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37 sollicitanten
Wie wordt nieuwe burge-
meester van Castricum?
castricum - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeen-
te Castricum hebben in totaal 
37 personen gesolliciteerd. On-
der hen zijn twaalf vrouwelij-
ke kandidaten. Meer dan der-
tig personen hebben of hadden 
een fulltime functie in het open-
baar bestuur, zes hebben een 
functie daarbuiten en een solli-
citant heeft geen functie. Onder-
verdeeld naar politieke richting: 
VVD: dertien, PvdA: negen, CDA: 
zeven, GroenLinks: twee, D66: 
twee, Onbekend of geen: drie, 
Plaatselijke politieke partij: een.
 
Komende weken wint de Com-
missaris van de Koningin (CdK) 
inlichtingen in over de sollicitan-
ten; vervolgens voert de CdK sol-
licitatiegesprekken. Medio mei 
wordt een eerste selectie aan 
de vertrouwenscommissie van 
de gemeente Castricum voorge-

legd. Uiteindelijk zal de vertrou-
wenscommissie de gemeente-
raad adviseren over de kandida-
ten. Naar verwachting zal de ge-
meenteraad eind juni bekend-
maken welke kandidaat de ge-
meenteraad aanbeveelt en kan 
in september de nieuwe burge-
meester worden geïnstalleerd. 
Sinds 17 juni 2002 is A. Emmens-
Knol burgemeester van Castri-
cum. Zij neemt op 28 april af-
scheid als burgemeester. ’s Mid-
dags vindt de bijzondere raads-
vergadering plaats waarin zij de 
hamer overdraagt aan de plaats-
vervangend raadsvoorzitter. 
‘s Avonds vindt het algemene af-
scheid plaats in de Hoep. Dit af-
scheid krijgt het karakter van 
een muzikaal festival. Alle inwo-
ners van de gemeente zijn hier-
bij uitgenodigd.  De burgemees-
ter legt officieel per 1 mei haar 
ambt neer en gaat met pensioen.  

”Het is een vijfling!”
Limmen - Dit jaar houdt de familie Welboren geen lammetjesdag vanwege een verbouwing, maar er is  wel 
ander nieuws te melden. Op Boerderij De Westert is afgelopen zaterdag een vijfling geboren. Moeder en 
haar kroost maken het goed. Meestal krijgen schapen twee of drie lammeren tegelijk. De familie, die al ja-
renlang schapen houdt, heeft zo’n grote gezinsuitbreiding ineen nog niet eerder meegemaakt. 

Drie Poolse mannen aangehouden
castricum - Drie mannen van 
26, 27 en 30 jaar uit Polen zijn 
maandagochtend rond 3.20 uur 
aangehouden op de Laan van 
Albert’s Hoeve. 
Agenten zagen de auto met de 
drie inzittenden rijden op de 

Oranjelaan. Het voertuig werd 
op de Laan van Albert’s Hoe-
ve staande gehouden en de in-
zittenden werden gecontroleerd. 
De bestuurder bleek gesigna-
leerd te staan. De auto werd ge-
controleerd en in de kofferbak 
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werd een op een vuurwapen ge-
lijkend voorwerp aangetroffen 
en een aantal autoradio’s. 

De drie mannen werden aange-
houden en overgebracht naar 
het politiebureau in Alkmaar.

Jamsessie uitgesteld 
vanwege geboorte baby
castricum - Er werd een baby 
geboren op de avond dat er een 
jamsessie zou plaatsvinden in 
café Basta. De tweede zoon van 
de familie Schumm zag het le-
venslicht. “Hij werd om 23.24 uur 
geboren”, vertelt de trotse vader 
Michel, eigenaar van Basta. 
“De jammsessie kon natuurlijk 

niet doorgaan en die vindt nu 
aanstaande donderdag plaats 
vanaf 21.00 uur.” 
Iedereen die een instrument be-
speelt of goed kan zingen, kan 
een plaatsje krijgen op het po-
dium. Basta is te vinden op de 
Dorpsstraat 22 (achter) in Cas-
tricum.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Vermist:
H. Mercierhof Castricum: ongec. 
oranje kater met witte voorkant 
en onderkant, 8 maanden, Spi-
der. 
H. Dunantsingel: klein zwart met 
donkerbruin poesje, 14 jr,  
Makker.

Gevonden:
Brakenburgstraat Castricum: cy-
perse ongecastreerde kater met  
siamees bloed. Schoutenbosch 
Castricum: witte ongecastreer-
de kater.
Inlichtingen: Ria Dol, tel.nr.: 
0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-03-2011: Jaiden, zoon van 
H.P. van Dort en L. Mooi, gebo-
ren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
01-03-2011: Fenne Cornelia Jo-
hanna, dochter van J.D.J. Kok en 
P.C. Admiraal, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
17-03-2011: Doets, Adriaan en 
Dankaart, Helga, beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
23-03-2011: Huizinga, Sybren en 
Kuczyn´ska, Aleksandra, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:

23-03-2011: Blom, Maria A., oud 
80 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd geweest met P.J. Kuijs.
 
Wonende te Castricum:
15-03-2011: de Maar, Johan-
nes, oud 84 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met W.E. van 
Hoorn. 16-03-2011: Stroomer, 
Jannetje C., oud 88 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met N.P. van Weenen. 17-
03-2011: Zonneveld, Cornelis P., 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuw geweest met A.M. 
Hurkmans.
 
Wonende te Limmen:
20-03-2011: Seijsener, Corne-
lia M., oud 84 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A.H.G. Lieth. 
21-03-2011: de Jong, Simon An-
tonius, oud 89 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A.J. Witte-
man.

Akersloot omgeven door unieke 
combinatie van landschappen
Akersloot - Het boeiende land-
schap rond Akersloot heeft veel 
te bieden. Lia Vriend neemt haar 
publiek tijdens een lezing mee 
op een ontdekkingstocht rond 
Akersloot. De lezing wordt on-
dersteund door dia’s. 
In de zomer van 2010 is het 
boekje ‘Wandelen door de heer-
lijkheid Akersloot’ uitgekomen. 
De schrijfster Lia Vriend-Ven-
del gaat tijdens haar presentatie 
in op de continu veranderende 
landschappen rond Akersloot. 
Van waddengebied, via moeras-
sen naar het huidige polderland-
schap. Deze veranderingen zijn 
ook nu nog af te lezen in de hui-

dige landschappen. De lezing is 
georganiseerd in samenwerking 
met de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot. 
De lezing vindt plaats op don-
derdag 31 maart om 20.00 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Akersloot, Rembrandt-
singel 1. De toegang bedraagt 
3 euro. Kaarten zijn te koop bij 
de klantenservice in de biblio-
theek. Reserveren is mogelijk op 
telefoonnummer 0251-312948 of 
per mail via akersloot@biblio-
theekkennemerwaard.nl. 
Het boekje ‘Wandelen door de 
heerlijkheid Akersloot’ wordt de-
ze avond te koop aangeboden.

Politiekorps Noord-Holland 
Noord krijgt extra personeel
Regio - De Politie Noord-Hol-
land Noord krijgt er vijfentach-
tig medewerkers bij. De ope-
rationele sterkte van het korps 
groeit daarmee van 1241 naar 
1326 medewerkers. Dit staat in 
een brief die de Minister van Vei-
ligheid en Justitie vandaag ver-
stuurde naar de leden van de 
Tweede Kamer en de korpsbe-
heerders.

De aanpassing van de persone-
le sterkte is het gevolg van her-
ijking van het Budgetverdeelsy-
steem waarmee de beschikbare 

middelen over alle politiekorp-
sen worden verdeeld. De korps-
beheerder P. Bruinooge, is opti-
mistisch over deze ontwikkeling: 
“Het is goed dat wij met deze uit-
breiding de operationele sterkte 
van ons korps kunnen verbete-
ren. Bovendien ben ik tevreden 
dat er erkenning is voor de pro-
blematiek van plattelandsgebie-
den. Wat ons betreft komt deze 
uitbreiding ten gunste van het 
politiewerk op straat. Op deze 
manier kunnen we onze ambi-
tie om het werk in de wijk te ver-
sterken, realiseren.” 

Tips voor de redactie kunt u mai-
len naar info@castricummer.nl
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Voorjaarsexpositie in 
B&B Shepherd’s House
Limmen - Het eenjarig bestaan 
van Bed & Breakfast Shepherd’s 
House wordt gevierd met een 
grote voorjaarsexpositie van 
kunstenares Jenny Blees uit 
Landsmeer. Jenny is ruim vijf-
tien jaar geleden begonnen met 
het tekenen en schilderen. Haar 
kunstwerken bevatten voorna-
melijk veel kleurrijke dieren- en 
bloemen composities. De ma-
terialen waar zij mee werkt zijn 
aquarel, acryl en pastelkrijt en de 

doeken zijn zeer divers van for-
maat. De natuur is vanzelfspre-
kend haar inspiratiebron en Jen-
ny schildert wekelijks bij Artis 
ateliers in Amsterdam. 
Nieuwsgierig? Iedereen is wel-
kom op de opening van de voor-
jaarsexpositie op 2 april om 
14.00 uur op de Provincialeweg 
4 in Limmen. Tot 26 april zijn de 
schilderijen elke woensdag, za-
terdag en zondag tussen 14.00 
en 16.00 uur te zien. 

Programma 31 mrt t/m 6 april 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag & vrijdag  18.45 uur 
zaterdag & zondag 13.45 & 18.45 uur 

maandag & dinsdag 18.45 uur 
woensdag 14.30 & 18.45 uur 

“Justin Bieber 3D”
Never say Never
donderdag  20.00 uur 

vrijdag 19.00 & 21.30 uur
zaterdag 16.00, 19.00 & 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Gooische Vrouwen”
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

“The Fighter”
donderdag 21.00 uur 

zondag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 & 21.00 uur 

woensdag 21.00 uur 
“The King’s Speech”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Des Hommes et des dieux (CF)”
zaterdag & zondag 13.45 uur & 16.00 uur 

woensdag 14.30 uur 
“HOP” 

Justin Bieber in 
Never Say Never
Never Say Never is het inspire-
rende waargebeurde verhaal van 
een jongen, die vecht om zijn 
dromen waar te maken. 
De film laat Justin Biebers fas-
cinerende weg naar de top zien: 
van straatartiest in het klei-

ne stadje Stratford in Cana-
da tot een internetfenomeen en 
wereldwijde superster met als 
hoogtepunt een uitverkochte 
show in het beroemde Madison 
Square Garden in New York. De 
film is in 3D. 

Des Hommes et des Dieux
Een klooster, ergens hoog in de 
Maghrebijnse bergen tijdens de 
jaren ‘90. Acht Franse monniken 
leven er in harmonie met hun is-
lamitische dorpsgenoten. Terreur 
en geweld nemen echter lang-
zaam maar zeker de bovenhand 
in de regio. Wanneer een aantal 
buitenlandse werknemers door 

een Islamitisch fundamentalis-
tische groep wordt vermoord, 
biedt het leger hen bescherming 
aan, wat ze weigeren. Als ze be-
sluiten om enkele gewonde ter-
roristen te behandelen, reageren 
de autoriteiten furieus en zetten 
hen onder druk om terug te ke-
ren naar Frankrijk.

Energieke fotowedstrijd
Castricum - CALorie wil op bij-
zondere wijze aandacht beste-
den aan de doelstelling Cas-
tricum zelfvoorzienend te ma-
ken met duurzame energie. Ge-
vraagd wordt naar de mooi-
ste foto met als thema ‘Energie 
in Castricum’. Alle deelnemen-
de foto´s worden op 16 april ten-
toongesteld bij het Groen Infor-
matie Platform in de bibliotheek. 
Op die dag presenteren zich tal 

van groene projecten die ac-
tief zijn in Castricum. De foto is  
15x20cm en voorzien van naam 
en adres en kan tot en met 15 
april worden ingeleverd bij de bij 
de bibliotheek ter attentie van 
Alex Cannengieter. Een deskun-
dige jury beslist welke foto heeft 
gewonnen. Er ligt een uitgebrei-
dere tekst bij de bieb voor de 
deelnemers met verdere voor-
waarden.

Beeldentuin Nic Jonk inspiratiebron 
voor nieuwste cd van Hans Laduc

Castricum - Gitarist/compo-
nist Hans Laduc  presenteert zijn 
nieuwe cd ‘Zonder Woorden’ op 
vrijdag 8 april in Hotel het Ou-
de Raadhuis. Het nieuwe album 
is hoofdzakelijk tot stand geko-
men door de inspiratie die Hans 
Laduc opdeed in de beeldentuin 

van kunstenaar Nic Jonk. Twee 
tracks zijn tot stand gekomen 
op een heel andere locatie: een 
tropisch eiland in Maleisië. Hans 
neemt ook een aantal beelden 
van Nic Jonk mee op doek bij 
de presentatie. Hans bespeelt 
zijn zelfontworpen Guitarrac-

ket, een kruising tussen een gi-
taar en een tennisracket. Hans is 
professioneel gitarist/muziekdo-
cent. Studeerde op het Conser-
vatorium en trad op in binnen- 
en buitenland. Zijn spel is te om-
schrijven als ‘fingerstyle’. Een 
manier waarbij je als pianist gi-
taar speelt. Met tien vingers te-
gelijk vertolk je bas, akkoorden 
én melodie. Aanvang 20.15 uur. 
Entree tien euro. 

Passieconcert Stabat Mater
Akersloot - Op zondag 10 april 
zullen de bekende sopraan Ivera 
Musch en de alt Irmgard von As-
muth traditiegetrouw hun me-
dewerking verlenen aan een 
passieconcert waarin het ‘Sta-
bat Mater’ van G.P. Pergolesi en 
aria’s van Bach ten gehore wor-
den gebracht. 
Verder wordt medewerking ver-
leend door de organist Ton Velt-
kamp. Het Stabat Mater van  
Pergolesi is misschien wel de 
meest bekende versie van het 
Stabat Mater, een cyclus van ge-

zangen over Maria welke waar-
schijnlijk omstreeks 1300 is ge-
schreven door Jacopone da Todi. 
De compositie dateert uit 1736. 

Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk aan het Die-
lofslaantje, aanvang 14.30 uur. 
Op 17 april is het concert te be-
luisteren in de Abdij van Eg-
mond, aan de Abdijlaan 26, aan-
vang 14.30 uur. Toegangskaarten 
verkrijgbaar bij de ingang. Entree 
bedraagt 10 euro. Reservering 
gewenst: 0251 310032. 

Musea open
Regio - In het weekend van 2 
en 3 april zijn op het terrein van 
GGZ in Heiloo twee musea ge-
opend. Museum Sint Willibror-
dus en Stichting Baduhenna zijn 
beide dagen open van 11.00 tot 
16.00 uur. Ook is de kapel te be-
zichtigen op zaterdag 2 april van 
11.00 tot 17.00 uur en op zondag 
3 april van 13.00 tot 16.00 uur. In 
de kapel treedt zondag 3 april 
om 16.00 uur de band ‘Que Save’ 
op, die Zuid Amerikaanse mu-
ziek speelt. Bovendien is er in de 
kapel een expositie van de grafi-
sche groep ‘Press-it’. De toegang 
is gratis.

Punkrock in De Bakkerij
Castricum - De Bakkerij en 
North Empire Bookings presen-
teren op zaterdag 2 april vanaf 
20.00 uur vijf onvervalste punk-
rockbands: The Minority, Trans-
lated, Breack Character, Sweet 
Empire, en Caves. De entree is 

vier euro. Zondag is het van-
af 15.00 uur weer tijd voor de 
maandelijkse T-Dance lindyhop 
Jazzparty. 

De Bakkerij is te vinden op de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 
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Roer gaat om voor Tjade, Patty en Qwin

Castricum - Het roer gaat om 
voor de Castricummers Tjade, 
Patty en Qwin van Wittmarschen. 
Met ingang van 1 april behe-
ren zij een camping in de buurt 
van Grenoble met als doel die la-
ter over te nemen. De hond Rin-
go mag ook mee. Het afscheid is 
ondertussen genomen van fa-
milie, vrienden en collega’s. De 
deur van het huis, dat nog te 
koop staat, wordt op slot ge-
draaid en het avontuur kan be-
ginnen.  
“Dit besluit komt niet uit de lucht 
vallen”, vertelt Patty van Wittmar-
schen-Schats (38), die in het da-
gelijkse leven docente techniek 
en lichamelijke opvoeding was 
op het Bonhoeffercollege. “Zo’n 
vijf jaar geleden hebben Tja-
de en ik het er al eens over ge-

had en zijn we ook op zoek ge-
gaan. Toen hebben we de keuze 
gemaakt om onze carrières hier 
voort te zetten. We waren er ken-
nelijk nog niet klaar voor. Dat ge-
voel is er nu wel!” 
Tjade en Patty kregen bijna twee 
jaar geleden een dochter: Qwin. 
“Voor haar is de overgang naar 
een ander land nu nog eenvou-
dig. Ze is al goed bezig met de 
Franse taal en er zijn straks in 
de omringende dorpen verschil-
lende schoollagen te vinden. Dat 
komt wel goed. Ze heeft het ove-
rigens al maanden over Frankrijk 
en de camping.”
Tjade (32), IBT-docent bij de po-
litie Noord-Holland Noord gaf tot 
deze week nog training aan poli-
tieagenten. Hij vervolgt: “We zijn 
sinds maart 2010 serieus aan de 

slag gegaan om uit te zoeken 
of het haalbaar zou zijn. Toen 
kwam, na een tip van een colle-
ga, camping Ser Sirant in beeld. 
Op de website was al snel te zien 
dat dit een plek was die aan on-
ze verwachtingen voldeed. Afge-
lopen zomer hebben we op deze 
camping gestaan. Het was druk, 
een goed teken dus, en de loca-
tie bleek een schot in de roos.” 
Weer thuis werd het plan uitge-
werkt en werden diverse men-
sen benaderd voor advies, er 
werden seminars gevolgd en het 
stel liet zich voorlichten over de 
financiën. Patty: “Daarnaast zijn 
we ons nog meer gaan storten 
op de Franse taal, een absolute 
noodzaak als we willen slagen in 
Frankrijk.” Na nog een aantal ge-
sprekken met de eigenaren van 
de camping, Jacquelien en Dick 
Bais uit Heiloo, zijn ze tot een 
beheercontract voor 2011 geko-
men. De eerste stap naar emi-
gratie.
Het is een langgekoesterde 
droom van Tjade en Patty om sa-
men in een mooie omgeving te 
wonen en te werken. Het woon-
huis staat op het campingterrein 
en biedt, naast woonruimte, een 
receptie, bar en een klein res-
taurant. “Op een camping kun-
nen we ons organisatorische ei 
kwijt en door in het restaurant 
met driegangen menu’s te wer-
ken komt ook de wens uit om 
iets met horeca te doen.” 
Tjade en Patty hebben landen 
bezocht als Australië, Amerika, 
Aruba en Brazilië. “Maar we zijn 
toch meer van het buitenleven en 
van het kamperen”, aldus Tjade. 

