vertelt Jeroen Bruynis, die de pr 
van Stichting Dubbele Lus ver-
zorgt. “Onze hoofdsponsor Ri-
chard Groeneveld van Locas 
Techniek is ons trouw gebleven, 
maar we bleven zitten met een 
gat van 8.000 euro die niet op te 
vullen is. Als volgend jaar de her-
inrichting van de Dorpsstraat ge-
reed is, kan het evenement mis-

schien daar weer plaatsvinden 
en krijgen we dan meer respons. 
Laten we er voorlopig maar van-
uit gaan dat de Dubbele Lus een 
jaartje overslaat.” Dit jaar zou het 
voor de 31e keer zijn dat de Dub-
bele Lus gehouden werd. 

Het begon voor de hardlopers 
allemaal in 1981, toen de Toren-
straat het startpunt was van eer-
ste stratenloop van de Dubbele 
Lus. Het evenement moest later 
verdwijnen uit het hart van het 
dorp, start en finish verhuisden 
naar de Cieweg. 

Tommy Wieringa in Limmen
Limmen - De bekende schrijver 
Tommy Wieringa komt op vrij-
dag 26 maart naar Vredeburg. 
Op uitnodiging van Limmen Cul-
tuur vertelt hij over zijn schrijver-
schap en zal hij voorlezen uit ei-
gen werk. 
Het optreden in Limmen komt in 
een periode dat Wieringa volop 

Verwording van een droom
Castricum - In september 2008 
werd het Kronendak officieel ge-
opend, een gezinshuis voor kin-
deren met een verstandelijke be-
perking. Dit werd mede mogelijk 
gemaakt door de steun van vele 
Castricummers. Hoe gaat het nu 
met de bewoners? Lees het ant-
woord in deze editie van De Cas-
tricummer. 

in de belangstelling staat door 
de prachtige boeken die hij de 
laatste jaren heeft geschreven. 

Medeorganisator Boekhandel 
Laan is van de partij met boe-
ken en deze kunnen desge-
wenst worden gesigneerd. Aan-
vang 20.00 uur. Cultureel Cen-

groep van het Bonhoeffer Col-
lege eindigde bij de vijf finalis-
ten en kreeg daardoor de moge-
lijkheid om, onder professione-
le begeleiding, hun script te ver-
filmen. Uit deze vijf video’s werd 
weer een winnaar geselecteerd: 
het Bonhoeffer College! De in-
zending van het Bonhoeffer Col-
lege is elke avond te zien op C-
TV. De video wordt elke avond 
vertoond om 20.00 uur tot 28 
maart. Op zaterdag en zondag is 
de film te zien om 14.00 uur. 

trum Vredeburg is te vinden op 
de Dusseldorperweg 64. De toe-
gang bedraagt 6,00 euro. Kaar-
ten zijn te koop bij Boekhan-
del Laan in Castricum. Reserve-
ren kan telefonisch 072 5052235 
of via e-mail  limmencultuur@ 
hotmail.com. 

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

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

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-03-2010: Karol Cornelius, 
zoon van J.C. Koot en A. Owsiak, 
geboren te Alkmaar. 03-03-2010: 
Floor Marije, dochter van R.A. 
Jonker en H.J. Kuiper, geboren te 
Beverwijk. 08-03-2010: June Je-
remy, zoon van D.D. Res en R.L. 
Thomas, geboren te Beverwijk. 
07-03-2010: Damian, zoon van R. 
de Jong en I. Liffman, geboren te 
Beverwijk.

Wonende te Limmen:
02-03-2010: Yfke Quinty, zoon 
van M.J.T. Dekker en H.C. Bra-
kenhoff, geboren te Alkmaar. 08-
03-2010: Vanessa, dochter van J. 
Sikking en K. Terweij, geboren te 
Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-03-2010: Wouda, Arjan D., 
wonende te Castricum en Cas-

tricum, Sabina M., wonende 
te Limmen. 08-03-2010: Omar, 
Ezim, wonende te Castricum en 
Wusiman, Yipaerguli, wonen-
de in China. 10-03-2010: Pieters, 
Casper en van der Poel, Roosje 
M., beiden wonende te Castri-
cum. 10-03-2010: van der Steen, 
Nicolaas A.W. en Veldt, Sandra 
Th.M. beiden wonende te Lim-
men. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-03-2010: Roos, Godfried A. en 
Spruit, Herta, beiden wonende te 
Limmen. 09-03-2010: de Winter, 
Rensly D. en Aartsen, Kim, bei-
den wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Limmen:
08-03-2010: Veldt, Hillegonda 
A.M., oud 95 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C.P. Borst.

Jazzindeed bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - Op zondag 21 maart 
vanaf 16.00 uur vindt alweer de 
zevende sessie plaats van het 
seizoen 2009–2010 in de Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64. En 
dit keer met een wel heel bij-
zonder orkest, namelijk Jazzin-
deed uit Bergen en omgeving. 
Ooit begonnen als ‘Just Friends’ 
spelen de meeste bandleden al 
sinds 1991 met elkaar, dus de 
vriendschap is gebleven, alleen 
de naam veranderde.  
Het is een bont gezelschap dat 
traditionele jazznummers speelt 
afgewisseld met wat latin en 
ballads. Het orkest schuwt het 

moeilijke werk niet met num-
mers als Night and Day, Billy’s 
Bounce, Night in Tunesia, Aqua 
de Beber en vele andere.
Het orkest bestaat uit: Di-
di Scholten (zang), Edwin Lut-
tik (dwarsfluit en zang), Jeroen 
Sondaar (piano en vibrafoon), 
Menno Smit (gitaar), Dick Schol-
ten (bas), Ab Helsloot (slagwerk) 
en Jaap Koomen (saxofoons).
De toegang is vrij in de Vrede-
burg, maar men kan lid worden 
voor 7,00 euro voor het gehele 
jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, 
tel/fax: 072-5053414, e-mail: tim-
mer.limmen@worldonline.nl. 

Abattoir of rusthuis? 
Geen kunst aan!
Castricum - Op 21 maart laat 
een enthousiast team van men-
sen de veilinghamer klappen. 
Samen met Jort Kelder verzorgt 
de Castricummer Ben-Kees Eel-
tink de veiling. “Eens kijken wie 
de bretels om heeft die avond. 
Wij of de bieders?”
Doel van de veiling is om geld in-
zamelen voor Boer Bert.

In het Eden Amsterdam Ame-
rican hotel op het Leidseplein 
wordt werk van 55 bekende en 
onbekende kunstenaars ten-
toongesteld en verkocht. Wat 
daar zo bijzonder aan is? Op de 
doeken staan geen stillevens of 
herfstlandschapjes afgebeeld, 
maar… koeien! Onder meer Pe-
ter Klashorst en Viola Holt werk-
ten mee en maakten speciaal 
voor deze liefdadigheidsveiling 
een schilderij. De opbrengst van 
de veiling komt geheel ten goe-
de aan Stichting de Leemweg 
van boer Bert. Op zijn boerderij 
in het Friese Zandhuizen worden 

41 bejaarde, afgedankte koeien 
verzorgd. Belangeloos, 365 da-
gen per jaar, zonder enige vorm 
van financiële steun.
Ben-Kees: “Kom niet slechts 
voor het gratis glaasje Cava dat 
bij entree wordt geschonken; het 
gaat niet alleen om het theater 
van de veiling maar hoofdzake-
lijk om een z’n mooi mogelijke 
opbrengst voor Boer Bert. Kijk op 
de galerie van www.kunstkoeien.
com en beoordeel van te voren 
of er een kunstschat voor je tus-
sen zit. De prijzen lopen uiteen 
van 50 tot 4000 euro. Er worden 
nog dagelijks nieuwe afbeeldin-
gen bijgezet.”

De expositie in het hotel is vanaf 
11.00 uur te bezichtigen. De toe-
gang tot de veilingzaal zal wor-
den toegewezen aan geïnteres-
seerden die van te voren een 
biedingsnummer hebben aange-
vraagd. Biedingen per email zijn 
welkom tot 19 maart: benkees.
eeltink@gmail.com. 

Castricum - Een 29-jarige man 
uit Beverwijk is zaterdag om 1.40 
uur aangehouden op de Bloe-
men op verdenking van het rij-
den onder invloed. 

Uit de ademanalyse bleek dat 
de man drie keer teveel had ge-
dronken. Hij kon zijn rijbewijs in-
leveren en tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Rijden onder invloed
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Design icoon met trappers!
Urban HPV Bike bij Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Onlangs is Fietsshop 
Uitgeest Urban Bike Store ge-
worden. Dit betekent dat Fiets-
shop Uitgeest vanaf heden het 
nieuwe lifestyle merk Urban HPV 
Bike gaat verkopen. Een uniek 
concept stadsfiets die naar ei-
gen stijl is op te bouwen. 
Urban HPV Bike werd zelfs ge-
nomineerd voor de verkiezing 
‘Fiets van het Jaar 2010’ en be-
hoort daarmee tot de beste zes 
fietsen van Nederland! Fietsshop 
Uitgeest  is er dan ook zeer con-
tent mee dat zij nu tot een van de 
geselecteerde Urban Bike Store 
dealers behoort.
Wat is dan zo bijzonder aan de 
Urban HPV Bike? Het is de eer-
ste generatie lifestylefietsen. Ve-

derlicht, voorzien van creatieve 
toegepaste technieken en huf-
terproof. Dus geen angst om met 

de fiets naar werk, winkel en uit-
gaanscentrum te gaan. Urban 
HPV Bike is helemaal naar eigen 
stijl aan te kleden. 
Er zijn ongelooflijk veel combina-
ties te maken. Er is keuze uit ne-
gen verschillende dames- of he-
renfietsen, uitgevoerd met drie 
en zeven versnellingen en ver-
volgens kan men kiezen uit een 
ruim assortiment aan accessoi-
res, zoals tassen, manden, krat-
ten en regencovers. 
Kijk op www.urbanfietsen.nl om 
te zien wat er allemaal mogelijk 
is. Nieuwsgierig? Ga langs bij de 
nieuwe Urban Bike Store Fiets-
shop Uitgeest, Prinses Beatrix-
laan 9, Uitgeest, tel.: 0251-
317782. 

Pasen bij Wereldwinkel 
Castricum - De Wereldwin-
kel, dé fairtrade cadeauwinkel 
van Nederland, presenteert haar 
paascollectie die is samenge-
steld uit kleurrijke handgemaak-
te producten afkomstig uit de 
hele wereld. Producten uit We-
reldwinkel Castricum zijn op lo-
kale en traditionele wijze gepro-
duceerd, en volgens de laatste 
trends vormgegeven. De paas-
collectie van Wereldwinkel Cas-
tricum is er op gericht de ont-
bijttafels in Nederland stijlvol 
te dekken.  Daarnaast heeft de 
Wereldwinkel speciaal voor Pa-
sen artikelen van gehaakt pa-

pier. in huis gehaald uit Viet-
nam. Zo zijn er eierdoppen, ser-
vetringen en mandjes van felge-
kleurd, gehaakt papier gemaakt. 
Het gehaakte papier wordt hard 
gemaakt met lijm en kan dus 
lang mee. Keramiekproducen-
ten uit Thailand lieten zich in-
spireren door de origami vouw-
techniek. Ze ontwikkelden ke-
ramiek vazen die eruit zien als-
of ze van papier gevouwen zijn. 
Ook voor de ontbijtartikelen kan 
men bij de Wereldwinkel terecht. 
Sappen, broodbeleg en lekkernij 
voor bij de koffie zijn allemaal te 
vinden in de winkel. 

