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14.000 euro opgehaald!  
Castricum - De twaalfuursac-
tie van leerlingen van het Bon-
hoeffer College voor de stichting 
Edukans met scholingsprojecten 
in Malawi heeft meer dan 14.000 
euro opgeleverd. Dit bedrag zal 
de komende tijd nog groeien, 
omdat nog niet alle inkomsten 
zijn meegeteld. 
Veel initiatieven van leerlingen 
zijn spontaan op de dag zelf ont-
wikkeld en de opbrengst daar-
van moet nog berekend worden.  
Ook is er in april nog de musi-
cal ‘The Commitments’ waar-
van de opbrengst naar dit goe-
de doel gaat. 
Alle leerlingen waren vrijdag 
13 maart binnen en buiten de 
school bezig op ludieke wijze 
geld in te zamelen. Brugklassers 
leefden zich vooral beeldend uit 
in het maken van een meer dan 
150 meter lang schilderij. Ge-
sponsorde tweedeklassers liepen 
‘s morgens - hard, verkleed, ach-
terstevoren, jodelend - over het 
strand van Egmond naar Cas-
tricum. Het Blijbedrijf was inge-
schakeld om de derdejaars leer-
lingen bij blije opdrachten te be-
geleiden. Een opdracht daarvan 

was het uitzwaaien van treinrei-
zigers op het station Castricum. 
Voor de bovenbouwers waren 
er verschillende tienuursmara-
thons; buiten de school startten 
de echte die-hards hun fietsma-
rathon van 180 kilometer. Vijftig 
bikkels sprongen in de Noordzee 
en zij haalden daarmee 1.000 eu-
ro op. 
Een jammarathon voor het stati-
on was goed voor meer dan 300 
euro. Veel leerlingen hadden zich 
ook ingeschreven voor een ge-
sponsord spel in samenwerking 
met de Castricumse midden-
stand. Wegwerken van bergen 
strijkgoed bij Greet Verkleedt bij-
voorbeeld. Leerlingen gingen bij 
het Dierenduintje aan de slag, in 
het bos, in verschillende salons, 
het zwembad, de gymzaal en in 
winkels. 

Leerlingen hielpen daklozen-
krantverkoper Cees en weer an-
deren maakten een verslag van 
een interview met hem voor de 
Daklozenkrant. De finale was in 
de aula van de school. En terecht 
werden er complimenten, bloe-
men en prijzen uitgedeeld. 

Bakkerij fietst naar Parijs
Castricum - Mandy Forrer en 
Bregje Schoorl organiseren na-
mens De Bakkerij een sponsor-
fietstocht voor een nieuw jonge-
rencentrum. Ruim twintig deel-
nemers fietsen van Castricum 
naar Parijs en het vertrek is op 
18 juli. Elke fietser probeert zo-
veel mogelijk sponsors binnen te 
halen. 

Speciaal voor dit evenement is 
www.vriendenvandebakkerij.nl/
parijs ontwikkeld. Op deze si-
te komen de profielen van de 
fietsers, de helpers en de na-
men van de grootste sponsors 
te staan. Het is ook mogelijk dat 
geïnteresseerden zich via deze 
site als sponsor aan een fietser 
koppelen. 
Op 22 maart wordt door een vrij-
williger tijdens een sponsorliftac-
tie van Radio 3 FM bovendien 
zoveel mogelijk kilometers gelift 
voor het goede doel De Bakkerij. 

Sponsors hiervoor kunnen zich 
opgeven via bakkerij.fietst.naar.
parijs@gmail.com.
Ruim anderhalf jaar geleden 
heeft het cultureel poppodi-
um De Bakkerij noodgedwon-
gen de deuren van het pand aan 
het Bakkerspleintje moeten slui-
ten. Sinds die tijd organiseren 
de vrijwilligers van de Vereni-
ging Vrienden van De Bakkerij 
live-muziekavonden bij bevrien-
de poppodia en cafés in de re-
gio. Door de vrijwilligers wordt 
op dit moment hard gewerkt aan 
het plan om de Bakkerij achter 
en boven café Me Tante aan de 
Dorpsstraat te huisvesten. Om de 
maandelijkse lasten zo laag mo-
gelijk te houden is het plan om 
de aanbouw casco op te laten le-
veren. Met geld uit de sponsor-
pot hoopt De Bakkerij het casco 
tot een cultureel poppaleis om te 
toveren met inzet van uitsluitend 
vrijwilligers en dat is uniek.

Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag werden tij-
dens een inbraak in een wo-
ning  op de Oosterweide diver-
se spullen ontvreemd, waaron-
der i-Pods, een laptop, geld, pas-
jes én de Mercedes die voor het 
huis geparkeerd stond. 
De volgende dag vond een aan-
rijding plaats tussen twee perso-
nenauto’s in Heemskerk waarna 
de bestuurder van een Merce-
des doorreed. De andere chauf-
feur achtervolgde de dader van 
het ongeval. 
Op de Jan Lighthartstraat ver-
liet het gezelschap, dat bestond 
uit vier jongens, de auto en ver-
dween in de wijk met achterla-
ting van de auto. 
De benadeelde nam de auto 
mee naar huis en belde de poli-
tie. Het bleek om de gestolen au-
to uit Castricum te gaan. De poli-
tie stelt nader onderzoek in naar 
de daders. Uit de auto zijn diver-
se spullen verdwenen, waaron-
der een fotocamera.    

Gestolen auto 
teruggevonden

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Dagelijks vers gebakken

PaasbrooD
Traditioneel paasbrood in 
jasje van amandelbeslag!

500 gram 4,95

Een winkel vol!!
luxe Paasgeschenken

van 6,50
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3JS komen naar café de 
Lantaarn op 4 april
Limmen - Het is in twee jaar tijd 
hard gegaan met 3JS. Na vijf jaar 
lang wereldberoemd te zijn ge-
weest binnen de dorpsgrenzen 
van Volendam, brachten 3JS in 
juni 2007 hun debuutalbum ‘Wa-
termensen’ uit. De van dat al-
bum uitgebrachte singles ‘Net 
alsof’, ‘Wiegelied’, en ‘Watermen-
sen’ belandden in de Top 10, en 
het drietal werd steeds beken-
der, onder andere door hun op-
treden in de real life soap ‘De zo-
mer voorbij’ van Jan Smit. In ja-
nuari dit jaar ontvingen de heren 
een originele Rembrandt. Deze 
prijs wordt toegekend door de 

Stichting Nederlandse Muziek 
aan albums die zich onderschei-
den door oorspronkelijke teksten 
en composities. Ook kregen ze 
een Zilveren Harp - de aanmoe-
digingsprijs voor aanstormend 
talent - uit handen van Buma 
Cultuur voor het album ‘Water-
mensen’.
En dan nu weer hun nieuwste 
single ‘Kamers van m’n hart’.
De kaartverkoop is al begonnen 
in café de Lantaarn in Limmen. 
De kosten zijn 15 euro per kaart.
De zaal gaat om 20.00 uur open 
en in het voorprogramma spelen 
Trio Tjoe en Jeroen. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
03-03-2009: Guido, zoon van M. 
van Elsas en N. Kleine Staarman, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
05-03-2009: Hanna Alida, doch-
ter van A.W.J. Weda en M. Ram-
meloo, geboren te Castricum. 06-
03-2009: Lieke, dochter van C.J. 
Hardebol en M. van der Linden, 
geboren te Beverwijk. 08-03-
2009: Yana, dochter van D.D.F. 
Zijp en C.C.M. Berkhout, gebo-
ren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot: 
04-03-2009: Mahad Abdul Kadir, 
zoon van Abdul Kadir Mohamud 
Farah en Hamdi Shire Anshur, 
geboren te Alkmaar. 07-03-2009: 
Imme Nikée Danique, dochter 
van S.P. Verduin en M.G.M. Ver-
duin, geboren te Akersloot.
Wonende te Limmen:
06-03-2009: Seth Laurentius Jo-
hannes, zoon van A.L. Beemster-
boer en S.C. Maas, geboren te 
Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
06-03-2009: de Waard, Petrus 
J.C. en Sneekes, Ingrid T.L., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
04-03-2009: Valkering, Marga-
retha M., oud 79 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met J.T. Admiraal. 04-03-2009: 
de Kock, Leonardus J., oud 85 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met M.E. Cornelisse. 06-
03-2009: Portengen, Gerardus 
B., oud 69 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met A.E. Geel-
hoed. 06-03-2009: Meijer, Mar-
lena M.C., oud 49 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met D. 
Pralija. 08-03-2009: van der Kolk, 
Johannes M., oud 84 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
A.A. Aafjes. 10-03-2009: Sin-
dorf, Cornelia C. P., oud 80 jaar, 
gehuwd geweest met T.A. Val-
kering, overleden te Castricum. 
10-03-2009: Gaal, Sophia, oud 
84 jaar, gehuwd geweest met C. 
Weel, overleden te Castricum
Wonende te Limmen:
06-03-2009: Hoogerwerf, Geer-
truida, oud 88 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
G. Schouten. 
Wonende te Akersloot:
11-03-2009: de Ruijter, Gerar-
dus E., oud 73 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met L.J. Jan-
sen.

Natuurbeleid en wandelplezier. 
Gaat het nog samen?
Er is deze winter veel veranderd in het duin. Vooral voor de wandelaars. 
Op veel plaatsen loop ik nu langs flinke hekken. Dat doet het gevoel van 
‘vrij’ zijn teniet. Veel paden zijn hun hardheid kwijt doordat de runderen 
erop lopen en de grond loswoelen met hun hoeven. Zij houden zich 
namelijk niet aan de paardenroutes of struikgewas waar ze thuishoren, 
nietwaar? De runderen en andere viervoeters vinden de speelveldjes een 
prettige verblijfsplaats. Ze staan met elkaar vlak bij het bankje wat zo 
verleidelijk in het zonnetje staat of vlak bij het watertje waar we zo graag 
even in staan te turen. Ze zijn groot en niet gevaarloos want betreden 
van het duin is nu op eigen risico. Ze hebben namelijk al een vrouw zo 
bedreigend en snel benaderd dat ze viel en een arm brak.
Ik voel me daardoor niet meer zo prettig als ik de grote beesten tegen-
kom. Het pad ligt dan bezaaid met grote hopen poep en even verder zie 
ik dat de bomen en takken er kaal en wit uitzien omdat de schors er is 
afgevreten. Dat doen deze dieren en het staat troosteloos, hoe houden 
die bomen zich staande? Ik begrijp best de functie van deze dieren maar 
moet dit allemaal ten koste gaan van de functie die het duingebied heeft 
voor ons mensen, namelijk een plek voor ontspanning en genieten van 
de natuur. We hoeven ons daar toch niet opgesloten te voelen door alle 
hekken en belemmerd waar we graag even uitrusten? L.P.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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aanleveren teKst:
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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
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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.
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Castricum Klassieke Concerten
Matangi Quartet speelt 
Latino in de Dorpskerk
Castricum - De voorjaarsse-
rie van vier klassieke kamermu-
ziekconcerten door jong pro-
fessioneel toptalent is halver-
wege; concerten van hoog ni-
veau en vol afwisseling. Het be-
faamde en baanbrekende Ma-
tangi Quartet komt op 21 maart 
naar de Dorpskerk met het pro-
gramma Latino. Het jonge Ma-
tangi Quartet, opgericht in 1999 
aan het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag, komt met het 
wervelende programma Latino. 
Ze spelen Latijnsamerikaanse 
werken van Villa Lobos, Revue-
ltas en Alvarez. Daarnaast het 
nieuwe Brazilian Heroes, spe-
ciaal voor hen geschreven door 
de Nederlandse violist/compo-
nist (Zapp!String Quartet) Oene 
van Geel. Hij brengt een ode aan 

de Braziliaanse muziek. Met hun 
gloedvolle spel en vlotte pre-
sentatie zijn Maria-Paula Ma-
joor (viool), Daniel Torrico Mena-
cho (viool), Karsten Kleijer (altvi-
ool)  en Arno van der Vuurst (cel-
lo) boegbeelden van een nieuwe 
generatie klassieke musici; com-
municatief, uitdagend en verfris-
send veelzijdig. Kaarten kosten 
10,- euro, voor Iskra-donateurs 
en CJP, 8,- euro kinderen tot en 
met 12 jaar 6,-. euro. 

Alle informatie over musici, de 
concerten en kaarten bestel-
len, is te vinden op de website 
www.iskra.nl. Telefonisch bestel-
len kan op 0251 674379. De Iskra 
concerten zijn in de Dorpskerk, 
Kerkpad 1 in Castricum; aanvang 
20.15 uur.

Virginia Woolf bij VUcas
Castricum - De Volksuniver-
siteit in april ‘Teh Early Virginia 
Woolf’ met docente Ada Louise 
van Gastel. Weinigen weten dat 
de vrolijke, getalenteerde 9-jari-
ge Virginia samen haar zusje een 
familiekrant begonnen te schrij-
ven. Het was de start van Virgi-
nia als schrijfster. Veel van de-
ze krantjes zijn verloren gegaan 
maar ongeveer 80 stuks zijn be-
waard gebleven en veilig opge-
borgen in The British Library. In 
2005 zijn ze opnieuw gedrukt en 
in boekvorm uitgegeven. 
Dit boek, ‘Hyde Park Gate News’, 
vormt de basis voor de nieu-
we cursus bij de VUcas over de 
“Onbekende Virginia Woolf”. De 
cursus is in het Engels met eni-
ge Nederlandse toelichtingen. 
Begin juni organiseert de do-
cente een reis naar Londen om 
daar het spoor van Virginia Woolf 
te volgen. Deze reis is niet inbe-

grepen bij de cursus. Cursusdata 
van The Early Virginia Woolf zijn 
maandag 6, 14 en 20 april, 19.30-
21.30 uur. Informatie en opga-
ve via www.vucas.nl of via het 
Kantoor op Kooiplein 24: 0251-
670048. 

Optreden gemeente tegen illegaal in 
gebruik genomen openbaar groen
Castricum - De gemeente 
maakt op dit moment een inven-
tarisatie van in gebruik genomen 
openbaar groen door inwoners 
van Akersloot, Limmen en Castri-
cum. Meestal gebeurt dit om de 
tuin te vergroten, maar ook wor-
den tegels in het groen gelegd 
om een oprijlaan te maken of 
zelfs een schuur te plaatsen. De 
gemeente staat dit ongevraagd 
en ongeoorloofd innemen van 
grond niet toe. In de visie van de 
gemeente is openbaar groen van 

iedereen en voor iedereen. Het 
openbaar groen heeft het een 
belangrijke functie in de woon-
omgeving. Daarom verkoopt de 
gemeente op een enkele uitzon-
dering na geen openbaar groen. 
Om tegen het illegale gebruik te 
kunnen optreden, maakt Castri-
cum een inventarisatie van ille-
gaal in gebruik genomen open-
baar groen. Tegen geconstateer-
de overtredingen wordt opge-
treden. In eerste instantie krij-
gen de aangeschreven personen 

de kans om het strookje groen 
in originele staat terug te bren-
gen. Gebeurt dat niet, dan doet 
de gemeente het en gaat de re-
kening naar de bewoner. In het 
bijzonder daar waar bewoners 
hele schuren op gemeentegrond 
hebben neergezet. Ook kent de 
gemeente geen pardon voor be-
woners van een huis waarvan de 
vorige eigenaars de tuin illegaal 
hebben uitgebreid omdat het ka-
daster duidelijk aangeeft wat ie-
ders eigendom is.

Programma 19 mrt t/m 25 mrt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Milk”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Valkyrie”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“BOLT (NL)”

Vanaf 1 april
Monsters vs Aliens 

in 3D!

Oscar voor acteur Milk
Harvey Milk stond bekend om 
zijn strijd voor de rechten van ho-
moseksuelen. Hij was een vriend, 
geliefde, politicus, vechter, icoon, 
inspiratiebron; een held voor het 
Amerikaanse volk. Zijn leven 
veranderde de geschiedenis en 
zijn moed veranderde levens. 
San Francisco, jaren ‘70. Harvey 
Milk was de eerste openlijke ho-
mo die vocht voor gelijke rech-
ten en mogelijkheden. Zijn derde 
poging als politiek strijder bracht 
hem de overwinning in 1977 en 
hij werd benoemd tot de directie 
van toezichthouders in San Fran-
cisco. Dit was niet alleen een 
overwinning voor homorechten, 
maar hij veranderde het doel van 

een vechter en werd een held 
voor alle amerikanen. Milk is 
een intiem portret van de laatste 
acht jaar van Harvey Milk’s le-
ven. Milk streefde zijn idealen na 
in een tijd waarin het rechtvaar-
dig werd gevonden om vooroor-
delen en geweld tegen homo’s te 
gebruiken. 
Hij moedigde mannen en vrou-
wen aan om uit de kast te ko-
men en probeerde iedereen te-
gen de discriminerende wetge-
ving te zetten. Maar tegen welke 
prijs? Sean Penn is door de New 
York Film Critics Circle uitgeroe-
pen tot beste acteur door zijn rol 
in Milk en hij kreeg de Oscar als 
beste acteur.