“Vandaar dat we veel van onze 
vakanties hebben doorgebracht 
in België, Frankrijk en in eigen 
land. Frankrijk is een land waar 
erg veel mogelijk is, zeker op het 
gebied van de buitensport. He-
lemaal als je dat kan combine-
ren met een prachtige omgeving 
en een goed klimaat. Daarnaast 
voelen we ons erg aangetrok-
ken door de Alpen.” Beiden heb-
ben de sportacademie afgerond 
en houden van wandelen, wind-
surfen, hardlopen en fietsen op 
de mountainbike en/of racefiets.  
 
De camping is gelegen aan de 
Route Napoleon, een belangrij-
ke verkeersader richting het zui-
den. Het terrein van de camping 
grenst aan een groot meer, Lac 
de Laffrey, waar veel gezwom-
men, gesurft, gekanood en ge-
zeild wordt. Daarnaast wordt er 
in de vroege uurtjes gevist op 
karpers. Het terrein heeft 85 rui-
me en schaduwrijke plekken, 
een zestal speciale plaatsen 
voor campers en zes chalets. Er 
is een speeltuin en de camping 

verhuurt watersportmateriaal en 
mountainbikes. Tjade: “Het ge-
bied om de camping heen is 
bergachtig en bosrijk. Goed aan-
gegeven wandel- en fietspaden 
maken het een uitstekend ge-
bied voor tochten. Daarnaast zijn 
er voldoende mogelijkheden om, 
niet ver van de camping, acti-
viteiten te doen zoals rotsklim-
men, een airpark waarbij je loopt 
op hoogte tussen de bomen 
door, raften, canyoning maar 
ook een bezoek aan de omlig-
gende dorpjes en steden is de 
moeite waard, zoals la Mure, Vi-
zille, Corps en natuurlijk Greno-
ble. Wij zijn ervan overtuigd dat 
door hard werken en een posi-
tieve instelling onze droom wer-
kelijkheid wordt. De eerste stap 
is nu gezet!” 

Voor wie de familie wil opzoe-
ken: Camping Ser Sirant is ge-
legen bij Lac de Laffrey in Péti-
chet. Het seizoen loopt van 1 mei 
tot 1 oktober. Kijk voor meer in-
formatie op www.campingsersi-
rant.com.  

Grond gezocht voor natuurwerk-
tuin voor ex-kankerpatiënten
Castricum - Veel mensen krij-
gen te maken met kanker waar-
door ze tijdelijk niet beschikbaar 
zijn voor de arbeidsmarkt. Verlies 
van werk betekent in veel geval-
len achteruitgang in inkomen en 
het kan leiden tot een sociaal 
isolement en verminderd zelfver-
trouwen. Terugkeer naar werk is 
niet altijd even eenvoudig.
Om deze mensen te ondersteu-
nen bij hun re-integratie zet de 
Stichting Van de Goede Aarde 
een natuurwerktuin op en heeft 
een innovatieve werkwijze ont-
wikkeld ter bevordering van de 
revalidatie en duurzame re-in-

tegratie van de deelnemers. Per 
dag kunnen vier tot zes deelne-
mers naar de tuin komen om het 
gezonde in zichzelf weer aan te 
spreken en te versterken. 

Op dit moment wordt een ge-
schikte locatie gezocht in de 
buurt van Bakkum of Castricum. 
Er zijn al toezeggingen van ver-
schillende fondsen voor een bij-
drage aan de aanleg van de na-
tuurwerktuin. Voor de realisa-
tie van de natuurwerktuin is een 
perceel van 0,6-1ha in een rus-
tige groene omgeving met de 
mogelijkheid tot het plaatsen 

of verbouwen van een schuur/
verblijfsruimte nodig. De Stich-
ting wil hiervoor in gesprek ko-
men met particulieren, gemeen-
te of (kerkelijke) organisaties die 
voor een langere periode een 
maatschappelijke bestemming 
aan hun gronden willen geven. 
Voor nadere informatie: vande-
goedeaarde@chello.nl, tel.: 06-
51331453. 

Lezing over zoektocht naar 
geschiedenis Joodse inwoners 
Castricum - Ton de Groot heeft 
een zoektocht gemaakt naar 
Joodse inwoners in de gemeente 
gedurende en na de Tweede We-
reldoorlog. Over dit onderwerp 
verzorgt Ton twee lezingen in het 
Oude Raadhuis op woensdag 13 

april. Voor de lezing die om 20.00 
uur begint zijn nog plaatsen be-
schikbaar. Mailen of schrijven en 
aanmelden voor de lezing kan 
naar Ton de Groot, Overtoom 27, 
1901 EW Castricum, marjatonde-
groot@casema.nl.

Bibliotheek Limmen naar St. Maarten?
Limmen - Onlangs is door de 
bibliotheekorganisatie Kenne-
merwaard een brief gezonden 
aan de gemeenteraad, waarin 
zij reageert op toekomstige be-
zuinigingen. Eén van de gevol-
gen van de aangekondigde be-
zuinigingen is het mogelijke ver-
dwijnen van de bibliotheek in 
Limmen. Namens de PvdA heeft 
Petra Nordholt het college ge-

vraagd enkele vragen hierover te 
beantwoorden. 
Zij vertelt: “In de vorige colle-
geperiode is door Kennemer-
waard de bereidheid uitgespro-
ken om in relatie met het Bre-
de Schoolconcept de bibliotheek 
in de St. Maartenschool in Lim-
men te vestigen. Daarom wil-
len wij weten of de portefeuille-
houder inspanningen heeft ver-

richt om invulling te geven aan 
deze bereidheid. Daarnaast wil-
len we weten of de besparings-
mogelijkheid die de bibliotheek 
kan behalen bij inhuizing in de 
St. Maartenschool is besproken 
en wanneer de bibliotheek over-
gaat naar de St. Maartenschool. 
En tot slot rijst de vraag waarom 
de verhuizing zo lang op zich laat 
wachten.” 

Open huis Nova College
Regio - ROC Nova Colle-
ge houdt woensdag 6 april van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingsloca-
ties in de regio. Het Nova Colle-
ge verzorgt middelbare beroeps-
opleidingen Economie, Tech-
niek en Zorg & Welzijn. Boven-
dien verzorgt Nova College cur-
sussen inburgering, taal, reke-
nen en examenklassen mavo/
vmbo-tl, havo en vwo. Nieuwe 
beroepsopleidingen op het No-
va College zijn Constructiewer-
ker, Fietstechnicus (Beverwijk), 
Technicus Middenkader Engi-
neering ETECH (Beverwijk en 
Hoofddorp) en Sociaal Cultureel 
Werker (Haarlem). Naast be-
roepsopleidingen verzorgt Nova 

College examenklassen voort-
gezet onderwijs: mavo/vmbo-tl, 
havo en vwo. Men kan kiezen 
uit de vakken Nederlands, En-
gels, Frans, Duits, Spaans, aard-
rijkskunde, geschiedenis, maat-
schappijleer, economie, informa-
tica, management & organisatie, 
wiskunde, natuurkunde, nask 
1, scheikunde, nask 2, algeme-
ne natuurwetenschappen, bio-
logie en beeldende vormgeving. 
Voor anderstaligen verzorgt No-
va College inburgeringcursus-
sen en vervolgcursussen Neder-
lands. Ook lezen, schrijven en re-
kenen kan men leren op het No-
va College. Zie voor meer infor-
matie de website www.novacol-
lege.nl/openhuis.
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Vragen over opvoeden en opgroeien

Publieksbalie Jeugd en Gezin open
Uitgeest - Woensdag 23 maart 
werd het Uitgeester inlooppunt: 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) officieel geopend door 
wethouder Arnold Sely en Mariët 
van Beurden, beleidsmedewer-
ker van de gemeente Uitgeest 

voor onder meer jeugdzorg. Stuk 
voor stuk werden repen gekleurd 
crêpepapier verwijderd, net zo 
lang tot het bord te voorschijn 
kwam met de tekst: ‘Publieksba-
lie Centrum voor Jeugd en Ge-
zin’. Wie in Uitgeest vragen of 

problemen heeft in verband met 
de opvoeding of  het opgroeien 
van kinderen kan heel simpel het 
gemeentehuis binnenstappen en 
vragen om advies. Van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
tot 12.00 uur en woensdag van 

13.30 tot 16.00 uur  kan men zich 
bij de  publieksbalie (WMO-lo-
ket) melden. Afhankelijk van de 
vraag worden tijdens genoem-
de openingstijden professioneel 
aanwezige mensen direct bena-
derd. En ook kan er bijvoorbeeld 
worden doorverwezen naar de 
pedagoog Genna Oldeweldt.

Nieuwe Wet Jeugdzorg
Er is sinds december 2010 een 
nieuwe Wet op de Jeugdzorg. 
Volgens die wet moet iedere ge-
meente in 2011 beschikken over 
een eigen CJG-inlooppunt. Lan-
delijk hard nodig, omdat uit cij-
fers is gebleken, dat er per jaar 
50 kinderen dood gaan naar 
aanleiding van problemen. Om 
vroegtijdig problemen de baas 
te worden, daarvoor is het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin op po-
ten gezet. 
Wethouder Sely: “Positief opvoe-
den, dat willen we graag met el-
kaar bereiken.” Er komen steeds 
meer samenwerkingsverbanden 
tussen de vier IJmondgemeen-
ten: Beverwijk, Velsen, Heems-
kerk en Uitgeest. Zo hebben ge-
noemde IJmondgemeenten sa-
men met een tiental organisa-
ties op het gebied van de ge-
zondheidszorg, welzijn en scho-
ling een convenant ondertekend, 
waarin zij zich – ieder in haar ei-
gen gemeente – verplichten tot 
de oprichting van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin.

Problemen
Mariët van Beurden, te zien op 
de foto: “Het CJG is er voor ou-
ders, aanstaande ouders, op-
voeders en  jeugdigen zelf. Wat 
wij met het CJG willen berei-
ken, is dat wij goed samenwer-
ken met de verschillende orga-
nisaties. Iedere gemeente heeft 
weliswaar een eigen inlooppunt, 
maar wij willen ieder apart niet 
weer opnieuw het wiel uitvinden. 
Wij willen coördinerend samen-
werken met organisaties bin-
nen de jeugdgezondheidszorg, 
de jeugdhulpverlening, maat-
schappelijk werk, welzijn en on-
derwijs. Veel komt ook tot uiting 
bij de controles van kinderen op 
het consultatiebureau en bij de 
jeugdgezondheidszorg op de ba-
sisscholen en scholen met voort-
gezet onderwijs. 

Inge van der Meer is jeugdver-
pleegkundige. “Ik zie alle kinde-
ren op de basisschool in groep 
twee en vijf”, zegt zij. ”Boven-
dien heb ik geregeld contact met 
de interne begeleider (contact-
persoon) op de scholen.” Bij het 
voortgezet onderwijs wordt er 
contact gezocht met het op de 
scholen aanwezige Zorg Advies 
Team, dat ook vaak goed op de 
hoogte is van diverse problemen. 
Zo wordt er ook op de scholen 
al behoorlijk wat gesignaleerd, 
waarna actie wordt ondernomen. 
(Marga Wiersma). 

De Middelbare Meiden spelen 
‘Een illusie rijker’ in De Zwaan

Uitgeest - Bij elke verhuizing 
of grote schoonmaak stellen 
we ons allemaal dezelfde vraag: 
Moeten we nou weer met al die 
rotzooi en nooit geopende do-
zen slepen of is dit hét moment 
om al die oude spullen nu eens 
voorgoed weg te flikkeren? Wat 
houdt ons dan toch tegen: zijn 
dat die stoffige dingen zelf … 
of kleven er misschien nog dier-
bare herinneringen aan? Willen 
we wel zien hoe jong en verlei-
delijk we er uit zagen op de fo-
to’s van toen en écht weten of 
die oude kleren nog passen of 
kunnen sommige dozen maar 
beter dicht blijven? De Middel-
bare Meiden, cabaretières An-
nemarie Henselmans en Hanny 
Kroeze en de musici Rob Roe-
leveld en Rob Hogenkamp, zijn 

met elkaar goed voor meer dan 
100 jaar cabaretervaring. Met 
een Pall Mall Exportprijs, een 
Louis Davids-prijs en een Edi-
son hebben zij hun sporen in 
de theaterwereld al ruimschoots 
verdiend. De Meiden steken de 
handen uit de mouwen en ma-
ken tijdens het opruimen de ba-
lans op. Maar gooien ze daad-
werkelijk alles weg, blijft er niets 
bewaard? Het derde programma 
‘Een illusie Rijker’ is weer een af-
wisselend, herkenbaar en mu-
zikaal Middelbare Meiden ca-
baretprogramma voor alle mid-
delbare meiden én middelbare 
mannen. Te zien vrijdag 8 april 
in Dorpshuis de Zwaan in Uit-
geest. Aanvang: 20.15 uur, kaar-
ten kosten 13,00 euro. Voorver-
koop: Boekhandel Schuyt.

Maartens ‘finest moment’
Uitgeest - “Als het niet gaat zo-
als het moet, dan moet het maar 
zoals het gaat” moet FC Uitgeest 
spits Maarten Tromp hebben ge-
dacht toen hij in de 73e minuut 
na een inworp de bal op de borst 
ontving en van ruim twintig me-
ter afstand de bal uit de draai 
richting vijandelijk doel volleer-
de. Tot zijn eigen verbazing en 
die van vele anderen, paste het 
leder precies in het kleine gaatje 
tussen de graaiende handen van 
de keeper en de lat. Zo bezorg-
de hij alsnog zijn team de, oh zo 
belangrijke en zwaar bevochten 
1-0 overwinning. 
Het eerste kwartier werd FC Uit-

geest teruggedrongen door een 
fel op de bal jagend OFC, dat 
duidelijk uit was op de revanche 
voor de 2-0 nederlaag in Uit-
geest. De tweede helft gaf een 
ander gezicht omdat FC Uitgeest 
nu wat verder naar voren verde-
digde. Zo had Gabe van Wijk al 
in de 47e minuut de score moe-
ten openen, maar oog in oog 
met keeper Vogel schoot hij de 
bal tegen de keeper op. Hetzelf-
de gebeurde in de 54e en de 68e 
minuut maar steeds vond Gabe 
keeper Vogel op zijn weg.

Ook OFC liet zich niet onbetuigd 
en kreeg verschillende kansen 

om de score te openen. Maar 
dan; Maarten Tromp’s “finest 
moment”. Wie dacht dat daar-
na de wedstrijd gespeeld was 
kwam bedrogen uit. OFC zette 
het laatste kwartier alles op alles 
om er nog een gelijkspel uit te 
halen, maar met kunst en vlieg-
werk wist FC Uitgeest, onder an-
dere dankzij reddingen van doel-
man Wiliam de Lang, en hulp van 
de paal de zege veilig te stellen. 
De opluchting bij spelers en trai-
ner na afloop was groot. 

Spannend blijft het in ieder geval 
in de derde klasse B want ook 
Limmen en Meervogels won-
nen hun wedstrijden. Zeker is nu 
wel dat de kampioen uit dat rijtje 
gaat komen.  

Start 55+ viscompetitie 
Uitgeest - Op dinsdag 3 mei 
start de hengelsportcompeti-
tie voor 55+ deelnemers met de 
eerste ontmoeting van de in to-
taal achttien geplande wedstrij-
den. 

Aan de competitie wordt maxi-
maal door achttien personen 
deelgenomen. De wedstrijden 
worden wekelijks, vanaf begin 
mei tot begin september, op de 
dinsdagochtend gevist. Om ze-
ven uur ‘s morgens wordt er aan 

het AHB viswater De Kuil verza-
meld. De wedstrijden starten, af-
hankelijk van de locatie, tussen 
7.30 uur en 8.00 uur en duren tot 
11.00 uur. Er wordt gevist in de 
regionale viswateren van Cas-
tricum, Heemskerk, Heiloo, Uit-
geest, Velsen en Zaanstad. 

Er mag uitsluitend en alleen met 
de vaste hengel worden gevist. 
Ter afsluiting van de competi-
tie wordt op 6 september een 
koppelviswedstrijd in het ‘eigen’ 

AHB viswater de Kuil georgani-
seerd, waarna in de kantine van 
VV Uitgeest de prijsuitreiking 
van de zomercompetitie plaats-
vindt. 

Naast de interne competitie wor-
den jaarlijks tussen de deel-
nemers van de 55+ competitie 
van de AHB Uitgeest en  HSV 
’t Snoekje uit Heemskerk, twee 
onderlinge koppelviswedstrijden 
georganiseerd. 
Aanmelden bij Teun Visser, tel. 
0251-310584 of Joop de Beer, 
tel. 0251-311348. Ervaring is niet 
noodzakelijk. 

Uitgeest - Op zondag 3 april is 
er van 9.00 tot 15.30 uur een kof-

Koopjes vinden op kofferbakmarkt
ferbakmarkt. Deze vindt plaats  
op de parkeerplaats bij Bob’s 

Party Palace in Uitgeest. Voor 
meer informatie en aanmelding 
als deelnemer zie www.koffer-
bakmarkt.com. 
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Terras Strammerzoom 
krijgt ware metamorfose
Akersloot – Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart tijdens NL Doet zet-
ten vrijwilligers in heel Nederland zich in om iets te doen voor een an-
der die niet meer in staat is om een bepaalde klus of activiteit te kun-
nen uitvoeren. Vier vrijwilligers en de activiteitenbegeleidster van zorg-
centrum Strammerzoom in Akersloot hadden zich opgegeven voor de 
klus het terras van Strammerzoom een ware metamorfose te geven. 
Na een dag van opknappen van tuintafels en stoelen, snoeien, schrob-
ben en plantenbakken nieuwe beplanting geven, kon men aan het ein-
de genieten van een welverdiend drankje.

