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Bewoners zijn herrie van wasstraat spuugzat

Castricum - De omwonenden 
van de nieuwe Indoor Car Wash 
pikken het niet dat het bedrijf 
voor veel geluidhinder zorgt. Na 
de opening op 3 februari kwa-

men bewoners, die op Planten-
hove achter de wasstraat wonen, 
er tot hun grote schrik achter dat 
het lawaai enorm is. Ondertus-
sen is Martijn Commandeur van 

Indoor Car Wash van mening 
dat hij het recht volledig aan zijn 
kant heeft.
“Zeven dagen in de week zitten 
wij nu in de herrie”, vertelt bewo-
ner Henk Waal. “Het begint al om 
8.00 uur en het gaat de hele dag 
door, ook of juist in het weekend, 
want dan is het druk.” De ge-
luidsoverlast wordt veroorzaakt 
door de open constructie aan de 
achterkant. Waal: “De gemeen-
te heeft een bouwvergunning af-
gegeven op onjuiste gronden. Er 
is destijds een rapport opgesteld 
door een onafhankelijk akoes-

tisch bureau dat er van uit is ge-
gaan dat het om een wasstraat 
ging met gesloten deuren. Me-
tingen door de Milieudienst heb-
ben nu uitgewezen dat een ge-
luidsniveau van 65 decibel wordt 
geproduceerd, terwijl maximaal 
50 decibel is toegestaan, een 
grove overschrijding van de ge-
luidsnormen. Een tweede me-
ting gaf 63,5 decibel aan als re-
sultaat. De Milieudienst heeft het 
bedrijf nu opgedragen de deur 
aan de achterkant altijd te slui-
ten tijdens het wassen en dro-
gen, maar daar heeft het be-
drijf geen gehoor aan gegeven. 
Mijn buurman heeft geprobeerd 
een gesprek aan te knopen met 
de verantwoordelijken, maar die 
gaven niet thuis.” Waal maakte 
een filmpje die hij vervolgens op 
You Tube plaatste en dat is tegen 
het zere been van Martijn Com-
mandeur. “Er wordt in het film-
pje beweerd dat we alle regels 
aan onze laars lappen en dat is 
niet waar. We hebben geheel 
volgens de regels een bouwver-
gunning aangevraagd en het be-
sluit heeft twaalf weken ter in-
zage gelegen voor omwonen-
den. Niemand heeft bezwaar ge-
maakt. Na klachten heeft de Mi-
lieudienst een meting gedaan, 
alleen is daar een veel te korte 

tijd voor uitgetrokken en er werd 
gebruik gemaakt van verkeerd 
materiaal. Er worden hier appels 
met peren vergeleken.” De be-
woners van Plantenhove hebben 
niet gezien dat er aanvraag voor 
een bouwvergunning was inge-
diend voor een wasstraat en er is 
dus ook niet geprotesteerd. 
Waal zegt daarover: “Ik had ver-
wacht dat de gemeente ons per-
soonlijk zou informeren over zo’n 
verandering in de directe woon-
omgeving of dat er een hoorzit-
ting zou komen voor de betrok-
kenen. Niets van dit alles.” On-
dertussen is er een handteke-
ningactie gehouden in de buurt 
en het resultaat is overhandigd 
aan het gemeentebestuur. Ook 
de woningbouwvereniging is op 
de hoogte gebracht van de over-
last. “Bewoners hebben last van 
de herrie van de wasstraat, maar 
ook de stofzuigers aan de zijkant 
zorgen voor hinder”, vervolgt 
Waal. “Radio’s staan keihard aan 
en er wordt met de koplampen 
in onze woningen geschenen. 
En dan heb ik het nog niet eens 
over het aanzien van de buurt 
dat door de komst van dit bedrijf 
is aangetast. Het lijkt nu wel als-
of we op een industrieterrein wo-
nen. Zo’n bedrijf hoort helemaal 
niet in een woonwijk te staan.”    

Bescherming archeologische sporen
Castricum - De provincie 
Noord-Holland wil de terreinen 
‘Geest van Heemstede’ in Cas-
tricum en ‘Hendriksloot’ in Uit-
geest op de provinciale monu-
mentenlijst plaatsen. Voor deze 
terreinen worden afspraken ge-
maakt voor duurzaam beheer zo-
dat duizenden jaren oude sporen 
van nederzettingen beschermd 
worden.

Beide terreinen liggen in het Oer-
IJ- gebied, een oud getijdenge-
bied, grofweg gelegen tussen 
Amsterdam, Alkmaar en Haar-
lem. De twee terreinen bestaan 
nu uit grasland en aan de opper-
vlakte is niets te zien van de ar-
cheologische waarden. Hoogte-
kaarten en bodemkaarten laten 
echter zien dat deze gebieden 
zeer geschikt waren voor bewo-
ning. Bovendien zijn er in mols-
hopen en slootranden resten van 
aardewerk aangetroffen. In 2003 
is een verkennend onderzoek 
uitgevoerd om de gaafheid van 

Hendriksloot is 16,32 ha groot en 
is gelegen direct ten oosten van 
de Provincialeweg. Bij beiden is 
een middeleeuwse akkerlaag 
aangetroffen en een cultuurlaag 
uit de Romeinse tijd. 

het terrein te bepalen. Door ze 
een monumentenstatus te geven 
mag er niet meer worden ge-
ploegd en ook een verlaging van 
de waterstand in de sloten is niet 
toegestaan. 

Geest van Heemstede is een ter-
rein van 14,3 ha en ligt ten zui-
den van de spoorlijn tussen Cas-
tricum en Uitgeest, direct ten 
oosten van de Heemstederweg. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
10-03-2009: Sophie, dochter van 
K.C. Jack en C. Riswick, gebo-
ren te Alkmaar. 13-3-2009: St-
endert Bartholomeus Martinus, 
zoon van A.B.P. van den Braak en 
J.M. Stengs, geboren te Amster-
dam. 13-03-2009: Maxime Henk 
Jan, zoon van B.G. Slenders en 
Y.E.B. Hodde, geboren te Bever-
wijk. 13-03-2009: Chris, zoon van 
J.B.R. Apeldoorn en K. Emme-
rik, geboren te Amsterdam. 13-
03-2009: Bram Nicolaas, zoon 
van R.N. Overpelt en L.A. Tig-
gelman, geboren te Alkmaar. 16-
03-2009: Max Johannes Wernar-
dus, zoon van S.J.M. Verduin en 
W.J.M. Schumacher, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
10-03-2009: Gijs, zoon van Ger 
Jan Koning en Agatha Maria 
Kerssens, geboren te Akersloot. 

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
17-03-2009: Schaap, Michiel en  
Baars, Femke, beiden wonende 
te Castricum. 18-03-2009: Kors-

se, Ronald, en Houtenbos, Ger-
trude M., beiden wonende te 
Castricum. 19-03-2009: Megens, 
Patrick en Teunen, Jolanda, bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
18-03-2009: Verzijde, Martin en 
de Visser, Marleen, beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
10-03-2009: Molenaar, Enno J.F., 
oud 71 jaar, gehuwd met T.A. 
Langeveld, overleden te Bever-
wijk. 13-03-2009: Heeremans, 
Johannes H.F., oud 62 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
A.M. Brink. 16-03-2009: Schut, 
Anna Elizabeth, oud 85 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
geweest met W.P. Pennekamp. 
18-03-2009: Ferment, Sijtze, oud 
85 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met W. Schnuck.
Wonende te Limmen:
16-03-2009: van der Klugt, Cor-
nelia W., oud 93 jaar, overleden 
te Limmen.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Bakkerij haalt ruim 1300 euro 
op tijdens 3FM sponsorlift!
Castricum - Bakkerij vrijwilliger 
Tim Bennink heeft tijdens het 
3FM programma ‘Jouw Week-
endfinale’ ruim 1300,00 euro bij 
elkaar gelift! Tijdens de uitzen-
ding afgelopen zondagavond 
was Tims sponsorlift live te vol-
gen op radio 3FM. In twee uur 
tijd moest Tim zoveel mogelijk 
gesponsorde kilometers liften én 
moest hij ook nog eens twee op-
drachten uitvoeren die hem extra 
kilometers op konden leveren. 
Een dj vergezelde Tim tijdens zijn 
lift en gaf hem onder andere de 
opdracht om vader Jacob in het 
Frans te zingen samen met twee 
andere mensen. Hierop is Tim 
samen met een journalist van 
NRC handelsblad, die hem als 
eerste een lift gaf, richting Am-
sterdam RAI gereden om daar in 
een hotel op zoek te gaan naar 
twee personen die samen met 
hem wilden zingen. 
Toeval of niet: Tim liep twee 
Franse dames tegen het lijf die 
samen met hem het lied Frè-
re Jacques live op de radio ten 
gehore brachten. Opdracht ge-
slaagd en vijftien extra kilome-
ters verdiend. In Amsterdam liep 
Tim iemand tegen het lijf die hem 
een lift naar Hilversum aanbood. 
Hij raakte met hem in gesprek 
over de Bakkerij. De man vond 
het Bakkerij initiatief zo leuk dat 
hij besloot om extra kilometers te 
maken door via Utrecht richting 

Hilversum te rijden. Dit leverde 
veel kilometers op.
Als laatste opdracht moest Tim 
als Bakkerijer bij een willekeurig 
iemand aanbellen om daar een 
broodje te bereiden. Dit broodje 
moest door de bewoner als ‘over-
heerlijk’ worden bestempeld om 
de opdracht te laten slagen.
Ook deze opdracht voerde Tim 
met verve uit en kreeg weer vijf-
tien extra kilometers erbij! In de 
studio kon Tim een beetje bijko-
men. Aan het eind van de uitzen-
ding werd de optelsom gemaakt. 
Totaal had hij 95 kilometer gelift, 
Samen met de extra verdiende 
30 kilometer kwam het totaal uit 
op 125 kilometer!
Ruim 60 sponsors brachten 
10,41 euro per kilometer in het 
laatje van de Bakkerij. Met een 
totaalbedrag van 1301,25 euro 
is de grote sponsoractie van de 
Bakkerij (Bakkerij Fietst!) van dit 
jaar goed begonnen! In de zomer 
gaan ruim 20 jongeren naar Pa-
rijs fietsen om ook daarmee zo-
veel mogelijk geld binnen te ha-
len voor een nieuwe Bakkerij! 
Op www.vriendenvandebakkerij.
nl/parijs kunnen sponsors zich 
aan een fietser koppelen. Bedrij-
ven en particulieren kunnen dit 
initiatief sponsoren. Het staat ie-
dereen vrij om welk bedrag dan 
ook te sponsoren. Goederen als 
eten, tenten, een leenbus et ce-
tera zijn ook welkom!

In de 3FM studio met tweede van links Tim Bennink en links 3FM dj 
Klaas van Kruistum.

Klassiek kamermuziek- 
concert in De Cameren
Limmen – Op 7 april om 15.00 
uur, vindt in De Cameren, Lage 
Weide 3 een klassiek kamermu-
ziekconcert plaats, dat in nau-
we samenwerking met Stichting 
Muziek In Huis wordt georgani-
seerd. Het ensemble Accorcello, 
bestaande uit Ivana Poparic - cel-
lo, Jevgeni Suvorkin - accorde-
on, brengt een gevarieerd klas-
siek programma. Het program-
ma duurt 2 maal 30 minuten. 
Stichting Muziek In Huis (SMIH) 
verzorgt al 10 jaar klassieke ka-
mermuziekconcerten met ambi-

tieuze, veelal jonge professione-
le kamermusici op de podia van 
zorgcentra. In samenwerking 
met het personeel en de vrijwilli-
gers op de locaties brengt SMIH 
met een groot aantal kamermu-
ziekensembles de sfeer van de 
concertzaal naar de mensen, die 
zelf niet meer zo mobiel zijn, toe. 
Voor meer informatie over SMIH, 
haar musici en een uitgebreide 
concertagenda: www.stichting-
muziekinhuis.nl of www.smih.nl. 
Het volgende SMIH concert al-
hier is op zondag 14 juni.
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Mike en André op tv 
met Johnny de Mol
Castricum - Mike Walker uit 
Castricum en André Reimes uit 
Velserbroek, oftewel Animal en 
Demolition Man, zijn zondag 29 
maart en 5 april te zien in het 
nieuwe tv-programma ‘Down 
met Johnny’ gepresenteerd 
door Johnny de Mol. De uitzen-
ding begint om 22.20 uur. Voor 
dit programma werden opna-

Programma 26 mrt t/m 1 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Last Chance Harvey”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“Valkyrie”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur
“Milk”

UNIEK IN DE REGIO!
woensdag 1 april 14.00 & 20.00 uur
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Kikkerdril”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 
“BOLT (NL)”

Last Chance Harvey 
Harvey Shine, een jingleschrij-
ver uit New York, krijgt van zijn 
baas een laatste kans om met 
een nieuwe jingle op de prop-
pen te komen, anders raakt hij 
zijn baan kwijt. Eigenzinnig als 
Harvey is, gaat hij in plaats daar-
van naar Londen om het huwe-
lijk van zijn dochter bij te wo-
nen, belovend aan zijn baas dat 
hij de maandagochtend daarop 
weer terug op kantoor is. Een-
maal in Londen ontdekt Har-
vey dat zijn dochter haar stief-

vader boven hem heeft gekozen 
haar naar het altaar te leiden. Te-
leurgesteld druipt hij af, en be-
sluit terug naar het vliegveld te 
keren, maar mist zijn vlucht. Ter-
wijl Harvey zijn best doet de situ-
atie aan zijn baas uit te leggen, 
wordt hij ontslagen. Als hij zijn 
zorgen wegdrinkt aan de lucht-
havenbar, komt de mooie Emma 
ten tonele, die werkt bij het Na-
tionale Bureau voor Statistieken, 
en begint met haar een memora-
bele conversatie.

Premiere op 1 april
Monsters vs Aliens in 3D
Wanneer Susan Murphy uit Ca-
lifornië geraakt wordt door een 
meteoor, groeit ze vijftien me-
ter en wordt ze meteen bestem-
peld als ‘monster’, genaamd Gi-
normica. Het leger neemt haar 
gevangen in een geheim kamp. 
Hier blijken door de jaren heen 
meer monsters vastgehouden te 
worden. Ginormica maakt ken-
nis met de briljante dokter Cock-
roach, halfaap-halfvis The Mis-
sing Link, de glibberige en on-
verwoestbare B.O.B., en een gi-
gantische rups die Insectosaurus 

wordt genoemd. Er komt echter 
een onverwacht einde aan hun 
gevangenschap. Want wanneer 
de aarde wordt aangevallen door 
buitenaardse robots, is alle hoop 
van de mensheid gevestigd op 
de monsters om de wereld te be-
schermen.
Ticket voor 3D-voorstellingen is 
inclusief bruikleen speciale 3D-
bril. Bij 3D-voorstellingen geldt 
geen enkele korting.  Bij het ver-
laten van de zaal moet de bril 
weer ingeleverd worden bij het 
personeel van Corso Bioscoop. 

Onverwacht bezoek 
voor Marjan Kroone
Castricum - In de eerste afle-
vering van een nieuwe serie van 
het tv-programma Onverwacht 
Bezoek wordt de van oorsprong 
uit Castricum afkomstige Mar-
jan Kroone gevolgd. Vijf jaar ge-
leden besloot zij haar baan in de 
gezondheidszorg op te geven en 
met haar man Jetse Postma naar 
Afrika te vertrekken. Ze liet twee 
studerende kinderen en haar 
oude moeder achter. Haar twij-
fel was groot, maar ze ging toch, 
want haar roeping om zich in te 
zetten voor de vrouwen en kin-
deren van het Atacoragebied in 
het arme West Afrikaanse land 
Benin is sterker. 
Moeder Nel, inmiddels 78 jaar 
oud en nog steeds inwoner van 
Castricum, wil nog één keer in 
haar leven haar dochter opzoe-
ken in Afrika, maar ze vindt het 
eng om alleen te reizen.
Terwijl Marjan presentatrice Ma-
rion Lutke haar drukke en inte-
ressante leven in Boukombé laat 
zien, onderneemt Nel - onder 
begeleiding - de reis naar Benin. 
Om niet al te veel op te vallen 
tussen de lokale bevolking uit 
het Atacoragebied, kiest ze voor 
een vermomming om haar doch-

ter te verrassen met een onver-
wacht bezoek.
Onverwacht Bezoek is een pro-
gramma over Nederlanders die 
om zeer uiteenlopende redenen 
voorgoed hun land hebben ver-
laten. Zij hebben hun dierbaren 
moeten achterlaten om een to-
taal nieuw bestaan op te bou-
wen in verre en exotische oor-
den. Door hun vertrek hebben ze 
vrienden en familie al heel lang 
niet meer gezien. Zonder dat zij 
ook maar enig vermoeden heb-
ben, komt er onverwacht be-
zoek. De EO crew op visite. Mar-
jan: “Ongelooflijk, tot op het mo-
ment dat mijn onverwachte visite 
opeens tevoorschijn kwam, wist 
ik niet dat het programma dat 
gedraaid werd Onverwacht Be-
zoek heette. Nu ken ik dat pro-
gramma natuurlijk ook niet, al-
leen van horen zeggen, dus ook 
toen de presentatrice Marion 
van der Bliek er bij was ging bij 
mij geen lichtje branden. Maar 
het was in één woord geweldig! 
Ik raak steeds weer ontroerd als 
ik denk aan het ‘moment supre-
me’. Wie meer wil weten over het 
leven van Marjan kan kijken op 
www.aktiebenin.nl.

mes gemaakt tijdens de repeti-
ties in Muziekschool Heemskerk, 
op weg naar het optreden in de 
bus, de thuissituatie, de genera-
le repetitie en de presentatie met 
Johnny in de Nozem in Heems-
kerk. Hier maakten de jongens, 
die een verstandelijke beperking 
hebben, samen met hun band 
Hades indruk op het publiek. 