Bakkumse Bluf en High 
Tea bij Hotel Borst

Bakkum - William Borst heeft 
de toch al ruime keuze aan fees-
telijke arrangementen uitgebreid 
met een High Tea en een brunch 
die als naam Bakkumse Bluf 
meekreeg. 
Groepjes worden bij een Bak-
kumse Bluf tussen de middag 
onthaald met wat lekkers waar-
na een wandeling volgt door 
Bakkum. Daarna staat een maal-
tijd klaar vol Oudhollandse ge-
rechten. Wie iets te vieren heeft 
en zin heeft in High Tea kan ge-
nieten van verschillende soor-
ten thee, allerlei hartige en zoete 
lekkernijen en sandwiches. High 
Teas worden in de loop van de 
middag geserveerd. 

William Borst probeert met het 

Alimentatie is onderwerp van  
bijeenkomst Prettig Scheiden
Castricum - Een van de belang-
rijkste financiële aspecten van 
de echtscheiding is de vraag of 
en zo ja hoeveel alimentatie er 
betaald moet worden voor de ex-
partner en de kinderen. Het ant-
woord bepaalt immers hoe men 
na de scheiding verder kunt: wat 
je allebei netto te besteden hebt 
in de nieuwe situatie. Ook zitten 
er nogal wat fiscale haken en 
ogen aan kinder- en partnerali-
mentatie.
Daarom geeft Prettig Scheiden 
voor alle belangstellenden een 
thema-avond over dit onder-
werp. Johan Bosveld van Schei-
den doe je samen en mr.dr. Eric 
Ebben van Prettig Scheiden zul-
len belangstellenden deze avond 

informatie verschaffen over de 
verschillende mogelijkheden van 
alimentatie en de wijze waarop 
een alimentatieberekening ge-
maakt wordt. Er wordt verteld 
hoe de berekening in elkaar zit 
en welke posten meegenomen 
worden in de berekeningen. Er 
wordt uitgelegd wat draagkracht 
en indexering is. En dat er altijd 
kinderalimentatie betaald moet 
worden, maar niet altijd partne-
ralimentatie. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 25 maart vanaf 19.30 
uur. Het adres is Stetweg 43 a in 
Castricum. Gratis toegang. Aan-
melden via tel.: 0251-657000 of 
via www.prettigscheiden.nl.

aanbod van nieuwe arrange-
menten wat meer leven te blazen 
in de brouwerij. “Het is algemeen 
bekend dat de horeca in zwaar 
weer verkeert door de economi-
sche crisis”, vertelt hij. “Het rook-
beleid heeft daar natuurlijk ook 
geen goed aan gedaan.” 
Gezellig druk is het café als de 
popquiz op de laatste woens-
dagavond van de maand wordt 
gehouden. Jonge ouderen en 
oudere jongeren, allemaal lief-
hebbers van popmuziek, spe-
len fanatiek mee of zijn er om 
een avondje lekker te lachen. 
Ook grappig en heel gezellig is 
de smartlappenavond. Meezin-
gen met vertolkers van het le-
venslied kan meestal op de der-
de woensdag van de maand. El-

ke laatste zondag van de maand 
is er vanaf 16.00 uur Jazz in Bak-
kum met gerenommeerde muzi-
kanten onder leiding van Trio Jos 
van Beest. 

Naast muziek draait het hier 
vooral om feesten en lekker 
eten. Het restaurant van Borst, 
La Grande Cuisine, staat bekend 
om zijn huisgemaakte saté. Gas-
ten worden sowieso steeds weer 
verrast door de kwaliteit van de 
gerechten. De menukaart, die 
regelmatig wisselt, laat degelijke 
gerechten zien met hier en daar 
een kleine uitspatting. Bakkum-
se uiensoep met een kaaskop-
je als voorgerecht of een groene 
salade met gerookte kalkoenfi-
let en cashewnoten bijvoorbeeld. 
Daarna een kalfsmedaillon met 
bosuien-portsaus of lamsrugfilet 
met rozemarijnsaus. En dan af-
sluiten met een grand dessert en 
koffie met friandises; delicates-
sen die qua smaak ergens tus-
sen gebak en bonbons thuisho-
ren. 
Overdag kunnen gezelschappen 
aanschuiven voor een ouderwet-
se broodtafel en in het weekend 
wordt op verzoek tussen de mid-
dag een uitgebreide brunch ge-
maakt. Het restaurant is geopend 
van vrijdag tot en met dinsdag. 
Er zijn twee verschillende zalen, 
de kleine gelagkamer De Goe-
de Hoop en feestzaal Berg en 
Bosch. Hier worden feesten en 
bijeenkomsten gehouden. En de 
beroemde Bakkummer kermis 
natuurlijk. 

Borst beschikt ook over hotelka-
mers in verschillende prijsklas-
sen en dat is wel zo makkelijk 
als gasten op een feest van ver 
moeten komen of als er een paar 
glaasjes teveel naar binnen zijn 
gegaan. Kijk voor meer informa-
tie op www.hotelborst.nl. 

Mediteren brengt denken tot rust
Castricum - Jeannette Stengs 
geeft op dinsdag 23 maart in 
Wijkcentrum Citadel, Steenhou-
werskwartier 27 in Heemskerk 
een lezing met de titel: ‘Medita-
tie, brengt het denken tot rust’. 
De bijeenkomst is van 20.00 tot 
21.30 uur, de toegang is 5,- eu-
ro. Tijdens deze lezing zal Jean-
nette, het hebben over het doel 
van meditatie en hoe men ef-
fectief kan mediteren. “Uit tallo-
zen recente onderzoeken blijkt 
dat Transcendente Diepte Me-
ditatie (TDM) bijdraagt aan een 
betere gezondheid en een meer 
ontspannen levenswijze”, aldus 
Jeannette. “Wanneer je regel-
matig mediteert, gaat er min-
der energie verloren aan zor-
gen, twijfels en oude emotionele 
reactiepatronen. Door TDM los 

je niet alleen de vermoeidheid 
van de dag op, maar geef je je 
lichaam ook de kans om dieper 
zittende spanningen en trauma’s 
uit het verleden op te lossen. Je 
aandacht raakt steeds meer be-
vrijd van conditionering. Me-
ditatie blijkt bij lichamelijke en 
geestelijke onbalans, zoals hoge 
bloeddruk, depressie, burn-out, 
en angststoornissen effectie-
ver te zijn dan medicatie. Men-
sen die mediteren scoren hoger 
op test voor intelligentie, crea-
tiviteit en emotionele stabiliteit. 
Tevens is uit onderzoek geble-
ken dat bij mensen die regelma-
tig mediteren, verouderingspro-
cessen vertragen. Voor meer in-
formatie zie www.tdm-meditatie.
nl / info@tdm-meditatie.nl of tel. 
0251-657580/06-30016054. 
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Programma 18 mrt t/m 24 mrt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 19.00 & 21.45 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

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

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.00 uur 

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

vrijdag 21.30 uur
zondag 16.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag & woensdag 20.00 uur 

“The Hurt Locker” 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur

“Invictus”
zaterdag 13.00 uur

“Het regent gehaktballen 3D”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 

zondag 13.00 uur
woensdag 14.00 uur

“De Prinses en de Kikker”

Zesvoudige Oscarwinnaar 
The Hurt Locker in Corso
The Hurt Locker is een intens 
portret van een groep elitesol-
daten met een levensgevaarlijke 
opdracht: bommen ontmantelen 
in het heetst van de strijd. Wan-
neer sergeant James de leiding 
krijgt over een getraind ontmij-
ningsteam, sleept hij zijn onder-
geschikten roekeloos mee in een 

dodelijk kat- en muisspel met de 
vijand. De dood laat hem schijn-
baar onverschillig. Terwijl de 
mannen hun losgeslagen leider 
onder controle proberen te hou-
den, explodeert de stad in cha-
os… The Hurt Locker veroverde 
de Oscar voor beste film, beste 
scenario, beste montage, beste 

Invictus vertelt het waargebeur-
de verhaal over hoe Nelson Man-
dela de handen ineen slaat met 
de aanvoerder van het Zuid-Afri-
kaanse rugbyteam, Francois Pie-
naar om hun land te verenigen. 
De net verkozen president Man-
dela weet dat zijn land raciaal 
en economisch verdeeld blijft na 

Nelson Mandela in Invictus
het afschaffen van de apartheid. 
Mandela is er heilig van over-
tuigd dat hij zijn volk kan vereni-
gen door de universele taal van 
sport. Hij steunt het Zuid-Afri-
kaanse rugbyteam dat kansloos 
wordt geacht in hun onwaar-
schijnlijke pogingen tijdens het 
wereldkampioenschap. 

Gezinshuis Het Kronendak; 
Verwording van een droom

Castricum - De jongste in huis, 
hij is zeven, komt met een grote 
sticker binnen. ,,Is van de trekker 
gevallen.’’ In het ‘gezinshuis’ van 
Dorina van Beek en Nico Bijman 
worden ze vrolijk van dit voor-
val. Het jongentje – tenger vent-
je, krullend haar – sloopte in het 
begin alles. Nu speelt hij nor-
maal met de kinderen en ‘valt’ er 
af en toe nog een sticker van een 
tractor. ,,Zijn laatste sloopneigin-
gen’’, lacht Dorina.
In september 2008 werd het Kro-

nendak officieel geopend, het 
gezinshuis voor verstandelijk ge-
handicapten in Castricum. In de-
cember 2007 was begonnen met 
de verbouwing van het pand aan 
de Alkmaarderstraatweg 59. Om 
het huis ligt een prachtig aange-
legde tuin - met speeltoestellen 
en ruim opgezette dierenhok-
ken.
,,De tuin is een onvoorstelbaar 
mooi geschenk en afkomstig 
uit verschillende sponsoracties’’, 
zegt Dorina. Zo konden mensen 

voor tien euro een dakpan kopen 
in het kader van de actie ‘breng 
Het Kronendak onder de pan-
nen’. ,,Dat leverde veel publiciteit 
en steun op’’, zegt Nico. ,,Hart-
verwarmend en konden we aan 
de slag met ons hoofddoel: zorg 
bieden.’’
Aan de lange houten tafel in de 
woonkamer drinken de bewo-
ners op deze woensdagmiddag 
thee en eten fruit. Kevin slaat Ni-
co op de schouder. ,,Dat hebben 
we weer mooi gedaan’’, zegt hij. 
Ze hebben hard gewerkt in de 
tuin en een mestheuvel aange-
legd die straks over de moestuin 
wordt verspreid. ,,Ik vind het leuk 
om in de tuin te werken’’, zegt 
Kevin, ,,maar computeren is mijn 
grote hobby’’.
In het huis wonen - naast Ni-
co en Dorina met hun drie ei-
gen kinderen – nog zes vaste 
bewoners, drie logeerkinderen 
en wordt er naschoolse opvang 
geboden aan één meisje. Gelei-
delijk zijn de kinderen in het ge-
zinshuis komen wonen. Nico: 
,,Wij zorgden ervoor dat een kind 