Opnieuw subsidie op zonne-
panelen en isolatiematerialen
Castricum - Vanaf 31 maart 
kunnen particuliere woningeige-
naren in Castricum weer subsi-
die aanvragen voor diverse ener-
giebesparende maatregelen zo-
als zonnepanelen en isolatiema-
terialen. 
Inwoners kunnen tot een maxi-
mum van 500 euro per woning 
gebruikmaken van deze sub-
sidieregeling. Het gaat dan om 
technieken zoals vermeld in de 
Duurzame Energie-lijst die zijn 
gekocht en geplaatst in de pe-
riode dat de regeling van kracht 
is. Lees de subsidieregeling voor 
een toelichting op reikwijdte en 
criteria op de website www.cas-
tricum.nl (> Actueel > Persbe-
richten). Vanaf 31 maart zijn de 

aanvraagformulieren verkrijg-
baar bij de publieksbalie in Lim-
men. Het is vanaf die datum ook 
te downloaden via eerder ge-
noemde webpagina.  
De regeling eindigt op 31 de-
cember 2011 of eerder wanneer 
het budget van 22.000 euro op 
is. Aanvragen die vóór 31 maart 
binnenkomen worden niet in be-
handeling genomen. 
Behandeling van aanvragen ge-
beurt op volgorde van datum van 
binnenkomst en daarna op volg-
orde van datum van installatie 
van de techniek.
De regeling wordt officieel gepu-
bliceerd op woensdag 30 maart 
2011 op de gemeentelijke Inf-
opagina in de weekbladen.

Aanhoudingen 
voor vernieling
Castricum - Drie jongens van 
17 uit Egmond aan den Hoef 
en Heiloo zijn zaterdagochtend 
rond 02.00 uur aangehouden. 
Agenten werden op de Dorps-
straat aangesproken door een 
horecabeveiliger dat een collega 
van hem achter jongens aan zat. 
Op het station werd de beveili-
ger aangetroffen met drie jon-
gens. Zij bleken zojuist een spie-
gel van zijn auto te hebben ge-
trapt. De drie werden aangehou-
den en overgebracht naar het 
politiebureau.

Ledenwerving bij 
De Zonnebloem
Castricum - De Zonnebloem  
afdeling Castricum gaat van 11 
tot en met 16 april telefonisch 
ondersteunende leden werven 
in Castricum. Mensen die het  
Zonnebloemwerk voor zieken 
en gehandicapten financieel wil-
len steunen. Tienduizenden zie-
ken en gehandicapten die drei-
gen te vereenzamen, krijgen be-
zoek of kunnen met hulp van een 
vrijwilliger er op uit of een week 
op vakantie. Zo draagt de Zon-
nebloem bij aan het voorkomen 
van sociaal isolement. 

Nancy de Forest exposeert
Castricum – In de Tuin van ka-
pitein Rommel is tot 3 mei een 
tentoonstelling te zien met olie-
verfschilderijen van Nancy van 
Forest. 
Te zien zijn taferelen uit negen 

verschillende landen. De toe-
gang is gratis. De Tuin van Kapi-
tein Rommel is te vinden schuin 
tegenover het NS-station en is 
geopend op werkdagen van 9.30 
tot 16.30 uur.  

Genealogie en het internet
Castricum - Voor mensen die 
nieuwsgierig zijn naar hun wor-
tels en het plan hebben opge-
vat hun stamboom uit te pluizen, 
wordt een informatiemiddag ge-
organiseerd door Gilde Castri-
cum en de bibliotheek.
De aanbieder van Gilde Castri-
cum, die zelf veel ervaring heeft 
met het zoeken van gegevens op 
het internet voor zijn stamboom-
onderzoek, zal mensen hiermee 
op weg helpen. Steeds meer ar-
chieven komen ‘online’  beschik-
baar, waardoor een bezoek aan 
de archieven grondig kan wor-
den voorbereid. Sommige ar-

chieven kunnen nu zelfs vanach-
ter het bureau thuis worden ge-
raadpleegd. Tijdens deze infor-
matiemiddag worden mensen 
uitgebreid geïnformeerd over de 
vele mogelijkheden die het inter-
net op dit gebied kan bieden.
De bijeenkomst vindt plaats op 
maandagmiddag 4 april, op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek, van 14.15 tot 16.15 uur.
Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor opgeven bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 65 65 62. De kosten, 
5 euro, dienen bij aanmelding te 
worden betaald.

Angelina den Besten de 
opvolger van Petra Abma

Castricum - Angelina den Bes-
ten wordt de nieuwe afdelings-
manager veiligheid en handha-
ving, tevens brandweercomman-
dant van de gemeente Castri-
cum. Ze volgt Petra Abma op, die 
brandweercommandant in Alk-
maar is geworden.

Angelina den Besten is 36 jaar. 
Zij volgde aan de Rijksuniversi-

Castricum - Vanaf heden kan 
in elke locatie van Bibliotheek 
Kennemerwaard tijdens de ope-
ningsuren gratis gebruik ge-
maakt worden van draadloos in-
ternet. 
Met een laptop of ander WiFi ge-
reed apparaat maakt men een-
voudig verbinding met het inter-
net. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden en men hoeft bovendien 
niet te wachten tot er een com-
puter beschikbaar komt. 
Om hiervan gebruik te kunnen 
maken hoeft men alleen maar 
de voorwaarden voor draadloos 
Internet van Bibliotheek Kenne-
merwaard te accepteren. Simpel, 
snel en zonder kosten. 

Draadloos inter-
net in bibliotheek

Castricum – Accordeonvereni-
ging BCAC uit Castricum geeft 
een concert op 2 april in de Vre-
devorstkerk, Laan der Nederlan-
den 152 in Beverwijk. Aanvang 
20.00 uur. 
Voor de pauze bijt het B-orkest 
het spits af onder leiding van 
Guus Hendriks. Daarna is het de 
beurt aan het accordeonensem-
ble Caprice. Het A-orkest, onder 
leiding van Guus Wanders, laat 
zich daarna horen op dit voor-
jaarsconcert. 
Kaarten kosten 8,00/7,00/5,00 
euro. 

Voorjaarsconcert 
van de BCAC

Mindful bewegen in de natuur
Castricum - Woensdagochtend 
6 april wordt er gestart met een 
geheel nieuwe vorm van bewe-
gen. 
Bewust bewegen in de rust-
gevende omgeving van de na-
tuur. Een vorm van bewegen 
gebaseerd op houdingen en 
principes uit de yoga, tai chi 
aangevuld met Mindfulness.                                             
Prestatie en sportiviteit speelt 
geen rol. Ontspannend, afwis-
selend en eigentijds. Het is een 

vorm van bewegen die voor jong 
en ouder geschikt is.
Bij extreme weersomstandighe-
den zoals onweer en sterke re-
gen komt de les te vervallen. Het 
gehele jaar door in de duinen 
van Castricum.             Om  9.30 
uur verzamelen op de parkeer-
plaats Geversduin. Kosten  7,50 
euro. Informatie en aanmelden 
bij: Judith Bosman-Draai, www.
Denatuurlijkecoach.nl, tel. 072-
5051147. 

teit Groningen de studie marie-
ne biologie, behaalde in 2004 
haar diploma hoofdbrandmees-
ter aan het Nibra en volgt mo-
menteel aan de Open Universi-
teit de Bachelor management-
wetenschappen, implementatie 
en verandermanagement. 
Angelina is, na eerst enkele ja-
ren werkzaam te zijn geweest 
in het bedrijfsleven, in 2005 als 
beleidsmedewerker opleiden en 
oefenen gestart binnen de re-
gionale Brandweer Drenthe. Op 
dit moment is zij coördinator oe-
fenen en kwartiermaker project 
kwaliteit brandweerpersoneel. 
Zij treedt tevens op als project-
leider bij multidisciplinaire oefe-
ningen en is repressief actief als 
hoofdofficier van dienst. Op 1 ju-
ni gaat Angelina den Besten aan 
de slag in haar nieuwe functie.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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“Wat heb jij met water?”

Maritieme Academie 
houdt een open dag
IJmuiden - Jongeren weten het 
vaak al vroeg: het water biedt 
avontuur. Tijdens de open dag 
van de Maritieme Academie in 
IJmuiden zijn jongeren welkom 
om mee te varen op één van 
de simulatoren. Praktijkgerich-
te leerlingen kiezen steeds va-
ker voor een varend beroep op 
het water of een logistiek beroep 
aan de wal. Een nautisch beroep 
is uitdagend, zowel in de binnen- 
als zeevaart. Uit brancheonder-
zoek blijkt dat jongeren als ma-
ritiem officier het hoogste start-
salaris hebben. Kortom, wie ma-
ritiem kiest, kiest voor een avon-
tuurlijke toekomst. 

De academie beschikt over zes 
moderne opleidingslocaties 
waar kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs verzorgd wordt door 
toonaangevende opleidingsinsti-
tuten. Vanwege het kleinschali-

ge karakter van de opleidingslo-
caties, komen jongeren én vol-
wassenen maximaal tot groei als 
professional in opleiding. Afge-
lopen jaren is het aantal bij de 
academie behaalde diploma’s 
onafgebroken gegroeid. Instro-
men kan in Den Helder alleen op 
mbo-niveau. In IJmuiden worden 
al meer dan 100 jaar maritieme 
vakmensen opgeleid, daar kan 
je net als in Harlingen zowel op 
vmbo- als mbo-niveau instap-
pen. Nieuw is de mbo-locatie in 
Delfzijl. Op hbo-niveau is de ma-
ritieme opleiding in Amsterdam 
af te ronden. Voor zowel de bin-
nen- als zeevaartopleidingen lig-
gen moderne opleidingsschepen 
klaar om te oefenen of het uit-
voeren van praktijkgerichte op-
drachten. 
De open dag in IJmuiden is op 6 
april van 18.00 tot 21.00 uur. Zie 
ook maritieme-academie.nl.

Paasbrunch en diner bij Zoomers
Bakkum - Op zondag 24 en 
maandag 25 april kan iedereen 
met familie of vrienden genie-
ten van een uitgebreide en luxe 
paasbrunch bij strandpaviljoen 
Zoomers op het strand. 

Voor de kinderen is er een spe-
ciaal kinderbuffet met choco-
ladefontijn en zij kunnen onder 
professionele begeleiding paas-
eieren schilderen en paasha-
zen knutselen. De paasbrunch is 
van 11.00 uur tot 13.30 uur. Al-
le gasten worden feestelijk ont-
vangen met een glas Champ de 
Ville Gold, waarna men kan ge-
nieten van een uitgebreid en 

luxe brunchbuffet. Denk dan 
aan diverse broodsoorten, huis-
gemaakte salades, luxe vlees-
waren en kaassoorten, visscho-
tels met onder andere gerookte 
zalm, garnalen, makreel en pa-
ling, verse soepen, scrambled 
eggs, kleine worstjes, kroketten, 
warme beenham, kipsaté, mue-
sli, yoghurt, vers fruit, diverse 
confitures, verschillende taarten, 
petit fours en andere zoete lek-
kernijen. 
Het kinderbuffet bestaat uit friet-
jes, kroketten, kipsaté, vissticks, 
appelmoes, verschillende sau-
zen en een chocoladefontein. In-
clusief fairtrade koffie, biologi-

sche thee, melk, chocomel, fris-
ti en jus d’orange.
‘s Avonds is er een Pasen Ver-
wenmenu met salade van gema-
rineerde eendenborst, gebakken 
bospaddestoelen en gebrande 
pijnboompitten met een Granny 
Smith chutney en balsamico
dressing. Op de huid gebakken 
Noorse zalm met witte asper-
ges, hollandaise saus en een ge-
kookt biologisch eitje en tot slot 
een luchtige soes gevuld met 
mousse van rood fruit en hang-
op-roomijs. Hierbij is een speci-
aal wijnarrangement te bestel-
len. Kijk voor meer informatie op 
www.zoomers.nu. 

Ook voor poezen en knaagdieren! 
Hondentrimsalon Soquit opent de deuren

Heemskerk - Eigenlijk kan ze 
met alle dieren overweg; Simone 
Schouten die een hondentrimsa-
lon heeft geopend op de Noor-
dermaatweg 7. Hier kan men te-
recht voor de gehele vachtver-
zorging van alle hondenrassen, 
maar ook de poes, konijn of ca-
via is welkom. “Vanwege de gro-
te vraag naar trimmen van katten 
zonder narcose, heb ik mij hier in 
gespecialiseerd”, vertelt Simone. 
 
Wie voor het eerst met de hond 

in de trimsalon komt, bespreekt 
eerst de wensen en de bijzon-
derheden van de hond. Simo-
ne: “Bij een volledige behande-
ling wordt de hond in model ge-
bracht volgens rasstandaard. 
Verder wordt de hond gewas-
sen met een geschikte shampoo, 
daarna föhnen en dan wordt het 
model bijgewerkt. Tijdens de be-
handeling verzorg ik ook de na-
gels en oren.” Wie een pup heeft, 
kan na afspraak langskomen 
voor tips over vachtverzorging. 

Opmerkelijk is dat ook katten 
klant zijn bij Simone. “Als een 
kat veel klitten heeft, is scheren 
soms de enige oplossing. Het er-
uit kammen is nogal pijnlijk, erg 
stressvol en kost veel tijd. Een 
geschoren kat ziet er niet uit, 
maar het beestje voelt zich stuk-
ken beter.” Wie zelf niet veel tijd 
heeft om de kat te kammen, en 
zo klitten te voorkomen, kan het 
beste eens in de twee tot drie 
maanden langskomen voor een 
behandeling.” Sommige katten 
zijn echter te angstig of te agres-
sief om te behandelen. 
Simon rekent een heldere all-in 
prijs. “Dat wil zeggen dat ik van 
te voren vertel hoeveel de be-
handeling gaat kosten en wat ik 
met het dier ga doen. De prijs is 
ook afhankelijk van het ras of de 
wensen van de eigenaar.” Wie de 
hond niet zelf kan brengen en 
halen, kan gebruikmaken van de 
unieke haal- en terugbrengser-
vice. Voor 15 km rond Heems-
kerk wordt 7,50 euro in rekening 
gebracht. Bel voor een afspraak: 
06-23694208 of mail info@hon-
dentrimsalonsoquit.nl. Kijk ook 
op de website www.hondentrim-
salonsoquit.nl voor meer infor-
matie. 

“Mensen voor mensen”
Team ABN AMRO steekt handen 
uit de mouwen op Dijk en Duin
Castricum - Sommige cliën-
ten vonden dat ze teveel her-
rie maakten, anderen wisten het 
wel te waarderen dat een team 
medewerkers van de ABN AM-
RO klussen oppakte tijdens NL 
Doet. NL Doet is een vrijwilli-
gersactie waarbij iedereen gesti-
muleerd wordt op 18 en 19 maart 
vrijwilligerswerk te doen. 

“Namens de stichting ABN AM-
RO Foundation zijn wij met ne-
gen man sterk naar Dijk en Duin 
gegaan waar we opgesplitst 

werden in twee ploegen”,  vertelt 
kantoordirecteur Marcel de Wit. 
“We gingen slagvaardig aan de 
gang. De binnentuin werd opge-
knapt en er is een gang geschil-
derd, inclusief alle deuren. Foun-
dation heeft de kosten voor al-
le materialen voor zijn rekening 
genomen.” 

ABN AMRO Foundation stimu-
leert en steunt medewerkers van 
ABN AMRO op verschillende 
manieren in hun maatschappe-
lijke betrokkenheid. Zij kunnen 

een bijdrage vragen voor speci-
fieke projecten waarbij hun team 
of afdeling zelf betrokken is. Vo-
rig jaar is een team op pad ge-
gaan met kinderen met een han-
dicap. Zij bezochten toen dolfij-
nen in Harderwijk. 

“Een ander voordeel is dat door 
het uitvoeren van een maat-
schappelijke activiteit onze me-
dewerkers elkaar op een an-
dere manier leren kennen dan 
in de werksituatie”, besluit De 
Wit. “En die samenwerking be-

valt erg goed. Maar in de eerste 
plaats gaat het natuurlijk om on-
ze betrokkenheid bij de kwets-

baren in onze samenleving te to-
nen. Mensen voor mensen, daar 
draait het allemaal om!” 

Castricum - Comfort Wonen 
Castricum organiseert samen 
met Nefit op 16 april een zonne-
straaldag die in teken staat van 
duurzaamheid. Deskundigen ge-
ven informatie over zonnepa-

Zonnestraaldag nelen, zonneboilers, HRe ketels 
en isolatie. Er zijn aantrekkelij-
ke aanbiedingen. Op zonneboi-
lers is subsidie mogelijk. Ieder-
een is welkom tussen 10.00 en 
17.00 uur op Heereweg 38, Bak-
kum Noord (parkeerterrein C.G. 
de Nijs Bouw BV). 
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Regio – Van 3 tot en met 9 april 
is de collecteweek van de Hart-
stichting. 

De Hartstichting is hard op 
zoek naar collectanten die tij-
dens de collecteweek twee uur-
tjes per jaar willen helpen hart- 
en vaatziekten verder te bestrij-
den. Aanmelden via: www.word-
nucollectant.nl of via tel. 070-
3155683. 