Kikkerdril
Kikkerdril is een kinderfilm waar-
in het jongetje Max op zoek gaat 

naar kikkerdril voor zijn broer 
Jannes, wiens amandelen wor-
den geknipt. Jannus wil dat Max 
kikkerdril voor hem meeneemt 
naar het ziekenhuis, anderweg 
komt hij Jesse tegen die dieren-
verpleegster wil worden. Max 
vertelt haar over zijn zoektocht 
en Jesse besluit met hem mee 
te gaan. Ze vallen van het ene 
avontuur in het andere: ze zien 
een rups die gek loopt, ontmoe-
ten een weesjongen die hen leert 
koeien te melken, een meisje dat 
varkens aait en ze komen oog in 
oog te staan met een vos en een 
hert! Lukt het Max en Jesse ook 
om kikkerdril te vinden? De kin-
derfilm Kikkerdril werd geschre-
ven en geregisseerd door Simo-
ne van Dusseldorp, die eerder de 
speelfilm Diep maakte en inter-
nationale prijzen won met haar 
korte films Koest en Subiet!.
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OBC stelt weidevogelbeheer aan de orde

“Alleen intensieve aanpak 
kan grutto en kievit redden” 
Castricum - Alle inspanningen 
ten spijt: de Nederlandse weide-
vogels verdwijnen uit het polder-
landschap. Die sombere conclu-
sie trok bioloog dr. Hans Schek-
kerman in zijn inleiding voor de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum (OBC). Toch eindigde de 
bijeenkomst niet in mineur. Met 
een meer gerichte en intensieve 
aanpak blijven de grutto, ture-
luur, kievit en veldleeuwerik ze-
ker nog voor de Hollandse wei-
landen behouden. 
Liefst negentig bezoekers trok 
de bijeenkomst in Café Borst 
woensdagavond 11 maart. Deze 
keer kreeg de inleiding een ver-
volg met een forumdiscussie door 
vier vogelliefhebbers. ‘Hoofdper-
soon’ in het relaas van Schek-
kerman was de grutto, een wei-
devogel die wel twintig kan wor-
den, maar meestal al als kuiken 
sterft. Hoewel er meerdere oor-
zaken zijn voor de sterfte onder 
de kuikens, heeft het gewijzigde 
graslandbeheer door agrariërs 
de meest ingrijpende gevolgen. 

“Beheerders moeten worden ge-
compenseerd voor hun extra in-
spanningen en de inkomstender-
ving om aantrekkelijker kuiken-
gras te produceren.” Schekker-
man zou willen dat de gemeente 
een regiefunctie op zich neemt 
en verstorende elementen in de 
planologie wil wegnemen. In de 
forumdiscussie stelde Freek van 
Leeuwen van de Natuurvereni-
ging Water, Land en Dijken dat 
een belangrijke rol is weggelegd 
voor de agrariërs om meer suc-
ces te behalen bij het weidevo-
gelbeheer. Dat gaat verder dan 
alleen compensatie, constateer-
de hij. “We moeten de onderne-
mers helpen te investeren in na-
tuurbeheer. Bijvoorbeeld door in-
novatieve systemen te ontwikke-
len, waarmee ze weer ruige mest 
kunnen produceren en uitrijden, 
zonder dat ze daardoor econo-
misch gezien een veer moeten 
laten. Behalve meebetalen, is het 
ook een kwestie van meedenken 
en meehelpen. Alleen dan blij-
ven agrariërs enthousiast.’’ Jan 

Kuijs van de voormalige Weide-
vogelbeschermingsgroep Castri-
cum, sprak uit ervaring toen hij 
zei dat een grote groep boeren 
van meet af vol overgave ach-
ter de nestbescherming is blij-
ven staan. Hans Sander, melk-
veehouder in Akersloot, heeft 
van jongs af aan al oog voor 
de weidevogels in het land. die 
stelde dat de overheid ook min-
der ‘sympathieke’ maatregelen 
moet durven nemen, als ze echt 
voor de weidevogels wil opko-
men. Onno Steendam van Land-
schap Noord-Holland hoopt ook 
op steun van de gemeente. “Is 
er geen budget om weidevogel-
beheer extra te ondersteunen?’’ 
Wethouder Christel Portegies: 
“We denken na over ‘groen-
fonds’, dat wordt gevoed door de 
afdracht bij ‘rode projecten’. Die 
groene compensatie voor nieu-
we bebouwing is niet alleen be-
stemd voor natuur of nog spe-
cifieker, voor weidevogels. Daar 
zullen politieke keuzes moeten 
worden gemaakt.’’

Musical scholieren met 
hetero als zwarte schaap
Castricum - Doortje van In-
gen, Merel Laagland, Flora Ou-
deboon, Roy Poelstra en Tamieck 
van Vuuren zitten in 5vwo van 
het Jac. P. Thijsse College. Zij zijn 
wij bezig met het opzetten van 
een musicalproductie op school 
met als thema homoseksualiteit. 
Doortje: “Dit thema hebben wij 
gekozen omdat wij allemaal via 
Roy veel te weten zijn gekomen 
over hoe ernstig de situatie rond 
homodiscriminatie kan zijn. Roy 
is meerdere malen zowel fysiek 
als verbaal bedreigd, omdat hij 
homoseksueel is en er voor uit-
komt.” 
“Wij wisten wel dat er een nega-
tieve sfeer rond homoseksualiteit 
hangt, al helemaal onder bepaal-
de groepen jongeren”, vervolgt 
Merel. “Wij hadden echter nooit 
verwacht dat dit zo ernstig was 
dat het voor homoseksuele jon-
geren zelfs onveilig is om naar 
een feest te gaan.” En Flora ver-
volgt: “Wij vinden dat alle men-
sen recht hebben op een veilige 
omgeving, ongeacht hun seksu-
ele geaardheid.” 
Het gehele project wordt door de 

leerlingen uitgevoerd. Tamieck: 
“We hebben zelf het script ge-
schreven, de kostuums geregeld, 
het decor ontworpen en de num-
mers geschreven. Subsidie kre-
gen we van school en het COC.
De productie valt namelijk on-
der de landelijke GSA- projecten 
waar COC Nederland momen-
teel mee bezig is.” 

“Lange tijd hebben we nage-
dacht over hoe we het meest 
tot de verbeelding van de leer-
lingen op school konden spre-
ken”, aldus Roy. “In de musical 
draaien we de situatie helemaal 
om. Een heteroseksueel perso-
nage komt in een wereld terecht  
waar alleen maar homo’s, travo’s 
en biseksuelen leven. De hetero 
is hier dus een beetje het zwar-
te schaap, in plaats van de ho-
mo.” De twee avondvoorstellin-
gen zijn op donderdag 2 en vrij-
dag 3 april. Roy” “We verkopen 
hiervoor kaarten op school, maar 
ook bij Boekhandel Laan in Cas-
tricum en de Schrijverij in Heiloo. 
De kaartjes zijn verkrijgbaar voor 
5,00 euro per stuk.”

Auto slaat over de kop 
Regio - Bij een eenzijdig ongeval 
op de snelweg A9 ter hoogte van 
Heiloo zijn vrijdagavond twee in-
zittenden van een auto gewond 
geraakt. Om ongeveer 18.30 uur 
raakte de wagen, die uit de rich-
ting Alkmaar kwam, door nog 

onbekende oorzaak van de weg. 
De auto is via de vangrail op zijn 
kop in de berm naast de weg te-
rechtgekomen. Een van de inzet-
tenden van de auto raakte be-
kneld en werd door de politie 
bevrijd. Over de aard van de ver-

wondingen is nog niets bekend. 
De politie sloot een deel van de 
A9 om de hulpdiensten ruim 
baan te bieden. Daardoor ont-
stond er in de buurt van het DSB 
Stadion een verkeersopstopping. 
(Foto Leo Tillmans). 

Cadeau voor kassabon AH
Limmen - Duizenden kassabon-
nen werden er tot nu toe ingele-
verd bij Albert Heijn in Limmen, 
want iedereen wil wel in aan-
merking komen voor een van de 
prijzen van de kassabonnenactie 
die nu wordt gehouden. Klanten 
hoeven alleen hun gegevens op 
de kassabon te zetten en die in 
te leveren. Verleden week is de 
prijs van de tweede ronde over-

handigd aan de familie L’Abée uit 
Limmen; een exclusief eco es-
pressoapparaat met allerlei mo-
gelijkheden en die toch klein van 
formaat is. Eerder werd een com-
bimagnetron uitgereikt. In de ko-
mende weken kan bedrijfsleider 
J. Renes nieuwe winnaars geluk-
kig maken met een wasdroger 
bijvoorbeeld, een wasmachine, 
een Senseo of frituurpan. 

Overval in Ter Plaatse
Regio - In het Programma ter 
Plaatse van TV Noord Holland 
wordt woensdagavond 18 maart 
en donderdagavond 19 maart 
aandacht besteed aan de over-
val die op vrijdag 6 februari rond 
21.00 uur is gepleegd in de kas-
saruimte van zwembad De Wa-
terackers aan de Kerkweg. Drie 

mannen drongen die avond de 
kassaruimte binnen, bedreigden 
de caissière en deden een greep 
in de kassa. 

De politie is op zoek naar de 
overvallers en vraagt getuigen 
zich te melden via 0900 - 8844 of 
via Meld Misdaad Anoniem.

Castricum - AfriCultuur is op 
zoek naar enthousiaste mensen 
die graag bezig willen zijn met 
Afrikaanse ritmes. In de aula van 
OBS De Klimop, Rooseveltlaan 

Afrikaans dansen 
en trommelen

1 te Castricum vinden wekelijks 
percussielessen plaats. Djem-
bélessen voor beginners en half-
gevorderden vinden plaats op de 
dinsdagavond en lessen voor ge-
vorderden in het bespelen van de 
doundouns op zaterdagochtend. 
Tevens kan men bij AfriCultuur 
in maart en april terecht voor ‘Af-

rican Hair’ workshops voor be-
ginners, waar men de Afrikaan-
se stijl van haarvlechten kan le-
ren. Ook vinden er in maart en 
april twee spetterende Afrikaan-
se dansworkshops plaats. 

Mail voor informatie e.hos@het-
net.nl of bel 06-25 200 120. 
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Risk Security
Holland BV
is een groeiend 
professioneel bevei-
ligingsbedrijf met 
ruim 100 medewer-
kers, gespecialiseerd 
in het beveiligen van 
evenementen, hotels, 
casino’s en objecten.

Wij zijn ter uitbreiding op zoek naar nieuwe medewer-
kers m/v parttime en als oproepkracht.

Functie-eisen:
- In het bezit van een beveiligingsdiploma of bereid 

deze te behalen.
- In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer
- Onbesproken gedrag
- Sportieve teamplayer

Sollicitatie kunt u richten aan:
Afdeling P.Z.
Postbus 544
2130 AM Hoofddorp

of via het sollicitatieformulier op www.risksecurity.nl

  Bezorgen bij u in de buurt

  Flexibele werktijden

  Zelfstandig werken

  Aantrekkelijke bijverdienste

Word postbezorger!

Meld u aan: www.dhlpost.nl 

of 0800 - dhlpost (3457678)

DE LEUKSTE BIJBAAN 
EN FLEXIBELE WERKTIJDEN

Rommelmarkt Vokaal Kabaal
Castricum - In verband met het 
twintigjarig bestaan van Cas-
tricums popkoor Vokaal Kabaal 
wordt er zaterdag 28 maart van 
10.00 tot 15.00 uur een voor-
jaarsrommelmarkt gehouden. De 
rommelmarkt is de aanzet van 
een aantal activiteiten die gedu-
rende het gehele jaar zullen gaan 
plaatsvinden. Vokaal Kabaal gaat 
bijvoorbeeld in mei en oktober 
een culturele uitwisseling doen 
met het Italiaanse koor Monte 
Pizzo. Op 28 maart verkopen de 
koorleden spullen voor een klein 
prijsje. In de kleine zaal van de 
Tafel Tennis Vereniging bevindt 
zich een ruime sortering van on-
der andere glas en serviesgoed, 

speelgoed, boeken, hobbyarti-
kelen, en kleding. Er zijn grab-
beltonnen voor de kinderen en 
ze kunnen geschminkt worden 
door Florida’s Grime. Tevens is 
er bij de rommelmarkt gelegen-
heid om entreekaarten te ko-
pen voor het gezamenlijke con-
cert van Vokaal Kabaal en Monte 
Pizzo wat plaats gaat vinden op 
zaterdag 30 mei, aanvang 20.15 
uur in de Clinghe op het terrein 
van Dijk en Duin . 
Gedurende de hele dag zijn er 
loten te koop. De bar is geopend 
voor drankjes, cake en hotdogs. 
De toegang is gratis. De rommel-
markt wordt gehouden in de Go-
batstraat 12a. 

De Stille Omgang in de 
nacht van 21 op 22 maart
Regio - Dit jaar, het 128ste jaar 
van de Stille Omgang worden er 
weer 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 rou-
te te lopen en Eucharistie te vie-
ren. De tocht is dezelfde als de 
Middeleeuwse Mirakelproces-
sie, ontstaan in het jaar 1345. 
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. 
Lopend heen (35 km) en terug 
met de bus. Vertrek rond 16.00 
uur vanaf centrale plekken in 
Limmen, Akersloot, Castricum en 
Heiloo; om 17.00 uur wordt in de 
r.k. kerk te Uitgeest de pelgrims-
zegen gegeven, waarna de voet-
tocht naar Amsterdam begint.
Heen en terug met de bus. Ver-
trek rond 22.00 uur vanaf voor-
noemde centrale plekken; 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 van Castricum naar Zaan-
dam (20.06 of 20.21 uur) en van-
af hotel Golden Tulip lopend ver-
der (8 km) en terug met de bus.
De Stille Omgang vangt voor een 
ieder om 23.45 uur aan vanaf het 
Spui, daarna is er gelegenheid 
voor koffie en broodjes in de Lu-
therse Kerk aan het Spui, gevolgd 
om 01.30 uur door de Eucharis-
tieviering in de Krijtberg (aan het 
Singel). Celebrant is rector Mat-
thieu Wagemaker, priester ver-
bonden aan het bedevaartoord 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood in 
Heiloo. Vertrek huiswaarts om 
circa 02.30 uur. De kosten zul-
len ongeveer 10,00 euro bedra-
gen.Wie aan de Stille Omgang 
wil deelnemen kan contact op-
nemen met Jan Kamphuys 0251-
671308, bij voorkeur per email: 
jankamphuys@hotmail.com.