eerst goed zijn plek heeft gevon-
den, voordat de volgende kwam.’’ 
Qua leeftijd en handicap zijn de 
kinderen erg verschillend. Dori-
na: ,,Het is erg mooi om te zien 
hoe ze met elkaar omgaan en 
hoe ze elkaar aanvullen.’’
Aan de tafel waar thee wordt ge-
dronken zit ook Esmee, de moe-
der van een van de bewoonsters. 
,,Sinds mijn dochter hier woont, 
gaat het erg goed met haar’’, zegt 
ze. ,,Bij mij thuis kan ze niet wo-
nen en hier woont ze in een echt 
warm gezin.’’ Eén keer in de veer-
tien dagen komt ze op bezoek. Er 
worden allerlei zaken besproken 
en er is een cadeautje. ,,Niet ie-
dere keer, want anders wordt ze 
teveel verwend’’, lacht Esmee. Ze 
trekt haar jas aan en gaat met 
haar dochter buitenspelen.
Nico en Dorina zijn 24 uur per 
dag beschikbaar voor de kinde-
ren. Dat klinkt zwaarder dan is 
het, zegt Nico. De kinderen gaan 
overdag naar school of dagop-
vang. Om het weekend en de 
halve schoolvakanties gaan ze, 
als het even kan, naar huis. Dat 
lukt niet altijd en vorig jaar zomer 
gingen twee kinderen met Nico 
en Dorina mee op vakantie. Op 
de camping in Geversduin heeft 
Het Kronendak een oud staca-
ravan staan. Op zonnige dagen 
een prachtige plek voor de kin-
deren om te spelen. Het is, ver-

telt Nico, een mooie gelegenheid 
om ook met andere kinderen te 
spelen.
De kinderen voelen zich veilig 
en geborgen in Het Kronendak 
– in het huis hangt een harmo-
nische sfeer. De eenduidigheid 
in de opvoeding – in een instel-
ling is vaak sprake van wisselen-
de hulpverleners – doet de kin-
deren goed. ,,De kinderen vinden 
ons soms ook wel streng’’, zegt 
Dorina.  Zo streng ,,dat er vast 
geen dieven in ons huis durven 
te komen’’, zei één van de bewo-
ners doodserieus. En ook aan ta-
fel gelden duidelijke regels. ,,De 
ouders van een kind dat bij ons 
woont, vertelden dat ze hem nu 
mee uit eten durven te nemen 
omdat zijn gedrag aan tafel zo 
sterk is verbeterd in de tijd dat 
hij bij ons is komen wonen’’, zegt 
Nico.
De oprichters van Het Kronen-
dank zijn gelukkig met hun ge-
zinshuis en kinderen. Dorina: 
,,In deze omgeving kun je op-
timaal zorg bieden aan kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking.’’ Nico: ,, Door het bie-
den van veiligheid en geborgen-
heid willen we een bijdrage leve-
ren aan de persoonlijke groei en 
geluk van deze kinderen. En we 
voelen ons bevoorrecht door de 
steun die we van zoveel mensen 
ontvangen.’’

Feestelijke opening van 
fotoexpositie Chiropractie
Castricum - Op vrijdag 26 
maart wordt bij de Chiropractie 
Castricum op de Stationsweg 19  
de tentoonstelling ‘People Eve-
ry Day Life’ geopend met werk 
van fotograaf Norbert van Ley-
en. “Het nieuwe interieur van 
de praktijk, wat wij hier doen en 
de  mensen die hier komen, slui-
ten prachtig aan met hoe Nor-
bert door zijn camera kijkt.”, al-
dus chiropractor Vismai Schon-
felder.” De foto’s tonen een ma-
gische kijk op de wereld met oog 
voor detail. Van 19.00 tot 20.30 
uur is er een vernissage waarbij 
iedereen welkom is. Het werk is 
te zien tot 29 mei. 

Regio - Zaterdag is de eerste 
voorronde van de IJmond Pop-
prijs 2010 in de Nozem en de 
Non aan de A. Verherentstraat 
in Heemskerk. Zes bands strij-
den om een plek in de fina-
le. De deelnemende bands zijn: 
Against All Odds, A. Acright, Ju-
de, MRF, Dimaryp, Blowfish. Er is 
voor twee bands een finaleplaats 
gereserveerd. 

Welke dat gaan worden is zater-
dagnacht om ongeveer 1.00 be-
kend. De presentatie is in han-
den van René van der Wel. Dj 
Soultune zorgt voor de sfeer. De 
deur gaat open om 20.30 uur en 
de entree bedraagt 5,00 euro. 

Voorronde IJmond Popprijs 
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De Stille Omgang in de 
nacht van 20 op 21 maart
Castricum - In de nacht van 20 
op 21 maart is de Stille Omgang. 
De intentie van de aanstaande 
Stille Omgang luidt: “Heer, tot 
wie zouden wij anders gaan?”
Dit jaar, het 129ste jaar van de 
Stille Omgang worden er we-
derom uit het hele land tegen de 
tienduizend bedevaartgangers 
verwacht, die de traditie voort-
zetten, die in het jaar 1345 na het 
zogenaamde ‘Mirakel van Am-
sterdam’ is ontstaan. Vele katho-
lieken, maar inmiddels ook pro-
testantse medechristenen trek-
ken deze nacht in de 40-dagen-
tijd (tijd voor Pasen) naar Am-
sterdam om ieder op eigen wijze 
en in stilte door de stad de route 
te lopen en Eucharistie te vieren. 
Steeds meer groepen van jonge-
ren ondernemen de tocht, maar 
dan vaak van grote afstand te 
voet of per fiets.
Er zijn drie manieren om aan dit 
evenement deel te nemen. Lo-
pend heen (35 km) en terug met 
de bus. Vertrek om 16.00 uur 
vanaf de Brink in Castricum; om 
17.00 uur wordt in de rk kerk te 
Uitgeest de pelgrimszegen ge-
geven, waarna de voettocht naar 

Amsterdam begint. Heen en te-
rug met de bus. Vertrek om 22.00 
uur vanaf de Brink in Castricum; 
om 22.15 uur is er in de rk kerk te 
Uitgeest een korte dienst, waar-
na om 23.00 uur naar Amster-
dam wordt vertrokken. Met de 
trein naar Zaandam (20.07 of 
20.21 uur) en vanaf hotel Golden 
Tulip lopend verder (15 km) en 
terug met de bus.
De Stille Omgang vangt voor een 
ieder om 23.45 uur aan vanaf het 
Spui, gevolgd om 01.30 uur door 
de Eucharistieviering in de Pa-
pegaai (in het Kalverstraat). Tus-
sendoor is er gelegenheid voor 
koffie en broodjes in de Lutherse 
Kerk aan het Spui. Vertrek naar 
Castricum om circa 02.30 uur.De 
kosten zullen ongeveer 10,00 eu-
ro bedragen, graag gepast te be-
talen in de bus. De consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Wie aan de Stille Omgang wil 
deelnemen kan contact opne-
men met de coördinator Jan 
Kamphuys, Van Bergenlaan 
10, telefoon 0251-671308 of bij 
voorkeur per e-mail: jankamp-
huys@hotmail.com.

Rondleiding op landgoed
Bakkum - In de tuin van Tineke van der Velden, die 2,5 hectare groot 
is, worden rondleidingen gegeven. Tijdens de rondleiding op zondag 
21 maart van 14.00 tot 17.00 uur wordt verteld over de sneeuwklokjes. 
Het adres van de tuin is Duinweg 2 in Bakkum-Noord. De toegangs-
prijs bedraagt 5,00 euro inclusief rondleiding en koffie/thee. Voor meer 
informatie, tel. 07295051801. 

Rattenplaag bestrijden, hoe 
doe je dat in Castricum?
Enkele jaren geleden was dit probleem al gesignaleerd aan het Gladio-
lenveld en omgeving. De gemeente stuurde daar toen heel alert Rentokil 
met 2 man sterk op af. De verstrekte gifmiddelen sorteerden echter 
geen effect waardoor de rattenplaag voortwoekerde. Recent signaleer-
den wij opnieuw een bruine rat in onze achtertuin en meldden dit on-
verwijld aan de gemeente. Ook dit keer kregen wij snel bezoek van 2 
rattenbestrijders van Rentokil. Na enig speurwerk en met de vraag of wij 
in huis ook last van ratten hadden, verdween men met de opmerking: 
“dan kunnen wij helaas niets voor u doen”.
En dan te bedenken dat ratten zich bliksemsnel voortplanten. Onze 
buurvrouw, met 2 kleine kinderen, had ook een rat zien lopen en heeft 
de gemeente onmiddellijk gewaarschuwd. U begrijpt het al. Weer snel 
een kort bezoek van 2 experts, elk met hun eigen bestelbus bij zich. 
Wij zijn benieuwd wat en of er nu iets gaat gebeuren. Dit lijkt voor de 
gemeente en haar inwoners anders een erg dure aanpak te worden, 
zonder enig resultaat.
P. Verveer, Gladiolenveld 37 

Castricum - Op maandag 29 
maart van 20.00 tot 22.00 uur is 
er een volle maan klankmedita-
tie in het Witte Kerkje op het ter-
rein van Dijk en Duin. 
Deelnamekosten bedragen 20,00 
euro inclusief koffie/thee.

Voor meer informatie en reser-
veren: Joke Welboren www.sa-
kagaweea.nl, sakagaweea@hot-
mail.com.

Volle maan 
klankmeditatie

Castricum - Op de N203 (80-
km-weg) bij Castricum werden 
twee automobilisten aan de kant 
gezet die met respectievelijk 128 
km/uur en 117 km/uur het ove-
rige verkeer in gevaar brachten. 
De videosurveillanten lieten aan 
de hardrijders de videobeelden 
zien van het gevaarlijke rijge-
drag. Beide bestuurders kregen 
direct hun bekeuring mee.  

Op de A9 ter hoogte van 
Akersloot werd een automobi-
list aan de kant gezet vanwege 
zijn afwijkende rijgedrag. De be-
stuurder kreeg een boete mee 
voor zijn snelheidsoverschrijding 
van 37 km/uur.

Snelheidsduivels 
aangehouden

Open Dag van de Zorg bij 
GGZ Noord-Holland-Noord

Regio - Belangstellenden zijn 
welkom om op zaterdag 20 
maart bij GGZ Noord-Holland-
Noord een kijkje in de keuken 
te komen nemen. Verschillende 
klinieken, activiteitencentra en 
onder andere het museum zet-

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

Vermist:
Hogeweg/Burg. Nieuwenhuy-
senstraat Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte snoet, bef, 

Gevonden en
vermiste dieren

buik en poten, 14 jaar, Freekie. 
Madeliefpad Akersloot: blauw-
grijze gecastreerde kater, doof, 
getatoeëerd, 18 jaar, Cliffy.

