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VANAF NU ALLEEN IN BEVERWIJK

Breestraat 39a Beverwijk

ZATERDAG / ZONDAG 27 & 28 MAART

55
JAAR

Elke besteding van €50 is €5 korting!

JEANS & 
OVERHEMD
SETPRIJS 50,-

KOM DEZE DAGEN
SHOPPEN EN MAAK
KANS OP EEN VAN 
DIE FANTASTISCHE
PRIJZEN!

MAAK KANS OP
EEN REIS NAAR
NEW YORK!

prijzen:
* 5 dagen New York
* 5 outfits
* 5 jeans Blue Level

www.blanco-milano.nl

Wij bedanken onze
klanten en vieren
5  jaa r  B&M me t
een geweldige actie!
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Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2010
Zaterdag 27 maart t/m zondag 11 april 2010

Donderdag 13 mei t/m maandag 24 mei 2010

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
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www.flexicura.nl    (023) 5 100 300
(023) 5 100 300 

www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

helpenden
verzorgenden 3 (IG)

Jimmy Hendriks kampioen!

Castricum - Jimmy Hendriks is Nederlands jeugdkampioen darts! Dit 
gebeurde afgelopen weekend in Nijkerk. Jimmy had zich geplaatst 
voor dit toernooi namens de Dart Vereniging Kennemerland. Naast een 
beker heeft hij een ticket verdiend voor de Winmau World Masters in 
Engeland in oktober. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Paaspetit fours
Paastaart
Bonboneieren
Paasbrood
Tulband
Paas chocolade
Paas theekoek
Paas Petitfleurs
Paashazen

Winkel vol
paasspecialiteiten Burgemeester Mooijstraat 29,

Castricum  
☎ 0251 - 652430 

www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologisch 
weekpakket

Biefstukreepjes
hamBurger

rundersaucijs

samen 3,99

deze WeeK

Vanaf
pagina 23

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-03-2010: Sven Timo, zoon 
van R.H. Veldt en S. Groeneweg, 
geboren te Beverwijk. 12-03-
2010: Eldar, zoon van A. Hodžic 
en E. Hodžic, geboren te Cas-
tricum. 12-03-2010: Luka Mi-
lan, zoon van W.A. Meijer en T. 
Pavlovic, geboren te Castricum. 
12-03-2010: Janne, dochter van 
R.J.M. van der Meer en R.G.M. 
Beers, geboren te Castricum. 12-
03-2010: Robin Johan, zoon van 
J.M. Hoffman en M.E. de Haan, 
geboren te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
rectificatie 02-03-2010: Yfke 
Quinty, dochter van M.J.T. Dek-
ker en H.C. Brakenhoff, gebo-
ren te Alkmaar. 08-03-2010: Jen-
te Emma Hendrika, dochter van 
S. Dijk.
Wonende te Akersloot:
12-03-2010: Niek, zoon  van P. 
Martensen en E.G.A. Krom, ge-
boren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
12-03-2010: Stuifbergen, Marcel 
M.J. en van Vegten, Pauline M.J., 
beiden wonende te Limmen. 18-
03-2010: Renckens, Ruben B. en 
Kee, Mariëlle, beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
09-03-2010: Joon, Klaas, oud 
100 jaar, overleden te Zaanstad, 
gehuwd geweest met A. Bark.

Wonende te Haarlem:
15-03-2010: Huzen, Sandra I., 
oud 33 jaar, overleden te Bak-
kum.

Wonende te Akersloot:
12-03-2010: Groot, Elizabeth 
F.M., oud 99 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
H. Leijen. 15-03-2010: Mors, Ca-
tharina, oud 86 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
D. Schrier.

Theatergroep C-Squad 
zoekt nieuwe leden
Castricum - Op maandag 29 
maart houdt theatergroep C-
Squad uit Castricum een kennis-
makings- en auditieavond voor 
nieuwe leden. 

C-Squad is opgericht in novem-
ber 2009 en bestaat momen-
teel uit een vierkoppige band 
en zes zangers en zangeressen. 
Onder leiding van regisseur Pa-
trick Kamoen is een theatershow 
geschreven welke in maart vol-
gend jaar op de planken wordt 
gebracht in theater de Dansen-
de Duinen. 
Daarnaast speelt C-Squad in sa-
menwerking met het koor ‘De 
meeste stemmen’ uit Heemskerk 
in november van dit jaar een try-
out in ditzelfde theater. Na een 
roerige en inspirerende opstart-

fase waarbij het script en de mu-
ziek zijn uitgezocht is het nu tijd 
om de groep uit te gaan breiden. 
Het doel is om uiteindelijk met 
zo’n 15 tot 20 personen jaarlijks 
een avondvullend programma op 
de planken te brengen. Muziek 
bestaat uit bestaande nummers: 
oud en nieuw, pop, rock en mu-
sical behoren allemaal tot het re-
pertoire van C-Squad. 
Er wordt gerepeteerd op maan-
dagavond van 20.00 uur tot 22.30 
uur. 

Voor meer informatie en/of voor 
het maken van een afspraak om 
auditie te komen doen op 29 
maart kan het formulier op de 
website www.c-squad.nl wor-
den ingevuld. Bellen kan ook na 
20.00 uur: 0251-659333.

Castricum - Woensdagavond 
16 maart werd de brandweer tot 
twee keer gealarmeerd voor  een 
gaslucht in de bomenbuurt, 
Na verschillende metingen te 
hebben verricht en informatie 
te hebben ingewonnen bij het 
gasbedrijf kon de brandweer 

Vreemde lucht weer terug naar de kazerne. Er 
hing inderdaad een merkwaardi-
ge lucht, er kon echter niet wor-
den vastgesteld waar deze van-
daan kwam of waar deze door 
werd veroorzaakt. De meetap-
paratuur van de brandweer kon 
niets waarnemen hetgeen bete-
kende dat er geen direct gevaar 
voor de gezondheid bestond.

Sandy Wenderhold volgende 
gast bij de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Sandy Wender-
hold. Eigenaresse van een uit-
geverij in Uitgeest. Sandy woont 

in Castricum.Sandy Wenderhold 
heeft de uitgeverij Sansyl over-
genomen van haar vader Jan. 
De uitgeverij is actief op de ero-
tische markt. Bekend is het be-
drijf van het blad Seventeen en 
Chick. Natuurlijk is dit bijzonder 
als moeder van vier kinderen en 
als zakenvrouw. Daarom komt 
Sandy donderdag 25 maart tus-
sen 21.00 uur en 22.00 uur bij de 
100 van Castricum vertellen hoe 
ze dit werk combineert met een 
‘normaal’ leven. Herhaling zal zijn 
op zondag 28 maart van 12.00 
uur tot 13.00 uur. De uitzending 
is in stereo ver in de regio te be-
luisteren via de frequentie 105.0 
FM en op kabelfrequenties 104.5 
FM voor Bakkum & Castricum en 
89.0FM voor Akersloot, Limmen 
en De Woude. 
Foto: Combi Loek Anderson
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Programma 25 mrt t/m 31 mrt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.45 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Alice in Wonderland 3D (OV)”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
“Alice in Wonderland 3D (NL)”

maandag 20.00 uur
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

dinsdag 20.00 uur 
“The Hurt Locker”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag, woensdag 20.00 uur

“Invictus”
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Hoe tem je een draak 3D”

zaterdag & zondag 13.00 uur 
“De Prinses en de Kikker”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“IEP!”

Hoe tem je een draak? 
3D animatiefilm over een draak 
die wordt opgeleid door de zoon 
van een Viking en die een wa-
re held blijkt te zijn. Van de ma-
kers van Shrek, Madagascar en 
Kung Fu Panda. Hoe tem je een 
draak is een spannende avon-
turenfilm vol stoere Vikingen en 
wilde draken. De hoofdpersoon 
is een jonge Viking van het ei-
land Berk, waar drakengevech-
ten aan de orde van de dag 
zijn. Tijdens een inwijdingsritu-
eel moet hij bewijzen een waar-
dig opvolger van zijn vader, het 
stamhoofd, te kunnen zijn. Maar 
als hij vriendschap sluit met een 
gewonde draak, zet dat zijn we-
reld op z’n kop.

Iep is een familiefilm over een 
vogelmeisje dat wegvliegt van 
haar verzorgers en op avontuur 
gaat met andere vogels. Viegel-
tje lijkt op een meisje, maar heeft 

vleugels in plaats van armen. Vo-
gelkijker Warre vindt haar onder 
een struik en neemt haar mee 
naar huis. Samen met zijn vrouw 
Tine besluiten ze haar te hou-
den en op te voeden als een ge-
woon meisje. Maar Viegeltje is 
geen gewoon meisje en ze vliegt 
weg. Samen met de andere vo-
gels vliegt ze naar het zuiden: 
het begin van een lange, avon-
tuurlijke reis. Gebaseerd op het 
kinderboek Iep! van Joke van 
Leeuwen.

Booming Piano’s bouwen 
feestje in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 27 maart 
is Booming Piano’s in De Bal-
ken. Op het podium staan twee 
grote vleugels en een drumstel. 
Booming Piano’s brengen ver-
volgens heel veel entertainment. 
Ze spelen van danceclassics, 
Nederpop, huidige top 40 num-
mers en zelfs tot top 100 aller tij-
den.  Verzoekjes kunnen gedaan 

worden door aanvraagflyers die 
op de vleugels liggen in te leve-
ren. De pianisten staan, liggen 
en springen op hun vleugels en 
zorgen ervoor dat iedereen het 
helemaal naar hun zin heeft. De 
entree is gratis.  
In Café de Apotheker staat een 
groot Hollands feest op het pro-
gramma met dj Romano. 

Katharina Katharina...
Regio - Voor iedereen vanaf zes 
jaar speelt Falkland Toneel de 
voorstelling Katharina Katharina. 
Dit negenjarige meisje ligt voort-
durend overhoop met haar vader 
én de hele wereld. Op een dag 
begint zij uit boosheid zó hard te 
stampvoeten dat ze door de vloer 
zakt en in een levensgroot gan-
zenbordspel terecht komt... Falk-

land Toneel heeft voor deze voor-
stelling gekozen omdat er een 
levendige opbouw en dynamiek 
inzit. De hele voorstelling bestaat 
uit een twintigtal scènes die al-
lemaal een eigen sfeer hebben 
van uitbundig tot een beetje ver-
drietig. Met regisseur Peter Bol-
ten, bekend van het jeugdthea-
tergezelschap Unieke Zaken uit 

Alkmaar, wordt dit een energie-
ke voorstelling die de sfeer krijgt 
van een ‘Unieke Zaken produc-
tie’. Deze voorstelling krijgt een 
extra dimensie door livemuziek. 
Te zien op 2 april om 19.00 uur, 
op 3 april om 14.00 en om 16.00 
uur in Theater De Beun in Hei-
loo en op 11 april om 15.00 uur in 
Geesterhage in Castricum. 

Omstreden UMTS-mast gaat 
naar een alternatieve locatie 
Limmen – Het zal de inwoners 
niet ontgaan zijn. Er is de laat-
ste maanden erg veel ophef ont-
staan over een nieuw te plaat-
sen UMTS-mast van Vodaphone 
in Limmen/Zandzoom. Er is veel 
protest geweest tegen deze lo-
catie en naar nu blijkt niet zon-
der resultaat.
Betrokken partijen hebben het 
principe uit de kast gehaald 
‘wanneer er overlast is dan moet 
dit gedragen worden door een zo 
groot als mogelijke groep bewo-
ners en niet slechts enkelen’. De 
gemeente Castricum en Vodap-
hone waren gevoelig voor dit 
principe. Er is nu besloten om de 
nieuwe UMTS-mast van Vodap-
hone in het groene hart van Lim-
men, dorpspark Middenweg/
Vuurbaak/Enterij, te plaatsen. 

Op deze alternatieve locatie zal 
de overlast namelijk door ruim 
550 huishoudens worden gedra-
gen. Deze nieuwe UMTS-mast 
zal zoals eerder besloten tijdelijk 
van aard zijn en qua vormgeving 
wordt hij aangepast aan de loca-
tie en de lokale cultuur. 

Volgende week donderdag zal er 
een voorlichtingsinloopochtend 
worden gehouden. Tussen 9.00 
tot 12.00 uur is een ieder van 
harte welkom op de nieuw voor-
gestelde locatie in het dorps-
park te Limmen. Belangstellen-
de worden ontvangen met een 
kop koffie en zullen op alle vra-
gen een passend antwoord krij-
gen. Alle bezoekers zullen na af-
loop ook een kleine attentie mee 
naar huis krijgen.

Museumboerderij Jan Makkes is 
komende periode extra geopend
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht,’ zei Jan Mak-
kes. ‘Maar mijn talent neem ik 
mee in eeuwigheid, terug naar 
mijn schepper. Want hij is het die 
mij beoordeelt.’ Van zaterdag 27 
maart tot en met zondag 11 april 
is Museumboerderij Jan Makkes 
aan Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Ook van don-
derdag 13 mei tot en met maan-
dag 24 mei is de museumboer-
derij dagelijks geopend. Kunste-
naar Jan Makkes (1935) over-
leed in 1999. Hij liet een veel-

zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 
en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van de collectie is 
te zien in de museumboerderij in 
Velserbroek, waar hij ook woon-
de. De eeuwenoude museum-
boerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Makkes was ook 
in het buitenland zeer geliefd en 
alom gerespecteerd. 
Zo ontmoette hij ondermeer de 

paus, Michael Gorbatsjov en 
John F. Kennedy. Hij reisde naar 
de mooiste streken van de aar-
de om die vast te leggen op het 
doek. Maar ook haalde hij zijn in-
spiratie uit zijn eigen omgeving, 
zoals de haven van IJmuiden. 
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet de videopresentatie die in 
de museumboerderij te zien is. 
Ook is het boek ‘Jan Makkes... 
een gedreven kunstenaar’ hier te 
koop. Buiten de genoemde ex-
posities om is de museumboer-
derij na telefonische afspraak te 
bezoeken, 023-5376227. De toe-
gang is gratis. 
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Open korenfestival op 
het Wilhelminaplein
Akersloot - Zondag 13 juni zal 
de eerste editie van het open ko-
renfestival Akersloot plaatsvin-
den. De organisatie hoopt dat het 
een lange rij van festivals gaat 
worden. Het Wilhelminaplein, 
decor van normaliter de kermis, 
Rock&Rollstreet, Akerpop en tal 
van andere evenementen biedt 
ditmaal ruimte aan het talent van 
diverse regionale koren.
Vanaf een trailer kunnen de di-

verse koren die zijn geselecteerd 
in het genre musical/popkoor 
hun repertoire ten gehore bren-
gen. Hoewel de naam anders 
doet vermoeden is het festival 
geen wedstrijd. Het doel van het 
festival is om koren de mogelijk-
heid te bieden om eens voor een 
ander publiek op te treden dan 
hun ‘vaste fans’.   
Het Akersloter Aquariuskoor is 
een van de koren. Met als thuis-

Byzantijnse koormuziek in de 
Nederlands hervormde kerk
Castricum - In de Nederlands 
hervormde kerk geeft het Hoorns 
Byzantijns Mannenkoor op zon-
dag 28 maart om 15.00 uur een 
concert. Het koor vertolkt vier-
stemmig, a capella op monastie-
ke stijl gezangen uit de Slavisch-
Byzantijnse liturgie.
De kerkzang heeft in Rusland 
een jarenlange stelselmatige on-
derdrukking overleefd. De her-
leving van de kerken in Rusland 
heeft een wederopstanding van 
de Slavisch-Byzantijnse kerkmu-
ziek tot gevolg gehad. Meer en 
meer spreekt ook het westerse 
publiek deze muziek aan.
Het concert staat in het teken 

van het komend Paasfeest (Pa-
scha). Voor de gelovigen in Rus-
land is Pascha het hoogtepunt 
van het kerkelijk jaar. Het Paas-
feest wordt tevens gezien als een 
aanzet tot herstel en vernieu-
wing van de banden met familie, 
buren en vrienden .
Het Hoorns Byzantijns Mannen-
koor laat met  de te zingen hym-
nen het publiek iets proeven van 
de bijzondere sfeer van Pasen 
die zo kenmerkend is voor het 
Slavische volk. Kaarten à 10,00 
euro zijn verkrijgbaar bij de VVV 
of vanaf 14.30 uur bij de ingang 
van de kerk. Info: www.hoorns-
byzantijnsmannenkoor.nl.

Sprankelend vierkoren-
concert ‘april music’’
Akersloot - Het Castricumse 
koor Vocal Choice organiseert 
zaterdag 10 april onder de titel 
‘april music’ een lichtvoetig voor-
jaarsconcert. 
Dit sprankelende muziekevene-
ment vindt plaats in de Parochie-
kerk St. Jacobus Major, Kerklaan 
37 Akersloot. Aanvang 20.00 uur 
en de kerk is geopend vanaf 
19.30 uur.
Vocal Choice heeft sinds de start 
in 2003 al een goede reputatie 
verkregen door vele uitverkoch-
te concerten met andere instru-
mentale- en vocale ensembles. 
Aan dit bijzondere vocale festi-
val wordt ook medewerking ver-
leend door het musicalkoor Ta-
ke it Easy uit Beverwijk, Jonge-
renkoor Aquarius uit Akersloot 
en het bekende koor SurpriSing 
uit Uitgeest. 

Twee jaar geleden werd de eer-
ste cd van Vocal Choice opgeno-
men met een afspiegeling van 
het brede repertoire, variërend 
van klassieke muziek tot lichte 
muziek en volksmuziek. 
Tijdens dit concert zal Vocal 
Choice ondermeer uitvoeren de 
gevoelvolle ‘Cantique de Jean 
Racine’’ van Faure maar even-
eens fragmenten uit de swingen-
de musical ‘Joseph and the tech-
nicolor dreamcoat’ van Andrew 
Lloyd Webber.
Sinds de start van het koor is di-
rigent Cees Brugman. Naast de-
ze taak is hij arrangeur, exami-
nator en muziekrecensent. Ook 
is hij actief als dirigent van pro-
jectkoren. Vaste pianobegeleider 
sinds 2009 is Gijs Braakman, do-
cent piano aan het centrum voor 
de Kunst in Beverwijk en ook 

basis de rk kerk op een klei-
ne 100 meter van het plein is 
dit ook voor hun een leuke ma-
nier om aan de inwoners van 
Akersloot en andere belangstel-
lenden te laten zien dat zij naast 
hun ‘kerkrepertoire’ ook een fes-
tivalrepertoire hebben. “Zingen 
is voor ons allemaal een hobby, 
het is dan ook leuk om eens in 
de zoveel tijd voor een ander pu-
bliek te zingen”, vertelt een van 
de koorleden.

Horecaondernemer Sander van 
’t Hoorntje is blij met het initiatief 
van Rob Dekker van het Aquari-
uskoor. De kern Akersloot had in 
het verleden bijna tweewekelijks 
een leuk evenement om naar uit 
te kijken. Programma’s als Ko-
renslag hebben er voor gezorgd 
dat het ‘oubollige’ karakter zo 
goed als is verdwenen. Sander 
is dan ook een van de sponso-
ren deze dag en verwelkomt dit 
nieuwe evenement dan ook van 
harte. 
Koren die nog geïnteresseerd 
zijn in deelname kunnen voor 
meer informatie terecht op  www.
hoorntje.nl/korenfestival. 
De eerste koren zullen deze dag 
gaan optreden vanaf 14:00 uur,  
vanaf 17:30 uur zal er live muziek 
worden gespeeld. Bij slecht weer 
is er geen nood aan de man, de 
terrassen worden overdekt.

Optreden van het Aquariuskoor tijdens een korenfestival in Castricum.

muzikaal leider van ‘Take it Easy’.
‘Take it Easy’ is een sprankelend 
pop- en musicalkoor uit Bever-
wijk. Gestart in 2006 met enke-
le enthousiaste zangers is het 
koor thans uitgegroeid tot een 
groep van circa 35 mannen en 
vrouwen. Het repertoire bestaat 
vooral uit popmuziek en frag-
menten uit bekende musicals. 
Men heeft al enkele succesvolle 
optredens verzorgd, ondermeer 
in Beverwijk, Haarlem en in Pa-
radiso Amsterdam.
‘Aquarius’ is een enthousiast jon-
gerenkoor uit Akersloot met een 
breed repertoire, variërend van 
gospel, popmuziek, musical tot 
Afrikaanse muziek.  
Muzikaal leider is Rene Swart 
en de begeleiding is in kundige 
handen van Esther Krom op pia-
no/keyboard en Wido Roorda op 
drums.
‘SurpriSing’ uit Uitgeest heeft 
een indrukwekkend aantal leden 
en de muzikaal leider is Michael 
van Breemen. Het orkest zingt 
gewoonlijk met orkestbanden als 
begeleiding. Onlangs heeft men 
nog medewerking verleend aan 
het wijnfestival in Boedapest.
Ook zullen enkele koren geza-
menlijk optreden zoals Vocal 
Choice en Take it Easy met ‘Smi-
le’ van Charlie Chaplin en dezelf-
de koren aangevuld met Aquari-
us zullen uitvoeren de swingen-
de song ‘On the sunny side of 
the street’.

Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de ingang van de kerk. 
Toegangsprijs – inclusief con-
sumptie - 7,50 euro, kinderen 
tot 12 jaar 3,00 euro. Informa-
tie/reserveringen: Hannie Vendel 
0251-313974. 

Passieconcert Stabat 
Mater en Salve Regina
Akersloot - Palmzondag 28 
maart zal de bekende sopraan 
Ivera Musch haar medewerking 
verlenen aan een passieconcert 
waarin het ‘Stabat Mater’ van 
G.P. Pergolesi en het ‘Salve Re-
gina’ van A. Scarlatti ten gehore 
worden gebracht. Verder wordt 
medewerking verleend door de 
alt Irmgard von Asmuth en de 
organiste Marianne Habets.
In zowel het beroemde Sta-
bat Mater als het Salve Regina 
staat Maria, de moeder van Jes-
us, centraal. In het Stabat Ma-
ter worden, staande bij het kruis,  

de gevoelens van de liefhebben-
de moeder vertolkt in de muziek 
en de vraag: Wat is er gebeurd? 
Waarom dit alles? Het Salve Re-
gina, een antifoon uit de elf-
de eeuw, is een smeekbede tot 
de moeder Gods. Beide werken 
kennen muzikale overeenkom-
sten. 
Het concert is in de protestantse 
kerk aan het Dielofslaantje. Aan-
vang concerten 15.00 uur. Toe-
gangskaarten verkrijgbaar bij de 
ingang van de kerk. Entree be-
draagt 10,00 euro. Voor reserve-
ring: 0251-310032.

Bijzonder voorjaarsconcert BCAC
Castricum - Op 27 maart heet 
de accordeonvereniging BCAC 
belangstellenden om 20.00 uur 
welkom in de ‘Vredevorstkerk’, 
Laan der Nederlanden 152 te 
Beverwijk. Accordeonvereniging 
BCAC uit Castricum reist met 
haar A-orkest in mei af naar Oos-
tenrijk om deel te nemen aan het 
international World Music Festi-
val in Innsbruck. Ter voorberei-
ding op dit bijzondere optreden 
brengt BCAC de muziekstukken 
die zij gaat spelen op het festival 
ook ten gehore op het voorjaars-
concert. Het A-orkest staat on-
der leiding van Guus Wanders. 