Plaatjes draaien bij Borst
Bakkum - Op 30 mei kan ieder-
een die houdt van het nostalgi-
sche vinyl genieten in de zaal 
van Borst. Jos Zonneveld alias 
Joseph Sunfield en Bert de Graaf 
draaien singletjes en lp’s uit ver-
vlogen jaren. Het thema van deze 
feestavond in PinkPop. De meest 
succesvolle optredens van dit 
populaire popfestival zijn weer 
een keertje te horen, maar ook 
andere gouwe ouwe nummers 
komen aan bod. Om 21.30 uur 
gaat de zaal open en het feest 
gaat door tot 1.30 uur. Verzoek-

jes kunnen worden aangevraagd 
via bert2tweewielers@live.nl of 
josephsunfield@hetnet.  

Opbrengst gaat naar Edukans

‘Bonhoeffer goes soul’
Castricum - Al maanden wordt 
er op het Bonhoeffercollege ge-
werkt aan de muzikale voorstel-
ling The Committents. Het is een 
verhaal dat gaat over een soul-
band in Dublin. Hoofdpersoon 
Jimmy Rabbitte laat audities 
doen die leiden tot een selec-
te groep musici, zangers en zan-
geressen. Een zekere Joey ‘the 
Lips’ Fagan komt ook bij de band 
en maakt indruk met zijn trom-
pet. Hij doet geloven dat  hij al-
le grootheden uit de muziek, bij-
voorbeeld Wilson Pickett per-
soonlijk kent en zelfs met hen 
heeft samengespeeld. Met zijn 
verhalen brengt hij ook de hoof-
den van de meisjes op hol en 
hoewel de muziek steeds beter 
wordt, komt dat de harmonie bin-

nen de band niet altijd ten goe-
de. Ellen Philips (docent wiskun-
de) is de regisseur van het stuk 
dat op een grappige manier uit 
het Engels is vertaald door Re-
né Veenman (oud-docent oude 
talen). Daarbij geeft Lidy Gulickx 
(oud-docent Nederlands) als re-
gieassistent ook nog eens de no-
dige aanwijzingen.  Klaas Sabel 
(docent muziek en afdelingslei-
der vwo onderbouw) heeft de 
muzikale leiding van de voorstel-
ling.  Op dinsdag 7, woensdag 8 
en donderdag 9 april om 20.00 
uur wordt het stuk opgevoerd 
in de aula van het Bonhoeffer-
college. De kaartjes à 4,00 euro 
zijn vanaf 30 maart te koop in de 
grote pauze. De opbrengst komt 
ten goede van Edukans. 

De flyers en posters zijn ontwor-
pen en geproduceerd door Gerda 
en Denise Gons.
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Amateurtuindersvereniging

Loek Zonneveld en Niek 
Schumacher ereleden 
Castricum - Loek Zonneveld en 
Niek Schumacher zijn benoemd 
tot ereleden van de Castricumse 
Amateurtuindersvereniging. Dit 
gebeurde op de ledenvergade-
ring die dinsdagavond 17 maart 

plaatsvond. De bekende Castri-
cummer Loek Zonneveld werd 
tot erelid benoemd omdat hij 
ruim 40 jaar complexleider is ge-
weest. Eerst was hij complexlei-
der van het complex Oude Haar-

Drie bijzondere dagen voor 
ouderen in woonzorgcentra
Regio - Woonzorgcentra Wes-
terheem in Heemskerk en De 
Boogaert in Castricum van ViVa! 
Zorggroep doen mee aan ‘Gou-
den dagen’. Een bijzonder initi-
atief waarbij de bewoners van 
beide instellingen en zorgafhan-
kelijke ouderen uit de buurt drie 
gratis bijzondere dagjes uit krij-
gen. Elke oudere van 80 jaar en 
ouder krijgt per jaar drie vou-
chers met ieder een eigen the-
ma. Het ‘Dagje retour naar vroe-
ger’ maakt het mogelijk om ver-
vlogen tijden opnieuw te bele-

ven. Voor één keer terug naar de 
schoolbanken van vroeger bij-
voorbeeld, of oud-Hollandse ge-
rechten koken en proeven. 
De tweede voucher is goed voor 
een ‘Dagje uit/thuis’: entertain-
ment, binnen of buiten de muren 
van de zorginstelling. Denk aan 
Holiday on Ice, meeleven met het 
favoriete voetbalteam in het sta-
dion, of een speciale rondleiding 
in de dierentuin. Een ‘Dagje nog 
nooit gedaan’ geeft mensen een 
bijzondere ervaring die zij niet 
eerder beleefd hebben. Een be-

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. 

Stichting Zwerfdier: 072-
5612482. 

Gevonden:
poes, wit met lichtgrijscyperse 
vlekken, circa half jaar, mager, 
Hoogeweg/Visweg Limmen.

Gevonden en
vermiste dieren

lemmerweg en daarna van het 
complex Haagse Weg. Zonne-
veld, die sinds 1966 lid is van de 
tuinvereniging, is ook altijd be-
stuurslid geweest namens de 
complexleiders. Naast zijn werk-
zaamheden voor de tuinvereni-
ging is Loek een actieve Castri-
cummer die zich onder andere 
inzet voor de werkgroep Oud-
Castricum. Voor al zijn inzet heeft 
hij in 2006 een koninklijke onder-
scheiding ontvangen. Daar is nu 
de titel erelid van de ATV bijge-
komen. Niek Schumacher, voor-
malig leraar Nederlands aan de 
Henricus Mavo, werd eveneens 
in het zonnetje gezet. Schuma-
cher maakt 32 jaar lang het ver-
enigingsblad van de tuinvereni-
ging. Vanaf het eerste nummer 
van het verenigingsblad gaf hij 
leiding aan de diverse redacties 
van het blad en zorgde hij er al-
tijd voor dat het blad er tip top 
uitzag. Door gezondheidsrede-
nen kon de heer Schumacher 
niet aanwezig zijn op de leden-
vergadering. Hem werd thuis het 
erelidmaatschap meegedeeld. 
Voorzitter Arnold Broekmeijer is 
zeer content met zulke trouwe 
en betrokken leden.

Storey Club vernieuwt 
het internetcafé

Akersloot - Erik Minnema, di-
recteur Commercie van Rabo-
bank Noord-Kennemerland, 
opende met het doorknippen 
van het lint de opnieuw ingerich-
te ruimte.
Dolblij zijn ze bij de jongerencen-
trum de Storey Club in Akersloot 
met de bijdrage uit het Coöpera-
tiefonds. Alle computers van het 
internetcafé zijn ermee vervan-
gen en de jeugd van Akersloot 
kan weer volop met elkaar ga-

zoekje achter de schermen bij 
de tv, leren skypen met de klein-
dochter in Amerika, of zelfs een 
vlucht boven Nederland behoort 
tot de mogelijkheden. 
In Westerheem en De Boogaert 
komt een ‘Gouden dagen desk’ 
waar bewoners en omwonen-
den terecht kunnen voor infor-
matie en waar ouderen hun vou-
chers (vanaf september) kunnen 
inwisselen. 
Om ‘Gouden dagen’ mogelijk te 
maken is extra geld nodig. Ieder-
een kan helpen door donateur, 
sponsor of vrijwilliger te wor-
den. Kijk op www.goudendagen.
nl voor de mogelijkheden, of bel 
met ‘Gouden dagen’ op 088-366 
54 54.

men. Alvorens het lint door te 
knippen wees Erik Minnema op 
het belang van de Storey Club 
voor Akersloot. Hij roemde de in-
zet van de vrijwilligers voor de 
club: Akersloot doet het al jaren 
zonder jongerenwerker. Hoopge-
vend is de doorstroom: jeugd die 
eerst als bezoeker naar de Sto-
rey club kwam, zit nu in het be-
stuur (twintigers). Beter bewijs 
dat het in een behoefte voorziet 
is er niet.

Vrijdag en zaterdag in Castricum  

Voorruit repareren en 
kenteken graveren
Castricum - Deze week is er de 
gelegenheid om sterretjes in de 
voorruit te laten repareren en om 
het kenteken in de autoruiten te 
laten graveren. Het bedrijf KEN-
MERK Autoruitenservice uit Gro-
ningen zal op vrijdag en zater-
dag (27 en 28 maart) van 10.00 
tot 17.00 uur te vinden zijn op het 
parkeerterrein van winkelcen-
trum Geesterduin aan de Gees-
terduinweg te Castricum.
    
Een op de drie ruitbeschadigin-
gen scheurt binnen zes maan-
den door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in de 
ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van 
een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. Door tijdige repara-
tie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-

tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer gaan doorscheu-
ren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed.  Repa-
ratie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                            
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om auto-
diefstal te voorkomen. Omdat al-
le autoruiten worden gegraveerd, 
zal de dief, om niet in de gaten 
te lopen, alle ruiten moeten ver-
vangen. Dit is veel te kostbaar en 
kost veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt 
het kenteken door middel van 
professionele apparatuur in al-
le ruiten gegraveerd. Voor goede 
zichtbaarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt gead-
viseerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar.

Geen krant 
ontvangen? 

Bel 
0251-674433
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ADO ’20
Volgende tegenstander Hollandia

Weer een Noord-Hollands onderonsje
Aan de andere kant van Amsterdam, 
boven het kanaal, werd een restant uit-
gespeeld van een gestaakte wedstrijd 
in hoofdklasse A. Die tussen DWV en 
Hollandia. Een kleine twintig minuten 
resteerden er nog te voetballen toen 
de Heemskerkse scheidsrechter San-
der Ooykaas op 14 december met een 
verrekte spier zijn optreden moest af-
breken. DWV stond met 1-0 achter, dus 
het moest een alles-of-niets offensief 
proberen die stand van het scorebord 
te halen. De Amsterdammers kregen 
echter al snel de knock-out toegediend. 
Hollandia scoorde al na twee minuten. 
De situatie voor DWV ziet er schier ho-
peloos uit. Hollandia zit ADO op de hie-
len. Technisch directeur Michel Lieshout 
en trainer Ron van der Gracht spoedden 
zich na afloop van dit korte treffen naar 
de wedstrijd tussen AFC en ADO om er 
de tegenstanders aan het werk te zien 
waarmee de Westfriezen de komende 
weken te maken gaan krijgen. 
Als eerste staat ADO op het programma. 
AFC komt een week later op bezoek in 
het Julianapark. Hollandia is nog steeds 
regerend kampioen van hoofdklasse 
A, maar zal deze titel niet prolongeren. 
Natuurlijk blijft een hoge klassering het 
doel voor de Horinezen, die de beker-
competitie als extra ijzer op het vuur 
hebben. Daarin plaatste de club zich 
ten koste van ADO, bij de laatste zes-
tien. De Heemskerkers leden tegen deze 
aartsrivaal een minimale 1-0 nederlaag, 
maar waren er niet erg van onder de in-

druk. Resultaten in de competitie wogen 
zwaarder. Niettemin zal er nu een ge-
voel bestaan dat ze hun gram kunnen 
halen voor deze uitschakeling én voor 
de eerder in de competitie geleden 2-1 
nederlaag. Bovendien zullen ze deze al-
tijd lastige tegenstander liefst op afstand 
willen houden op de ranglijst. Dit wordt 
de dertigste confrontatie tussen de twee 
Noord-Hollandse clubs in de hoofdklas-
se. Tien keer bleef de stand in evenwicht. 
De club uit Hoorn won er drie meer dan 
ADO. Mag u uitrekenen hoeveel winst- 
en verliespartijen elk heeft geboekt. 
ADO-Hollandia is een affiche die garant 
staat voor strijd en volle overgave. Het 
mag zondag niet anders zijn. 

Hollandia-spionnen op Goed Genoeg

Veiling van de toe-
komst bij Vitesse’22
Castricum - Zaterdagavond 28 
maart om 20.00 uur zal de eerste 
afslag plaatsvinden voor alweer 
de negende veiling in de kantine 
van Vitesse’22. “Verwacht wordt 
dat het deze keer weer zo gezel-
lig zal worden als vorig jaar,” al-
dus de organiserende sponsor-

commissie. Dit jaar is er een an-
dere themakavel georganiseerd 
ten opzichte van de voorgaan-
de jaren. Was het andere jaren 
het ‘Gala of the Year’ en ‘Tirole-
ravond’, dit keer wordt het ‘Hen-
ny’s Diner Hippique at the Sur-
pise Stable’s at Bakkum’. Verder 

zijn er weer veel nieuwe kavels 
ingebracht door de middenstand 
uit Noord-Holland. Ook Vites-
se-leden hebben weer veel ka-
vels ingediend, onder andere het 
tweede Puikman Open golfeve-
nement, weekend Maastricht, 
een dag kamer sauzen, een live-
concert Nick & Simon of een dag 
varen met sloep. Een ieder is uit-
genodigd om dit spektakel mee 
te maken en ontvangt dan tevens 
een lot voor de verloting bij bin-
nenkomst voor een all-inclusive 
vakantie naar de Turkse kust.

Limmen 1 onnodig onderuit
Limmen - VV Limmen is uit te-
gen Schagen met 3-2 onder-
uit gegaan. Na een knappe 0-2 
voorsprong werd het vijf minuten 
voor tijd toch nog 3-2.
Er zijn wedstrijden die je het bes-
te snel kan vergeten. Schagen 1 
- Limmen 1 hoort in die catego-
rie. Limmen ging volledig onno-
dig met 3-2 onderuit in een toch 
wel heel belangrijke wedstrijd. In 
de eerste helft had het team de 
straffe wind in de rug en behou-
dens de eerste tien minuten viel 
er op het spel van Limmen heel 
weinig aan te merken. René Hof 
hielp het team in de twintigste 
minuut aan de leiding. Zijn fraaie 
vrije trap werd door niemand 
meer aangeraakt, waarna de bal 
buiten het bereik van de doel-
man naar de uiterste hoek zeilde: 
0-1. Tien minuten voor rust deed 
Hof het oog-in-oog met de doel-

man van Schagen nog eens dun-
netjes over na een dieptepass 
van Harry Verduin: 0-2. Daarna 
was Jeroen Veldt nog heel dicht 
bij de 0-3, maar zijn gekrulde in-
zet werd fraai gepareerd door de 
doelman van Schagen. 
In de tweede helft ging het he-
lemaal fout met Limmen. Zuur, 
onnodig en een verlies met con-
sequenties. Limmen 1 zal de ko-
mende weken punten moeten 
gaan halen anders zou de terug-
keer in de derde klasse wel eens 
tot één seizoen beperkt kunnen 
blijven. Eigenlijk is iedereen er 
wel van doordrongen dat het zo 
ver niet mag komen.

Komende zondag komt Spar-
tanen, de nummer twee van de 
ranglijst, op bezoek op Dampeg-
heest en daar heeft Limmen nog 
een appeltje mee te schillen...

Red Stars wint 
ook van Beagles
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft ook de tweede oefen-
wedstrijd gewonnen. In Boven-
karspel tegen zesdeklasser Be-
agles werd het kwaliteitsverschil 
duidelijk door een simpele 1-18 
zege voor de Castricumse honk-
ballers. 
In de slechts vijf innings duren-
de wedstrijd sloeg Mark Kuijper 
twee tweehonkslagen. Komen-
de zondag speelt Red Stars weer 
een oefenwedstrijd met de vol-
le negen innings, uit bij Alcma-
ria Victrix. Red Stars en Alcma-
ria komen elkaar in de competi-
tie ook nog vier keer tegen. 

Voor Red Stars begint de compe-
titie zondag 12 april bij The Bears 
in Bergen.