Gevonden:
Kramersweg Bakkum: rood/
wit gecastreerd katertje, jong-
volwassen. Dorpsstraat Castri-
cum: schildpadpoesje, circa zes 
maanden. Pinksterbloem Castri-
cum: rode kat, hoog op de po-
ten. 
Eerste Groenelaan Castricum: 
cypersgevlekte oudere kat,  
zwarte rug, een oor en een oog 
wit, wit snoetje, witte voor- en 
onderkant. 

ten hun deuren open. Zij geven 
graag een rondleiding om de be-
zoekers kennis te laten maken 
met de wereld van de geestelijke 
gezondheidzorg. Ook wanneer 
men geïnteresseerd is in een 
baan of een opleiding bij GGZ 

Noord-Holland-Noord is deze 
dag bij uitstek een kans om ken-
nis te maken met de verschillen-
de activiteiten en locaties in de 
regio. Kijk voor meer informatie 
op www.ggz-nhn.nl/opendag.
Bij de verschillende activiteiten-
centra kan men binnenlopen om 
kennis te maken. Kijk voor meer 
informatie over de verschillende 
activiteitencentra ook op www.
acnhn.nl. Ook worden er presen-
taties vanuit de wijkteams ge-
geven over FACT en het project 
domotica. 
 In heel Nederland openen zorg-
organisaties op 20 maart hun 
deuren voor de tiende landelijke 
open dag van de zorg. Deze dag 
is bestemd voor iedereen die 
kennis wil maken met de zorg. 

Bezoekers krijgen een kijkje 
achter de schermen van het zie-
kenhuis, de thuiszorg, de oude-
renzorg, de geestelijke gezond-
heidszorg, verpleeg- en verzor-
gingshuizen en de gehandicap-
tenzorg. Voor meer informatie: 
www.opendagzorg.nl 

VVD Castricum wil coalitie met 
CKenG, CDA en D66 vormen
Castricum - De VVD Castricum 
heeft, na verkennende gesprek-
ken met alle partijen, de voor-
keur uitgesproken voor CKenG, 
CDA en D66. Met deze partijen 
wil de VVD Castricum de onder-
handelingen ingaan om te ko-
men tot een nieuw coalitieak-
koord en een nieuw College van 
B&W.
Christel Portegies van de VVD 
Castricum: “Deze drie hebben de 
voorkeur. CKenG en D66 zijn de 
grote winnaars van deze verkie-
zingen, CDA is stabiel gebleven. 
Op inhoud hebben we overigens 
met álle partijen goede verken-
nende gesprekken gehad. Maar 

je moet toch uiteindelijk een 
keuze maken. Deze lijkt ons het 
meest recht doen aan  de verkie-
zingsuitslag.”
Maandagavond 15 maart verga-
derden deze vier partijen over de 
manier waarop de onderhande-
lingen plaatsvinden (onder an-
dere over: wil men een onaf-
hankelijk voorzitter voor de on-
derhandelingsgesprekken, is er 
behoefte aan ambtelijke onder-
steuning, waar en wanneer vin-
den de onderhandelingen plaats, 
hoe vindt de (tussentijdse) com-
municatie plaats, et cetera).
De eerste onderhandelingsge-
sprekken waren 17 maart. 
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Zaaiworkshop in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - De zon begint 
langzamerhand kracht te krij-
gen en de natuur wordt wakker 
uit de winterslaap. De gele win-
terakonietjes, de eerstbloeiende 
bolgewasjes van het jaar, zijn al-
weer uitgekomen. Een teken dat 
het bijna tijd is om in eigen tuin 
te gaan zaaien. Aansluitend hier-
op organiseert de Tuin van Kapi-
tein Rommel een zaaiworkshop. 
Vrijdag 26 maart van 10.00 tot 
12.00 uur is men onder de pan-

nen of liever gezegd in de kas. 
Er is plaats voor 15 deelnemers. 
De kosten zijn 5,00 euro inclusief 
een zaaipakket met zes verschil-
lende zaden. Men krijgt een re-
cept voor zaai- en stekgrond en 
er wordt direct zonnebloem en 
goudsbloem gezaaid. 
Deelnemers worden verzocht 
zich telefonisch op te geven voor 
vrijdag 19 maart bij tuinman Ber-
tho Janssen, tel. 0251-672356. 
Ook jongeren zijn welkom.

Culturele Manifestatie
Castricum - De negende editie 
van de Culturele Manifestatie in 
sportcentrum De Bloemen staat 
voor de deur op zaterdag 20 en 
zondag 21 maart en het is ver-
heugend te constateren dat er 
weer een aantal nieuwe deelne-
mers zijn, die dit evenement wel 
eens willen meemaken.
De opening op zaterdagmiddag 
om 14.00 uur is genoemd ‘Bees-
tenboel’ en tijdens dit kinder-
gebeuren vindt een prijsuitrei-
king plaats door de burgemees-
ter voor de drie mooiste fantasie-
beesten, gemaakt door de groe-
pen 7 en 8 van de basisscholen 
in de gemeente.
Verder is er het hele weekend 
zang: kleine groepjes, grote ko-
ren; dans: klassiek, maar ook 
jazzballet en internationale dan-
sen, muziek van combo tot big-
band, slagwerk en klassieke pi-
anomuziek, blokfluit en accorde-

on. Ook twee toneelgroepen ver-
zorgen een optreden.
Dan is er het onderdeel beelden-
de vormgeving, waar een grote 
tentoonstelling wordt verzorgd 
en er zijn diverse workshops op 
dat gebied.
Op zaterdagavond verandert het 
grote podium in een Rabopop-
podium, dat verzorgd wordt door 
de Vrienden van De Bakkerij.
Nieuw is deze keer de deelna-
me van een aantal Castricumse 
schrijvers; zij lezen voor uit hun 
werk en presenteren en promo-
ten hun boeken .
Kortom, er is heel veel cultureel 
talent in Castricum en dat bun-
delt zich in deze tweejaarlijkse 
manifestatie.

Op zondag gaat het program-
ma om 10.30 uur van start en 
de slotact om 16.30 uur wordt  
een vrolijk en gezellig meezing-

gebeuren met liedjes die ieder-
een kent met ondersteuning van 
een groot koor en gelegenheids-
combo.
De fotowedstrijd van opnamen 
die gemaakt worden tijdens de 
manifestatie is in 2008 zo en-
thousiast ontvangen, dat men 
ook dit jaar een Rabofotoprijs 
gaat uitreiken op zondagmid-
dag .

Samen met de Vrijwilliggers 
Centrale Castricum worden in 
het kader van ‘Nederland doet’ 
vrijwilligers gevraagd voor de di-
verse werkzaamheden die moe-
ten gebeuren om deze manifes-
tatie zo goed mogelijk te laten 
verlopen.
Met dit evenement voor en door 
Castricummers, dat gratis toe-
gankelijk is, worden weer he-
le mooie dingen tot stand ge-
bracht.

Kruidencursus in vier delen
Castricum - Op dinsdag 23 
maart start in bezoekerscentrum 
De Hoep het eerste deel van de 
vierdelige minikruidencursus. Elk 
cursusdeel duurt van 14.00 tot 
17.00 uur. De cursusdelen wor-
den verspreid over het jaar gege-
ven door Lydia Slijkerman en Co-
ra Schipma, boswachters bij het 
PWN. Deelnemen kost 27,50 eu-
ro per deel, inclusief materialen, 
koffie en thee. De cursus is be-
doeld voor volwassenen. Maxi-
maal 15 personen kunnen deel-
nemen. 
Men kan zich opgeven via www.
pwn.nl of via het boekingsbu-

reau, bereikbaar op telefoon-
nummer 0900-7966288.
Alle planten die ter sprake ko-
men, hebben één ding gemeen: 
mensen hebben er wat aan. Het 
zijn zogeheten nutsplanten. Tij-
dens de cursus van 23 maart 
krijgt men een bloemlezing en 
een rondwandeling waarbij 
wordt stilgestaan bij een aan-
tal planten en kruiden. De cur-
sisten leren op een toegankelijke 
manier de basis van fytotherapie 
en het verwerken van kruiden. In 
het laatste uur maakt men een 
kruidenproduct zoals look-zon-
der-look-boter of scrubzout.

Passieconcert Stabat 
Mater en Salve Regina
Akersloot - Op Palmzondag 28 
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 Marianne Habets.
In zowel het beroemde Sta-
bat Mater als het Salve Regina 
staat Maria, de moeder van Jes-
us, centraal. In het Stabat Ma-
ter worden, staande bij het kruis,  

de gevoelens van de liefhebben-
de moeder vertolkt in de muziek 
en de vraag: Wat is er gebeurd? 
Waarom dit alles? Het Salve Re-
gina, een prachtige antifoon uit 
de elfde eeuw, is een smeekbe-
de tot de moeder Gods.
Beide werken kennen muzikale 
overeenkomsten.
Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk aan het Dielof-
slaantje. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gangskaarten à 10,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij de ingang van 
de kerk. Voor reservering: 0251 
310032.

Club Sunday bij Mezza Luna:
Muziek en gezellige contacten
Castricum - Op zondag 21 maart 
worden alleengaanden, maar 
ook mensen met een partner uit-
genodigd deel te nemen aan de 
gezelligste club op zondag: Club 
Sunday bij Grand-Café Mezza 
Luna, Mient 1 in Castricum. De 
aanvangstijd is 14.00 uur. Initia-
tiefnemers Janny Nuijten, Ma-
rianna Heeres en Irene Zijlstra, 
laatstgenoemde is werkzaam 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum, vertellen. “Bij Club Sunday 
kan men onder het genot van 

een drankje anderen ontmoe-
ten en gezellig een praatje ma-
ken. De startbijeenkomst wordt 
opgeluisterd met een spranke-
lend muzikaal optreden van Jelle 
van der Meulen van het duo De 
Hoed en de Rand, en er worden 
als welkom verrassende hapjes 
geserveerd.” De drie dames ver-
volgen: “De club staat open voor 
ieder die leuke contacten wil op-
doen in een sfeervolle ambiance 
als Mezza Luna is. We willen ons 
richten op de leeftijd 45 tot circa 

Janny Nuijten, Irene Zijlstra en Marianna Heeres, de initiatiefnemers 
van Club Sunday in Mezza Luna

65 jaar, een paar jaar jonger of 
ouder maakt natuurlijk niet uit!” 
Marianna Heeres voegt toe: “We 
nodigen naast alleengaanden 
ook graag belangstellenden met 
een partner uit. Ook deze groep 
wil los van elkaar of juist samen 
met elkaar, anderen ontmoeten 
en een leuke invulling voor het 
weekend vinden.” De activiteit 
kan desgewenst breder getrok-
ken worden dan de zondagmid-
dag, vertelt Janny Nuijten. “Van-
uit Club Sunday kunnen plannen 
gemaakt worden om op een an-
der tijdstip bijvoorbeeld te gaan 
wandelen of uit eten te gaan.” 
Ze benadrukt ‘Dat van alles mo-
gelijk is, maar niets hoeft’. Irene 
Zijlstra brengt naar voren: “Voor 
Grand-Café Mezza Luna is ge-
kozen vanwege de gastvrije en 
trendy sfeer, de club krijgt een 
eigen gezellige hoek in het res-
taurant. Een ander voordeel is 
dat de  gelegenheid centraal en 
dicht bij het station ligt, dus goed 
bereikbaar is.” Zij vervolgt: “We 
willen de drempel zo laag moge-
lijk houden, daarom is Club Sun-
day kosteloos, consumpties zijn 
wel voor eigen rekening.” Het ligt 
in de bedoeling de club elke der-
de zondag van de maand te or-
ganiseren. Wie deel wil nemen 
aan Club Sunday is zonder op-
gave welkom. 
Voor meer informatie kan con-
tact op worden genomen met 
Irene Zijlstra van de Stichting 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Mailadres: Info@wel-
zijncastricum.nl. 