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen.
Het Oude Theehuys is een zelfstandige stichting die een kleinscha-
lige, rustige en sfeervolle ontmoetingsplek op het terrein van Dijk 
en Duin, exploiteert. Naast mensen met een psychiatrische achter-
grond die werkervaring willen opdoen, is men dus nadrukkelijk ook 
op zoek naar zelfstandige vrijwilligers die hier willen werken. Ge-
dacht kan worden aan bediening, keukenhulp, schoonmaak- en re-
paratiewerkzaamheden, publiciteit, chauffeurs of het verzorgen van 
de inkoop. Men geeft zelf aan hoeveel tijd men beschikbaar heeft en 
welke taken het beste zouden passen.
De Stichting Welzijn Castricum zoekt met spoed een nieuw be-
stuurslid. De voorkeur gaat uit naar iemand m/v met een technische 
achtergrond, die het bestuur kan adviseren over zaken met betrek-
king tot computers/telefonie/Arbowetgeving en huisvesting. Het be-
stuur vergadert eens per zes weken in de ochtend.
Echt Bakkums Groen (onderdeel van GGZ Duik en Duin) werkt sa-
men met het PWN Greenteam om het duingebied schoon te hou-
den.  Men is op zoek naar een vrijwillige chauffeur/begeleider. De 
chauffeur haalt de bedrijfsbus op bij de PWN en gaat samen met 
drie tot vier deelnemers, die begeleidt moeten worden tijdens de 
werkzaamheden, een vaste vuilnisroute in het duingebied rijden. De 
vrijwilliger is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en heeft 
enkele jaren veilige rijervaring. Goed kunnen samenwerken en zelf-
standigheid zijn belangrijke kwaliteiten. Een hoog aanwezigheids-
percentage is zeer wenselijk, want het werk vraagt om continuïteit. 
Een volledige taakomschrijving is beschikbaar.
Niet ieder kind heeft een even gemakkelijke jeugd, dit kan zijn door 
invloeden van buitenaf (gezinssituatie) of door een gedragsstoornis 
zoals ADHD, enzovoort. In Kinderhuis Antonius worden zij tijdelijk 
opgevangen en begeleid. Naast hun schooltijd en de therapieën is 
er natuurlijk ruimte voor vrijetijdsbesteding. Een pedagogisch mede-
werker gaat bijvoorbeeld met ze voetballen in het bos, maar kan dan 
wel wat extra toezicht gebruiken. Of er wordt een creatieve activiteit 
gepland, waarbij extra handen welkom zijn.  Gezien de bezetting van 
de groepen (voornamelijk jongens) gaat de voorkeur uit naar man-
nelijke vrijwilligers.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op 
afspraak. Het telefoonnummer is 0251-656562. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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Zaterdagavond 20 maart 
jeugdveiling bij VV Limmen
Limmen - De voorbereidingen 
voor de Jeugdveiling op vrijdag 
20 maart zijn in volle gang! Er 
wordt door de jeugdveilingcom-
missie veel werk verricht om al-
les op tijd voor elkaar te krijgen. 
Een strak draaiboek wordt aan-
gehouden om maar niets te ver-
geten. Er komt veel bij kijken om 
de jeugdveiling tot een succes te 
maken. De jeugdveilingcommis-
sie wordt ondersteund door ve-
le vrijwilligers die er mede ver-
antwoordelijk voor zijn dat straks 
op de avond zelf alles op rolle-
tjes loopt. Ook dit jaar is aan de 
jeugd van de VV Limmen ge-
vraagd om enkele leuke ludieke 
kavels te bedenken en deze in te 
brengen.
De jeugdveiling begint om 20.00 
uur. Degene die vóór 20.00 uur 
aanwezig zijn in de kantine van 
VV Limmen dingen mee naar een 
prijs die later op de avond wordt 
verloot. Men moet dan nog wel 
aanwezig zijn om de prijs in ont-
vangst te nemen. 
Deze prijs is een bezoek met 
twee personen aan een thuis-

wedstrijd van Barcelona, inclu-
sief transport, verblijf en zakgeld. 
Ook bij elke 5000 euro aan om-
zet wordt een prijs beschikbaar 
gesteld. 
De jeugdveiling levert niet alleen 
veel geld op voor de jeugd van 
de VV Limmen, maar levert de 
kopers ook iets moois op.
Dit jaar worden weer vele kavels 
geveild, onder andere een culi-
nair rondje met muzikale om-
lijsting op het strand van Castri-
cum, boerengolf bij boer Welbo-
ren met varken aan het spit, ille-
gale kroegentocht, viswedstrijd, 
wijnproeverij, kerststukjes ma-
ken, een fietstocht met de bos-
wachter, cursus ‘pech onderweg’, 
pupil van de week bij het eerste 
elftal, Limmer taarten, planten, 
drankpakketten, verrassingspak-
ketten, gesigneerd shirt van be-
kende voetballer, entreekaarten 
voor voetbalwedstrijden AZ. 

De verwachting is dat de jeugd-
veiling bij de VV Limmen ook dit 
jaar weer tot een goed en suc-
cesvol einde wordt gebracht.

Vitesse’22 contract voor 
Jort van der Meulen
Castricum - Na een uitstapje 
van een seizoen komt voorma-
lig assistent Jort van der Meulen 
terug bij Vitesse’22 als hoofdtrai-
ner. 

De spelersgroep heeft zijn voor-
keur voor Jort uitgesproken op 
basis van zijn optreden rondom 

het tweede selectieteam als as-
sistent van Dick Jan Ente. Onder 
het motto ‘presteren met plezier’ 
zal hij het vlaggenschip van Vi-
tesse’22 verder ontwikkelen om 
de trouwe supporters ook in het 
nieuwe seizoen van een aan-
vallend en attractief voetbal-
schouwspel te voorzien. 

Voorzitter Gerard Boeter en de nieuwe hoofdtrainer Jort van der Meu-
len schudden elkaar de hand: op weg naar een prettige samenwer-
king!

Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels heeft de uitwedstrijd 
tegen Alcmaria V met 3-2 verlo-
ren en dat was een teleurstel-
ling voor het succesvolle team. 
De teams waren aan elkaar ge-
waagd maar de thuisploeg ging 
beter met de kansen om. Meer-
vogels staat nu in de tweede pe-
riode samen met Medemblik aan 
kop. Beide teams hebben uit zes 
duels vijftien punten. Meervogels 
speelt zaterdag 21 maart tegen 
hekkensluiter Flamingo’s en dat 
duel moet te winnen zijn. Vooral 
in uitwedstrijden heeft deze te-
genstander dit seizoen nog wei-
nig punten gepakt.

Misstap van
Meervogels

Vrouwen VV Limmen 
winnen met grote cijfers
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben de uitwedstrijd 
tegen NVC (Naarden) met maar 
liefst 0-1 gewonnen. Eerder dit 
seizoen werd de thuiswedstrijd 
met 9-1 gewonnen. 

Limmen begon aanvallend aan 
de wedstrijd en vooral in de eer-
ste helft bleef dit zo. In de eerste 
helft was het dan ook een pass 
vanaf het middenveld die ervoor 
zorgde dat Judith en Marije diep 
konden gaan. Judith pikte de bal 
op en schoot op doel. De keep-
ster zorgde ervoor dat het 0-0 
bleef. 
Laura wist nog een keer uit te 
halen, maar het harde schot dat 
ze in haar hoofd had (en meest-
al in haar benen) werd een leep 
rollertje. 
Na een weggegeven corner 
kwam het enige gevaarlijke mo-

ment van NVC. De bal belandde 
in de kluts en werd tot drie keer 
toe op doel geschoten. De eer-
ste twee keer geblokt door een 
speelster, de derde keer gered 
door Jacqelien. 

Na de rust was het zaak om een 
doelpunt te scoren. NVC had 
drie frisse speelsters ingezet die 
er voor gingen. Het was Marije 
die na een actie goed doorliep 
en de bal uiteindelijk in het doel 
wist te schieten. 

Poel: “Het moment waarop ze zo 
lang hadden gewacht was einde-
lijk daar. Nu was het zaak niets 
meer weg te geven. Dat lukte 
goed, we gingen terug naar Lim-
men met drie punten in de auto. 
Drie belangrijke punten gezien 
de stand. Donderdagavond spe-
len we thuis tegen SDO.”

Meervogels 
onderuit
Akersloot - Meervogels is zon-
dagmiddag uit tegen IVV met 2-
0 onderuit gegaan. Het team liet 
aanvallend te weinig zien om 
punten te behalen.
Na alle moeilijkheden om vorige 
week het voetbalveld te vinden 
waren alle Akersloters deze keer 
ruim op tijd in Landsmeer voor 
de wedstrijd tegen IVV.
De eerste helft liet een tactisch 
spelletje zien, een terugzakkend 
Meervogels en een afwach-
tend IVV. Met rust stond het nog 
steeds 0-0. 
In de tweede helft kwamen er 
meer kansen. Voor de ogen van 
het publiek ontspon zich een 
boeiend voetbalgevecht, met 
Meervogels als duidelijk boven-
liggende partij. Het enige punt 
van kritiek was het onbenut la-
ten van de kansen. Naarmate de 
tijd verstreek raakten de mannen 
van trainer Han Visser steeds 
vermoeider. Visser besloot om 
twee invallers in te brengen. De 
moegestreden mannen werden 
met een klaterend applaus ont-
vangen door de M-Side. Het dra-
ma hing echter in de lucht. Zie 
hier de eenzaamheid van een 
keeper; één dwarrelbal en al je 
goede reddingen zijn vergeten. 
Michiel Pleune kon attent 1-0 
scoren. Meervogels probeerde 
het daarna nog wel maar kwam 
niet tot scoren. Door Marcel Kui-
per werd het duel beslist: 2-0. 
Ondanks de nederlaag hebben 
de fans van Meervogels weer 
genoten. Ze zijn er zondag 22 
maart weer bij als er thuis tegen 
Assendelft wordt gespeeld.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - purmErSTEyn

ZONDAG 22 mAArt
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: JorIAN LUbbErs
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Tim Wulp is allerbeste 
installatiemonteur
Castricum - Hij werd al twee 
keer uitgeroepen tot beste leer-
ling van zijn school, het Op-
leidingsbedrijf Installatiewerk 
Noord-Holland. Nu mag hij zich 
ook nog eens de beste installa-
tiemonteur noemen. Tim, werk-
zaam bij Wulp Technisch Instal-
latie Bedrijf, heeft het vak al he-
lemaal in de vingers. 

Tim is een neef van John Wulp 
en hij werkt al vier jaar bij het 
Technisch Installatie Bedrijf aan 
de Castricummerwerf. Samen 
met collega’s installeert en on-
derhoudt Tim centrale verwar-
mingsinstallaties, hij richt bad-
kamers in en zorgt voor gas- en 
wateraansluitingen. Alle facetten 
van installatiewerk, dak- en zink-
werk heeft hij met goed gevolg 

doorlopen bij het Opleidingsbe-
drijf. 
 
Via een voorrondesysteem heb-
ben vier districten in Noord-Hol-
land ieder twee leerlingen voor-
gedragen; een als beste elektro-
monteur en een als beste instal-
latiemonteur. Voor de vestiging 
Beverwijk ging Tim naar Heer-
hugowaard om de strijd aan te 
gaan met andere talenten. Nadat 
de installatie op de montagebor-
den was gemonteerd, kon de ju-
ry aan de slag met beoordelen. 
Ondertussen werden de deelne-
mers getrakteerd op een bow-
lingarrangement. 
De jury had een zware taak om-
dat het niveau van de deelne-
mers op een hoog niveau lag. 
Toch waren de juryleden het er 

unaniem over eens dat Tim de 
beste installatiemonteur was. Hij 
ging met een grote beker naar 
huis, de derde op een rij. Wulp 
Technisch Installatie Bedrijf is te 
bereiken via tel.: 0251-670138 of 
info@wulp.nl. (Foto: Opleidings-
bedrijf Installatiewerk Noord-
Holland). De Bakkerij in BukBuk

Castricum - Op zaterdag 21 
maart wordt een Bukkerij live- 
avond georganiseerd om de len-
te in te luiden. Als opener zal de 
band Cellphyll er meteen kei-
hard in beuken. Cellphyll speelt 
een zeer energieke mix van 
grunge, stonerrock en metal. Na 
dit muzikale geweld zal Balloon 
uit een heel ander vaatje tap-
pen en weer wat rust in de tent 
brengen. Balloon speelt psyche-
delische progrock en is duidelijk 
geïnspireerd door Pink Floyd. Na 

deze muzikale trip is het tijd om 
de te dansen met de King Kong 
Klub met discopunk  Met aan-
stekelijke dansbare liedjes met 
humoristische Nederlandstalige 
teksten en een energieke show 
weet de King Kong Klub het pu-
bliek mee te krijgen. Dj Spook en 
Klopgeesten zal na de acts de-
ze spirit er in houden. De Bukke-
rij- avond op zaterdag 21 maart 
vanaf 21.30 uur in Buk Buk aan 
de Pastoor van Muijenweg 12 te 
Heiloo. De entree is 4,00 euro. 

CKenG wil ander parkeer-
systeem bij strand Bakkum
Castricum - De lokale politie-
ke partij CKenG wil een ander 
parkeersysteem bij het strand-
plateau dan door het colle-
ge wordt voorgesteld. Bert Me-
ijer: “De partij wil niet dat er een 
duur apart terrein wordt aange-
legd waar alleen kort geparkeerd 
kan worden. CKenG wil dat ie-
dereen voor de zuivere parkeer-
tijd betaalt.” De partij wil een ge-
differentieerd tarief. “Het plaat-
sen van parkeerautomaten bij 
het strand zoals in steden is het 
meest eenvoudige en meest eer-
lijke systeem. Men betaalt voor 
de tijd dat men parkeert.” In de 
gemeenteraad is een discussie 
gaande over het kort parkeren 
bij het strand. Voorgesteld wordt 
een apart parkeerterreintje aan 
te leggen voor 52 auto’s. Daar 
kan alleen kort worden gepar-
keerd voor een tarief dat waar-
schijnlijk ongeveer 2,50 euro 
voor het eerste uur gaat kosten. 
Daarna gaan de kosten aanzien-
lijk omhoog. De kosten voor het 

aanleggen van een speciaal kort 
parkeerterrein bedragen voor de 
gemeente minstens 225.000,- 
euro. Meijer: “Gemeenschaps-
geld, waarvoor de gemeente niet 
eens zeggenschap krijgt over het 
tarief. Wel betalen, maar niet me-
debepalen. Een slechte zaak vol-
gens CKenG.” CKenG pleit voor 
een eenvoudig parkeermeter-
systeem. “Bij de slagboom een 
kaartje trekken en na afloop naar 
gelang de geparkeerde tijd afre-
kenen. Als voor een eenvoudi-
ger en goedkoper systeem wordt 
gekozen hoeft een uur parkeren 
niet meer dan bijvoorbeeld 0,75 
cent per uur te kosten, ongeacht 
welk uur. Met een maximum van 
bijvoorbeeld 7,50 euro per dag.”
CKenG heeft deze week een af-
spraak met een van de grootste 
bedrijven in parkeersystemen, 
Deze bekijkt ter plekke alle mo-
gelijkheden met daaraan gekop-
peld een kostenplaatje. De uit-
komsten zullen met de raadsle-
den worden gedeeld.

Discussiebijeenkomst 
Masterplan Inbreidingen 
Castricum - Het CDA-Castricum 
organiseert drie discussieavon-
den over het Masterplan Inbrei-
dingen van het college van B&W 
Castricum. De discussieavon-
den zijn voor ieder toegankelijk. 
De eerste avond is op maandag-
avond 30 maart in Akersloot in 
het Achterom om 20.00 uur.
Enkele jaren geleden heeft de 

gemeenteraad gekozen voor het 
bouwen van circa 1600-1800 
nieuwe woningen in de komen-
de 25 jaar. Een aantal woonpro-
jecten zijn ondertussen al gerea-
liseerd of in ontwikkeling.  
Het college is nu met een Mas-
terplan Inbreidingen gekomen. 
Volgens dat plan is er nog ruim-
te voor nog eens circa 600 wo-

ningen. In totaal ongeveer 2.400 
woningen. In dit rapport worden 
op veel groene plekjes en plein-
tjes mogelijke bouwlocaties ge-
noemd. Het CDA vraagt zich af 
of met dit plan van het college 
het groene dorp niet teveel ge-
weld wordt aangedaan. Het CDA 
organiseert daarom drie discus-
sieavonden. Na Akersloot op 
maandagavond 30 maart, vindt 
in Limmen de avond plaats op 
dinsdag 14 april om 20.00 uur in 
de Burgerij. En in Castricum op 
maandag 20 april om 20.00 uur 
in de Maranathakerk.

Castricum - Kennemer Duin-
camping Geversduin heeft leer-
lingen van het Clusius College 
ingeschakeld om plannen te ont-
wikkelen die moesten leiden tot 
de aanleg van een belevingspad. 
Zesentwintig leerlingen van de 
afdeling Groen hebben tekenin-
gen, foto’s, collages of zelfs hele 
plannen gemaakt, die aan de lei-
ding van de camping zijn gepre-
senteerd. Onderdelen daarvan 
zijn nu tot uitvoering gebracht in 
dit belevingspad. Voelen, ruiken, 
zien en horen hebben met na-
tuurlijke materialen gestalte ge-
kregen. Alvorens het belevings-
pad op 19 april officieel wordt 
geopend zullen leerlingen van 
het Clusius College nog mee-
helpen met de realisatie van de 
laatste details van het belevings-
pad: aanleggen en inzaaien. 

Belevingspad

Castricum - Op 17 maart werd 
op de Clusius een leerlingende-
bat gehouden. Een primeur om-
dat Castricum de eerste Groen-
school in Nederland is die een 

Debatteren debat organiseert in samenwer-
king met twee organisaties: Fo-
rum, instituut voor multiculturele 
ontwikkeling en het Nederlands 
Debat Instituut. Onderwerpen 
waren roken, imago boernescool 
en meer kleur in het onderwijs.

Zaterdag opschoondag rond 
winkelcentrum Geesterduin 
Castricum - De winkeliers van 
Geesterduin doen mee en ver-
schillende personeelsleden, wet-
houder Hes en vrijwilligers. Za-
terdag 21 maart pakken zij geza-

menlijk het zwerfvuil aan op de 
parkeerplaatsen rondom winkel-
centrum Geesterduin in het ka-
der van de Landelijke Opschoon-
dag. Iedereen die vindt dat het 

schoner kan op straat, is wel-
kom mee te helpen. Om 10.30 
uur heet wethouder Hes ieder-
een welkom, om 10.45 uur wordt 
het startsein gegeven. 
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Helios verspeelt kampioenschap 
na verlies tegen Zaandam-Zuid
Castricum - De korfballers van 
Helios hebben afgelopen zon-
dag niet kunnen profiteren van 
de nederlaag van de grote con-
current Badhoevedorp. De wed-
strijd tegen Zaandam-Zuid werd 
vrij kansloos verloren met als 

einduitslag 14-11. Wederom was 
Helios niet sterk genoeg om een 
kampioenswedstrijd in winst om 
te zetten. 
In de wedstrijd tegen Zaan-
dam-Zuid duurde het 22 minu-
ten voordat Helios de eerste goal 

maakte. De tegenstander had 
in de tussentijd al vier keer ge-
scoord. Halverwege de wedstrijd 
stond het 7-4.  Na de rust maak-
te Helios vlot 7-5 maar de Castri-
cumse korfballers  kwamen in de 
gehele wedstrijd nooit dichterbij 
dan twee punten. Een kwartier 
voor tijd kwamen de oudgedien-
den Ton van Duin en Laurens 
Lange in het veld om het vuur 
nog op te stoken. De wedstrijd 
leefde even op maar dit was van 
korte duur en niet genoeg voor 
de winst. Het team van Helios 
straalde te weinig zelfvertrou-
wen uit. Volgens de coach Van 
Halderen  ontbreekt het de ploeg 
op dit moment aan geloof in ei-
gen kunnen. De coach was wel 
tevreden over het leerproces van 
het afgelopen jaar. 
Op zondag 19 april begint de 
veldcompetitie weer, ook hier-
in heeft Helios nog alle kans om 
hoge ogen te gooien. De eerste 
wedstrijd is om 14.30 uur tegen 
Badhoevedorp, een mooie kans 
om het een en ander recht te 
zetten.