Voor de pauze bijt het B-orkest 
de spits af onder leiding van 
Guus Hendriks. Met ondersteu-
ning van gevorderde accordeo-
nisten laten zij horen wat zij zoal 
het afgelopen jaar bereikt heb-
ben. Want ook voor startende 
accordeonisten is er ruimte bij 
de BCAC. Daarna is het de beurt 
aan een accordeonensemble. 
Ook dit ensemble neemt deel 
aan het festival in Innsbruck. 
Kaarten: 8,00 euro, 65+ 7,00 eu-
ro, kinderen tot 12 jaar 5,00 eu-
ro. 
Meer informatie: www.accorde-
onvereniging-bcac.nl.
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Pax Christischool viert haar 40-jarig 
jubileum groots in de Corneliuskerk

Limmen - Vrijdagavond 12 maart 
was er een viering in de Corneli-
uskerk. De Pax Christischool be-
staat dit jaar 40 jaar en organi-
seert allerlei activiteiten rondom 
dit jubileum. Pastor Olling open-
de de avond en ontving halver-
wege de avond een cheque ter 
waarde van 300 euro. Daarmee 

sponsort de school het Burkina 
Faso project. Ook daar heeft de 
Pax Christischool dus een steen-
tje aan bijgedragen. 
De overblijf, de school en de ou-
derraad hebben een geweldig 
cadeau gegeven aan de kinde-
ren, namelijk een Pannaveldje. 
Lekker voetballen tijdens het bui-

tenspelen. Ook krijgen alle leer-
lingen van de Pax Christischool 
een 40 jaar jubileum T-shirt.
Alle groepen traden op. Groep 1/ 
2 met een trommelact, de groe-
pen 3 met liedjes over letters en 
‘Raar is leuk’. Groep 4 met een 
circuslied, groepen 5 t/m 8 met 
liedjes, al dan niet zelfgeschre-
ven. Er was ook een harmonie-
orkest van 28 mensen, bestaan-
de uit leerlingen, oud-leerlingen, 
ouders en zelfs opa’s van de Pax 
Christischool. Rogier Punter en 
Chantal Baltus verzorgden sa-
men een duet. Een groepje leer-
lingen, die in zeer korte tijd gi-
taarakkoorden heeft leren spelen 
speelde een nummer. En als klap 
op de vuurpijl nog een zelfge-
schreven jubileumpaxlied waar-
bij de hele school even flink uit-
pakte. De hele kerk was tot aan 
de laatste stoel bezet. Vele geno-
digden hebben zeer genoten van 
alle optredens. De sfeer was su-
pergezellig. Een avond die lang 
zal bijblijven.

Afscheid Nellie Deetman
Castricum - Op 18 maart hield de VVV in Castricum een afscheids-
receptie te ere van Nellie Deetman. Deze week viert zij haar 65e ver-
jaardag en dan gaat ze met pensioen. Na een dienstverband van pre-
cies 20 jaar laat Nellie een leegte achter bij de VVV. Jarenlang was zij 
het gezicht van de toeristische dienstverlening in Castricum, van stati-
onskiosk tot Dorpsstraat en weer terug naar het station. De opkomst 
tijdens de geanimeerde receptie was dan ook groot. Uit handen van 
directeur Marcel Serlier ontving zij namens de organisatie een mooie 
pennenset en haar collega’s van toen en nu deden een mooi horloge 
cadeau als blijvende herinnering. Uiteraard gingen de dames van nu 
nog eenmaal tezamen op de foto!

Fietsen voor Burkina

Het voorjaar barst is in al 
zijn hevigheid los gebarsten

Limmen - Kieviten in de polder 
bakenen ten hemel juichend hun 
territoria af en pasgeboren lam-
meren drommen verbaasd tegen 
hun moeder.

Nog even en dan zal Kees Groot 
uit Limmen op paaszaterdag 3 
april per fiets op weg naar Valen-
cia gaan. 2400 km door de Ar-
dennen van België, het Centraal 
Massief en de majestueuze Py-
reneeën in Frankrijk en uiteinde-
lijk langs de oostkant van Span-
je om zijn dochter te bezoeken. 
Zijn fiets heeft hij al ettelijke ke-
ren aangepast en afgesteld op 
zijn trainingstochten om zo com-
fortabel mogelijk de overnach-
tingsadressen te halen. 
Enkele honderden kilometers 
heeft hij onder zich weg laten 
glijden en hij telt de dagen al af.
Een tocht zoals er wel meer wor-

den verreden, echter deze wordt 
een bijzondere. Kees heeft zijn 
prestatie gekoppeld aan de 
Stichting ‘Fietsen voor Burkina 
Faso’. Deze Stichting heeft als 
missie om 150.000,00 euro bij-
een te garen waarmee verschil-
lende onderwijsprojecten onder-
steund danwel opgestart kun-
nen worden.

Het doel van Kees is om 2.000,00 
euro bijeen te garen en zo zijn 
bijdrage te kunnen leveren. Op 3 
april om 9.00 uur gaat hij thuis 
aan de Molenweg 31 van start 
en hij hoopt dan 20 dagen later 
in Valencia op zijn eindstation te 
zijn. Kees heeft dan circa 2400 
km gefietst.  

Wie hem met zijn missie wil steu-
nen kan dat doen door bijvoor-
beeld 0,01/km te sponsoren. 
Voor meer informatie: www.
geefsamen.nl//ramru-satsi.

Moss hoofdact op 
Uit je Bak Festival
Castricum - Terwijl het lang-
zaam lente wordt, zijn de vrijwil-
ligers van De Bakkerij druk bezig 
met de voorbereidingen van het 
zomerse Uit je Bak Festival dat 
op 1 augustus plaats zal vinden 
in Castricum. 
De nieuwe site, www.uitjebak.nl, 
is online en ook dit jaar is er een 
subsidie van het Europese fonds 
Youth in Action binnengehaald. 
En inmiddels is de hoofdact be-
kend: de doorbrekende band 
Moss. 
Vorig jaar vond het Uit je Bak 
Festival plaats in het Willem de 
Rijkepark en was het een groots 

succes. Vele bandjes, muzikan-
ten, theater- en dansgroepen en 
kunstenaars hebben hun werk 
laten zien in het overvolle en 
zonovergoten parkje. Waar het 
festival dit jaar plaats zal vinden 
is nog niet duidelijk. De orga-
nisatie van het festival is in ge-
sprek met de gemeente.
Moss maakt pakkende liedjes 
met veel details. Stevige drum-
partijen, groots klinkende gita-
ren, sterke elektronica en mooie 
koortjes.  Moss staat dit jaar op 
Dauwpop, Zwarte Cross, Zomer-
pop en is een behoorlijke kans-
hebber voor Lowlands. En dit 

lijstje zal nog flink aangevuld 
worden. Met hun album was 
Moss vorig jaar nummer vijf in 
de eindlijst van muziektijdschrift 
Oor. Door het jaar heen hebben 
zij clubshow gedaan, met onder 
andere een uitverkochte Patro-
naat. 
Het Europees fonds Youth in Ac-
tion heeft ook dit jaar een subsi-
die verstrekt voor het Uit je Bak 
Festival. Het maximale bedrag 
van 8000 euro is toegekend. 
Youth in Action is een Europees 
subsidieprogramma dat jonger-
eninitiatieven steunt: initiatieven 
georganiseerd door en voor jon-
geren. Het extra geld van Youth 
in Action wordt gebruikt om een 
zo divers mogelijk cultureel aan-
bod een plek te geven op het 
festival .
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.uitjebak.nl. 

Neem maatregelen 
tegen inbrekers
Regio - In de gemeenten Castri-
cum, Heiloo en Bergen zijn wo-
ninginbrekers dit jaar behoor-
lijk actief. Het aantal inbraken 
staat dit jaar al op 100. Opval-
lend is dat er vaak ’s middags en 
’s avonds wordt ingebroken. Het 
gaat vaak om woningen die niet 
zijn afgesloten omdat de bewo-
ners even boven in de woning of 
buiten bezig zijn. Inbrekers ko-

men snel even binnen, pakken 
wat er zo voorhanden ligt en zijn 
binnen enkele seconden weer 
vertrokken. Ook blijken inbre-
kers snel in de gaten te hebben 
of er niemand thuis is. Een raam 
of deur openbreken blijkt geen 
probleem te zijn. 
Wie iets verdachts ziet belt het 
alarmnummer 112. Voor andere 
informatie 0900-8844.  

ABN AMRO Doet in de 
tuin van Kapitein Rommel
Castricum - In het kader van Nederland Doet, de nationale vrijwilli-
gersdagen verruilden de medewerkers van ABN AMRO Bank IJmond 
hun krijtstreeppak voor kluskleding. In de tuin van Kapitein Rommel 
werd er druk geschuurd, geschilderd en schoongemaakt. “Op deze 
wijze tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid”, aldus Nancy 
Jonkman, accountmanager Medici.
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Try-out concert Emergo
Castricum - Op vrijdagavond 
26 maart geven zowel het fan-
fare-orkest als het jeugdorkest 
van muziekvereniging Emergo 
een concert in het Jac. P. Thijsse 
College. Het concert begint om 
20.00 uur en staat in het teken 
van de deelname door beide or-
kesten aan de Open Friese Fan-
farekampioenschappen.
Alle fanfare-orkesten in Neder-
land zijn ingedeeld in een divi-
sie. Het jeugdorkest van Emergo 
speelt in de vierde divisie en het 
fanfare-orkest in de eerste, of-
wel de hoogste, divisie. Tijdens 
de Open Friese Fanfarekampi-
oenschappen in Drachten wordt 
in elke divisie hetzelfde werk ge-

speeld. In het verleden moch-
ten orkesten een keuze maken 
uit een aantal werken dat voor 
een divisie was vastgesteld door 
een commissie van vakmusi-
ci. Tijdens het kampioenschap-
pen in Drachten is elk orkest 
echter verplicht hetzelfde werk 
te spelen dat voor die divisie is 
vastgesteld. En om de objectie-
ve beoordeling van het te spelen 
werk zo veel mogelijk te waar-
borgen spelen de orkesten voor 
een geblindeerde jury. Deze for-
mule wordt al vele jaren met veel 
succes toegepast bij de Nationa-
le én Europese Brassband Kam-
pioenschappen. Zelfs zo succes-
vol dat de Friese Fanfarekampi-

oenschappen dit jaar zijn uitge-
breid van één dag naar twee da-
gen. Voor het publiek is het ook 
interessant te horen dat één mu-
ziekwerk zo verschillend uitge-
voerd kan worden, omdat elk or-
kest er zijn eigen interpretatie 
aan geeft. Het werk dat het fan-
fare-orkest in Drachten gaat uit-
voeren is Grijsoord van Jan Bos-
veld. Dit muziekstuk laat op in-
drukwekkende wijze de wa-
tersnood horen die het Zeeuw-
se plaatsje Grijsoord teisterde in 
1953. Het stuk begint als het wa-
ter nog ver weg is, maar toch is 
de dreiging al voelbaar door de 
kerkklokken en het trompetsig-
naal. Dan breekt de storm los en 
spoelt het water grote delen van 
Grijsoord weg. De morseseinen 
van de noodoproepen zijn daar-
bij goed te horen in het werk. 
Ook bijzonder zijn de fragmen-
ten waarbij er echte kerkklok-
ken te horen zijn, en een toe-
spraak van de toenmalige mi-
nister-president Willem Drees. 
Het werk eindigt tenslotte als het 
water weer is weggetrokken, de 
inwoners van Grijsoord in ver-
twijfeling achterlatend. Tijdens 
het concert van 26 maart neemt 
Grijsoord een belangrijke plaats 
in op het programma. En belang-
rijker dan een geblindeerde jury 
is voor het orkest het oordeel van 
het publiek. De leden van het or-
kest horen na afloop dan ook 
graag de mening van het publiek 
over hun uitvoering van dit in-
drukwekkende muziekstuk. Informatieve lezing in de 

Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Over het onder-
werp ‘Hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning’ wordt op maan-
dag 29 maart een informatieve 
lezing gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel, ingang Stati-
onsweg schuin rechts tegenover 

het station, aanvang 19.30 uur. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage wordt gevraagd.

Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org. E-
mail: netherlands@bruno-groe-
ning.org. 

Playbackshow in zorg- 
centrum Strammerzoom
Akersloot - Zaterdag 20 maart 
organiseerden het Oranje Fonds 
en Movisie weer de landelijke, 
grootscheepse vrijwilligersac-
tie NL doet. In Akersloot had-
den vrijwilligers zich opgege-
ven om de bewoners van zorg-
centrum Strammerzoom een ge-
zellige middag te bezorgen. Het 
werd een geslaagde middag. 
Ook een aantal personeelsleden 
van zorgcentrum Strammerzoom 
stelde zich die middag beschik-
baar als vrijwilligster. 

De bewoners werden ontvangen 
met koffie en gebak. Toen ieder-
een zijn plekje had gevonden, 
ging de playback van start. 
Het personeel kroop in de huid 
van bekende artiesten. Arties-
ten als Willeke Alberti, Rita Co-
rita, zangers en zangeressen uit 
de serie ‘Ja zuster, Nee zuster’ 
en Edith Piaf. In de pauze werd 
iedereen getrakteerd op een 
drankje en een hapje. De be-
woners straalden geluk en ple-
zier uit. 

Geen lammetjesdag bij 
boerderij De Westert
Limmen - Vanwege de maatregelen voor Q-koorts mag men boerde-
rij de Westert op de Rijksweg 1 helaas niet openstellen voor publiek. 
Men hoopt dat dit volgend jaar wel weer mogelijk is. 

‘From Bakkum to Dublin’

Skulpers en Bangers & Mash
Castricum - Shanty en folk-
songkoor ‘De Skulpers’ organi-
seert vrijdag 9 en zaterdag 10 
april vanaf 20.00 uur twee Ierse 
folksongavonden in het Jac. P. 
Thijsse College in Castricum. 
De Skulpers zijn hiervoor een 
samenwerkingsverband aange-

gaan met de Ierse folkband Ban-
gers & Mash uit Heemskerk, die 
bekend staat om een geweldig 
repertoire aan Ierse folksongs. 
De Skulpers hebben hun reper-
toire ook speciaal voor dit optre-
den aangepast en zijn al maan-
den in voorbereiding op deze 

speciale Ierse avonden. 
Het thema van de avond zal zijn 
‘From Bakkum to Dublin’ en er 
wordt een verband gelegd van 
de Skulpers-roots naar het ty-
pische Ierse repertoire dat gaat 
over zee, land, lief en leed. Het 
beloven twee heel bijzondere 
avonden te worden waarbij de 
Skulpers zowel als Bangers & 
Mash apart van elkaar zingen, 
maar ook gezamenlijk zullen op-
treden en typische Ierse liederen 
ten gehore zullen brengen.  
Aan het eind van de avonden is 
er naar Iers voorbeeld een jam-
sessie, gelegenheid voor alle 
aanwezigen om spontaan verder 
te gaan met musiceren en zin-
gen. Enthousiastelingen kunnen 
naar wens een instrument mee-
nemen om na afloop zelf muziek 
te maken. 
De zaterdagavond is inmiddels 
uitverkocht, maar voor de vrij-
dagavond zijn nog kaarten be-
schikbaar. Kaarten à 5,00 euro 
zijn telefonisch te reserveren bij 
John Steeman op nummer 06-
20046550. Voor verdere infor-
matie: www.skulpers.nl en www.
bangersandmash.nl. 

Strand weer even schoon
Bakkum - Exploitanten aan het 
strand en op het strandplateau 
werken dit jaar mee om een stuk-
je Nederland vrij te maken van 
zwerfafval. Dat deden zij samen 
met leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College, politici en huur-

ders van de strandhuisjes. Za-
terdag namen zij de afvalzakken 
ter hand. De gemeente zet een 
veegmachine, strandvoertuig en 
een veegkarretje in om het op-
ruimen gemakkelijker te maken. 
Wethouder Hes verrichtte de 

opening. Zwerfafval is een aan-
houdend probleem in ons land. 
De Nationale Schoonmaakdag 
die dit jaar op het strand en pla-
teau plaatsvindt, helpt dit pro-
bleem te bestrijden. Het idee om 
de schoonmaakactie dit jaar op 
het strand en plateau te laten 
plaatsvinden komt van de werk-
groep Proeftuin Strand. 
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Mooi van den Haak!
Castricum - Met het doorknippen van een feestelijk lint door het Mooi-team was de opening woensdag  
een feit. Winkelcentrum Geesterduin is een luxe parfumerie rijker. Naast Etos van den Haak, heeft Teunis 
van den Haak het initiatief genomen deze parfumerie te beginnen waarin zijn zoon Stefan participeert.  

Tuincentrum Baltus-Wölcken
viert lente en jubileumfeest

Castricum - Na de donkere win-
termaanden is de lentetijd aan-
gebroken en dat is goed merk-
baar bij Tuincentrum Baltus-
Wölcken aan de Beverwijkstraat-
weg 200. Violen en primula’s in 
alle kleuren en maten fleuren de 
entree op. Naast deze voorjaars-

bloeiers vliegen de hortensia’s 
de deur uit. Want omdat Mariëlle 
Baltus en haar man Ton Wölcken 
tien jaar eigenaar zijn, worden de 
klanten getrakteerd en kosten ze 
niet veel. Het gaat om de won-
dermooie Annabelle hortensia. 
Nu is het de juiste tijd om ze te 

Paasactiviteiten voor groot 
en klein bij Albert Heijn
Castricum - Tot 5 april staat Al-
bert Heijn in Geesterduin hele-
maal in het teken van het voor-
jaar. Onder het motto ‘proef een 
beetje Pasen’ vinden er diver-
se activiteiten plaats in de win-
kel. Woensdagmiddag 31 maart 
worden de kleinste klantjes uit-
genodigd om een paashaaskoek 
te versieren. Donderdag 1 april 
kunnen klanten proeven van het 
bijzondere paasassortiment.
“Ook de kleinste klanten kunnen 
bij ons al helemaal in de paas-
stemming komen”, aldus su-
permarktmanager Tim Verbeek. 
“Woensdagmiddag 31 maart zijn 
alle kinderen welkom om hier 
hun paashaaskoek schitterend 
te versieren met heel veel lek-
kers. Na afloop mogen kinderen 
de koek natuurlijk mee naar huis 
nemen. Het enige wat zij vooraf 
moeten doen is zich aanmelden 
in de winkel.”

Speciaal voor de feestdagen 
heeft Albert Heijn een bijzon-
der assortiment ontwikkeld. Om 
klanten kennis te laten maken 
met dit paasassortiment, kun-
nen klanten op donderdag 1 

april van 15.00 tot 19.00 uur een 
voorproefje krijgen van dit paas-
assortiment. Er is veel lekkers te 
proeven van rijk gevulde noten-
broodjes met hazelnoten en ro-
zijnen tot kalfsribeye tonnato 
met rucola tapenade. “De paas-
dagen zijn bij uitstek het moment 
om gezellig aan tafel met fami-
lie en vrienden te genieten. Of je 
de dag nu begint met een heer-
lijk paasontbijt of met een uit-
gebreide brunch; bij ons vind je 
volop inspiratie om van de paas-
dagen iets speciaals te maken”, 
zegt Tim Verbeek.

Alle ingrediënten voor een fees-
telijke brunchtafel zijn bij Albert 
Heijn aanwezig. Zo kunnen klan-
ten van tafellakens en servetten 
in verschillende dessins tot fees-
telijke borden, schalen, kommen 
en eierdopjes bij Albert Heijn te-
recht. Vanzelfsprekend wordt 
ook in de AllerHande volop aan-
dacht besteed aan Pasen. “Ver-
schillende suggesties helpen de 
klant om in een handomdraai 
een heerlijke paasbrunch op ta-
fel te zetten”, aldus de super-
marktmanager. 

Castricum - Albert Heijn Cas-
tricum geeft kaartjes weg voor 
de Eredivisiewedstrijd AZ te-
gen Twente op dinsdag 13 april. 
Klanten kunnen tot 2 april twee 
kaartjes voor deze wedstrijd win-
nen door op een papieren club-
sjaaltje te omschrijven hoe ze 
hun club in het stadion zouden 
willen aanmoedigen. Dit sjaaltje 
leveren zij samen met hun kas-

AH geeft voet-
balkaartjes weg

sabon in bij de winkel. Wie de 
origineelste aanmoediging op 
het sjaaltje zet, wint twee kaart-
jes. “Ik nodig al mijn klanten uit 
om een creatieve aanmoediging 
in te leveren in de winkel. Ik ver-
heug me nu al op het lezen van 
alle inzendingen”, aldus super-
marktmanager Tim Verbeek.

Albert Heijn is sinds 1 juli 2008 
officieel partner van de Eredivisie 
en heeft een overeenkomst van 
drie jaar met een optie voor ver-
lenging van twee jaar.

planten in de tuin. Mariëlle ver-
telt: “Mijn vader Job is ruim 25 
jaar geleden gestopt met het te-
len van groenten. Hij stapte over 
naar het telen van violen. Dit is 
door de jaren heen uitgegroeid 
en uitgebreid tot het groene 
tuincentrum dat we nu zijn. Tien 
jaar geleden hebben mijn man 
en ik het bedrijf overgenomen.” 
Het tuincentrum verkoopt een 
zeer ruim assortiment bomen en 
planten tegen kwekersprijzen. 
Daarnaast coniferen, heesters, 
buxus, taxus en haagplanten. 