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 22 
maart kan men weer wandelen 
in stilte. Aan het begin van de 
lente, het licht tegemoet.
De wandeling van ongeveer 1 à 
1,5 uur, wordt in stilte gelopen, 
om zo de voetstappen heel be-
wust te kunnen neerzetten en 

op te dragen voor vrede in zich-
zelf en dat uit te dragen om zich 
heen en aan de wereld. Door zo 
met elkaar te wandelen bundelt 
men krachten.
Verzamelen tussen 9.30 en 9.45 
uur op de parkeerplaats bij het 
informatiecentrum ‘de Hoep’ aan 
de Zeeweg te Bakkum. 
Aan deze wandeling zijn geen 
kosten verbonden. Na afloop is 

er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart.

Voor informatie kan men terecht 
bij de ‘Vrienden van het Levens-
licht’ Marianne Duijn, tel. 0251-
657809 of Rob de Wit, tel. 06-
53740895.
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MHCC organiseert open dagen
Castricum - Hockeyclub MHCC 
organiseert op 27 maart, 10, 17 en 
24 april de jaarlijkse open dagen. 
Deze zogenaamde Tulpencursus 
geeft kinderen in de leeftijd van 
zes tot twaalf jaar gelegenheid 
om kennis te maken met de hoc-
keysport. Met een door de club 
ter beschikking gestelde hoc-
keystick oefenen zij tijdens de-
ze vier weken in balvaardigheid 
en wordt er een wedstrijdje ge-
speeld. Zo leren zij van enthou-
siaste A, B en C-junioren gedu-
rende een uur de beginselen van 
hockey. Voor de ouders wordt er 
op 10 en 17 april een informatie-
bijeenkomst gehouden. Inschrij-
ven start om 9.45 uur, de kinde-
ren kunnen alle vier de cursus-
dagen meedoen en worden op 
leeftijd ingedeeld. De cursus is 
gratis en bestemd voor alle kin-
deren van de basisschool die 
(nog) geen lid zijn van MHCC. 

Na afloop van de cursus ontvan-
gen de deelnemers een hockey-
diploma. Deelname schept geen 
verplichtingen. Meer informatie 
is te verkrijgen op www.mhcc.nl 
of Mariette van de Bovenkamp, 
tel. 06-19336800 of Sandra Bon-
gers, tel. 06-57821262

Croonenburg vecht 
voor wat het waard is…
Castricum - De start van de 
wedstrijd begon zeer overwel-
digend. Door het afwisselende 
spel van spelverdeler Cindy Hee-
re en het sterke blok van Nan-
cy van Rooij is de set binnen ge-
haald met overtuiging; 18-25 
voor Croonenburg.
In de tweede set kon men het 
overweldigende spel van de eer-
ste set jammer genoeg niet vol-
houden. Croonenburg kreeg 
meer moeite met de service van 
de tegenstander, waardoor de 
pass niet zo mooi lag als in de 
eerste set. Men moest conclu-
deren dat de overtuiging van 
de eerste set niet doorgezet kon 
worden. Deze set ging dan ook 
naar Compaen met 25-19. 
De derde set was een afspie-
geling van de tweede. De over-
tuiging was niet overweldigend, 
waardoor de set met eigen fout-
jes gestart werd en Croonenburg 
al snel op achterstand kwam. 
Ook de wissels Rebecca Boon-
man voor de service en Ivanka 
van Vliet konden het tij niet ke-
ren. Deze set werd verloren met 
25-16. In de vierde set kon Croo-
nenburg de koppen weer dezelf-
de kant op draaien en hervond 

men het enthousiasme waarmee 
in de eerste set gespeeld werd. 
Zowel het aanvallend als verde-
digend werk was goed verzorgd 
en men zat weer volledig in de 
wedstrijd. Croonenburg kwam 
op een ruime voorsprong in de-
ze set, mede door de zeer sterke 
aanvalskracht van Kirsten Hoog-
land. Enkele foutjes aan hun 
kant en goed aanvallend werk 
van de tegenstander werd de 
ruime voorsprong teruggedron-
gen naar een matchpoint voor de 
tegenstander. Door een prachtig 
en noodzakelijk blok van alweer 
Nancy van Rooij mocht Croo-
nenburg uiteindelijk deze set in 
de zak steken met een stand van 
25-27. Er werd een vijfde beslis-
sende set gespeeld waarin de 
tegenstander met meer overtui-
ging startte dan Croonenburg. 
Hun goed verzorgde service en 
aanval bracht Croonenburg in 
de situatie waardoor men achter 
de feiten aanliep. Deze set werd 
verloren met 15-11.
Met 3-2 verloren, maar zeker 
strijdend en met een voldaan ge-
voel is Croonenburg het veld af-
gestapt, op naar Spaarnestad 27 
maart.

Helios sluit het zaalseizoen af 
met afgetekende overwinning
Castricum - In sporthal de Bloe-
men heeft Helios het zaalkorf-
balseizoen afgesloten met een 
overtuigende overwinning op 
Oosterkwartier uit Haarlem. Vol-
gens coach Michiel van Halde-
ren gebeurde er een hoop maar 
gebeurde er eigenlijk niets. 
Helios kwam met 2-4 achter om-
dat de spelers van Oosterkwar-
tier erin slaagden om uit vijf 
doelpogingen er vier te scoren. 
Daarna nam Helios onder leiding 

van invalster Jet Beentjes het 
heft in handen. Jet scoorde drie 
doelpunten op rij en vervolgens 
gingen de Castricummers rusten 
met een 8-4 voorsprong. 
Na de rust was er geen vuiltje 
meer aan de lucht. Helios was 
eenvoudigweg veel beter en met 
rustig en degelijk spel werden de 
Haarlemmers weggespeeld. Met 
veel pressie op de verdediging 
was Oosterkwartier kansloos. De 
eindstand was tenslotte 19-11 in 

het voordeel van de thuisploeg. 
Helios had dit zaalseizoen de 
pech om ingedeeld te worden bij 
een ploeg die voor alle teams in 
deze klasse duidelijk een maatje 
te groot was. 
De tweede plaats is een uitste-
kend resultaat hoewel Helios het 
in deze samenstelling en vorm 
niet slecht zou doen in de twee-
de klasse. Op het veld heeft He-
lios nog de mogelijkheid om te 
promoveren. 

Jeugdveiling VV Limmen
Limmen - Vrijdag 26 maart 
vindt de jaarlijkse veiling ten ba-
te van de jeugd van de VV Lim-
men plaats in de kantine. Door 
de eigen veilingmeesters Ni-
co Beentjes en Erik Jaap Kroo-
ne zullen 300 kavels aan de man 
of vrouw gebracht worden, on-

der het motto: Voor en door Lim-
mers. En er zijn prachtige kavels 
bij: Een heus oktoberbierfeest 
met aangepaste kleding, op so-
lexen rijden, fietsen, boerengol-
ven over de landerijen van Wel-
boren, smullen van een varken 
aan het spit, touwbanen en klim-

wanden in de Langedijk, saxo-
foonles, een judoclinic, bezoek 
aan een voetbalwedstrijd, op 
zoek naar de verborgen kroegen 
in Limmen, een aangeklede cur-
sus pech onderweg, eigen bak-
sels en gebraad op afroep en di-
verse proeverijen. 

En al die kavels worden bijeen-
gebracht en geregeld door een 
aantal leden zelf en ook weer 
gekocht door weer andere leden 
en dat alles om de vereniging fi-
nancieel te ondersteunen. Zo 
worden er dit jaar kleedkamers 
bijgebouwd om de groeiende 
stroom nieuwe leden te kunnen 
herbergen en daar is geld voor 
nodig. 
De jeugd maakt reclame voor 
de veiling via de verkoop van lo-
ten. Er zijn zeer mooie prijzen. De 
hoofdprijs is een weekend weg 
voor twee personen.

VV Limmen nodigt belangstel-
lenden uit om deel te nemen aan 
de veiling. Men kan diverse rol-
len vervullen: Schenker van een 
kavel, sponsor, bieder, koper, 
drinker, toeschouwer. Tot vrijdag 
26 maart 20.00 uur.

Mannen met hakken over de sloot in play-offs

Ladies CAS RC kampioen
Castricum - De Ladies hebben 
hun vijfjarig bestaan met een 
kampioenschap gevierd. De da-
mes van CAS RC wonnen glans-
rijk met 116–0 van Alkmaar en 
bezegelden hun oppermachtige 
seizoen met de titel in de eerste 
klasse West. Helaas deed hun 
goede voorbeeld niet goed vol-
gen, want de hoofdmacht van 
de Castricummers kon het net 
niet bolwerken tegen de weder-
opstanding van Diok. De Leide-
naren wisten een continue ach-
terstand alsnog om te buigen in 
een 18–20 overwinning. Het was 
toch voldoende voor CAS RC om 
de play-offs te halen, want con-
current ’t Gooi wist het wonder 
in Den Bosch niet te bewerkstel-
ligen. De Naardense ploeg ver-
loor nipt met 11–10 en kan hun 

landstitel daarom niet verdedi-
gen. CAS RC staat voor de las-
tige taak om zaterdag 20 maart 
de ongeslagen koploper Hilver-
sum in het hol van de leeuw te 
bestrijden. Inzet is een finale-
plaats om het landskampioen-
schap. De Dukes spelen op ei-
gen terrein tegen Den Haag om 
de andere plek.

De hoofdmacht van CAS RC 
speelde om een plaats bij de bo-
venste vier, voor het seizoen de 
doelstelling. Nadat Diok opende 
voor de 0–3 nam de thuisploeg 
het initiatief en via een penal-
ty van Storm Carroll en een try 
van Kai Picauly nam het de voor-
sprong over. Die werd zelfs gro-
ter na een goede line-out. Toch 
kwamen de Leidenaren terug 

tot 13–13 door opzichtige fouten 
van de thuisploeg in de laatste 
paar minuten voor rust.
In de tweede helft leek Diok 
slimmer, maar een goede scrum 
van de Castricummers bracht 
een verlossende voorsprong, al-
thans zo leek het. Carroll kreeg 
echter de conversie opnieuw 
niet tussen de palen en vijf mi-
nuten voor tijd wisten de bezoe-
kers het tij te keren. In de ver-
ste hoek werd gescoord en wel 
de conversie benut voor de 18–
20 zege. Het hielp de Leidenaren 
niets, te achterstand in de com-
petitie was al te groot. 
CAS RC kon uiteindelijk toch 
nog glimlachend de derde helft 
in, want tenslotte was de doel-
stelling bereikt; het behalen van 
de play-offs.