Clinic Selinger en 
Zwerver groot succes
Castricum - In het kader van 
het tien-jarig bestaan van Vol-
leybalclub Croonenburg heeft 
het bestuur een aantal specta-
culaire acties geïnitieerd. 
Afgelopen dinsdagavond was het 
voor volleybalminnend Noord- 
Holland een speciale avond. De 
jeugdcommissie van Croonen-
burg had toptrainers Ron Zwer-
ver en Avital Selinger binnen-
gehaald om een clinic te verzor-
gen voor de jeugd van Croonen-
burg. Zij werden daarbij geas-
sisteerd door Francine Huurde-
man, speelster van DELA Marti-
nus en veelvuldig international.
Zowel publiek als spelers ge-
noten van de clinic. Selinger en 
Zwerver lieten de spelers ken-

nismaken met de nieuwste trai-
ningsmethodiek. Na afloop ver-
telde Selinger dat het niveau van 
de deeelnemers hoog lag. Een 
mooie opsteker voor de trainers 
van de jeugd. Of zoals trainer 
Jan Piet Luijckx treffend wist te 
verwoorden: “Je ziet dat Selinger 
veel nadruk legt op veel bewe-
gen en het voetenwerk. Dan is 
het erg leuk als Selinger dat te-
rug ziet bij onze volleyballers.”
Het bestuur kon na afloop ook 
tevreden zijn. De clinic geef aan 
dat de club zo langzamerhand  
een mooie plek heeft, niet al-
leen binnen Castricum maar ook 
binnen omliggende gemeenten 
en de dorpskernen Limmen en 
Akersloot.
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Unieke muzikale combinatie 
tijdens matineeconcert
Limmen - Op zondag 5 april is 
er een uniek matineeconcert dat 
door de slagwerkgroep Excelsior 
wordt georganiseerd. Het unieke 
van dit concert is de samenwer-
king tussen de slagwerkgroep 
Excelsior en het koor De Lim-

beats. De slagwerkgroep bestaat 
al ruim 50 jaar. Onder leiding van 
dirigent Floris van Tol wordt een 
geheel vernieuwd programma 
ten gehore gebracht. Omdat de 
vereniging terecht heel trots is 
op de opleiding voor jonge slag-

werkers zal ook de jeugdslag-
werkgroep, onder leiding van 
dezelfde dirigent, van zich la-
ten horen tijdens dit matinee-
concert. Het is in Limmen nog 
niet eerder gebeurd dat de slag-
werkgroep een concert verzorgt 
in samenwerking met een koor. 
Het ritmische koor De Limbeats 
onder leiding van Mia Ploegaert 
staat te trappelen om dit concert 
gezamenlijk verzorgen. De Lim-
beats bestaan uit 24 vrolijke en 
enthousiaste dames die met veel 
plezier iedere dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur in Con-
quista oefenen. Voor dit concert 
is er een geheel nieuw repertoi-
re onder andere met nummers 
van Mika, Amy mc. Donald en 
Phil Collins. Zij treden voor het 
eerst op onder muzikale begelei-
ding van Bert Valkering; op mu-
zikaal gebied geen onbekende in 
Limmen.
Aanvang van het concert is 15.30 
uur. Entreeprijs: 2,50 euro, kinde-
ren tot twaalf jaar vrije toegang.

Gat in raam geschoten
Zaterdag 15 maart hoorden we omstreeks tien uur ‘s avonds een harde 
scherpe tik aan de achterkant van ons huis. In het licht van de schijnwer-
per in de achtertuin zagen we niets. Zondagochtend ontdekten we een 
rond gat met ster in het van dubbel glas voorziene raam op één hoog, 
dat uitkijkt op de steeg tussen Walingstuin en Cralencroft. De steeg 
wordt in het weekend ‘s avonds gebruikt door jongelui, waarvan we tot 
nu toe weinig last hadden: sigarettenpeuken, soms braaksel of een lege 
Bacardifles daargelaten.
Wij hebben aangifte van de vernieling bij het politiebureau gedaan.
De Glaswacht denkt aan een luchtbuks, erwtenschieter of iets derge-
lijks.
Wil de werper eens a difference day maken en zich melden bij de po-
litie?
W. en C. Julien.

Reactie ingezonden brief na-
tuurbeleid en wandelplezier
Ja hoor, L.P., natuurbeleid en wandelplezier gaan nog prima samen in het 
duingebied van PWN, en ja, als er in het natuurgebied grote runderen 
grazen, dan hoort de poep van die dieren er gewoon bij. Het probleem is 
dat mensen tegenwoordig niet meer gewend zijn om samen met dieren 
te leven. De uitwerpselen horen er gewoon bij en dient als voedsel voor 
de vegetatie.
Onze voorouders waren er ook zuinig op en verzamelden de mest voor 
de (moes)tuin. Ook het ‘bedreigende’ van de hooglanders en pony’s is 
mij volkomen vreemd.
Ik moet eerlijkheidshalve wel bekennen dat ik gewend ben met dieren 
om te gaan en ook regelmatig te paard door de duinen rijd. Tegenwoor-
dig noem ik het ‘safaririjden’ en tel ik de hooglanders, pony’s, konijnen, 
fazanten en buizerds die ik tegen kom, hoe hoger hun aantal, hoe liever 
het mij is. Het is een teken dat het goed gaat in het duin en ik heb er 
plezier in.
Dat de hooglanders ook struikgewas vernielen was toch ook de bedoe-
ling van PWN. Het duin moet weer ‘open’ worden met verstuivingen 
zoals oorspronkelijk, dus zijn de grote grazers succesvol bezig.
En zijn ze gevaarlijk? Bij mijn weten niet. Als ik met mijn paard nader 
gaan ze vanzelf opzij, en heus als er gevaar zou zijn, zet mijn paard het 
wel op een lopen. Hij is immers een vluchtdier en geen roofdier. De 
hooglander is ook een kuddedier, dus mijn goede raad: ga niet midden 
tussen een kudde lopen maar ga er om heen en zorg dat je niet in de 
poep loopt, dan loop je geen gevaar en je schoenen blijven schoon! 
Gewoon even opletten dus, maar dieren hebben net zo veel recht op 
hun bestaan als mensen!
Ook als wandelaar voel ik mij niet bedreigd maar ik hou wel rekening 
met de aanwezigheid van de hooglanders en verstoor ze zo min mo-
gelijk.
Ik wens dan ook iedereen een genoegelijk verblijf in het duin, maar gun 
dat dan ook aan de dieren die daar hun nuttige steentje bijdragen aan de 
handhaving van ons zo mooie natuurgebied aan de kust.
Mevr. J. Beijerbacht, Castricum.

In het duingebied wandelend heb je het met elkaar al snel over het lange 
(ontsierende) hekwerk, waarachter grote wilde dieren lopen, waardoor 
ontspanning en genieten van de natuur, voor velen, grotendeels verloren 
is gegaan. Terwijl PWN daarenboven meldt dat deze runder-inzet een 
permanent karakter zal krijgen. Klagen biedt dus geen enkele oplos-
sing.
Volgens PWN is het geen enkel probleem het ‘grazersbos’ te betreden 
als je een paar simpele instructies volgt. Wellicht kan PWN hierbij be-
hulpzaam zijn, met name door de duinliefhebbers te betrekken bij hun 
doelstelling. 
PWN kan met groepen het ‘dierenbos’ intrekken en de ‘grijze duinen’ 
showen (nu nog een abstract begrip voor de meesten). Tegelijkertijd kan 
de coach dan vóórdoen hoe je een grote grazer met een wijde bocht 
met rust laat, zoals PWN ons informeert. Dikke kans dat het begrip voor 
de maatregelen wordt vergroot en van lieverlee het runderbos ook als 
‘natuur’ wordt ervaren, waar je ontspannen kan genieten.
P.s. Uiteraard zijn dit enige losse ideetjes, beseffende dat de creativiteit 
van het PWN vele malen groter is, om met de nieuwsgierige duinliefheb-
ber te communiceren.
Hennie Spruit

Feestelijke onthulling 
naambord Heemstate 
Castricum - Verpleeghuis 
Heemstate van ViVa! Zorggroep 
onthulde op zaterdag 21 maart 
haar naambord op het terrein 
van Dijk en Duin in Castricum. 
Dit bijzondere mozaïekbord is 
gemaakt door familie en sym-
boliseert de verbondenheid met 
elkaar en met de cliënten die in 
Heemstate wonen. 
Met de plaatsing van het bord 
wordt Heemstate op de kaart ge-
zet. Verpleeghuis Heemstate telt 
dertig bewoners, voornamelijk 
afkomstig uit Castricum of direc-
te omgeving. De meeste bewo-
ners hebben een vorm van de-
mentie. Heemstate is gesitueerd 
op een steenworp afstand van 
de huidige, tijdelijke huisvesting 
van het gemeentehuis, en tegen-
over het laboratorium waar men 
bloed kan laten prikken.
Omdat men als familie elkaar 
vaak, soms dagelijks, op Heem-
state tegenkomt kan er een 

hechte band ontstaan met lot-
genoten. 
Afgelopen najaar werd besloten 
gezamenlijk een groot naambord 
voor Heemstate te mozaïeken, 

Clasien de Waard stopt 
met werken bij de bieb

Limmen - Na 46 jaar werkzaam 
te zijn geweest voor de biblio-
theek in Limmen heeft Clasien 
de Waard besloten gebruik te 
maken van de prepensioenre-
geling.
Maandag 30 maart is de laatste 

werkdag van Clasien. Wie haar 
nog éénmaal in actie wil zien of 
de hand schudden kan dat tij-
dens de openingsuren doen.
Clasien is haar werkzaamheden 
voor de bibliotheek begonnen in 
het parochiehuis te Limmen als 
vrijwilligster. 
Later verhuisde de bibliotheek 
naar de Vredeburg en sloot zich 
in 1975 aan bij de Provinciale Bi-
bliotheek Centrale van Noord-
Holland. Clasien maakte nog een 
aantal verhuizingen mee, name-
lijk naar de Kapelweg en weer la-
ter in 1994 naar het Zonnedauw, 
waar de bibliotheek ook nu nog 
gevestigd is.

Op automatiseringsgebied heeft 
zij grote veranderingen meege-
maakt. Met de komst van com-
puters kwamen ook email, inter-
net en niet zo heel lang geleden 
zelfbediening om de hoek kij-
ken.
Clasien wist zich steeds prima 
aan te passen aan deze veran-
deringen, al vond ze die ‘com-
puters’ wel eens lastig. Naast het 
uitlenen van boeken kwamen er 
steeds nieuwe materialen bij, zo-
als bijvoorbeeld gesproken boe-
ken, dvd’s, daisyrom’s en cd-
rom’s.
De meest recente en grote ver-
andering die Clasien meemaakte 
was de fusie met de bibliotheken 
van Alkmaar en Heerhugowaard 
tot de Bibliotheek Kennemer-
waard. Alle medewerkers zullen 
in Clasien een zeer gewaardeerd 
collega missen.

onder meer omdat veel bezoe-
kers deze woning/ het huis vaak 
niet konden vinden. Op twee za-
terdagen werd een workshop 
georganiseerd. 
Voor veel familieleden was het 
een welkome afleiding, naast 
de constante zorg die opname 
van een naaste in een verpleeg-
huis nu eenmaal met zich mee 
brengt. 
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Rijzende sterren in de Dorpskerk
Castricum - De voorjaarsserie 
van vier klassieke kamermuziek-
concerten door jong professio-
neel toptalent besluit zaterdag 
28 maart met een veelzijdig en-
semble van internationale allu-
re: The Hague String Variations 
van de vermaarde violiste Lisan-
ne Soeterbroek. 

Gespeeld wordt onder meer Fe-
lix Mendelssohn String quintet 
op.18 in A major, van Richard 
Strauss het Cappriccio for string 
sextet en van PjotrI. Tsjaikovski 
het prachtige Souvenir de Flo-
rence. Het concert vindt plaats in 
de Dorpskerk, Kerkpad 1 in Cas-
tricum. Kaarten kosten 10,- eu-

ro voor Iskra-donateurs en CJP, 
8,- euro, kinderen tot en met 12 
jaar 6,- euro. 

Alle informatie over musici, de 
concerten en kaarten bestellen, 
is te vinden op www.iskra.nl. Te-
lefonisch bestellen kan op 0251 
674379. Aanvang 20.15 uur.

Pontje Akersloot weer in de vaart
Akersloot - Het pontveer 
Akersloot is gekeurd en veilig 
bevonden. Afgelopen maandag 
16 maart is het pontveer naar de 
jachtwerf van de firma Verduin te 

Akersloot gesleept. Op de werf 
werd de pont op de helling ge-
zet en schoon gespoten. 

Op dinsdag 17 maart is de offi-

Intentieovereenkomst 
Zandzoom is getekend
Limmen - Met het tekenen van 
een intentieovereenkomst zetten 
gemeente Castricum en Dries-
sen Vastgoed BV een belangrijke 
stap naar woningbouw in het ge-
bied Zandzoom Zuid in Limmen. 
De overeenkomst werd donder-
dag getekend. De twee partijen 
willen onderzoeken of het mo-
gelijk is een gezamenlijk plan te 
maken en uiteindelijk te komen 
tot gezamenlijke realisatie van 
het project. 
Zandzoom Zuid is onderdeel van 
het project Wonen in het Groen, 
een gezamenlijk initiatief van de 
Provincie Noord-Holland, ge-
meente Heiloo en de gemeente 
Castricum. Doel is het maken van 
een bijzonder woonlandschap. 
Het gaat hierbij om totaal 2.000 
à 2.400 woningen; een nieuwe 
aansluiting op de A9 met de bij-
behorende toegangswegen, 200 

hectare natuur en/of waterber-
ging en fiets- en wandelpaden. 
Het gebied dat nu in het onder-
zoek betrokken wordt - kortweg 
Zandzoom Zuid genoemd - be-
vindt zich tussen de Westerweg 
en Kapelweg en het gebied tus-
sen de Hogeweg en de Rijks-
weg. Aan de zuidzijde vormt de 
Burgemeester Nieuwenhuijsen-
straat de grens en aan de noord-
zijde is de Pagenlaan/Visweg de 
grens. In deze gebieden staan 
circa 320 woningen gepland.
De aansluiting op de snelweg A9 
is een randvoorwaarde voor de 
bouwontwikkeling. Hoewel de 
onderzoeken gestart zijn, wordt 
definitieve zekerheid over de 
aansluiting in de loop van 2010 
verwacht.
Totaal zijn er in het Limmense 
deel van het plan Zandzoom bij-
na 600 woningen voorzien. 

Lijsterbessen voor Teunisbloem
Castricum - Leerlingen van 
de Montessorischool staken 
woensdag hun groene handen 
uit de mouwen. Ter gelegenheid 
van Boomfeestdag hebben zij 
bomen geplant samen met ge-
meentemedewerkers. Dit jaar is 

in Castricum gekozen voor het 
planten van lijsterbessen: kleine 
bomen die witte bloemen geven 
en daarna rode bessen. 

Zij kregen een plek aan de Teu-
nisbloem.

Akersloot - In Hotel van der 
Valk wordt 26 maart vanaf 19.30 
uur een seminar gehouden over 
‘Nieuw Ondernemen in de Nieu-
we Tijd.’ Deze seminars zijn be-
stemd voor mensen die een 
nieuw bedrijf willen beginnen od 
die vernieuwend naar hun be-

Seminair Nieuw ondernemen
drijf willen kijken. Loet Schoon-
hoven van de Rechtsom Acade-
my organiseert de seminars: “Wij 
willen een nieuw perspectief bie-
den op zelf ondernemen.” 

Meer informatie www.reserve-
ren.rechtsom.nl.

Soepeler regels voor 
langdurigheidstoeslag 
Castricum - De regels voor in-
woners van Castricum om in 
aanmerking te komen voor de 
langdurigheidstoeslag zijn ver-
soepeld. Vanaf 1 januari 2009 
mogen de gemeenten namelijk 
eigen regels maken. 
inwoners komen voor deze ex-
tra toeslag in aanmerking als ze 
minimaal 21 jaar zijn en drie jaar 
een inkomen hebben dat ge-
middeld in deze periode niet ho-
ger is geweest dan 120% van de 
voor hem geldende bijstands-
norm. De nieuwe regeling sluit 
aan op het armoedebeleid. Door 
het optrekken van de inkomens-

grens voor de langdurigheids-
toeslag geldt nu voor alle Cas-
tricumse armoederegelingen de-
zelfde inkomensgrens. Naast de 
eerder genoemde voorwaarden 
mag het vermogen niet hoger 
zijn dan 10.910,- euro voor een 
gezin of  5.325,- euro voor een 
alleenstaande. Bovendien heeft 
men  de afgelopen twaalf maan-
den geen langdurigheidstoeslag 
ontvangen. 

De toeslag wordt niet automa-
tisch uitgekeerd, maar moet 
worden aangevraagd bij de ge-
meente. 

Subsisie wandel4daagse
Castricum - De gemeente Cas-
tricum verleent in 2009 subsi-
die aan Le Champion voor de or-
ganisatie van de Plus Wandel-
4daagse die dit jaar plaatsvindt 
van 17 tot en met 20 juni. 
De wandelroutes van 7,5 tot  45 
km laten wandelaars kennis ma-
ken met een diversiteit aan land-
schappen. De wandelaars ma-
ken daarbij ook kennis met de 
polders in Castricum en wel op 
vrijdag 19 juni. Dan lopen de 
deelnemers aan de 25km-rou-
te, de helft van het totaal aantal 

ciële keuring verricht door een 
keurmeester, waarbij onder meer 
van de gehele bodem en zijwan-
den diktemetingen zijn verricht. 
De dikte van bodem en zijwan-

den van het pont is overal ruim 
voldoende bevonden. De firma 
heeft nog wat werk verricht om 
de stootranden te versterken en 
de pont heeft verder een lik verf 
gekregen. Vrijdag ging het pont-
je weer in de vaart. Het kabel-
pontje wordt over circa een jaar 
vervangen door een nieuwe vrij 
varende pont. 

deelnemers, door Akersloot en 
Limmen. Vorig jaar maakten zo’n 
2.000 deelnemers op deze wijze 
kennis met de gemeente Castri-
cum, naar verwachting worden 
dat er dit jaar 2.500 - 3.000. In de 
toekomst verwacht Le Champi-
on, die ook de Halve Marathon 
van Egmond organiseert, 10.000 
tot 15.000 wandelaars naar het 
evenement te trekken. De ge-
meente wil ondernemers en be-
woners graag uitdagen om een 
bijdrage te leveren aan dit eve-
nement.  