Tafeltennis

Castricum 1 pakt 
verrassend de winst
Castricum - Op vrijdag de der-
tiende stond voor de tafeltennis-
sers uit Castricum de uitwed-
strijd tegen ZTTC uit Zaandam 
op het programma. Castricum 
hoopte een paar punten te kun-
nen pakken, maar won de wed-
strijd zelfs.
Paul Walbeek pakte de winst in 
al zijn partijen, hoewel de eer-
ste partij tegen John van Tilburg 
moeizamer ging dan nodig was. 
Nadat hij aanvankelijk eenvou-
dig weggespeeld dreigde te wor-
den herpakte Walbeek zich, maar 
verslapte na een 2-1 voorsprong. 
In de vijfde game hervond hij zijn 
goede spel weer en versloeg Van 
Tilburg na een zeer spannend 
slot. Zijn tweede partij won Wal-
beek vooral door zijn tegenstan-
der mentaal de baas te blijven en 
zijn laatste partij door regelmatig 
van tactiek te wisselen. 
Victor Tchernov startte sterk in 
zijn eerste partij, maar zag in de 
vijfde game de winst uit handen 
glippen door iets te afwachtend 
te spelen. Ook zijn derde par-

tij verloor hij na vijf games met 
geweldige rally’s. In zijn tweede 
partij tegen Ries van Raaphorst 
golfde het spelverloop op en 
neer doordat beide spelers af-
wisselend de tegenstander hun 
wil konden opleggen.
Tim Visser won zijn eerste par-
tij vrij gemakkelijk, maar zijn 
tweede ging naar zijn tegenspe-
ler. In zijn laatste partij bespeel-
de Visser knap de lange noppen 
aan de backhand van Sanne van 
Loon, maar liet zich te vaak ver-
leiden om de andere kant te kie-
zen. Dit gaf de Zaandammer de 
ruimte om met verwoestende 
spinballen punten te pakken. Na 
een curieuze letbal in de vierde 
game die Visser daardoor ver-
loor, moest de vijfde game de 
beslissing brengen. Hierin speel-
de hij geconcentreerd genoeg 
om de winst te pakken.

Omdat ook het dubbel naar de 
Castricummers ging, was de 7-3 
winst een lekkere opsteker in de 
strijd om degradatie te ontlopen.

Kampioenstitel open 
voor Stroet en Ent
Castricum - Na deze avond 
kan de balans bij WIK opge-
maakt worden wie van de top vijf 
nog aanspraak kan maken voor 
de kampioenstitel. Pas als Cor 
Stroet, die met tien punten ver-
schil met Peter Ent zijn inhaal-
partij achter de rug heeft, zal de 
strijd zich toespitsen tussen die 
twee. Er restten hen dan nog 
twee partijen.
Kees Baars die met zijn twee in-
haalpartijen nog een goeie kans 
had om aansluiting te krijgen, 
faalde hierin. Het totaal van vijf-
tien punten was te weinig om het 
die twee moeilijk te maken.

Jörgen Bolten die vorige week 
met zijn partij oprukte van de 
twaalfde naar de derde plaats, 
zag zijn partij tegen Henk Stengs 
met slechts zes punten in rook 
op gaan. Ook zijn kans lijkt ver-
keken. Henk deed dat stukken 
beter met 4.33 wat twaalf punten 
opleverde.
Jan Martens viel als kansheb-
ber eveneens af die maar zeven 
punten waard was. De beide ti-
telkandidaten deden in punten-
aantal niet veel voor elkaar on-
der. Voor Peter Ent dertien pun-
ten en voor Cor Stroet twaalf 
punten. Het beste en meest op-

De Stiefel koploper 
in de eerste divisie
Castricum - Het dartteam van 
de Stiefel staat sinds een week 
alleen bovenaan de ranglijst. 
De Stiefel speelde afgelopen 
week tegen Magic Darts uit 
Haarlem. De singles werden ge-
opend door Paul Steenbrink en 
na een 2-0 voorsprong in legs, 
kon Steenbrink het toch niet af-
maken en verloor, toch wel on-
verwachts, met 2-3 en dus een 
0-1 achterstand. Tom de Vries 
mocht daarna proberen om de 
stand weer gelijk te trekken 
maar ook die partij werd nipt 

met 2-3 verloren. Roy van Bil-
derbeek moest daarna wel win-
nen om de Stiefel in de wedstrijd 
te houden. Uiteindelijk wist Van 
Bilderbeek die partij met 3-2 te 
winnen. René Poel moest daarna 
proberen om de Stiefel helemaal 
terug in de wedstrijd te brengen 
maar helaas voor de Stiefel werd 
die partij met 0-3 verloren en zo 
stond men met 1-3 achter. 
In de koppels kwam het goede 
gevoel toch terug en toen bleek 
ook wel weer de kracht van het 
hele team. Steenbrink en De 

vallende moyenne van de avond 
kwam uit de keu van Gert Lute. 
Gert was bijzonder productief, 
getuige zijn prestatie van 6.62 in 
zestien beurten en achttien pun-
ten. 
Ook Siem Bakkum liet zich van 
zijn beste kant zien. 4.62 is voor 
Siem dan ook buitensporig hoog. 
De mentale vorm kan soms van 
doorslaggevende betekenis zijn. 
Zo ook bij Siem misschien? Een 
van zijn betere dagen was voor 
Peter Vos. In 21 beurten werd de 
partij tegen Cees Burgmeijer af-
gewerkt met een mooi gemid-
delde van 1.71, goed voor veer-
tien punten. Dat Cees beter in 
het driebandenspel is, bewees 
hij vorige week door in voorwed-
strijden tweede  klasse uit drie 
partijen zes punten te halen. 

Vries wonnen met 3-1 en toen 
daarna Van Bilderbeek en Den-
nis Overdijk ook hun partij wis-
ten te winnen was het 3-3 en 
leek alles weer mogelijk.
De tweede koppel van Over-
dijk en Van Bilderbeek was héél 
spannend en uiteindelijk wist de 
Stiefel die partij met 3-2 te win-
nen, middels een dubbel-bull fi-
nish van Van Bilderbeek en zo 
voor het eerst een voorsprong, 4-
3. De laatste koppel werd daarna 
met 3-0 gewonnen door Steen-
brink en De Vries.
De teamgame verliep ook span-
nend maar na een 0-1 achter-
stand in legs wist de Stiefel die 
partij toch ook te winnen met 2-
1 en werd het eindresultaat een 
zwaarbevochten 6-3 overwin-
ning. 

Klimop bedankt Rob 
Kramer met kunstwerk
Castricum - Lichtelijk ontroerd 
nam Rob Kramer het kunstwerk 
in ontvangst. Vlak voor de aftrap 
van het mini-wereldkampioen-
schap, dat elke zondagochtend 
bij FC Castricum op het hoofd-
veld wordt gespeeld, werd het 
hoofd jeugdopleidingen door de 
leerlingen van de Klimop in het 
zonnetje gezet. 
Als dank voor de voetbalcli-
nics voor alle leerlingen van de 
Castricumse basisscholen kreeg 
Kramer een zelfgemaakt schilde-
rij en werd hij door Julia uit groep 
drie persoonlijk toegesproken. 

“Wij vonden het heel erg leuk en 
hopen dat U nog heel lang met 
deze voetbalclinics doorgaat.” 
“Wij zijn nog lang niet klaar”, re-
ageerde Rob Kramer. 

“De afgelopen week waren hier 
zo’n 700 kinderen aan het voet-
ballen. De clinics, die tevens die-
nen als training voor het school-
voetbaltoernooi, zijn een gewel-
dig succes. De reacties zijn uit-
sluitend positief. Gisteren kre-
gen wij een email van de Augus-
tinusschool waarin Bas en Lo-
renzo ons bedankten. Ze had-
den veel geleerd en waren erg 
blij met hun diploma. En dan 
krijg ik nu zo’n prachtige teke-
ning, die boven mijn bed komt 
te hangen. Als je kijkt hoeveel 
kinderen hier elke zondagoch-
tend met hun ouders en familie 
genieten, dan is dat een enorme 
steun in de rug voor alle vrijwilli-
gers die zich voor FC Castricum 
met hart en ziel inzetten.” Foto: 
Han de Swart.

Onder Ons C1 geen kampioen
Castricum - Het C1-team van 
biljartvereniging Onder Ons is 
geen kampioen geworden in de 
uitwedstrijd tegen de Onderne-
ming in Den Ilp. De overwinning 
ging wel naar Onder Ons met 9-5 

maar dat was te kort om concur-
rent D.V.O. uit Heerhugowaard 
van zich af te houden Kopman 
Peperkamp verloor zijn eer-
ste partij tegen Kruk. De twee-
de partij ging met 275 punten li-

bre in twaalf beurten uit. Schuit 
won zijn beide partijen. Jan Hans 
won zijn eerste partij tegen Hoff-
man. Zijn tweede partij was de 
vorm een beetje verdwenen. De 
meeste winstpartijen kwamen 
op naam van Peperkamp met de 
hoogste serie van 176.
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Tevredenheidsonder-
zoek leerlingenvervoer
Heemskerk - In de Heemskerk-
se raadsvergadering van janua-
ri werd afgesproken dat er een 
klanttevredenheidsonderzoek 
moest komen over het leerlin-
genvervoer. Het leerlingenver-
voer is een samenwerkingsver-
band van de  gemeenten Heems-
kerk, Castricum, Beverwijk en 
Uitgeest. Het tevredenheidson-
derzoek zal dan ook bij alle vier 
de gemeenten plaatsvinden. Ver-
wacht wordt dat dit in mei 2009 
is afgerond. Aanleiding zijn de  
klachten over de lange reistij-
den die kinderen dagelijks moe-
ten maken. De rit mag officieel 
anderhalf uur duren, maar heen 
en terug is dat drie uur en dat is 
voor kinderen veel te lang. De 
fracties van de PvdA en Groen-
links vroegen hier aandacht voor 
bij de vaststelling van de Veror-
dening leerlingenvervoer 2009, 

waarna de raad opdracht gaf 
aan het college om een klantte-
vredenheidsonderzoek uit te la-
ten voeren. 

Het contract met vervoerder 
Unietax loopt aan het einde van 
het schooljaar 2008/2009 af. Vol-
gens de Wet Besluit Aanbeste-
dingsregels dient er Europees 
aanbesteed te worden. Het col-
lege heeft nu in overleg met de 
drie andere gemeenten besloten 
om af te wijken van de aanbeste-
dingsregels en voor het school-
jaar 2009/2010 een eenjarig con-
tract af te sluiten met de huidi-
ge leverancier, Unietax. In die tijd 
kunnen de gemeenten de Euro-
pese aanbesteding voorberei-
den, waarbij rekening kan wor-
den gehouden met de uitkom-
sten van het klanttevredenheids-
onderzoek. 

Beste stuurlui staan aan wal
Bakkum - Camping Bakkum is 
weer open! Tenminste, de huis-
jes mogen weer worden opge-
bouwd. Overnachten kan weer 
vanaf 27 maart. Onder toeziend 
oog van de beste stuurlui zetten 
de mannen hun beste beentje 
voor, want hun bouwwerk moet 
wel voldoen aan de geldende ei-
sen. De oudste camping van Ne-
derland ondergaat elk jaar weer 
veranderingen. Zo is er nog meer 
elektra  aangelegd op de sei-
zoenplaatsen op het Vogelduin. 

In een oud tenthuisje tegenover 
de wasserette worden vier com-
puters geplaatst en er is ruimte 
voor een laptop die gebruik kan 
maken van draadloos internet. Er 
is een nieuw rieten dak op loods 
twee geplaatst, toiletgebouw 
twaalf is opgeknapt en in oude 
stijl opgeleverd. 
De camping verhuurt tegen-
woordig ook kampeerbunga-
lows, strandhuisjes en  tenthuis-
jes voor wie een korte periode 
in het Noordhollands Duinre-

servaat wil verblijven. Camping 
Bakkum is nog steeds heel po-
pulair. Op zondag 1 februari kon-
den belangstellenden een sei-
zoenplaats reserveren. 
Er waren zo’n zestig plaatsen 
vrijgekomen, terwijl driehonderd 
geïnteresseerden zich hadden 
aangemeld. De eerste liefheb-
bers lagen op  zaterdagavond 
om 21.00 uur voor de deur en ‘s 
ochtends om 5.00 uur waren het 
er al twintig. 
Foto: Giel de Reus). 

Brandweer en een ongeval 
met gevaarlijke stoffen 
Castricum - Dinsdag een week 
geleden stond de wekelijkse oe-
fenavond bij de brandweer in 
het teken van een eindoefening. 
Na een periode van enkele we-
ken waarin details werden ge-
oefend, kwamen deze avond al-
le facetten nog eens terug. Het 
optreden van de brandweer bij 
ongevallen met gevaarlijke stof-
fen vormde de hoofdmoot. Sa-
men met de collega’s van Lim-
men en Akersloot, ondersteund 
door het gaspakkenteam, de of-
ficier van dienst  en de adviseur 

gevaarlijke stoffen, moest de 
brandweer een complex onge-
val onder controle weten te krij-
gen. Er was een kettingbotsing 
in scene gezet, met meerdere lo-
tus-slachtoffer en een uitstro-
mende bijtende vloeistof. Boven-
dien ontstond er tijdens de inzet 
brand bij een van de getroffen 
voertuigen. Alle betrokken spuit-
gasten moesten zich eerst be-
schermen met chemicaliënpak-
ken. Woordvoerder Gerard Veldt: 
“Alle werkzaamheden, zoals het 
werken met het hydraulisch red-

gereedschap, moesten in chemi-
caliënpakken worden uitgevoerd 
en zo’n pak belemmert het werk 
behoorlijk. 
De gehele oefening duurde ruim 
twee uur en de aanwezige toe-
schouwers konden met eigen 
ogen zien hoe complex een der-
gelijk inzet kan zijn. De korpslei-
ding was tevreden met het eind-
resultaat waarbij de leermomen-
ten natuurlijk weer worden op-
gepakt om bij eventuele echte 
incidenten nog beter te kunnen 
opereren. (Foto: Giel de Reus). 

Buk Buk Band Battle
Heiloo - De Big Buk Buk Band 
Battle gaat weer van start. Bands 
zullen 28 maart het podium van 
Buk Buk bestijgen om te strij-
den voor diverse prijzen, eeuwi-
ge roem en de BukBuk Bokaal. 
De bands die in deze eerste 

voorronde het podium betreden 
zijn New Generation Monkeys, 
Project-D, OnesixtyOne, Kelvina-
tors en Against All Odds. 
De deuren gaan om 21.00 uur 
open en de entree bedraagt drie 
euro. 

Landschapsprijs N-H 
inzendtermijn verlengd
Regio - De provincie Noord-Hol-
land heeft de inzendtermijn voor 
de Landschapsprijs verlengd van 
11 maart tot 12 april. Men heeft 
nog een maand extra de tijd om 
in aanmerking te komen voor de 
prijs van 15.000 euro. 
Vorig jaar heeft de provincie 
Noord-Holland de Landschaps-
prijs uitgereikt. Ook dit jaar reikt 
Gedeputeerde Peter Visser op 
10 juni prijzen uit: drie Land-
schapspenningen met elk een 
waarde van 5.000,- euro én een 
Landschapsprijs ter waarde van 
15.000,- euro. De provincie no-
digt iedere particulier, organisa-
tie, groep of gemeente in Noord-

Holland uit om deel te nemen. 
Men kan een persoon, een 
groep of een project voordragen 
die iets betekent voor het land-
schap. Het prijzengeld is bedoeld 
voor besteding aan het project. 
Voor de Landschapsprijs is de 
provincie voornamelijk op zoek 
naar vernieuwende ideeën over 
stadsranden en financiering van 
het landschap. De voorwaarden 
en wijze van inzenden zijn te vin-
den op www.noord-holland.nl. 
Voordrachten moeten voor 12 
april schriftelijk worden inge-
diend. Een onafhankelijke jury 
van zes personen beoordeelt de 
inzendingen. 