Vitesse’22 gaat in 
zee met de Wissel
Castricum - Vitesse’22 zal meer 
gaan samenwerken met de Wis-
sel. De Wissel is bedoeld voor 
cliënten van de GGZ uit de regio 
midden-Kennermerland en biedt 
hen een mogelijkheid eventueel 
door te groeien naar een regu-
liere baan. De Wissel biedt meer 
dan de Vitessenaren, en wel-
licht zelfs wel Castricummers, op 
het eerste gezicht dachten. Zo 

is er een industriële werkplaats, 
een reproafdeling, boekbinderij, 
schilderijen, graveringen, aarde-
werk en zelfs een restaurant. De 
lunch (van 11.30-13.30 uur) is 
echt een aanrader. Vitesse was 
onder de indruk van deze nij-
verheid en heeft besloten haar 
drukwerk, en in de toekomst 
wellicht meer, door de Wissel te 
laten afhandelen. 
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Diploma hockeyjeugd
Castricum – Tijdens de spelregelkennislijn diplomadag van Mixed 
Hockey Club Castricum heeft de hockeyende jeugd zaterdag 6 maart 
weer een diploma gekregen. Een aantal weken geleden werd aan alle 
eerste jaars E- en D-spelers het spelregelboekje uitgereikt. Thuis werd 
het boekje doorgelezen, tijdens de training werden de vaardigheden 
en spelregels geoefend en met de coach werd alles nog eens doorge-
nomen. De diplomadag startte met de toepassing van alle kennis op 
het veld, waarbij de scheidsrechters uitleg gaven over de verschillende 
gebaren en genomen beslissingen. Aansluitend werd in het clubhuis 
de vragenlijst ingevuld. Aan de orde kwamen vragen over sportiviteit, 
spelregels, overtredingen en tekens van de scheidsrechter. Alle jonge 
hockeyspelers kregen het KNHB-diploma uitgereikt.

Eerste gelijkspel voor Limmen 1
Limmen - Limmen heeft afgelo-
pen zondag voor het eerst in de-
ze competitie gelijkgespeeld. Na 
90 minuten stond er 2-2 op het 
scorebord. Toch mocht Limmen 
blij zijn dat het toch nog een ge-
lijkspel uit de strijd met Onze Ge-
zellen wist te halen.
Limmen begon zonder de zie-
ke aanvoerder Cris Zomerdijk 
aan de eerste thuiswedstrijd na 
de winterstop. Tegenstander 
was Onze Gezellen uit Haarlem-
Noord. Gezien de stand op de 
ranglijst moest Limmen winnen 
om niet al te veel achter te lopen 
op de subtop.
Na een hard schot van Koen Nij-
man, welke op de vuisten van de 
O-G-keeper uiteen spatte, was 
het in de vierde minuut al raak 
voor Onze Gezellen. Door slecht 
uitverdedigen van Limmen, was 
het voor de spits van Onze Ge-
zellen een koud kunstje om de 
bal achter doelman Jesse Pis-
caer te krijgen, 0-1.
Limmen is vervolgens volop op 
jacht geweest naar de gelijkma-
ker. In de 14e minuut schoot Re-
né Hof hard voorlangs. De groot-
ste kans was voor middenvelder 
Rik Seignette. In de 17e minuut 
kon Hof via een prachtige aan-
val over meerdere schijven voor-
zetten. Seignette stond dichtbij 
het doel, maar schoot jammer-
lijk over. 

Dat Onze Gezellen streed voor 
wat het waard was, bleek in de 
23e minuut. Wederom door on-
zorgvuldig uitverdedigen schoot 
een middenvelder van ruim 30 
meter vol op de lat. In de re-
bound redde Piscaer prach-
tig, echter de uitstekend leiden-
de scheidsrechter floot voor bui-
tenspel. 
In de 37e minuut was daar dan 
toch de verdiende gelijkma-
ker. Een vrije trap van midden-
velder Guido Meijer ging voor-
bij alles en iedereen, behalve 
Hof. Hof schoot beheerst bin-
nen, 1-1. Alles wat Limmen lief 
had, ging er eens lekker voor zit-
ten, echter binnen drie minuten 
keek Limmen weer tegen een 
achterstand aan. De buitenspel-
val werkte niet, waardoor Onze 
Gezellen met drie aanvallers te-
gen twee verdedigers van Lim-
men stond. Het schot liet Piscaer 
kansloos, 1-2.

In de rust werd gekeken waar 
het nu precies aan lag. Er werd 
niet slecht gespeeld, maar Lim-
men kon geen vat krijgen op de 
wedstrijd. Bij iedereen was de 
overtuiging dat deze wedstrijd 
absoluut gewonnen kon worden. 
Na rust was Limmen de eerste 
20 minuten heer en meester en 
ging voortvarend van start. In de 
52e minuut kwam een vrije trap 

van Hof recht voor de voeten van 
Seignette. Zijn schot was recht 
op de keeper. De rebound van 
Meijer belandde ook tegen de 
keeper. Dat achterin bij Limmen 
opgelet moest worden bleek in 
de 56e minuut. Een corner van 
O-G kon op de lijn worden weg-
gehaald door Bas Admiraal. 
Vanaf de 70e minuut kwam O-G 
onder de druk van Limmen van-
daan, maar tot kansen leidde dit 
niet. 
Invaller Paul Zeeman probeer-
de in de 82e minuut middels een 
leep balletje de keeper te ver-
schalken, echter deze kon de bal 
nog net over de lat krijgen. Re-
serve-aanvoerder en gelegen-
heidslibero Harry Verduin leidde 
kort hierop onnodig balverlies, 
waarop de O-G spits alleen op 
Piscaer af kon lopen. De redding 
van Piscaer was zeer nodig. Dit 
bleek namelijk in de 92e minuut. 
Terwijl iedereen al met een ne-
derlaag rekening hield, gebeur-
de het dan toch.
Een vrije trap van Hof werd nog 
aangeraakt door een Onze Ge-
zellen-speler, waardoor de kee-
per op het verkeerde been gezet 
werd en de bal achter hem be-
landde, 2-2.
Limmen is niet blij met het punt, 
doch gezien het scoreverloop 
mag Limmen toch nog blij zijn 
met de gelijkmaker. 

Akersloot - Op 5 en 6 juni orga-
niseert handbalvereniging Meer-
vogels haar jaarlijkse beache-
vent, beachvolleybal en voetvol-

Beachevent

Vitesse´22 overtuigt 
tegen Hellas Sport
Castricum – Na twee opeen-
volgende overwinningen in het 
jaar 2010, wilde Vitesse winnen 
van Hellas Sport om de kansen 
op directe promotie te vergroten. 
Een traditioneel lastige klus te-
gen de Zaandammers, die ech-
ter dit keer met ruime cijfers ver-
slagen werden.
Vitesse begon sterk aan de wed-

strijd. De eerste minuten werd 
met direct spel de voorste li-
nie gezocht, wat gelijk voor ge-
vaar zorgde voor het Hellas-doel. 
Robin Bakker werd na een fraaie 
combinatie vrij gespeeld op links, 
waarna hij alleen op doelman Bi-
ari afging. Hij schoot de bal ech-
ter jammerlijk naast. De bezoe-
kers kwamen in die openings-

fase wat beter in de wedstrijd. 
Vooral John Merks kon een aan-
tal keren gevaarlijk worden, maar 
Marcel Koekkoek wist zijn schui-
vers goed te pareren. Aan de an-
dere kant was het in de 36e mi-
nuut wel raak. Tanno v.d. Berg-
he schoot een voorzet gedragen 
door de wind in de kruising: 1-0.
Na rust bleef de thuisploeg de 
betere formatie en ging op zoek 
naar de 2-0. De verder onzicht-
bare Lennert Beentjes kon kop-
pen uit een corner, alleen zijn in-
zet werd van de lijn gehaald. In 
de zeventigste minuut was het 
Nick Castricum, die na goed 
veroverend werk van Tom Spil, 
de bal kon meegeven aan Bak-
ker. Deze keer faalde hij niet: 2-
0. Met die treffer was het ver-
zet van de bezoekers gebroken 
en nam de frustratie het over. Zo 
waren er wat onnodige opstoot-
jes. Vitesse kon echter naar har-
telust counteren, waardoor Bak-
ker de keeper kon omspelen en 
de 3-0 aantekende. Het slot zag 
nog de 4-0 van Spil, die profi-
teerde van klungelig werk van 
de Zaandamse sluitpost. Al bij 
al een uitstekende overwinning 
voor de blauw-zwarten, die goe-
de zaken doen voor promotie 
naar de eerste klasse.

ley, op haar strandveld. Op de 
zaterdag zullen dan de jeugd-
teams van Meervogels ’31 hun 
toernooitje afwerken en op zon-
dag kunnen de andere ploegen 
in het strijdperk treden. Teams 
kunnen zich nu al opgeven via 

de website. Het lijkt misschien 
wat vroeg, maar de paasdagen 
lenen zich bij uitstek om familie 
en vrienden te polsen om samen 
een ploeg samen te stellen. Het 
adres van de website is www.
meervogels60.nl.

Schakers Castricum winnen
Castricum - In de zesde ron-
de externe competitie voor club-
teams in de klasse 1A heeft Cas-
tricum 1 nog alle kansen om de-
gradatie te ontlopen. Voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
wisten de acht spelers van het 
eerste team met 6-2 te winnen; 
ditmaal van Magnus uit Scha-
gen. De overwinning kwam re-
delijk makkelijk tot stand, al-
leen Heleen van Arkel-de Greef 
en Piet Kuijs verloren, de andere 
spelers pakten de volle winst.
De laatste wedstrijd is een ge-

zamenlijke ronde en wordt ge-
speeld op 30 maart in Hoorn. Om 
alles in eigen hand te hebben, 
dient ook deze wedstrijd gewon-
nen te worden. 
De strijd om de koppositie wordt 
weer spannend, de verschillen 
zijn erg klein en Heleen staat 
nog met minieme voorsprong op 
plaats een voor Thomas en San-
der. Ook Piet van Wonderen en 
Han Kemperink draaien boven-
in mee. Frank Sluiter maakte met 
zwart heel knap remise tegen de 
oude schaakrot Rikus Tiesinga.