Castricum - Een 54-jarige Cas-
tricummer heeft aangifte gedaan 
van bedreiging op donderdag-
avond in zijn woning door een 
kennis van hem. De man had 
gedronken en richtte het pistool. 
De politie heeft de volgende dag  
een 61-jarige man uit Castricum 
aangehouden. 
De recherche is een onderzoek 
gestart. De verdachte is in be-
lang van het onderzoek ingeslo-
ten in het politiebureau te Alk-
maar. 

Bedreiging
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Nu feestelijke acties 

Vijfjarige beautysalon 
heet voortaan Brush!
Uitgeest - Beautysalon Susan 
bestaat vijf jaar en dit wordt ge-
vierd met vijf spetterende acties! 
Iedere klant krijgt een leuke ver-
rassing en gedurende de komen-
de maanden zijn er verschillende 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
Bovendien is de naam veranderd 
in Brush! en is de nieuwe website 
gelanceerd: www.brushbeauty-
salon.nl. Daarnaast heeft Susan 
een webshop die te vinden is 
op www.brushbeauty.nl. Susan 
Duijn-van der Meer vertelt: “De 
webshop ben ik eind vorig jaar 
begonnen met exclusieve cos-
metica en cadeaus uit onder an-
dere de VS en Engeland. Brush! 
is de enige die deze producten 
in Nederland verkoopt. De pro-
ducten zijn van hoogwaardi-
ge kwaliteit en zijn echte ‘feel 
good beautyproducten. Dankzij 
de prachtige verpakkingen vor-
men deze artikelen een perfect 
cadeau. Op de webshop zijn alle 
producten te koop die ik ook in 
de salon gebruik; een extra ser-
vice voor mijn klanten! Betalen 
kan met Ideal en de producten 
worden gratis verzonden!” Susan 
gebruikt twee huidverzorgingslij-
nen: Secrets en Neoderma. “Ne-
oderma heeft een prachtige krui-
denpeeling die de huid versneld 

vernieuwd. Hierdoor is huidver-
betering heel gauw zichtbaar. De 
peeling is voor elk huidtype ge-
schikt, maar uitermate geschikt 
voor acné-, gepigmenteerde hui-
den en ook voor huidverjonging. 
Susan haalt na vijf jaar nog al-
tijd veel energie uit haar werk 
en het contact met haar klan-
ten. “Ik heb een voldaan gevoel 
als klanten na een behandeling 
tevreden naar huis gaan. Het is 
mijn passie een zo goed moge-
lijk persoonlijk advies te geven. 
Susan gebruikt exclusief TINte 
make-up in de salon, afkomstig 
uit de VS. 
“Met prachtige vintage, longlas-
ting shimmering lipgloss en lip-
balm met subtiele smaakjes. 
Elk seizoen introduceren ze een 
nieuw matchbook, een zes-in-
een make-updoosje met nieuwe 
kleuren die op het seizoen zijn 
afgestemd; heel handig voor on-
derweg of vakantie! Ook gebruik 
ik Lookx make up waarvan de 
nieuwe zomercollectie nu ver-
krijgbaar is.”

Stuur voor een afspraak of in-
formatie een mail naar info@
brushbeautysalon.nl of bel 0251-
314010. Het adres is Hogeweg 
186 in Uitgeest.

Onderscheidingen voor 
vrijwillige brandweer
Akersloot - Tijdens de jaar-
vergadering van brandweer 
Akersloot, die afgelopen vrij-
dag is gehouden, werd terug-
gekeken op een relatief rustig 
jaar met 32 uitrukken. De brand 
op de Woude, waarbij 70 koei-
en en 220 schapen omkwamen, 
liet met name een grote indruk 
achter bij de brandweerlieden. 
Ook werden tijdens deze verga-
dering de jubilarissen gehuldigd 
en de bevorderingen uitgereikt. 
Hans Roemer kreeg het bronzen 

brandweerkruis voor twintig jaar 
dienst. Dave Hoogenboom kreeg 
de vrijwilligersmedaille openbare 
orde en veiligheid voor tien jaar 
dienst.
Paul Kaandorp werd bevorderd 
tot brandwacht 1e klasse,  Ruud 
van Vliet kreeg het diploma 
brandweerchauffeur, Rik Sander, 
Rens Admiraal en Siem Meijne 
werden bevorderd tot Brand-
wacht. De onderscheidingen 
werden uitgereikt door brand-
weercommandant Petra Abma.

Vast in lift en duinbrand
Castricum - Zaterdagmiddag 
rond 16.30 uur werd de brand-
weer gevraagd te assisteren bij 
een defecte lift in flatgebouw 
Landzicht aan de Loet. Een ge-
bruiker van de lift kwam vast te 
zitten door een storing. Omdat 
de storingsmonteur van het lift-
bedrijf enige tijd op zich zou la-
ten wachten werd 112 gebeld.
Nadat de lift op handbediening 
was gezet kon de lift op de etage 
worden gezet en worden open-
gemaakt. 

Zondagmiddag rond 16.15 uur 
ontdekte een overvliegende po-
litiehelikopter een duinbrand ter 

hoogte van de Beverwijkerstraat-
weg. Bij nader onderzoek bleek 
het te gaan om het stuk duin-
terrein achter de Papenberg. De 
brandweer van Castricum ruk-
te direct uit met drie voertuigen 
en circa dertig spuitgasten. Bij 
aankomst bleek een stuk ruigte 
ter grootte van circa 1.500 vier-
kante meter in brand te staan. 
De wind zorgde voor een snel-
le voortplanting. Door het vuur in 
het benedenwindse deel als eer-
ste aan te pakken kon uitbrei-
ding worden voorkomen. Na cir-
ca een half uur hard werken kon 
het sein brandmeester worden 
gegeven.  

Twee pianisten, bassist en 
drummer bij Jazz in Bakkum

Bakkum - Zondag 29 maart in 
zaal Borst, zo rond de klok van 
16.00 uur, treden tijdens het jubi-
lerend Jazz in Bakkum één bas-
sist, één drummer en twee pia-
nisten op. Martin Haak en Jos 
van Beest improviseren op avon-
tuurlijke wijze Braziliaanse gelui-
den. 
Speciaal in het kader van het 20- 
jarig bestaan van Jazz in Bak-
kum wordt er voor dit concert 
in zaal Borst een tweede piano 
geplaatst en zal er, al improvise-
rend, een onvergetelijk muzikaal 
middagje van gemaakt worden...

De twee pianisten worden ter-
zijde gestaan door bassist Juan 
Pablo Nahar. Deze bassist wordt 
onder andere gezien als één van 
de belangrijkste  oprichters van 
het  Surinam Music Ensemble, is 
onder andere de bedenker van  
de Paramaribob en oprichter van 
de formatie 4Sure. 

Drummer Hans Beun verwierf 
ondermeer bekendheid met het 
Deep River Quartet en is Neder-
lands meest gevraagde sessie-
drummer van dit moment. De 
entree is gratis. 

Akersloot - De expeditie van 
Jolanda Linschooten in Arctisch 
Canada is in extreem koud weer 
terecht gekomen. Linschooten is 
samen met een husky te voet on-
derweg van het tegen de Poolzee 
aangelegen Inuvik naar de indi-
anennederzetting Old Crow. De 
beroepsavonturier, die eerder als 
eerste Nederlandse de Groen-
landse ijskap overstak, kreeg 
de afgelopen week te maken 
met temperaturen die herhaal-
delijk tot ver beneden de veer-
tig graden onder nul daalden. 
De laagste waarneming was -
48 en dat terwijl zij tijdens de-
ze tocht steeds in een tentje in 
de sneeuw bivakkeert. Ondanks 
het permanent dreigende gevaar 
voor bevriezing verkeert zij vol-
gens de laatste berichten nog 
steeds in goede gezondheid. 
Door de barre kou, de vaak har-
de wind en de enorm diepe poe-
dersneeuw heeft ze haar route 
moeten verleggen naar het zui-
delijker gelegen Fort McPherson, 
waarvandaan zij op een andere 
manier alsnog Old Crow hoopt 
te bereiken. Met haar tocht wil 
de Akerslootse aandacht vragen 
voor de bedreiging van de tradi-
tionele cultuur van de Gwich’in 
indianen in Old Crow. Door voor-
genomen winning van olie in de-
ze regio wordt het leefgebied van 
de kariboe, waarvan de Gwich’in 
indianen grotendeels afhankelijk 
zijn, ernstig bedreigd. Jolanda 
Linschooten is te volgen via haar 
weblog op www.PoleSpirit.nl

Extreem koud

Castricum - GDB is teleurge-
steld over het besluit van het col-
lege het oude raadhuis niet aan 
te kopen en betreurt het dat niet 
om verlenging van de beslister-
mijn is gevraagd. Het college is 
tot dit besluit gekomen omdat 
er meer cultuur- en welzijns-
gebouwen leeg komen te staan 
door een terugloop van belang-
stelling. Hierdoor zou het moei-
lijk worden tot herbestemming 
over te gaan. Bovendien was de 
getaxeerde waarde hoog. Aan-
gezien in het gebouw de nodi-
ge aanpassingen nodig zijn, zou 
een groot bedrag geïnvesteerd 
moeten worden. Daarnaast liep 
de termijn waarbinnen een be-
sluit genomen moest worden af. 

De gemeenteraad heeft zich niet 
uit kunnen spreken over deze 
aangelegenheid. Eerder heeft 
GDB een burgerraadpleging ge-
organiseerd om de meningen 
van de burgers te peilen over de 
bestemming van het raadhuis. 
De meeste van de aanwezigen 
waren het er over eens dat het 
gebouw in gemeentelijk eigen-
dom zou moeten komen. Echter, 
afgelopen dinsdag heeft het col-
lege besloten niet tot aankoop 
van het oude raadhuis over te 
gaan. Volgens de GDB is het een 
gemiste kans om een gebouw 
dat zo’n belangrijke rol heeft ge-
speeld voor vele Castricummers 
te behouden voor de gemeen-
schap. 

GDB teleurgesteld besluit college
Castricum - Muziekschool 
Heemskerk organiseert op zon-
dagmiddag 29 maart de provin-
ciale BACHHH popavond van de 
zeven popscholen uit Noordhol-
land: Beverwijk, Alkmaar, Cas-
tricum, Heerhugowaard, Heiloo, 
Heemskerk. 
Elke muziekschool stuurt een 
aantal bands naar de organise-
rende plaats ditmaal in Heems-
kerk. In het gebouw de Nozem 
& de Non treden deze bands op 
met verschillenden stijlen.
Groepen als Confusion, Blin-
deyes, Midlife, 4Jazz en Proba-
tion treden onder ander op. De 
presentatie is in handen van To-
bias Huveneers. Er wordt ge-
speeld van 14.00 tot 18.00 uur in 
de Nozem & de Non in Heems-
kerk.

BACHH popavond
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Fotocursussen Leafmyer 
van zeer hoog niveau
Regio - Bij de IJmuidense beeld-
specialist Leafmyer kan men een 
uitstekende fotocursus volgen: 
“Mensen met een digitale spie-
gelreflexcamera kunnen hun 
hart ophalen, want wij garande-
ren binnen vier uur totale con-
trole over de camera door het 
middel van het FCP, ofwel Foto 
Categorie Protocol, een revolu-
tionaire praktijk gerichte lesme-
thode die door ons zelf is ont-
wikkeld en gepatenteerd.” Aan 
het woord is docent en foto-
graaf Karl Bannov, die bekend 
werd door zijn foto’s in toonaan-
gevende Lifestyle & Fashionma-
gazines. “Door deze lesmethode 
leer je zeer snel werken met de 
parameters als diafragma, slui-
tertijd, ISO-snelheid en het au-
tofocussysteem. Normaal doe je 
daar minimaal maanden tot jaren 
over. Zo lang je die principes niet 
beheerst leer je nooit goed foto-
graferen en blijf je altijd worste-
len met onscherpe, bewogen of 
slecht belichte foto’s. Zo simpel 
is het! Fotograferen leer je niet 
door te lezen, maar door te doen! 
Ons Foto Categorie Protocol is 
een soort stappenplan die je pre-
cies vertelt wat je moet vanaf het 

moment dat je de camera aanzet. 
Vervolgens geeft het exact aan in 
welke categorie de foto behoort 
die jij wilt maken. Het enige wat 
je dan hoeft te doen is de stap-
pen te volgen van de desbetref-
fende categorie, en de foto kan 
nooit meer mislukken,. Wij geven 
garantie op de lesmethode, ie-
mand die de techniek niet na vier 
uur beheerst mag gratis mee tot-
dat alles duidelijk is.’’ Dat dit na 
tweehonderd cursisten nog niet 
gebeurd is geeft de effectiviteit 
aan van de lesmethode. Maar 
liefst 85 procent van de deelne-
mers doet ook mee aan de ver-
volgcursus. Wat ook opvalt is de 
zeer lage prijs van maar 50,00 
euro inclusief BTW waarbij ook 
de drankjes inclusief zijn!

Op 29 maart is er weer een basis-
cursus fotografie en is geschikt 
voor iedereen met een spiegel-
reflexcamera ongeacht het merk. 
De groep bestaat uit maximaal 
tien personen. De cursus wordt 
gehouden in IJmuiden en duurt 
van 12.00 tot 16.00 uur, Bezoek 
de website op www.leafmyer.nl 
of stuur een email met gegevens 
naar info@leafmyer.nl, 

Open Huis bij 40-jarige Schipper 
Kozijnen in showroom én fabriek
Regio - Zaterdag 28 en zondag 
29 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
gaan de deuren open bij Schip-
per Kozijnen aan De Veken 201 
in Opmeer voor een kijkje ach-
ter de schermen. Dit is tevens de 
aftrap van een feestelijk jubile-
umjaar, waarin diverse activitei-
ten plaatsvinden, met als thema 
‘Schipper Kozijnen 40 jaar in be-
weging’. 
De fabriek waar aluminium en 
kunststof kozijnen, ramen, deu-
ren, schuifpuien en gevels wor-
den gemaakt is deze dagen door 
iedereen te bezichtigen. Geheel 
nieuw is hier de volledig geau-
tomatiseerde voorbewerkstraat 
van de kunststofproductie. Bij 
de diverse demonstraties en in-
fostands krijgt men ook zicht 
op andere aspecten van het be-
drijf, zoals de montage, de afde-
ling service & onderhoud en in-
formatie over werken bij Schip-
per Kozijnen. 
Buiten en in de showroom zijn 
diverse dakkapelmodellen te 
zien. De Schipper Dakkapel is 
één van de producten die ge-
maakt wordt door De Verbin-
ding. Dit is de fabriek in Gronin-
gen waar doven en slechthoren-
de werknemers producten ma-

In de showroom staat de dakkapel op ware grootte.

Tevreden over WWB
Castricum - Klanten die ge-
bruikmaken van de Wet Werk en 
Bijstand in Castricum, waarderen 
deze dienstverlening met een 7,8. 
Dat bleek uit een klanttevreden-
heidsonderzoek dat eind vorig 

Vismai schrijft boek over nieuwe 
wijze van kijken naar gezondheid
Castricum - In tegenstelling tot 
wat men zou verwachten na het 
lezen van de titel ‘Wake up Hol-
land! It’s time te be healthy!’, is 
het boek Nederlandstalig. De 
Australische chiropractor Vismai 
Schonfelder, die sinds 2001 een 
praktijk heeft aan de Stations-
weg, geeft op maandag 30 maart 
van 20.00 uur tot 21.30 uur een 
lezing over zijn wijze van kijken 
naar gezondheid. Dat doet hij in 
Geesterhage en de toegang is 
gratis
“Hoe kan het dat er meer ziek-
te is dan ooit met een gezond-
heidsstelsel dat miljoenen per 
jaar kost?”, vraagt Vismai zich af. 
“Meer mensen dan ooit hebben 
kanker, suikerziekte, hormonale 
klachten, spijsverteringsproble-
men en zijn depressief.” Met zijn 
boek hoopt Vismai bij te dragen 

aan een back-to-basics-benade-
ring van de gezondheid. Met een 
vernieuwend perspectief kijkt hij 
naar gezondheid: “Het probleem 
ligt in de verloren gezondheid, 
niet in de opgelopen ziekte. De 
oplossing is het terugkrijgen van 
je gezondheid, niet alleen het 
vernietigen van de ziekte.”  
Het boek is opgebouwd uit vijf 
verschillende delen die samen 
één geheel vormen. Allereerst 

wordt het gehele gezondheids-
spectrum in kaart gebracht, van 
optimale gezondheid naar de 
dood. Vismai legt uit hoe stres-
sfactoren op de gezondheid in-
werken. Vervolgens komt zijn 
persoonlijke ziekteverhaal aan 
bod, waarbij hij de belangrijkste 
modellen van gezondheids- en 
ziekenzorg uiteenzet. Deel drie 
gaat over hoe men zelf kan bij-
dragen aan een gezond leven en 
daarna volgt het gemakkelijkste, 
goedkoopste en meest belonen-
de advies: “Drink schoon water.” 
Het laatste deel is een samen-
vatting en hierin herhaalt Vismai  
zijn belangrijkste sleutelpunten. 
Het boek is na de lezing te koop 
voor 15,00 euro en daarna ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan in 
Castricum. Kijk voor meer infor-
matie op www.healthyholland.nl. 

jaar werd gehouden. Met name 
de klantgerichtheid, kennis van 
zaken, de telefonische bereik-
baarheid en de stiptheid van de 
betalingen konden op een vol-
doende rekenen. Verbeterpunt is 
de informatievoorziening. 