Laatste kans om Di-rect te zien
Regio - Zanger Tim heeft tijdens 
een persconferentie op donder-
dag 12 maart laten weten Di-rect 
te gaan verlaten om zich te kun-
nen focussen op een solocarriè-
re. De drie overgebleven bandle-
den blijven in onzekerheid ach-
ter. Maar vrijdag 20 maart komt 
Di-rect met de voorstelling ‘Di-
rect doet Tommy’ naar het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. Eén 
van de laatste mogelijkheden om 
Di-rect in de oorspronkelijke be-
zetting op het podium te zien. ‘
Reserveren? Kaarten zijn te ver-

krijgen via www.kennemerthea-
ter.nl of 0251-221453.
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Heemskerk - ViVa! Zorggroep 
doet met twee verpleeghuizen, 
Meerstate en Heemswijk, bei-
de gevestigd in Heemskerk, mee 
met de jaarlijkse ‘Open dag van 
de Zorg’ op 21 maart. Meerstate 
en Heemswijk zijn geopend van 
13.00 tot 16.00 uur. De open dag 
is voor alle belangstellenden uit 
de buurt, de wijk, toekomstige 
medewerkers en cliënten. In bei-
de vestigingen van ViVa! Zorg-
groep is een informatiemarkt met 
alle producten en diensten van 
ViVa! Zorggroep te vinden. Maar 
ook alles op het gebied van wer-
ken en leren is aanwezig.

Open dag Meersta-
te en Heemswijk
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KortWeg

Castricum - Afgelopen week 
werd Midnight, de host en dj 
van BumrushRadio, nog ver-
rast met een bezoek van produ-
cer/dj dcReal67 en mc Kay LC. 
Een goed gesprek en een knal-
lende live-sessie was het resul-
taat. Zondag tussen 20:00–22:00 
uur is er weer een gast over de 
vloer. Dj Broky B gaat twee uur 
lang ‘up in the mix’ in de uitzen-
ding van BumrushRadio, de we-
kelijkse hiphop radioshow op 
Castricum105. Meer informatie:
www.djbrokyb.com en de uitzen-
ding is te volgen via www.bum-
rushradio.com of via de frequen-
ties die te vinden zijn op www.
castricum105.nl.

Dj Broky B bij 
BumrushRadio

Castricum - Op dinsdag 31 
maart opent burgemeester Em-
mens-Knol om 16.30 uur offici-
eel Het nieuwe Oude Theehuys 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Vanaf 1 april is Het Oude Thee-
huys geopend van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.

Opening van nieu-
we oude Theehuys

Castricum - Op 27 maart pre-
senteren de eindexamenleer-
lingen in de vakken Voeding en 
Bloemschikken in een gezamen-
lijk project hun kunnen. De pre-
sentatie is in het Clusius Colle-
ge , Oranjelaan 2a van 19.00 tot 
20.30 uur. De presentatie is een 
geheel van gedekte, versierde ta-
fels, originele thema’s en bijpas-
sende bloemstukken en uiter-
aard trotse leerlingen die uitleg 
geven over hetgeen ze gemaakt 
hebben. Op de foto de presenta-
tie van de gezamenlijke opdracht 
Voeding/Bloemschikken school-
jaar 2008. 

Feestelijke tafels in 
het Clusius College

Castricum - Traditioneel opent 
de accordeonvereniging BCAC 
het seizoen met een voorjaars-
concert op 21 maart in de Mara-
nathakerk, Prins Hendrikstraat 1. 
Dit jaar doen zij dat alweer voor 
de 30e maal. Vijf nieuwe leden 
van het B-orkest maken hun de-
buut onder leiding van dirigent 
Guus Hendriks. In het voorjaars-
concert brengen zij onder leiding 
van dirigent Guus Wanders on-
der andere de Ungarische Tanze 
nr. 5 en 6 van Johannes Brahms 
ten gehore. Er is een intermez-
zo namelijk het mannenkoor 
‘Zanglust’ uit Beverwijk onder 
leiding van Piet de Reuver, waar-
bij het A-orkest een aantal van 
de muziekstukken zal begelei-
den. Aanvang 20:00 uur. Kaarten 
à 7,00 euro, 65+ en kinderen t/m 
12 jaar 5,00 euro verkrijgbaar aan 
de zaal. Voor informatie www.ac-
cordeonvereniging-bcac.nl.

Voorjaarsconcert 
accordeonvereniging

Akersloot - Zondag 22 maart is 
er weer een  wandeling. De wan-
deling is de Waterlandwandel-
tocht in Landsmeer en is 15 km.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom. Voor inlichtingen: 
Tinie Leijen 0251315137 of Cock 
Snijder 0251313956.

Amak wandelt

Akersloot - Handbalvereni-
ging Meervogels houdt weer het 
beachvolleybaltoernooi. In het 
weekend van 13 en 14 juni zal dit 
spektakel plaatsvinden op het 
beachveld dat gelegen is aan de 
Boschweg in Akersloot. Volley-
balteams, bestaande uit zes per-
sonen en voetvolleyers, drie per-
sonen, kunnen zich vanaf heden 
opgeven via www.meervogels60.
nl, waar een inschrijfformulier te 
vinden is. 

Beachevent

Limmen - Vrijdag 13 maart 
speelde Vredeburg ronde 20. 
Admiraal deed goede zaken en 
verstevigde zijn eerste plaats 
door in een Siciliaan te winnen 
van v.d. Storm. De vrije randpi-
on was alleen door stukverlies 
te remmen waarna winst een-
voudig was. Dinkla stond over-
wegend zo niet gewonnen tegen 
Ebels toen hij een pion verkeerd 
pakte en daarna een stuk dacht 
te winnen. Ebels liet zijn geraf-
fineerde kant zien en geeft zel-
den zomaar een stuk weg. Din-
kla liep in deze val en stond par-
does schaakmat. Borst rekende 
dieper dan Hafkamp en won het 
lastige eindspel. Krom kan heus 
wel combineren, dat ondervond 
Van Duin, die verslagen kon op-
geven. Wellink durfde zijn agres-
sieve aanvalsspel niet door te 
zetten en open lijnen te creëren 
voor de koning en hierdoor kon 
Aafjes genoeg tegenkansen ma-
ken voor remise. Dinsdag is de 
belangrijke wedstrijd tegen Caïs-
sa uit Hoorn om het kampioen-
schap.

Admiraal verstevigt 
zijn eerste plaats

Castricum - Zondag 15 maart 
turnde Vios-turnster Nina Koene 
mee in het Noordhollands kam-
pioenschap turnen bij de pupil-
len I niveau 10. Nina had zich via 
de competitie geplaatst voor de-
ze finale.
Nina begon haar wedstrijd op 
balk. Helaas ging zij er één keer 
vroegtijdig vanaf, wat natuurlijk 
punten kostte. Haar cijfer was 
6.65. Het volgende toestel was 
de vloeroefening op muziek. De-
ze ging heel goed, het leverde 
7.75 op. Nina maakte twee mooie 
sprongen over de pegasus, cijfer 
8.50. Deze oplopende reeks van 
cijfers sloot Nina prima af met 
maarliefst 9.1 voor brug. Ze turn-
de een prachtige oefening en 
sloot af met een salto tot stand. 
Nina behaalde in het sterke deel-
nemersveld een 25e plaats, wat 
een knappe prestatie is.

Nina Koene turnt 
mee in regiofinale

Castricum - Zaterdag 14 maart 
werd de laatste competitiewed-
strijd trampolinespringen in Alk-
maar gesprongen. Na deze wed-
strijd werd bekend gemaakt wie 
er door mochten naar de halve 
finale in Kudelstaart. 
Van de zeven springers die mee-
deden, zijn er vier springers van 
DOS Castricum die doorgaan. 
Lotte Tabak, Philip Elders, Iris 
Dekker en Thomas Noordeloos 
hebben zich geplaatst! 28 maart 
wordt de halve finale gespron-
gen en daarna wordt bekend wie 
er doorgaat naar  het NK tram-
poline in Ahoy Rotterdam.

Springers DOS door 
naar halve finale
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KortSport

Wedstrijd en 
voorstelling Mariz
Castricum - Het hiphop team 
Dope Sh#t doet zaterdag in Bad-
hoevedorp mee aan een landelij-
ke wedstrijd. Acht meiden doen 
mee in de categorie formation 
adults voor zestien jaar en ou-
der. 
Zondag staan de meiden al-
weer op te treden in Danscen-
trum Luut Griffioen tijdens de 
voorstelling van het tweede blok 
lessen. Alle leerlingen hebben in 
twaalf lessen één of twee dansen 
geleerd en laten die nu zien. Ook 
Fantasy, Dope Sh#t en de kidz 
vanaf zeven jaar dansen mee.
De 45 minuten durende voorstel-
lingen zijn om 13.30 en 15.00 uur. 
Toegangsprijs 2,00 euro inclusief 
consumptie. 
De week na de voorstelling be-
ginnen weer twaalf nieuwe les-
sen voor alle leerlingen vanaf ze-
ven jaar. Alleen de hiphop 25+ 
begint een week later. Informa-
tie en inschrijven is mogelijk via 
www.mariz.nu.

Castricum - Op maandag 23 
maart is er weer een stiltewan-
deling onder leiding van Rob 
de Wit en Marianne Duijn. De 
wandeling is ongeveer 5 km en 
duurt, inclusief een pauze circa 
1,5 uur.
Verzamelen om 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij 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 duin-
kaart. Voor informatie tel: 06-
30773907 (Rob).

Stiltewandeling

Castricum – Zoals elk jaar or-
ganiseert Sportvereniging Vites-
se’22 een avond speciaal voor de 
sponsoren als uiting van dank 
voor hun gulle giften. 
De sponsoravond werd om 20.00 
uur stipt geopend in het Johan-
na’s Hof te Bakkum. Michiel de 
Nijs, lid van de sponsorcommis-
sie en zelf een sponsor, hield de 
openingsspeech voor de ruim 
50 aanwezigen. Na de ope-
ning werd de microfoon door-
gegeven aan de welbekende be-
roepsavonturier Ralph Tuyn. Ral-
ph is onder andere bekend is van 
zijn laatste avontuur ‘the Ocean 
Challenge’, waar hij met slechts 
een roeiboot als schamele bezit 
de krachten van de oceaan eve-
naarden. 

Sponsoravond in te-
ken van Ralph Tuyn

Geen krant 
ontvangen? 

Bel 0251-674433
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Eerste Noord-Hollandse 
kievitsei gevonden in Heiloo
Heiloo - Het eerste kievitsei van 
Noord-Holland is op woensdag 
11 maart om 14.45 uur gevon-
den op een maïsakker ten oos-
ten van Heiloo. 
Peter Scholten van de Weidevo-
gelbeschermingsgroep Ooster-
zijpolder was dit jaar de geluk-
kige. Hij zoekt al jaren weidevo-
gelnesten op het land van agra-
riër Peter Rotteveel. Samen met 
andere vrijwilligers zet hij stok-
jes bij de nesten zodat de boer 
daar rekening mee kan hou-
den bij werkzaamheden op het 
land. Meteen na zijn vondst bel-
de hij Stijn van Belleghem, coör-
dinator weidevogelbescherming 
van Landschap Noord-Holland, 
die de vondst direct in het veld 
heeft gecontroleerd. Het eerste 
Noord-Hollandse kievitsei werd 
vorig jaar ook op 11 maart ge-

vonden in het Wormer- en Jis-
perveld, in 2007 op 8 maart. 
 
Landschap Noord-Holland coör-
dineert de weidevogelbescher-
ming in Noord-Holland. Zo’n 
1.200 vrijwilligers gaan de ko-
mende weken op pad om wei-
devogels te beschermen. Dit 
gebeurt in samenwerking met 
steeds meer agrariërs. De vrij-
willigers beschermen de nesten, 
maar steeds vaker wordt er veel 
aandacht besteed aan de overle-
ving van de jonge grutto’s, ture-
luurs en scholeksters. Uit onder-
zoek blijkt dat er te weinig jon-
gen groot worden, waardoor de 
populatie achteruit gaat. Geluk-
kig zijn er door een gericht be-
heer diverse gebieden waar het 
nu weer beter gaat met de wei-
devogelstand. 

Jubileumconcert (oud) 
Memphis in de Storey Club

Akersloot - In september 2008 
zou de groep Memphis speciaal 
ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van het jongerencen-
trum de Storey Club in Akersloot 
in de oude samenstelling optre-
den. Dit optreden moest door 
ziekte uitgesteld worden. 
Het jubileumoptreden zal nu 
plaatsvinden op zaterdagavond 
21 maart vanaf 21.00 uur. Mem-
phis is in de begin jaren ‘70 ont-

Expositie in 
de Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - In het theehuis van 
de Tuin van Kapitein Rommel ex-
poseert Corry Bakker vanaf 20 
maart met schilderijen in acryl- 
en aquarel-techniek. Het thema 
is hoofdzakelijk dieren. Door het 
volgen van cursussen en eigen 
bevindingen leerde Corry zich-
zelf haar schilderkunst en tech-
niek te beheersen.
Zij begon in de Kern op zolder 
met een cursus tekenen en schil-
deren. Later is zij verder gegaan 
bij Toonbeeld. Inmiddels schil-
dert zij bij Perspectief en is zover 
gevorderd dat zij in staat is zelf-
standig te werken. Door de jaren 
heen heeft ze al vele werkstuk-
ken gemaakt. De expositie is te 
bezichtigen tijdens de openings-
uren.

The Cast organi- 
seert rommelmarkt
Castricum - Op zaterdag 21 
maart organiseert Musicalgroep 
The Cast een rommelmarkt op 
de Castricummerwerf 67 bij Bur-
gering Castricum Steigerbouw. 
In de ruime loods is van 9.30 – 
14.30 uur voor iedereen iets te 
vinden voor een aantrekkelijke 
prijs. Naast tweedehands spul-
len, worden er ook veel nieuwe 
artikelen aangeboden.
De kinderen zullen zich prima 
kunnen vermaken met activi-
teiten. Voor de inwendige mens 
wordt gezorgd met koffie, thee, 
limonade, taart en cake. De op-
brengst van de rommelmarkt 
komt ten goede aan de nieuwe 
productie van The Cast: The wiz 
die op 18, 19 en 20 juni in het 
Kennemer Theater te Beverwijk 
wordt uitgevoerd. The Cast is de 
eerste amateurvereniging in Ne-
derland die deze musical op de 
planken brengt. 
Kaarten voor The Wiz zijn ver-
krijgbaar bij Hanny Minkes, tel. 
0251-654893 of Roos Schoe-
huijs, tel. 06-15150036.

staan als een coverband van de 
Rolling Stones. Bruce Blok (zan-
ger/gitarist), André Siemonsma 
(bassist), Willem Kueter (gitarist) 
en Rob Sibbald (drummer) zul-
len in de Storey Club de muziek 
van de Rolling Stones weer laten 
herleven. Al weken zijn zij hier-
voor aan het oefenen. Zij spelen 
een lange set met alleen maar 
Rolling Stones muziek en de lief-
hebbers mogen dit natuurlijk 
niet missen. 
Natuurlijk gaan ook de huidi-
ge muzikanten van Memphis 
een groot aantal nummers spe-
len. Dit zijn Edwin en Remi Beu-
kers, Roland Schaafsma en de 
man van het eerste uur Rob Sib-
bald. De formule van de huidige 
Memphis is simpel. Muziek van 
de 60’er  en 70’er jaren aange-
vuld met hedendaagse muziek 
die gerelateerd is aan deze pe-
riode. Hierdoor ontstaat een mix 
van Beatles, REM, U2, Queen en 
Robbie Williams. 
De toegang is gratis.

Castricum – Op 21 maart vindt 
er in het Jac. P. Thijsse College 
aan De Bloemen in Castricum 
een ‘Brass’ concert plaats. Bac-
kum Brass, onderdeel van mu-
ziekvereniging Emergo, speelt 
samen met de legendarische 
Nostalgie Band Amsterdam. Het 
concert begint om 20.00 uur en 
is gratis toegankelijk.
Het speciale aan het concert is 
de combinatie. De Nostalgie-
band heeft muzikanten met de 
meest brede en aantal erva-
ringsjaren en Backum Brass is 
de jongste Brass Band van Ne-
derland. De speciale combinatie 
geeft tevens een zeer gevarieerd 
programma voor dit concert. 