Tot half april kunnen de beuken 
worden geplant en het is nu de 
juiste tijd voor het planten van 
lavendel, heesters zoals de heer-
lijk geurende skimmia. En de 
dakplatanen en leilinde moeten 
nu worden gesnoeid. Wie een 
groentetuin wil beginnen kan bij 
hier planten, kruiden, aardap-
pelen en fruit vinden, Het tuin-
centrum is de gehele week ge-
opend: maandag tot en met za-
terdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
en ’s zondags van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Blanco//Milano Beverwijk 
viert het vijfjarig bestaan!
Beverijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen, Blanco//
Milano aan de Breestraat 39a in 
Beverwijk viert haar vijfjarig be-
staan op zaterdag 27 en zondag 
28 maart. Dit gebeurt met spec-
taculaire prijzen en zeer voorde-
lige aanbiedingen! 
Blanco//Milano biedt dit week-
end een complete outfit aan van 
het bekende merk Jack & Jones 
voor 50,- euro. Deze outfit be-
staat uit een overhemd met korte 
mouw en een hippe jeans. Bei-
de artikelen zijn te verkrijgen in 
verschillende kleuren en wassin-
gen. De klant kan dus naar ei-
gen smaak combineren (voor 
afbeelding outfit zie voorkant 

krant). Daarnaast is er ook nog 
een stoer zomer jack, soft shell, 
voor 34,95 euro. Een hip T-shirt 
van Jack & Jones voor 7,95 euro 
en boxershorts van Jack & Jones 
bestaande uit een set van vier 
voor 24,95 euro. Elke betalen-
de klant maakt op zaterdag 27 
en zondag 28 maart kans op een 
vijfdaagse trip naar New York!
Vijf klanten een complete outfit 
cadeau krijgen ter waarde van 
150,- euro. Ook worden er van 
het nieuwe jeansmerk, Blue Le-
vel, vijf stoere jeans weggege-
ven. Tevens is er nog een extra 
kassakorting: bij elke besteding 
van 50,- euro krijgt men 5,- eu-
ro korting. En last but not least 

worden vijf cadeaubonnen ter 
waarde van 50,- euro wegge-
geven. Eigenaar Mike de Graaf 
gaat zijn klanten nog meer mer-
ken en  collecties laten zien. 
“Vroeger had ik tien collecties 
per jaar, nu ga ik deze uitbreiden 
naar twaalf.” De winkel zal elke 
maand een nieuwe collectie krij-
gen. Zo zal met name het jong-
volwassen aanbod worden uit-
gebreid met nieuwe stoere mer-
ken vanaf xxs (maat 1.40).  Voor 
de mannen wordt het jeansport-
folio vergroot. Tevens zijn er ook 
meer jeansmaten bij B&M ver-
krijgbaar, taillemaat 24 t/m 40 en 
lengtemaat 32 t/m 38. Het ver-
trouwde merk LTB wordt weer 

in de collectie opgenomen en 
het merk Blue Level en Wrangler 
maken vanaf heden bij B&M zijn 
entree. Het merk Blue Level richt 
zich op technische hoogwaardi-
ge stoffen en bijzondere wassin-
gen. Het uitgangspunt van B&M 
blijft natuurlijk frisse, fashionable 
merken met leuke details maar 
vooral voor een betaalbare prijs. 
Iedereen die nieuwsgierig is naar 
de nieuwe Spring/Summer col-
lectie van Blanco//Milano wordt 
uitgenodigd om langs te komen 

in de winkel aan de Breestraat 
39A te Beverwijk. Tevens kan 
men zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief op www.blanco-mi-
lano.nl om op de hoogte te blij-
ven van de nieuwste collecties 
en aanbiedingen. Bel voor vra-
gen 0251–212012. Blanco //Mi-
lano, Breestraat 39a in Bever-
wijk is geopend op maandag 
13.00 – 17.30 en dinsdag t/m vrij-
dag, 10.00 – 17.30 (koopavond 
tot  21.00). Zaterdag van 10.00 – 
17.00 uur. 
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’t Kruispunt als ontmoe-
tingscentrum voor ouderen
Op 27 januari 2000 nam de gemeenteraad van de voormalige gemeente 
Akersloot het besluit tot overname van het gebouw van de Thuiszorg 
aan het kruispunt Raadhuisweg/Mozartlaan in Akersloot. De overname 
paste in het ouderenbeleid. Er was behoefte aan een centraal informa-
tiepunt speciaal voor ouderen. ‘De Lelie’ in Akersloot werd voor dit doel 
minder aanvaardbaar gevonden. De aankoopprijs was destijds ca fl. 
380.000,--. Enige aanpassing van het gebouw tot een bedrag van ca. fl. 
50.000,-- was noodzakelijk.
Een belangrijk gegeven is dat de gemeenteraad tot aankoop overging 
mede door de aanzienlijke dotatie van de Stichting Vrienden van Stram-
merzoom. De Stichting stelde als voorwaarde dat het aan te kopen 
gebouw een functie voor de ouderen van Akersloot zou krijgen in de 
breedste zin van het woord. De schenking, substantieel een bijdrage van 
fl. 250,000,--, werd door de gemeenteraad aanvaard.
Op dit moment functioneert het voormalige gebouw van de Thuiszorg 
zoals destijds werd voorzien. De evaluaties, om de drie jaar, welke de 
gemeenteraad van Akersloot wilde, zullen dit zeker uitwijzen.
De Stichting Welzijn Ouderen Akersloot ziet ’t Kruispunt, naast andere 
gebruikers, als thuishaven. Er is thans onrust over de toekomst van het 
gebouw. Interpretatie van de nog door de gemeenteraad te behandelen 
accommodatienota heeft hiertoe geleid.
De fractie van CKenG vindt dat in Akersloot ’t Kruispunt als ontmoe-
tingscentrum voor ouderen blijvend dient te zijn, mede op grond van 
de voorwaarde welke de Stichting Vrienden van Strammerzoom destijds 
stelde.

Namens de fractie van Castricum Kern(en) Gezond, W.G.M. Veldt

Excursie: Dieren in de kou
Castricum - Op zondag 28 
maart is er een excursie met de 
boswachter met als thema ‘Die-
ren in de kou’. De excursie duurt 
van 10.00 tot 11.30 uur en is be-

doeld voor alle leeftijden. Start 
vanaf parkeerplaats Haagsche-
weg in Bakkum-Noord bij het 
Meertje van Vogelenzang. De 
kosten bedragen 1,50 euro. Aan-

melden via www.pwn.nl/activitei-
ten of 0900-7966288. In ons duin 
leven veel dieren: mollen, konij-
nen, eekhoorns, vossen, vogels, 
slakken, wormen, kikkers en nog 
veel meer. Wat eten ze? Hoe ge-
dragen ze zich? Hoe overleven 
dieren als het vriest en sneeuwt? 
Hebben vogels ook last van kou-
de voeten? In de winter zet-
ten mensen de verwarming aan, 
maar wat doen dieren om warm 
te blijven? Trekken ze net als wij 
een extra dikke jas aan? Ver-
stoppen ze zich diep in de grond 
of vertrekken ze naar warme 
landen? Op deze en andere vra-
gen gaat men tijdens de excur-
sie ‘Dieren in de kou’ samen een 
antwoord vinden. En hoopt men 
ze te zien. Pootafdrukken in het 
zand, poep, aangevreten den-
nenappels, veren en zandhopen. 
Het zijn allemaal sporen die die-
ren hebben achtergelaten. Foto: 
Pieter de Vries.

Wat gebeurt er met mijn 
hondenbelasting?
Ik heb twee honden en betaal daarvoor hondenbelasting. Ik zie alleen 
niets terug van wat er met mijn geld gebeurt. Alleen bij het strand staan 
palen met zakjes voor het opruimen van hondenpoep.
Hondenpoep blijft een grote bron van overlast. Natuurlijk is het de ver-
antwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf om hieraan wat te doen. 
Maar volgens mij, en het is zelfs al eens wetenschappelijk onderzocht, 
werkt het demotiverend voor mensen om wel hondenbelasting te moe-
ten betalen maar er niets voor terug te zien. 
Mijn voorstel is dat de gemeente op een aantal plaatsen en dan met 
name bij losloopgebieden gratis hondenpoepzakjes verstrekt (als je  
deze mocht zijn vergeten biedt de gemeente de helpende hand). Zo 
laat ook de gemeente zien dat de bestrijding van de hondenpoep haar 
menens is.

Margreet van Amerongen, Castricum

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

Vermist:
Hogeweg/Burg. Nieuwenhuy-
senstraat Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte snoet, bef, 
buik en poten,14 jr, Freekie. Ma-
deliefpad Akersloot: blauwgrijze 

gec. kater, doof, getatoeëerd, 18 
jaar, Cliffy.

Gevonden
Kramersweg Bakkum: rood/wit 
gecastreerd katertje, jongvol-
wassen. Dorpsstraat Castricum: 
schildpadpoesje, circa 6 maan-
den. Pinksterbloem Castricum: 
rode kat, hoog op de poten.

Goed tehuis gezocht
Cyperse gecastreerde kater, 3 
jaar, Gijs, zoekt goed tehuis met 
tuin, zonder andere dieren, kin-
deren en werkende mensen 
geen bezwaar. 

Hondentraining op de 
Jul. van Stolbergschool
Castricum - Leerlingen van 
groep zes van de Juliana van 

Stolbergschool in Castricum kre-
gen laatst heel bijzonder, vier-

voetig bezoek. Hondentrain-
ster Yvonne van der Meer kwam 
langs om de kinderen te leren 
hoe men met honden moet om-
gaan. De jongens en meisjes 
mochten hun eigen hond mee-
nemen en dat waren er maar 
liefst tien. 
De kinderen leerden onder an-
dere hoe ze een viervoeter moe-
ten leren dat hij eerst moet gaan 
zitten als hij een snoepje wil krij-
gen, ook leerden ze hoe ze een 
hond moeten aaien: bij voorkeur 
niet over de kop maar langs de 
flanken. Van der Meer werkt bij 
het instituut Hondentrainingen 
Heerhugowaard en Zaandam. 
De instructeurs van het instituut 
geven opvoedcursussen aan ei-
genaars, maar leren ook kinde-
ren hoe ze met honden om moe-
ten gaan om bijtincidenten te 
voorkomen. Ook kan de omgang 
met een dier therapeutisch wer-
ken. Maar voor de kinderen van 
groep zes was het vooral gewoon 
heel leuk om in de klas lekker te 
kunnen spelen met de hond. 

Drie generaties exposeren 
in Akersloots Gemaal 1879
Akersloot - Het expositieseizoen 
in het Gemaal 1879 in Akersloot 
start ditmaal spectaculair: moe-
der schildert, dochters maken 
sieraden en kleindochter treedt 
in de sporen van oma. Vanaf 4 
april tot en met 30 mei elke zon-
dagmiddag te zien.
Iedere zomer, van april tot okto-
ber worden er in het Akersloot-
se Gemaal 1879 drie tweemaan-
delijkse tentoonstellingen geor-
ganiseerd. De eerste is dit jaar 
een wel heel bijzondere, omdat 
deze wordt verzorgd door Gon-
ny Vinckemöller, met schilderij-
en, haar dochters Monique en 
Michelle met kettingen en arm-
banden en kleindochter Sanne, 
eveneens met schilderijen. De 
start vindt plaats op 4 april en 
vanaf 13.30 uur is iedereen wel-
kom. Het Gemaal 1879 is gedu-
rende de tentoonstellingen ver-

der alle zondagen van 13.30 tot 
16.30 uur geopend.
Gonny Vinckemöller is autodi-
dact en heeft al op diverse plaat-
sen geëxposeerd, onder meer in 
Alkmaar samen met leden van 
avondatelier De Ruimte. In de 
Centrale Bibliotheek, ’t Trefpunt 
en de Grote Kerk zijn schilderijen 
van haar te zien geweest, net als 
in ’t Oude Raethuys in Bergen. 
Zelf zegt de voormalige lera-
res basisschool van Heemskerk 
over haar werk: “Op de vroegere 
kweekschool (nu de Pabo) ont-
dekte ik dat ik wel behoorlijk te-
kenen, schilderen en boetseren 
kon. Ik weet goed gelijkenissen 
te treffen.” Zij heeft zich dan ook 
gespecialiseerd in portretschil-
deren en gebruikt daarbij ver-
schillende technieken als olie-
verf, aquarel, pastel en acryl.
De dochters Monique en Michel-

le werken voornamelijk met glas 
en metaal. Zij zijn er een jaar of 
vijf geleden mee begonnen en 
maken nu bijzondere armbanden 
en kettingen. Gonny wil daar nog 
aan toevoegen dat haar dochters 
dit meestal op verzoek van parti-
culieren doen die dan zelf wan-
neer gewenst maat en kleur kun-
nen bepalen. 

De jongste kunstenares Sanne,  
Havo-scholiere en dochter van 
Michelle, was vanaf heel jong al 
aan het tekenen en schilderen. 
De eerste maal dat ze exposeer-
de, was in Bergen op twaalfjari-
ge leeftijd. “En ze verkocht ook 
nog behoorlijk,” lacht Gonny, niet 
zonder trots. Maar momenteel is 
ze ook fanatiek aan het fotogra-
feren en foto’s bewerken op de 
computer. 
Het Gemaal 1879 ligt aan de Fiel-
kerweg 4 te Akersloot, waar vrij-
wel geen parkeerruimte is. Maar 
schuin tegenover ligt het Van der 
Valk Hotel en daar kan men wel 
terecht.
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Helios organiseert 
schoolkorfbaltrainingen
Castricum - Het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi staat voor 
de deur. Op zaterdag 10 april 
gaan honderden kinderen van 
de basisscholen weer een spor-
tief dagje beleven bij korfbalver-
eniging Helios. 
Via de scholen kunnen de teams 
zich inschrijven. Er wordt vier te-
gen vier gespeeld in een vak, 
een aantrekkelijke manier voor 

kinderen om korfbal te ontdek-
ken. Voorafgaand aan het toer-
nooi zijn er voor de deelnemen-
de teams twee korfbaltrainin-
gen bij Helios: op woensdag 7 
april van 16.00 uur tot 17.00 uur 
en vrijdag 9 april van 18.30 uur 
tot 19.30 uur. Tijdens deze trai-
ningen leren de kinderen scoren, 
samenspelen en de basisregels 
voor het schoolkorfbal. Meedoen 

Schooljeugd schaatst 
toch de elfstedentocht
Limmen - Vrijdag 12 maart 
mochten 308 kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 van de Pax 
Christischool, de Sint Maarten-
school en het Kleurenorkest uit 
Limmen op uitnodiging van de 
Limmerijsclub een middagje 

schaatsen op ijsbaan de Meent.
Ondanks de strenge winter, maar 
door de vele sneeuwbuien is het 
er niet van gekomen om op na-
tuurijs te schaatsen. Daarom or-
ganiseert de Limmerijsclub tra-
ditiegetrouw een schaatsmid-

dag voor de Limmer jeugd. Met 
twee bussen werden de kinde-
ren gehaald en gebracht naar de 
Meent, waar zij bij aankomst een 
stempelkaart kregen met daar-
op de elf steden. Na iedere ge-
schaatste ronde waren ze weer 
in een ander dorp aangekomen 
en kregen zij een stempel. De 
meeste kinderen deden hun ui-
terste best om de stempelkaart 
vol te krijgen en reden enthou-
siast hun rondjes. 
Als traktatie was er warme cho-
colade melk met dank aan Albert 
Heijn uit Limmen, warm gemaakt 
door Zuivelfabriek Ecomel, met 
een heerlijke Friese kruidkoek. 
Al met al een zeer geslaagde 
middag. 
Mochten er kinderen zijn die 
naar aanleiding van deze mid-
dag beter willen leren schaatsen, 
vanaf half oktober start de Lim-
merijsclub weer met het jeugd-
schaatsen op zaterdagochtend 
op de Meent. Hiervoor dient al 
tijdig (in het voorjaar) te worden 
opgegeven. Meer informatie is te 
verkrijgen bij Paul Mink,tel.0251-
656434. 

Mini-WK bij Vitesse’22
Castricum - Op woensdag 21 
april verandert het Castricumse 
sportpark van Vitesse’22 in een 
klein stukje Zuid-Afrika. Op deze 
dag kunnen de kleinste sporters 
van Castricum een gooi doen 
naar het wereldkampioenschap 
voetbal op de Mini-WK die dit 
jaar voor het eerst door Vitesse 
wordt georganiseerd. 
De wereldkampioenschappen 
voetbal zijn altijd een enorme 
publiekstrekker. Nu sinds een 
aantal jaren ons Nederland goed 
scoort op het WK onder de 21 en 
onder de 18 neemt Vitesse hier-
in een voorsprong met de Mini-
WK voor onder de acht jaar. In-
middels heeft een grote groep 
jeugdige spelers zich reeds aan-
gemeld en stromen nieuwe aan-
meldingen nog steeds binnen. 
Vitesse hoopt met deze middag 
een leuk en gezellig voorjaars-
toernooi op de jaaragenda te 
zetten in het midden van het sei-
zoen. “Voetbal leeft in deze tijd 
van het jaar in de aanloop naar 
het WK en op deze manier kun-
nen ouders van jonge sportieve 
kinderen ruiken aan het voetbal”, 
aldus de organisatie. “Enthousi-
aste ouders kunnen hun kinde-
ren tegen het einde van het sei-

zoen mooi mee laten trainen en 
zich zo oriënteren op een even-
tuele voetbalcarrière voor hun 
zoon of dochter bij Vitesse‘22.” 
Mede door de enthousiaste me-
dewerking van maar liefst acht 
Castricumse basisscholen lijkt 
niets het Mini-WK in de weg te 
staan. Zowel jongens als meis-
jes met veel balgevoel  zullen de 
21ste strijden om de felbegeer-
de eerste titel in de klas te kun-
nen laten zien. Voor de groepen 
één en twee  worden speelse cli-
nics en verschillende voetbal-
spelletjes in competitieverband 
gehouden. Bij de groepen drie 
en vier zal er dus een heuse lan-
denstrijd losbarsten. Nu al wordt 
er gesproken of ook op de Puik-
man Duitsland altijd wint of toch 
Nederland er met de titel van-
door gaat. Grote vraag is nog wie 
in welk team zit. “Turkije, Honga-
rije, Amerika of China, dat hangt 
van de creativiteit van de kinde-
ren zelf af, daar hebben wij geen 
invloed op.”
Opgeven kan nog tot 7 april per 
mail, mini-pupillen@vitesse22.nl 
met naam, geboortedatum, tele-
foonnummer, de school en klas. 
Opgeven kan individueel of per 
team van vier of vijf kinderen. 

Stipriaan en Adrichem 
bezochten Vitesse’22
Castricum - Vrijdagavond 19 maart gaven AZ trainers Adrichem en 
Stipriaan een keepersclinic aan de jeugd van Vitesse’22. Alle keepers 
van de D-pupillen tot en met A-junioren hebben geleerd en genoten 
van deze bijzondere avond op sportpark de Puikman. Speciale aan-
dacht was er voor de vang- en traptechniek van keepers en het heer-
sen in het eigen 16 meter gebied. Waardevolle tips en leuke oefenin-
gen dragen effectief bij aan de ontwikkeling van deze jeugdige kee-
pers op weg naar de top.

is geheel kosteloos en opgeven 
kan via dit e-mailadres: rhierck@
gmail.com. 

Na het schoolkorfbaltoernooi is 
er de mogelijkheid voor kinderen 
uit de groepen 3, 4, 5 en 6 om vijf 
keer vrijblijvend mee te trainen 
op woensdagmiddag van 17.00 
uur tot 18.00 uur bij de start-
groep. Kinderen uit de groepen 
7 en 8 kunnen op dinsdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 uur mee-
trainen met de D-pupillen. Meer 
informatie is te vinden op www.
kv-helios.nl of bij Rutger Hierck 
0251-673613.

Supportersbus is ondanks 
verlies Vitesse groot succes
Castricum - Historische tafere-
len zondagmiddag op het par-
keerterrein bij Aldi op de Puik-
man. Een grote groep suppor-
ters had zich daar verzameld 
voor de door de supportersver-
eniging georganiseerde busreis 
naar VVW in Wervershoof. Uiter-
aard met vele bekende Vitesse-
gezichten. 
Herinneringen aan vroeger, toen 
Vitesse 1 bij elke uitwedstrijd per 
bus reisde, waren dan ook niet 

van de lucht. Tijdens de heenreis 
steeg de stemming al snel, want 
ja, zo’n busreis is toch net zo’n 
ouderwets schoolreisje. 
De wedstrijd zelf deed overigens 
geen goed voor de supporters, 
want Vitesse bakte er niet veel 
van tegen het laaggeklasseer-
de VVW. 
Nadat Vitesse vlak voor tijd ook 
nog een beslissende tegentref-
fer moest incasseren, vertrok de 
groep enigszins morrend richting 

de bus. Omdat er een sponsor 
was gevonden voor een drank-
je tijdens de terugreis, en mede 
omdat door de resultaten van de 
concurrenten Vitesse alles nog 
in eigen hand bleek te hebben, 
steeg de stemming al snel tot 
grote hoogte. 

Niet in de laatste plaats door 
een optreden van Jan Zoontjes, 
wiens repertoire uit volle borst 
werd meegezonden door alle 
supporters. Nadat chauffeur Ge-
rard Bleijendaal zijn passagiers 
weer keurig op de Puikman had 
afgezet, werd de gezellige mid-
dag op gepaste wijze afgesloten 
in de eigen kantine. 

Red Stars verliest 
het eerste oefenduel
Castricum - Red Stars heeft 
zondag de eerste oefenwed-
strijd van het seizoen verloren. 
Northern Stars bleek in Leeu-
warden met 11-7 een maatje te 
groot. Het duel speelde zich af 
in een laag tempo. Positieve uit-
schieters waren Koen Glorie, met 
twee honkslagen, en vooral Je-
roen Groenendal, met een twee- 
en een driehonkslag. De Castri-
cummers posteerden in het ho-
ge noorden Sander van Lubeck, 

Arjan van der Kort en Joost Kuijs 
op de werpersheuvel.
Het was voor de honkbalploeg, 
na een winter met zaaltrainin-
gen, de eerste keer dat het bui-
ten in actie kwam. De competitie 
start voor Red Stars op zondag 
11 april, met een uitwedstrijd bij 
Double Stars in Heiloo. 
Zondag 28 maart komt Flying 
Petrels op bezoek op De Puik-
man. Deze ontmoeting begint 
om 14.00 uur.

Hardlopen in de dui-
nen met DEM Atletiek
Regio - Elke zaterdagochtend 
start om 09.00 uur de DEM-duin-
loopgroep vanaf duinparkeer-
plaats ‘Het Kraaijennest’, schuin 
tegenover snackbar ‘de Patato-
loog’ aan de Rijksstraatweg tus-
sen Castricum en Heemskerk.
Er is een programma voor begin-

ners, gevorderden en voor lopers 
die tussen beginners en gevor-
derden inzitten. Elk programma 
is zodanig samengesteld dat de 
deelnemer binnen diens groep 
naar eigen vermogen kan mee-
doen zonder dat snelheidsver-
schil met de andere lopers hin-

derlijk wordt. Elke training is in 
principe opgebouwd uit een 
warming-up, een stuk loopscho-
ling, de loopoefening en tot slot 
een cooling-down.
De training wordt verzorgd door 
trainers en ervaren hardlopers 
van Atletiekvereniging DEM. . 
Wie interesse heeft kan gewoon 
eens meedoen. Men dient dan 
wel een kwartier eerder te ko-
men. Deelnemers dienen zelf 
voor een duintoegangskaart te 
zorgen. Voor meer informatie: 
Jan van Hout, tel. 0251–242302.
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Zon verschijnt, ijs verdwijnt
Castricum - Afgelopen win-
terseizoen hebben 67 kinderen 
in de leeftijd van zes tot en met 
twaalf jaar bij de Schaatsvereni-
ging Kennemer IJsbaan (VKIJ) el-
ke zaterdagmorgen op de kunst-
ijsbaan van de Meent te Alkmaar 
zich geoefend in het langebaan 
schaatsen. En met succes. Naast 
het plezier op de schaats heb-
ben zij prima schaatsdiploma’s 
behaald, te weten:
Het SP-diploma (schaatsproef): 

Wessel Mooij, Amber Blaauw, 
Susan van Amsterdam, Jort Ja-
cobs, Jasper van Domburg, Min-
ke Bouthoorn, Maurien de Jager, 
Jesse Hoebe, Thijs te Riele.
Het A- diploma: Titia Koppe, Ma-
rijn Gianotten, Amber Souwer, 
Finet Neelissen, Willem van Am-
sterdam, Maud Karels.
Het B-diploma: Nordin Blaauw, 
Marith Baltus, Luke van Unen, 
Luna van Wonderen, Elise Wiets-
ma, Marit Doodeman, Kate Strat-

ton-Woodward, Femke Pet, Ga-
by van Burgel, Meike Mooij, 
Britt Hoek, Kate Hortstman, Ca-
to Broenink, Jochem Vahl, San-
ne te Riele.
Het C-diploma: Lizzy Vlaar, Mi-
chelle Bontje, Iris Corstan-
ge, Anouk van Amsterdam, Jet-
te Rood, Malin Docter, Tommie 
de Bruin, Chiel Dijkman, Lotte 
Glerum, Robbert Bommer, Ole 
Neelissen, Marit Welagen, Lieke 
Jacobs, Yoni Bianchi, Joni Them-
men, Rosanna Klaver, Claudia 
van Domburg, Sophie de Ruyter, 
Sacha van de Berg.
Het D-diploma: Lara Schaap, 
Laura de Ruyter, Elise Bouw-
knegt, Gitta Beentjes, Veerle Se-
ijlhouwer, Mariska Mantel, Iris 
van Duijn, Misha Schram, Lucia 
Jongkind, Rose Horstman.
Het E- diploma: Janne Rood, Ja-
mie Karels, Thom de Vries, Ju-
lia de Vries, Eva Gianotten, De-
nise Hoek. De beste technische 
jeugdschaatsers zijn Denise 
Hoek en Thom de Vries. 
De schaatsen gaan nu in het 
vet, maar na de zomer start men 
weer met een nieuw seizoen. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: Annemarie Beekman, tel. 
0251-650306, www.vkij.nl.