Castricum - Mondial Aad de 
Wit Verhuizingen heeft stich-
ting Spieren voor Spieren on-
langs een bedrag van 2.000 eu-

Spieren voor Spieren ro geschonken. Reden voor de-
ze schenking is het 80-jarig be-
staan van het Castricumse ver-
huisbedrijf.  De helft van het be-
drag is afkomstig van de Mondi-
al Verhuisbedrijven. 

ken voor Schipper Kozijnen. In 
de infohal is een stand van De 
Verbinding. Op beide dagen is 
daar ook een doventolk. Beslist 
de moeite waard is een wande-
ling door de showroom die laat 
zien waartoe het bedrijf in staat 
is. Daar zijn ook diverse novitei-
ten te zien, zoals de Isostone la-
ge onderdorpel en de Egtis voor-
deur, die qua uitstraling niet van 
hout is te onderscheiden. Of het 
centraal signaalgestuurde be-

wakingssysteem voor ramen. 
Dit SecuSignal systeem krijgt 
men gratis bij opdracht tijdens 
de open dagen. Ook de jubile-
umacties starten dit weekend: 
iedere maand wordt een diner-
bon verloot onder de opdracht-
gevers en verenigingen uit de re-
gio kunnen zich aanmelden voor 
de ‘Goed Gevoel Bokaal’. 
Meer informatie zijn ook te vin-
den op www.schipperkozijnen.
nl. 

De Bakkerij in Me Tante

Castricum - Zondag 29 maart 
organiseren de Vrienden van de 
Bakkerij een ‘songwriterssunday’ 
in café Me Tante. Drie acts zullen 
het podium betreden: Sam Sax-
ton, een talent van 15 jaar oud. 

Vervolgens Lost Men of Palau. De 
band is sterk beïnvloed door vele 
hardere en minder harde rock-
bands, van the Kings of Leon tot 
dEUs, maar het is vooral verfijnd-
heid waarmee de band zich on-

derscheidt. Als laatste zal singer/
songwriter Sandy Dane het po-
dium bestijgen. Het liefst speelt 
zij verschillende stijlen binnen 
het singer/songwritergenre. De-
ze zomer treedt ze op tijdens 
de Peace in the Park festivals in 
Rotterdam en Amsterdam. Maar 
eerst dus  een zomers voorproef-
je in café Me Tante.

Aanvang 20.30 uur in café Me 
Tante aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. De entree is geheel 
gratis. 
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Directeur Rembrandtschool neemt afscheid
“Sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen heel belangrijk”
Akersloot - Nu de maatschappij 
individueler is geworden, is het 
belangrijk, dat kinderen al in een 
vroeg stadium leren goed met 
elkaar om te gaan. Respect voor 
elkaar, luisteren naar elkaar, je-
zelf bloot geven. Het zijn begrip-
pen waar directeur Lourens ten 
Wolde zich sterk voor heeft in-
gezet. Door de hele school heen 
wordt door vijftien leerkrachten 
een leefstijl toegepast waar ook 
de ouders bij betrokken zijn. 
Lourens: “Er is veel veranderd 
de laatste jaren. Werd het be-
leid van een openbare lage-
re school vroeger gevoerd door 
de gemeente, nu zijn de scho-
len veel zelfstandiger. Een direc-
teur is niet alleen onderwijskun-
dig bezig, maar heeft vele ande-
re taken, onder meer op financi-
eel gebied, personeelsbeleid en 
het onderhoud van de school. 
Dat houdt in, dat er geen tijd 
meer is om les te geven. Maar 
ik wilde altijd betrokken blijven 
bij de kinderen. Zo ken ik van de 
200 leerlingen alle namen. Leer-
krachten hebben een voorbeeld-
functie. Sociaal emotionele ont-
wikkeling van kinderen vind ik 
belangrijk. Luisteren en elkaar 
de ruimte geven kan je kinde-
ren al in een vroeg stadium le-
ren, beginnend bij de kleuters, 
waarvan wij twee klassen heb-

ben met vier- en vijfjarigen in 
één klas. Ze leren van elkaar en 
als leerkracht kan je dat stimu-
leren. Al onze leerkrachten heb-
ben een cursus gevolgd voor een 
bepaald leefstijlprogramma met 
praten en luisteren als hoofd-
thema’s. Wij passen dit program-
ma nu toe in de hele school. Er 
wordt tijd voor ingeroosterd. Wij 
bootsen situaties na via een spel 
of een toneelstukje en leren de 
kinderen samen te werken. Luis-
teren naar elkaar, goed begre-
pen worden, waardering heb-
ben voor elkaar, nadenken voor-
dat je iets zegt, laten zien wat 
je denkt en voelt en niet rodde-
len: het zijn allemaal begrippen, 
die je kinderen al jong kunt le-
ren.” De thans 62-jarige Lourens 
startte in 1971 als onderwijzer in 
de vijfde klas op de Jan Ligthart-
school in Beverwijk. Na drie jaar 
was hij hoofdonderwijzer. In 1980 
werd hij hoofdonderwijzer in de 
Hasebroekschool in Heiloo en in 
1985, het jaar dat de basisschool 
met acht groepen een begrip 
werd, directeur. In 1980 ging de 
Hasebroekschool fuseren met de 
Vondelschool. De school kreeg 
een nieuwe naam: ‘De Spring-
schans’. Tot 2000 zat Lourens in 
de directie. “Maar vernieuwing 
is altijd goed”, zo vond hij. Dus 
solliciteerde hij als directeur bij 

de Rembrandt Openbare Basis-
school in Akersloot. “De drempel 
is hier laag. Ouders stappen heel 
gemakkelijk naar binnen. Dat 
moeders buitenshuis werken is 
een algemeen begrip. Kinderen 
van deze generatie zijn daar vol-
komen aan gewend. In vergelij-
king met vroeger speelt het ver-
schil tussen jongens en meisjes 
geen rol. Wij hebben vijf volledi-
ge leerkrachten, de rest is part-
time. Wij hebben ook duo-part-
ners (twee leerkrachten, die per 
week samen een klas hebben). 
Naast de standaardvakken, zo-
als rekenen, taal, aardrijkskun-
de en geschiedenis hebben wij 
ook een vak VTB-techniek, op-
dat kinderen ook met hun han-
den bezig zijn. Het Rijk stimu-
leert dit. Wij kregen 12.000 eu-
ro voor het aanschaffen van ma-
teriaal.” Een hoogstandje in de 
school was wel de ‘Wandelgids’ 
met twee wandeltochten door 
Akersloot, die door de groepen 
zes en acht is gemaakt. 
Ter ere van het afscheid van hun 
directeur heeft de school een 
mooi project op poten gezet: 
‘Sjakie en de chocoladefabriek’ 
van de schrijver Roald Dahl. Al-
le klassen hebben door de he-
le school heen versieringen aan-
gebracht en de leerlingen zijn 
nog druk bezig. Op 31 maart tij-

Lourens ten Wolde te midden van enkele van zijn collega’s. Links van 
hem van links naar rechts: Pieter Oudhuis en Roosmarijn van den Dijs-
sel. Rechts Guus Huizing en Willem Kraaijeveld, een oud-leerkracht. 

dens het afscheidsfeest is de af-
ronding. Lourens heeft voor al-
le 200 leerlingen een cadeautje: 
een prachtige foto van alle 200 
leerlingen met alle leerkrachten 
en Lourens in het midden. Van-
af 1 april zal Birgit Ranzijn Lou-
rens’ functie overnamen. Zij is 
thans adjunct-directeur van de 
Van Reenenschool in Bergen.
Lourens: “Ik blijf gelukkig nog 
wel bij het onderwijs betrokken. 
De Rembrandtschool maakt deel 
uit van de ISOB (Intergemeen-
telijke Stichting Openbaar Ba-
sisonderwijs), een stichting, die 
zich volledig inzet voor het on-
derwijs. Hieronder ressorteren 
22 openbare basisscholen uit ne-
gen Noord-Hollandse gemeen-

ten met in ’t totaal 4500 leerlin-
gen. “22 directeuren komen één 
keer per maand bijeen. Ik ver-
tegenwoordig de Rembrandt-
school. Ook ben ik voorzitter van 
de werkgroep mobiliteit van de 
ISOB wat te maken heeft met 
overplaatsingen.” Vervelen zal hij 
zich in de toekomst niet. Hij is 
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur van de bibliotheek Heiloo; 
voorzitter van de vereniging van 
eigenaren van de appartemen-
tentoren ‘Alfa’ in Beverwijk, waar 
hij woont en is voorzitter van de 
parkeergarage. “Bovendien ga ik 
één dag per week op mijn klein-
dochter Puck van anderhalf pas-
sen”, zegt hij. “En dat vind ik fan-
tastisch!” (Marga Wiersma)

Personeel drogisterij 
Zwetsloot houdt reünie

Castricum - Het overgrote deel 
van de personeelsleden die voor 
drogisterij Zwetsloot gewerkt 
heeft was van de partij. Zondag 
werd een reünie gehouden in Jo-
hanna’s Hof. Karel en Els Zwet-
sloot waren natuurlijk ook van de 
partij en zij genoten, net als alle 
andere aanwezigen, van de ver-
halen, foto’s en filmpjes uit ‘die 
goede oude tijd’. Karel Zwetsloot 
begon in 1962 een drogisterij op 
de Anna Paulownastraat in Cas-
tricum. Tien jaar later kwam er 
een tweede zaak in Heiloo bij, 

gevolgd door een derde filiaal in 
Broek op Langedijk in 1984. De 
drie winkels maakten vanaf 1988 
onderdeel uit van Etos. 
Enkele personeelsleden zijn in 
de loop der jaren niet van baan 
veranderd. Zo werken Sanne 
van Roest en Annemarie Al nog 
steeds in Castricum en Elma Bal-
tus en Ria Seignette in Heiloo. 
Een van de initiatiefnemers van 
de reünie, Bas Harmse, is voor 
zichzelf begonnen als drogist, 
DA drogisterij Bas in Wormer-
veer. 

Van Amsterdam Garantiemakelaars

Binnenkijken tijdens Open 
Huizen Route op 28 maart
Castricum - Van Amsterdam 
Garantiemakelaars organiseert 
zaterdag de Open Huizen Rou-
te ‘Binnenkijken’ in Castricum 
en omgeving. Op deze dag kun-
nen woningzoekenden binnen-
kijken bij de diverse opengestel-
de woningen, zonder afspraak 
én zonder makelaar. Vooraf kan 

de bezoeker op www.vanamster-
dam.nl/www.garantiemakelaar.
nl  woningen selecteren en ver-
gelijken. 
De Open Huizen Route van Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
is de juiste eerste stap in de 
zoektocht naar een andere wo-
ning. Tussen 11.00 uur en 15.00 

uur zijn op zaterdag veel wonin-
gen opengesteld voor geïnteres-
seerden. Een perfect moment 
om eens rustig en vrijblijvend 
binnen te kijken bij een toekom-
stig droomhuis. Een overzicht 
van alle opengestelde wonin-
gen is te vinden op voornoem-
de internetsites. Bij Garantiema-
kelaars krijgt de koper garantie 
op de dienstverlening. Een nieu-
we woning is immers de grootste 
aankoop in een leven. 
Stap voor stap geeft Van Amster-
dam Garantiemakelaars alle ze-
kerheid die daarbij nodig is. 

Seminar, vergaderen, workshop? Poort Rooswijk!

Regio - Vergaderlocatie Poort 
Rooswijk in Velsen-Noord be-
schikt over tien zeer represen-
tatieve zalen waarvan twee ge-
vestigd zijn in het pand van Las-
huis Haprotech, direct tegenover 
Poort Rooswijk. De zalen zijn in-
gericht naar de modernste maat-
staven op het gebied van ICT en 
multimedia en bieden hierdoor 
een eigentijdse werkomgeving. 

In Poort Rooswijk heeft men toe-
gang tot het draadloos netwerk. 
Op deze manier is het mogelijk 
om tijdens een seminar, work-
shop of vergadering gebruik te 
maken van deze snelle inter-
netvoorziening. Poort Rooswijk 
en Lashuis Haprotech zijn voor-
zien van alle denkbare facilitei-
ten en apparaten die men nodig 
zou kunnen hebben. Een aan-
tal zalen zijn geschikt voor klas-
sikale ICT-instructies of video-
conferences. Het is zelfs moge-
lijk om een college of toespraak 
op te nemen en via Internet uit 
te zenden, het zogenaamd strea-
men. Alle zalen zijn standaard 
ingericht met beamer, pc of lap-
top en digitaal whiteboard. Een 
extra laptop, tv/dvd-speler, ge-

luidsinstallatie met microfoon, 
catheder, flipover, overhead-
projector en stemsysteem be-
horen tot de mogelijkheden. De 
zalen kunnen door groepen van 
vijf tot honderd personen wor-
den gebruikt.  “Maak uw wensen 
kenbaar, en wij zullen deze sa-
men met u realiseren!”, zo luidt 
het devies. Poort Rooswijk is ge-
opend van maandag tot en met  
vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Weekenden in overleg. het adres 
is Rooswijkweg 191, in Velsen-
Noord, op een unieke locatie 
tussen Corus Poort Rooswijk en 
Corus Training Centre. Er is vol-
doende gratis parkeergelegen-
heid beschikbaar. Reserveren? 
Bel: 0251-262917 of reserveer 
via www.poortrooswijk.nl. 
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Goud, zilver en brons 
voor TIOS-turnsters
Limmen - Zaterdag werd de 
tweede competitiewedstrijd ge-
houden voor de meisjes uit de 
zesde divisie. Van sportvereni-
ging TIOS uit Limmen deden vijf 
turnsters mee.
Susanne de Jong en Silke Ebels 
begonnen op de brug. Op de 
brug behaalde Susanne een 7.85 
en op de balk was ze de beste 
van de groep met een 9.00.
Silke kreeg met haar vloeroefe-
ning een 7.80 en met de sprong 
behaalde ze een 7.95, wat goed 
was voor een negende plaats.
Susanne deed ook de vloeroe-
fening heel netjes (8.65) en be-
haalde hierdoor voldoende pun-
ten voor de bronzen medaille. 
Silke eindigde in het totaalklas-
sement als achtste en Susanne 
kreeg een tweede medaille voor 
haar vierde plek in het klasse-

ment. Jamie Bakker turnde bij 
de junioren. Ze draaide een pri-
ma wedstrijd maar verloor teveel 
punten bij de balk. Ze compen-
seerde dat met haar vloeroefe-
ning (8.60). In het eindklasse-
ment kwam ze op een zevende 
plaats.
Chantal Baltus en Joyce Rijs 
turnden mee met de pupillen 1. 
Joyce draaide een balkoefening 
(8.80). Op de brug behaalde ze 
een 8.45 en met haar vloeroefe-
ning een 8.30. Ze belandde op 
de vierde plaats. Chantal viel van 
de balk (7.70) maar scoorde hoog 
op brug (9.25) en sprong (8.40). 
Zij veroverde hierdoor de eerste 
plaats en mocht de gouden me-
daille in ontvangst nemen. 
In het overall klassement was er 
voor Joyce was het brons en voor 
Chantal het zilver.

Nova Scheelings zet de 
bloemetjes op het ijs!
Castricum - Kunstrijdster Nova Scheelings uit Castricum (7) rijdt in 
de wedstrijdgroep van de Alkmaarsche IJsclub afdeling kunstrijden. In 
april mag ze testen voor de KNSB.  oor haar sport waarmee ze naar de 
top wil, heeft ze sponsors nodig. Haar vader en opa van de bloemen- 
en kadoshop Scheelings uit Beverwijk zijn hier alvast mee gestart. Ze 
heeft een outfit mét het logo van de winkel gekregen. Ze hoopt op 
meer sponsoren omdat ze op trainingsstage naar het Duitste Oberst-
dorf mag. Hier traint de top van de wereld. Ze zal drie keer per dag trai-
nen en ze hoopt hierbij de Axel volledig onder de knie te krijgen.  Ze 
heeft ook haar eigen website www.nova.webklik.nl/nova.