Brass concert in 
J.P. Thijsse College

A-sociaal geknoei!
De bushaltes in de gemeente Castricum zijn ‘gerenoveerd’ en er zijn 
nieuwe halteplaatsen bijgekomen. Niks mis mee zou je denken. Het te-
gendeel is waar! Met provinciegeld wordt er maar wat aangeklungeld.
Nieuwe halteplaatsen zonder bushokjes! Een zogenaamde sterhalte bij 
de Kerkweg in Limmen waar de wind aan alle kanten doorheen giert en 
ook de regen bijna vrij spel heeft! Deze halte heeft duizenden euro’s 
gekost en is nog geen pond pruimen waard. Nog schandaliger is het 
gesteld met de halte aan de overkant. Na de ‘renovatie’ zijn het bushokje 
en de fietsenrekken zelfs verdwenen! Fietsen blokkeren nu het voetpad 
en mensen worden volledig blootgesteld aan weer en wind. Met de bus? 
Ja gezellig! Er is geen enkel argument te verzinnen die het geschetste 
beleid rechtvaardigt. (Ook niet technisch of uit veiligheidsoverwegingen). 
Voor het geld wat de zogenaamde sterhalte heeft gekost hadden bij alle 
halteplaatsen in de gemeente behoorlijke bushokjes kunnen worden ge-
plaatst zonder kieren, met een zitbankje en half dicht aan de voorzijde 
(zie station Alkmaar). Wat reizigersorganisatie Rover in dit verband voor 
de busreizigers betekent of heeft betekend is mij een raadsel!
C.A.N. Dekker, Limmen. (ingekort door de redactie).

Kritische kanttekeningen bij 
het masterplan inbreidingen
De Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeeromgeving heeft aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum laten weten dat 
er, wat de stichting betreft, niet op elke door de gemeente genoemde 
inbreidingslocatie gebouwd kan worden. 
Wanneer de Duinrandschool in Bakkum zal worden afgebroken, dan 
dient de, bij de bouw van deze school aangetaste, rand van het bin-
nenduinrandbos te worden hersteld en kan er van woningbouw geen 
sprake zijn.
In de oudste buurt van de kern Castricum, de Kerkbuurt, kan alleen ge-
bouwd worden wanneer de cultuurhistorische kwaliteit van de omge-
ving gehandhaafd blijft. Bovendien moet het (nu al beperkte) uitzicht 
op de protestante kerk bewaard blijven. Wanneer woningbouwplannen 
op deze locatie betekenen dat het Armenhuis, dat een gemeentelijk 
monument is, zal worden afgebroken, dan zijn de plannen absoluut on-
aanvaardbaar.
De Rollerusstraat, die deel uitmaakt van de Oosterbuurt in de kern Cas-
tricum is aangewezen als mogelijke bouwlocatie. De gehele Oosterbuurt 
is bij de vaststelling van de Strategische Visie Buitengewoon Castricum 
expliciet uitgesloten als bouwlocatie. Ook in het provinciale Ontwikke-
lingsbeeld Noord-Holland-Noord is het aangegeven als uitsluitingsge-
bied en als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Hiermee is 
overtuigend aangetoond dat woningbouw in de Rollerusstraat onaan-
vaardbaar is.
In Akersloot wordt de ‘oksel’ van de Klaas Hoorn en Kijfpolder aange-
merkt als kansrijke inbreidingslocatie. De polder behoort tot de ecologi-
sche hoofdstructuur en dient als natuurgebied onaangetast te blijven.
Betreffende de locatie Heer Derckplantsoen in Akersloot gelden de be-
zwaren niet zozeer de locatie, als wel het plan dat door De Wonerij voor 
de betreffende locatie is ontwikkeld.
In Limmen aan de Kapelweg zullen mogelijk de tennisbanen van De 
Voetel verdwijnen. De stichting is van mening dat sport en recreatie op 
deze plek gehandhaafd moeten blijven ofwel een vergelijkbare nieuwe 
plek moeten krijgen.
Het gebied ten oosten van de Oosterzijweg in Limmen, tussen de Visweg 
en de Oosthoek, wordt op een kaart met inbreidingslocaties aangege-
ven als dorpsgebied. Hierdoor ontstaat de indruk dat er in de toekomst 
wellicht woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Het gaat hier om een 
uniek stukje Limmen met een mooi zicht op de weilanden in oostelijke 
richting. Handhaving van het open karakter van dit gebied is dan ook 
van groot belang.
Voor alle inbreidingen dient het opstellen van een beeldkwaliteitsplan 
een voorwaarde te zijn.

Castricum - Zaterdagmorgen 
rond 2.40 uur werden op de Sta-
tionsweg een 16-jarige jongen 
uit Egmond aan den Hoef en een 
17-jarige jongen uit Egmond-
Binnen op heterdaad aangehou-
den voor vernieling. Surveilleren-
de agenten zagen twee jongens 
op een fiets, die op de grond lag, 

Vernieling op heterdaad
springen. De jongens zijn aange-
houden. 
Eén jongen zag wel in dat hij iets 
stoms had gedaan en vond dat 
hij zich niet had mogen afreage-
ren op andermans fiets. 
De agenten hebben via een 
briefje de eigenaar van de fiets 
gevraagd om aangifte te doen.
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Jeugdschaatsers sluiten in 
stijl en succesvol seizoen af!
Castricum - Op zaterdag 7 
maart hebben 44 jeugdige 
schaatsers met succes én veel 
plezier hun schaatsklasperiode 
afgesloten met het behalen van 
KNSB–schaatsvaardigheidsdi-
ploma’s Het was op kunstijs-
baan de Meent in Alkmaar een 

gezellige drukte. Het SP-diplo-
ma is behaald door: Kate Strat-
ton-Woodland, Elise Wietsma, 
Jasper Huis, Anouk van Amster-
dam. Het A-diploma door: Britt 
Hoek, Chiel Dijkman, Jochem 
Vahl, Jette Rood, Michelle Bont-
je en het  B-diploma door Ka-

te Horstman, Cas van den Lan-
geberg, Malin Docter,Tommie de 
Bruin, Meike Mooij, Ilse van der 
Klei, Cato Broenink. Het C-diplo-
ma is behaald door: Yoni Bian-
chi, Lucia Jongkind, Joni Them-
men, Janne Rood, Elise Bouw-
knegt, Sophie de Ruyter, Lau-
ra de Ruyter, Gitta Beentjes, La-
ra Schaap,Salomé Beekers. Het 
D-diploma door: Mariska Man-
tel, Veerle Seijlhouwer, Julia de 
Vries, Eva Gianotten, Jente On-
derwater, Romy Drent, Thom 
de Vries, Rose Horstman, Reina 
Borst. Het E-diploma door Pau-
lien Verhaar, Anna Verhaar, De-
nise Hoek, Miriam van der Veen. 
Het F-diploma ging naar Menno 
Schaap en Stella Muthert. 
De eervolle vermelding ‘meest 
technische schaatser jongen/
meisje’ is dit seizoen aan Men-
no Schaap en Stella Muthert uit-
gereikt. 
Zaterdag 14 maart konden voor 
de laatste keer de ijzers onder-
gebonden worden met de traditi-
onele afsluiting van het schaats-
seizoen: De Elfstedentocht. 
Voor meer informatie en aan-
melding voor het nieuwe sei-
zoen: Annemiek Kos, tel. 0251–
675250. 

Castricum - Met tweemaal 
goud, één zilveren en twee bron-
zen plakken kwamen de AVC-at-
leten op zaterdag 14 maart terug 
van de crossfinale van de atletie-
kunie uit Noord/West/Midden-
Nederland. In totaal deden zo’n 
700 atleten in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar mee, verdeeld over diver-
se categorieën. Ryan Clark (jon-
gens junioren D1, elf jaar) en Li-
sanne Schoonebeek (meisjes 

Vijf podiumplaatsen 
voor de AVC-jeugd

pupillen B, negen jaar) zorgden 
voor twee afgetekende overwin-
ningen voor de Castricumse at-
letiekvereniging. Verder waren 
er podiumplaatsen voor Carlijn 
van Esch (derde meisje bij juni-
oren C), Ludo van Kruistum en 
Faas Wijn (respectievelijk twee-
de en derde jongen bij pupillen 
A1). Paulien Verhaar eindigde op 
een verdienstelijke tiende plaats 
bij de meisjes pupillen A1). 

Zevenklapper velt Bakkum
Castricum - Het schaakduel 
tussen Castricum en Bakkum in 
het kader van de bondswedstrij-
den voor Noord-Hollandse club-
teams is uitgelopen op een mon-
sterscore voor de Castricum-
mers.

De wedstrijd vond plaats afge-
lopen vrijdag in Dorpshuis de 
Kern. Tussen de twee clubs was 
als vanouds veel rivaliteit te be-
speuren en kennelijk was een 
deel van de grote nederlaag van 
7-1 daarop terug te voeren. Na 
een rondgang langs de borden 

halverwege de wedstrijd waren 
er namelijk totaal geen tekenen 
van een aanstaand Bakkums de-
bacle te bespeuren. De acht bor-
den waren in evenwicht en en-
kele borden lieten een licht Bak-
kums voordeeltje zien.
Meest beklagenswaardige man 
van de avond was Bakkum-spe-
ler Han Kemperink die in een to-
taal gewonnen stelling zijn dame 
wegblunderde tegen geluksvo-
gel Eric van der Klooster.
Waarschijnlijk was dit voorval de 
opmaat voor het Bakkumse ver-
val, want in korte tijd verloren 

CAS RC kan niet voor stunt zorgen
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club kon nog een heel 
belangrijke rol spelen op de slot-
dag van de reguliere competi-
tie in de Ereklasse. Bezoekers 
the Dukes hadden een overwin-
ning mét bonuspunt nodig om 
de play-offs te bereiken. Drie 
ploegen maakten nog kans op 
de laatste twee plaatsen, terwijl 
Hilversum en Diok al verzekerd 
waren van een plek bij de laat-
ste vier. De regerend landskam-
pioen had enige moeite de ze-
nuwen in bedwang te houden, 
maar in de slotfase werden dan 
toch nog de benodigde punten 
verdiend. CAS RC kon de wed-
strijd lang spannend houden 
en speelde een van haar betere 
partijen van het seizoen. De in-
spanningen werden vlak voor 
tijd bekroond met een try van 
Roy Schermer waarmee de eer 
werd gered. Gelukkig wisten het 
Driede, de Shadows, de Colts én 
de Ladies (met liefst 0–114!) hun 
wedstrijden met overmacht te 

winnen om de feestvreugde al-
vast luister bij te zetten.
De Dukes begonnen met een 
offensief dat de Castricummers 
vooralsnog goed weerstonden. 
Na twintig minuten werd de de-
fensie toch doorbroken met een 
knappe aanval langs de zijkant. 
Vervolgens nam CAS RC het ini-
tiatief over en toonde captain 
Rob van der Velden zich krachtig 
in verdediging en aanval. Toch 
waren het de bezoekers die weer 
scoorden. Vijf minuten voor rust 
drukte Gerard Viguurs een try en 
benutte broer Bart de conversie 
voor de 0 – 12.
In de tweede helft zag een volle 
zijlijn eenzelfde spelbeeld, hoe-
wel de Castricummers zich meer 
en meer in de wedstrijd speel-
den. Diverse keren lag een sco-
re in het verschiet, maar werd de 
kans niet met punten afgerond. 
En zo verbraken de gasten de 
spanning van de wedstrijd door 
de derde try te drukken. Na een 
half uur spelen volgde de bevrij-

ding voor de Dukes; het beno-
digde bonuspunt werd met de 
vierde try bereikt. Verwoede po-
gingen van CAS RC om alsnog 
op het scorebord te komen wer-
den in de slotminuut beloond. 
Uitgerekend de dove rugbyer 
Roy Schermer vocht zich knap 
door de Bossche defensie en be-
kroonde daarmee een uitsteken-
de wedstrijd in de hoofdmacht. 
De hele ploeg kwam hem felici-
teren, net als voormalig CAS RC 
speler Viguurs. 
Slachtoffer van de dag werd Den 
Haag, dat ondanks een ruime ze-
ge op Eemland een punt tekort 
komt in de rangschikking. Vol-
gende week beginnen de play-
offs in de Ereklasse en hebben 
de selectieteams van CAS RC al 
vrij. 
De Colts spelen thuis de kwart-
finale voor het landskampioen-
schap en het Driede komt ook 
op Wouterland in actie tegen 
Utrecht. 
De Ladies gaan naar Deventer 
om tegen de Pickwick Ladies 
te spelen en hun doelsaldo nog 
verder op te schroeven. 

vier Bakkummers op rij. Sander 
Mossing Holsteijn won van Ton 
Morcus en Heleen van Arkel– 
de Greef wist een moeilijk to-
reneindspel tegen Henk van der 
Eng naar winst te voeren. Hans 
Leeuwerik versloeg Peter Sieker-
man en Wouter Beerse die lan-
ge tijd minder stond kon uitein-
delijk toch het volle punt pakken 
tegen Fons Vermeulen. Ook Ger 
Holsteijn won en deed dat tegen 
Gren Noteboom.

De eer werd uiteindelijk gered 
door Bakkummers Bob Bakker 
en Adri Twisk die tegen respec-
tievelijk Gerard Kuijs en Evert 
Schmit een remise behaalden.

FC Castricum wint 
draak van een wedstrijd
Castricum - Met de 4-2 over-
winning op hekkensluiter Pur-
merend is Castricum weer een 
stap dichter bij het kampioen-
schap in de derde klasse. De 
wedstrijd Castricum – Purme-
rend zal, in tegenstelling tot 
Blauw Wit – Castricum van vo-
rige week, niet met een gouden 
randje worden bijgeschreven in 
de analen van de club. “We heb-
ben drie punten behaald en dat 
is het belangrijkste. De wed-
strijd moeten we maar snel ver-
geten, want die was niet best,” 
sprak Bart Kuijs na afloop op be-
rustende toon. De lijstaanvoer-
der van de derde klasse begon 
nog goed aan de wedstrijd. Tra-
ditiegetrouw scoorde Castricum 
in de beginfase. Niels Popping 
reageerde alert bij een foutieve 
terugspeelbal en het was 1- 0. 
Nadat Purmerend speler Daniël 
Buijs eerst nog een keer redding 
bracht op de doellijn zette Ma-
chiel Karzijn de thuisploeg bin-
nen het kwartier op een comfor-
tabele voorsprong, 2- 0. 
Halverwege de eerste helft werd 
Maarten van Duivenvoorde hard 
op de enkel geraakt door een 
late tackle van een Purmerend 
verdediger. De blessure zag er 

niet goed uit en het is onzeker 
of de snelle middenvelder over 
twee weken weer inzetbaar is. 
Na het uitvallen van Maarten 
werd de wedstrijd rommelig. Het 
was Maarten Jurrjens die met 
een fraaie kopbal voor 3- 0 zorg-
de alvorens de bezoekers tegen 
scoorden via Daniël Buijs, 3-1. 

De tweede helft was nog niet 
gestart of Castricum kreeg een 
tweede onaangename verras-
sing te verwerken. In een tijds-
bestek van vijf minuten kreeg 
Martijn van Duivenvoorde twee-
maal geel, rood dus. De wed-
strijd stierf inmiddels een zach-
te dood. Het spelpeil van beide 
ploegen zakte tot een beden-
kelijk niveau. Spelers die de bal 
niet bij een teamgenoot konden 
krijgen, veel duels en veel over-
tredingen. Eén van de lichtpunt-
jes was de vierde goal van Cas-
tricum, met opnieuw een opval-
lende rol voor Daan Hamaker. Hij 
verstuurde een loepzuivere vrije 
trap naar Duco de Koning, die 
simpel aflegde op Niels Popping, 
4-1. Het laatste woord was aan 
Purmerend aanvaller Sergio Ba-
bel, die overigens zeer fraai 4- 2 
scoorde.

Egmond-Binnen - Op 28 maart 
vindt er weer een monastieke 
wandeling plaats. De tocht, die 
in stilte wordt gelopen, heeft als 
leidraad: ‘Op doortocht’. Aan-
vang 10.30 uur bij de winkel van 
Abdijkaarsen op de Vennewa-

Monastieke wandeling tersweg 27. De wandeling is on-
geveer 15 kilometer en onder 
begeleiding van Marianne Duijn 
en Rob de Wit. Het inschrijfgeld, 
bij aanvang te voldoen, bedraagt 
5.00 euro. Opgave van maandag 
t/m vrijdag 13.00–15.00 uur, tel. 
072-5062786. 
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Geslaagde dag bij MHCU
Uitgeest - Ook de tweede trai-
ningsmiddag voor de Heems-
kerkse kinderen die gebruik ma-
ken van het Jeugd Sportpas-
poort was bijzonder geslaagd. 
Op 18 maart mogen ze weer een 
potje komen hockeyen.

Met de dramatische nederlaag 
van vorige week nog in het ach-
terhoofd, begonnen de jongens 
D van MHCU aan hun thuis-
wedstrijd tegen Hermes uit Den 
Helder. Ze begonnen erg voor-
zichtig waardoor de tegenstan-
der al snel door de verdediging 
heen kon breken en de stand 
op 0-1 bracht. De jongens had-
den klaarblijkelijk geen zin om 
voor de tweede achtereenvol-

gende keer een nederlaag te in-
casseren, want na dit tegendoel-
punt besloten zij in de aanval te 
gaan en met succes. Bij rust was 
de stand 1-1. Na de rust was Uit-
geest duidelijk het betere team. 
Zij namen in de tweede helft 
meteen het heft in handen en 
bleven scoren. De eindstand was 
uiteindelijk 7-1. Het was jammer 
dat er van de vele toegekende 
strafcorners niet veel benut wer-
den anders hadden zij met nog 
grotere cijfers gewonnen.