BodyStyle Healthcenter orga-
niseert Spinning4Duchenne
Castricum - BodyStyle He-
althcenter organiseert in samen-
werking met Biken4Duchenne 
op zondag 11 april van 10.30 tot 
14.30 uur een Spinning® mara-
thon voor het goede doel. De op-
brengst hiervan gaat dit jaar naar 
de Duchenne Heroes. Plaats van 
actie is BodyStyle Healthcenter 
in sporthal de Bloemen.

Duchenne Heroes
Duchenne Heroes is een zwa-
re en indrukwekkende moun-
tainbiketocht die gereden wordt 
van Luxemburg naar Nederland. 
De helden leggen zeven unieke 
etappes af door vier landen en 
fietsen gemiddeld honderd ki-
lometer per dag. Een uitsteken-
de prestatie. Bijzonder gegeven 
hierbij is, dat de opbrengst van 
deze tocht besteed wordt aan de 

genezingsontwikkeling voor pa-
tiënten die lijden aan de ernstige 
spierziekte Duchenne.

Duchenne Spierdystrofie
Duchenne Spierdystrofie is een 
ernstige en erfelijke spierziek-
te die vrijwel alleen bij jongens 
voorkomt. Helaas is er nog geen 
genezing  mogelijk. De laatste 
ontwikkeling van nieuwe behan-
delmethodes heeft de levensver-
wachting van de patiënten ver-
hoogd tot 30 jaar, maar zelfs nu 
sterven er patiënten voordat zij 
de pubertijd bereiken. Een we-
tenschappelijke doorbraak lijkt 
nu eindelijk in zicht. Eén van de 
projecten die mede door Du-
chenne Heroes is gefinancierd, 
levert hoopgevende resultaten 
op bij onderzoeken. De eerste 
klinische testen met een groep 

patiëntjes is inmiddels gestart. 
Eindelijk gloort er hoop voor de 
toekomst.

Biken4Duchenne
Biken4Duchenne is een team 
van vier Castricumse vaders die 
de Duchenne Heroes gaat rijden 
en proberen 15.000-20.000 euro 
bij elkaar te fietsen voor dit goe-
de doel. Rutger Kol, één van de 
teamleden van Biken4Duchenne, 
zal ook lesgeven tijdens de Spin-
ning Marathon.
Wie wil deelnemen aan de Spin-
ning® marathon kan een e-mail 
sturen naar info@bodystylefit-
ness.nl. 

Voor meer informatie of spon-
soren over Bike4Duchenne kan 
men een e-mail sturen naar in-
fo@biken4duchenne.nl. 

Piet van Wonderen 
aast op de clubtitel
Castricum - In de 23e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft Piet 
van Wonderen met een overwin-
ning op Sander Mossing Hol-
steijn te kennen gegeven, dat 
hij zich wil mengen in de strijd 
om het clubkampioenschap, met 
nog acht ronden te gaan. 
Piet passeerde Sander op de 
ranglijst en staat nu derde met 
minieme achterstand op Thomas 
en Heleen. 
Piet is in topvorm en heeft van de 
toppers verreweg de beste score 
uit de laatste tien ronden. Opval-
lend is zijn degelijke speelstijl op 
dit moment. 
‘Golden’ van Wonderen wist 
de wat verdachte zwarte ope-
ning van Sander die op 1.e4,d6 
2. d4.. f5 liet volgen overtuigend 
te weerleggen. Hij hield de druk 
vast tot het eindspel en was 
enigszins beduusd dat de over-
winning zo makkelijk tot stand 
kwam.
Koploper Thomas remiseer-
de zeer snel tegen Heleen en is 
daarmee ook koploper voor wat 

betreft het aantal behaalde remi-
ses in deze competitie.
Wouter Beerse wordt niet ge-
hinderd door openingskennis en 
speelt met zwart altijd de Sicili-
aan tegen e4. Dit keer was het 
Han Kemperink die met de wit-
te stukken flink voordeel kreeg, 
maar zich uiteindelijk stukbeet 
op de verdedigende capaciteiten 
van Wouter. En zoals vaker dit 
seizoen kreeg Wouter het voor 
elkaar om met een ‘schwindel’ 
de partij naar zich toe te trekken. 
En dan moet je je natuurlijk af-
vragen, of er dan nog sprake is 
van mazzel of dat je die mazzel 
afdwingt. Winst voor Wouter dus. 
Ook Wouter is nog kanshebber 
in de race om de clubtitel.
John Chadwick raakte met wit 
verward in het labyrint van de 
Pirc opening van Willem Pool. 
Een klassieke centrumstrijd vond 
plaats en John leek toch nog 
aardig weg te komen. Maar toen 
was daar op klaarlichte dag een 
mooie combinatie van Willem, 
wat stukverlies voor John inhield. 
Snel gaf John daarna op.

Twee CAS RC-junioren naar EK in Italië
Castricum - Deze week reizen 
twee junioren van CAS RC met 
Oranje naar Italië voor het EK tot 
18 jaar. Wietse Keuning en Mark 
Jonker behoren tot de selectie 
uitverkorenen om Nederland te 
vertegenwoordigen bij dit Euro-
pese kampioenschap. Daarmee 
wordt opnieuw duidelijk dat de 
jeugdopleiding van CAS RC suc-
cesvol is; tot nu toe werden nog 
ieder jaar Castricumse spelers 
afgevaardigd voor de Nationa-
le selectie.
Het is niet zo verwonderlijk dat 
Keuning en Jonker geselecteerd 
zijn. Hun positie op het veld bete-

kent dat ze veel moeten samen-
werken. Jonker speelt met num-
mer 8 en is de achterste man in 
de scrum. Keuning is scrumhalf 
en heeft rugnummer 9. Ze zijn 
derhalve heel goed op elkaar in-
gespeeld en dat is cruciaal bij het 
opzetten van een aanval. Boven-
dien zijn de juniors van CAS RC 
hard op weg richting prijzenkast, 
want afgelopen zaterdag werden 
de kruisfinales bereikt. Zo ligt er 
naast de titel van de Ladies nog 
een kampioenschap in het ver-
schiet voor CAS RC. 
Oranje onder 18 speelt zaterdag 
27 maart nabij Treviso de eerste 

wedstrijd tegen het fysiek sterke 
Oekraïne. Op dinsdag 30 maart 
is de volgende partij en de fina-
le is op vrijdag 2 april. Uiteraard 
hopen de coaches dat Oran-
je zijn plaats in poule B kan be-
houden. 
Bij winst donderdag is dat doel al 
bereikt, maar uiteraard wil men 
graag ook voor de prijzen gaan 
en de toernooiwinnaar promo-
veert naar de A-poule van de 
Fira (Het UEFA van de rugbywe-
reld). De resultaten van Keuning 
en Jonker en hun ploeggenoten 
zijn te volgen via www.fira-aer-
rugby.com.

B-aspiranten zijn het 
goudhaantje van Helios
Castricum – Het was spannend 
tot en met de laatste speelronde, 
maar het is toch gelukt. Zowel de 
B1 als de B2 van Helios wist een 
geweldig korfbalseizoen te be-
kronen met het kampioenschap.
De spanning in beide compe-
tities was om te snijden. De B1 
moest een lastige uitwedstrijd 
spelen tegen Purmer B1. Die 
ging met 5-4 verloren, maar om-
dat de concurrentie ook verloor 
had Helios aan 18 punten uit 12 
wedstrijden voldoende om de ti-

tel te pakken. Met 96 doelpunten 
voor en 56 tegen is het team de 
terechte kampioen. Vooral in de 
slotfase van de competitie wer-
den er een paar grote overwin-
ningen behaald. 
De B2 moest hun laatste wed-
strijd van Mik B2 winnen om 
kampioen te worden. Het stond 
lang 1-2 en toen de 1-3 tien mi-
nuten voor tijd viel, was de span-
ning er af. Ze wonnen de wed-
strijd uiteindelijk ruime cijfers: 7-
2.

Castricum - De jaarlijkse club-
crosskampioenschappen van 
AVC worden dit keer gehouden 

Clubcrosskampi-
oenschappen AVC

op dinsdag 30 maart. Alle leden 
worden uitgenodigd hier aan 
mee te doen. Als vanouds vin-
den de wedstrijden plaats op het 
parcours aan de overkant van de 
Zeeweg. Voor meer informatie: 
www.avcastricum.nl.
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Lisanne Schoonebeek en Ryan 
Clarke winnen de crossfinale
Castricum - AV Castricum-at-
leten Lisanne Schoonebeek (pu-
pil A1) en Ryan Clarke (junior 
D2) behaalden tijdens de finale 
van de atletiekcross in de regio 
Noord-West en Midden-Neder-
land het goud in hun categorie. 
Daarnaast gingen er een zilve-
ren medaille (Vincent Hazeleger, 
junior C) en een bronzen (Tobi-
as Vrolijk, minipupil) mee terug 
naar Castricum. 
Op een zwaar, drassig bospar-
cours in de Wieringermeer ver-
schenen afgelopen zaterdag 
honderden atleten aan de start 
van de jaarlijks crossfinale. Met 
name in de jonge leeftijdscate-
gorieën (‘pupillen’) was de deel-
name groot, met soms wel 80 
deelnemers (pupillen A). Twintig 
AVC-atleten tussen de 7 en 17 
jaar hadden eerder al - in voor-

rondes - een startbewijs voor de-
ze finale weten te behalen. 
Naast het eremetaal waren er 
meerdere aansprekende pres-
taties. Zo eindigden Lensa Said 
(pupil C), Ludo van Kruistum en 
Paulien Verhaar (beiden pupil 
A2), Carlijn van Esch (junior C) 
en Krijn Schagen (junior A) in de 
top tien. Verder zorgde de spor-
tieve inzet van Daniel Andriessen 
(junior B, 18e), Sven Schoone-
beek (junior D2, 19e), Suzanne 
Vergouw (junior C, 29e), Marijn 
v.d. Graaf (junior D2, 31e), Kas-
per Vrolijk (pupil B, 37e), Maaike 
Bakker (pupil A2,  42e), Renée 
Koopman (junior C, 42e), Mor-
ris Jansen (junior D2, 42e), Da-
ni Jonker (pupil B, 47e) en Joris 
Bos (junior C, 57e) voor een ge-
slaagde dag waarop AVC tevre-
den kan terugkijken. 

Ryan Clarke (links vooraan) crosskampioen van Noordwest en Mid-
den Nederland.

Negende veiling van de 
toekomst bij Vitesse’22
Castricum - Zaterdagavond 27 
maart om 20.00 zal de eerste af-
slag plaatsvinden van de negen-
de veiling in de kantine van Vi-
tesse’22. Volgens de sponsor-
commissie zal het weer een ge-
zellige avond worden met twee 
fantastische veilingmeesters.
Dit jaar is er een andere thema-
kavel georganiseerd ten opzich-
te van de voorgaande jaren. Was 
het andere jaren het Gala of the 
Year en Tiroleravond en Henny’s 
Diner Hippique, dit keer wordt 
het S.O.S. Sound of the Seven-
tiens. 
Verder zijn er weer veel nieuwe 
kavels ingebracht door de mid-
denstand uit Noord-Holland. Per 

slot van rekening heeft Vitesse’22 
een bekende en goeie naam in 
de regio. Ook Vitesse-leden heb-
ben weer veel mooie kavels in-
gediend, onder andere het derde 
Puikman Open golfevenement, 
bezoek aan Theater Carré, een 
dag kamer sauzen, concert Vo-
Town Allstars en bezoek aan een 
Belgische brouwerij. 

Iedereen wordt uitgenodigd om 
dit spektakel mee te maken. Men 
ontvangt dan tevens een lot voor 
de verloting van een gratis over-
nachting voor 2 personen inclu-
sief ontbijt in het ***** Amstel In-
tercontinental Hotel te Amster-
dam.

Limmen wint verdiend, 
maar gelukkig tegen ZTS
Limmen - In een heerlijk len-
tezonnetje vertrok Limmen zon-
dagmiddag naar Zaandam voor 
het duel tegen ZTS. Verschil-
lende supporters konden ruim-
schoots sfeer (en chocolade 
geuren) proeven, aangezien de 
wedstrijd om 14:30 uur begon, 
een half uur later dan normaal.
De wederom veel meegereisde 
supporters zagen Limmen direct 
fel van start gaan. Met de off-day 
van Limmen 2 en een construc-
tief gesprek op de donderdag in 
het achterhoofd wist Limmen dat 
een slappe start fataal zou kun-
nen worden.

De beleving en het vertrouwen 
waarmee enkele spelers speel-
den was niet te vergelijken met 
het povere spel van vorige week. 
Met name Rik Seignette was ge-
brand op een revanche en het 
getuigt van mentale kracht om 
tot een van de uitblinkers te be-
horen.
Na al enkele kansjes te hebben 
gekregen, na onder andere een 
aantal keer goed doorzetten van 
rechtsbuiten Koen Nijman, werd 
de ban in de 20ste minuut door-
broken.
Na een onderschepping via Rik 
Seignette belandde de bal bij 
Rene Hof. Zijn kapbeweging was 
de linksback iets te machtig en 
wist Rene alleen op onreglemen-
taire wijze in de 16 meter te stop-
pen. Een terechte penalty werd 
hard en hoog ingeknald door 
specialist Harry Verduin. 0-1.
Toch was het zeker niet ge-

daan. ZTS had hierna het bete-
re van spel. Met name de snelle 
rechtshalf van ZTS zorgde voor 
een hoop gevaar. Rens Min werd 
hierdoor gedwongen meer deze 
opkomende man af te stoppen 
en toch de nodige rugdekking 
te geven bij een aanval over de 
rechterflank. De tactisch sterke 
Rens Min wist door positioneel 
goed te staan veel aanvallen zo-
doende af te slaan, maar een mi-
nuut voor rust was het dan toch 
bijna raak.
De rechthalf kwam oog in oog 
te staan met Jesse Piscaer, maar 
zijn uitstekende reflex voorkwam 
de gelijkmaker. Toen Rene Hof, 
geblesseerd op de grond lig-
gend, vlak voor rust een trap in 
zijn rug kreeg en er vanuit het 
niets een opstootje ontstond was 
de thee meer dan welkom.
Tijdens de rust werd door diverse 
spelers al aangegeven niet meer 
helemaal fris te zijn. Met het oog 
hierop begonnen de drie ver-
se en scherpe wissels direct met 
warm lopen na de rust.
Want dat ZTS niet van plan was 
om op te geven bleek al na een 
minuut toen wederom Jesse een 
doelpunt in de weg stond met 
een knap gepareerd afstands-
schot.

Gedurende tweede helft ontspon 
zich vervolgens een spannende 
strijd, waarbij beide teams ve-
le kansen kregen. Met name het 
conditioneel sterkere Limmen 
kreeg steeds meer de overhand.
Toch was het in de 75ste minuut 

ZTS dat na wat kap- en draai-
werk in de 16-meter een on-
houdbaar schot kon lossen, 1-1.
Vlak hierna kon Limmen alweer 
op voorsprong komen. Een zeker 
doelpunt van Rene Hof na een 
mooie steekpass werd beheerst 
afgerond. Echter de grensrechter 
besloot te vlaggen en de scheids-
rechter nam dit signaal over.
Kansen bleven er echter komen, 
met name omdat ZTS achterin 
veel ruimte weg gaf. Er werd dan 
ook niet zorgvuldig met de kan-
sen om gegaan. Door dit slimmer 
en doeltreffender uit te spelen 
had Limmen de wedstrijd veel 
eerder kunnen beslissen.

Dat in de 85ste minuut Jeroen 
Veldt zijn matige optreden wist 
te masceren door dan toch nog 
voor de 1-2 te zorgen zorgde 
voor een enorme ontlading bij 
alles wat Limmen lief was. Een 
tip-in van dichtbij na een ‘gewel-
dig’ schot van de sterk ingeval-
len Jim Ruiter werd ZTS fataal.
Toen de scheidsrechter, die ver-
der de wedstrijd goed onder 
controle had, een zuivere penal-
ty niet toekende aan ZTS in de 
laatste minuut waren de drie be-
langrijke punten een feit.
Wellicht dat het onsportieve ge-
drag gedurende de wedstrijd van 
enkele ZTS spelers ook geen po-
sitieve invloed heeft gehad op de 
scheidsrechter. Zo werkt dat nu 
eenmaal in de voetbal.

Volgende week een inhaalweds-
tijd thuis tegen Purmerend. 

Limmen - Vrijdag 19 maart was 
ronde 21. J. de Graaf leek met 
een stuk meer op een zekere 
overwinning af te stevenen te-
gen D. de Vries, maar overkwam 
de ergste nachtmerrie van een 
schaker door zomaar zijn dame 
weg te geven. K. Kramer moest 
al zijn verdedigingskunsten aan-
wenden tegen de aanvallende J. 
Admiraal en wist inderdaad de 
stelling op remise te houden. J. 
Borst wist niet wat hem over-
kwam toen hij met twee pion-
nen meer plotseling werd verrast 
door een niet te stuiten konings-
aanval van G. Hafkamp. W. v.d. 
Bult overzag in een gelijke stand 
een afgrijselijke aftrekschaak 
met damewinst, hij sputterde 
nog wat na maar verloor snel. 
E. Stolp bouwde secuur zijn pi-
onwinst uit naar een gewonnen 
eindspel tegen B. Blekemolen. H. 
Levering was totaal uit vorm en 
gaf al in de opening stukken weg 
tegen N. Pepping die het verder 
niet moeilijk had. Komende vrij-
dag is het Paastoernooi.

Schaakblindheid 
bij SV Vredeburg

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - dE flamIngo’S
PUPIL VAN DE WEEK: IVAr VAN DE KAmP

ZONDAG 28 mAArt
AANVANG 14.00 UUr

zondag 28 maart 14.00 uur:

Limmen 1 - Purmerend 1

balsponsor:  hoveniersbedrijf groot tuinen Limmen

pupil v.d. week:  stef en tom de wiLdt (Limmen d2)
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Gratis huid- en make-upadvies
Estée Lauder verrijkt collectie 
drogisterij-parfumerie Visser
Castricum - Drogisterij-par-
fumerie Visser gevestigd in de 
Burgemeester Moojstraat heeft 
het assortiment verrijkt met het 
luxe cosmetica merk Estée Lau-
der. Naast mooie huidverzor-
gingsproducten en diverse par-
fum, hebben zij ook een uitge-
breide keuze aan make-up ar-
tikelen. Estée Lauder wordt 
naast hun bekende parfums ge-
roemd om hun krachtige huid-
serums die de huidconditie ver-

beterd, herstelt en antiveroude-
rend werkt. Wie kennis wil ma-
ken met dit mooie merk, wordt 
uitgenodigd voor een vrijblijvend 
huid- en make-upadvies. Tot en 
met 3 april krijgt men 20% kor-
ting op alle producten van Estée 
Lauder. Naast Estée Lauder heeft 
men keuze uit de merken Lancô-
me, Biotherm, Clinique, Clarins 
en Lancaster. Met de gratis klan-
tenkaart krijgt men op deze pro-
ducten 10% korting. 

Maak afspraak op 1 april 
Jubileumaanbieding bij 
SensatioNail Heemskerk
Heemskerk - ‘1 april, nee dit is 
geen grap’. Zo begon Sensatio-
Nail twaalf jaar geleden. Reden 
dus om dit jaar het twaalfjarig ju-
bileum te vieren met een fantas-
tische aanbieding. Permanente 
make-up, een schoonheidsbe-
handeling of een set kunstna-
gels voor de helft van de prijs 
voor iedereen die op 1 april belt 
voor een afspraak. Deze aanbie-
ding geldt niet voor nabehande-
lingen.
De specialiteiten buiten de klas-
sieke schoonheidsverzorging en 
huidverbetering, is het aanbren-
gen van permanente make-up. 
Er wordt ruim de tijd genomen 
om wensen en problemen te be-
spreken. Dit geldt ook voor het 
corrigeren van wenkbrauwen. 
De klant moet kunnen kiezen 
met welke vorm zij zich het pret-
tigst voelt. Het gaat tenslotte om 
iemands gezicht en het eindre-
sultaat mag nooit tegenvallen.
Het kiezen van de juiste kleur 
pigmenten is een vak apart, an-
ders dan zomaar een wenk-
brauwpotlood of poeder aan 
brengen moeten pigmenten 
mee kleuren en samensmelten 
met de kleur van de huid. Sen-

sationail streeft naar zo natuur-
lijk mogelijke wenkbrauwen die 
in het gezicht passen. Dat vraagt 
om een specialisme, evenals de 
huidanalyse, waarbij structuur 
en ondertoon van de huid van 
groot belang zijn voor het per-
fecte eindresultaat. Jarenlange 
ervaring en een aantal jaarlijkse 
updates, het ontmoeten van vak-
genoten en bijwonen van con-
gressen maken het mogelijk de-
ze gecompliceerde behandelin-
gen mooi, verantwoord en pijn-
loos uit te voeren.
Bij SensatioNail wordt gewerkt 
met de allernieuwste hightech 
apparatuur voor het  mooiste en 
meest optimale resultaat. Sen-
sationail voldoet aan alle stren-
ge eisen, die in dit vak word ge-
steld, en is in het bezit van een 
vergunning.
Bij SensatioNail vindt men de 
allernieuwste lasertechniek, de 
High Power lightsheerlaser. De-
ze lasertechniek is op dit mo-
ment de snelste methode om on-
gewenste haargroei te verwijde-
ren en daarbij ook nog zeer be-
taalbaar. 
Bij SensatioNail worden de la-
ser behandelingen door ervaren 

HBO-opgeleide huidtherapeuten 
uitgevoerd. Tevens is er een nau-
we samenwerking met een der-
matoloog.
Met de Iridex Varilite laser ver-
dwijnen pigmentvlekken als 
sneeuw voor de zon. De huid 
ziet er weer stralend uit met een 
tot drie behandelingen. Dit geldt 
ook voor rosacea, gesprongen 
adertjes, spinnetjes en bloed-
blaartjes in het gezicht. Behan-
delingen aan het gelaat worden 
veelal door de zorgverzekeraar 
vergoed.