Biljartvereniging WIK

Grote plus en min voor Plug
Castricum - Met het spelen van 
een dubbele partij is gebleken 
hoe grillig deze partijen voor Jan 
Plug verliepen. In 20 beurten vol-
tooide Jan zijn partij tegen Peter 
Groenendal met het gemiddel-
de van 1.25 dat rijkelijk werd be-
loond met vijftien punten. Maar 
ook Peter liet zich niet onbetuigd 
en bracht het tot 86 carambo-
les, met het resultaat van 3.20 
en dertien punten. De blijdschap 
voor Jan was echter van kor-
te duur, want zijn optreden te-
gen Cynthia Slinger was abomi-
nabel slecht. Het stond in schril 
contrast met zijn eerste. Een slo-
pende partij van 39 beurten le-
verde niet meer dan drie pun-
ten op. Cynthia leek na de 19de 
beurt met achttien caramboles 
van de 21 af te stevenen op een 
goed resultaat, maar verzand-
de vervolgens in een hoog aan-
tal missers, met als sluitpost ze-
ven punten.
Koploper Peter Ent ging onver-
saagd door met het creëren van 

zijn kansen op het kampioen-
schap. Hij was Kees Baars met 
slechts één carambole verschil 
de baas. Maar dat was niet zijn 
enige verdienste. Buiten dat Pe-
ter twaalf punten uit de partij 
haalde en Kees elf, liep hij ook 
nog eens drie punten uit op con-
current Cor Stroet die tot negen 
punten kwam.
Jan Kamp kreeg het predicaat 
‘heel goed’ opgespeld (vond ie 
zelf) na een dubbele partij van in 
totaal 22 punten.
Twee spelers eindigden met 
een moyenne van boven de vier. 
Dat was voor Wim Baltus met 
4.24 en de hoogste serie van 37 
(tien punten) en voor Jan Mar-
tens met 4.04, die goed was voor 
twaalf punten.
Piet Liefting tot slot wist Henk 
Stengs te bedwingen, al zag 
het er aanvankelijk niet naar uit. 
Maar de serie van twaalf gaf de 
doorslag. De partij van 1.40 was 
goed voor elf punten en die van 
Henk met 3.07 voor acht punten.   

Limmen - Dinsdag 17 maart 
speelde het Vredeburg 8-tal de 
waarschijnlijk beslissende voor-
laatste wedstrijd tegen het ook 
100% scorende Caïssa uit Hoorn. 
Het werd een bloedstollende 
match waar Hageman tenslotte 
zorgde voor het beslissende punt 
en met 4½-3½ werd gewonnen 
dankzij winst van Hageman, E. 
Stolp en Hafkamp en remises 
van Kramer, B. Stolp en Admiraal, 
terwijl Ebels en Dinkla verloren. 
Vrijdag 20 maart won Ebels door 
stukverlies van v.d. Storm en won 
Hafkamp regelmatig van D. Aaf-
jes. Zwart had typisch meer ge-
duld dan H. Levering wat materi-
aalwinst en de partij opleverde. 
Hageman hield lang stand te-
gen B. Stolp maar moest in het 
eindspel buigen voor de scher-
pe torenaanval op de verzwakte 
koningsvleugel. Hollander profi-
teerde van het stukverlies van R. 
Termes en won op techniek. Vrij-
dag is het paastoernooi.

SV Vredeburg 
stap dichter bij 
kampioenschap

Regio - De openingswedstrijd 
van het nieuwe seizoen van 
HSV Kennemerland werd ge-
vist in het Noordhollandskanaal 
bij Akersloot. Vrijwel gelijk na 
het beginsignaal werden de eer-
ste vissen gevangen. Wie voor 
de eerste plekken wilde strij-
den moest goed overweg kun-
nen met de vaste stok. Opvallend 
was dat de meeste vis werd ge-
vangen op zo’n elf meter en niet 
de gebruikelijke afstand van der-
tien meter. De winnaar in vak A 
werd Jack de Vries en in vak B 
Nico Schouws.
Op zondag 5 april is de tweede 
wedstrijd. 

Openingswedstrijd 
HSV Kennemerland

Meervogels 60

Heren 1 eindigt debuutsei- 
zoen in zaal op derde plaats
Akersloot - Meervogels heeft 
de zaalcompetitie waarin het als 
promovendus in de promotie-
klasse debuteerde op de derde 
plaats afgesloten.
Na de topper twee weken ge-
leden tegen kampioen Lacom 
91, waar Meervogels uiteinde-
lijk na winstkansen nipt verloor, 
stond de laatste wedstrijd thuis 
in Akersloot op het programma 
tegen VZV. De strijd om de twee-
de plaats.
Helaas moest Meervogels ge-
mankeerd beginnen aan de 
wedstrijd. Topschutter Jelle Put-
ter was geblesseerd en ook Willi-
am Kerssens en Jelle Olgers wa-
ren niet geheel fit. Toch start-
te Meervogels zeer goed. Met 
een aangepaste opstelling werd 
zorgvuldig aangevallen en ook 
de verdediging met Cees Wevers 
in het doel had goed het oog op 
de sterke afstandschutters van 
de ploeg uit het Veld. De strijd 
ging gelijk op en dat resulteer-
de halverwege de eerste helft in 
een 7-7 stand. Daarna nam VZV 
het heft in handen. De rood-wit-
ten benutten de kansen wel in 
tegenstelling tot de Akersloters. 
Meervogels ging forceren en liep 

door slordig balverlies tegen een 
aantal doeltreffende breaks aan. 
Daarna was Meervogels even 
het hoofd kwijt, waardoor de te-
genstander met een 17-9 voor-
sprong kon gaan rusten. 
Na rust startten de Akersloters 
echter weer geconcentreerd en 
kon Marco Buur vanaf de mid-
denopbouwpositie het sein ge-
ven tot een goede fase. Voor-
al William Kerssens en Jim Krom 
vonden een aantal keren uit goe-
de aanvallen het net en de voor-
sprong van VZV slonk tot vier 
punten. Toch deed het gemis van 
Putter zich toen voelen. Er werd 
veel kracht gevergd van de ba-
sisopstelling en dat deed zich 
gelden in de verdediging, waarin 
de tegenstander succesvol ruim-
te vond en ook nog een paar ke-
ren kon scoren uit breaks. Kee-
per Rik Sander weerde zich 
echter goed en ook Cees We-
vers kon als veldspeler een aan-
tal keren scoren. Dichterbij kon 
het aangepaste Meervogels niet 
meer komen, De krachten waren 
weg en zonder goed te spelen 
kon VZV met een 28-22 overwin-
ning de tweede plaats opeisen. 
Met een nette derde plaats ein-

digt Meervogels in de zaalcom-
petitie en maakt zich nu op voor 
het tweede deel van het buiten-
seizoen. Daar staan de Akerslo-
ters ongeslagen bovenaan in de 
tweede divisie en spelen al aan-
komende zondag uit tegen Vido 
in Purmerend.

Meervogels boekt 
ruime winst
Akersloot - De zondag 1 heeft 
goede zaken gedaan door As-
sendelft met 4-0 te verslaan. 
Meervogels gaf de tegenstander 
weinig ruimte en creëerde zich-
zelf voldoende mogelijkheden. In 
de eerste helft kwam het team 
door twee mooie kopballen op 
2-0. In de tweede helft werd er 
ruim omgegaan met de kansen 
en bleef het uiteindelijk bij 4-0. 
Meervogels speelt zondag tegen 
het laagstaande Zaandijk en dat 
moet een duel zijn dat winnend 
kan worden afgesloten.
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Bakkum - Tennisclub Bakkum 
weet zich in de komende jaren 
verzekerd van sponsors voor zo-
wel de senioren-, als de jeugd-
selectie, die uitkomen in de lan-
delijke zondagcompetitie van de 
Nederlandse tennisbond KNLTB. 
Op 17 maart werden de sponsor-

overeenkomsten in het clubhuis 
van TC Bakkum ondertekend 
door algemeen directeur René 
Kuijs van De Triangel Groep B.V., 
Alkmaar en Kees Uiterwijk Win-
kel, directeur van GP Groot in-
fra bv, Heiloo. Voor de tennisclub 
tekenden voorzitter Tonny Hen-

driks en secretaris AnneMarie 
van Aken. 

Financieel adviesbureau De Tri-
angel Groep verlengt hiermee 
het sponsorschap van de vijf 
zondagselectieteams van Ten-
nisclub Bakkum tot en met maart 
2013. Deze teams komen uit on-
der de naam Triangel Groep/
Bakkum. Het eerste team gaat er 
alles aan doen om naar de eerste 
klasse te promoveren. De ande-
re teams spelen in de derde en 
vierde klasse. 

GP Groot infra bv gaat voor een 
periode van drie jaar de zondag-
jeugdselectie van Bakkum finan-
cieel ondersteunen. Het eerste 
jeugdteam van Bakkum komt uit 
in de eerste klasse. 
Tijdens de zeven weken duren-
de voorjaarscompetitie, die op 
tweede paasdag van start gaat, 
dragen de selectieteams ten-
niskleding, voorzien van het be-
drijfslogo van de sponsors. In 
de landelijke seniorencompe-
titie start het eerste team met 
een thuiswedstrijd tegen Blauwe 
Reiger 1 uit Maarssen. De jeugd 
van Bakkum 1 speelt de eerste 
wedstrijd uit tegen Hoorn 2. Toe-
schouwers zijn op alle competi-
tiedagen welkom op het tennis-
park aan de Vinkebaan in Bak-
kum. Toegang is gratis.

Ondertekening sponsor-
overeenkomst TC Bakkum

V.l.n.r.: zittend Tonny Hendriks,  René Kuijs, Kees Uiterwijk Winkel, An-
neMarie van Aken en daarachter Maurice Laan, lid sponsorcommissie 
en Marlies Uiterwijk Winkel, secretaris sponsorcommissie. 

Limmen en omstreken 
spint voor het goede doel
Limmen - Op zaterdag 28 maart 
vindt er een spinningmarathon 
plaats bij Sportcentrum Full of 
Life aan de Rijksweg in Limmen.
Ieder jaar wordt deze marathon 
georganiseerd voor een goed 
doel. De leden van Full of Life 
hebben er na stemming voor ge-
kozen dit jaar de Stichting Samen 
Spelen uit Akersloot te steunen. 
Deze stichting verzorgt interac-
tieve spellen voor kinderen die 
ziek of gehandicapt zijn, mishan-
deld zijn of ontwikkelingspro-
blemen hebben. Door de spel-
len worden de kinderen even uit 
hun dagelijkse sleur gehaald en 
meegenomen in een spel, waarin 
ze zelf een rol kunnen spelen.
De marathon wordt gehouden 
van 10.00 tot 14.00 uur. Deelna-

me kost 15,00 per fiets (met een 
maximum van vier deelnemers 
per fiets) plus 20,00 per per-
soon, dat naar de Stichting Sa-
men Spelen gaat. 
Deelnemers worden verwacht 
om 9.00 uur. Na afloop is er 
tot 15.30 uur nog tijd voor een 
drankje en een hapje.
De Stichting Samen Spelen heeft 
beloofd de spinningmarathon op 
te vrolijken met een paar karak-
ters die zij ook gebruiken tijdens 
hun spellen. Zo heeft men kans 
een kabouter, een heks of een 
piraat tegen te komen die komt 
aanmoedigen.

Voor meer informatie en opga-
ve: www.fulloflife.nl of tel. 072-
5055770.

Ladies scoren meer dan 1000 punten

Colts CAS RC door 
naar de halve finale
Castricum - De strijd om de 
landskampioenschappen is be-
gonnen. In Castricum zijn de 
Colts de meest nadrukkelijke 
kandidaat om hun titel te pro-
longeren. Afgelopen zondag ver-
sloegen zij in de kwartfinale de 
combinatie Oysters/REL met 51–
0 en plaatsten zich daarmee voor 
de halve finale op zondag 19 
april. Uit alle kwartfinales volgt 
een ranking en dan kan bepaald 
worden wie thuis spelen. De fi-
nale wordt op 25 april gespeeld 
in het stadion in Amsterdam. 
De Shadows hebben ook nog 
een goede kans op een titel, 
maar zijn daarbij afhankelijk van 
de concurrentie die nog niet is 

uitgespeeld. Het Driede speel-
de zich op Wouterland naar een 
eenvoudige overwinning op de 
reserves van Utrecht RC. De 
eindstand werd op een zonnige 
lentemiddag op 64–3 bepaald. 
De dagprijs ging echter naar de 
CAS Ladies. In Deventer won-
nen zij opnieuw oppermachtig 
van de Pickwick Ladies en met 
de 152 gescoorde punten werd 
de magische grens van duizend 
punten overschreden! De start 
van de play-offs in de Ereklas-
se kende voor velen verrassen-
de uitslagen. Favoriet Hilversum 
moest in Den Bosch in het stof 
bijten. Titelverdediger the Dukes 
hadden de in Castricum opgeda-

ne inspiratie goed benut en wis-
ten met 13–5 de eerste overwin-
ning binnen te slepen. In Naar-
den was het uitermate spannend 
tussen ’t Gooi en Diok. De Leide-
naren leken met een 3–21 stand 
bij rust op de zege af te stomen, 
maar een stevige comeback van 
de thuisploeg strooide bijna roet 
in het eten. Uiteindelijk kon Di-
ok alsnog met een krappe 21–24 
winst terug naar huis. 
Ook het Six Nations toernooi 
werd zaterdag afgerond. Het 
toernooi duurt 1200 minuten 
en uitgerekend in de allerlaats-
te minuut viel pas de beslissing. 
Ierland behaalde voor het eerst 
sinds 1948 weer een Grand Slam, 
door alle wedstrijden te win-
nen. Dit leidde tot grote vreug-
de en uitingen van emotie in het 
hol van de leeuw. In het volge-
pakte Millenium Stadium in Car-
diff werd Wales op 15–17 gehou-
den en weer een prachtig toer-
nooi met toonaangevend rugby 
afgesloten.

Jeugd CAS RC maakt schoon 
op Sportpark Wouterland
Castricum - Als voorloper op de nationale schoonmaakdag heb-
ben de jeugdspelers van CAS RC voorafgaand aan hun trainingsavond 
Sportpark Wouterland schoongemaakt. Ruim 60 rugbyers van zes tot 
zestien jaar, gewapend met papierprikkers en vuilniszakken, hebben 
de bossages langs de rugbyvelden ontdaan van allerlei zwerfvuil. Kof-
fiebekers, plastic bierglazen, snoeppapiertjes en andere verpakkings-
materialen verdwenen in de vuilniszakken. Na ± 20 minuten werden 
maar liefst elf volle vuilniszakken afgeleverd bij de vuilcontainers waar-
na de rugbyers hun trainingen opgewarmd konden beginnen.  

Broek pas klaar in tijdnoodfase
Castricum - In de 25e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum vond het 
toptreffen tussen Sander Mos-
sing Holsteijn en Thomas Broek 
plaats.
Sander die met wit speelde 
bracht een gesloten Siciliaan op 
het bord, waaruit scherpe ver-
wikkelingen voortkwamen. In de 
tijdnoodfase veroverde Sander 
met een tactisch grapje een pi-
on. Thomas kon zich echter uit 
de moeilijkheden werken door 
een mooi paardoffer te plaat-
sen waardoor de witte koning in 
de vuurlinie kwam te liggen. Met 
een dreigend mat of dameverlies 
moest Sander opgeven. 
Met miniem verschil, staat San-
der op kop, gevolgd door Tho-

mas en Heleen van Arkel-de 
Greef.
Heleen verloor zelf met zwart 
van Ger Holsteijn. Na een zwarte 
egelopstelling met veel pionzet-
ten kon wit in plaats van zwart 
de pionopstoot d5 doorzetten. 
Ger wist dermate veel dreigingen 
in de stelling te brengen dat Hel-
een de vlag moest strijken.
Wouter Beerse speelde met wit 
zoals vaak een heel oorspron-
kelijke opening tegen het Frans. 
Het zag er lange tijd vrij gelijk uit, 
maar Wouter begon langzamer-
hand de betere stelling te krij-
gen. Na een spectaculaire zet 
liet Wouter zijn pion op h2 met 
schaak slaan, liep uit de schaaks 
en won in de tegenaanval een 
stuk en de partij.

Stefanie Graas 1000e schoolkind 
op de voetbalclinics van FCC
Castricum - En dat is 1000!!! 
Anderhalve week na de aftrap 
van de voetbalclinics bij FC Cas-
tricum werd Stefanie Graas uit 
groep vijf van de Toermalijn let-
terlijk en figuurlijk in het zonne-
tje gezet. Met een enorme taart 
met daarop het getal 1000 vier-
de FC Castricum met de dolen-
thousiaste kinderen het bereiken 
van deze mijlpaal. Nadat Stefa-
nie met jeugdvoorzitter Louis van 

Duivenvoorde (links) en voorzit-
ter Martin Vaalburg samen met 
haar klas op de foto was gezet, 
was het smullen geblazen op 
sportpark Noord-End. “Wat een 
feest, wat een feest”, sprak Rob 
Kramer, hoofd jeugdopleidingen 
van FC Castricum, vol trots. Na-
dat alle kinderen op een diploma 
en limonade waren getrakteerd, 
werd de taart aangesneden en 
was het laatste woord voor Rob 

Kramer: “Wij gaan nog één week 
door met de voetbalclinics. Op 
naar de 2000.”
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Vitesse’22 verslaat koploper 
in enerverende wedstrijd
Castricum - Afgelopen zondag 
is Vitesse’22 er in geslaagd kop-
loper Purmersteijn een gevoeli-
ge tik uit te delen. Na 90 minu-
ten stond Purmersteijn met nog 
maar acht man op het veld en 
gaf het scorebord 3-0 aan.
De verwachtingen die het affi-
che schepte werden vanaf de 
eerste minuut waargemaakt. De 
eerste goal kwam echter wel uit 
de lucht vallen. Een totaal onge-
vaarlijke corner van Tanno van de 
Berghe werd door de doelverde-
diger van Purmersteijn op schle-
mielige wijze tot doelpunt gepro-
moveerd. Hij ving de bal, liet hem 
weer los en had hem pas weer 
te pakken toen de bal de lijn ge-
passeerd was.
Vanaf dat moment stonden de 
Castricummers, tot aan de 60e 
minuut, volledig onder druk. 
Purmersteijn had het overwicht, 
maar wist daar nauwelijks kan-
sen uit te halen. Het had dan ook 
een moment van onoplettend-
heid van Vitesse-kant nodig voor 
ze een mogelijkheid konden bij-
schrijven. Rob Touber stond ech-
ter op de juiste plek om de voor-
zet onschadelijk te maken.
Zoals een van de oudste voet-
balwetten geldt begint de wed-
strijd na een uur, zo ook afgelo-
pen zondag. Robin Bakker zou 

een hoofdrol opeisen. Hij gaf na 
een prima actie de bal panklaar 
op het hoofd van spits Lennert 
Beentjes die het leer tegen de 
touwen joeg met een uitsteken-
de duikkopbal, 2-0.
Deze actie wekte heel wat frus-
tratie op bij de tegenstander, die 
zich liet gaan tegenover dezelfde 
Bakker. Hij kreeg een elleboog 
en de dader kon vertrekken. 
Nadat ook Touber een schop 
kreeg en een speler van Purmer-
steijn geblesseerd het veld ver-
liet, stond de koploper nog maar 
met acht man op het veld. Vites-
se zou de wedstrijd rustig uit-
voetballen en zelfs op 3-0 komen 
door een doelpunt van Tom Spil, 
die dit seizoen al eerder heeft la-
ten zien zijn goaltjes mee te pik-
ken.
Met de schorsingen en blessu-
res die Purmersteijn afgelopen 
zondag heeft opgelopen, zou het 
zomaar nog spannend kunnen 
worden in de kop van de tweede 
klasse A. En anders kan nog al-
tijd promotie via de nacompetitie 
afgedwongen worden. 