Meisjes 8D1 speelden thuis te-
gen Alkmaar. Vanaf het begin 
werden de meiden door Alkmaar 
onder druk gezet, maar de ver-
dediging bleef prachtig over-

eind. Na vijf minuten zakte Alk-
maar in en werd Uitgeest al-
leen maar sterker. Steeds vaker 
kwamen ze in de cirkel en daar 
moest natuurlijk een doelpunt uit 
voortkomen: 1-0. De voorhoede 
profiteerde van het steeds zwak-
ker wordende Alkmaar en vlak 
voor rust volgde voor Uitgeest de 
tweede treffer. De tweede helft 
begon Alkmaar weer ongelofelijk 
sterk en scoorde al na een paar 
minuten: 2-1. Alkmaar bleef druk 
uitoefenen en een kwartier voor 
tijd kwamen ze op gelijke hoog-
te. Hoewel Alkmaar het laatste 
kwartier sterker was, kwamen 
zij niet meer tot scoren waar-
door de wedstrijd in een gelijk-
spel eindigde. 

Hoogste scores en een 
regiokampioene Unitas
Uitgeest - Zondag 15 maart 
waren er regiokampioenschap-
pen turnen voor de 4e divisie in 
Enkhuizen. Voor Unitas deden er 
weer vijf meisjes mee. Het bes-
te resultaat werd behaald door 
pupillen 2 turnster Adaja Plinck. 
Zij behaalde een hoogste score 
van alle meisjes op brug met een 
9.50. Met achten daarnaast werd 
ze weer omhangen met een 
gouden medaille en kreeg dus 
de titel regiokampioene (totaal 
35.30). Bij de senioren was Tan-
ja Zindel degene die een hoog-
ste score wist te verkrijgen op de 
vloer, een hele mooie 9.50. Ver-
der behaalde ze twee zevens en 
een acht, wat haar totaal (32.70) 
een gedeelde 15e plaats bezorg-

de. Evelien Schouten werd ook 
15e en was gelukkig weer her-
steld van haar eerdere blessure. 
Ze haalde allemaal achten een 
een zeven (totaal 32.70). Fabien-
ne Raap was minder fortuinlijk; 
zij blesseerde weer haar knie en 
dit beïnvloedde haar anders zo 
goede prestaties. 

Zij werd uiteindelijk 22e met 
twee zevens en twee achten (to-
taal 32.25). Erica Eeltink behaal-
de allemaal achten en wist weer 
net het podium niet te behalen, 
nu met 0.05 punten verschil. Zij 
wist een zesde plaats te behalen 
(totaal 34.05) in een zeer sterk 
deelnemersveld waar de turn-
sters heel dicht  bij elkaar zaten.

Uitgeest krijgt te weinig
Uitgeest De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben de wedstrijd te-
gen Assendelft met 3-1 gewon-
nen. Het was, gezien de krachts-
verhoudingen, geen terecht uit-
slag. De wedstrijd begon niet zo 
lekker want Fc Uitgeest was er 
met het koppie niet bij. Speelster 
Sandy Winter: “We gaven Assen-
delft teveel ruimte om te spe-
len, waardoor die wel wat kan-
sen kregen, maar die mogelijk-
heden niet benutte.” Na wat ge-
ping-pong op het veld wist Wen-
dy Berkhout de bal te bemach-
tigen en hem  prachtig in het 
doel te werken. Winter: “Dit was  
voor ons een opluchting. Zo kre-
gen we weer wat ruimte om lek-
kerder te gaan spelen.” Het spel 
bleef warrig en na wat getik in 
de voorhoede kwam de bal bij  
Pauline Admiraal die een mooie 
voorzet gaf die er uiteindelijk in-

ging. Daarna was het de beurt 
aan Assendelft, dat het nodig 
vond om toch nog een puntje 
mee te pakken. Winter: “Gelijk 
hebben ze. Helaas voor ons werd 
het toen 2-1. En met die stand 
gingen we de rust in.” 
De tweede helft ging het er fel-
ler aan toe. Winter: “We ston-
den meer op de man, waar-
door Assendelft minder ruim-
te kreeg. Priscilla Kleijne, ons 
nieuwe talent bij dames 1, kreeg 
de bal voor haar voeten en be-
dacht toen dat ze er maar eens 
paar gruwelijke acties tegenaan 
moest gooien. Twee man uitspe-
len en vervolgens scoren. Heel 
netjes.” En deze 3-1 was tevens 
de einduitslag. 

Aankomende zondag moet Fc 
Uitgeest thuis tegen Duinrand S, 
aanvang om 11.00 uur. 

Beslissingsduel Stormvogel
Uitgeest - Kv Stormvogels heeft 
de laatste competitiewedstrijd in 
de zaal tegen Phoenix met 21-
11 verloren. Het team moet zeer 
waarschijnlijk een beslissings-
duel spelen om degradatie te 
voorkomen. Waterland en Kievi-
ten zijn in deze poule al gede-
gradeerd. Speler Gerard Valke-
ring: “We moeten wellicht een 
duel spelen tegen een kampi-
oen uit de vierde klasse.” Valke-
ring wist vooraf dat het afgelo-
pen zondag tegen Phoenix moei-
lijk zou worden. “Deze ploeg had 

nog een punt om het kampioen-
schap binnen te halen.” Maar 
het was geen duel zoals de Uit-
geestenaren vooraf hadden ver-
wacht. Valkering: “De sfeer in de 
hal was vrij tam, en ook de be-
leving van de speler was tam 
naar mijn idee. Het was jammer 
dat we niet scherp genoeg wa-
ren in de afronding. We hebben 
genoeg kansen gecreëerd. Maar 
daar waar we op trainen vrijwel 
altijd de korf raken werd deze nu 
te vaak gemist.” 
Na een 3-1 achterstand wist 

Phoenix een gat te slaan van 
vier punten. Valkering: “We gin-
gen met 9-4 de rust in. Na rust 
hebben we gelijk twee keer ge-
scoord. Deze 9-6 stand was ech-
ter de laatste aansluiting. Daar-
naast is Phoenix uitgelopen en 
heeft het kampioensduel in deze 
sfeer uitgespeeld tot 21-11.” 

Valkering en zijn teamgenoten 
zijn heel benieuwd tegen welke 
tegenstander ze komend week-
end moeten spelen. “Hopelijk 
komt het bericht van de korf-
balbond snel. We willen nog een 
keer alles uit de kast halen om 
degradatie te voorkomen.” 

Wedstrijdoverzicht Volleybal Voluit
Woensdag 18 maart: The Setfight DS 4 - Voluit DS 4 om 19.15 uur. 
Croonenburg DS 4 - Voluit DS 2 om 20.00 uur.

Donderdag 19 maart: Niemand DS 1 - Voluit DS 5 om 20.00 uur en 
Niemand HS 2 - Voluit HS 2 om 21.30 uur.

Vrijdag 20 maart: WVV 72 DS 1 - Voluit DS 1 om 20.00 uur en WVV 
72 HS 3 - Voluit HS 1 om 20.00 uur.

Zaterdag 21 maart: Voluit MB 1 - VIP MB 2 om 9.00 uur en Compaen 
XB 1 - Voluit MB 2 om 10.30 uur.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 19 maart om 20.00 uur dartcompetitie.
Vrijdag 20 maart om 20.00 uur dartcompetitie RZVV SNS Regiobank 
Competitie en Beker met om 19.30 uur Haazz.nl-Rotho Houten Vloer, 
20.10 uur De Buurvrouw-Bouw en Funderingstechniek, 20.50 uur 
Patina Valbeveiliging-Rotho Houten Vloer, 21.30 uur Auto Centraal 
Uitgeest-Sporthal de Zien, 22.10 uur De Buurvrouw-FC Duinmaijer, 
22.50 uur TD-Support-De Groot Verzekering. Zaterdag 21 maart: 
14.00 uur basketbalcompetitie, 20.00 uur tennistoernooi Beata Vonk.
Zondag 24 maart om 10.00 uur jeugddarten en 12.00 uur vlooien-
markt. 

Heemskerk – Badmintonvereni-
ging De Shuttle houdt een toer-
nooi voor ouders en hun kinde-
ren op zondag 5 april van 10.30 
tot 13.45 uur in sporthal De Wa-
terakkers. 
De kosten bedragen 10,00 eu-
ro per koppel. Inschrijven kan 
tot zaterdag 28 maart, tel. 0251-
246632 of mail naar rprvanruij-
ven@casema.nl

Badminton 
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Natuur dichtbij huis
We kennen het allemaal. Beelden van regenwoud dat gekapt wordt. In 
verre landen worden percelen natuur ingeruild voor welvaart. We spre-
ken er schande van. Natuur moet er blijven! Maar ook dichtbij huis is 
er natuur die beschermd moet worden. Met de weidevogels gaat het 
niet goed. Elk jaar zijn er minder grutto’s, kieviten en kemphanen over. 
Een belangrijk gebied voor deze vogels is Nederland. Zonder de grazige 
weiden in Holland zouden er weinig van deze vogels overblijven.
Ook in Uitgeest speelt dit. Binnenkort kan de gemeenteraad een keu-
ze maken over het beschermen van natuur. Het is de gemeenteraad 
gemakkelijk gemaakt. De natuur is er al. Daar hebben organisaties als 
Landschap Noord-Holland en Stichting de Hooge Weide voor gezorgd. 
De keuzemogelijkheid is er ook. Door een burgerinitiatief van Acties-
Uitgeest zijn er meer dan 300 handtekeningen gezet met de vraag aan 
de gemeente Uitgeest om de provincie te verzoeken om de Castricum-
merpolder opnieuw op te nemen in Nationaal Landschap Laag Holland. 
De gemeenteraad neemt dit verzoek tijdens de raadsvergadering van 
26 maart in behandeling. De meerderheid van de politieke partijen in 
Uitgeest heeft gekozen voor behoud voor de Castricummerpolder. Dat 
is een prachtig gegeven. Maar hoe lang geldt zo’n keuze? Is men ook 
bereid om het gebied langdurig te beschermen? Wie steekt zijn nek uit 
voor het behoud van natuur? We zijn benieuwd!
Arthur de Swart.

Kosten voor horeca
Vanaf het begin van de discussie over de verlenging van sluitingstijden 
is door de gemeente gesteld dat daaraan geen financiële consequenties 
zouden zijn verbonden. Dat was zelfs een van de voorwaarden waar-
onder de gemeenteraad bij meerderheid (CDA/PvdA/UVP/D66) ac-
coord is gegaan. Nu blijkt plotseling dat extra maatregelen nodig zijn 
omdat het horecabeleid in feite is mislukt (zelfs tot grensconflicten met 
Heemskerk heeft geleid) en dat de burger via de gemeentebegroting 
ook nog eens voor de kosten mag opdraaien. En dat terwijl de partijen 
die toen het voorstel niet hebben gesteund (PU/VVD) nu in het College 
zitten. Is het College over deze zaak verdeeld en vaart de burgemees-
ter als portefeuilehouder openbare orde een geheel eigen koers? Hoort 
deze rekening niet via legesheffing bij de horeca neergelegd te worden, 
temeer omdat het horecabezoek uit een steeds wijdere omgeving naar 
Uitgeest wordt gelokt? Hoe denkt men dit aan het publiek uit te kunnen 
leggen? 
AVBU-Uitgeest, A. van Dam, secretaris.

Dynamische techniek 
voor De Vrijburgschool
Uitgeest - Leerlingen van groep 
vier van basisschool De Vrijburg 
te Uitgeest beleefden 12 maart 
een dynamische techniekoch-
tend op het ROC Nova Colle-
ge aan de Laurens Baecklaan in 
Beverwijk. Daar volgden ze een 
programma Motorvoertuigen-
techniek onder begeleiding van 
cursisten.
Het doel van de ochtend was 
om de basisschoolleerlingen te 
laten kennismaken met de dy-
namische wereld van de tech-
niek voor hun gelijknamige pro-
ject. Het is een van de twee grote 
projecten die de school elk jaar 

organiseert. De leerlingen doen 
rond dat thema allerlei activi-
teiten en gaan op excursies en 
werkbezoeken. 
Basisschool De Vrijburg zocht 
voor het techniekproject contact 
met het ROC Nova College om 
de leerlingen te laten profiteren 
van de daar aanwezige kennis, 
menskracht en praktijklokalen. 
Cursisten Motorvoertuigentech-
niek en SPW-Onderwijsassistent 
van het Nova College hebben 
met hun docenten een interac-
tief techniekprogramma voor de 
basisschoolleerlingen samenge-
steld en uitgevoerd. 

Uitgeest - Op zaterdag 21 maart 
is er ‘Rich and Famous-feest in 
Bobs. Verdeeld over twee loca-
ties, Bobs en Club Planet, mu-
ziek, decoraties, entertainment 
en dj’s. Tony Cha Cha komt, La 
Fuente, Funk*D, Dyna, Brandon 
Still en Mmarque. Tickets zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Primera en bij de receptie van 
Bob’s Party Palace. Bobs is vanaf 
23.00 uur toegankelijk voor een 
publiek van 16 jaar en ouder.

’Rich and famous’

Uitgeest - In de week van 2 tot 
en met 9 maart zijn de collectan-
ten van speeltuinvereniging Kin-
dervreugd langs de deuren in 
Uitgeest gegaan voor de jaar-
lijkse collecte van Jantje Beton. 
In totaal haalden zij 3.537,10 eu-
ro op. De helft hiervan gaat naar 
de speeltuin. “We willen alle ge-
vers, maar zeker ook de collec-
tanten die dit elk jaar weer mo-
gelijk maken, hartelijk danken 
voor hun bijdrage”, aldus het be-
stuur.

Collecte Jantje 
Beton succes

Disco groep 8 en workshop 
scrapbooken in Mill House
Uitgeest - In jongerencentrum 
Mill House worden weer diver-
se activiteiten georganiseerd. 
Natuurlijk is er de inloop, die 
plaatsvindt op elke dinsdag- 
woensdag- en vrijdagmiddag 
van 15.00 tot 17.15 uur voor jon-
geren van 11 tot en met 16 jaar. 
Gamen, muziek luisteren, klet-
sen, alles is mogelijk. Maar dat is 
nog niet alles. 
Op vrijdag 20 maart is er weer 
een groep 8 disco. Deze keer 
heeft deze populaire disco het 
thema ‘X factor’ gekregen en 
worden alle groep 8-ers van Uit-
geest uitgedaagd om op de stip 
te komen staan. Alleen of met 
een groep, alle talent is welkom. 

De disco is van 19.30 tot 22.30  
uur en de toegang is helemaal 
gratis. Dresscode: aankomend 
popster, journalist, jurylid, noem 
het maar op!

Op woensdag 25 maart, van 
15.00 tot 16.30 uur kunnen jon-
geren meedoen aan een work-
shop scrapbooken. Hiervoor ne-
men de deelnemers een aantal 
foto’s mee. Deze worden verwekt 
in een collage De kosten van de 
workshop zijn 2,50 euro. Mill 
House is gelegen aan de Molen-
werf 6 in Uitgeest. Voor meer in-
formatie: Daniëlle van de Brug, 
06-13421719 of jongerenwerk@
jonguitgeest.nl. 

Uitgeest - Zaterdag 21 maart  
treedt de band Bonk op in De 
Balken. Bonk is een pop/rock 
coverband. De ervaren en toch 
jonge muzikanten brengen pop/ 

Bonk in De Balken
rock hits van onder meer Robbie 
Williams, Kravitz, Kane, U2, Doe 
Maar en Blöf op een geheel ei-
gen manier. 
Dj Arwin zet zaterdag Buona Se-
ra Uitgeest op zijn kop. En na-

tuurlijk is het zaterdag ook weer 
feest in Café De Apotheker. 

Deze avond wordt het weer ou-
derwets swingen en meezingen 
met alle tophits. 

	 	

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 **

pak het paasvoordeel, en doe mee !!
De komende 4 weken krijgt u bij ’n speciaal actie-produkt één stempel. 
Heeft u er 8 verzameld, dan is dat goed voor ’n heerlijke slagroomsnit !
(Kijk op de stempelkaart naar de voorwaarden)

gevulde koeken (+1 stempel)
van woensdag tot woensdag 3 stuks 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:
lentesnit
Fris en fruitig........ nu van  8,50 voor 7, 50 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
ruwe bolster     lekker apart....  3, 50 !! 



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
18 maart 2009

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 tijdens 
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.

Klanten tevreden over 
Wet Werk en Bijstand
Klanten die gebruikmaken van de Wet Werk 
en Bijstand in Castricum, waarderen deze 
dienstverlening met een 7,8. Dat bleek uit 
een klanttevredenheidsonderzoek dat eind 
vorig jaar werd gehouden. Met name de 
klantgerichtheid van de medewerkers, hun 
kennis van zaken, de telefonische bereik-
baarheid en de stiptheid van de betalingen 
konden op een ruime voldoende rekenen. 
Toch kwamen uit het onderzoek ook ver-
beterpunten naar voren, zoals de informa-
tievoorziening aan de klanten. De afdeling 
Werk, Inkomen en Zorg, die zorgt voor de 
uitvoering van de wet, gaat hieraan dit jaar 
ruim aandacht schenken. 
De gemeente is zeer tevreden met dit re-
sultaat en bedankt iedereen die aan het 
onderzoek meedeed.