De Hartstichting 
zoekt collectanten

Verbinders tussen onderwijs, sport en cultuur gezocht

Gemeente gaat combina-
tiefuncties subsidiëren
Castricum - In de gemeen-
te Castricum is plaats voor zo-
genaamde combinatiefunctio-
narissen. Dat heeft de raad vo-
rige week besloten. De combi-
natiefunctionarissen worden de 
verbindende factor tussen on-
derwijs, sport en cultuur in de 
praktijk. Activiteiten onder en na 
schooltijd, bij de school en in de 
buurt, worden zo beter op elkaar 
afgestemd. 
Organisaties in Castricum die 
actief zijn op het gebied van on-
derwijs, sport of cultuur, kunnen 
één (of meerdere) van hun func-
tionarissen hiervoor aanmelden 
bij de gemeente. De functionaris 
gaat tijdelijk ook voor een twee-
de werkgever op het terrein van 

onderwijs, sport of cultuur aan 
de slag om zo de verbindingen 
tussen de diverse werkterreinen 
te leggen. Hiervoor is subsidie bij 
de gemeente beschikbaar.  
Voor de nieuwe functie is door 
het Ministerie van OCW aan 
de gemeente geld beschikbaar 
gesteld. Voor de schooljaren 
2011/2012 en 2012/2013 is de 
financiering geregeld. Vanaf het 
schooljaar 2011/2012 kan circa 
2,5 fte worden gerealiseerd oplo-
pend tot 5,3 fte vanaf schooljaar 
2012/2013. De functionaris is fei-
telijk werkzaam voor twee werk-
velden/sectoren en in dienst bij 
één werkgever. Hij of zij moet de 
sectoren onderwijs, sport en cul-
tuur bij elkaar betrekken. 

Zo zal bijvoorbeeld de vakleer-
kracht die onder schooltijd gym-
les geeft, ook degene kunnen 
zijn die naschoolse sportacti-
viteiten aanbiedt. Zo wordt de 
stap voor kinderen om aan die 
activiteiten deel te nemen klei-
ner. Omgekeerd kan de vakleer-
kracht die tijdens zijn gymlessen 
leerlingen ziet die extra bewe-
ging nodig hebben, deze gemak-
kelijker stimuleren om deel te 
gaan nemen aan een naschool-
se sportactiviteit. 
Alle Castricumse scholen, sport-
verenigingen die jeugdsportsub-
sidie ontvangen, Toonbeeld en 
de openbare bibliotheek Kenne-
merland zijn hierover inmiddels 
rechtstreeks geïnformeerd. 

Workshop bij 
Goed Contact
Castricum - Ruim 70 leden en 
niet-leden van vrouwennetwerk 
Goed Contact verzamelden zich 
dinsdagavond 15 maart in het 
Castricumse ABN AMRO-kan-
toor. Doel: alles leren over Lin-
kedIn, hét professionele digita-
le netwerk. Internetdeskundige 
Desiree Battjes gaf uitleg over 
LinkedIn en het nut van netwer-
ken. Daarna was er gelegenheid 
zelf aan de slag te gaan. Eigen-

lijk was na afloop van de avond 
slechts één vraag over: “Wan-
neer is de volgende social media-
workshop van Goed Contact?” 
De volgende netwerkavond is 
op 17 mei. LeeuwenStorm Trai-
ning en Coaching ontwikkelde 
speciaal voor deze Goed Con-
tact-avond de workshop ‘In Con-
tact’. Onder leiding van Anne Ju-
dith Storm van Leeuwen gaan de 
deelnemers hun netwerkvaar-
digheden verbeteren. Meer in-
formatie en aanmelden via de 
website van Goed Contact: www.
goed-contact.nl.

Extra Auticafé met films
Castricum - Vanwege de au-
tismeweek, die plaatsvindt van 
2 tot en met 9 april, wordt er in 
Castricum een extra auticafé ge-
organiseerd. De opzet van dit ca-
fé wijkt enigszins af van de an-
dere. 
Dit keer geen inleidingen en dis-
cussies, wel twee boeiende korte 
films. Tussen de films door en na 
afloop is er bovendien ruim gele-
genheid om onder het genot van 
een hapje en drankje met elkaar 
ervaringen uit te wisselen. Om 
20.00 uur ‘Drona en ik’; een por-
tret van het autistische jongetje 
Drona (9), door de ogen van zijn 
broer Arjun (12). Om 20.45 uur 
de film ‘Een (be)werkelijke lief-
de’. De film is het vierde deel uit 

Vastenmaaltijd brengt 790 euro op
Castricum - Op 18 en 19 maart 
heeft de MOV groep een vasten-
maaltijd gehouden. In totaal had-
den zich ruim 50 mensen opge-
geven voor deze maaltijden die 
bestonden uit een stamppotten-
buffet van hutspot, boerenkool, 
en zuurkool met rookworst en 
een echte ouderwets Hollandse 
gehaktbal. De maaltijd werd af-
gesloten met een puddingbuffet 

en een kopje koffie toe. De vas-
tenmaaltijd bracht 790 euro op.
De maaltijden werden gespon-
sord door restaurant Apicius en 
hotel Borst. Door deze sponso-
ring komt de opbrengst geheel 
ten goede aan het dagopvang-
project voor gehandicapte meis-
jes in Welkite in Ethiopië. De op-
brengst wordt door de vastenac-
tie nog met 50% verdubbeld. 

de serie ‘Autisme, een leven lang’. 
De film laat de bijzondere kanten 
van twee totaal verschillende re-
laties zien tussen iemand zonder 
en iemand met autisme. Bij het 
ene stel gaat het puur om een 
partnerrelatie, bij het andere stel 
is er sprake van een gezinsleven 
waarbij zowel een van de part-
ners als een van de kinderen au-
tisme heeft.
Het extra auticafé vindt plaats op 
dinsdagavond 5 april van 20.00 
tot 22.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool, Juliana van Stol-
bergstraat 3. Toegang is gra-
tis. Bij voorkeur vooraf aanmel-
den bij Hansje Veen, tel. 0251-
679333 of auticafecastricum@
hotmail.com.

Castricum - Op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 3 april 
in het Historisch Informatiecen-
trum aan de Geversweg 1b, is 
opnieuw de expositie te bezich-
tigen over de vroegere Klompen-
buurt in Bakkum. 

Vele foto’s van winkels, wonin-
gen en de bewoners geven zicht 
op de geschiedenis van een bij-
zondere buurt in ons dorp, waar 
gezinnen woonden met talrijke 
kinderen die zonder uitzonde-
ring op klompjes liepen. 
Belangstellenden kunnen te-
recht van 12.00 tot 17.00 uur. 

Expositie Klompenbuurt tijdens 
open dag van Oud-Castricum

COV brengt de Johannes Passion
Castricum - Op vrijdag 8 april 
voert de Castricumse Oratorium 
Vereniging de Johannes Passion, 
de beroemdste passie van Bach 
uit. Voor deze passie gebruik-
te Bach de tekst van het Bijbel-
verhaal zoals dat door de apostel 
Johannes werd opgeschreven. 
Dit oratorium handelt over de 
laatste dagen uit het leven van 
Jezus. Vandaar de naam passie 
of in het Duits: Passion.
De COV wordt begeleid door het 

Begeleidingsorkest voor Noord-
Holland. De zes solisten zijn: so-
praan Heleen Koele, alt Lien 
Haegeman en speciaal overge-
komen uit België, tenor en evan-
gelist Jan van Elsacker, bas Hans 
de Vries, die de Christuspartij 
voor zijn rekening neemt, Rodri-
go del Pozo uit Zuid-Amerika 
komt speciaal in passietijd naar 
Nederland en bas aria’s Pieter 
Hendriks. 
Het geheel staat onder leiding 

van de vaste dirigent Pieter Jan 
Olthof.
Het concert vindt plaats in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpstraat 115 
te Castricum. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten à 25 euro voor dit con-
cert kunnen worden besteld bij 
de heer A. Bos, tel. 0251-314324 
en uiteraard bij de koorleden. 
Voor info zie ook de website: 
www.covklanken.nl.
Nieuwe leden zijn trouwens altijd 
welkom bij de vereniging. 

Wandelen op zondag in de lente
Castricum - Op zondag 3 april 
wordt een lentewandeltocht ge-
organiseerd voor liefhebbers die 
graag in de natuur van Castri-
cum willen bewegen. De wan-
deltochten worden elke eer-
ste zondag van de maand ge-
houden. Het vertrekpunt voor 
de wandeltochten is om 11.00 
uur bij Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Zeeweg in Castri-
cum. De tochten worden bege-
leid en hebben een lengte van 

circa 8 tot 10 kilometer. Onder-
weg wordt een kopje koffie ge-
dronken. Er zijn geen kosten aan 
de activiteit verbonden en men 
kan zonder opgave deelnemen. 
Consumpties zijn voor eigen re-
kening. Een duinkaart is nodig. 
Voor informatie kan op werk-
dagen gebeld worden met de 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
0251-656562. Het mailadres van 
de stichting is: info@welzijncas-
tricum.nl.

Castricum – Vrijdagmiddag 
moest de brandweer uitrukken 
voor een melding van koolmo-
noxide aan de Petronella Vou-
testraat. 
De CO-melder van het apparte-
ment was afgegaan en de eige-
naar had de woning verlaten en 

Defecte CO-melder met 112 gebeld. De brandweer 
heeft met meetapparatuur de 
woning verkend en kon niet an-
ders constateren dat de CO-mel-
der defect was. 
Even daarvoor is een kat uit een 
boom op de Stetweg bevrijd en 
donderdag heeft de brandweer 
een container geblust aan de 
Prins Hendrikstraat.
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FC Castricum start voet- 
balschool voor meisjes
Castricum - Het aantal voet-
balscholen in de regio neemt de 
laatste tijd sterk toe. Op diver-
se velden kunnen kinderen op 
de zondagochtend tegen beta-
ling naar hartelust oefenen. FC 

Castricum doet het anders, want 
daar gebeurt het gratis. Rob Kra-
mer, hoofd Jeugdopleidingen 
van FC Castricum: “Wij zijn on-
langs gestart met de voetbalcli-
nics. Alle basisscholen in Castri-

FC Castricum vervolgt 
zegereeks op kunstgras
Castricum - FC Castricum heeft 
een belangrijke zege behaald in 
de strijd tegen degradatie. Door 
2- 0 winst op Jong Hercules en 
het puntverlies van de concur-
rentie is de ploeg van Mark Kra-
nendonk weer gestegen naar de 
negende plek op de ranglijst. 

Een plaats bij de eerste tien aan 
het eind van het seizoen is nodig 
om ook volgend seizoen weer uit 
te komen in de tweede Klasse. 
Een goal van Kaspar Melis vlak 
na rust en een benutte straf-
schop van Patrick van der Linde 
in de slotfase brachten FC Cas-
tricum de verdiende drie punten. 
Castricum had het duel al in de 
eerste helft moeten beslissen, 
maar Duco de Koning, Maarten 
van Duivenvoorde en Patrick van 
der Linde vonden telkens de uit-

blinkende Ayhan Catak op hun 
pad. Direct na rust viel toch de 
verlossende goal voor Castricum. 
Een inzet van Stephan Zeilstra 
uit een corner van Ruud Drolin-
ga werd half geraakt door Duco 
de Koning, waarna Kaspar Me-
lis (foto) de bal over de doellijn 
werkte, 1- 0. Maarten van Dui-
venvoorde raakte voor Castri-
cum nog een keer de paal en 
de knap vrijgespeelde Raymond 
Rijnsburger schoot recht in de 
handen van Catak. De wed-
strijd werd pas beslist in blessu-
retijd. Joris Schekkerman werd 
op de rand van het 16m gebied 
aangeraakt door Paul de Reus 
en de uitstekend fluitende Hil-
gers wees naar de stip. Patrick 
van der Linde liet zich deze kans 
vanaf 11m niet ontnemen, 2- 0. 
(Foto: Han de Swart).

Akersloot - Net als voorgaande 
jaren organiseert Meervogels ’60 
weer het beachvolleybalspek-
takel op het zandveld aan de 

Beachvolleybal op zandveld

Openingsrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 3 april or-
ganiseert Tourclub Limmen de 
eerste toertocht van dit seizoen. 
De snelheid zal om en nabij de 
30 km/uur liggen. Het vertrek is 
om 8.00 uur vanaf Café De Lan-
taarn en de afstand bedraagt 
ongeveer 100 km. De tocht gaat 
via Wijk aan Zee over de slui-
zen van IJmuiden  richting Drie-
huis, Kopje van Bloemendaal, 
Zandvoort, Haarlemmermeer-
polder. Om ongeveer 13.30 uur 
is iedereen weer thuis. Deelna-
me is gratis voor leden en aan-
komende leden. Tourclub Lim-
men bestaat bijna veertig jaar 
en heeft  255 leden. Iedere zon-
dagochtend wordt er gefietst in 

twee groepen. Elke eerste zon-
dag van de maand wordt er een 
toertocht georganiseerd. Ook is 
er een zogenaamde ‘classic’ op 
maandag 13 juni (tweede pink-
sterdag) in het programma op-
genomen waarbij de afstand en 
snelheid zodanig worden aange-
past dat ook iets minder getrain-
de personen hieraan deel kun-
nen nemen   

Vanaf 3 juni organiseert Tourclub 
Limmen een driedaagse fiets-
tocht naar De Peel en de Kem-
pen. Lid worden kan voor tien 
euro per jaar. Kijk op tourclub-
limmen.nl, bel 0251-656779 of 
mail gerard.kuijs@casema.nl.   

Van Leur en Baltus beste 
spelers op biljartavond Wik
Castricum – Kon men vorige 
week spreken van een kwalita-
tief hoogstaande speelavond, 
deze keer was dit een mage-
re afspiegeling. Buiten Piet van 
Leur tegen Klaas Jongeneel en 
Willem Baltus tegen Peter Vos, 
kwamen de andere spelers maar 
moeizaam tot winst. Piet van 
Leur vond dat hij te laag op de 
ranglijst stond en vond in Klaas 
Jongeneel een tegenstander, 
waaraan hij zich goed kon op-
trekken. Na een sprokkelend 
begin, na 17 beurten stond de 
teller voor beide op 6, ging het 

voor Piet iets beter lopen, met 
een voorlaatste beurt van 4 ca-
ramboles. Klaas bleef goed vol-
gen en haalde ook ruimschoots 
zijn te maken caramboles. Voor 
Piet 14 en voor Klaas 12 wed-
strijdpunten. Door deze winst-
punten steeg Piet van plaats 13 
naar 5. Willem Baltus tegen Pe-
ter Vos was een leuke gelijk op-
gaande partij, waarin Willem net 
iets meer scoorde dan Peter, 
vooral door zijn eindspurt in de 
laatste 4 beurten. Hierin scoor-
de hij 7 caramboles tegen Pe-
ter 3, waardoor er voor Willem 13 

en voor Peter 12 wedstrijdpunten 
konden worden toegevoegd aan 
hun totaal. Siem Bakkum tegen 
Peter Weijers, Kees Baars tegen 
Gert Lute en Cees Burgmeijer 
tegen Gerard de Zeeuw, haalden 
de winst van hun partij naar zich 
toe met een score van 10 wed-
strijdpunten. De wedstrijd tussen 
Jan Kamp en Ferry van Gennip 
eindigde in remise en voor bei-
de 10 wedstrijdpunten. Na drie 
speelavonden kan men de voor-
zichtige conclusie trekken, dat 
de driebandenspecialisten voor-
lopig de bovenste plaatsen op de 
ranglijst innemen. 
Stand: 1. Cees Burgmeijer met 
42 punten, 2. Peter Weijers met 
35 punten en 3. Siem Bakkum 
met 34 punten.

cum doen mee. Als je ziet hoe-
veel meisjes daar laten zien dat 
ze sportieve aanleg hebben, is 
het opmerkelijk dat maar zo wei-
nig meisjes op voetbal zitten. 
Daar willen we als FC Castricum 
verandering in aanbrengen.” 
FC Castricum heeft samen met 
Vitesse ‘22 de afgelopen vier we-
ken al extra trainingen aan meis-
jes verzorgd op de zondagoch-
tend. “Daar gaan we gewoon 
mee door, maar dat is bedoeld 
voor een selectief groepje. De 
voetbalschool is breder van op-
zet. We beginnen met meisjes 
van 9 tot 12 jaar. Iedereen uit die 
leeftijdsgroep en graag beter wil 
leren voetballen is van harte wel-
kom.” FC Castricum laat er geen 
gras over groeien en gaat di-
rect aan de slag. Vanaf zondag 3 
april kunnen meisjes iedere zon-
dagochtend van 10.30 tot 12.00 
uur terecht op sportpark Noord 
End. De voetbalschool staat on-
der leiding van Alisaqic Fadil en 
Rob Kramer. 
Deelname is gratis en opgeven 
van te voren is niet nodig. Ook 
meisjes van buiten Castricum 
zijn welkom.

Cas RC Shadows naar bekerfinale
Castricum - Het tweede team 
van de Castricumse rugbyclub 
heeft zich geplaatst voor de fi-
nale van de regionale beker. De 
finale zal worden gespeeld op 
het National Rugby Centrum in 
Amsterdam, als voorprogramma 
voor de landskampioenschap fi-
nale senioren heren en dames. 
Deze nationale rugbydag vindt 
plaats op zaterdag 2 april. 

Woensdagavond stonden er twee 
halve finales op het programma, 
echter de wedstrijd tussen Rush 
en Alkmaar voor de andere fina-
leplaats werd na onderling over-
leg verplaatst naar zondag 27 

maart.  De reserves togen op vol-
le oorlogssterkte naar Amster-
dam, alwaar de studenten van 
Ascrum de tegenstander waren. 
Het bleek al ras dat de studenten 
geen partij waren voor de Duin-
randers. Ascrum, met de promo-
tiewedstrijden in het hoofd, stel-
de een gewijzigd team op te-
gen de Shadows. Hiermee was 
de kans op een spannende wed-
strijd verkeken, wel had de wed-
strijd een hoog amusementsge-
halte met een groot aandeel aan 
mooie acties van beide zijden. 
Veel Cas RC aanhangers had-
den gehoor gegeven aan de op-
roep van de Shadows en het was 

dan ook gezellig druk langs de 
lijn. Met een uiteindelijke stand 
van 7–61 werd de finale bereikt.
In de kantlijn van de halve fina-
le speelden ook de Cas RC Cubs 
een doordeweekse wedstrijd en 
wel in Tilburg. Afstand of geen 
afstand, de klasse van de jonge 
kanjers verloochent zich niet. De 
wedstrijd werd gewonnen met 
0–51. 
Hiermee zijn de Cubs de num-
mer twee Amstelveen tot op vier 
punten genaderd en houden ze, 
zij het afhankelijk van de wed-
strijd tussen de koplopers, uit-
zicht op de kruisfinales voor het 
landskampioenschap. 

Boschweg. Dit evenement vindt 
plaats in het weekend van 4 en 5 
juni. Teams kunnen zich aanmel-
den via Marco Buur: bmx_van-

homan@hotmail.com. Een vol-
leybalteam bestaat uit zes spe-
lers en een voetvolleyteam heeft 
aan drie spelers genoeg. 