Komende zondag staat de wed-
strijd tegen Kolping Boys te 
wachten, waar Vitesse’22 het 
zonder aanvoerder Van Vliet 
moet doen. Hij is geschorst.

Topmiddag voor 200 D’tjes en E’tjes

SC Heerenveen kwam met clinic 
naar voetbalveld ‘Dampegheest’ 
Limmen - Woensdagmiddag 18 
maart kwam sc Heerenveen naar 
vv Limmen om een clinic of zoals 
zij het zelf noemen ‘voetbalspek-
takel’ te organiseren. Twee uur 
voor aanvang zetten de clinic-
medewerkers al het benodigde 
materiaal neer met duidelijk de 
opblaasbare toegangspoort en 
banieren van de hoofdsponsor 
Univé Verzekeringen aanwezig. 
Ter promotie van de club organi-
seert sc Heerenveen 100 van dit 
soort spektakels in het hele land. 
Woensdagmiddag deden er in 
Limmen negen jongens E-teams 
mee en twee meisjes E-teams, in 
’t totaal 120 kinderen. Later op 
de middag kwamen de 80 D’tjes 
aan bod met vier jongensteams 
en één meisjesteam. 
Allen moesten verschillende 
spelonderdelen doorlopen. Men 
speelde steeds in teams van vijf 
tegen vijf. Zo moesten de jon-
gens en meisjes, allen in de leef-
tijd van zes tot twaalf jaar bij 
toerbeurt onder meer meedoen 
met: voetbaldarts, snelheids-
schieten, waarbij werd gemeten 
hoe hard je kon schieten, kee-
pertraining en doelschieten (pa-
sen en trappen). Leerzaam en 
spannend was vooral de tech-
nische training, spelonderdeel 5, 

Eén en al actie bij de technische training van clinic-medewerker Jan-
Ger van der Hoogen.

van clinic-medewerker Jan-Ger 
van der Hoogen, die de jongens 
en meisjes op een enthousiaste 
manier leerde hoe belangrijk sa-
menwerking is bij voetbal.
 
Profpaspoort
Er komt nog heel wat kijken voor 
een dergelijke clinic. Everard 
Luijckx, hoofd jeugdopleiding in 
Limmen: “Dit is een prachtige 
extra training voor de jeugd. Bij 

deze clinic zijn naast onze eigen 
trainers ook vele vrijwilligers be-
trokken.” 
Alle jongens en meisjes kre-
gen een profpaspoort van ‘Juni-
or Heroes’ mee naar huis. Hier-
in waren de scores vermeld, die 
bij de verschillende spelonder-
delen waren behaald. Ook kre-
gen alle kinderen een origineel 
sc Heerenveen T-shirt. (Marga 
Wiersma)

Meervogels presteert slecht
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels heeft tegen Flamin-
go’s slecht gepresteerd en ging 
met 2-6 ten onder. Vooraf waren 
de verwachtingen hoog gespan-
nen want de Akersloters hadden 
het de afgelopen weken goed 

gedaan. Maar de bijna onder-
aanstaande Alkmaarders kwa-
men verrassend goed voor de 
dag. Meervogels wou na afloop 
het duel snel vergeten. Zaterdag 
28 maart moet het team tegen 
middenmoter SVAP ‘74 spelen.

Slechte week 
voor vv Limmen
Limmen - De vrouwen van vv 
Limmen kijken terug op een 
slechte week waarin twee keer 
werd verloren. Afgelopen don-
derdagavond ontving Limmen 
SDO op Dampegheest. Speelster 
Yvonne Poel: “We wisten het ze 
lastig te maken en na 45 minu-
ten stond er dan ook nog de bril-
lenstand op het scorebord. Na 
rust gingen we op dezelfde voet 
verder maar SDO had een be-
ter team dan wij en scoorde nog 
twee keer. Goed gespeeld maar 
helaas 2-0 verloren.”

Afgelopen zondag gingen de da-
mes op bezoek bij Olympia Haar-
lem. Dit bleek nog een lastig kar-
wei. Poel: “Met snelle spelers in 
alle linies hadden we het moei-

lijk. Olympia had vier minuten 
en 22 seconden nodig om twee 
goals binnen te tikken. Een beet-
je lucky en wat presentjes van 
onze kant, we gaven er nog een 
cadeau bij en met de rust ston-
den we 3-0 achter.”
“In de tweede helft was het wel 

de klasse van Olympia en ze wis-
ten nog vier keer te scoren. De-
ze tegenstander was gewoon te 
sterk voor ons. We moeten snel 
weer punten gaan pakken want 
onze concurrenten ADO en An-
dijk pakten wel punten. We heb-
ben er zin in.”

zondag 29 maart 14.00 uur:

Limmen - Spartanen
balsponsor: Johan van Leeuwen

 (Speaker vv Limmen).

pupil v.d. week: Sven Liefting (Limmen D2)
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Croonenburg heren 3 
superieur kampioen
Castricum - Met maar acht sets 
tegen in het hele seizoen is He-
ren 3 zeer overtuigend kampioen 
geworden. Met groots machts-
vertoon werd, zoals zo vaak met 
4-0 gewonnen. Dit maal was 
Haarlem de tegenstander. Het 
publiek genoot van een gedegen 
pot, waarbij zowel de buiten-, als 
middenaanvallers goede scores 
noteerden. Toen de 3-0 op het 
scorebord stond, kon in de vier-
de set ‘galaryplay’ gespeeld wor-
den. Met diverse sprongservices 

en een heuse combinatieaanval 
door het midden, werd ook de 
vierde set binnen gehaald.
Aangezien het merendeel van 
het team de volgende dag vrij 
was, beloofde de ‘vijfde set’ ook 
een hele mooie maar ook slo-
pende te worden. 

Op de foto: achterste rij: Michel 
Sep, Martin Mols, Frans Groot, 
Koen Spil, Ronald van der Horst; 
voorste rij: Hans Boske, Barry 
Metselaar, Jeroen Wester.

Red Stars pakt de 
oefenzege in slotfase
Castricum - Red Stars Vites-
se is het honkbalseizoen begon-
nen met een 6-10 overwinning 
op Vennep Flyers.
De Castricumse formatie greep 
zondag de eerste oefenwedstrijd 
van het seizoen aan om flink te 
rouleren. Zo kwamen alle spe-
lers, dus ook de reserves, aan 
slag en stelde coach Jasper van 
Schoor vijf pitchers op.
Doordat Red Stars afgelopen sei-
zoen promoveerde van de vijfde 
naar de vierde klasse, speelt het 
dit seizoen voor het eerst negen 
innings, terwijl voorheen wed-
strijden niet langer duurden dan 
twee uur. Tegen Vennep Flyers, 

vorig seizoen gedegradeerd van 
de derde naar de vierde klas-
se, liet de honkbalploeg uit Cas-
tricum zien daar knap mee om 
te gaan. In een gelijk opgaande 
wedstrijd kwamen de Vennepers 
in de zesde en zevende inning 
op voorsprong: 4-6. 
In de laatste inning boog Red 
Stars dat om en kwam voor het 
eerst in de wedstrijd op, een 
beslissende, voorsprong: 6-10. 
Maarten de Ruijter was aan slag 
op dreef met vier honkslagen en 
maakte tevens een sterk debuut 
als pitcher, door in de twee in-
nings die hij gooide niemand op 
de honken te laten.

Akersloot - Op zaterdag 28 
maart kunnen klaverjasliefheb-
bers weer terecht op de traditi-
onele drive die iedere maand in 
café De Vriendschap wordt ge-
houden. Een drive met een prij-
zentafel met onder andere Sen-
seo koffiezetapparatuur, dvd-
spelers, paling, levensmiddelen-
pakketten.
Wie niet zo gelukkig is met het 
klaverjassen kan zijn geluk altijd 
proberen bij de grote verloting 
waar deze prijzen ook te winnen 
vallen.
De aanvang van de drive is 20.00 
uur en opgave is mogelijk telefo-
nisch 0251-312866 of ‘s avonds 
in het café.

Klaverjasdrive

Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg bestaat alweer bij-
na tien jaar. Er wordt naast trai-
nen en competitie spelen ook de 
mogelijkheid geboden om een 
keer in de week anderhalf uur re-
creatief te volleyballen. Er is mo-
menteel weer ruimte voor nieu-
we recreanten op de dinsdag- 
en de vrijdagavond van 20.30-
22.00 uur om een balletje te ko-
men slaan onder leiding van er-
varen trainers. Men kan vrijblij-
vend drie keer meedoen in de 
maand maart of april.
Interesse? Neem dan contact op 
met Antoinette de Groot 0251-
653909 of Joyce IJdema 0251-
671761.

Recreatief 
volleyballen

Reünie Dynamo, The 
Smash en Croonenburg
Castricum - In 1999 zijn de Cas-
tricumse volleybalverenigingen 
Dynamo en The Smash een fu-
sie aangegaan; sindsdien volley-
ballen ze verder onder de naam 
Croonenburg. Om het tienjarig 
jubileum te vieren wordt er een 
reünie gehouden. Alle oud-le-
den van meer dan tien jaar gele-
den van de The Smash en Dyna-
mo en de huidige leden en oud-
leden van Croonenburg zijn uit-
genodigd! Ook de partners, oud-
trainers, sponsoren of anderszins 
betrokkenen zijn welkom. 
De feestelijke reünie is op za-
terdag 6 juni op het terrein van 
voetbalvereniging Vitesse in 
Castricum. Het definitieve pro-
gramma volgt nog. 
Opgeven kan via www.croonen-

burg.nl. Op de site worden de 
namen van de mensen die zich 
hebben opgegeven bijgehouden 
en kan men alles te weten ko-
men over het programma. 
Croonenburg zoekt nog iemand 
die het leuk vindt om met de be-
schikbare foto’s en het archief-
materiaal van Dynamo en The 
Smash een digitale fotopresen-
tatie samen te stellen, die gedu-
rende de reünie zal worden ge-
toond. Aanmelden bij Rob Lief-
ting, tel. 0251-657411.
Veel oud-leden wonen intussen 
buiten de regio of zijn misschien 
niet in staat de internetsite van 
Croonenburg te vinden. Zegt het 
voort, is het verzoek. Bel of mail 
oude maatjes en vertel ze hoe ze 
zich kunnen aanmelden! 

Tafeltennis
Castricum doet goede 
zaken tegen koploper
Castricum - De tafeltennissers 
van Castricum moesten het op-
nemen tegen koploper US 6 uit 
Amsterdam, dat gedegradeerd 
was uit de eerste klasse. Mede 
dankzij de bij Castricum terug-
gekeerde Martijn Zentveld ein-
digde de wedstrijd verrassend 
in 5-5.
Zentveld won in zijn eerste wed-
strijd voor Castricum na zijn uit-
stapje bij het Beverwijkse Rapi-
dity alle drie zijn partijen. In zijn 
eerste partij moest Zentveld het 
opnemen tegen Edward van der 
Eyden. Met backhand topspin-
ballen wist hij steeds de basis te 
leggen om de beslissende rally’s 
te winnen. Ook in zijn twee an-
dere partijen, die een lust voor 
het oog van het publiek waren, 
pakte hij de winst.
Victor Tchernov startte sterk te-
gen Matthijs Besseling en pak-
te overtuigend de eerste game. 

Maar ondanks zijn goede spel 
en sterke spinballen kon hij niet 
voorkomen dat hij de andere 
games steeds met een zeer klein 
verschil aan zijn tegenstander 
moest laten. Zijn tweede par-
tij verloor hij duidelijk, maar in 
zijn laatste partij tegen Peter Rit-
meester speelde hij zijn tegen-
stander soms compleet van ta-
fel. 
Tim Visser ontmoette in zijn eer-
ste partij Ritmeester. Van meet 
af aan werd de partij geken-
merkt door rally’s van hoog ni-
veau. Na vier games die alle met 
11-9 beslecht werden, ging de 
winst naar Visser. Ook de twee-
de en derde partij waren zeer 
close, maar wist Visser net niet 
te winnen. Met Tchernov verloor 
Visser ook het dubbel nipt, maar 
desondanks was Castricum ver-
heugd over het behaalde gelijk-
spel tegen de koploper.

Heren A-junioren C.S.V.-
handbal ongeslagen kampioen
Castricum - De Castricumse 
handbalvereniging C.S.V. is blij 
met het kampioenschap van de 
heren A-junioren. 
De jongens in de leeftijd van vijf-
tien tot en met achttien jaar heb-
ben laten zien dat hun nieu-
we team door leuk en snel sa-
menspel de zaalcompetitie be-
heersten tot de laatste wedstrijd. 
Doordat het merendeel van de 
vorige A-junioren naar de seni-
oren ging bleven er drie A-ju-
nioren over. De B-junioren wa-
ren vorig jaar ook kampioen ge-
worden en door het samengaan 
van de A-junioren werd er een 
A-B team gevormd. Het nieuwe 
team begon met de veldcompe-

titie, waarbij halverwege de veld-
competitie het team op een vier-
de plaats staat. 
De eerste wedstrijd van de zaal-
competitie lieten de A-junioren 
van C.S.V. zien dat zij als team 
gegroeid waren en werd gewon-
nen met een overtuigende 27-20. 
De daaropvolgende wedstrijden 
lieten de A-junioren aantrekke-
lijk en sportief spel zien, waar het 
team van menig scheidsrechter 
complimenten over kreeg. Door-
dat de A-junioren tijdens de zaal-
competitie training krijgen van 
de trainer van de Heren selectie 
hebben de jongens hun condi-
tie en kracht goed weten te ver-
beteren. De tegenstanders heb-

ben dat tijdens de zaalcompetitie 
aan den lijve ondervonden door 
de grote scores. De wedstrijden 
tegen de nummer twee werden 
dan wel met een miniem verschil 
van een of vier punten verschil 
gewonnen, de andere wedstrij-
den lieten regelmatig grote score 
verschillen zien. Een uitschieter 
was een uitwedstrijd die de jon-
gens met 42-24 wonnen. Door 
de mooie scores lieten de jon-
gens zien dat zij liever in de zaal 
spelen dan op het asfaltveld. Het 
is natuurlijk wel een voordeel dat 
je met handbal het gehele jaar 
door kan spelen. De jongens kij-
ken na het afsluiten van de zaal-
competitie wel weer uit naar de 
veldcompetitie. Het team, be-
staande uit tien jongens, is ge-
brand om tijdens de veldcom-
petitie het spel en tempo van de 
zaal over te brengen op het veld. 
Op het sportpark Wouterland in 
Castricum spelen de Heren A-ju-
nioren op zondag hun thuiswed-
strijden. Op www.csvhandbal.nl 
staan de wedstrijden. Het kam-
pioensteam van de Heren A-ju-
nioren bestaat uit, van linksbo-
ven naar rechtsonder: Ron van 
de Akker, Ralph Beentjes, Joris 
de Weers, Daan Dekker, Bram 
Schoffelmeer,  Mark Smit, Kay 
Glorie, Nick Zwolsman, Yoe-
ri Krom, Erik Beentjes, Reinier 
Zwolsman (coach).



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
25 maart 2009

Commissie Be-
zwaarschriften
Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op woensdag 1 april 2009 vanaf  20.00 
uur in de gemeentelijke locatie te Lim-
men. www.castricum.nl>actueel en 
nieuws>kalender.