Wie belangstelling heeft kan ge-
bruik maken van een gratis con-
sult en proefbehandeling bij 
Schoonheidssalon & Nagelstu-
dio SensatioNail, De Vissers-
traat 21B in Heemskerk, tel.: 06 
25090482, website www.sensa-
tionail.nl.

“Nieuwe successiewet-
geving biedt perspectief”

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied. 
“Sinds 1 januari van dit jaar is er 
veel veranderd in de vroegere 
successiewet. Het begint al met 
de naam die is gewijzigd in erf- 
en schenkbelasting. Deze belas-
ting wordt geheven als iemand 
geld ontvangt van een schenker 
of van een overledene. De hoog-
te van deze belasting is afhanke-
lijk van hoe nauw de band is tus-
sen de ontvanger en de schen-
ker. Onder bepaalde voorwaar-
den kunt u een beroep doen op 

een vrijstelling.”
“Tot 1 januari was het zo dat u 
als ouder aan uw kind 4.556,- 
euro per jaar belastingvrij mocht 
schenken. Deze vrijstelling is in 
de nieuwe wet verhoogd naar 
5.000,- euro per jaar. Als u een 
bedrag aan uw kinderen schenkt 
van meer dan 5.000,- euro, moet 
u over het deel dat boven de  
5.000,- euro komt, belasting be-
talen. De totale vrijstelling van 
5.000,- euro geldt voor uw kind 
en zijn of haar partner. In bepaal-
de gevallen kan uw kind echter 
een beroep doen op een veel ho-
gere vrijstelling.”
Verhoogde vrijstellingen
“Deze eenmalige hoge vrijstel-
ling bedraagt 24.000,- euro (tot 
1 januari was dit 22.760,- euro). 
Wat nieuw in de wet is, is dat u 
uw kind eenmalig 50.000,- euro 
belastingvrij kunt schenken voor 
de aanschaf van zijn eigen wo-
ning. Om voor deze vrijstellingen 
in aanmerking te komen, mag 
uw kind niet ouder zijn dan 35 
jaar. Als uw kind ouder dan 35 
is, maar wel getrouwd is of duur-
zaam samenwoont met een part-
ner die jonger is dan 35 jaar, is 
de vrijstelling toch geldig.”

Helpen bij aanschaf woning
“Vooral de verhoogde vrijstelling 

kan voor zowel u als uw kind in-
teressant zijn. Wat is er nu mooi-
er om uw kind te kunnen helpen 
met de aanschaf van een woning 
en tegelijkertijd hiermee belas-
tingvriendelijk te kunnen schen-
ken? Als u in de gelegenheid 
bent om vermogen over te dra-
gen aan uw kinderen is het ver-
standig om daar hulp bij in te 
roepen van een deskundig ad-
viseur. Wij helpen u te voorko-
men dat u minimaal 10% belas-
ting betaalt over uw gespaar-
de geld. Een mogelijkheid is om 
jaarlijks binnen de maximale 
schenkingsvrijstelling vermogen 
over te hevelen naar uw kinde-
ren. Dit kan met behulp van een 
generatieplan of een spaarreke-
ning via onze SNS Regiobank 
met gunstige rentetarieven. Ik 
kan me zomaar voorstellen dat u 
uw erfdeel aan uw kinderen wilt 
schenken en niet aan de belas-
tingdienst. Kom gerust eens bij 
ons langs voor een goed advies 
en voorkom dat uw kinderen erf- 
of schenkbelasting moeten be-
talen.” 

Univé Noord-Kennemerland is 
te vinden op de Maerelaan 6 in 
Heemskerk, tel 0251-657075, in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. 072-5053581. 

Stichting Ook voor Jou 
houdt twee open dagen
Beverwijk - Op vrijdag 2 en za-
terdag  3 april zijn er twee open 
dagen bij stichting Ook Voor Jou 
aan de Diezestraat 18 in Bever-
wijk. Van 11.00 tot 16.00 uur is ie-
dereen welkom. 

Bijna vier jaar geleden is stich-
ting Ook Voor Jou als particulier 
initiatief gestart met als doel een 
aanvulling te zijn op het toenma-
lige zorgaanbod. De initiatief-
nemers zagen dat er behoefte 
was aan een kleinschalige kwa-
litatief goede dagbesteding voor 
mensen met verstandelijke en/
of lichamelijke beperking of niet 
aangeboren hersenletsel waar 
veel individuele aandacht moge-
lijk is. Op de dagbesteding wor-
den onder andere zeepproduc-
ten gemaakt die besteld kunnen 
worden, of ze worden verkocht 
in de eigen winkel en op mark-
ten en braderieën. Ook verzor-
gen de deelnemers een postwijk 
in de buurt. Hiervoor moeten ze 
de post sorteren en daarna ver-
spreiden. 
Daarnaast wordt er arbeidsma-
tig werk verricht voor derden zo-
als het in elkaar zetten van cur-
susboeken, inpakken van speel-
goed, catering voor vergaderin-
gen en wat er nog meer voorbij 
komt. Dit alles wordt in hun ei-
gen tempo gedaan. Tevens wordt 
er regelmatig gekeken of de 
deelnemer nog bepaalde wen-
sen heeft en of de stichting daar-
aan kan voldoen. Ook het zoeken 

van een externe werplek behoort 
tot de mogelijkheden.
Daarnaast was er bij ouders van 
kinderen uit het speciaal onder-
wijs, die door hun beperking niet 
op reguliere clubs terecht kun-
nen, een grote behoefte aan op-
vang. Hiervoor werd er op de 
woensdagmiddag en de zater-
dag opvang gerealiseerd voor 
deze groep kinderen. Tijdens de-
ze opvang worden er leuke din-
gen gedaan zoals knutselen, 
voetballen, naar de speeltuin et 
cetera. Ook is er de mogelijkheid 
van individuele thuisbegeleiding. 

Aangezien de stichting vraag-
gericht werkt zijn er in korte tijd 
meer onderdelen ontstaan. Zo 
is er nu ook naschoolse- en va-
kantieopvang voor de kinderen 
uit het speciaal onderwijs. Tij-
dens de schoolvakanties wordt 
er een programma samenge-
steld waar de ouders de kinde-
ren op in kunnen laten schrij-
ven. Uit de groep van de opvang 
is een tienergroep ontstaan. Met 
deze tienergroep wordt er om 
de twee weken een activiteit ge-
pland afgestemd op de jongeren 
zelf. Ook is er een 16+ groep met 
jong volwassenen met een be-
perking die ongeveer één maal 
in de vijf weken, met begelei-
ding, op stap gaan. 
Meer informatie over de stich-
ting en de open dagen zijn te 
vinden op de website www.ook-
voorjou.com



Kozijnenspecialist in Opmeer 
‘Naar buiten’ bij Schipper’
Regio - Toe aan nieuwe kozij-
nen, een dakkapel, tuindeuren 
of een schuifpui? Kies duurzame 
producten voor meer vrije tijd. 
Schipper Kozijnen organiseert 
van 28 maart tot en met 3 april 
de themaweek ‘Naar buiten’. 

De showroom van Schipper Ko-
zijnen aan De Veken 201 in Op-
meer biedt belangstellenden de 
mogelijkheid kennis te maken 
met producten van kunststof en 
aluminium. Een actueel thema 
en interessante acties maken het 
extra aantrekkelijk om juist deze 
dagen de showroom te bezoe-
ken. Gedurende deze week zijn 
er bovendien drie koopavonden. 
Schipper Kozijnen biedt een se-
lectie producten met het la-
bel ‘Verantwoord Wonen®’ voor 
klanten die energiebewust en 
verantwoord willen wonen. Pro-
ducten die duurzaam zijn en vol-
doen aan de milieueisen, ex-

tra veiligheid en comfort geven, 
en met een uitgebreide garan-
tie voor optimale zekerheid. De 
adviseurs van Schipper Kozijnen 
kunnen belangstellenden er al-
les over vertellen en laten zien in 
de showroom. 
Als onderdeel van ‘Verantwoord 
Wonen®’ biedt Schipper Kozij-
nen haar klanten tijdelijk een 
gratis warmtescan van de wo-
ning aan. De warmtescan, ter 
waarde van 250 euro, wordt uit-
gevoerd door een erkende ther-
mograaf. De scan geeft inzicht 
in de isolatieeigenschappen van 
de woning én tips hoe men nog 
beter kunt besparen op ener-
giekosten. Zonder dat het meer 
geld kost, draagt men ook nog 
eens een steentje bij aan een 
voor in Nederland unieke onder-
neming die 1 juni 2007 van start 
is gegaan. De Verbinding, een 
fabriek in Groningen waar dove 
en slechthorende werknemers 

werken. Zij maken voor Schipper 
Kozijnen dakkapellen, kunststof 
kozijnen en aluminium schuif-
puien.
Schipper Kozijnen is in veertig 
jaar tijd uitgegroeid tot een top-
tien-speler in de Nederlandse 
gevelbranche voor zowel zake-
lijke als particuliere klanten. Het 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) staat volop 
in de aandacht. Schipper Kozij-
nen heeft ‘maatschappelijk ver-
antwoord’ al jaren hoog in het 
vaandel en heeft in februari 2010 
als eerste Westfriese onderne-
ming de MVO-prijs in ontvangst 
mogen nemen. Meer informatie 
is te vinden op www.schipperko-
zijnen.nl/mvo 
De openingstijden in de thema-
week zijn zondag en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur, maandag 
en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en dinsdag, woensdag en don-
derdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

Verlaagd BTW-tarief en houten 
veranda’s bij aannemer Teerenstra 

Castricum - De ontwikkelingen 
volgen zich snel op bij aanne-
mersbedrijf Danny Teerenstra op 
de Castricummerwerf. In 2008 
verwierf het aannemingsbedrijf 
het BouwGarant Kwaliteitskeur-
merk. Het bedrijf voldoet hier-
mee aan de strengste eisen op 
het gebied van kwaliteit en be-
trouwbaarheid en wordt hier-
op periodiek getoetst. Momen-
teel wordt er veel aandacht be-
steed aan de aangepaste regels 
met betrekking tot het gewijzig-
de btw-tarief voor isolatie, stuka-
doors- en schilderwerk. “Tot voor 
kort diende een woning vijftien 
jaar oud te zijn om het zes pro-
cent btw-tarief te mogen hante-

ren. Dat is nu twee jaar”, aldus 
Danny Teerenstra. “En, dit is niet 
alleen van toepassing op schil-
derwerk. Ook het behangen, stu-
kadoorswerk en het toepassen 
van isolatie valt onder deze re-
geling. Natuurlijk heeft de belas-
tingdienst een aantal voorwaar-
den gesteld. Onze mensen op 
kantoor kennen deze regeltjes. 
Vooral bij een redelijk grote ver-
bouwing bespaart men een aan-
zienlijk bedrag. Veel klanten zijn 
niet op de hoogte van deze re-
geling, dus proberen wij dit extra 
onder de aandacht te brengen. 
Wij verrichten alle voorkomen-
de werkzaamheden in en aan de 
woning. Wij plegen nieuwbouw, 

verbouw, onderhoud en reno-
vatie. Van deuren, kozijnen, pla-
fonds, keukens, badkamers en 
dakkapellen tot en met het ge-
heel strippen en opnieuw op-
bouwen van een bestaande wo-
ning. Meer ruimte, meer licht, 
een betere indeling en alles tot 
in de puntjes afgewerkt, kort ge-
zegd: comfortabel wonen. Kwali-
teit, duurzaamheid en aandacht 
voor de klant staan bij ons cen-
traal. Opdrachten worden door 
vakkundig en gemotiveerd per-
soneel uitgevoerd. Wanneer een 
opdracht aan ons wordt gegund 
gaan wij op de afgesproken da-
tum over tot uitvoering. Onze 
klant houden wij op de hoogte 
van de vorderingen en wij trach-
ten overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Uiteraard zijn wij onze 
klanten, indien gewenst, ook van 
dienst met tekenwerk, construc-
tieberekeningen en het aanvra-
gen van de benodigde vergun-
ning. Aannemersbedrijf Danny 
Teerenstra is VCA gecertificeerd 
en werkt volgens het Bouwbe-
sluit en geldende NEN-normen. 
Binnen ons bedrijf omarmen wij 
trefwoorden als: helder, concreet 
en realistisch, maar wellicht onze 
grootste drijfveer is dat wij pas-
sie voor het vak hebben”. 

Bij Timmerbedrijf Ron Limmen 

Een blokhut geheel 
op maat gemaakt
Castricum - Timmerbedrijf Ron 
Limmen is nu ook het adres voor 
een op maat gemaakte blokhut! 
Het is mogelijk te kiezen voor 
verschillende afmetingen, afwer-
kingen en soorten dakbedekking 
wordt. Zoals dakpannen, sedum-
dakbedekking en eventueel plat-
tedaken. Een vrijblijvende of-
ferte zorgt ervoor dat men niet 
voor onaangename verrassingen 
komt te staan. Ook de vergun-

ning en tekening kan door tim-
merbedrijf Ron Limmen geregeld 
worden. Bij dit bedrijf is men aan 
het juiste adres voor kozijnen, 
binnen- en buitendeuren, dak-
kapellen, - ramen en - opbou-
wen. Maar ook de uitbouw van 
de woning behoort tot de speci-
aliteiten. 
Bel voor meer informatie 06-
22228187 of kijk op www.tim-
merbedrijfronlimmen.nl. 



Meer daglicht en ruimte 
met dakkapel of veranda

Jack van der Laan dé 
schilder voor IJmond!
Uitgeest - “Om kwaliteit en vak-
werk te kunnen leveren, ben ik 
na 20 jaar voor diverse werkge-
vers werkzaam te zijn geweest, 
gestart met mijn eigen schil-
dersbedrijf.” Aan het woord is 

Allard Dakwerken
Dakbedekking vak apart
Heemskerk - Wie een verbou-
wing, nieuwbouw of renovatie 
overweegt, wordt automatisch 
geconfronteerd met het maken 
van keuzes op het gebied van de 
dakbedekking. Sinds 1 mei 2009 
is de firma Allard Dakwerken 
actief in deze sector om klan-
ten met raad en daad terzijde te 
staan. Het verstrekken van ob-
jectieve adviezen en het tot in de 
puntjes verzorgen van de uitvoe-
ring zijn de troeven van onderne-
mer Mario Allard. Hij kan daar-
bij terugvallen op een jarenlange 
ervaring in de branche.
Na het behalen van het MBO-
diploma kwam Mario Allard te-
recht bij een dakdekkersbedrijf, 
waar hij aanvankelijk slechts 
een vakantiebaantje zocht. Het 
werk beviel hem echter zo goed, 
dat hij na enige tijd besloot om 
zich te gaan specialiseren in 
dakwerken. Met een loopbaan 
van acht jaar als basis was be-
gin dit jaar het moment geko-
men om als zelfstandig onderne-
mer verder te gaan. Mario ver-
telt: ,,Op de Dag van de Arbeid 
ben ik gestart met mijn bedrijf. 
Het mooie van dit vak is de af-
wisseling, geen klus is hetzelf-
de en samen met de klant be-

Jack van der Laan van het gelijk-
genaamde schildersbedrijf. “Mijn 
schilderswerkzaamheden richten 
zich zowel op schilderwerkzaam-
heden binnen als schilderwerk-
zaamheden buiten. Buitenwerk-

zaamheden kunnen zich beper-
ken tot lichte onderhoudswerk-
zaamheden, maar ook voor het 
opbouwen van een compleet sy-
steem draai ik mijn hand niet om. 
Ook kunt u bij mij terecht voor 
wand- en plafondafwerking. Wie 
liever de wanden en plafonds 
gespoten heeft in plaats van ge-
schilderd, kan vragen naar de 
verschillende mogelijkheden. 
Voor waterschade heeft dit be-
drijf een passende oplossing. 
Jack: “Als ik weg ben is die lelijke 
bruine vlek ook weg. De merken 
waar ik het liefst mee werk zijn 
Sigma, Veveo, Boonstoppel, Wij-
zonol en Sikkens. Allen hebben 
zo zijn specifieke eigenschap-
pen. Het is daarom ook belang-
rijk om het juiste product bij de 
juiste situatie te gebruiken. Wij 
adviseren de mensen hier graag 
over. Vanaf 15 september 2009 is 
het tijdelijke tarief van 6% voor 
het schilderen en stukadoren van 
huizen, die vijftien jaar of ouder 
zijn, vervangen door een perma-
nent tarief van 6% voor het schil-
deren en stukadoren van hui-
zen, die twee jaar of ouder zijn. 
Nieuwsgierig geworden? Vraag 
vrijblijvend een offerte of infor-
matie aan via 06-22307783. Kijk 
ook op www.timmermanijmond.
nl/schilder/schilderwerk.html.

Regio - Het is nog maar net len-
te en we hebben al kunnen ge-
nieten van het eerste voorjaars-
zonnetje. Om ook in huis maxi-
maal te kunnen genieten van het 
nieuwe seizoen, is een dakkapel 
een prima uitbreiding. 
Niet alleen creëert levert een 
dakkapel verrassend veel ruimte, 
men haalt ook veel meer daglicht 
in huis. Een kleine kamer wordt 
veel groter door de vierkante 
meters winst met een dakkapel 
van Select Windows. En omdat 
deze dakkapellen veel daglicht 
binnen laten, haalt men als het 
ware het voorjaar in huis.
De dakkapellen van Select Win-
dows bieden veel voordelen. 
Door het gebruik van duurza-
me materialen is men verze-
kerd van jarenlang woonplezier. 
Select Windows/Van der Vlugt 
maakt voor de opbouw gebruik 
van onder andere volkern Tres-
pa of Keralit platen en monteert 
in de dakkapel de eigen Schüco 
kunststof kozijnen, verkrijgbaar 
in allerlei kleuren middels een 
houtnerffolie. Een ander groot 
voordeel is dat zij slechts één en-
kele dag bezig zijn met de ver-

bouwing. Select Windows / Van 
der Vlugt biedt nog een prima 
product om optimaal te genie-
ten van het heerlijke weer. Door 
een veranda te plaatsen vergroot 
men niet alleen de ruimte in de 
woning, ook geeft een veranda 
de mogelijkheid langer buiten te 
blijven zitten. 

De Select Windows veranda heeft 
als optie een speciale zonwering 
onder het dak en een volglazen 
schuif-draaiwand welke onder de 
veranda geplaatst kan worden. 

En zelfs als het ’s avonds don-
ker en kouder wordt, zit men nog 
heerlijk buiten onder de verlich-
te en verwarmde veranda. Select 
Windows/Van der Vlugt heeft op 

spreek je de mogelijkheden.’’ Al-
lard is actief in de wijde regio en 
mag zowel particulieren als be-
drijven tot zijn klantenkring re-
kenen. ,,Ik heb bijvoorbeeld ook 
gewerkt aan het dak van het ge-
meentehuis in Hoofddorp.’’
Voordat een klant een definitief 
besluit neemt over de toe te pas-
sen dakconstructie levert Mario 
Allard eerst een helder en objec-
tief advies. ,,Voor mij is belang-
rijk dat de klant begrijpt wat er 
precies gaat gebeuren, dus al-
les wordt in duidelijke taal uit-
gelegd. En in principe is er heel 
veel mogelijk. Constructies met 
lood, zink of kunststof, het aan-
brengen van isolatie, enzovoort. 
Ik heb mij gespecialiseerd in re-
novatieprojecten en kleinschali-
ge nieuwbouw.’’ Inmiddels blijkt 
uit de praktijk dat een klant vaak 
weer een nieuwe klant oplevert. 
Een beter bewijs voor het leveren 
van kwaliteit is er niet! 
Op www.allarddakwerken.nl is 
uitgebreide informatie over het 
bedrijf terug te vinden. Van-
zelfsprekend is men altijd wel-
kom voor een vrijblijvend advies 
op maat. Allard Dakwerken, El-
zenhof 11 in Heemskerk, tel.: 06 
14658904. 

dit moment interessante aanbie-
dingen voor dakkapellen en ve-
randa’s. Bel voor meer informa-
tie met Select Windows Van der 
Vlugt, 023-5382277 of bezoek 
de showroom. Een eigen huis is 
het waard! Select Windows/ an 
der Vlugt, Vondelweg 540, Haar-
lem, 023-53822 77. Zie ook www.
vandervlugt.nl. De openingstij-
den van de showroom zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.30 uur, op donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 16.00.



Flinke subsidie op glas via 
Glashandel Johan Bakker
Castricum - Er zit nog steeds 24 
miljoen euro in de subsidiepot  
voor isolatieglas. Johan Bakker 
van de gelijknamige glashan-
del vertelt: “Er zijn wel een paar 
voorwaarden aan verbonden om 
in aanmerking te komen voor de-
ze subsidie. Men is eigenaar en 
bewoner van het pand, het huis 
is van voor 1995 en het is de be-
doeling om minimaal 5 m2 glas 
te plaatsen in de woning.” Er zijn 
nog heel veel woningen waarvan 
de eerste verdieping nog steeds 
niet is voorzien van isolatieglas. 

“Dit is het juiste moment om 
daar verandering in te brengen, 
want men krijgt 35.00 euro per 
m2 terug van het rijk. Wij verre-
kenen dit direct op de factuur. 
De klant hoeft alleen een waar-
debon aan te vragen bij www.
meermetminder.nl. Men heeft 
hiervoor wel een digid-nummer 
nodig. Wie dat niet heeft kan het 
nummer aanvragen via de site.” 
Belangstellenden kunnen vrij-
blijvend een offerte aanvragen 
bij Glashandel Johan Bakker. Hij 

kan dan direct uitrekenen hoe-
veel m2 isolatieglas er wordt ge-
plaatst zodat alle gegevens voor 
de waardebon bekend zijn. Wie 
niet over een computer beschikt, 
wordt geholpen door de mede-
werkers van dit bedrijf. 
Glashandel Johan Bakker is te-
vens het juiste adres voor hard-
glazen deuren, wanden, kunst-
stof kozijnen, hardhouten kozij-
nen, dubbele deuren, draaira-
men, aluminium schuifpuien, 
Velux dakramen, maar ook voor 
creatief zandstralen van bijvoor-
beeld een douchedeur, isolatie-
glas in voordeur met eventueel 
huisnummer of iets persoonlijks. 
Dit wordt door zoon Rob Bakker 
verzorgd. Ook voor het verlijmen 
van glas kan men hier terecht en 
voor reclameborden, auto’s be-
letteren, een tekst op een boot 
en nog veel meer mogelijkhe-
den. Bel voor meer informatie  
0251657321 of kijk op www.glas-
handelbakker.nl.
Het bedrijf is gevestigd op de 
Castricummerwerf 65 in Castri-
cum. 

Peperkamp dé specialist 
in mooie tegels en sanitair
Alkmaar - Alle wensen op het 
gebied van tegels en sanitair on-
der één dak, smaakvol en effi-
ciënt, voor iedereen wat wils. Dat 
biedt Peperkamp Tegels en Sani-
tair. De showroom laat een com-
plete keuze zien aan wand- en 
vloertegels die op overzichtelijke 
wijze wordt gepresenteerd. Deze 
mooie collectie wordt aangevuld 
met een meer dan riante opstel-
ling aan sanitair. Met een opper-
vlakte van ca. 3.200 m” is het een 
van de grootste sanitair en tegel-
showroom van Nederland. 
De showroom bij Peperkamp Te-
gels en Sanitair wordt continue 
aangepast aan de hedendaag-
se trends. Op de eerste verdie-
ping zijn de badkameropstellin-

gen grondig aangepakt en ge-
heel vernieuwd en het is een 
feest om tussen de opstellingen 
door te lopen. Bekende en onbe-
kende, nieuwe fabrikanten heb-
ben hun nieuwste producten ge-
leverd en de een is nog mooier 
dan de ander. De wanden zijn 
modern of juist traditioneel bete-
geld. Het aantal wastafel meube-
len is uitgebreid en iedere stijl is 
vertegenwoordigd. 
Op de begane grond wordt mo-
menteel de natuursteenafdeling 
opgeknapt. Hierna komt de af-
deling wand- en vloertegels aan 
de beurt; er worden grotere vlak-
ken tegels gerealiseerd om een 
nog beter beeld te geven. Ook 
voor aantrekkelijke aanbiedin-

gen kan men bij Peperkamp Te-
gels en Sanitair terecht. De klan-
ten worden uiteraard altijd voor-
zien van een gedegen advies van 
één van de vakkundige mede-
werkers. Ook wanneer de ge-
hele bouw of verbouw uit han-
den wordt gegeven is Peper-
kamp de juiste partner. Peper-
kamp heeft betrouwbare relaties 
om alle projecten tot in de punt-
jes te verzorgen!
Nieuwsgierig? De showroom is 
gevestigd aan de randweg ten 
zuiden van Alkmaar in een op-
vallend geel pand. Het adres is 
Koelmalaan 330 in Alkmaar, tel: 
072-5150641. Kijk ook op www.
peperkamptegels.nl voor meer 
informatie. 

Beperkt budget en toch elke 
dag vakantie in eigen tuin?
Castricum – Wie met een be-
perkt budget een groot effect wil 
bereiken in de tuin, zou kunnen 
denken aan tuinrenovatie. Het 
team van hoveniersbedrijf Met-
zelaar kan door het toepassen 
van betrekkelijk kleine ingrepen 
een tuin met achterstallig on-
derhoud omtoveren tot een klein 
paradijsje. Ook is het mogelijk 
om op simpele wijze af te komen 
van wateroverlast in de tuin. 
Ben Metzelaar vertelt: “Een 
mooie tuin is een verlengstuk 
van het huis en past bij de om-
geving en de bewoners van het 
huis. Wij hebben ons gespecia-
liseerd in het ontwerpen en aan-
leggen van tuinen in samen-
spraak met de klant en wij ver-
zorgen het onderhoud.” Wie niet 

over een onbeperkt budget be-
schikt en zich toch graag wil la-
ten omringen door een fraai stuk 
natuur, kan Metzelaar inschake-
len. 
“Bij tuinrenovatie moet je den-
ken aan eenvoudige ingrepen 
zoals het schoonmaken van de 
bestrating en het snoeien van 
de beplanting waardoor de tuin 
er in een mum van tijd weer uit-
ziet als nieuw.” Het team van dit 
bedrijf bestaat uit vier deskun-
dige hoveniers. Zij hebben zich 
toegelegd op alles wat maar met 
tuinen te maken kan hebben. De 
bestrating, tuinmuren, schuttin-
gen, carports, veranda’s, vlon-
ders, vijvers, kunstgras, verlich-
ting; eigenlijk is bij dit bedrijf al-
les mogelijk op dit gebied. Het 

onderhoud van de tuin kan be-
staan uit maaien, snoeien, verti-
cuteren, mos- en onkruidbestrij-
ding, bemesten, grondverbete-
ring en ook voor biologisch tui-
nieren heeft dit team alle ken-
nis in huis. Wie meer wil weten 
kan bellen voor een vrijblijvend, 
oriënterend gesprek. Het hove-
niersbedrijf besteedt veel zorg 
aan offertes zodat men nooit 
voor onverwachte verrassin-
gen komt te staan. Hoveniers-
bedrijf Metzelaar is aangesloten 
bij de branchevereniging VHG. 
Kijk voor prachtige voorbeel-
den van uitgevoerde opdrachten 
op www.hoveniersbedrijfmetze-
laar.nl. Bel voor informatie naar 
0251-655283 (na 18:00u) of  06-
17910940. 
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De kwaliteit van machinaal 
timmerbedrijf Loek de Jong
Uitgeest - In de ruime en goed 
geoutilleerde timmerwerkplaats 
heerst bedrijvigheid en ruikt het 
lekker naar hout. Hier wordt uit-
sluitend gewerkt met milieu-
vriendelijke materialen en op 
een voor het milieu verantwoor-
de wijze. Loek de Jong heeft een 
succesvol machinaal timmerbe-
drijf dat zich bezig houdt met het 
produceren van allerlei modellen 
ramen, deuren en kozijnen.

In de werkplaats staan diver-
se indrukwekkende houtbewer-
kingmachines opgesteld, zo-
als een afkortbank, pennen-
bank, freesmachine en een op-
sluitbank. Het bedrijf beschikt 
over een een eigen verfspuiterij 
en hier worden zonodig de ko-
zijnen, ramen en deuren met wa-
terdragende verf gespoten. 

Het hang- en sluitwerk dat wordt 
gebruikt, bestaat uit de allerbes-
te materialen, heeft het Politie-
keurmerk en is uitgevoerd in de 

weerstandsklassen twee en drie. 
En de collectie glas is groot en 
geheel afgestemd op de heden-
daagse wensen. 
Loek de Jong heeft zich gespe-
cialiseerd in Contura draaikie-
pramen. Bij nieuwbouw wor-
den steeds vaker draaikiepra-
men toegepast. Dit systeem kan 
ook gebruikt worden in bestaan-
de bouw of bij renovatie. 

Als standaard basismateriaal 
wordt in deze timmerfabriek ge-
bruik gemaakt van meranti hard-
hout. Meranti is een verzamel-
naam voor een aantal hout-
soorten afkomstig uit Zuidoost-
Azië. Maar ook andere houtsoor-
ten kunnen desgewenst worden 
toegepast. Want de klant is in dit 
bedrijf nog altijd koning!

Het adres is Nieuwland 6 A in 
Uitgeest, tel.: 0251-316014, of 
06-53401968. Kijk voor fraaie 
voorbeelden op de website www.
kozijnenbouw.nl. 

Steigerhouten meubels 
voor binnen en buiten
Akersloot - Met de zomer in het 
vooruitzicht, verheugt Nederland 
zich massaal op het buitenleven 
rond het huis. Werken in de tuin, 
luieren in de zon met een goed 
boek of gezellig samen buiten 
eten. En wat is er dan mooier 

dan tuinmeubelen gemaakt door 
een vakbekwame timmerman? 
Bij De Steigerzolder op de Mo-
lenlei 18b houdt Hans van der 
Eng zich bezig met het ontwer-
pen en vervaardigen van origi-
neel meubilair, gemaakt van ge-

bruikt steigerhout. De Steiger-
zolder biedt een ruime collec-
tie meubelen, allen gemaakt van 
steigerhout en niet alleen voor in 
de tuin. Hans maakt in zijn tim-
merfabriek bovendien meubels 
in opdracht. Tafels en bijzetta-
feltjes, kasten, wastafels, com-
plete babykamers, ledikanten, 
nachtkastjes, spiegels, tuinstoe-
len, banken; zonder uitzondering 
zijn de meubels op creatieve wij-
ze vormgegeven. De Steigerzol-

der verkoopt bovendien prachti-
ge potten van kiezel en leisteen 
en hardstenen waskommen. 
Hans: “Veel mensen denken dat 
de meubels alleen geschikt zijn 
om buiten te plaatsen, maar ook 
binnen doen ze het erg goed.” 
De meubels van steigerhout zijn 
stoer en robuust en ze kunnen 
tegen een stootje. Het aanbod is 
te zien in de showroom die on-
der de werkplaats is gevestigd. 
Daarnaast levert Hans vakwerk 

op maat. Voor alle soorten tim-
merwerk, van kozijn tot dakka-
pel, kunnen mensen bij hem te-
recht. 
Bel voor meer informatie 0251-
310143 of 06-53229143 of kijk 
op www.desteigerzolder.nl voor 
voorbeelden van wat Hans alle-
maal met steigerhout kan doen. 
Daar is ook de webshop op te 
vinden. De showroom is ge-
opend op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur of op afspraak. 

Leegverkoop tegel- en sanitair 
bij Bakkum & Krook Uitgeest
Uitgeest - De bekende firma 
Bakkum & Krook is gestart met 
de leegverkoop van haar maga-
zijnen. De huidige collectie te-
gels, complete badkamers, radia-
toren en honderden accessoires 
moeten voor de zomer plaatsma-
ken voor een geheel nieuwe col-
lectie. Deze maanden gaat alles 
de deur uit voor heel aantrekke-
lijke prijzen.

Het complex aan de Geesterweg 
10 in Uitgeest herbergt op dit 
moment nog tientallen comple-
te badkameropstellingen, enor-
me hoeveelheden tegels en een 
ongekend groot aantal accessoi-
res als kranen, toiletten, bad- en 
douchegarnituur, closetten, uri-
noirs, wanden en diverse desig-
nradiatoren. Ook is er een tijde-
lijk aanbod van moderne stoom-
cabines, infrarood sauna’s en 
sunshowers, een hypermoder-
ne douche waarmee je tegelij-
kertijd bruint. Voor de echte lief-

hebber is er een luxe buitenspa, 
groot genoeg voor vijf personen. 
Maar ook de gewone koper vindt 
er iets van zijn gading: de keus is 
enorm, het aanbod is zeer divers 
en de prijzen zijn ongekend laag. 
De volledige showroom moet im-
mers leeg om plaats te maken 
voor een compleet en modern 
badkamer- en keukencentrum. 

Vooral de liefhebbers van de be-
tere merken komen aan hun 
trekken. De kwaliteit van Bak-
kum & Krook staat buiten kijf en 
ze zijn bekend als dé leverancier 
van de grote namen, waarvan 
Villeroy & Boch, Sphinx en The-
balux wellicht de bekendste zijn 
in de wereld van de luxe badka-
mers.

Tot in de puntjes geregeld
In de loop van haar bijna vijftig-
jarig bestaan is Bakkum & Krook 
een van de grotere tegel- en sa-
nitairinstallateurs geworden. Met 

als uitgangspunt ‘het leveren van 
tot in de puntjes verzorgd vak-
werk, zowel voor aannemers in 
de bouw als voor particulieren’. 
Er is veelal sprake van een to-
taalpakket aan tegels en sanitair. 
Dit word gecombineerd met een 
eerlijk aankoopadvies op basis 
van een gedegen ontwerp. In-
dien gewenst word de vakkundi-
ge plaatsing ook geregeld.

Op is op
De huidige leegverkoop betreft 
eenmalige aanbiedingen te-
gen unieke prijzen. Daarentegen 
staat de kwaliteit niet ter discus-
sie, die is als vanouds. Bij een 
deel van de verkoop geldt wel 
het principe ‘op is op’ en de goe-
deren kunt u zelf direct meene-
men. Eventueel kan vervoer – in 
overleg – worden geregeld. Ui-
teraard kunnen ook afspraken 
worden gemaakt over plaatsing 
en installatie van de gekoch-
te badkamers en/of comple-



Maarten Admiraal Tuinvorming 
combineert beroep met hobby
Uitgeest - Maarten Admiraal 
Tuinvorming is een jong, enthou-
siast en deskundig bedrijf uit 
Uitgeest. De persoonlijke wen-
sen van de klant staan hier ge-
heel centraal. 
Met het voorjaar voor de deur 
begint de begroeiing in de tuin 
uit te lopen. Wie niet in staat of 
in de gelegenheid is om het on-
derhoud van de tuin zelf bij te 
houden, schakelt de vakbekwa-
me hoveniers van Admiraal in. 
Ook als de tuin hard toe is aan 
een een opknapbeurt of een ge-
hele herinrichting. Maarten: “Nu 
is het de juiste tijd om de boel 
eens flink aan te pakken zodat 
er straks alleen nog genoten kan 
worden. Wij zullen er persoonlijk 
zorg voor dragen dat de tuin er 

weer fris en verzorgd bij komt te 
liggen. Het resultaat is dat niet 
alleen het huis, maar ook de tuin 
een plek is waar men zich wer-
kelijk thuis kan voelen.” 
Het bedrijf richt zich op diverse 
aspecten van het hoveniersvak-
manschap. Denk dan aan archi-
tectuur, aanleg, sierbestrating en 
onderhoud. 
“Dit zijn de aspecten die wij met 
liefde en plezier uitvoeren, om-
dat het werk in de tuin nu een-
maal in ons hart zit. Beroep en 
hobby gaan zo hand in hand 
en dat blijft de beste basis voor 
kwaliteitswerk!” 
Bel 06- 23750198 voor meer in-
formatie, mail naar maartenad-
miraal@ziggo.nl of kijk op www.
maartenadmiraal.nl. 

Casmond is bouwbedrijf 
met een duidelijke visie
Castricum - Een bouwbedrijf 
met een duidelijke visie die met 
niet minder genoegen neemt 
dan met het leveren van een ho-
ge kwaliteit; zo zou je bouwbe-
drijf Casmond het beste kun-
nen omschrijven. Of het nu om 
nieuwbouw, utiliteitsbouw, ver-
bouw of renovatie gaat, alle wen-
sen van de opdrachtgever wor-
den op efficiënte wijze omgezet 
naar de praktijk. Er komt nogal 
wat bij kijken om een heel huis 
te laten bouwen, te verbouwen 
of te laten renoveren. Wie hierin 
op vakkundige wijze wil worden 
bijgestaan en de meeste romp-
slomp uit handen wil geven, 
doet er goed aan een professio-
neel bouwbedrijf als bouwbedrijf 
Casmond in te schakelen vanwe-
ge hun jarenlange ervaring. Het 
plaatsen van een dakkapel, dak-
opbouw of een schoorsteen, de 
uitbouw van een woning en het 

realiseren van een veranda, het 
neerzetten van een schuur, tuin-
huis, badkamer, keuken, een ge-
heel nieuwe woning of bedrijfs-
gebouw; ze zijn van alle markten 
thuis. En als de persoonlijke wen-
sen niet in evenwicht zijn met de 
kosten van het gewenste project, 
zal bouwbedrijf Casmond die 
in overleg met de opdrachtge-
ver in balans brengen door goe-
de alternatieven aan te dragen. 
Het is mogelijk met of zonder 
bouwtekening aan te kloppen en 
er wordt regelmatig samenge-
werkt met vaste, gecertificeerde 
onderaannemers en gerenom-
meerde architecten. Opdracht-
gevers kunnen bovendien profi-
teren van flinke subsidies omdat 
bouwbedrijf Casmond is aan-
gesloten bij ‘Meer met Minder’. 
Meer met Minder is in het leven 
geroepen om mensen te stimu-
leren om energie te besparen. 

Bouwbedrijf Casmond profileert 
zich hiermee als maatschappe-
lijk verantwoord ondernemer en 
zijn opdrachtgevers profiteren 
daarvan. Zo is energiebesparing 
niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor de portemon-
nee!  Ook duurzaam bouwen 
met de daarbij behorende subsi-
dies behoort tot de mogelijkhe-
den. Denk bijvoorbeeld aan zon-
nepanelen. Verder is bouwbedrijf 
Casmond een erkend leerbedrijf 
waar al vele leerlingen van diver-
se scholen een kans kregen een 
kijkje te nemen in de bouwwe-
reld en de beginselen van het 
vak te leren en om opgeleid te 
worden tot timmerman. Interes-
se? Kijk dan ook eens op www.
casmond.nl voor prachtige voor-
beelden van het werk van dit be-
drijf.  Het adres is Castricummer-
werf 21 in Castricum, tel.: 0251-
659994. 

Complete lifestyle bij Oude Woonstal 
Castricum - Sinds november 
vorig jaar heeft De Oude Woon-
stal een prachtige woonafdeling 
ingericht met diverse thema-
kamers en aparte woonartike-
len: Zo kan men dwa-
len door de jachtka-
mer, de Oosterse ka-
mer met een Balinees 
bruidsbed of de zwart-
zilverkamer en de an-
tiekafdeling, allemaal 
gedecoreerd in lentes-
feer. Wie de winkel in-
stapt voelt direct de 
warmte en gezellig-
heid die het bijzondere 
pand, opgebouwd uit 
oude materialen, uit-
straalt. “Dat is ook on-
ze opzet: een lifestyle 
winkel waarbij klanten 
het gevoel hebben dat 
zij welkom zijn”, aldus 
eigenaar Fred de Rid-
der. “Het is belangrijk 
dat de klant zich op zijn 
of haar gemak voelt en 
advies kan vragen aan 
ons deskundige per-
soneel.” Het klantenbestand laat 
zien dat alle bevolkingsgroe-
pen zijn vertegenwoordigd. “Dat 
komt omdat de drempel laag is. 
Naast kostbaar antiek en curio-
siteiten verkopen we cadeautjes 
vanaf een euro.” Aan de andere 

kant van het pand lonkt de rui-
tersportzomercollectie voor da-
mes, kinderen en heren. Mooie 
merken als BR, Eurostar, Espera-
do, Isabell Werth, Harry’s Horse 

en Kentucky worden hier over-
zichtelijk gepresenteerd. “Onze 
collectie is met veel zorg samen-
gesteld zodat alle kleding goed 
met elkaar te combineren is”, al-
dus medewerkster Astrid Been-
tjes. Ook voor paarden is er weer 
volop keuze, waaronder groot 

schap met alle kleuren zadeldek-
jes, halsters, dekens en beenbe-
scherming. Op het moment is er 
ook nog uitverkoop: 50% korting 
op winterkleding en oplopende 

kortingen tot 50% 
op winterdekens. 

Sinds een korte 
tijd werkt De Oude 
Woonstal samen 
met afgestudeerd 
(MSFC) zadelpas-
ter/ dierenfysio-
therapeute Ma-
rieke Duin. Klan-
ten kunnen een 
zadelpasconsult 
aanvragen wan-
neer zij van plan 
zijn een nieuw za-
del aan te schaffen 
of hun zadel wil-
len laten controle-
ren. Bij zo’n zadel-
pasconsult wordt 
er goed gekeken 
naar paard, zadel 
en klant. De Ou-
de Woonstal heeft 

haar zadelassortiment uitgebreid 
met gerenommeerde merken 
als: Kent & Masters en Fairfax & 
MasSimo. Kijk voor meer infor-
matie op www.deoudewoonstal.
nl. Het adres is Castricummer-
werf 16. 



Het is weer volop lente bij 
Tuincentrum Frits Janssen 

Akersloot - Zodra de eerste 
zonnestralen zich laten zien, be-
gint het bij de tuinliefhebbers 
weer te kriebelen. En dat is niet 
zo vreemd, want na deze strenge 
winterperiode verdient de tuin 
de extra nodige aandacht en on-
derhoud. 
Tuincentrum Frits Janssen is 
al ruim 28 jaar het vertrouwde 
adres waar men alles voor de 

tuin onder één dak vindt. Van 
prachtige bloeiende planten, co-
niferen en olijfbomen tot sierbe-
strating, hardhouten schuttingen 
en tuinverlichting.

Tuinaanleg 
Naast het Tuincentrum op Klein 
Dorregeest, staat ook het bijbe-
horende hoveniersbedrijf goed 
aangeschreven in de regio. Een 

tuin aanleggen is een vak apart, 
maar voor de ervaren hoveniers 
is dit geen enkel probleem. Zij 
leveren een prachtig eindresul-
taat af van de tuin. Neem contact 
op met Tuincentrum Frits Jans-
sen voor een vrijblijvend gesprek 
over de aanleg en inrichting van 
de tuin. Het voordeel van zo’n ‘al-
les onder één dak tuincentrum’ 
is dat men vooraf kan bekijken 
welke materialen het meest ge-
schikt zijn om te gebruiken. 

Dierenafdeling
Binnen is er de nieuw ingerich-
te en uitgebreide dierenafdeling, 
die zeker de moeite waard is om 
te komen bekijken. Hier vindt 
men werkelijk alles voor het dier. 
Van voer voor kippen en kana-
ries tot speelgoed voor de hond 
en kat. Er is een ruime keuze. 
Alle bekende merken zijn aan-
wezig, zoals Nature and Science, 
Royal Canin, Fokker, Eukanuba, 
Iams, Whiskas, FarmFood, Puik 
hamster en caviavoer, Teurlings 

kippenvoer. En verder kanarie-, 
parkiet-, geit-, en paardenvoer. 
Alles in klein en grootverpakking 
verkrijgbaar, en dit alles voor een 
zeer scherpe prijs.

Cadeauwinkel
In de cadeauwinkel worden 
mooie en originele woonacces-
soires gepresenteerd. Leuk om 
het huis mee op te fleuren of om 
iemand cadeau te geven. Met de 
paasdagen voor de deur, zijn hier 
ook leuke paasartikelen te ver-

krijgen. En dan is er ook nog al-
tijd de welkome cadeaubon. 

Verder kan men hier terecht voor 
alle gereedschappen, vijverar-
tikelen, waterornamenten, bin-
nen- en buitenpotterie, tuinmeu-
belen, hout, aarde, sierbestrating 
en verlichting. Ga eens langs en 
proef de lentesfeer bij Tuincen-
trum Frits Janssen. De werkne-
mers staan klaar voor een des-
kundig advies. Zie ook www.
tuincentrumfritsjanssen.nl. 

NOX bij Slaapkenner Lute

Limmen - Het is nieuw, het is 
NOX! Slaapkenner Lute presen-
teert NOX, een nieuw en door-
dacht slaapsysteem met ver-
schillende mogelijkheden. Ein-
delijk een beredeneerd en tot in 
de kleinste details op elkaar af-
gestemd slaapconcept van top-
kwaliteit. De introductie van 
NOX mag dan ook als een mijl-
paal in de razendsnelle evolu-
tie in de wereld van het betere 
slaapcomfort beschouwd wor-
den. Voor het eerst wordt een 

mels – voedingsbodem bij uit-
stek van de huisstofmijt – ver-
hindert. Gedaan dus met onbe-
dwingbare niesbuien of enerve-
rende jeukaanvallen. De allergie-
werende technologie van NOX-
SANA maakt komaf met de huis-
stofmijt: opgeruimd slaapt net-
jes! Goed om te weten is ook dat 
in het weefsel van de NOXSA-
NA matrashoezen fijn koolstof-
draden verwerkt zijn die de stati-
sche elektriciteit van het lichaam 
opnemen en op natuurlijke wij-
ze vrijgeven aan de lucht. Resul-
taat: een rustige en ontspannen-
de slaap. De specialisten zijn het 
over één ding eens: een optima-
le lichaamsondersteuning is es-
sentieel voor een deugddoende 
slaap. 
Het kiezen van het juiste slaapsy-
steem en toebehoren mag daar-
om niet aan amateurs overgela-
ten worden. De zorgvuldig gese-
lecteerde NOXdealers, waarbij 
Slaapkenner Lute is aangesloten, 
worden grondig opgeleid om er-
gonomisch verantwoord advies 
te geven over het systeem en de 
matras die het best geschikt zijn. 
Elke persoon is immers anders.

Slaapkenner Lute is te vinden op 
de hoek Kerkweg – Rijksweg in 
Limmen, tel; 072 5051454. Voor 
meer informatie biedt de websi-
te www. slaapkennerlute.nl uit-
komst.

betaalbaar totaalprogramma ge-
lanceerd dat aan de wensen van 
de meest veeleisende slapers te-
gemoet komt. 
De bedden van NOX spreken tot 
de verbeelding, want de combi-
natiemogelijkheden zijn gewoon 
zeer groot. De bedbodems van 
NOX kunnen perfect vrijstaand 
geplaatst worden, zonder om-
randing of toebehoren. Wie het 
graag wat speelser met meer ex-
tra’s wil, kan kiezen uit verschil-
lende hoofd- en voetpanelen, een 

bankje aan het uiteinde van het 
bed en natuurlijk mooi gestof-
feerde sierkussens, plaids of een 
sluimerrol. NOXBOX omvat de 
nieuwste generatie boxsprings. 
Modellen die elke slaapkamer 
tot een luxueuze hotelsuite om-
toveren. Dit hoogwaardig slaap-
systeem is voor NOXBOX toe-
gepast in verschillende bedmo-
dellen. Het basismodel biedt alle 
comfort van een NOXBOX in een 
vaste bedbodem. De andere mo-
dellen kunnen uitgerust worden 

met elektrische motoren die de 
bedbodem geruisloos in de ge-
wenste lig- of zithouding bren-
gen. NOXFLEX groepeert dan 

weer geavan-
ceerde lat-
tenbodems. 
Een systeem 
dat zijn waar-
de al lang be-
wezen heeft, 
maar door de 
NOX-ingeni-
eurs nog ver-
der geperfec-
tioneerd is. 
Het absolute 
geheim van 
de NOXflexi-
biliteit zit in 
de gepaten-
teerde lat-
tenhouders 
die het mo-
gelijk maken 

oom de gewenste veerkracht, 
hard medium en zacht, apart in 
te stellen. De buiglatten passen 
zich aan elke slaaphouding aan. 
Alle NOX-bedmodellen en ac-
cessoires kunnen probleemloos 
met het NOXFLEX-systeem ge-
combineerd worden. 

NOXSANA staat voor een gam-
ma matrashoezen, kussens en 
kussenhoezen, vervaardig uit ge-
zuiverd katoen die de ontwikke-
ling van microscopische schim-
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Vitesse afgetroefd in Wervershoof
Castricum - Achteraf had Vi-
tesse prima zaken kunnen doen 
in Wervershoof. De belangrijkste 
concurrenten voor directe pro-
motie verloren onverwacht hun 
wedstrijd, maar helaas wist men 
daar niet van te profiteren tegen 
het laaggeklasseerde VVW.

Op het nieuwe sportpark be-
gon VVW met de wind in de rug. 
Vanaf het beginsignaal zette de 
thuisploeg Vitesse onder druk, 
en dat leidde al snel tot angsti-
ge momenten voor het doel van 
Marcel Koekkoek. In de 12e mi-
nuut was het al raak, toen de 
normaliter moeilijk scorende 
ploeg na enkele eerdere missers 
wel het doel wisten te vinden: 1-
0. Het duurde daarna nog even 
voordat Vitesse wakker werd, 
want voor hetzelfde geld zou de 
achterstand al groter zijn gewor-
den. Daar kwam nog bij dat aan-
voerder Mike van Vliet al snel het 

veld geblesseerd moest verlaten. 
Vlak voor rust kwam een onge-
vaarlijke voorzet in het straf-
schopgebied wat ongelukkig te-
gen de handen van een van de 
verdedigers, en de scheidsrech-
ter gaf tot opluchting van de tal-
rijke Castricumse supporters-
schare een penalty. Die kans liet 
Lennert Beentjes zich niet ont-
nemen, en beheerst tekende hij 
voor de gelijkmaker; 1-1. Dat 
werd ook de ruststand.

Na rust kwam Vitesse zelfs op 
een voorsprong, nadat VVW al 
enkele mogelijkheden daartoe 
om zeep had geholpen. Een vrije 
trap van Milo Cremers stuiter-
de door een polletje op van de 
grond en daardoor was de overi-
gens goed spelende keeper van 
de thuisploeg kansloos: 1-2. 
Vitesse had de periode na die 
treffer ook wel een veldover-
wicht maar echt overtuigend 

was het allesbehalve. Daar profi-
teerde VVW volop van. In de 72e 
minuut werd het 2-2, waarna Vi-
tesse vanaf de aftrap door een 
tweede treffer van Lennert Been-
tjes opnieuw op een voorsprong 
kwam: 2-3. 
Maar zo’n minuut of tien later 
werd het wederom gelijk toen 
de achterhoede voor de zoveel-
ste keer geen greep kreeg op 
het opportunistische spel van de 
thuisploeg: 3-3. En VVW rook dat 
er deze middag nog meer in zat. 
Inmiddels was Arjan Brakenhoff 
al door de scheidsrechter met 
tweemaal geel naar de kleedka-
mer gestuurd, en kort voor tijd 
profiteerde de ploeg uit Wervers-
hoof van de numerieke meerder-
heid toen de ingevallen spits ge-
heel ongehinderd mocht aanleg-
gen voor zijn tweede doelpunt. 
En daarmede zorgde hij er voor 
dat de winst toch wel verdiend 
naar VVW ging.

Enerverend bekerschaak 
bij Schaakclub Bakkum 
Bakkum - Afgelopen dinsdag 
werden bij Schaakclub Bakkum 
de halve finales om de Doede 
Deen beker gespeeld. Peter Sie-
kerman moest het opnemen te-
gen Adri Twisk. 
In de eerste partij kwam Twisk 
met een onverwacht gambiet op 
de proppen, dat door Siekerman 
werd ontweken. Twisk kwam 
echter hierdoor uitstekend uit 
de opening, maar behandelde 
de druk stelling te passief. Sie-
kerman kreeg de betere kansen. 
In een tactische stelling en on-
der lichte tijdsdruk gaf Twisk een 
stuk weg en daarmee de partij. 
In de tweede partij kwam Twisk 
wederom beter uit de opening. 
Siekerman dacht namelijk een 
theoretische voortzetting te spe-
len, maar miste een belangrijke 
zet. Na een ondoordachte afruil 
behield Twisk het loperpaar met 
uitstekende aanvalskansen. Ech-
ter wederom bleef Twisk passief 
spelen, waarna Siekerman een 
belangrijke pion kon winnen 

door een matdreiging. In de hec-
tiek van de tactiek liet Twisk een 
penning toe, wat resulteerde in 
stukwinst voor Siekerman, waar-
na hij het voor gezien hield. 
De andere halve finale ging tus-
sen Arno Schlosser en Bob Bak-
ker. Al snel kwam er een uiterma-
te scherpe stelling op het bord, 
waarin beide spelers goede aan-
valskansen kregen. Een onwillig 
paard bleek echter Bakker par-
ten te spelen. Pardoes ging het 
stuk verloren en ondanks de 
tijdsdruk kon Schlosser koel-
bloedig de winst binnenhalen. 
De tweede partij bewoog zich in 
rustiger vaarwater. Met een ge-
niepige zet wist Schlosser een 
kwaliteit te veroveren. Toen even 
later Schlosser met een listig fa-
milieschaak opnieuw een onwil-
lig paard kon buitmaken, staakte 
Bakker de ongelijke strijd. In het 
dubbelschaak deed Dirk Schut 
goede zaken door beide partijen 
tegen Fons Vermeulen en Gren 
Noteboom fraai te winnen.

Nova moet de Russische 
Masha voor laten gaan
Castricum - Na een geweldige afsluiting op de KNSB cup was de 
laatste wedstrijd in Den Bosch. De Castricumse Nova Scheelings (8) 
heeft wederom een podiumplaats behaald. In haar categorie Proms 
moest ze de Russische Marsha Markova voor laten gaan maar ze was 
zeer tevreden en blij met haar tweede plaats. Alkmaar sluit zijn deuren 
maar Nova zal doortrainen in Hoorn en Zoetermeer. In de zomer zal zij 
verder nog trainingen volgen in het Duitse Oberstdorf.

Van links naar rechts: Marieke Schigt, Jan Hemmer, Cees Suurmond, 
Ber Zonneveld, Henk Marcker, Jan Levering en Hans Gosselink.

Viering van 75-jarig bestaan 
biljartvereniging Onder Ons
Castricum - Vorige week zater-
dag werd er bij biljartvereniging 
Onder Ons een receptie gehou-
den vanwege het 75-jarig be-
staan. Deze receptie werd ge-
houden in het thuishonk van 
Onder Ons, biljartcentrum Veldt. 
Onder de genodigden was ook 
erelid Henk Marcker. Henk is vijf 

jaar na de oprichting lid gewor-
den van de biljartvereniging en 
is dus op dit moment 70 jaar lid. 
Henk is maarliefst 54 jaar secre-
taris geweest van b.v. Onder Ons, 
maar is de laatste jaren geen ac-
tief lid meer van de vereniging, 
maar volgt het biljarten nog wel 
op de voet. Tijdens de receptie 

werden nog een aantal leden in 
het zonnetje gezet. Jan Hemmer 
die 55 jaar lid is, Ber Zonneveld 
is 50 jaar lid en Marieke Schigt 
30 jaar. Marieke is tevens 30 
jaar wedstrijdleider van b.v. On-
der Ons. De jubilarissen ontvin-
gen van voorzitter Hans Gosse-
link een oorkonde met het pre-
dikaat ‘Lid van verdienste’ en 
een bos bloemen. Een van de 
sprekers was Jan Visser van de 
KNBB, district Alkmaar. Jan hield 
een amusante toespraak, waar-
bij ook nog een stukje geschie-
denis van de vereniging naar bo-
ven kwam. Secretaris Jan Le-
vering ontving uit handen van 
Jan Visser een speldje en de ti-
tel lid van verdienste. De vereni-
ging ontving een fraai bord met 
inscriptie wat een mooi plaatsje 
krijgt in de biljartzaal. 
In de afgelopen 75 jaar is er een 
flinke lijst van kampioenen ont-
staan waarin de namen van 
Cees, Piet en Arie Liefting vaak 
voorkomen. Ook de naam van 
secretaris Jan Levering komt 
vaak voor op deze lijst. Jan Fee-
ke is zelfs zes keer kampioen van 
Nederland geweest in de moei-
lijke spelsoort, kader 57/2. Men 
kan terugkijken op een geslaag-
de en goed bezochte receptie. 
Volgende week is er voor de le-
den een feest in café de Vriend-
schap.
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Klaverjasdrive voor KIKA
Akersloot - Op zaterdag 27 
maart wordt in café De Vriend-
schap weer een klaverjasdrive 
georganiseerd. Deze klaver-
jasdrives worden eenmaal per 
maand gehouden. De drives 
kenmerken een geweldige prij-
zentafel zoals Senseo koffiema-
chines, reiskoffers, levensmidde-
lenpakketten, paling en radio‘s. 
De hoofdprijs ditmaal een dvd-
speler.
Naast het klaverjassen is er ook 
een superverloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-

verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 te gaan steunen. 

Men kan zich van tevoren tele-
fonisch opgeven via tel. 0251-
312866 om zeker te zijn van een 
plaatsje. De kosten van deelna-
me bedragen 4,50 euro. De aan-
vang van deze drive is 20.00 uur.

FC Castricum grijpt naast 
de zege in de slotminuut
Castricum - “We hebben ons in 
ieder geval gerevancheerd voor 
de slechte wedstrijd van vorige 
week”, verzuchtte FC Castricum 
verdediger Louis Jansen met een 
zuur gezicht. Met die woorden 
gaf de uitblinker het gevoel van 
zijn teamgenoten na afloop goed 
weer. Voor de derde keer dit sei-
zoen eindigde een uitwedstrijd 
van Castricum tegen een ploeg 
uit de top drie in een gelijkspel, 
2-2. Eerder gebeurde dat tegen 
Marken (0-0) en CSW (1-1). In 
de 89e minuut bezorgde inval-
ler Ron Falize HBOK de belang-
rijke gelijkmaker. “Ik raakte de 
bal nog wel aan, maar kon de 
bal niet meer keren,” sprak Louis 
Jansen met spijt in zijn stem. Met 
het gelijke spel schoot FC Castri-
cum weinig op. Het verschil op 
de ranglijst met HBOK, de mo-
rele winnaar van zaterdag, blijft 
vijf punten. 
De Castricummers beseften van 
te voren goed wat zaterdag de 

opdracht was. Er gold namelijk 
maar één devies: winnen, om 
de achterstand op nummer drie 
HBOK te verkleinen. In de eer-
ste helft leek daar weinig kans 
op, want HBOK dicteerde het 
spel. FC Castricum speelde goed 
vanuit de organisatie. De Zun-
derdorpers kregen maar weinig 
kansen, ondanks het veldover-
wicht. Na een openingsfase van 
aftasten kwam het boeiende duel 
halfweg de eerste helft goed op 
gang. HBOK spits Dennis Kaars 
schoot vanuit een moeilijke hoek 
op de vuisten van FC Castri-
cum doelman Marius Jansen. De 
thuisploeg behield het initiatief 
in de eerste helft, maar ook FC 
Castricum kreeg een paar kans-
jes. Bart Kuijs gaf de bal te wei-
nig vaart mee en bij een twee-
de kans schoot Duco de Koning 
(zie foto) te zacht in. Vlak voor 
rust kwam HBOK op voorsprong. 
Wesley van der Hoek kreeg van-
af links teveel ruimte en verras-

te Marius Jansen met een diago-
naal schot in de verre hoek, 1-0.
Na rust zette FC Castricum een 
tandje bij. HBOK kwam onder 
druk te staan en Daan Hamaker 
tekende al snel voor de gelijkma-
ker, 1-1. FC Castricum werd ster-
ker en de ploeg van Mark Kra-
nendonk ging op jacht naar een 
tweede treffer. Op het midden-
veld heerste Raymond Rijnsbur-
ger, die bergen werk verzette en 
uitstekend voetbalde. Vanuit het 
midden werden de beweeglij-
ke Castricumse aanvallers aan 
het werk gezet en HBOK ver-
loor de grip op de wedstrijd. Zo 
was de wedstrijd feitelijk een ko-
pie van de thuiswedstrijd in Cas-
tricum, eerder dit seizoen. Mo-
menten zijn dan beslissend over 
de afloop. Halverwege de twee-
de helft was zo’n moment. De 
doorgebroken Duco de Koning 
werd opzichtig vastgehouden. 
Castricum werd daarmee niet al-
leen een zekere goal onthouden, 
maar een rode kaart zou ook te-
recht zijn geweest. De ‘thuisvlag-
ger’ van HBOK redde zijn ploeg 
door voor buitenspel te vlaggen, 
wat het absoluut niet was. De ar-
biter nam echter het advies over. 
De eerlijkheid gebied te zeggen 
dat enkele vlagsignalen aan de 
overzijde van het veld ook dubi-
eus waren. Een kwartier voor tijd 
lachte het geluk FC Castricum 
weer toe. 
Een voorzet van Maarten van 
Duivenvoorde werd van richting 
veranderd door een HBOK been, 
waarna de bal over de kansloze 
doelman Claudio Rizzuni dwar-
relde, 1-2. Met nog een kwar-
tier te gaan ging HBOK met man 
en macht op zoek naar de gelijk-
maker. Nadat Marius Jansen mi-
raculeus redde op een dubbele 
inzet van Ron Falize en Dennis 
Kaars werd het in de voorlaat-
ste minuut alsnog 2-2. Even was 
de organisatie zoek bij FC Cas-
tricum. Ron Falize gleed tussen 
twee verdedigers door en haalde 
droogjes uit, 2-2. Daarmee werd 
het Castricumse feestje wreed 
verstoord. Foto: Han de Swart

Fietstocht de ‘ijsbaantoer’
Regio - Op zondag 28 maart or-
ganiseert de fietsvereniging de 
Kennemer Toer Club hun tweede 
fietstocht van dit seizoen. In aan-
loop naar de grotere tochten die 
vanaf eind april bij diverse clubs 
verreden worden hebben zij een 
vrije toertocht uitgezet over 100 
kilometer die deelnemers, behal-
ve als leuke tocht op zichzelf, te-
vens  als goede training kan aan-
wenden. Een heerlijke kans voor 
een ieder die er even sportief 
tussenuit wil. 
De route verloopt vanaf Heems-
kerk, Zaandam en een fraai om-
metje via de landelijke dorpen 
Zunderdorp en de natuur- en 
stiltegebieden bij Broek in Wa-

terland naar de rust in Monnic-
kendam. De terugrit gaat via  Il-
pendam, Purmerend, Spijker-
boor en Krommenie terug naar 
Heemskerk.

Diegenen die aan deze tocht wil-
len deelnemen kunnen zich tus-
sen 9.00 en 9.30 uur inschrij-
ven in IJsclub gebouw Kees Jon-
gert,  Adelaertlaan, Heemskerk. 
Inschrijfkosten voor deze tocht 
zijn 0,90 euro voor NTFU-leden 
en 1,60 euro (op vertoon pas) 
voor niet NTFU-leden. Eigen le-
den nemen gratis deel.
Voor meer informatie: H. Noom, 
tel. 0251-315124 of www.kenne-
mertc.nl.

Biljartvereniging ’t Stetje
Piet Nieuwehuizen aan 
de kop van de ranglijst

Castricum - Vrijdagavond is Piet 
Nieuwehuizen door zijn twee 
overwinningen koploper gewor-
den bij ’t Stetje. In zijn eerste 
partij moest Piet nog een beetje 
warmlopen tegen Stephan Cas-
tricum, hij won wel maar in 27 
beurten wat hem negen wed-
strijdpunten opleverde. 

In zijn tweede partij kende hij 
geen pardon tegen Jeroen van 
de Kerkhof. Hij versloeg hem in 
11 beurten waardoor hij 22 pun-
ten vergaarde en de koppositie 
veroverde op Siem Groentjes, 

die ook wel beide partijen won 
maar er een beetje veel beurten 
voor nodig had om Piet te stui-
ten. Siem versloeg in zijn eer-
ste partij Harm Regts in 23 beur-
ten en later op de avond Jos Hes 
in 21 beurten, waardoor hij nu 
tweede staat op de ranglijst. Het 
scheelt nu maar een punt tussen 
de nummers een en twee. 

Ook de nummers drie en vier zijn 
van plaats gewisseld. Ronald Bij-
waard, de nummer drie, is een 
plaats gezakt en Henk Revers is 
nu de nummer drie. Kees Rörik 
is ook aardig bezig, hij won eerst 
van Harm Regts in 17 beurten 
en later werd Jan Elting versla-
gen door Kees, waardoor hij de-
ze avond 25 punten op zijn conto 
mocht bijschrijven. 

Vrijdag 26 maart gaan de eerste 
acht van ‘t Stetje spelen wie de 
winterkampioen wordt van het 
seizoen 2009–2010.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433

KOM KENNISMAKEN BIJ MHCC

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Trek je sportkleding aan en kom kennismaken 
met hockey. Mixed Hockey Club Castricum nodigt je uit voor de Tulpencursus.
Op 27 maart, 10 april, 17 april en 24 april ben je van harte welkom van 9.45 uur 
t/m 11.00 uur bij MHCC Sportpark Wouterland. Iedere deelnemer ontvangt een 
leuke attentie!

GA NAAR MHCC.NL VOOR MEER INFORMATIE



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
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Gratis compost 
bij Schulpstet
De compostactie is verlengd. Sinds 20 
maart kunnen inwoners van Castricum 
gratis compost afhalen bij het Schulp-
stet. De actie loopt nog enkele weken 
door en zolang de voorraad strekt.

De gemeente Castricum houdt deze 
actie samen met HVCcompostering, 
die de compost beschikbaar stelt. Het 
gaat om compost die is voortgekomen 
uit uw eigen groente-, fruit- en tuin-
afval (gft-afval) en is ingezameld door 
de gemeente. Door deze compost te 
gebruiken in uw eigen tuin, hergebruikt 
u uw eigen afval op een nuttige manier. 
Neem een schep mee, zodat u de com-
post zelf in een aanhanger of meege-
brachte zak kunt scheppen. 

Er zijn goede redenen om gft apart te 
houden. Het verwerken van gft tot 
compost is goedkoper dan verbranden, 
scheelt in luchtvervuiling en het be-
spaart grondstoffen. De gemeente en 
HVCcompostering willen met deze actie 
inwoners belonen voor hun inspannin-
gen om afval te scheiden. Iedere volle 
groene bak van 140 liter staat gelijk aan 
zo’n 15 tot 20 kilo compost.

Meer informatie over gft en afvalschei-
ding vindt u ook in de gemeentegids.

Castricum 7 bomen rijker
Kinderen van groep 3 van de Cuneraschool 
hebben woensdag 17 maart zeven bomen 
aan de Dokter Teenstralaan en Vinkenbaan 
geplant. Dat deden ze in het kader van de 
Nationale Boomfeestdag die landelijk voor 
de 54e keer werd gehouden. In heel Ne-
derland werden deze dag door kinderen 
van de basisscholen bomen geplant.
In Castricum is het een goede traditie om 

op deze jaarlijkse dag schoolgaande kin-
deren te betrekken bij het planten van 
bomen. Vooraf werd in de klas aandacht 
besteed aan het belang van groen in de 
leefomgeving.
Na afloop van de actie zijn de Dokter Teen-
stralaan en Vinkenbaan een beukenboom, 
twee christusdoornen, twee dakplatanen 
en twee eikenbomen rijker.

Procedure bestrijding overlast
bruine rat in Castricum vastgesteld
Gemeente Castricum is positief over de bestrijding van de bruine rat. In ruim 100 riool-
putten hangt vergiftigd lokaas, inwoners die melding doen, krijgen informatie over de 
aanpak van het probleem en daar waar nodig worden klemmen geplaatst. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart de procedure van bestrijden formeel 
vastgesteld.

Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) heeft 
in november 2009 in opdracht van de ge-
meente in de Muziekbuurt, Zeehelden-
buurt en Bakkum een onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid, de verspreiding en 
de oorzaak van aanwezigheid van bruine 
ratten. Het KAD heeft de gemeente een 
aantal aanbevelingen gedaan over speci-
fieke en structurele aanpak van de overlast 
van bruine ratten. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van 
het KAD hebben de gemeente, Rentokil en 
het KAD een procedure voor de bestrijding 
van de overlast van bruine ratten opge-
steld. Deze procedure is op 2 maart door 
het college officieel vastgesteld.

Inmiddels hangt het lokaas al zo’n zes 
weken in de rioolputten. Uit de metingen 
blijkt dat er door ratten van gegeten wordt 
en dat de opname vermindert. Het lijkt er 

op dat de rattenpopulatie in het riool af-
neemt. Dit correspondeert met de afname 
van het aantal meldingen dat bij het KAD 
binnenkomt. Gebaseerd op het aantal mel-
dingen neemt de overlast in woningen af. 
De adviezen die Rentokil na de onderzoe-
ken geeft, worden door de bewoners goed 
opgevolgd.

Het is voor de gemeente helaas niet mo-
gelijk om een collectieve loodgieter aan te 
wijzen voor de herstelwerkzaamheden on-
der de woningen. Ten eerste is het niet mo-
gelijk om een eenheidsprijs af te spreken; 
iedere reparatie is anders. Ten tweede zou 
de gemeente andere loodgieters kunnen 
benadelen door er één aan te wijzen. Ten 
derde zou het kunnen zijn dat een andere 
loodgieter in een concreet geval net een 
lagere prijs kan bieden dan de collectieve; 
dat zou dan vreemd over komen. Wel 
adviseert de gemeente u eventuele werk-

zaamheden gezamenlijk uit te laten voeren 
met uw buren of andere personen in uw di-
recte woonomgeving als deze soortgelijke 
weringsmaatregelen moeten treffen. De 
kosten kunnen namelijk lager uitvallen als 
hiervoor in gezamenlijkheid een opdracht 
wordt gegeven. Daarnaast raden wij u aan 
meerdere offertes op te vragen.

Melden!
Alle inwoners van Castricum kunnen over-
last van bruine ratten melden bij het KAD. 
Het KAD is ingehuurd door de gemeente 
en is de enige instantie waar uw melding 
adequaat behandeld kan worden. U kunt 
uw melding bij het KAD telefonisch (0317-
419660) of per e-mail (info@kad.nl) doen. 
Het KAD neemt naar aanleiding van de 
melding telefonisch contact op met melder 
en bespreekt de melding. Het KAD geeft 
de melding door aan Rentokil. Rentokil 
komt zo spoedig mogelijk bij melder langs 
om een onderzoek te doen naar de over-
last van bruine ratten en de oorzaak ervan. 
Rentokil verstrekt informatie over wat is 
aangetroffen, de oorzaak en de te treffen 
weringmaatregelen. Indien noodzakelijk 
start Rentokil onmiddellijk met de bestrij-
ding van de ratten door het plaatsen van 
klemmen.



Agenda
Raadsplein
1 april 2010

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:30 Jaarplan politie 2010 Duinstreek 
19:30 - 20:00 Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente

Castricum
20:00 - 20:30 Eerste wijziging tarieventabel bij Legesverordening 2010 naar

aanleiding van aangenomen motie 
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

A Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven
B Benoeming loco-griffier
C Verslagen en besluitenlijsten Raadspleinen 15 en 18 februari en 10 

maart 2010
D Lijst van ingekomen stukken
E Lijst ter inzage gelegde informatie
F Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
21:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Installatie raadslid de heer P.J. Verduin
4. Besluitvorming

A Benoemingen diverse functies binnen gemeenteraad
B Benoeming loco-griffier

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr  L. van Heezik ( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezikr@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 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Op donderdag 18 maart, landelijke dag van 
de leerplicht,  hebben de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente Castricum actie 
ondernomen, gericht op het luxe verzuim.
De leerplichtambtenaren hadden vooraf 
aan alle directeuren van de  basisscholen 
het verzoek gedaan om al het verzuim van 
vrijdag 19 februari te melden. Van de veer-
tien basisscholen in de gemeente hebben 
zeven basisscholen het verzuim gemeld. 
Van de zeven basisscholen die het verzuim 
niet hadden gemeld zijn er vijf bezocht.
De ouders waarvan de kinderen ongeoor-
loofd afwezig waren hebben in een brief 
een officiële waarschuwing gekregen.

Nationale schoonmaakdag 
ook in Castricum
Exploitanten aan het strand en op het strandplateau werkten dit jaar mee om dit stukje 
van Nederland vrij te maken van zwerfafval. Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College, 
de pers, politici en huurders van strandhuisjes waren ook benaderd voor de schoon-
maakactie. Op 20 maart namen zij de afvalzakken en litterpickers ter hand. Wethouder 
Hes verrichtte de opening. 

Zwerfafval is een aanhoudend probleem 
in ons land. De Nationale Schoonmaakdag 
die dit jaar op het strand en plateau plaats-
vond, helpt dit probleem te bestrijden. Van 
15 tot en met 20 maart is het ‘de week van 
Nederland schoon’, deze wordt jaarlijks 
afgesloten met een landelijk schoonmaak-
dag. De gehele week staat in het teken van 
de strijd tegen het zwerfafval. Het idee om 
de schoonmaakactie dit jaar op het strand 
en plateau te laten plaatsvinden kwam 
van de werkgroep Proeftuin Strand. De 
schoonmaakactie begon om 10:00 uur en 
het duurde ongeveer een uur.

Het is belangrijk dat iedereen zijn mouwen 

opstroopt en iets tegen het zwerfafval gaat 
doen, zo vindt de gemeente. Naast de 
exploitanten waren ook het Jac. P. Thijsse 
College, de pers, bewoners/huurders van 
huisjes en verschillende politieke partijen 
benaderd. De gemeente had een veegma-
chine, strandvoertuig en een veegkarretje 
ingezet om het opruimen gemakkelijker te 
maken.

Na een korte speech van de wethouder, 
kregen alle medewerkers hesjes, zakken 
en litterpickers. Nadat iedereen in groepjes 
was onderverdeeld en ieder groepje een 
schoonmaakplaats toegewezen had gekre-
gen, begon het opschonen van Nederland!

Langere werkdagen aan Dorpsstraat
De werkzaamheden in fase 1 zijn in volle 
gang en de Dorpsstraat is inmiddels met 
bouwhekken afgesloten. Voor het bevoor-
raden van winkels is een sleutel beschik-
baar. Te voet blijven de winkels altijd be-
reikbaar. 
Door de afgelopen vorstperiode is de plan-
ning in tijd uitgelopen. Om deze vertra-
ging enigszins in te lopen, worden door de 

medewerkers van aannemer Van Vuuren 
Wegenbouw BV, langere werkdagen ge-
maakt.
Wie vragen heeft, kan bellen met dhr. F. 
Schönig of D.J. van Dijk,tel. (0251) 661122 
of langskomen op het spreekuur, op dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 11.00 
uur in de keet op het pleintje bij het Oude 
Raadhuis.

Ook zijn er door de leerplichtambtenaren 
posters over de leerplicht aan alle scholen 
uitgedeeld om het extra onder de aandacht 
te brengen.

Landelijke leerplichtdag

Gewijzigde openingstijden rond paasdagen
De afdeling Dienstverlening in Limmen en het Afvalbrengdepot in Bakkum zijn geslo-
ten op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (2e Paasdag).
Het Afvalbrengdepot is ook gesloten op zaterdag 3 april.

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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
040310 Zeeweg 24 in Castricum

Het plaatsen van een strandpaviljoen
050310 De Bloemen 71 in Castricum

Het plaatsen van een aankondigingsbord
150310 Hogeweg 6 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

Visweg 73 in Limmen
Het plaatsen van een schuur/berging
Visweg 71 in Limmen
Het plaatsen van een schuur/berging
Martin Luther Kingstraat 1 in Akersloot
Het plaatsen van een garage

160310 Nuhout van der Veenstraat 16 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping
Boekel 11 in Akersloot
Het plaatsen van een garage
Uitgeesterweg 3 in Limmen
Het slopen van de woning met opstallen

170310 Jan Miessenlaan 1 in Castricum
Het vernieuwen van de daken van de stallen, 
de kantine en het bijgebouw

Jan Miessenlaan 1 in Castricum
Het slopen van de daken van de stallen, de 
kantine en het bijgebouw

180310 Plantenhove 130 in Castricum
Het aanpassen van de schuur en het plaatsen 
van een overkapping
Hogeweg 162 in Limmen
Het bouwen van een woning
Gladiolenveld 17 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

190310 Koningsweg 121 in Akersloot
Het bouwen van een woning met schuur
Koningsweg 121 in Akersloot
Het slopen van de woning met schuur

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 



wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 25 maart 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Bakkummerstraat 56b in Castricum

Het wijzigen van de bestemming t.b.v. huis-
werkbegeleiding

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

Verleende Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
150310 Kerkweg 18 in Limmen

Het uitbreiden van de slagerij
180310 Dielofslaantje 13 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Bouwvergunningen
110310 Hogeweg 27 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
180310 Plantenhove 130 in Castricum

Het aanpassen van de schuur en het plaatsen 
van een overkapping
Dorpsstraat 40 b en 40 c in Castricum
Het wijzigen van de studio’s en het plaatsen 
van dakkapellen

Revisie op verleende vergunning
110310 Helmar 9 in Limmen

Het wijzigen van de goot aan de linkerzijde

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

*APV-vergunningen (overigen)
Ontheffinggeluid en licht gemeentehuis Castricum 
(18-03-2010)
Aan Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst BV is ont-
heffing verleend voor het doen van nachtelijke werk-
zaamheden aan het gemeentehuis aan de Soomerwegh 
te Castricum in de nacht van 23 op 24 maart 2010.
Ontheffing sluitingsuur Castricumse Rugbyclub (22-
03-2010)
Aan het bestuur van de Castricumse Rugbyclub is voor 
de nacht van zaterdag 20 maart op zondag 21 maart 
2010 en voor de nacht van 27 maart op zondag 28 
maart 2010 ontheffing van het sluitingsuur verleend tot 
02.00 uur. Tevens zijn de meldingen doorgestuurd aan 
de milieudienst regio Alkmaar.
Vergunning ‘rijdende showroom’ Balaton Füredplein 
(22-03-2010)
Aan Knipping Kozijnen B.V. is vanaf 1 april tot 1 januari 
2011 voor één maandag in de maand vergunning ver-
leend voor het plaatsen van een ‘rijdende showroom’ op 
de locatie Balaton Füredplein’ in de kern Castricum. Het 

betreft de volgende data: 14 april, 17 mei, 21 juni, 19 
juli, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 novem-
ber en 20 december 2010.
Ontheffing sluitingsuur CSV Handbal (22-03-2010)
Aan het bestuur van CSV Handbal is voor de nacht van 
vrijdag 9 april op zaterdag 10 april 2010 ontheffing van 
het sluitingsuur verleend tot 02.00 uur

*Evenementenvergunning (APV)
Evenement Tuin van Kapitein Rommel (22-03-2010)
Aan de Vereniging Actiekoor de Straatklinker is vergun-
ning verleend voor een optreden in de Tuin van Kapitein 
Rommel op 19 september 2010 van 13.00 tot 18.00 
uur.

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

Bestemmingsplannen
*Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wro ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 - Castricum ‘t 
Oude Raadhuis’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 - Castricum 
‘t Oude Raadhuis’. 

Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 
- Castricum ‘t Oude Raadhuis’ vanaf 25 maart 2010 tot 
en met 6 mei 2010 gedurende zes weken voor een ieder 
op de volgende wijzen ter inzage:

- digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijke-
plannen.nl;

- digitaal als pdf bestand, inclusief bijbehorende 
stukken, op de gemeentelijke website: www.castri-
cum.nl;’

- bij de gemeentelijke locatie, afdeling Dienstverle-
ning aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende 
de openingstijden van maandag tot en met woens-
dag van 09:00 t/m 16:00 uur, op donderdag van 
09:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 
12:30 uur. 

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het be-
stemmingsplan Dorpskom van de gemeente Castricum. 
De bestemming van het perceel Dorpsstraat 65 wordt 
gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk om in het Oude 
Raadhuis een kleinschalig hotel op basis van logies en 
ontbijt (Bed & Breakfast) te realiseren, alsook een ont-
bijtzaal/Grand Café, in combinatie met bewoning van 
een deel van het pand door de eigenaren. De huidige 
opstallen op het perceel zullen behouden blijven, het 
plan voorziet enkel in de benodigde functiewijziging. 

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan Dorpsstraat 65 - Castricum ‘t Oude Raad-
huis’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met mevr. L. Hoeben,  tel.  
(0251) 661155.

*Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wro ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Hogeweg/Pagenlaan’
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben in-
gestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hogeweg/
Pagenlaan’. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van 
het ontwerpbestemmingsplan. 

Inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 

van donderdag 25 maart 2010 tot en met 6 mei 2010 
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op de vol-
gende wijzen:
* bij de gemeentelijke locatie, afdeling Dienstverlening 

aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de ope-
ningstijden:
- maandag tot en met woensdag van 09.00  t/m 

16.00 uur, 
- donderdag van 09.00 tot 20.00 uur,
- vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

* Digitaal op de website van de gemeente Castricum:  
* Digitaal op de landelijke website voor informatie om-

trent ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Begrenzing: Het plangebied ligt in het noorden van 
Limmen in de gemeente Castricum, ten westen van de 
Rijksstraatweg en ten noorden van de wijk Molenweg-
Vinkenbaan. Het betreft het open middengebied achter 
de bebouwing van de Kapelweg, de Pagenlaan en de 
Hogeweg. Aan de westkant grenst het plan aan perma-
nent bewoonde recreatiewoningen. In het zuidwesten 
grenst het plangebied aan tennisbanen en een bouwbe-
drijf. In het noorden en oosten vormen de tuinen van de 
bestaande woningen langs de Pagenlaan en Hogeweg 
de grens.
Betreft: Het ontwerpbestemmingsplan betreft het reali-
seren van een woonwijk (75 woningen).

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde periode kan 
een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswij-
zen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend 
en moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castri-
cum. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 
‘zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge-
weg/Pagenlaan’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mr. N.A.E. van Offeren, 
tel. (0251) 661122. 

Vrijstellingen
*Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en bouw-
vergunning 1e fase project ‘Klimop’ met 48 
appartementen en een (half)verdiepte parkeer-
garage op de hoek van de Rooseveltlaan, Henri 
Dunantsingel en de Martin Luther Kinglaan in 
Castricum

Initiatief
Op 3 juni 2008 heeft De Wonerij (sinds 1 januari 2009 
Kennemer Wonen) een bouwaanvraag 1e fase voor het 
project Klimop ingediend. Het bouwplan is strijdig met 
het geldende bestemmingsplan. Omdat de bouwaan-
vraag 1e fase is ingekomen vóór 1 juli 2008 (inwerking-
treding van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening), 
kan de vergunning alleen worden verleend op grond 
van de in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimte-
lijke ordening (WRO) gegeven mogelijkheid om vrijstel-
ling te verlenen van het bestemmingsplan ‘Molendijk 
1981’. Ter completering van de bouwaanvraag en het 
vrijstellingsverzoek heeft De Wonerij op 25 juni 2008 
een Ruimtelijke Onderbouwing ingediend. De Ruimte-
lijke Onderbouwing is vervolgens op verzoek aangepast 
en aangevuld met diverse onderzoeken en stukken. Dit 
heeft geleid tot een nieuwe versie van de Ruimtelijke 
Onderbouwing d.d. 30 oktober 2009. Het vrijstellings-
verzoek en bouwaanvraag 1e fase voorziet in de bouw 
van het project ‘Klimop’ met 48 appartementen en 
een (half)verdiepte parkeergarage op de hoek van de 
Rooseveltlaan, Henri Dunantsingel en de Martin Luther 
Kinglaan in Castricum.

Vanaf donderdag 3 december 2009 heeft het ontwerp 
van de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en de 1e fase 
bouwvergunning ter inzage gelegen in de gemeentelijke 
locatie in Limmen voor een periode van 6 weken. In 
deze periode zijn 2 zienswijzen ingekomen.

Het college heeft besloten op 16 maart 2010 de ge-
vraagde vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 1e fase bouwver-
gunning voor het project “Klimop” te verlenen. De vrij-



stelling en 1e fase bouwvergunning zijn verzonden op 
19 maart 2010. 

Beroep
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van verzending schriftelijk en gemo-
tiveerd beroep ingesteld worden bij de Rechtbank Alk-
maar. 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.

Wanneer een beroepschrift is ingediend kan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, sector 
bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, worden 
verzocht om een voorlopige voorziening te treffen in-
dien de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dit vereist. Voor dit verzoek wordt griffierecht 
geheven.

Verkeersbesluiten
*Voorgenomen verkeersbesluit
Voornemen
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW zijn burgemeester en wethouders voorne-
mens:

1. Tot het intrekken van het parkeerverbod op de Bre-
derodestraat, in de kern Bakkum, door middel van 
verwijdering van de verkeersborden E1 als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregelaars en 
Verkeerstekens (RVV).

2. Tot het instellen van een stopverbod op de zuidzijde 
van de Tweede Groenelaan, in de kern Bakkum tus-
sen de Brederodestraat en de Vondelstraat, door mid-
del van plaatsing van verkeersborden E2 met onder-
borden ‘ma t/m vr 8 -16 h’ als bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV), zoals aangegeven op de bij dit besluit beho-
rende kaart.

3. Tot het instellen van een parkeerverbod op de noord-

zijde van de tweede Groenelaan, in de kern Bakkum 
tussen de Brederodestraat en de Vondelstraat, door 
middel van plaatsing van verkeersborden E1 als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersrege-
laars en Verkeerstekens (RVV), zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende kaart.

Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterliggende 
stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, Zonnedauw 
4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 

Vervolg procedure: na verwerking van de zienswijzen 
zal overwogen worden of het verkeersbesluit genomen 
kan worden of dat er aanpassingen verricht moeten 
worden aan het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke 
verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.   

Castricum, 24 maart 2010

De Gooische Compagnie 
bij ‘Jazz in Bakkum’

Bakkum - Op zondagmiddag 28 
maart treedt de Gooische Com-
pagnie bij ‘Jazz in Bakkum’ op in 
hotel Borst. De zaal is rond 15.00 
uur open en de entree is gratis.
De Gooische Compagnie is een 
band die 33 jaar geleden werd 
opgericht door een aantal pro-
grammamakers van de omroep 
voor een eenmalig optreden in 

Cees Schrama.

het legendarische TROS jazzra-
dioprogramma Sesjun. De uit-
zending was een doorslaand 
succes. De band bestaat nog 
steeds en hoewel de bezetting 
enkele keren is veranderd, ma-
ken nog steeds enkele promi-
nente voormalige programma-
makers/presentatoren deel uit 
van het orkest. Onder andere pi-
anist Cees Schrama, van Sesjun/
North Sea Jazz en in ons land 
zeer bekend van Casey and the 
Pressure Group, Edvard Niessing 
drums van KRO/RTL, Paul van 
Schaik tenor/sopraansax van 
AVRO en radiopresentatrice Me-
ta de Vries vocals. Het repertoire 
bestaat en bestrijkt een periode 
van ruim 70 jaar jazzmuziek, van 
dixieland en swing uit de jaren 
dertig en veertig, tot meer he-
dendaagse funk en rockjazz. Een 
optreden van de Gooische Com-
pagnie is niet alleen een muzika-
le reis door de geschiedenis van 
de jazz maar tevens een must 
voor het oog, waarmee deze mu-
sici  hun muzikale enthousiasme 
overbrengen op het publiek. 

De Johannesschool 
wint de scholenprijs
Castricum - Zaterdag 20 maart 
werd de culturele manifestatie in 
Castricum geopend met het uit-
reiken van de prijzen voor de cre-
aties van de Beestenboel. Kinde-
ren in de leeftijd van 10 tot en 
met 12 jaar waren door de or-
ganisatie uitgenodigd om een 

Montessorischool organiseert 
voor de 35e keer Unicefloop
Castricum - Op 31 maart houdt 
de Montessorischool op de Koe-
koeksbloem 55 voor de 35e keer 
diverse Uniceflopen. Er wordt 
gestart met een loop voor de on-
derbouwers en daarna wordt er 
een gehouden voor de boven-
bouwers. De lopen worden ge-

houden op de straten rond de 
school.
Na de loop wordt er in de school 
nog een grote markt georga-
niseerd waar de kinderen hun 
zelfgemaakte artikelen en bak-
sels verkopen. Ook de verkoop-
kramen zijn door de kinderen 

zelf gemaakt. Bezoekers worden 
hiervoor uitgenodigd.
De ouders van de kinderen 
doen zelf ook een duit in het 
zakje door allerlei zelfgemaak-
te taarten en koeken te koop 
aan te bieden. Elk jaar haalt de-
ze school op deze eigen manier 
geld op voor Unicef en hiermee 
steunt men de kinderen die het 
minder hebben in alle delen van 
de wereld. De lopen starten om 
ongeveer 10.00 uur. 

(fantasie)beest van minstens 
een meter te maken van allerlei 
soorten materialen. Ook scholen 
waren hiervoor uitgenodigd. 
Groep 5 van de Johannesschool 
uit Akersloot was onder bege-
leiding van meester Wouter al 
vroeg van start gegaan. De kin-

deren hadden ontwerpen ge-
tekend en daarna gestemd op 
het beste ontwerp. De ‘Kleuren-
sproet’ van Heather Bloemers 
was het winnende ontwerp. 
In groepjes is het beest tijdens 
het zelfstandig werken in de 
werkgroepjes tot stand geko-
men. Ook groep 8 van de Johan-
nesschool raakte enthousiast 
voor de Beestenboel. Ook hier 
werden ontwerpen getekend en 
kwamen er vijf winnaars uit de 
bus. De ontwerpen van Lynn, 
Dalian, Julia, Robin en Sanna 
werden gekozen. Deze kinde-
ren stelden een werkgroep sa-
men. Bij de prijsuitreiking werd 
meteen bekendgemaakt dat er 
door de grote hoeveelheid bees-
ten van de Johannesschool, een 
scholenprijs in het leven was 
geroepen. Deze prijs viel op de 
‘Kleurensproet’ van groep 5 door 
de fantastische samenwerking 
van een hele klas. 

Zuid-Afrikaanse straatmu-
zikanten geven workshop
Castricum - Dit jaar is het J.P. 
Thijsse College gestart met de 
VWO all-round stroom. Elke 
dinsdagmiddag volgen de leer-
lingen een specialisatieprogram-
ma waarin ze aan diverse projec-
ten werken.
In het kader van deze speciali-
satiemiddagen volgden de brug-
klasleerlingen uit deze stroom 
een workshop Zuid-Afrikaan-
se muziek. Negen straatmuzi-

kanten, die op dit moment door 
het land optreden in de musical 
Mandela, hebben de leerlingen 
kennis laten maken meerstem-
mige Zuid-Afrikaanse volksmu-
ziek en zulu dans. De leerlingen 
hadden zelf ook een meerstem-
mig Zuid-Afrikaans lied inge-
studeerd en hebben dit op deze 
middag gezongen. Bijzonder was 
te horen dat deze groep drie da-
gen hiervoor had opgetreden bij 

het gala van Herman van Veen in 
Carré te Amsterdam. 
Het was een feest om zowel de 
leerlingen als de Zuid-Afrika-
nen zo vol vuur te zien zingen 
en te dansen. Na het zingen en 
dansen hebben de leerlingen 
de muzikanten in kleine groep-
jes geïnterviewd over hun werk, 
hun woonplaats, hobby’s en het 
leven in Zuid-Afrika. Deze infor-
matie gaan de leerlingen in een 
eigen  magazine verwerken. Ge-
durende de gehele middag werd 
Engels gesproken. De middag 
werd afgesloten met een foto-
sessie, nog meer zang en een 
welgemeend dankwoord van de 

leerlingen zelf. Het was een zeer 
bijzondere middag waarin twee 

culturen elkaar op vele gebieden 
hebben ontmoet.

Tips voor de redactie kunt u mailen naar 
info@castricummer.nl