Coopertest bij AV Castricum
Castricum – AV Castricum or-
ganiseert op zondag 3 april om 
10.30 uur op haar atletiekbaan 
een Coopertest. Doel van de test 
is 
om in de tijd van 12 minuten een 
zo groot mogelijke afstand af te 
leggen. Deelname aan deze 12 
minutenloop is mogelijk voor 

leden en niet-leden en is gra-
tis. AV Castricum nodigt ieder-
een uit die wil weten hoe het met 
de conditie gesteld is, om 3 april 
aan de 
Coopertest mee te doen. Voor-
aanmelding is niet nodig. Aan-
melding kan die dag tot 10.15 
uur. 
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Cubs Cas RC naar halve finale 
Nederlandse rugbycompetitie

Veel vis voor de Salamander
Castricum - Na vier wedstrij-
den met koude, regen en heel 
veel wind, eindelijk mooi weer. 
En vooral niet onbelangrijk, veel 
vis. Het water wordt warmer en 
de vis trekt naar de kust. 
Om 9.00 uur begon de wedstrijd 
en na een paar minuten was het 
al raak. Botten variërend van 10 
cm tot ruim boven de 30 cm wer-
den
regelmatig gevangen. Na drie 
uur vissen in heerlijke omstan-
digheden was de wedstrijd be-

slist. De dagwinnaar was Willem 
Olbers met 191 cm, tweede Hiel-
ke Boomsma met 175cm en der-
de werd Jan Stomer met 151 cm.
 
Hiermee is voor de vissers van 
de Salamander het seizoen 
ten einde en de kampioen van 
2010/2011 bekend. Jan Vonk 
mag de titel op zijn naam schrij-
ven met maar liefst 1303 cm ge-
vangen vis. Het nieuwe seizoen 
2011/2012 begint op zondag 17 
april.

Limmen behaalt drie punten
Limmen - Limmen behaalde 
drie punten, maar daar is dan 
ook alles mee gezegd. Althans in 
positieve zin dan. Verder valt er 
genoeg na te praten en te ana-
lyseren over de belangrijke wed-
strijd tegen Olympia Haarlem. Na 
twee nederlagen voelde een ie-
der de druk om deze wedstrijd 
winnend af te sluiten. 
Door het heerlijke weer waren 
weer vele supporters richting 
Schalkwijk getrokken. Zij za-
gen al snel dat Limmen het weer 
niet cadeau zou krijgen. De eer-
ste kans van de wedstrijd was 
wel voor Limmen. Een voorzet 
van Jeroen Veldt kon helaas net 
niet worden binnen gekopt door 
Jan Welboren. Tien minuten later 
was het echter Olympia Haarlem 
die de score opende. De lange 
linkshalf kon na een vrije trap bij 
de tweede paal eenvoudig bin-
nen koppen.
En met nog vers de wedstrijd te-
gen Fortuna W. in het geheugen 
doemde een schrikbeeld al snel 
op. Een 1-0 verdedigen voor dit 
soort ploegen betekent veelvul-
dig de bal zover mogelijk over de 
tribune hengsten. Daarbij kwam 
dat de scheidsrechter regelma-
tig voor een overtreding floot, 
waarbij het voor de omstan-
ders niet duidelijk was waar-
om dit gebeurde. Daarbij achtte 
de scheidsrechter het nodig om 
voor kleine vergrijpen al snel de 
gele kaart te tonen. Dit leidde tot 
enige frustratie zowel binnen als 
buiten het veld. Helaas werd dit 
door een enkele Limmer suppor-
ter op een bijzonder respectloze 
manier geuit. De luidkeels uiten-
de discriminerende, beledigende 

opmerkingen hebben een ave-
rechts effect en is zeker niet de 
manier om het team te steunen. 
De wedstrijd bleef zodoende 
rommelig met veelvuldig balver-
lies. Het was na bijna een half 
uur spelen toen rechtsback John 
Castricum mee opstoomde aan 
de rechterkant. Vanaf de achter-
lijn behield hij het overzicht en 
wist spits Tjeerd Kruidenberg te 
bereiken. Die bleef oog in oog 
met de keeper koel en wist de 
1-1 op de borden te schieten. 
Een bevrijding voor het team 
en een beloning voor het harde 
werken van Tjeerd.
Dat de tweede helft uit een an-
der vaatje getapt moest wor-
den, was voor een ieder duide-
lijk. Invaller Paul Zeeman wist na 
een aanval door het midden de 
bal langs te keeper te krijgen en 
hiermee de 1-2 aan te tekenen. 
Olympia Haarlem probeerde nog 
wel met hoge ballen en veel fy-
siek de gelijkmaker te forceren. 
Zij hadden via een vrije trap nog 
de beste kansen hierop. Door 
het volgens de scheidsrechter te 
snel inlopen mochten zij tot wel 
drie keer een vrije trap nemen 
op 15 meter van het doel. Ge-
lukkig belandde de laatste over 
het doel. 

Niet veel later floot de scheids-
rechter af en kon Limmen drie 
punten bijschrijven. Dit gebeur-
de helaas niet zonder kleer-
scheuren. De vijf gele kaarten 
leiden volgende week tot maar 
liefst vier schorsingen. Thuis te-
gen Velsen kan Limmen alle po-
sitieve steun dus meer dan ge-
bruiken.

Vitesse’22 treft voorbe-
reidingen voor Mini WK
Castricum - Vitesse’22 is weer 
volop aan de slag met de voor-
bereidingen voor de Mini WK. 
De inschrijving is gestart en het 
aantal aanmeldingen overtreft 
nu al de verwachtingen van de 
organisatie. Waren er vorig jaar 
zo’n 130 kinderen, nu al zijn er 
meer dan 150 aanmeldingen en 
zijn nog niet eens de inschrijvin-
gen van alle scholen binnen.

Vorig jaar nam Vitesse het initi-
atief om voor jongens en meis-
jes uit de groepen 2, 3 en 4 
van de basisscholen een jaar-
lijks terugkerend voetbaltoer-
nooi te organiseren. Voor leer-
lingen uit groep 5 tot en met 8 

bestond al een schoolvoetbal-
toernooi. Op 13 april van 14.00 
tot 16.30 uur is het weer zo ver. 
Onder de inspirerende leiding 
van mini coördinator John Bal-
tus zal op het A-veld voor kin-
deren uit groep 2 een voetbalcli-
nic worden georganiseerd. Veel 
sportieve en avontuurlijke spel-
letjes. Plezier en enthousiasme 
staan hierbij centraal. Voor de 
kinderen uit de groepen 3 en 4 
wordt een voetbaltoernooi geor-
ganiseerd. Daarnaast zijn er ook 
dit jaar weer verschillende ver-
rassingen. Vorig jaar was er een 
coole drumband en kregen alle 
deelnemers een echte vuvuzela 
mee naar huis. Iedereen is wel-

kom om de jonge talenten aan te 
komen moedigen.
Aanmelden kan tot 7 april. Kijk 
op www.vitesse22.nl voor meer 
informatie.

Red Stars wint drie-
kamp op de Puikman
Castricum - Red Stars heeft 
zondag het honkbaldriekamp op 
eigen veld gewonnen door over-
winningen op Rooswijk en Nor-
thern Stars.
De eerste wedstrijd, tegen de 
vierdeklassers uit Velsen-Noord, 
eindigde in 11-2. Arjan van der 

Kort wierp het volledige duel. 
Northern Stars, komend seizoen 
net als Red Stars uitkomend in 
de derde klasse, eindigde in 6-3 
met Niek Kuijs en Martijn Zon-
dervan op de werpersheuvel. 
Laatstgenoemde viel, samen met 
Alwin Esser, positief op aan slag. 

Door de blessure bij Jasper van 
Schoor en de afwezigheid van 
Maarten de Ruijter, die vrijdag 
vader werd, catchte Daan Kuijs 
beide wedstrijden.
Rooswijk eindigde als tweede 
door Northern Stars met 9-2 te 
verslaan.

Red Stars sluit zondag de oefen-
campagne af met een toernooi 
bij vierdeklasser Houten Dra-
gons. De eerste competitiewed-
strijd is zondag 10 april, uit tegen 
Olympia Haarlem.

Castricum - Zaterdag 26 maart 
hebben de Cubs van de Castri-
cumse Rugby Club, spelers in de 
leeftijd van dertien en veertien 
jaar, een plek in de halve finale 
bereikt van de Nederlandse rug-
bycompetitie. 
Van de 32 clubs die aan dit sei-
zoen meededen hebben de Cubs 
zich naar de laatste vier gestre-
den. Deze missie is met succes 
afgerond.

Deze week werd er tweemaal 
achter elkaar van Tilburg gewon-
nen, uit met 0-51 en thuis was 
er 59-5 op het scorebord te le-
zen. Op 2 april wordt gestreden 
om een plaats in de finale tegen 
BSN uit Voorschoten. (Foto: Theo 
Beentjes).

Estafette- en trimloop
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub (Amak) en Le 
Champion organiseren op zater-
dag 28 mei weer een estafette- 
en trimloop. 
De estafetteloop staat open voor 
iedereen. Teams van atletiekver-
enigingen, bedrijfsteams, gele-
genheidsteams, familieteams, 
alsook gemengde teams mo-
gen meedoen. De estafetteloop 
is een evenement met een ont-
spannen karakter.Voor de snel-
ste teams per categorie zijn er 
prijzen beschikbaar. Er kun-
nen teams van vier lopers mee-
doen. Zij leggen na elkaar een 
parcours af van 5,4 km. Na aan-

komst van de vierde loper loopt 
het hele team nog een extra ron-
de van 3,5 km. De finishtijd van 
de derde loper geldt vervolgens 
als de totaaltijd van het team. 
Het parcours is vrijwel geheel 
verhard en voor het grootste ge-
deelte autovrij. De start vindt 
plaats bij handbalvereniging 
Meervogels op de Boschweg te 
Akersloot om 14.00 uur. Hier is 
ook kleed- en douchegelegen-
heid.

Via www.amak.nu kan er vanaf 
14 april vooringeschreven wor-
den. Tevens kan er nog op zater-
dag 28 mei bij de handbalvereni-

ging worden ingeschreven. De 
kosten zijn 12 euro per team. Dit 
kan worden overgemaakt op gi-
rorekening 4106770 ten name 
van Amak te Akersloot o.v.v. Es-
tafette.

Ook wordt er een individue-
le loop gehouden. Lopers kun-
nen maximaal 6x een ronde van 
3,5 km lopen. Hiervoor kan er al-
leen op de dag zelf worden inge-
schreven. De kosten zijn 3 euro. 
Starttijd is 14.05 uur.

Voor verdere informatie: Bert de 
Jong, tel.06 51086569, bertde-
jong31@hotmail.com of Peter 
Lansbergen, tel. ‘s avonds 075-
6871474 of trimloopcommissie@
lechampion.nl 
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Hoge opbrengst collecte Jantje 
Beton, de ijsclub profiteert
Limmen - Van 7 tot en met 12 
maart is de jaarlijkse Jantje Be-
ton Collecte gehouden. Dit jaar 
was het de beurt aan de Lim-
mer IJsclub om in Limmen te 
collecteren. Vele jeugdleden 
hebben hun best gedaan om 
met de collecte zoveel mogelijk 
geld in te zamelen. Van de to-
tale opbrengst is vijftig procent 
bestemd voor de collecterende 

jeugdorganisatie(s). De andere 
helft van de opbrengst gebruikt 
Jantje Beton voor speelprojec-
ten in heel Nederland. De totale 
opbrengst was ruim 1.200 euro. 
De ijsclub kan dus ruim 600 euro 
besteden voor de jeugd. De Lim-
mer IJsclub gaat het geld beste-
den aan het jeugdtrainingskamp 
dat jaarlijks in de herfstvakantie 
gehouden gaat worden. 

Openingstoernooi bij TVC
Castricum - Omdat het nieu-
we tennisseizoen weer voor de 
deur staat, organiseert Tennis-
vereniging Castricum op zon-
dag 3 april haar traditionele ope-
ningstoernooi. Dit evenement is 
een gezelligheidstoernooi voor 
TVC-leden van alle leeftijden, die 
zich hiervoor individueel kunnen 
opgeven. Er wordt met wisselen-
de partners gespeeld en zoveel 
mogelijk binnen de eigen speel-

sterkte. Tijdens de lunch en als 
afsluiter zullen er demonstratie-
partijen te zien zijn, waarin de 
trainers Roy Boontje en Stefan 
de Goede het zullen opnemen 
tegen enkele spelers van He-
ren 1. 
Op www.tvcastricum.nl is er 
meer informatie te vinden en kan 
men zich inschrijven. Op de foto 
is een demonstratiepartij te zien 
op het openingstoernooi in 2009.

Beroemde Nederlanders 
steunen Kleurenorkest
Limmen - Op maandag 4 april 
wordt onder leiding van Bouke 
de Boer en Marco van Basten 
op de Kennemer Golf & Coun-
try Club een Pro/Am georgani-
seerd om geld op te halen voor 
basisschool het Kleurenorkest. 
Vele golfpro’s en prominen-
te Nederlanders zijn bereid ge-

vonden om hieraan deel te ne-
men. Basisschool het Kleurenor-
kest is het afgelopen jaar veel-
vuldig in het nieuws geweest om 
aandacht te vragen voor de situ-
atie waarin ze verkeert. Met in-
gang van 1 augustus 2011 krijgt 
de school, eindelijk na vier jaar, 
overheidsbekostiging. Tot deze 

tijd is er veel actie ondernomen 
om de begroting van 450.000 eu-
ro voor dit schooljaar sluitend te 
krijgen. Roeland Oltmans, Ro-
nald Koeman, Willem van Hane-
gem, Martijn Reuser, Tom Okker, 
Constant Smits van Waesberg-
he, Mark Metgod, Judith van 
Hagen en anderen zullen aan-
wezig zijn om er een mooie golf-
dag van te maken. Naast het gol-
fen is er voor gezorgd dat er ge-
noeg gelegenheid is om met el-
kaar in gesprek te gaan en sa-
men te dineren. Tijdens dit di-
ner zal er een veiling zijn waar-
bij de mogelijkheid is om op een 
aantal bijzondere kavels te bie-
den. Bijvoorbeeld een AC-Mi-
lan-shirt van Marco van Basten 
en een skybox tijdens het spette-
rende concert van De Toppers in 
de Arena. Kim de Boer, zij werd 
derde in The Voice of Holland, zal 
tijdens het diner de avond vocaal 
en muzikaal ondersteunen. Alle 
golfpro’s en BN-ers doen belan-
geloos mee aan deze dag. Mo-
menteel zijn er nog enkele flights 
beschikbaar. Meer informatie: 
www.naarsucces.nl of mail bou-
ke@ntinlp.nl of bel met Bou-
ke de Boer: 06-53772419. (Foto: 
www.b4.nl).

Voetballers inspireren schakers
Castricum - In navolging van 
het Nederlands voetbalelftal 
dat de Hongaren met 4-0 ver-
sloeg, sloeg ook het Castricum-
se bekerviertal van Schaakver-
eniging Castricum afgelopen 
vrijdagavond met dezelfde cij-
fers toe, tegen Het Witte Paard 
uit Zaandijk. De Castricummers 
Sander Mossing Holsteijn, Eric 
van der Klooster, Heleen van Ar-
kel- de Greef en Hans Leeuwe-
rik, waren op papier met een ge-
middelde rating van ruim 1900 
een stuk sterker dan de tegen-
stander en maakten dit ook in 
de praktijk waar. Kansloos gin-
gen de Zaankanters ten onder 

en voor de Castricumse scha-
kers is de kwartfinale nu bereikt! 
De overwinning van Sander had 
tot gevolg dat de competitie voor 
wat betreft het clubkampioen-
schap een gelopen zaak is. Met 
een groot aantal punten voor-
sprong koerst Sander beheerst 
richting clubtitel. Hans Schagen 
zorgde voor de verrassing van de 
avond doordat hij met de zwarte 
stukken Thomas Broek op remi-
se wist te houden. Thomas leek 
de zwarte egelstelling te overlo-
pen, maar onderschatte de ver-
borgen veerkracht van de pas-
sief aandoende zwarte stelling. 
Gerard Kuijs speelde met wit te-

gen John Chadwick. John haal-
de weer eens zijn Aljechin-ver-
dediging tevoorschijn tegen het 
1.e4 van Gerard. Waar de Alje-
chin-speler het normaal van spel 
tegen het witte pionnencentrum 
moet hebben, ging het hier hele-
maal mis voor John. Hij kwam in 
een zeer passieve stelling terecht 
en zijn koningsstelling was rijp 
voor de sloop.Na enkele kracht-
zetten van Gerard was de partij 
al voor de 20e zet beslist.
Nieuwkomer Guido Bos doet 
het prima en boekte een blik-
semoverwinning op Frank Slui-
ter, die een stuk verloor en daar-
na direct opgaf.

DOS Castricum
Vier DOS springers door 
naar de (halve) finale
Castricum - Afgelopen zater-
dag 26 maart werd de laatste 
competitiewedstrijd trampoli-
nespringen gehouden voor de 
C/D/E klasse in Kudelstaart. Tij-
dens deze wedstrijd hebben vier 
springers zich geplaatst voor de 

(halve) finale. Judith Welp en 
Laura van Tilborg zullen zater-
dag 9 april in Hoogland de halve 
finale springen in de klasse da-
mes C. Lian Maalman en Philip 
Elders hebben zich rechtstreeks 
geplaatst voor het NK in Oss. 

Veiling Vitesse
Klootschieten, illegale kroegen-
tocht of een ontbijtje op bed?
Castricum - Vitesse’22 houdt 
een feestelijke veilingavond op 
vrijdag 8 april vanaf 20.00 uur in 
de kantine op De Puikman. 

De opbrengst van deze veiling 
wordt, net als voorgaande jaren, 
gereserveerd voor het verbete-
ren van de opstallen. 
Dit jaar is al een begin gemaakt 

met de bouw van nieuwe kleed-
kamers. Geboden kan wor-
den op kavels als voetbalkaart-
jes, een golfclinic, een ontbijtje 
op bed, een sloepentocht, een 
massage, kookles, klootschieten, 
paardrijden, een illegale kroe-
gentocht en nog veel meer. 
Veilingmeesters zijn Eric Jaap 
Kroone en Nico Beentjes.