Winst voor CSV dames 1 
in laatste zaalwedstrijd
Castricum - Voor de laat-
ste wedstrijd van het zaalsei-
zoen moest CSV naar Noord-
Scharwoude. Helaas was het ha-
len van het kampioenschap niet 
meer mogelijk omdat Hollandia T 
de wedstrijd tegen S&K gewon-
nen had. 
Lacom kwam met 2-0 voor. Het 
spel van CSV liep niet lekker. 
Na tien minuten spelen ging het 
beter. Vanuit een break en een 
goed uitgespeelde aanval zorg-
de Eveline de Lange voor twee 
doelpunten waarna Lotte Kluft 
het gelijkspel uitbreidde tot een 
voorsprong van 2-3. Een penal-
ty volgde die Linda Min in de re-
bound wist te scoren, 2-4. De 
wedstrijd ging gelijk op en CSV 
wist de voorsprong te behouden. 
Na ruim 20 minuten zorgden op-
nieuw Eveline en Linda voor uit-
breiding van de voorsprong. Lin-
da wist de bal hoog in de krui-
sing en in een aanval later laag 
in het doel te werken, 5-8. 
CSV stond in de laatste minu-

ten van de eerste helft goed te 
verdedigen en de ballen die op 
het doel afkwamen wist Aniek 
Graas goed te pakken. Als afslui-
ter ging Wendy Nanne alleen op 
het doel af en zorgde voor een 
ruststand van 6-12. Opnieuw 
had CSV in de tweede helft even 
tien minuten nodig om lekker in 
hun spel te komen. Lacom kwam 
twee punten terug maar geluk-
kig mocht CSV dan weer een 
punt in de score bijtekenen met 
een mooie break. Tussenstand 8-
13. In een zware en zeer chaoti-
sche tweede helft wist CSV maar 
net de winst vast te houden. Petri 
Koopman wist het publiek te en-
tertainen met een geweldig lobje 
en zorgde daarmee voor 11-15. 

Als afsluiter kreeg Petri een pe-
nalty mee die Lotte in de lage 
hoek knalde. Eindstand 12-17 in 
het voordeel van CSV. CSV ein-
digt deze zaalcompetitie op een 
verdiende tweede plaats in de 
tweede klasse.



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
17 maart 2010

BRANDWEER
OEFENING
De  brandweer houdt een oefening 
op dinsdag 23 maart. Hierdoor is van  
17:00  tot 22:00 uur doorgaand verkeer 
op de Fielkerweg in Akersloot niet mo-
gelijk. Woningen zijn gewoon bereik-
baar. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. Ton Dekker (0251) 
661357.

Raadswerk gewaardeerd: 
afscheid met een lintje
De dames Bouman en Overtoom en de 
heer Weda zijn bij hun afscheid van de 
gemeenteraad geëerd voor hun jarenlange 
inzet.

Mevrouw Bouman was maar liefst 20 jaar 
actief lid van de raad. In 1990 deed zij haar 
intrede in de toenmalige gemeente Castri-
cum. Raadslid Bouman kwam onder meer 
op voor het buitengebied, de agrariërs en 
had veel aandacht voor groen en natuur. 
Daarnaast kon de discussie over hoog en 
laagbouw altijd rekenen op haar stevige 
inbreng. 

De heer Weda zat vanaf 1994 in de ge-
meenteraad. Als geboren en getogen Bak-
kummer zette hij zich 16 jaar in voor het 

behoud van een groene en leefbare ge-
meente en konden het Wmo-Beleid, Wel-
zijn en Onderwijs op zijn inzet vertrouwen.

Mevrouw Overtoom was twaalf jaar lid van 
de gemeenteraad. Eerst in de toenmalige 
gemeente Akersloot en na de fusie voor de 
gemeente Castricum. Cultuur, emancipatie, 
en duurzaamheid waren de onderwerpen 
die op haar na aan het hart lagen.  Boven-
dien was zij in de vorige raadsperiode com-
missievoorzitter.

Alle drie zijn zij onderscheiden tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Irene Bouman neemt na 20 jaar raadslid-
schap afscheid (foto Henk Hommes)

Bouw nieuwe veerpont 
Akersloot op schema
De bouw van de nieuwe veerpont 
Akersloot vordert gestaag. Op 1 juni 2010 
komt de nieuwe pont, die overzet over het 
Noordhollands kanaal aan de noordzijde 
van Akersloot, in de vaart. Het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier en de 
gemeente Castricum werken samen aan de 
vervanger van de huidige pont.

Het casco van de pont is inmiddels klaar. In 
de werf wordt de nieuwe pont momenteel 
verder afgebouwd. In de komende maan-
den worden bovendien de nieuwe aan-
meervoorzieningen voor de nieuwe veer-
pont gemaakt en wordt de verkeerssituatie 
aangepast. In de nieuwe situatie meert de 
veerpont schuin aan op de bestaande par-

keerplaats en gaat het verkeer via de par-
keerplaats van en naar de veerpont rijden. 
Het hoogheemraadschap is opdrachtgever 
van het werk.

Gemeenteraad
2010-2014
geïnstalleerd
Tijdens de eerste vergadering van de raads-
periode 2010-2014 zijn 22 raadsleden ge-
installeerd. Het 23ste  lid, de heer Verduin 
was afwezig door vakantie, volgt later. 
Onder toeziend oog van familie, vrienden 
en collega-politici legden de raadsleden de 
gelofte of eed af. Burgemeester Emmens 
verwelkomde acht nieuwe raadsleden en 
sprak over het raadswerk en burgerpartici-
patie in het bijzonder.

De acht ‘nieuwe’ gezichten in de raad zijn: 
de dames Hes, Borsboom, El Ouni. Por-
tegies en Bon, de heren Van der Himst,  
Hommes en Steeman.
Mevr. Portegies heeft voorlopig een dub-
belrol als wethouder en raadslid. In het du-
alisme alleen mogelijk in deze tijdelijke situ-
atie. Na de vorming van het nieuwe college, 
neemt het huidig zittende college afscheid.  
Zie voor meer informatie www.castricum.nl 
> politie en bestuur>gemeenteraad.

Dorpsstraat  afgesloten tussen
Verlegde Overtoom en Torenstraat
Vanaf maandag 22 maart 2010 is de Dorps-
straat tussen de Verlegde Overtoom en de 
Torenstraat voor het verkeer afgesloten.
Tijdens de werkzaamheden is het werkvak 
met hekken afgesloten. Voor het bevoorra-
den van winkels is een sleutel beschikbaar. 
Te voet blijven de winkels altijd bereikbaar. 
In deze fase wordt ook de aansluiting met 
het Bakkerspleintje gerealiseerd.

In de week van 22 maart tot en met 26 
maart wordt door Joulz (voorheen Eneco), 
een deel van de huisaansluitingen(gas) ver-
nieuwd.
Vanaf 12 april 2010 worden onderhouds-

werkzaamheden aan het riool uitgevoerd 
tussen de Stationsweg en de Cieweg. In 
het riool wordt aan de binnenzijde een 
kunststof laag aangebracht. Dit is een on-
derhoudsmaatregel, waarbij het riool wordt 
vernieuwd zonder de rioolbuizen te vervan-
gen. Een snelle maatregel, want de straat 
hoeft vrijwel niet te worden opengebroken, 
zoals bij het vervangen van het riool. 

Wie vragen heeft, kan bellen met de ge-
meente, tel. (0251) 661122 of langskomen 
op het spreekuur, op dinsdag en donder-
dag van 10.00 tot 11.00 uur in de keet op 
het pleintje bij het Oude Raadhuis.



Huwelijksdag specialer door ‘babsendag’
Bestuursacademie Nederland hield op maandag 15 maart een ‘babsendag’. De ambte-
naren van de burgerlijke stand kregen een training, zodat ze op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen in hun vakgebied. 

De ‘babsendag’  was bedoeld om de bij-
zondere ambtenaren van de burgerlijke 
stand, een beter inzicht te geven in de hui-
dige relevante wet- en regelgeving  met 
betrekking tot huwelijksvoltrekkingen.

Dit gebeurde door middel van het trai-
nen van vaardigheden, tevens was er de 

gelegenheid om ervaringen te delen met 
anderen ‘babsen’. Na de lunchpauze ver-
telde een ervaren trouwambtenaar hoe de 
huwelijksvoltrekking op een soepele wijze 
kan verlopen. De trouwambtenaar ver-
strekte, aan de hand van eigen ervaringen, 
de ‘babsen’ handige tips om de grote dag 
voor huwelijksparen specialer te maken.

AANLEG FIETSVERBINDING KAN VAN START

Scholieren Akersloot
kunnen veiliger naar school
Via het nieuwe fietspad tussen de Uitgeesterweg (Limmen - Uitgeest) en het Buiten-
dijkspad kunnen scholieren uit Akersloot in het nieuwe schooljaar veiliger naar hun 
scholen in Castricum fietsen. De gemeente Castricum start op 7 april met de aanleg van 
het nieuwe fietspad tussen Akersloot en Castricum. 

Het tracé loopt vanaf de Uitgeesterweg 
over de Nesdijk, via een tunnel onder de 
N203 door en sluit vervolgens aan op het 
Buitendijkspad en de Korte Brakersweg, die 
een directe verbinding hebben met het Jac. 
P. Thijsse College, Bonhoeffercollege en het 
centrum van Castricum.
Het nieuwe fietspad is korter en ook een 
stuk veiliger. Nu nog is de Uitgeesterweg 
tussen Akersloot en Castricum een veel ge-
bruikte verbindingsweg. De fietsers komen 
het verkeer richting Uitgeest tegen. 

Voorgeschiedenis
In samenwerking met onder andere de 
grondeigenaren, de Vogelwerkgroep, de 
werkgroep Oud Castricum en de Monu-
mentenraad is het tracé bepaald. Vervol-
gens heeft de gemeente de benodigde 
gronden aangekocht en ook is een nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld. Daarop kon 
de aanbestedingsprocedure van de werk-

zaamheden worden ingezet. 
De gemeente wil een extra inspanning le-
veren waar het gaat om compensatie van 
natuurwaarden die door het fietspad mo-
gelijk worden verstoord. De mogelijkheden 
worden onderzocht om gebieden elders 
aantrekkelijker in te richten voor weidevo-
gels. Landschap Noord-Holland en de Vo-
gelwerkgroep adviseren hierbij.

Uitvoering
In het derde weekeinde van april moet de 
provinciale weg worden afgesloten voor 
de aanleg van de tunnel. De aanwezigheid 
van natuurwaarden als weidevogels en be-
schermde waterdieren én de aanwezigheid 
van enkele belangrijke transportleidingen 
maken het uitvoeringsproces zeer complex. 
De planning is niettemin dat het fietspad 
half augustus gereed is en de Akersloter 
scholieren vanaf het nieuwe schooljaar 
deze route kunnen kiezen.

Werkzaamheden over-
stortleiding Koningsdam 
De gemeente gaat een bergingsriool aan-
leggen in ‘t Kieftenland, Vaartkant en Ko-
ningsdam te Limmen. Door deze maatregel 
wordt er ruimte gemaakt om overtollig wa-
ter op te vangen en dit sneller af te voeren 
waardoor de wateroverlast in deze wijk zal 
afnemen.
De start van de werkzaamheden was ge-
pland in november 2009. Door de onvoor-
ziene ligging van een gasleiding en de aan-
passingen aan het hoofdwaterleidingnet, 
moest het ontwerp van de riolering worden 
aangepast. Ook de winterse omstandighe-
den hebben er voor gezorgd dat er enige 
vertraging in de werkzaamheden is opge-
lopen.
In de periode van 15 tot en met 26 maart 
start het PWN met de uitvoering van de 
noodzakelijke werkzaamheden aan het 

hoofdwaterleidingnet. De verwachting is 
dat de werkzaamheden aan het bergings-
riool in de tweede helft van april van start 
gaan.