Pont Akersloot 
goedgekeurd
weer in de vaart
Het pontje bij Akersloot is vanaf vrijdag 
20 maart, weer in de vaart. Voetgangers, 
fietsers en automobilisten kunnen het 
Noordhollands kanaal bij Akersloot weer 
oversteken.
Eerder in de week keurde de scheepvaart-
inspectie het pontje goed. Het schip moest 
voor een reguliere keuring op de helling om 
voor de komende twee jaar een nieuw cer-
tificaat van goedkeuring te krijgen. Na een 
paar kleine reparaties en vernieuwing van 
de stootranden kan het meer dan 100-ja-
rige pontje weer veilig en wel een tijd mee. 
Het pontje Akersloot is bij het hoogheem-
raadschap in beheer en onderhoud. De ge-
meente Castricum is eigenaar.

Leerkrachten in de bloemetjes gezet
Leerkrachten van de Paulusschool in de 
kern Castricum werden op 19 maart verrast 
met een bos bloemen van de gemeente. 
Ook de andere Castricumse scholen voor 
basis- en voortgezet onderwijs kregen ge-
meentelijk bezoek. Op deze landelijke Dag 
van de Leerplicht werd zo de aandacht 
gevestigd op de zorg die scholen leveren 
aan hun leerlingen. Die zorg varieert van 
bijscholing tot Plusklas en van aandacht 
voor leerling-verzuim tot sociaal-emoti-
onele vaardigheden. Zo ontstaat zorg op 
maat voor de leerling. De rol die leerkrach-
ten hierbij spelen, wordt zeer gewaardeerd, 
zo liet de gemeente weten bij monde van 
leerplichtambtenaar Patricia Schotten. Zij 

noemde de Paulusschool een ‘goed voor-
beeld’.

De getoonde inzet op het gebied van leer-
ling-zorg sluit aan bij het lokaal jeugdbeleid 
van de gemeente Castricum. Daarin is veel 
aandacht voor preventie. De gemeente 
werkt hierbij samen met zorgteams op 
scholen, schoolarts, jeugdgezondheidszorg, 
politie en maatschappelijk werk samen. 

De landelijke actiedag is weer een goed 
middel gebleken om aandacht te vragen 
voor het recht op onderwijs en de daarmee 
samenhangende plicht om de school te be-
zoeken.

Paulusschooldirectrice Conny Goedel krijgt bloemen overhandigd van Patricia Schotten 
en collega Joanneke Kalverda.

Gemeentediensten
gesloten rond de 
Paasdagen
Het afvalbrengdepot aan het Schulpstet 
en de Publieksbalies aan de Zonnedauw 
4 in Limmen zijn vrijdag 10 april (Goede 
Vrijdag) gesloten. Ook zaterdag 11 april 
is het afvalbrengdepot dicht.

Landmeetkundige werk-
zaamheden voor de 
Grootschalige Basiskaart
Holland Field Engineering, een landmeet-
kundig ingenieursbureau, voert in opdracht 
van de gemeente Castricum metingswerk-
zaamheden uit voor het up to date houden 
van de Grootschalige Basiskaart.
De inmetingen worden in de komende 
weken uitgevoerd in Castricum, Bakkum, 
Akersloot, Limmen en de Woude. De meet-
ploegen beschikken over een schrijven van 
de GBKN waarin wordt uitgelegd waarom 
er wordt gemeten. Ook beschikken de 
landmeters over een legitimatiebewijs.



WWW.CASTRICUM.NL

Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

- CROS (Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl 

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Agenda
Raadsplein
26 maart 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Moties

a. Motie eenmalige steun Dubbele Lus (van VVD, PvdA en GDB); 
inclusief amendement (CKenG);

b. Motie Gouden Stulp (CKenG);
c. Motie Strandplateau (De Vrije Lijst)

19.30 - 21.00 Vervolgbespreking evaluatie en herziening welstandsnota* Aula

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
21.30 - 22:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 40

a. Verordening Godsdienstonderwijs en Levensbeschouwelijk
Vormingsonderwijs 

b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 12 maart 2009
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie 
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21.30 -22:30 Nota Brede School Castricum 38
21.30-22.30 Verhoging bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum

Alkmaar, per 1-1-2010, i.v.m. de nieuwe huisvesting en
bouw van een nieuw archiefdepot Aula

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
22:35 1. Opening en mededelingen Aula
2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Visiedocument regie en uitvoering Wet Sociale

Werkvoorziening Noord-Kennemerland
b. Herinrichting strandplateau, inclusief amendement(en) 
c. Nieuwe verordening Godsdienstonderwijs en Levensbe-

schouwelijk Vormingsonderwijs (onder voorbehoud van
uitkomst carrousel)

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

Bestratingwerkzaamheden Neeltje 
Groentjesstraat en Pieter Kieftstraat 
Van Egmond Wegenbouw Noord Holland 
start vanaf 30 maart met het herbestra-
ten van de de rijbaan en trottoirs van de 
Neeltje Groentjesstraat en Pieter Kieftstraat 
te Castricum. Deze straten maken onder-
deel uit van het onderhoudsprogramma 
2008/2009.
De rijbaan van de Pieter Kieftstraat wordt 
herbestraat en de Neeltje Groentjesstraat 
wordt doorgetrokken langs het spoor tot 
aan het parkeerterrein van het Bonhoeffer 
College. Op deze wijze is het parkeerterrein 
in de toekomst bereikbaar vanaf de Pieter 
Kieftstraat en vanaf de Neeltje Groentjes-
straat. In de Pieter Kieftstraat wordt ter 
hoogte van de kruising van het fietspad 
met de rijbaan een licht verhoogd attentie-
vlak aangebracht. Hiermee wordt de ver-

keersveiligheid vergroot.

Er wordt gewerkt in twee fases: eerst wordt 
de Neeltje Groentjesstraat herbestraat en 
daarna de Pieter Kieftstraat. Met de werk-
zaamheden aan de Neeltje Groentjesstraat 
is al een start gemaakt. Daarna starten rond 
30 maart de werkzaamheden aan de Pie-
ter Kieftstraat. De totale uitvoeringsduur 
voor beide straten bedraagt 8 weken, naar 
verwachting zijn de werkzaamheden begin 
mei afgerond. Onder invloed van het weer 
kan de planning uitlopen. 
Tijdens de werkzaamheden wordt het 
verkeer omgeleid. Dit wordt met borden 
aangegeven. Zie voor de vastgestelde om-
leidingsroute www.castricum.nl>werk in 
uitvoering.

Gft, daar kun je iets mee!
Verbeter uw tuin met GRATIS compost
Op zaterdag 11 april is de landelijke compostdag. Maar bewoners van de gemeente 
Castricum kunnen al gratis compost ophalen vanaf zaterdag 4 april bij het afvalbreng-
depot aan het Schulpstet in Castricum. De compost is af te halen zolang de voorraad 
strekt. U kunt dit zien als een beloning voor het scheiden van gft-afval.
De gemeente organiseert de compostactie samen met de Huisvuilcentrale (HVC), die de 
compost beschikbaar stelt. De compost  is voortgekomen uit uw eigen groente-, fruit- 
en tuinafval (gft-afval). Door dit te gebruiken in uw tuin, hergebruikt u uw gft-afval op 
een nuttige manier. 

Neem een schep mee, zodat u de 
compost zelf in een aanhanger of 
meegebrachte zak kunt scheppen. 
De compostactie is onderdeel van de cam-
pagne ´Gft, daar kun je iets mee´ die de 
gemeente in april voert. We willen u belo-
nen voor uw inspanningen om gft-afval te 
scheiden. En hoe kunnen we dat nu beter 
doen dan door gratis compost uit te delen. 
Iedere volle groene bak van 140 liter die 
u aan de weg zet, staat gelijk aan zo’n 15 
tot 20 kilo compost. Ook benadrukken we 
nog eens het belang van het inzamelen van 
groente-, fruit- en tuinafval, nu en in de 
toekomst. Er zijn redenen te over om gft 
apart te houden. Het verwerken van gft 
tot compost is goedkoper dan verbranden, 
zorgt voor minder luchtvervuiling en het 
bespaart grondstoffen. Tijdens de compost-
dag kunt u het compost op een aanhanger 
of in zelf meegebrachte zakken scheppen. 
U kunt het compost nog dezelfde maand in 
een laagje van anderhalve centimeter in uw 
tuin uitspreiden. Eventueel kunt u het ook 
de grond inwerken. 

Gft voor compost
Afvalenergiebedrijf HVC maakt compost 
van gft-afval. Jaarlijks wordt zo’n 110.000 
ton gft verwerkt, tot ongeveer 45.000 ton 
compost. Een groot gedeelte hiervan gaat 
naar de land- en tuinbouw, maar ook volks-
tuinverenigingen, hoveniers en particulie-
ren maken er gebruik van. Compost is een 
product vol levende organismen en mate-
rialen die kunnen dienen als voedsel voor 
de planten. Met compost is de kringloop 
rond. Het afval van groente, fruit en tuin 
wordt omgezet in een product dat terugge-
bracht wordt in de natuur. Het verbetert de 
structuur van de grond en regelt de door-
laatbaarheid. Bovendien activeert compost 
het leven in de bodem en slaat het voe-
dingsstoffen voor planten op. Het is goed 
voor zowel zand- als kleigrond. Zandgrond 
krijgt meer samenhang en wordt beter 
vochthoudend, terwijl kleigrond juist meer 
lucht krijgt en daardoor beter bewerkbaar 
wordt. Compost gemengd met wat aarde 
is ook goed te gebruiken als potgrond of 
tuinaarde. Ten slotte gaat compost ook bo-
demziekten tegen. 

Gft is meer dan compost
Van gft kun je meer maken dan alleen 
compost. Door vergisting krijg je biogas. 
Dit gas wordt bijvoorbeeld gebruikt voor 
energieproductie. Ook kun je het opwer-
ken tot aardgas. Een ton gft is goed voor 
72 kubieke meter aardgas (1000 autokilo-
meters). Dit gas wordt gebruikt als groene 
brandstof voor de transportsector. In de 
toekomst kun je er zelfs mee koken. Door 
het afval thuis te scheiden, kun je hier zelf 
aan bijdragen. Het mooiste van dit alles 
is dat vergisten geen invloed heeft op de 
hoeveelheid compost die je kunt maken.

Meer informatie
De gemeente Castricum organiseert deze 
actie samen met HVCcompostering, die de 
compost beschikbaar stelt. Op 28 maart en 
11 april organiseert HVCcompostering zelf 
ook een open dag op de eigen locatie aan 
de Koggenrandweg 1 in Middenmeer, het 
terrein van HVCinzameling (HollandCol-
lect). Ook hier kunnen inwoners van 8.00-
15.00 uur gratis compost afhalen.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
130309	 Fien de la Marstraat 66 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
160309	 Henri Dunantsingel 12 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Zwanebloem 12 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
170309	 Koningsweg 34 in Akersloot

Het plaatsen van een dakkapel
	 Stierop in De Woude

Het aanleggen van een steiger, knuppelpad en 
beschoeiing

	 Molenlei 8 in Akersloot
Het vergroten van de productiehal

180309	 De Boogaert 20 in Castricum
Het plaatsen van een fietsenstalling

190309	 Absalon 17 in Limmen
Het plaatsen van een schuur en carport

	 Dr. Jacobilaan 6b in Bakkum
Het plaatsen van een dakkapel

200309	 Buurtweg 51 in Akersloot
Het plaatsen van een stalling

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 26 maart 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening
Jan Valkeringlaan 22 in Limmen

Het plaatsen van een tuinhuisje en een ve-
randa

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Dorpsstraat 114 in Castricum

Het wijzigen van de bestemming i.v.m. de re-
alisatie van een tandtechnische praktijk

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

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

bOuwvergunningen
180309	 Heereweg 17 in Bakkum

Het nieuw bouwen van een zomerwoning
	 Bakkumerstraat 73 in Bakkum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Dampegheestlaan 2 in Limmen

Het wijzigen van een verenigingsgebouw en 
de nieuwbouw van een kleedkamer

	 Stetweg 56a in Castricum
De nieuwbouw van een woning

kapvergunning
130309	 Binnengeest in Akersloot

Het kappen van  33 bomen
	 Geesterduin t.h.v. nr. 134 in Castricum

Het kappen van 1 Linde
	 Pagenlaan 13 in Limmen

Het kappen van 1 Kastanjeboom

splitsingsvergunning
170309	 Julianaweg 85-87 in Akersloot

Het pand splitsen in drie appartementsrechten: 
woning met garages; bedrijf met  werkplaats 
en pompinstallaties; bedrijfsruimte

	 Raadhuisweg 20 in Akersloot
Het pand splitsen in twee appartementsrech-
ten: woning op de begane grond en de eerste 
en tweede verdieping; bedrijf op de begane 
grond en bestaande schuur

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

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing sluitingsuur Discovery (16-03-2009)
Aan Stichting Welzijn is ontheffing van het sluitingsuur 
verleend voor jongerencentrum Discovery voor de nacht 
van 28 op 29 maart 2009 tot 02.00 uur.
Vergunning Rommelmarkt Vocaal Kabaal (16-03-
2009)
Aan het bestuur van Vocaal Kabaal is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een rommelmarkt op het 
parkeerterrein aan de Gobatstraat nabij de tafeltennis-
vereniging op 28 maart 2009.
Ontheffing sluitingsuur CSV Handbal (17-03-2009)
Aan CSV Handbal is voor de nacht van 21 op 22 maart 
2009 ontheffing van het sluitingsuur verleend tot 02.00 
uur
Ontheffing sluitingsuur RKSV Vitesse ‘22 (17-03-
2009)
Aan RKSV Vitesse’22 is voor de nacht van 28 op 29 
maart 2009 ontheffing van het sluitingsuur tot 02.00 
uur verleend.
Driehoeksreclame voor Bizon Buitenreclame t.b.v. het
Oranje Fonds (MADD) (17-03-2009)
Aan Bizon Buitenreclame is t.b.v. het Oranje Fonds 
(MADD: Make e Difference Day) vergunning verleend 
voor het plaatsen van 15 driehoeksborden in Castricum 
voor de periode 11 t/m 24 maart 2009
Rommelmarkt Musicalvereniging De Cast (19-03-
2009)
Aan het bestuur van Musicalverenging De Cast is een 
vergunning verleend voor het organiseren van een rom-
melmarkt in het perceel Castricummerwerf 67 te Castri-
cum op 21 maart 2009.

cOllectevergunning (apv)
Collectevergunning Terre des Hommes 2009 (17-03-
2009)

Aan Terre des Hommes is voor de periode van maandag 
24 t/m zaterdag 29 augustus 2009 vergunning verleend 
voor een huis-aan-huiscollecte in de gemeente Castri-
cum.

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

verkeersbesluit aanleggen gele On-
derbrOken streep Op de belle van
zuylenlaan
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW heb-
ben burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2009 
besloten tot:
1. het aanleggen van een gele onderbroken streep als 

bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e  van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aan-
gegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

verkeersbesluit vOetgangersOver-
steekplaats aanleggen Op de kruising
van de van haerlemlaan en wOuter-
land
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW heb-
ben burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2009 
besloten:
2. een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de 

kruising van de van Haerlemlaan en Wouterland door 
middel van plaatsing van verkeersbord L2 als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening.

verkeersbesluit Opheffen gehandicap-
tenparkeerplaats statiOnsweg en re-
aliseren gehandicaptenparkeerplaats
kramersweg
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW heb-
ben burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2009 
besloten:
3. het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats te-

genover de Stationsweg 19 en 21  door middel van 
verwijdering van verkeersborden E6 als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening.

4. het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op het eerste parkeervlak rechts bij de spoorwegover-
gang van de Kramersweg door middel van het plaat-
sen van verkeersborden E6 als bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) en zoals aangegeven op de bij dit besluit beho-
rende tekening. 

Een ieder die door bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang wordt getroffen, kan hiertegen 
binnen zes weken na de datum van bekendmaking 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burge-
meester en wethouders van Castricum, postbus 1301, 
1900 BH te Castricum.

Castricum, 25 maart 2008

regels langdurigheidstoeslag veranderd
De regels voor inwoners van Castricum
om in aanmerking te komen voor de Lang-
durigheidstoeslag zijn versoepeld. Vanaf 1
januari 2009 mogen de gemeenten name-
lijk eigen regels maken.

Volgens de oude regeling had een persoon 
recht op Langdurigheidstoeslag als hij mi-

nimaal 23 jaar was en vijf jaar een inkomen 
had dat niet hoger was dan de bijstands-
norm. Nu komen inwoners uit de gemeen-
te voor deze extra toeslag in aanmerking 
als ze minimaal 21 jaar zijn en drie jaar een 
inkomen hebben dat gemiddeld in deze 
periode niet hoger is geweest dan 120% 
van de voor hem geldende bijstandsnorm. 

Door deze wijziging is de Regeling duurza-
me gebruiksgoederen overbodig geworden 
en komen te vervallen.

Aansluiting met armoedebeleid
Met de nieuwe regeling helpt de gemeente 
meer burgers met een laag inkomen. Het 
sluit aan op het armoedebeleid. Door het 

optrekken van de inkomensgrens voor de 
Langdurigheidstoeslag geldt nu voor alle 
Castricumse armoederegelingen dezelfde 
inkomensgrens. Dit schept niet alleen dui-
delijkheid, maar zorgt er ook voor dat uit-
voering en handhaving van de regelingen 
eenvoudiger is.
De exacte regels van de Langdurigheids-
toeslag leest u op de website: www.castri-
cum.nl > Persberichten > ‘Regels Langdu-
righeidstoeslag veranderd’.