Castricum - De trimhockey bij 
MHCC op de maandagavond 

Trimhockey is al jaren een groot succes. Er 
is nu ook recreatiehockeyen op 
zondagmorgen. 
Er zijn twee groepen, één voor 
beginners en één voor de meer 

ervaren hockeyers. Start op 3 
april om 9.30 uur. Aanmelden via 
secretaris@mhccastricum.nl of 
bel voor informatie Pieter Dijker 
06-20989734.

Vredeburg 2 krijgt van katoen
Limmen - Vrijdag 25 maart 
speelde het tweede achttal van 
schaakvereniging Vredeburg in 
Sint Pancras de bondswedstrijd 
tegen het derde team van Ope-
ning ’64. Op papier geen lastige 
tegenstander; Vredeburg 2 staat 
in de subtop van de ranglijst, de 
tegenstander is niet meer dan 
een lage middenmoter. Maar 
in de praktijk bleek dit inzicht 
waardeloos: met 6,5 -1,5 kreeg 
Vredeburg van katoen. 
Barry Blekemolen was de eni-
ge Limmer die een vol punt pak-
te. Robert Termes scoorde op het 
eerste bord nog een verdienste-
lijke remise, maar Dick Aafjes, 

Bert Hollander, Sandra Hollan-
der, Jan Levering, Marlies Sturk 
en Hidde Ebels gingen allen 
kopje onder. Soms was dat on-
nodig. Zo overzag Bert Hollan-
der mat in twee, terwijl zijn zusje 
Sandra een voorsprong van twee 
pionnen verspeelde. Maar in an-
dere gevallen was er niets op af 
te dingen. Dick Aafjes werd door 
een zeer sterke invaller uit een 
hoger team op de pijnbank ge-
legd, terwijl Marlies Sturk al kort 
na de opening onder druk kwam 
te staan. 

Op dezelfde avond speelde Vre-
deburg de eenentwintigste ron-

de van de interne competitie. 
De mastodonten Jos Admiraal 
en Ed Stolp speelden een intri-
gerend duel, dat in remise uit-
mondde. Admiraal beukte tever-
geefs op de betonnen muur die 
Stolp rond zijn koning had ge-
bouwd. Jan de Graaf praatte in 
op Ronald van der Storm en wist 
hem tot een snelle remise te ver-
leiden. De kwieke zeventigers 
Jan Borst en Piet van der He-
ijdt boeiden de omstanders met 
een meeslepend gevecht, waar-
in Borst zich de slimste toonde. 
In de B-groep won koploper Se-
wints Dahi het duel van achter-
volger René Voorwalt. Met nog 
vijf ronden te gaan, komt het 
kampioenschap voor Sewints nu 
echt in zicht.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING cOMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergade-
ring op maandag 4 april in de raadzaal van het gemeentehuis, Mid-
delweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Presentatie besteding ‘Ouwehand-potje’ voor de Waldijk.
- Bespreking plan van aanpak Jeugdoverlast in Uitgeest.
- Voorstel vaststelling Verordening Wet Inburgering 2011.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

VERGADERING cOMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering 
op dinsdag 5 april in de raadzaal van het gemeentehuis. De verga-
dering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
- Bespreking uitvoering handhaving omgevingsrecht.
- Voorstel uitgangspunten mantelzorg in bestemmingsplannen.
- Voorstel plan van aanpak Waterplan Uitgeest.
- Voorstel al dan niet verlenen ontheffing verbouwing
 Busch en Dam 12.

VERGADERING cOMMIssIE AlGEMENE zAKEN EN FINANcIëN
De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare 
vergadering op donderdag 7 april. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel inzake Plan van Aanpak Waterberging Uitgeest.
- Voorstel inzake het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 2011 – 2015.
- Voorstel straatnaamgeving Waldijk.
- Bespreking Horecaconvenant en Nota Horecabeleid 2011.
- Verlengen Startersregeling. 

VERORDENINGEN VAstGEstElD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat in een openbaar register zijn opgenomen, en met ingang 
van vandaag in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor 
een ieder ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling 
van de kosten voor een ieder verkrijgbaar zijn:
a. de ‘Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011’;
b. de ‘Brandbeveiligingsverordening gemeente Uitgeest 2011’;
c. de ‘Procedureverordening advisering planschade
 gemeente Uitgeest 2011’. 
Deze verordeningen zijn vastgesteld op 24 maart 2011 en dienen 
ter vervanging van bestaande verordeningen, die van rechtswege 
zijn vervallen doordat de wetten, waarop zij waren gebaseerd, zijn 
gewijzigd of ingetrokken. Het in de verordeningen opgenomen be-
leid is dus niet inhoudelijk veranderd.
Deze verordeningen treden in werking met ingang van 7 april 
2011.
In dezelfde raadsvergadering van 24 maart 2011 heeft de raad 
verklaard dat de volgende verordeningen zijn vervallen:
1. de ‘Winkelsluitingsverordening 1995’;
2. de ‘Organisatieverordening brandweer’;
3. de ‘Brandbeveiligingsverordening 2008’;
4. de ‘Exploitatieverordening’;
5. de ‘Lozingsverordening 1988’;
6. de ‘Procedureverordening planschadevergoeding’;
7. de ‘Boeteverordening inburgering nieuwkomers’.
Uitgeest, 30 maart 2010.

VERGuNNING cOllEctE
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest maken bekend dat ver-
gunning is verleend aan de onderstaande instantie om in 2011 te 
collecteren:    
Diabetes Fonds 30 oktober t/m 5 november

VERGuNNING ROMMElMARKtEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat ver-
gunning is verleend op grond van artikel 5:23 van de APV aan me-
vrouw J. Jurriëns-Lammers, wonende te Beverwijk, voor het hou-
den van een rommelmarkt in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest aan 

de Zienlaan 4, op zondag 30 oktober 2011 en zondag 25 maart 
2012 van 11.00 tot 16.00 uur.

VERGuNNING KINDERKlEDINGBEuRs
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op 
grond van artikel 5:23 van de APV vergunning is verleend aan ‘De 
Kinderkledingkast’, mevrouw E. Castricum, voor het houden van 
een kinderkledingbeurs op 25 maart en 7 oktober 2011 van 18.30 
tot 21.00 uur in De Opmaat, Zienlaan 3, alhier. Aan deze vergun-
ning zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot 
het indienen van een bezwaarschrift tegen de hierboven verleende 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebben-
den kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen 
zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

WIjzIGINGsPlAN WONINGBOuW AssuM tussEN 22 EN 23
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar bekend, 
dat zij het voornemen hebben om op grond van artikel 6 lid 7 
onder c van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied As-
sum / Weeg 2006 voor het verlenen van een omgevingsvergun-
ning voor een woning aan Assum tussen nummers 22 en 23 een 
wijzigingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening c.q. 3.6, eerste lid onder a, van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen.
Het ontwerpbesluit betreft de wijziging van de bestemming ‘Agra-
rische doeleinden, tevens gebied met landschappelijke waarden’ 
in de bestemming ‘Woningen met tuinen en erven’ conform de in 
het bestemmingsplan opgenomen verbeelding voor de wijzigings-
bevoegdheid.
Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met ingang van 1 april 
2011 gedurende zes weken ter inzage op de gemeentesecretarie. 
Het ontwerp van het wijzigingsplan kan gedurende de genoemde 
termijn ook digitaal worden ingezien op de website van de ge-
meente Uitgeest, www.uitgeest.nl. 
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een 
zienswijze indienen. Zienswijzen dienen gericht te worden aan het 
college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 
7, 1910 AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge zienswijze 
indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken (tel: 0251-361178).

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
22-03-2011 OV 2011-008 Esdoornstraat 8
   Plaatsen dakopbouw 
23-03-2011 OV 2011-034 Hornevenstraat 15
   Uitbreiden woning 
23-03-2011 OV 2011-035 Loet 6, 8 en 10
   Legaliseren wijziging op eerder
   afgegeven bouwvergunning
24-03-2011 OV 2011-036 Middelweg 74
   Na-isoleren zijgevel 
24-03-2011 OV 2011-037 Castricummerweg 10   
   Plaatsen overkapping
25-03-2011 OV 2011-038 W. Twaalfhovenstraat 15
   Plaatsen dakopbouw 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook wor-
den verleend.

VERDAGING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat zij in het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten voor de volgende 
aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal zes weken:
Ontvangstdatum
05-02-2011 OV 2011-018 Kleis 65 Uitbreiden woning 
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Ruimte. Een bezwaarschrift gericht aan Burgemeester en wethou-
ders dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het 
besluit te worden ingediend.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.
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Vitesse weet weer wat win-
nen is na 2-0 winst op HSV
Castricum - Het duel op de 
Puikman tussen Vitesse en 
HSV kon gezien worden als een 
6-punten duel. Bij winst zou Vi-
tesse tegenstander HSV pas-
seren op de ranglijst, en daar-
door weer wat lucht krijgen. 
Want door de slechte resulta-
ten van de laatste maanden 
was de ploeg flink gezakt rich-
ting degradatiezone. Maar ook 
HSV had een zwakke reeks wed-
strijden achter de rug, en daar-

om bleek die ploeg tot het ui-
terste te willen gaan om einde-
lijk weer eens punten binnen te 
slepen. Het werd mede door de-
ze grote belangen een nerveu-
ze wedstrijd, waarin Vitesse uit-
eindelijk verdiend weer eens drie 
punten pakte.
De eerste helft lag het initiatief 
wat meer bij HSV. De spelers za-
ten er allemaal bovenop, en door 
die goede inzet werden ook de 
meeste duels gewonnen door de 

mensen uit Heiloo. Maar voorin 
kwam de ploeg toch creativiteit 
tekort om de verdediging van Vi-
tesse echt in problemen te bren-
gen. Vooral Milo Creemers en 
Rob Touber heersten in het cen-
trum, zodat keeper Erik Alders 
ook nauwelijks op de proef ge-
steld werd. Hetzelfde gold ech-
ter voor Vitesse, dat ook niet ver-
der kwam dan een uitbraak van 
Robin Bakker. Op weg naar doel 
werd die echter van achter on-
deruit gehaald, en zijn tegen-
stander mocht blij zijn dat hij 
slechts met geel wegkwam. De 
ruststand brak dus aan met een 
0-0 stand.
Robin Bakker stuurde Lennert 
Beentjes in de 65e minuut met 
een geplaatste bal de diepte in, 
waardoor hij alleen voor de kee-
per verscheen. En ditmaal liet hij 
de keeper van HSV wél kansloos: 
1-0. Bovendien was dat (einde-
lijk) zijn 150e goal in het eerste 
elftal van Vitesse! Na enkele ge-
miste kansen op de bevrijden-
de tweede treffer was vlak voor 
tijd alsnog raak na wederom een 
goede aanval over rechts. Via 
Robin Bakker en Lennert Been-
tjes werd Roger Duin in stelling 
gebracht en met een hard en ge-
plaatst schot stelde hij de zege 
veilig voor Vitesse: 2-0. 
Omdat ook de onderste ploe-
gen allemaal punten verspeel-
den, steeg Vitesse door deze ze-
ge niet alleen een plaats op de 
ranglijst, maar nam het ook weer 
meer afstand van de degradatie-
streep. Zondag in het inhaaldu-
el tegen Foresters thuis kan de 
ploeg zich daardoor zo goed als 
veilig spelen. 

Ouder-kind buiten-spel bij Helios
Castricum - Om iets te kunnen 
bieden aan de allerkleinste kin-
deren, roept korfbalvereniging 
Helios het ‘Ouder-kind buiten-
spel’ in het leven. Het is bedoeld 
voor kinderen van 2,5 tot en met 
vier jaar en één (groot)ouder/
verzorger.
Onder professionele leiding 
van een pedagogisch mede-
werker en een student aan het 
CIOS, worden vanaf zaterdag 
9 april acht ouder-kind buiten-
speluurtjes georganiseerd van 
9.00-10.00 uur, met uitzonde-
ring van Koninginnedag. Tijdens 
zo’n uurtje worden voor ouder en 
kind samen leuke spelletjes aan-
geboden. Er wordt stilgestaan bij 
bewegen, motoriek, samenspel, 
dans en balvaardigheid.

Dit alles in een beschutte om-
geving op het grasveld van KV 
Helios op Sportpark Noord End.
Bij slecht weer zullen de kinde-
ren met leuke spelletjes wor-
den beziggehouden in de kan-
tine van KV Helios. De speluur-
tjes worden afgesloten met kof-
fie/thee voor de ouders en limo-
nade en een kleuractiviteit voor 
de kinderen.
Kosten hiervoor bedragen 20 eu-
ro in totaal, voor één ouder en 
één kind samen. Doorgang zal 
plaatsvinden bij opgave van mi-
nimaal vijf ouders/kinderen. Er is 
geen maximum aantal deelne-
mers en geen wachtlijst.
Voor informatie of aanmelding: 
gjmschoorl@ziggo.nl of Janine 
Schoorl, tel.: 679177. 

Only Friends by FC Castricum
Castricum - De return werd 
één groot voetbalfeest. Vorig jaar 
was de C1 van FC Castricum uit-
genodigd bij de opening van het 
sportcomplex van Only Friends 
op sportpark De Weeren in Am-
sterdam-Noord. 
Daar realiseerde Dennis Geb-
bink, de oprichter van Only 
Friends, zijn droom: een sportac-
commodatie voor kinderen met 
een beperking. Afgelopen zon-
dag vond de return plaats bij 
FC Castricum. Op het hoofdveld 
werd er geknokt en gestreden 
en genoten de hoofdrolspelers 
met volle teugen. Dennis Geb-

bink: “Als je kijkt naar het spel-
plezier dan is dat genieten ge-
blazen. Ik ben indertijd met acht 
man begonnen. Inmiddels heeft 
Only Friends vierhonderd leden 
die bij ons vijftien verschillende 
sporten beoefenen.” 
“Bij FC Castricum ontbreekt het 
zogeheten G-voetbal nog”, rea-
geert Albert Bras. “Daar is ook 
in deze regio grote behoefte aan. 
Het is een goede zaak als wij 
daar ook mee beginnen. Maar 
dat kan alleen een succes wor-
den als er een geheel nieuw ka-
der komt dat deze uitdaging 
aangaat.” (Foto: Han de Swart). 

Geslaagde onderlinge 
wedstrijden Tios Limmen
Limmen - Zaterdag 19 maart 
had sportvereniging Tios de on-
derlinge wedstrijden voor haar 
turnsters in Sporthal de Enterij.  
Op de onderdelen vloer, brug, 
balk en sprong streden 21 meis-
jes en een jongen van de recrea-
tiegroepen 5, 6, 7 en 8, verdeeld 
in vier groepen, om de medailles. 
Op de ereblokken mochten gaan 
staan: 3. Bonnie Groot, 2. Iris 
Bruijns en 1. Quinten Oudendijk. 
De jongens recreatiegroepen 3 
en 4 hadden iets andere onder-
delen dan de meisjes, een brug 

met gelijke liggers en ringen. 
Na afloop hadden hier ook twee 
groepen 3/4 een demo net als 
de ex-turnsters die een specta-
culaire demo met balk en spron-
gen op dikke matten liet zien. 
Ook kwam Mees Knijnenberg, 
een talent van Turnlust Alkmaar 
en wonend in Limmen, langs om 
een demonstratie op vloer, vol-
tige, brug gelijke liggers en de 
ringen te laten zien. Bij de groep 
3/4 werd Fenne Hes 3e, Lotte 
Waal 2e en was er de 1e plaats 
voor Carmen Bakker. Bij de jon-

gens werd Joeri Zandebergen 
3e, Sander Groot 2e en Tom van 
Uitert 1e. Vervolgens startte de 
derde wedstrijdronde met de se-
lectie en keurploeg. Bij de selec-
tie waren er twee gouden plak-
ken en werd Iris de Kremer twee-
de en met een paar tiende meer 
mocht Benck de Winter plaats 
nemen op het blok voor de eer-
ste plaats. Bij de keurploeg was 
het ook spannend, daar haalden 
vijf meisjes een gouden plak. Op 
de derde plek eindigde Daniëlle 
Dam, tweede was Amy de Leeuw 
en eerste Lotte Koot. 

Na afloop van de wedstrijden 
waren er diverse demonstraties. 
Iedereen kreeg een medaille die 
dit jaar door Dibo werden ge-
sponsord.

Limmen - Donderdag van-
af 20.00 uur verzorgt Serd-
ar Gözübüyük een scheidsrech-
tersavond bij voetbalvereniging 
Limmen. Serdar is scheidsrech-
ter betaald voetbal en afgelo-
pen week gepromoveerd. Afge-
lopen week hebben twee junior-
scheidsrechter hun examen met 
goed gevolg behaald en het di-
ploma wordt door Gözübüyük 
overhandigd.

Serdar Gözübüyük 
bij VV Limmen HOOFDSPONSOR weDStRijDbal SteRSPONSOR

KrieK
DaKDeKKers
LooDgieters
gasbeheer

Zijlstra
Collection

aannemersbeDrijf

D. teerenstra

FC Castricum 1 - Hellas Sport 1
Team van de week: E3

Sportpark Noord End
Zaterdag 2 april a.s.