Bewonersvertegenwoordiger Hans van 
SchoorEnthousiast jongerendebat

Tijdens het jongerendebat, dat op tien 
maart jl. in de Henny Huisman Surprise 
stallen heeft plaatsgevonden, is door de 
leerlingen van zowel het Bonhoeffercol-
lege als het Jac. P. Thijsse College op een 
hoog niveau gedebatteerd over verschil-
lende stellingen. Tijdens deze avond stond 
Europa centraal.
Bij de eerste stelling werd al snel duidelijk 
dat de leerlingen goed voorbereid naar 
het debat waren gekomen. De argumen-

ten, zowel vóór als tegen, werden op een 
scherpe manier verwoord. Naarmate het 
debat zich verder ontwikkelde werden de 
leerlingen steeds fanatieker. 
Halverwege het debat was het tijd voor een 
korte pauze. Tijdens deze pauze kon ieder-
een die het aandurfde op hoge snelheid 
met paard en wagen een uitgezet parcours 
afleggen. Het parcours werd aangegeven 
met borden waarop diverse stellingen over 
Europa werden getoond.



Agenda
Raadsplein
19 maart 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Groenbeheerplan Aula

Agenda Raadsplein 26 maart 2009
Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:00 Nieuwe verordening Godsdienstonderwijs en

Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs 41
20.00 - 21.00 Nota brede school Castricum 41
19.30 - 21.00 Vervolgbespreking evaluatie en herziening welstandsnota Aula
21.00 - 21:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 41

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 12 maart 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie 

Lijst van toezeggingen en moties
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 - 22:30 Amendement Dubbele Lus (CKenG) en motie Dubbele Lus

(VVD.PvdA en GDB) Aula
Motie CKenG over De Gouden Stulp

21.30 - 22.30 Verhoging bijdrage  aan het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar, per 1-1-2010, i.v.m. nieuwe huisvesting en bouw
van een nieuw archiefdepot 41

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Visie document regie en uitvoering Wet Sociale
Werkvoorziening Noord-Kennemerland

b. Herinrichting strandplateau, inclusief amendement(en) 

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.

Raadsactiviteit over groenbeheer
In de Raadsactiviteit op donderdag 19 
maart worden de raadsleden geïnformeerd 
over het Groenbeheerplan. Dit plan laat 
zien wat er aan groenbeheer nodig en/of 
wenselijk is en op welke wijze dat kan wor-
den uitgevoerd. De bijeenkomst is open-
baar. 
Het Groenbeheerplan is een vervolg op 
het Groenbeleidsplan dat in 2007 door de 
gemeenteraad is vastgesteld. In dit beleids-
plan zijn de knelpunten en ambities rond 
het gemeentelijk groen, het beheer en be-

houd benoemd. Daarbij gaat het over bo-
men en ander groen in parken, groenstro-
ken en andere openbare ruimtes: hoeveel, 
welke soorten en waar?
In het Groenbeheerplan worden de am-
bities uit het Groenbeleidsplan omgezet 
in concrete acties. Het Groenbeheerplan 
maakt ook inzichtelijk welke financiële 
middelen en capaciteit nodig zijn om het 
groenbeleid uit te voeren. 
De Raadsactiviteit is op 19 maart  van 19.30 
tot 20.30 uur in het Clusius College.

Wmo belicht
Derde Wmo-krant : wat kunt 
u (nog meer) verwachten?
Misschien heeft u hem al ontvangen de 
derde Wmo krant en anders kunt u hem 
binnenkort verwachten. In de krant geeft 
de gemeente een beeld van wat de ze voor 
u kan betekenen in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. De ge-
meente heeft in dat opzicht negen taken 
gekregen, variërend van zorg voor mensen 
met een beperking en advisering aan jon-
geren en ouders tot het leefbaar houden 
van de omgeving en de zorg voor man-
telzorgers en vrijwilligers. Het doel van de 
Wmo is om alle inwoners zo lang mogelijk 
te kunnen laten deelnemen aan de maat-
schappij. De wet werd twee jaar geleden 
landelijk ingevoerd. De gemeente kan te-
vreden terugkijken op hoe de Wmo-taken 

inmiddels in Castricum worden uitgevoerd. 
Tegelijkertijd staan er nog talloze goede 
voornemens op haar lijstje. “Dat dit werk 
nooit echt af is, daarvan getuigt deze derde 
Wmo-krant. Het geeft de inwoners een 
beeld van waar de gemeente in het kader 
van de Wmo op let, waar praktische zaken 
worden geregeld, en waar we in de naaste 
toekomst nog aan gaan werken”, aldus 
wethouder John Hommes. 

Extra exemplaren van de krant zijn af te ha-
len bij de gemeentelijke locatie in Limmen 
(Zonnedauw 4) en de plaatselijke biblio-
theken. De krant is ook digitaal in te zien: 
www.castricum.nl > Actueel en agenda >  
Nieuwsberichten > Derde Wmo-krant.

Geluiden uit het Schipholoverleg
Hans van Schoor vertegenwoordigt de 
Castricumse bewoners in de CROS, de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol.  In de CROS overleggen bewo-
ners, bestuurders en de luchtvaartpartijen 
over  zaken als geluidhinder, luchtveront-
reiniging en veiligheid. Inzet is hierbij een 
optimaal gebruik van de luchthaven en 
beperking van vermijdbare hinder. In deze 
rubriek bericht Hans van Schoor regelma-
tig over de ontwikkelingen.

Op 19 februari is de Tweede Kamer ak-
koord gegaan met de afspraken die ge-
maakt zijn aan de Alders tafel. Voor Cas-
tricum, Limmen en Akersloot heeft dat in 
de komende jaren een aantal gevolgen 
waarvan de consequenties nog niet goed 
te overzien zijn. Om met het positieve te 
beginnen: het aantal toegestane landingen 
op de Polderbaan gaat terug van maxi-
maal 84.900 per jaar naar 66.000 per jaar. 
Deze afname kan de geluidsoverlast flink 
verminderen. Het aantal starts gaat ech-
ter omhoog van 70.700 naar 90.500 per 
jaar. Tot op heden hebben wij minder last 
van de starts dan van de landingen. Er zijn 

afspraken over de maximale geluidsover-
last op meetpunten rond de startbanen. 
De komende twee jaar gaat er een ander 
systeem ontwikkeld worden ‘(V)liegen 
(V)olgens (A)fspraak’ waarbij het systeem 
met meetpunten gewijzigd gaat worden. 
De bewonersvertegenwoordigers van onze 
regio (cluster Noord) hebben zich niet ver-
bonden met de afspraken van Alderstafel 
in verband met de onzekerheid over de uit-
voering van het VVA. Wij hoopten hiermee 
een signaal aan de Tweede Kamer af te ge-
ven dat voor onze regio er te veel onzeker-
heid was. Nu de Tweede kamer de plannen 
heeft aanvaard hebben wij dit als een de-
mocratisch genomen beslissing te aanvaar-
den. De komende tijd gaat men het VVA 
verder uitwerken en gedurende twee jaar 
wil men als experiment ervaring opdoen 
en bezien of het voldoet aan de gestelde 
eisen. Die nadere uitwerking betreft on-
der meer de operationele vormgeving, de 
evaluatie van het experiment, het opstellen 
van succescriteria voor de evaluatie en de 
juridische uitwerking. Voor de bewoners-
vertegenwoordigers in het CROS de taak 
om dit kritisch te volgen.

Start van Schiphol op een drukke dag Landingen op Schiphol op een drukke dag

Werkzaamheden aan Prinses 
Beatrixstraat en Ruiterweg
De werkzaamheden in de Prinses Beatrix-
straat zijn inmiddels in volle gang; het ri-
ool is aangelegd en de aannemer is bezig 
met het opbouwen van de wegconstructie. 
Daarmee worden de contouren nu goed 
zichtbaar. De werkzaamheden aan de Prin-
ses Beatrixstraat zijn naar verwachting be-
gin mei 2009 klaar. De straat kan met een 
nieuwe asfaltlaag én een vernieuwd riool 
weer een hele tijd mee.

Aansluitend start de aannemer met de 
reconstructie van de Ruiterweg. Deze re-
constructie houdt in dat alle verhardingen 
opgebroken en opnieuw aangebracht wor-
den met inbegrip van de trottoirbanden en 
de kolken. Daarna wordt dezelfde weg-
constructie aangebracht als in de Prinses 
Beatrixstraat.
De reconstructie van de Ruiterweg wordt 
in twee fases uitgevoerd. Fase een is van 
begin mei tot eind juni 2009 en betreft het 
deel van huisnummer 5 t/m 37; fase 2 is 

van eind juni tot medio september 2009 en 
betreft het deel van huisnummer 37 tot de 
kruising met de Mient;
Vooruitlopend op deze werkzaamheden 
wordt de gasleiding in de trottoirs aan de 
noordzijde van de Ruiterweg vervangen. 
Deze werkzaamheden starten in april en 
duren tot begin juni.
Tijdens de werkzaamheden aan de Rui-
terweg wordt het plaatselijke doorgaande 
verkeer omgeleid via de Dorpsstraat. De 
markt wordt tijdelijk verplaatst, zodat de 
Dorpsstraat ook op vrijdag toegankelijk is. 
Verkeer van buiten de gemeente wordt 
omgeleid via de Provincialeweg N203. De 
omleiding wordt met borden aangegeven. 
De bussen van Connexxion, lijndiensten 
164, 167 en 868 (de zomerse strandbus) 
worden omgeleid via de Helmkade en de 
Kleibroek.
Door weersomstandigheden of andere on-
voorziene zaken kan de planning verande-
ren.



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:
270209	 Achterweg 15a in Limmen

Het bouwen van een woning met garage/ber-
ging

020309	 Keizerskroon 5 in Limmen
Het wijzigen van de schuur

030309	 Julianaplein 12 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur/berging

	 De Hofstee 3 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

040309	 Johann Strauszlaan 8 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

060309	 Koningsweg 10 in Akersloot
Het plaatsen van een garage

090309	 H. Roland Holststraat 30 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 W. Lodewijkstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

	 Oude Haarlemmerweg 27 in Castricum
Het wijzigen van de voorgevel

	 Rembrandtsingel 3 in Akersloot
Het uitbreiden van de bibliotheek

110309	 Prinses Margrietstraat 3 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Kapelweg 24 in Limmen
Het plaatsen van een dak op de garage

	 Stationsweg t.o. 1 - 3 in Castricum
Het realiseren van een overkapte fietsenstal-
ling

120309	 Stetweg 35a
Het plaatsen van een schuur

130309	 Vondelstraat 25 in Castricum
Het uitbreiden van de basisschool (Cunera)

	 Boschweg 16 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 19 maart 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening
Stationsweg t.o. 1 - 3 in Castricum

Het realiseren van een overkapte fietsenstal-
ling

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Rooinap 8 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

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

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

bOuwvergunningen met Ontheffing

120309	 Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Burg. Nieuwenhuijsenstraat 78 in Limmen
Het uitbreiden van de verdieping en het plaat-
sen van dakkapellen

Ontheffingen artikel 3.23 wet ruim-
telijke Ordening
120309	 Rijksweg 31a in Limmen

Het wijzigen van het gebruik i.v.m. het realise-
ren van een bloemenzaak

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
120309	 Oude Haarlemmerweg 75a en 75b in Castri-

cum
Het wijzigen en uitbreiden van een bedrijfs-
ruimte

	 Geesterduinweg 176 in Castricum
Het vergroten van de berging

	 Ruiterweg 13 in Castricum
Het uitbreiden van de berging

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

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing sluitingsuur Storey Club nacht van 21 op 22
maart 2009 (10-03-2009)
Aan de Storey Club Wilhelminaplein 1 te Akersloot is 
een ontheffing van het sluitingsuur verleend voor de 
nacht van 21 op 22 maart 2009.
Ontheffing sluitingsuur FC Castricum (10-03-2009)
Aan FC Castricum is ontheffing van het slutingsuur ver-
leend voor de nacht van 13 op 14 maart 2009 tot 02.00 
uur. 
Ontheffing straatfotografie kermis Akersloot en Lim-
men (10-03-2009)
Aan foto Ben Kuijt is ontheffing verleend voor het 
maken van straatfoto’s tijdens de vier kermisdagen te 
Akersloot, van 1 t/m 4 augustus 2009, alsmede voor de 
drie kermisdagen te Limmen, van 11 t/m 13 september 
2009.
Vergunning voor het werven van donateurs tbv ‘Die-
renlot’ (10-03-2009)
Aan ‘Dierenlot’is vergunning verleend voor het werven 
van donateurs, middels colportage, ten behoeve van 
‘Dierenlot’ van 1 t/m 31 maart 2009.

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. 

gewijzigde vaststelling bestemmings-
plan ‘hOOgevOOrt’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat, bij besluit van 29 januari 
2009 het bestemmingsplan ‘Hoogevoort’ door de ge-
meenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt, evenals het besluit tot vast-
stelling, met ingang van 19 maart 2009 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage, na telefonische 
afspraak, in de gemeentelijke locatie in Limmen, afde-
ling Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en Bedrij-
ven aan de Zonnedauw 4. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met mevr. N.A.E. van Offeren, tel. 
(0251) 661288. De stukken zijn tevens te raadplegen op 
de website van de gemeente: www.castricum.nl. 

Het bestemmingsplan betreft het concretiseren van 
een reeds verleende en onherroepelijke bouwvergun-

ning voor het oprichten van onder andere een schuur 
op Hoogevoort 4 te Castricum in de vorm van een be-
stemmingsplan. De reden voor het opstellen van dit 
bestemmingsplan is dat dit perceel van goedkeuring is 
onthouden bij de goedkeuring van het bestemmings-
plan Dorpskom 2000.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan beroep 
ingediend worden door belanghebbenden bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bin-
nen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Be-
roepschriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige 
voorziening, dienen te worden gericht aan de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

verOrdening langdurigheidstOeslag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
12 maart 2009 de Verordening Langdurigheidstoeslag 
heeft vastgesteld. 
In de Verordening Langdurigheidstoeslag zijn bepalin-
gen opgenomen over de hoogte van de langdurigheids-
toeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’.
Bovenstaande verordening is noodzakelijk voor de uit-
voering van de Wet werk en
bijstand. Het uitvoeringsorgaan is verplicht om deze ver-
ordening vast te stellen.
De gewijzigde verordening treedt met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2009 in werking.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de in-
formatiebalie van de gemeente Castricum op de locatie 
te Limmen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij me-
vrouw M. de Graaf, tel. (0251) 661235.

verOrdening langdurigheidstOeslag
Tevens maken b&w bekend dat in diezelfde vergadering 
de raad de eerste
wijziging van de afstemmingsverordening heeft vastge-
steld.
Deze wijziging  heeft betrekking op artikel 17 van deze 
verordening. De gemeente heeft in dit artikel een ver-
wijzing opgenomen naar het nieuwe maatregelenbeleid 
van de Sociale Verzekeringsbank. 
Bovenstaande verordening is noodzakelijk voor de uit-
voering van de Wet werk en
bijstand. Het uitvoeringsorgaan is verplicht om deze 
eerste wijziging van de afstemmingsverordening vast te 
stellen.
De eerste wijziging van de afstemmingsverordening 
treedt met ingang van 1 april 2009 in werking.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de Pu-
blieksbalies locatie te Limmen. Inlichtingen hierover kunt 
u krijgen bij mevrouw M. de Graaf, tel.(0251) 661235. 

Binnen zes weken na datum van de publicatie van bo-
vengenoemde besluiten, kunnen belanghebbenden 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Castricum, Adres: 
Postbus 1301, 1900 BH  CASTRICUM.

wijziging algemene mandaatregeling
Het College van burgemeester en wethouders maakt op 
grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht be-
kend dat zij op 6 januari 2009 heeft besloten tot:
* wijziging van de Algemene Mandaatregeling in ver-

band met de nieuwe organisatie per 1 september 
2008;

* vaststelling van de ‘Instructie Algemene Mandaatre-
geling’ als onderdeel van de Algemene Mandaatrege-
ling.

Met dit besluit zijn de desbetreffende afdelingsmanagers 
aangewezen om - in naam van het college van burge-
meester en wethouders, respectievelijk de burgemeester 
- de in het besluit vermelde bevoegdheden uit te voeren. 
In de instructie is bepaald hoe met deze bevoegdheden 
moet worden omgegaan. 
Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht 
tot 1 september 2008 en ligt vanaf 
19 maart a.s. gedurende 4 weken voor iedereen ter in-
zage bij de publieksbalie van de locatie te Limmen, Zon-
nedauw 4 te Limmen.