Op 6 oktober 2009 is voor een deel van de 
omwonenden een informatieavond gehou-
den. Gebleken is dat de groep belangheb-
benden een groter gebied bestrijkt. Om nu 
ook deze bewoners en overige geïnteres-
seerden/belanghebbenden meer informa-
tie te geven, wordt op 23 maart 2010 een 
inloopmiddag gehouden. Deze middag 
wordt gehouden in Limmen in de gemeen-
telijke locatie aan de Zonnedauw 4. Tus-
sen 16.00 en 18.00 uur zijn medewerkers 
van de gemeente aanwezig om vragen te 
beantwoorden en uitleg te geven over de 
werkzaamheden.

Rioleringswerkzaamheden
Prins Frederik Hendrikstraat 
Aannemer v/h Twisk en Bosman uit Castri-
cum is begonnen met het vervangen van de 
riolering in de Prins Frederik Hendrikstraat. 
Tijdens de werkzaamheden is de straat voor 
het doorgaand verkeer afgesloten. De wo-
ningen blijven wel per voet bereikbaar.
De werkzaamheden starten aan de kant 
van de Juliana van Stolbergstraat. Voor het 
maken van de aansluiting is de Juliana van 
Stolbergstraat tussen de Prins Hendrikstraat 
en de Prins Mauritsstraat afgesloten voor 

het doorgaand verkeer tot en met woens-
dag 17 maart.
De verwachting is dat de werkzaamheden 
in de Prins Frederik Hendrikstraat op 1 
mei 2010 zijn afgerond. Dit is echter wel 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij onwerkbaar weer kan de planning in tijd 
uitlopen.
Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met de projectleider, dhr. J. 
Lute, tel.  (0251) 661148

Afvalstoffenheffing terugbetaald

Acties door heel Nederland 
op de Dag van de Leerplicht
De Dag van de Leerplicht wordt gehouden op 18 maart. Het landelijke thema is ‘School?
Bekijk ‘t...eens anders!’ Tijdens de Dag van de Leerplicht staan leerlingen, ouders en 
leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om zich te ont-
wikkelen en een diploma te halen. 

Over de Dag van de Leerplicht
De landelijke Dag van de Leerplicht vindt 
dit jaar voor de zesde keer plaats. Het Mi-
nisterie van Onderwijs en Ingrado, de lan-
delijke brancheorganisatie voor leerplicht 
en voortijdig schoolverlaten, ondersteunen 
gemeenten en scholen in het hele land bij 
de organisatie van acties.

Naar school gaan is niet alleen een plicht 
maar vooral ook een recht. Om zoveel 
mogelijk leerlingen op het primaire, voort-
gezet en middelbare onderwijs en hun ou-
ders hiervan bewust te maken organiseren 
gemeenten en scholen allerlei acties. Van 
klein en subtiel tot groots en meeslepend. 
Iedere gemeente vult de dag naar eigen 
inzicht in. 

Acties regio Noord Kennemerland
De leerplichtambtenaren van de regio 

Noord Kennemerland hebben gekozen 
voor een regionale actie met als thema 
“verzuim”.

Een greep uit de initiatieven:
* De leerplichtambtenaar bezoekt steek-

proefsgewijs scholen om de administra-
tie in te zien met speciale aandacht voor 
het luxeverzuim;

* De leerplichtambtenaar bezoekt winkel-
centra om met leerlingen in gesprek te 
gaan;

* Weer een andere gemeente pakt deze 
dag aan om de aftrap te geven voor de 
actie in het kader van schoolverzuim 
specifiek in het basisonderwijs.

Voor meer informatie over de acties in 
uw gemeente, kunt u zich wenden tot de 
woongemeente en vragen naar de leer-
plichtambtenaar.

Ieder huishouden betaalt jaarlijks de afval-
stoffenheffing. Met deze inkomsten betaalt 
de gemeente de kosten van het ophalen en 
verwerken van het huisvuil en andere daar-
bij behorende voorzieningen. In de afgelo-
pen jaren heeft u iets teveel betaald, zodat 
er een reserve is ontstaan. Dat is niet de 
bedoeling. De gemeenteraad van Castri-
cum heeft daarom besloten u een bedrag 
terug te betalen. Als u op 1 januari 2009 
belastingplichtig was voor de afvalstof-
fenheffing komt u voor deze teruggave in 

aanmerking. Het bedrag van € 18,60 zal 
worden teruggestort op uw bank- of giro-
rekening vanaf week 11.

Toekomst
In de komende jaren zal de gemeente de 
kosten voor de huisvuilverwerking goed 
in de gaten houden. Als blijkt dat er jaar-
lijks meer geld binnenkomt dan voor het 
ophalen e.d. van huisvuil noodzakelijk is, 
dan zullen de tarieven blijvend worden ver-
laagd.

WWW.CASTRICUM.NL



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
260210 Het water ten zuiden van het Buitendijkspad 

in Castricum
Het verbreden van de bestaande sloot op de 
perceelgrens van H17 en C 4357

080310 Helmbloem 17 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

090310 Geesterduin 37 in Castricum
Het vernieuwen/wijzigen van de gevelrecla-
me

110310 Hogeweg 27 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Mendelssohnplein 5 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur
Juliana van Stolbergstraat 3 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer
Van Hoockerkenstraat 12 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Willem de Zwijgerlaan 57 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw/uitbreiden 
van de verdieping
Rijksweg 4 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een garage

RECTIFICATIE
In de publicatie van 3 maart  2010 stond
220210 Kievit 6 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel

Dit moet zijn
220210 Kievit 16 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 18 maart 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Ixiastraat 3 in Akersloot

Het plaatsen van een erker

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Middenweg 24 in Limmen

Het vergroten van de woning
Heemstederweg 8 in Castricum

Het plaatsen van een opslag/ onderzoeks-
ruimte

Bartigon 16 in Limmen
Het verplaatsen van de voordeur, het plaatsen 
van een raam, het uitbreiden van de woning 
en het wijzigen van de garage/berging

Burg. Nieuwenhuijsenstraat 71 in Limmen
Het plaatsen van een erker met overkapping 

bij de voordeur

RECTIFICATIE
In de publicatie van 10 maart  2010 stond
Schoollaan 11 in Limmen

Het realiseren van een Bed en Breakfast ac-
commodatie

Dit moet zijn
Schoollaan 17 in Limmen

Het realiseren van een Bed en Breakfast ac-
commodatie

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
030310 Schoolweg 23 in Limmen

Het plaatsen van een luifel
Schoolweg 27 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Schoolweg 25 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping

100310 Henri Schuytstraat 17 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel

120310 Dorpsstraat 51B in Castricum
Het vergroten van het dakterras (legalisatie)

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
050310 Brakenburgstraat 37 in Castricum

Het vernieuwen van de berging
Mozartlaan 2 in Castricum
Het bouwen van een woning
Hoocamp 2 in Akersloot
Het plaatsen van een tuinhuis
Hoocamp 4 in Akersloot
Het plaatsen van een tuinhuis
Bartigon 16 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

080310 Vogelmelk 5 in Limmen
Het plaatsen van dakkapellen

Sloopvergunningen
050310 Mozartlaan 2 in Castricum

Het slopen van de woning
100310 Boschweg 23 in Akersloot

Het slopen van de woning

Kapvergunning
050310 Professor van der Scheerlaan in Castricum 

(t.h.v. nrs. 13 en 35)
Het kappen van 2 populieren

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

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

BestemmingsplAnnen

*Kennisgeving Zandzoom

Vooraankondiging m.b.t. voornemen voorberei-
ding bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) te kennen dat het volgende bestem-
mingsplan wordt voorbereid:

Bestemmingsplan Zandzoom
Het gebied bestaat uit twee delen. Het grootste deel be-
staat uit het gebied begrensd door de gemeentegrens 
met de gemeente Heiloo in het noorden, de Rijksweg 
en het bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten, de 
Burgemeester Nieuwenhuysenstraat in het zuiden en de 
Westerweg en de spoorlijn in het westen. Het kleinste 
deel bestaat uit het gebied begrensd door de gemeen-
tegrens in het noorden, GGZ locatie De Oosthoek in het 
oosten, de Nieuwelaan in het zuiden en de Rijksweg in 
het westen. Het nieuwbouwproject Hogeweg/Pagen-
laan en het bedrijventerrein Nieuwelaan vallen buiten 
dit bestemmingsplan.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Dit komt later in de pro-
cedure aan de orde.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage wor-
den gelegd en is dan te raadplegen op de gemeentelijke 
internetsite. De inzagetermijn van het voorontwerp-
bestemmingsplan, wordt vooraf gepubliceerd in het 
Nieuwsblad voor Castricum en op de gemeentelijke 
internetsite.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Projecten (dhr. M. 
Stijkel, tel. (0251)  661104).

Castricum, 17 maart 2010

De gemeente Castricum houdt deze actie 
samen met HVCcompostering, die de com-
post beschikbaar stelt en doet zo mee aan 
de derde landelijke compostdag.

Compost die is voortgekomen uit uw ei-
gen groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). 

Door deze compost te gebruiken in uw ei-
gen tuin, hergebruikt u uw eigen afval op 
een nuttige manier. Neem een schep mee, 
zodat u de compost zelf in een aanhanger 
of meegebrachte zak kunt scheppen. 
Er zijn goede redenen om gft apart te hou-
den. Het verwerken van gft tot compost is 

Afhalen vanaf 20 maart bij Schulpstet

gratis compost uit gft-afval
Als u inwoner bent van de gemeente Castricum, kunt u gratis compost ophalen bij 
het afvalbrengdepot aan het Schulpstet. De actie start op 20 maart en duurt een week 
(echter zo lang de voorraad strekt).

goedkoper dan verbranden, scheelt in lucht-
vervuiling en het bespaart grondstoffen. 
De gemeente en HVCcompostering willen 
met deze actie inwoners belonen voor hun 
inspanningen om afval te scheiden. Iedere 
volle groene bak van 140 liter staat gelijk 
aan zo’n 15 tot 20 kilo compost.

Meer dan compost 
Alleen van goede kwaliteit gft kan compost 
worden gemaakt. Deze kan nuttig worden 
gebruikt als bodemverbeteraar voor zowel 
zand- als kleigrond. Van gft kun je door 
vergisting ook biogas maken. Gas dat ge-
bruikt kan worden om mee te rijden of, in 

de toekomst, zelfs mee te koken. Een ton 
gft is goed voor 100 kubieke meter biogas 
(1300 autokilometers). Dit gas wordt bij-
voorbeeld gebruikt voor energieproductie 
of als groen gas voor de transportsector. 
Het mooie is dat vergisten geen invloed 
heeft op de hoeveelheid compost die je 
kunt maken van gft.

Meer informatie
De compostactie vindt plaats op 20 maart 
en de week erna (zolang de voorraad 
strekt). Meer informatie over gft en af-
valscheiding vindt u ook in de gemeente-
gids.