14.30 uur

SUBSPONSORS
Wmf horecabenodigdheden • n. schoenmaker  

fabricage & montage • texaco van splunter • Wulp  
Verwarming-Loodgieter-Dakwerk • 7w internet marketing 

De graaf tegels en sanitair • tromp medical bV
klediNgSPONSOR

intersport Veldhuis bV • jaKo
JeUgdSPONSOR

Wea accountants en adviseurs
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Leerlingen Johannes-
school maken wereldreis
Akersloot - Donderdagavond 
werd het project ‘Ik ga op reis!’ 
afgesloten met een uitgebrei-
de expositie voor ouders en be-
kenden op de Johannesschool. 
De groepen 1/2 gingen niet zo 
ver gedurende de weken dat het 
project plaatsvond, ze bleven in 
Nederland. Ze gingen naar een 
kaasmakerij en de molen de Ou-
de Knegt in Akersloot en maak-
ten op school hun eigen ‘Delfts 
Blauw’. Daarnaast kregen ze een 

zangworkshop. Groep 3 ging op 
reis naar Afrika. Daarvoor kre-
gen ze een ‘bodydrumworkshop’ 
van Togolees Michael en gingen 
ze naar het Tropenmuseum in 
Amsterdam. Groep 3/4 had het 
over Frankrijk. Behalve kleding 
ontwerpen kunnen alle kinde-
ren nu met hun eigen mondhar-
monica een aardig toontje ‘sur le 
pont d’Avignon’ blazen! Groep 4 
(Spanje) maakte een mozaïek à 
la Gaudi en leerde flamencodan-

sen. Groep 5 had in november al 
de speciale expositie de ‘Qi van 
China’ bezocht in het Tropen-
museum. Als workshop hadden 
zij de ‘Wereldfluit’. Chinees eten 
met stokjes was mogelijk tussen 
de Chinese lampionnen. Groep 6 
was een paar weken Egyptisch. 
De kinderen hadden sarcofagen 
gemaakt met heuse mummies. 
In Leiden hadden ze het echte 
werk bekeken in het Leids His-
torisch Museum. Als workshop 
kregen ze djembé-lessen van 
Michael. Groep 7 wás gewoon 
even Curaçao. Wat wil je met 
een juf die daar vandaan komt. 
Een steelpanworkshop hoorde 
daar natuurlijk bij. De twee groe-
pen 8 hadden het over India en 
daar hoorde ook Korma eten bij. 
Twee moeders kookten samen 
met zes leerlingen voor 45 man! 
En het smaakte prima. Zij kregen 
als workshop ‘Ketjak’ wat eigen-
lijk meer bij Bali hoort. Maar ook 
daar zie je het Hindoeïsme terug 
en daar heeft Ketjak alles mee te 
maken. De groepen 7 en 8 gin-
gen ook naar het Tropenmuse-
um. 
De ouders konden genieten 
van alles wat de kinderen had-
den gemaakt en snoven (wie-
rook) ook wat van bepaalde cul-
turen. In groep 1/2 konden stuk-
jes pannenkoek worden ge-
proefd die de kleuters hadden 
gemaakt. Het project was een 
werelds succes!

Castricum - Bij de sportmarkt 
en sportverkiezingen van 12 fe-
bruari, zijn opnames gemaakt 
door C-TV. Deze zijn nu elke dag 
te zien op C-TV. Van 10.00 tot 
22.00 uur wordt de uitzending 
ieder uur herhaald.

In het korte verslag, zijn de 
sportverengingen te zien die op 

Castricum Beweegt op C-TV

Jazz op Castricum 105
Castricum – Donderdag 31 
maart van 19.00 tot 20.00 uur 
laten Fred Timmer en Jan van 
Weelden weer een keur van jazz-
artiesten in het programma ‘Just 
Jazz’ de revue passeren. Wat te 
denken van Nina Simone, van El-
la Fitzgerald en Louis Armstrong. 
Er wordt ook stilgestaan bij de 
onlangs overleden legendari-

sche drummer Joe Morello. En 
natuurlijk mogen ook Duke El-
lington en Dexter Gordon niet 
ontbreken. 
Maar ook van eigen bodem mag 
wat verwacht worden, zoals de 
Dutch Swing College Band en 
Barksdale Jazz Moment, het or-
kest, dat in Nederland zo aan de 
weg timmert met muziek van die 

beroemdheid Miles Davis. En dat 
er een vergelijking komt met die 
andere fameuze trompettist Diz-
zy Gillespie is niet meer dan lo-
gisch.
 
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude.  

InformatieWinkel sluit de deur op 14 mei

Opheffingsuitverkoop bij 
Landschap Noord-Holland
Castricum - Op zaterdagmid-
dag 14 mei sluit de Informatie-
Winkel van Stichting Landschap 
Noord-Holland aan de Dorps-
straat 72c in Castricum haar 
deur. De opkomst van internet-
winkelen en de bezuinigingen 
waar Landschap Noord-Holland 
het hoofd aan moet bieden zijn 
hier debet aan. Als gevolg van de 
winkelsluiting kunnen tot en met 
zaterdag 14 mei koopjesjagers 
hun slag slaan, vanwege aan-
trekkelijke opheffingskortingen.
Ruim tien jaar konden de Be-
schermers (donateurs) van 
Landschap Noord-Holland in de 
InformatieWinkel terecht voor 
aansprekende natuurgerelateer-
de artikelen, maar ook voor het 

boeken van een wandel-, fiets- 
of vaarexcursie, een speciaal 
verjaardagsfeestje of simpelweg 
om een adreswijziging door te 
geven.

Vanaf nu kunnen de Bescher-
mers, natuurliefhebbers en ge-
interesseerden terecht in de ba-
sic webwinkel op de site www.
landschapnoordholland.nl/we-
bwinkel. De komende maan-
den werkt men er hard aan om 
het aanbod van winkelartikelen 
compacter, doelgerichter en snel 
wisselend te maken. Ook biedt 
men klanten gelegenheid om 
artikelen direct te kopen in het 
kantoor van Landschap Noord-
Holland in Heiloo. De webwin-

kel wordt gerund vanuit het kan-
toor van Landschap Noord-Hol-
land in Heiloo.

De zogenaamde Beschermerser-
vice, dit is de service aan de do-
nateurs, blijft bestaan. Deze ver-
huist ook naar het kantoor in 
Heiloo. De afhandeling van ex-
cursieboekingen en wijzigingen 
in adresgegevens gebeurde de 
laatste jaren voor een groot deel 
al telefonisch. Beschermers die 
niet telefonisch, maar liever per-
soonlijk geholpen willen worden, 
kunnen tijdens kantooruren bin-
nenlopen en zich melden bij de 
receptie.
Tel. Informatiebalie: 088- 
0064455.

de sportmarkt stonden, de High-
land games, burgemeester Em-
mens-Knol en wethouder Meijer. 
En natuurlijk ook de uitreiking 
van de sportprijzen aan Castri-
cumse sporters. C-TV is te vin-
den op het analoge kanaal van 
de tv, in Castricum op kanaal 
45, in Akersloot, Limmen en de 
Woude op Kanaal S12.

Symfonie op kamermu-
ziekformaat met diner 
Castricum - Het laatste Iskra 
Monumentconcert van dit sei-
zoen op zaterdag 9 april wordt 
een heel feestelijk avond-
je uit. Het concertpubliek kan 
de avond relaxt beginnen met 
een twee-gangen verrassings-
diner bij restaurant ’t Eethuysje, 
Dorpsstraat 53, op enkele voet-
stappen van de Dorpskerk. Hier 
begint om 20.15 uur het con-
cert Symfonie in de Kamer met 
Wit-Russisch sterpianiste Hanna 
Shybayeva en het Ysaye Strijk-
trio. Het arrangement kost 38,50 
euro. Alleen een concert kost 
11/9/6 euro.
Pianiste Hanna Shybayeva en het 
Ysaye Strijktrio spelen de volle-
dige Beethoven Symfonie nr. 3 
Eroica. Verder klinken er werken 
van Schumann en Debussy. 
Sinds het begin van haar inter-
nationale carrière als elfjarige, is 
Hanna Shybayeva gegroeid van 
“child-prodigy” tot de volwas-

sen en boeiende pianiste die zij 
nu is, geprezen door pers en pu-
bliek voor haar muzikale inter-
pretaties en voor de rijkdom van 
haar kleurenpalet, zowel solis-
tisch als in kamermuziek. Hanna 
speelt graag kamermuziek zo-
als het bijzondere project Symfo-
nie in de Kamer met het Ysaye 
Strijktrio waarmee ze optraden 
bij VPRO’s Vrije Geluiden.Het 
Ysaye Strijktrio bestaat uit broers 
Emlyn (altviool) en Willem (cello) 
Stam en violist Rada Ovcharova. 
Dit strijktrio ontstond in 2006 tij-
dens hun studie aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag. 
Individueel en als strijktrio volg-
den ze lessen en masterclasses 
bij belangrijke meesters. Infor-
matie en reserveren diner-con-
cert-arrangement alleen bij ’t 
Eethuysje, via info@eethuysje.
nl of tel. 0251 652043. Informa-
tie en kaarten bestellen Iskra via 
www.iskra.nl of tel. 0251 674379.  
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Voorjaarsconcert Vocal 
Choise en Take it Easy 
Castricum - Het Beverwijkse 
Musicalkoor Take it Easy zal in 
samenwerking met het Castri-
cumse koor Vocal Choice zater-
dag 9 april een veelzijdig concert 
presenteren, variërend van klas-
siek tot swingende songs. 
Het concert vindt plaats in de 
sfeervolle accommodatie van 
De Jansheeren, Maltezerplein 1, 
Heemskerk. Aanvang 20.00 uur.
Het programma vermeldt onder-

meer composities van Franck en 
Mozart maar eveneens eigen-
tijdse muziek waaronder ‘Doch-
ters’ van Marco Borsato en num-
mers van Queen en Joe Jackson.
Dirigent van Vocal Choice is 
Cees Brugman die ook actief is 
als arrangeur, examinator, jurylid, 
dirigent van projectkoren en mu-
ziekrecensent.
Na een periode van acht jaar zal 
Cees Brugman met dit concert 

tevens afscheid nemen van Vo-
cal Choice, het koor waarbij hij 
vanaf de oprichting nauw be-
trokken is geweest. De vaste pia-
nist/begeleider van Vocal Choice 
is Gijs Braakman. Een veelzijdig 
musicus zowel op het gebied van 
klassieke muziek als het lichte 
genre. Hij is tevens dirigent van 
Take it Easy en werkzaam als do-
cent bij het Centrum van de Kun-
sten in Beverwijk. Take it Easy zal 
worden begeleid door pianist 
Tim Krakers.
Beide koren hebben al in de re-
gio een ruime bekendheid ver-
kregen door diverse concerten, 
waarvan veel in samenwerking 
met andere instrumentale- of vo-
cale combinaties. 

Tijdens dit concert zullen beide 
koren ook te beluisteren zijn met 
vertolkingen van het befaamde 
‘Cent mille chansons’, ‘Smile’ van 
Charlie Chaplin en het bruisende 
‘America’ uit de West Side Sto-
ry, componist Leonard Bernstein. 
Toegangskaarten voor dit voca-
le festijn zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop voor 8,50 euro bij  
leden van beide koren, tel. 0251-
656060 of 06-20453344 en bij de 
ingang van de Jansheeren op de 
dag van het concert vanaf 19.30 
uur. Toegangsprijs bij de Jans-
heeren is 10 euro.

Internationaal project 
op Bonhoeffercollege
Castricum - Dit voorjaar nemen 
brugklasleerlingen van het Bon-
hoeffercollege bij het vak biolo-
gie deel aan een uniek interna-
tionaal project, genaamd Plan-
tingScience. 
Dit project is vier jaar geleden 
ontwikkeld door de Amerikaan-
se Botanische Vereniging en ie-
der semester nemen in de VS 
honderden middelbare scholen 
deel aan dit project. 

Het doel van PlantingScience is 
om leerlingen te leren denken 
als wetenschappers. Ze vormen 

een onderzoeksteam en doen 
wetenschappelijk onderzoek aan 
planten. Aan elk team wordt een 
mentor gekoppeld die in samen-
werking met de docent het pro-
ces begeleidt. 
Het eindproduct is een weten-
schappelijk onderzoek gepubli-
ceerd op een eigen website. Ini-
tiatiefnemer Arjan de Graaf (do-
cent biologie) begeleidt het on-
derzoek. 
Docent Edith Jonker van het 
Bonhoeffercollege heeft het 
Amerikaanse project in Neder-
land geïntroduceerd en is pro-

Feestmiddag voor de 
kinderen een succes
Castricum - De jaarlijkse feest-
middag voor kinderen uit Castri-
cum, georganiseerd door de Ro-
taryclub Castricum is zaterdag 
19 maart weer een groot succes 
geweest.

Rotaryclub Castricum heeft nu al 
weer voor het derde achtereen-
volgende jaar een aantrekkelijke 
feestmiddag kunnen organise-
ren, voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar, die in de gemeente Castri-
cum wonen en opgroeien in ge-
zinnen met een net niet toerei-
kend budget. 
De feestmiddag wordt ieder jaar 
weer gehouden in de ‘De Boom-
hut’, beschikbaar gesteld door 

‘Forte Kinderopvang’ en be-
staat uit een drietal activitei-
ten of ‘workshops’. Dit jaar was 
er de goochelaar Peter Kootstra, 
die de kinderen met succes de 
kneepjes van het vak kon aanle-
ren. De danseres Carly Nooy wist 
met enthousiasme de kinderen 
te laten bewegen in een ‘street-
dance’ terwijl de percussionist 
Lamin Touray, onder de kinderen 
het ritme wist op te zwepen met 
‘djembé’.

Ouders, broertjes en zusjes wa-
ren rond half vijf getuige van een 
spetterend optreden van de kin-
deren, die maar wat graag wil-
den laten zien wat zij die mid-

Castricum - In de landelijke 
collecteweek van het Reuma-

Opbrengst collec-
te Reumafonds

fonds van 27 februari tot en met 
5 maart is in Castricum en Bak-
kum in totaal 8.617,39 euro op-
gehaald. Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comi-
téleden en bewoners.

Noord-Hollands Techniek Toer-
nooi eindigt in prijzenregen
Castricum/Uitgeest - Maar 
liefst zestien teams van twaalf 
verschillende basisscholen mo-
gen zich de Beste Techniekers 
van Noord-Holland 2011 noe-
men. Na een spannende strijd 
riep de hooggeleerde jury hun 
op donderdag 24 maart uit tot 
winnaars van het Techniek Toer-
nooi Regio Noord-Holland. 
De Noord-Hollandse krachtme-
ting vond plaats op de Hoge-
school IPABO in Alkmaar. Er de-
den scholen mee uit Alkmaar, 
Amsterdam, Bloemendaal, Cas-
tricum, Den Oever, Julianadorp, 
Opperdoes, Opmeer, Oudkar-
spel, Overveen, Schagen, Uit-
geest, Volendam en Warmenhui-
zen.
De basisscholieren traden aan 
in vier verschillende competi-

ties. Per uitdaging waren er vier 
prijzen te winnen voor objectief 
meetbare prestaties en creativi-
teit. Alle winnaars mogen boven-
dien naar de landelijke finale van 
het Techniek Toernooi in Arnhem 
op 16 juni. 

Bij het onderdeel ‘Kabelbaan’ 
was er een prijs voor groep 3/4 
van de Binnenmeerschool uit 
Uitgeest. Onder begeleiding van 
Petra Bijman behaalden Beata 
Oor, Cathelijne Hoppenbrou-
wers, Ales van der Pol en Tom 
Scholten de derde prijs.
Bij het onderdeel ‘Zure raket’ was 
de creativiteitsprijs voor groep 
5/6 van de de Paulusschool uit 
Castricum. Deze groep bestond 
uit Richard van Zilt, Melle Huijs-
man, Carin Bijl en  Meike Mooij.

dag hadden ingestudeerd. Heel 
verheugend voor de organisa-
tie was de belangstelling dit jaar 
van de Gemeente Castricum, 
door de aanwezigheid van wet-
houder Zonjee-Zonneveld en de 
heer Theunissen. Ook uit ande-
re regionaal opererende stichtin-
gen werd belangstelling getoond 
tijdens de optredens.
De feestmiddag is zoals gebrui-
kelijk, afgesloten met een geza-
menlijke maaltijd, door de koks 
van Johanna’s Hof bereid en in 
‘De Boomhut’ aangeleverd. Voor 
de organisatie en voor de deel-
nemers is dit contact altijd weer 
een bijzonder moment. En met 
een cadeautje onder de arm 
kwam rond zes uur een einde 
aan de feestmiddag. 
Drie jaar geleden aarzelend be-
gonnen, is thans de feestmiddag 
van de Rotaryclub Castricum een 
terugkerend succes.

jectleider van PlantingScience 
Nederland. 
Samen met docenten en leerlin-
gen van ‘groep 8’ van de Ferrell 
Middle Magnet School uit Flo-
rida, gaan de leerlingen van de 
brugplusklas onderzoek doen 
aan planten. De school gaat 
daarbij een internationale sa-
menwerking aan en de leerlin-
gen zullen in het Engels commu-
niceren.  

Ter afsluiting van het project 
zal er samen met mentoren en 
leerlingen van de Ferrell Middle 
Magnet school een online con-
ferentie georganiseerd worden 
in de aula van de school. Hier-
bij kunnen leerlingen van beide 
scholen hun resultaten via inter-
net (Skype) presenteren.

Open dag bij boerde-
rij ‘Het vertrouwen’
Akersloot - Zondag 3 april zijn 
bij boerderij ‘Het vertrouwen’ de 
staldeuren open. Iedereen kan 
dan komen kijken hoe het er op 
de boerderij aan toe gaat. Wen-
dy de Koning: “In 2008 hebben 
we een bedrijfsverplaatsing ge-
realiseerd. Het is nu alweer 2,5 
jaar geleden dat onze koeien 
over gingen naar de nieuwe stal. 
Toen hebben we ook een open 
dag gehouden. Daar kregen we 
zoveel leuke reacties op dat we 
hebben besloten dit jaar nog-
maals een open dag te organise-

ren. Onze 100 melkkoeien wor-
den gemolken door twee melk-
robots. Er zijn kalfjes en lamme-
tjes. De kinderen kunnen een rit-
je maken op een pony. Even in 
zo’n hele grote trekker zitten of 
kijken hoe robot Juno het voer 
van de koeien aanschuift. Kort-
om, er is van alles te doen en te 
zien.”

De open dag op de boerde-
rij is van 11.00 tot 16.00 uur op 
de Verlengde Roemersdijk 6 in 
Akersloot.

Limmen - Een 78-jarige man uit 
Limmen is zaterdag rond 11.20 
uur gewond geraakt bij een aan-
rijding op de Limmerweg in Eg-
mond. De man fietste en werd 

Fietser gewond 
bij aanrijding

ingehaald door een auto, be-
stuurd door een vrouw. Zij raakte 
vermoedelijk met de fietsendra-
ger van de auto de man waar-
door hij ten val kwam. De man 
is met een flinke hoofdwond op-
genomen in het ziekenhuis. Te-
gen de automobiliste is proces-
verbaal opgemaakt.
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Blijvend afslanken met 
programma’s Lijntje 88
IJmuiden - Lijntje 88 bestaat nu 
23 jaar en sinds drie jaar is Ro-
sita Tesselaar de nieuwe eigena-
resse. Na de overname zijn heel 
veel dingen hetzelfde gebleven, 
omdat sinds bewezen is dat het 
programma van Lijntje 88 nog al-
tijd de beste manier is om verant-

woord af te vallen.

Echter, de tijd staat niet stil en 
aanvullend op het bestaande 
programma heeft Lijntje 88 sinds 
januari een Bio HCG-kuur toege-
voegd aan het programma. De Bio 
HCG-kuur helpt om het afslank-

Maand lang korting of traktaties
Eetablissement ’t Stokpaardje 
viert het tienjarig bestaan!
Uitgeest - Eetablissement ‘t 
Stokpaardje bestaat tien jaar! De 
gehele maand april zijn er daar-
om kortingen op de gerechten 
en er is een speciaal jubileum-
maandmenu. Simone Niesten 
heeft alles uit de kast gehaald 
om de gasten extra te verwen-
nen. Extra, want deze gastvrouw 
weet sowieso mensen op een 
ontspannen manier te laten ge-
nieten van de sfeer in het restau-
rant. Tel daarbij de smakelijkheid 
van de gerechten op, de rede-
lijke prijzen die worden gehan-
teerd en de schitterende omge-

ving van het Uitgeestermeer en 
dan is de uitkomst zonder twij-
fel een heerlijk ongedwongen 
avondje uit.
 
Samen met compagnon en chef-
kok Wim van Bemmel is het ju-
bileummaandmenu samenge-
steld. “Dat bestaat uit drie gan-
gen en wij trakteren op een 
spoom en amuse. Voorgerecht is 
kalfsfricandeau met tonijnmay-
onaise, hoofdgerecht een rack 
van speenvarken met bokbierjus 
of roodbaars- en kabeljauwfi-
let met een romige mosterdsaus. 

25% korting op vloeren en raamdecoratie!
Snijder Woning- en Projectstoffering is 
verhuisd en aangesloten bij Colors@Home

Er wordt afgesloten met een pe-
tit, grand dessert.” Wie in april op 
woensdag of donderdag komt 
krijgt tien procent korting op de 
rekening. Dat geldt voor alle ge-
rechten behalve het jubileum-
maandmenu.
Het restaurant ligt direct aan het 
Uitgeestermeer en dat biedt een 

mooi uitzicht. Er is een terras 
waarop de bloemetjes buiten zijn 
gezet. Simone: “Je merkt dat het 
weer beter wordt. Mensen gaan 
weer fietsen en wandelen en ko-
men langs voor koffie, een lunch 
of een glaasje wijn.” 
Zo staat in het gastenboek van 
de website te lezen: “Gistermid-

dag een paar uur bij jullie door-
gebracht. Bedoeling was even 
wat te drinken met een borrel-
hapje. Het resulteerde uitein-
delijk in een borrel en een uit-
muntend diner, verzorgd door 
de vriendelijke bediening. Onze 
complimenten aan de hele staf 
voor de prettige uurtjes door jul-
lie verzorgd.” 

De menukaart laat een grote va-
riatie aan gerechten zien, aan-
trekkelijk voor vlees- en vislief-
hebbers, maar ook vegetariërs 
hebben een ruime keuze. 
Van 1 april tot 1 oktober is ’t Stok-
paardje geopend van woensdag 
tot en met zondag van 12.00 tot 
23.00 uur. Het adres is Sluisbuurt 
51 in Uitgeest, tel.: 0251-320798. 
Kijk voor meer informatie en het 
menu op www.tstokpaardje.nl. 

Uitgeest - Snijder Woning- en 
Projectstoffering is verhuisd! 
Sinds vorige week heeft het fa-
miliebedrijf een pand betrok-
ken op de Middelweg 71, in het 
hartje van Uitgeest. De winkel 
is voortaan vijf dagen per week 
open voor iedereen die nieuws-
gierig is naar een eigentijd-
se collectie vloeren, gordijnen, 
raamdecoratie, tapijten, karpet-
ten en en behang. Vanwege de 
heropening in de nieuwe winkel 
genieten klanten tot 2 april van 
25% korting op diverse vloeren 
en verschillende raamdecoraties. 
 
Vader Ton neemt het werk in de 

winkel voor zijn rekening, ter-
wijl de zonen Ivo en Pim alle uit-
voerende werkzaamheden ver-
richten. Ton: “Onze collectie is 
niet alleen uitgebreid met onder 
andere behang; we maken nu 
ook onderdeel uit van Colors@
Home. Colors@Home biedt aan 
iedereen de mogelijkheid een ei-
gen stijl te creëren. Van gewaag-
de kleuren en hippe patronen 
tot vrolijke kinderinterieurs. En 
van superromantisch tot chique 
klassiek. Kleine veranderingen 
kunnen al tot verrassende effec-
ten leiden waarmee meer sfeer 
in de woonruimte gebracht kan 
worden. Wij adviseren de men-

sen graag.”
Snijder werkt sinds de oprich-
ting in 1995 in en rond Uitgeest. 
Mensen waarderen het vakman-
schap van de mannen en de per-
soonlijke betrokkenheid. Dankzij 
mond-tot-mondreclame breid-
de de klantenkring zich flink uit. 
“Wij zijn actief voor de particu-
liere én zakelijke markt”, vervolgt 
Ton. “Onlangs hebben we basis-
school De Wissel voorzien van 
Marmoleum. Wij leveren kwali-
teit voor ieder budget. Deskun-
dig advies, productkennis, vak-
manschap en een uitstekende 
service; dat is vanzelfsprekend 
bij Snijder Woning- en Project-

stoffering!” Het bedrijf is aange-
sloten bij het CBW. De openings-
tijden zijn van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

proces te versnellen. In combina-
tie met het beproefde program-
ma van Lijntje 88 is dit de sleutel 
tot (afslank) succes. Verbluffende 
en vooral blijvende afslankresul-
taten hebben ervoor gezorgd dat 
het de Bio HCG-kuur één van de 
bekendste diëten werd.
Nu, dankzij geavanceerde com-
putertechnologie, is het mogelijk 
om geweldige resultaten te beha-
len als met de originele HCG af-
slankkuur maar dan geheel hor-
moonvrij! Een uitgebreid pakket 

met 24 ampullen, 24 tabletten vi-
tamine B12, een duidelijke hand-
leiding, dieetadvies en extra tips 
zorgt voor een afslankkuur die 
ideaal te volgen is, met uiteraard 
altijd de steun en zekerheid van 
het Lijntje88-team op de achter-
grond. Maak het afslanken nog 
eenvoudiger en doeltreffender 
met de dagelijks in te nemen vita-
mine B12 die men nu bij elke Bio 
HCG-kuur gratis ontvangt. Zie 
ook www.lijntje 88.nl, bel 0251-
234490 of 06-41459528.

Kijk op www.colorsathome.nl 
voor het smaakvolle assortiment 
of op www.snijderuitgeest.nl. De 
winkel is telefonisch bereikbaar 
op nummer 0251-310871. 

Zieke beuken gekapt
Castricum - Twee bomen aan 
de Overtoom zijn door een reu-
zenzwam zodanig aangetast dat 
ze niet meer behouden konden 
blijven. 
Vanwege het acute gevaar voor 
de openbare veiligheid moesten 
ze snel worden gekapt. Van één 
boom zijn de gestelwortels door 

een reuzenzwam zodanig aan-
getast dat de stabiliteit van de 
boom niet meer gegarandeerd 
kan worden. Dezelfde reuzen-
zwam heeft in een beperktere 
mate de wortels van een tweede 
boom aangetast. 

Het verwijderen van alleen de 

eerste boom zou echter  de sta-
biliteit van de ander in gevaar 
brengen, door zonnebrand als 
gevolg van meer licht en extra 
windbelasting. 
Maatregelen om een of beide 
bomen te behouden waren niet 
mogelijk. Omdat de bomen een 
acuut gevaar vormen voor de 
openbare veiligheid mogen ze 
zonder kapvergunning gekapt 
worden. 

Heiloo - Op zaterdag 9 april 
geeft Muziekvereniging Eens-
gezindheid in de concertzaal 
van de aula GGZ om 20.00 uur 

Sprookjesconcert een concert waarbij beken-
de sprookjes, oude legendes en 
vergeten sagen weer tot leven 
worden gebracht. Onder leiding 
van dirigent Ikina van der Aar zal 
zowel het groot-, leerlingen- en 

opstaporkest de muzikale om-
lijsting vormen voor dit concert. 
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn 
vanaf 19.00 uur te verkrijgen aan 
bij de entree van de aula aan de 
Kennermerstraatweg 464. 

Irene Bouman gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de uitzending 
van de 100 van Castricum is gast 
Irene Bouman. Bouman is twin-
tig jaar lang actief geweest in 
de lokale politiek als gemeente-
raadslid namens GDB, Gemeen-
te- en Dorpsbelang Castricum. 
Bij haar afscheid van de raad in 
maart 2010 werd ze voor haar ja-
renlange inzet beloond met een 
Koninklijke onderscheiding. De 
uitzending is op donderdag 31 
maart van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Foto: Combi Loek Anderson. 
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 13 april 2010 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

1 uur gratis 
bowlen

De oPlossing van De vorige Puzzel was: erfDienstbaarheiD. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

A. Roozendaal, Uitgeest: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. E. Meijer, Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. P. de Boer, Castricum: Cadeau-
bon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. M. Sanders, Uitgeest: Oud Hollandse Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. A. 
Velzeboer, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. R. Rafaela, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. A. 
Peters, Castricum: Heel staatslot met jackpot af te halen bij Primera in Castricum. J. Wiegers, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in  
Castricum. T. Klören, Bakkum: Gratis maand sporten bij Sport 4 me in Castricum. C. Algera, Uitgeest; J.M. Groot-Druijven, Limmen; D.E. Dirkse, Castricum; B. de Goede, 
Uitgeest

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Oud Hollandse 
tulband

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a,
1901 TX Castricum 

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
30 maart 2011

Raadsactiviteiten 31 maart 2011
Tijd Onderwerp
19.30-20.45 uur Presentatie over bestemmingsplan Heereweg 89 Bakkum en 
 gelegenheid voor insprekers opvatting kenbaar te maken1

21.00-22.00 uur Werkgroep Dualisme en Bestuurlijke Vernieuwing
21:00-22:00 uur Presentatie over ontwerp-bestemmingsplan Paulusschool en 
 gelegenheid voor insprekers opvatting kenbaar te maken
22.00-23.00 uur Presentatie plan Energieneutrale gemeente

Burgers worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken en raadsleden kunnen vragen stellen. De raadsac-
tiviteit biedt daartoe meer gelegenheid dan inspreken in de carrousel. Indieners van zienswijzen worden geïnformeerd over 
de raadsactiviteit.

Raadsplein 7 april 2011
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp 
19:30 -21:00: Verordening Inburgering
19:30- 20:00 Vervolg bespreking bestemmingsplan kern Limmen
20:00 -21:00 Bestemmingsplan Paulusschool te Castricum
21:15- 22:15 Bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum 

Raadsvergadering
v.a. 22.30 uur: Besluitvorming over:
 Bestemmingsplan kern Limmen (ovb uitkomsten carrousel)

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke locatie in Limmen en op www.castricum.nl 
> Actueel > Agenda >. Er kan alleen ingesproken worden op onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op onder-
werpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Wethouder Zonjee heeft 23 maart samen met de kinderen uit groep 5 van de Johannesschool tien eiken geplant op de Roemers-
dijk. Kinderen weten nu waarom bomen nuttig zijn en dat bomen ook heerlijke vruchten kunnen geven. Het thema van dit jaar 
was ‘Bomen smaken naar meer’. Van een tas vol vruchten mochten de kinderen raden wat het was.

roemersdijk tien eiken rijker 



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
170311 Beethovensingel 7 in Castricum
 Het plaatsen van een erker
 Heereweg 17 in Castricum
 Het bouwen van een woning 2de Fase
210311 De Boogaert 20 in Castricum
 Het wijzigen van de gebruiksvergunning
230311 Heereweg 1 in Castricum
 Het verharden van de kuilplaats
 Costerstraat 11 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Duinweg 5 in Castricum
 Het slopen van een woning met garage
240311 Duinenbosch 6 in Castricum
 Het herstellen van de woning dat 
 beschadigd is door brand
250311 Prins Bernhardlaan 14 in Akersloot
 Het plaatsen van een terrasoverkapping

Ontwerp monumentenvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van 31 maart 2011 de volgende ontwerp 
monumentenvergunning gedurende 6 weken ter in-
zage ligt.
 Van Oldenbarneveldweg 40
 Het renoveren en isoleren van het dak

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV).
Wij wijzen u er met nadruk op dat de zogenoemde 
“Uniforme openbare voorbereidingsprocedure” 
(UOV), zoals geregeld in artikel 3.12 e.v. van de Al-
gemene wet bestuursrecht jo. artikel 14a van de Mo-
numentenwet 1988 van toepassing is. Dit betekent 
dat ons voornoemd besluit nog niet definitief is. Het 
gaat hierbij om een zogenoemd “Ontwerpbesluit”. 

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, tel. (0251) 661 122. 

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
010311 Prinses Margrietstraat 40 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
140311 Burgemeester Mooijstraat 20 in Castricum
 Wijzigen bestemming kantoor naar 
 detailhandel
210311 Kerklaan 3 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel
 Nachtorchis 5 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen
 De Bloemen 71 in Castricum
 Het plaatsen van een elektronische
 scorebord
 Het Wamellant 8 in Castricum
 Het uitbreiden van de badkamer
220311 Geesterweg 9 in Akersloot
 Het slopen van een toiletgebouw
 Zomerschoon 67 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Voorweide 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
230311 Duinenbosch 3 in Castricum
 Het slopen van diverse panden

APV-vergunning
210311 M&M Fleurs
 Standplaatsvergunning voor de verkoop 
 van bloemen op de zaterdagen op het 
 Kooiplein te Castricum.
210311 ‘De Vrienden van de Bakkerij’
 Evenementenvergunning voor het organi-
seren van een evenement op 30 april 2011 op het 
pleintje bij de Maranathakerk te Castricum.
210311 Mevr. Baars
 Vergunning voor het organiseren van twee 

 babybeurzen op 3 april en 16 oktober  
 2011 in sporthal De Bloemen te Castricum.
 Sportcentrum De Bloemen
 Exploitatievergunning en een drank- en 
 horecavergunning voor het perceel 
 De Bloemen 71 te Castricum.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

Bouwvergunning met ontheffing 
250311 Buurtweg 43a in Akersloot
 Het bouwen van een schuur/berging

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 31 maart 2011 t/m 12 mei 2011 bij de 
gemeentelijke locatie Limmen. Een belanghebbende 
kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van 
een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

SubSidie duurzAme energie-
technieken
Burgemeesters en wethouders maken bekend dat 
met ingang van 31 maart 2011 de Subsidieregeling 
Duurzame energietechnieken voor bestaande wonin-
gen 2011 is geopend. De regeling is bedoeld voor 
particuliere woningeigenaren in de gemeente Cas-
tricum en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 
500,- per woning. Op onze website leest u hier meer 
informatie over en vindt u formulieren om de subsidie 
aan te vragen (www.castricum.nl > Politiek en Orga-
nisatie > Visie en beleid > Beleid > Bouwen > Subsidie 
DE-technieken). 

Castricum, 30 maart 2011

Naar het ambt van burgemeester 
van de gemeente Castricum hebben 
in totaal 37 personen gesolliciteerd. 
Onder hen zijn 12 vrouwelijke kan-
didaten. Van de 37 kandidaten heb-
ben/hadden 30 personen een fulltime 
functie in het (lokaal) openbaar be-
stuur, 6 personen hebben een functie 

daarbuiten en 1 persoon heeft geen 
functie.
Onderverdeeld naar politieke richting 
zijn er 13 lid van de VVD, 9 van de 
PvdA, 7 van het CDA, 2 van Groen-
Links, 2 van D66 en 1 van een plaat-
selijke politieke partij. Voor drie solli-
citanten geldt dat ze geen lid zijn van 

een partij of dat dit niet bekend is.
Komende weken wint de Commissaris 
van de Koningin (CdK) inlichtingen in 
over de sollicitanten; en voert daarna 
sollicitatiegesprekken. Half mei wordt 
een eerste selectie aan de Vertrou-
wenscommissie van de gemeente 
Castricum voorgelegd. Uiteindelijk 

zal de vertrouwenscommissie de ge-
meenteraad adviseren over de kandi-
daten. 
Naar verwachting maakt de gemeen-
teraad eind juni bekend welke kandi-
daat de gemeenteraad aanbeveelt en 
kan in september de nieuwe burge-
meester worden geïnstalleerd.

Burgemeester Emmens-Knol neemt per 
1 mei afscheid van de gemeente Castri-
cum. Ondertussen zijn de gemeenteraad 
en de organisatie druk met het aantrek-

ken van een nieuwe burgemeester. Zou 
het niet leuk zijn als u de nieuwe burge-
meester nu alvast wat kunt meegeven? 
Wij roepen iedereen op – jong en oud -  

nu reeds een brief aan de nieuwe bur-
gemeester te schrijven. Zo kunt u hem 
of haar alvast warm maken voor onze 
mooie gemeente. 
In de brief mag u van alles kwijt. Wat u 
wilt van de nieuwe burgemeester, waar 
u op hoopt, wat wilt u hem/haar per se 
vertellen, hoe ziet u de toekomst met de 
‘nieuwe’,  wat denkt u dat de nieuwe 
burgemeester moet weten uit het verle-

den. Wat moet de nieuwe burgemeester 
voor onze gemeente betekenen? 
De leukste brieven worden op onze web-
site gepubliceerd en alle brieven worden 
gebundeld aan de nieuwe burgemeester 
aangeboden tijdens de installatie. 

Stuur uw inzending naar: communicatie@ 
castricum.nl met als onderwerp ‘beste 
burgemeester’. 

burgemeestersvacature: 37 sollicitanten

Wat wilt u kwijt aan uw nieuwe burgemeester?

beste burgemeester….. 

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:




