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Beleid tegen toename 
suïcidegevallen spoor
Castricum - Tussen Alkmaar 
en Castricum is het aantal suï-
cidegevallen sterk toegenomen. 
Daarom wil demissionair mi-
nister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat beleid inzetten om 
het aantal zelfmoorden op het 
spoor terug te dringen in over-
leg met spoorbeheerder ProRail. 
Op het traject waren er in 2006 
vijf, in 2007 een, in 2008 vijf en 
in 2009 acht suïcidegevallen. In 
de afgelopen jaren heeft ProRail 
maatregelen getroffen, zoals het 
plaatsen van hekwerken, het in-
zetten van vaste en mobiele ca-
mera’s ter observatie en preven-
tie en het snoeien en het plegen 
van kaalslag van beplanting op 
locaties waar relatief vaak suï-
cide wordt gepleegd. Daarnaast 
zijn de overwegen aangepast en 
werden beveiligers van surveil-

lancediensten en Boa’s ingezet. 
Op het traject vinden de mees-
te suïcides plaats op of nabij de 
overwegen. 
De VrijeLijst heeft het college 
een aantal vragen over het voor-
nemen van de minister gesteld. 
Ron de Haan: “Wij willen weten 
of het college in de nota railvei-
ligheid van de minister een ope-
ning ziet om de gevaarlijke en 
bovendien verkeersremmen-
de werking van het spoor dwars 
door Castricum aanhangig te 
maken bij de minister en Pro-
Rail. Zodanig dat alle mogelijk-
heden en varianten om de over-
last en risico’s terug te dringen 
worden onderzocht. Ook de va-
riant waarbij wordt voorgesteld 
om het aantal spoorwegkruisin-
gen in de gemeente te reduce-
ren.” 

Met gouden wieken...
Castricum - Duivenmelker Anton Tromp is de afgelopen periode druk bezig geweest met het trainen van 
zijn jonge duiven. Als het weer het toelaat, worden de duiven elke dag een beetje verder losgelaten. Zij 
moeten vervolgens de weg terug zien te vinden naar hun hok. Anton maakt deel uit van duivenvereniging 
Gouden Wieken. Vanaf 9 april gaan de wedvluchten weer van start. Foto: Peter van Renen.

Flinke bezuinigingen in aantocht  
Castricum -  De onderhandelin-
gen om te komen tot een nieuw 
college zijn vergevorderd en in 
een cruciale fase aangekomen. 
In grote lijnen is er gemeen-
schappelijkheid over de bezui-
nigingen. 
De onderhandelaars zijn het er 
over eens dat minimaal ander-
half tot twee miljoen per jaar be-
zuinigd moet zijn in 2013. 
Binnen de uitgaven van de ge-
meente als organisatie zal uitein-
delijk ook nog eens een bezuini-
ging van circa 1,5 miljoen gevon-
den moeten worden. 
De partijen, VVD, CDA, CKenG 
en D66, zijn het ook eens over 
het verder uitwerken/verken-
nen van bebouwingsplannen in 
Zuid 3 en de Startingerweg in 
Akersloot, de Zandzoom en de 
omgeving de Cameren in Lim-
men en de al bestaande bouw-
plannen in Castricum. 
Bouwen in parken en plantsoe-
nen is niet aan de orde net zoals 
het bouwen in het groene bui-
tengebied van de gemeente. Op 
lange termijn, zo vinden de on-

derhandelaars, wordt ingezet op 
een nieuw regionaal zwembad. 
Begin 2012 moet duidelijk zijn of 
dat een haalbare optie is. 
Het overleg wordt  voortgezet op 
donderdag 8 april. 
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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.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
25-03-2010: Thomas Alexander, 
zoon van T. Nijhof en M.F. Herre-
brugh, geboren te Alkmaar. 26-
03-2010: Sara, dochter van A.H.J. 
van Borre en C. Zeegers, gebo-
ren te Alkmaar. 26-03-2010: Ju-
lia, dochter van A.H.J. van Borre 
en C. Zeegers, geboren te Alk-
maar. 30-03-2010: Sven, zoon 
van T.J. Laan en M.C.P. Klein, ge-
boren te Castricum.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-03-2010: Banning, Martijn 
L.H. en van Wijk, Sacha D., bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-03-2010: Abubaker Moham-
mad Taher Sayed Mohammad en 
de Ruijte, Johanna C.M., beiden 

wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
24-03-2010: Sodenkamp, Louis 
P., oud 82 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met M.C.A. van 
der Haas. 25-03-2010: Tromp, 
Elisabeth M., oud 69 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met G.B.J. Snik. 30-03-
2010: Admiraal, Jacobus W., oud 
87 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met C.M.T. Kager. 31-
03-2010. Kroone, Wouter I., oud 
65 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met J.W. Heisterkamp.
Wonende te Limmen:
24-03-2010: van der Steen, Elisa-
beth M., oud  76 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met N.W. Bakker. 29-03-2010: 
Nannes, Godeliva P., oud 87 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
geweest met A. Admiraal. 

‘Magic the Gathering’-
toernooi in Castricum
Castricum - In Uitgeest wor-
den sinds enkele jaren regelma-
tig ‘Magic the Gathering’-toer-
nooien georganiseerd. Op za-
terdag 17 april zal ook in Castri-
cum een Magic-toernooi gehou-
den worden. Magic is een strate-
gisch kaartspel dat overal op de 
wereld in toernooiverband ge-
speeld wordt. Voor meer infor-
matie over het spel kan men op 
www.janr.nl een kijkje nemen.
Het toernooi vindt plaats in sport-
centrum ‘De Bloemen’, De Bloe-
men 71 en de aanvang is 11.00 
uur. Vanaf 10.00 uur kunnen Ma-
gic-spelers zich ter plekke aan-
melden, maar om zeker te zijn 
van een plek op de deelnemers-
lijst kan men het beste van tevo-

ren via e-mail contact opnemen 
met organisator Jan Raaphorst, 
magicuitgeest@hotmail.com. 
Het toernooi in Castricum is een 
zogeheten ‘prerelease’ van een 
nieuwe set kaarten. Dit houdt 
in dat er met kaarten gespeeld 
zal worden die nog niet te krij-
gen zijn in de winkel. De nieuwe 
set heet ‘Rise of the Eldrazi’ en 
het wordt geheim gehouden wat 
de precieze spelmogelijkheden 
van de kaarten zijn. Het is dus 
voor alle spelers nieuw en dan 
gaat het er om dat men ter plek-
ke creatief is met het maken van 
een deck om mee te spelen. Zie 
www.janr.nl voor de details van 
de Magic-toernooien in Uitgeest 
en Castricum. 

Limmen – In de Witte Kerk ex-

Expositie in Witte Kerk Heiloo
poseren de kunstenaressen Tru-
dy Hansen-Desaunois uit Heiloo 
en Els Stroet–de Wolff uit Lim-
men van 14 tot en met 18 april 
van 11:00 tot 17:00 uur.
Trudy schildert ‘de mens in be-
weging’ als thema (zie foto). 
Haar schilderijen zijn warm van 
kleur en ontroert menigeen. In 
de loop van de jaren heeft ze 
haar eigen stijl ontwikkeld. Te-
vens maakt Trudy keramiek beel-
den die eveneens bij deze expo-
sitie te zien zijn.
Els legde zich aanvankelijk toe 
op het maken van aquarellen. 
Middels haar studie bij Artiance 
in Alkmaar is zij op olieverf over-
gegaan. Els schildert met een 
vlotte penseelstreek in warme 
vrolijke kleuren. Haar onderwer-
pen zijn zeer divers. 

Limmen - Op woensdag 14 april 
om 14.00 uur organiseert de 
Zonnebloem, afdeling Limmen, 
in samenwerking met stich-
ting Oud Limmen een bijeen-
komst in de Burgerij. Het pro-
gramma ‘kermis door de jaren 
heen’ belooft weer, zowel boei-
end, als leuk te worden, met veel 

‘Kermis door de jaren heen’
herkenning door het fotomateri-
aal met bekende Limmers door 
de jaren heen. Ouderen en gas-
ten van de Zonnebloem, afdeling 
Limmen worden uitgenodigd. 
Wie slecht ter been is en proble-
men met vervoer heeft kan bel-
len met mevrouw De Ruiter, tel. 
072-5051861.
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Hulp bij administratie 
voor dementerenden
Regio - Op dinsdag 13 april, van 
19.30 tot 21.00 uur, is er weer 
een Alzheimercafé in Castricum. 
Het onderwerp is ‘Hulp bij admi-
nistratie bij dementie’. 

Voor meer bijzonderheden is 
men welkom bij het Alzheimer-
café in Serviceflat Sans Souci 
aan de Nansenlaan in Castricum. 
De deur is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 

toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door een 
vaste gespreksleider. 

Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na te 
lezen. via 06-33631872.

Bazaar in De Santmark 
Castricum - Op zaterdag 17 
april wordt in het zorgcen-
trum de Santmark tussen 10.30 
en 15.00 uur een rommelmarkt 
en bazaar gehouden. Op deze 
markt worden praktische artike-
len te koop aangeboden die door 

de dames van de handwerkclub 
zijn gemaakt. Verder worden ook 
sieraden, zelfgemaakte kaarten 
en dergelijke verkocht. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan de bewoners van de Sant-
mark. De toegang is gratis.

Nieuw in Orlane Salon Lianne
Met Lightsheer Diode Laser 
permanente haarreductie
Bakkum - Orlane Salon Lianne 
heeft het aanbod lichaamsver-
zorging uitgebreid met de Lights-
heer Diode Laser. Dit is een ge-
avanceerde nieuwe technolo-
gie ontworpen om comfortabel, 
snel en betaalbaar ongewenste 
haren duurzaam te verwijderen. 
Schoonheidsspecialiste Lianne 
van Zuidam-Mooij: “De LightS-
heer behoort tot de beste ontha-
ringslasers ter wereld en onder-
scheidt zich op vele punten van 
alle andere methodes.”
Ongewenste haargroei kan een 
hinderlijk cosmetisch probleem 
vormen. Er zijn vele manieren 
om ongewenste beharing te be-
strijden. “Harsen en waxen is 
onprettig en het resultaat is na 
een paar weken alweer verdwe-
nen”, vertelt Lianne. “Elektrische 
epileren is pijnlijk en de behan-
deling duurt heel lang. Met de 
lichtflitsmethode is wel resultaat 

te bereiken, maar deze methode 
is niet geschikt voor iedereen en 
het gaat om een zeer langdurige 
behandeling.” 
Met de Lightsheer Diode Laser 
zijn veel minder behandelingen 
nodig om een permanent resul-
taat te krijgen, omdat meerde-
re haren tegelijk worden aange-
pakt en omdat de laser heel ge-
richt werkt. “De Lightsheer ge-
bruikt het pigment in de haar 
om het haarzakje te vernietigen”, 
vervolgt Lianne. “Deze methode 
is geschikt voor alle huidtypen 
en dus ook voor de zeer donke-
re huid. Omdat tijdens de behan-
deling de huid constant gekoeld 
wordt, ervaar je geen pijn of on-
gemak. En het is helemaal veilig.” 
Voordat de behandeling begint 
wordt eerst uitgelegd hoe het al-
lemaal werkt en kunnen er vra-
gen gesteld worden. “Het resul-
taat is afhankelijk van de dicht-

heid, kleur, diameter en plaats 
van de beharing. Meestal zijn er 
tussen de vijf tot zeven behan-
delingen nodig en dan ervaar je-
zelf als haarvrij!” Ter introductie 
wordt deze behandeling tot au-
gustus van dit jaar aangeboden 
tegen een gereduceerd tarief. 

Bel voor een afspraak naar Lian-
ne: 06-24828728 of mail naar or-
lanesalonlianne@hotmail.com. 
Het adres van de salon in Van 
Uytrechtlaan 26 in Bakkum. Kijk 
voor meer informatie over Orla-
ne Salon Lianne op www.salon-
lianne.nl. 

Een mooi duingebied
Ik woon ruim 40 jaar in Bakkum, maar verbaas mij nog altijd over het 
beheer van de PWN van ons mooie duingebied. Een prachtig stukje na-
tuur is sinds kort weer verleden tijd. Wederom een nieuw project van de 
PWN. Vorige week fietste ik op ‘de heuvel’ op weg naar het strand waar 
aan de linkerzijde altijd prachtige duindoorns stonden. Wat schetst mijn 
verbazing? Alle duindoorns zijn door de PWN weggeschoffeld. Waar in 
september en oktober altijd honderden vogels in zaten, is nu geen duin-
doorn meer te bekennen. Het zal vast wel een doel hebben, maar voor 
mij onbegrijpelijk dat dit allemaal moet wijken. 
Twee jaar geleden heeft de PWN honderden bomen gerooid om tussen 
Egmond en Bakkum een ‘nieuw natuurgebied’ te maken. Maanden is 
men met shovels en vrachtauto’s in het bos bezig geweest om bomen 
en struiken die er al jaren stonden, te rooien. Prachtig stukje natuur he-
lemaal vlak gemaakt. Voor mij wederom niet te begrijpen. Ik, en vele 
andere mensen die al jaren in dit duingebied fietsen en wandelen, weten 
ook de tijd dat fazanten, konijnen en patrijzen in grote aantallen in het 
duingebied te vinden waren. Een pracht om te zien. Nu is het uitgestor-
ven en moeten de dieren plaatsmaken voor onbegrijpelijke projecten van 
de PWN, die maatschappelijk ook nog een vermogen kosten. 

Fietsen doe ik regelmatig door het duingebied van Bergen en Schoorl 
waar de PWN geen beheerder is (en ook geen duinkaart nodig is). Dit 
prachtige duingebied verandert minimaal en is fantastisch om te fietsen 
en te wandelen. Wat is het volgende project van de PWN?
(Naam en adres bekend bij de redactie).

Expositie en film over de 
oorlog bij Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op 11 april is op-
nieuw de expositie te bezichtigen 
met als onderwerp ’65 jaar be-
vrijding Castricum en Bakkum’. 
Er zijn veel foto’s en materialen 

te zien, die betrekking hebben 
op de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast draait er doorlopend 
een door Loek Zonneveld sa-
mengestelde film met origine-
le beelden uit die tijd. De ope-
ningstijden zijn gewijzigd zijn. 

Het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b is opengesteld van 
12.00 tot 17.00 uur. 
De expositie is ook nog te be-
zichtigen op de eerste zondag 
van mei.

De Wilhelminalaan maakt zich op om de bevrijding te vieren.

Castricum - Op zaterdag 24 
april organiseert  de Castricum-
se natuurfotograaf Peter Zwitser, 
een dagexcursie naar de Oost-
vaardersplassen. Tijdens de ex-
cursie zullen zeker vier obser-

Vogels kijken vatiehutten bezocht worden, tij-
dens evenzovele wandelingen. 

Vanaf enkele verhoogde oserva-
tiepunten aan de randen zal het 
gebied worden afgespeurd op 
zoek naar vossen en zeearend.
Men dient zich voor deze excur-

sie op te geven en voor meer in-
formatie betreffende tijd- en 
plaats van vertrek, kosten kan 
men kijken op www.pbase.com/
peterzwitser. De excursie is niet 
geschikt voor jonge kinderen. 
Opgeven kan tot twee dagen 
voor vertrek.

VVD geeft het voorbeeld!
Tijdens de verkiezingen heeft de VVD duidelijk gesteld dat een begro-
tingstekort niet mag worden bestreden met lastenverhoging voor de 
burger, maar door bezuinigingen op de uitgaven. De kiezer heeft dat 
goed begrepen en met zijn/haar stem de VVD (weer) tot de groot-
ste partij gemaakt. Maar: belofte maakt schuld en goed voorbeeld doet 
goed volgen. Daarom heeft de VVD een motie ingediend, die voorstelt 
dat raadsleden, die voorheen nog een PC en een printer konden bestel-
len op rijkskosten dat voortaan moeten betalen van hun raadsvergoe-
ding. Als deze motie wordt aangenomen (waar de VVD echt op rekent) 
dan betekent dat eens per vier jaar een besparing van circa 25.000 euro. 
De motie komt medio april 2010 in stemming. 
Marcel Jansen, raadslid VVD. 
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Programma 8 april t/m 14 april 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur
“De Gelukkige Huisvrouw”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 19.00 & 21.45 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur

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

“Alice in Wonderland 3D (NL)”
vrijdag 21.30 uur 

maandag 20.00 uur
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag 20.00 uur 
“Millennium 2”

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

“Invictus”
zaterdag & zondag 13.00 uur 

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

zaterdag 13.00 & 16.00 uur
zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“IEP!”

Invictus vertelt het inspirerende 
waargebeurde verhaal over hoe 
Nelson Mandela (Morgan Free-
man) de handen ineen slaat met 
de aanvoerder van het Zuid-Afri-
kaanse rugbyteam, Francois Pie-
naar (Matt Damon), om hun land 
te verenigen. 
Hij steunt het Zuid-Afrikaanse 
rugbyteam dat kansloos wordt 
geacht. Van Clint Eastwood, ge-
nomineerd voor twee Oscars. De 
voorstelling van 18.30 uur draait 
zonder pauze.

Invictus

De Gelukkige Huisvrouw
Verfilming van de debuutroman 
van Heleen van Royen met Ca-
rice van Houten als huisvrouw 
die na haar bevalling vecht voor 
zichzelf. In de film schiet de stra-
lende jonge vrouw Lea door de 
bepaald niet vlekkeloze geboor-
te van Harry jr., in een angstaan-
jagende psychose. Het gevecht 

wat volgt, in het gesticht tussen 
haar ‘mede-gekken’, en eenmaal 
weer thuis met haar moeder, 
haar man en het verleden, maakt 
De Gelukkige Huisvrouw tot een 
ontroerend, aangrijpend maar 
vooral ook geestige film over de 
universele thema’s als geboorte, 
dood en moederschap.

Nieuw boek verschenen 
van Greet Scholte-Schoen  
Castricum - Greet Scholte-
Schoen  uit Castricum heeft het  
boek ‘Samen meer mens’ uitge-
bracht. Met het boek wil de au-
teur de nieuwsgierigheid wek-
ken. Greet: “Wat zijn uw eerste 
gedachten bij het lezen van de-
ze titel? Hoe zou je min of meer, 
samen meer mens zijn? Ik weet 
zeker dat iedereen meer mens 
wil zijn. Volkomen tot je recht 
komen, mogen zijn wie je bent. 
Ook al ben je gehandicapt, ziek 
of oud, in het zieken– of het ver-
pleeghuis. Daarover gaat het 
boek en over nog veel meer. Over 
hoe verwonderlijk en verrassend 
het leven kan zijn. Wij zijn geen 
eiland, we hebben mensen en 
aandacht nodig.” Greet is gebo-
ren in 1927 en getrouwd in 1950. 
“Ik zit niet graag stil en heb vol-
op kans gehad om bezig te zijn. 
In 2010 ben ik met mijn man 60 
jaar getrouwd, we hebben 8 kin-

deren en 21 klein- en achter-
kleinkinderen. Het is een druk 
en boeiend leven geweest. Nu ik 
het minder druk heb, vond ik dat 
het tijd was om een gedeelte van 
mijn leven op te schrijven. Dat 
heb ik gedaan in: Samen meer 
mens.” 

Katharina, Katharina...
Castricum - De negenjarige 
Katharina Katharina ligt voort-
durend overhoop over van alles 
met haar vader en de hele we-
reld. Op een dag begint zij uit 
boosheid zó hard te stampvoe-
ten dat ze door de vloer zakt en 
in een levensgroot ganzenbord-
spel belandt. 
Daar verzeilt dit dappere meis-
je in allerlei vreemde situaties. 
Zij ontmoet tal van merkwaardi-
ge figuren met wie ze op koorts-
achtige wijze door haar eigen le-
ven zigzagt. Regisseur Peter Bol-

ten van Falkland Toneel uit Hei-
loo heeft deze voorstelling zo 
muzikaal, fysiek en visueel als 
mogelijk neergezet. Daarom is 
de voorstelling doorspekt met 
muziek, humor, vreemde perso-
nages en onwaarschijnlijke ge-
beurtenissen. 
Te zien op zondag 11 april om 
15.00 uur in Geesterhage in Cas-
tricum. Kaartverkoop een uur 
voor aanvang van de voorstel-
ling, telefonisch bij Edith Ot-
to, tel. 072–5334355 of via www.
falklandtoneel.nl.

Nieuwe inzichten rond 
’t Kruispunt naar de raad

Akersloot - Afgelopen donder-
dag heeft een delegatie van de 
SWOA ruim 650 handtekeningen 
ten gunste van het behoud van ’t 
Kruispunt aangeboden aan bur-
gemeester A. Emmens-Knol. De-
ze gaf hierbij aan nieuwe punten 
te hebben gehoord en zegde toe 
die uit te zullen dragen naar de 
gemeenteraad.
Ruim 650 Akersloters hadden 
gehoor gegeven aan de oproep 
hun stem te laten horen met als 
doel de gemeente af te doen 

zien van het plan ’t Kruispunt te 
sluiten en de ontmoetingsplaats 
voor Akerslootse ouderen over te 
hevelen naar De Lelie. Cock Wis-
senburg, voorzitter van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot, 
(SWOA), Piet Reinking, bestuurs-
lid SWOA en Jet de Boer, be-
heerder van ’t Kruispunt, brach-
ten niet alleen de steunbetuiging 
van zoveel Akersloters mee maar 
ook een weldoordacht aantal ar-
gumenten tegen het voorgeno-
men plan.

Het gebouw waarin ’t Kruispunt 
is gevestigd, kon destijds door 
de gemeente Akersloot  worden 
aangekocht door een donatie 
van 250.000 gulden, 65 procent 
van de totale aankoopsom, van 
de Stichting Vrienden van Stram-
merzoom. De stichting stelde wel 
als voorwaarde dat het gebouw 
een functie ten behoeve van de 
ouderen van Akersloot zou krij-
gen. Voor aanpassing aan de ei-
sen van de SWOA en startkos-
ten waren nog zo’n 150.000 gul-
den nodig. Sindsdien is er veel in 
het gebouw en de inrichting ge-
investeerd en konden er door de 
inbreng van zo’n vijftig vrijwilli-
gers veel verschillende activitei-
ten in toenemende mate worden 
gerealiseerd. Bijkomend voor-
deel was dat door al die inspan-
ningen het gebouw tegen rede-
lijk lage kosten kon worden ge-
huurd terwijl het bovendien ook 
door anderen – KBO, Zonne-
bloem, Oranje-vereniging – kon 
worden gebruikt. 

De problematiek rond ’t Kruis-
punt zal op korte termijn in de 
nieuw verkozen gemeenteraad 
ter sprake worden gebracht. De 
burgemeester kon de SWOA-af-
vaardiging toezeggen dat zij de 
zaken die men had ingebracht, 
uit zal dragen naar de raad. 

Dagje uit voor De Tulp
Limmen - Op vrijdag 19 en op 
zaterdag 20 maart organiseer-
de het Oranje Fonds in samen-
werking met Movisie de grootste 
vrijwilligers actie van Nederland; 
NL Doet. 
De activiteitenbegeleiding van 
verpleegafdeling de Tulp van De 
Cameren deed ook mee. Voor 
twintig bewoners hadden zij 

een boottocht georganiseerd. 
Naast het personeel gingen vijf 
vrijwilligers mee die te zien zijn 
op de foto. In Akersloot lag de 
rondvaartboot klaar die richting 
Zaanse Schans ging. 
“Tijdens het varen werd gezon-
gen en gedanst, gedronken en 
gegeten. De senioren genoten”, 
aldus de meisjes. 
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Jan Boesenkool viert 
zeventigjarig jubileum
Castricum - Volgend jaar is het 
zeventig (!) jaar geleden dat Jan 
Boesenkool lid werd van CSV. 
Dat kunnen niet veel leden zeg-
gen. Bijna traditioneel was Jan 
elke dinsdag in zijn heiligdom in 
de kantine aan het werk als het 

clubblad gedrukt moest worden. 
“Ik heb dat altijd met heel veel 
plezier gedaan”, zegt de inmid-
dels 89-jarige veteraan. “Maar 
ja, het clubblad moest wijken 
voor de website en daarom ben 
ik nu elke vrijdag bij de club. Er 

Slecht paasweekend 
voor VV Limmen
Limmen - In het paasweekend 
stonden er voor Limmen twee in-
haalwedstrijden gepland. Eerste 
paasdag tegen de buren uit Hei-
loo: HSV en tweede paasdag te-
gen VSV uit Velserbroek. Op pa-
pier twee zware tegenstanders, 
aangezien ze beide nog volop 
meedoen voor promotie naar de 
tweede klasse (de eerste twee 
gaan over).
De d-pupillen van Limmen had-
den van HSV gehakt gemaakt 
door met 4-0 te winnen. Ook 
werd voor de wedstrijd Limmen 
1 icoon Koen Nijman in de bloe-
men gezet door vice-voorzitter 
Toon Kerssen wegens zijn 250ste 
wedstrijd. Na vijf minuten spelen 
werd uit een corner de bal ver-
keerd getaxeerd door de door-
gaans uitermate betrouwba-
re sluitpost Jesse Piscaer. Om-
dat door geen van de verdedi-
gers een blok werd gezet was 
het voor de HSV spits erg een-
voudig om de bal bij de tweede 
paal binnen te lopen.
Net toen Limmen op zoek ging 
naar de gelijkmaker kreeg HSV 
het tweede presentje van de dag 
gepresenteerd. Wouter Koot, die 
sowieso een ongelukkige wed-
strijd speelde, kopte de bal ver-

keerd terug. De midvoor van 
HSV zei dank u wel en de 0-2 
was een feit. 
Na de rust werd met meer strijd 
en felheid gestart. Al na vier mi-
nuten kreeg Rene Hof de bal in 
de 16 van breedtepass specialst 
Harry Verduin. Hij kon echter zijn 
schoen net niet genoeg achter 
de bal zetten om de keeper te 
passeren. Nog dichterbij het doel 
kwam Limmen na bijna een uur 
voetballen. Uit een corner wist 
Jeroen Veldt in te koppen, maar 
zijn inzet belandde vol op de lat. 
De rebound van Jim Ruiter werd 
knap gepareerd door de HSV 
keeper. Vanaf dit moment werd 
het spel opportunistischer. Het 
was in de 79ste minuut dat mid-
denvelder Jim Ruiter ‘vergat’ het 
kopduel aan te gaan na een lan-
ge bal door het midden. Doordat 
de HSV-spits hier alerter op re-
ageerde dan de Limmer achter-
hoede kon hij de wedstrijd be-
slissen door de 0-3 op de borden 
te zetten. Zonder zich echt te 
hoeven inspannen kon HSV zo-
doende de drie punten mee naar 
Heiloo nemen.
Afgelopen maandag stond de 
inhaalwedstrijd tegen VSV ge-
pland. En ook dit keer wist Lim-

ligt nog weleens wat drukwerk 
op me te wachten. Als er niets te 
doen is, ga ik een beetje oprui-
men.” Indertijd, we praten over 
1941, kwam Jan uit Middelburg 
en meldde hij zich aan bij CSV. 
Om nooit meer weg te gaan! “Ik 
heb lange tijd aan het clubblad 
mogen werken. Dat deed ik met 
veel plezier. Vroeger werd het 
Nieuwsblad voor Castricum door 
mij uitgegeven. Maar ja, tegen-
woordig ben ik met pensioen 
en hebben anderen dat overge-
nomen.” Toch pakt hij elke don-
derdag zijn stiel weer op. “Ieder-
een kent Harm van Tipos. Harm 
heeft een Heidelberg-machine, 
een drukpers. Ik leer hem hoe hij 
daarmee moet werken.”

Waarna hij nog een keer terug-
komt op het clubblad. “Het is 
jammer dat het clubblad weg 
is. Je komt de kantine binnen 
en hebt meteen wat in handen. 
Nu druk je op een knop, kijkt 
hoe laat je moet vertrekken, wat 
de uitslagen zijn en drukt weer 
op de knop. Ik begrijp het heel 
goed. FC Castricum moet met de 
tijd mee. Maar ik blijf het jammer 
vinden.” (Foto: Han de Swart)

Red Stars sluit de 
oefenreeks positief af
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zondag de oefenreeks af-
gesloten met een 16-11 over-
winning op Thamen. De Castri-
cummers kwamen opvallend be-
ter voor de dag dan in de eer-
ste twee, verloren oefenwedstrij-
den. Verdedigend werden, onder 
leiding van werpers Martijn Zon-
dervan (vier innings) en Joost 
Kuijs (vijf innings), maar twee 
veldfouten gemaakt. Aanvallend 
deden Mark Kuijper en Niek 
Kuijs van zich spreken. Zij sloe-
gen de bal over de hekken voor 

een homerun. Niek Kuijs kwam 
tot een slaggemiddelde van .666, 
zijn broer Joost scoorde .600.
Red Stars, dat zes jaar terug 
nog uitkwam in de zesde klas-
se, speelt dit seizoen derde klas-
se. De competitie start op zon-
dag 11 april, met een uitwed-
strijd bij Double Stars in Heiloo. 
Hierna volgt een thuiswedstrijd 
op zondag 25 april, om 14.00 uur 
tegen Alcmaria Victrix. De overi-
ge ploegen in de competitie zijn 
Sparks Haarlem, Bears en Olym-
pia Haarlem.

Mini WK deelnemers val- 
len met neus in de boter
Castricum - Tijdens de eer-
ste training waaraan Mini WK 
deelnemers mee mochten doen 
kwam de paashaas langs ge-
hupt. De start van de training 

werd vertraagd omdat de paas-
haas zijn eieren op het veld was 
verloren. Zowel de Mini WK 
deelnemers en de Vitesse’22 
mini-pupillen wilden maar al te 

graag de paashaas helpen deze 
terug te vinden. Naast deze ge-
zellige start werd dan toch be-
gonnen met de training en de 
wedstrijden. Aan de gezichten 
van de alle kinderen en meege-
komen ouders was duidelijk af te 
lezen dat zij veel plezier hadden. 
Wie ook wil meetrainen kan zich 
aanmelden via mini-pupillen@
vitesse22.nl.

men helaas niet te winnen. Van 
de slechte reeks van drie wed-
strijden was het verlies tegen 
VSV echter wel de minst ver-
diende. Door een snelle ach-
terstand van 2-0 na 10 minu-
ten leek het al snel een kanslo-
ze missie. Toen Rik Seignette met 
een strakke schuiver de 2-2 bin-
nenschoot was er zowaar weer 
sprake van een wedstrijd.
Na de rust bleef Limmen druk 
houden op het vijandelijke doel. 
Echter een kwartier voor tijd wist 
de uitermate gevaarlijke rechts-
buiten van VSV dit keer op links 
door te breken. De goed door-
gelopen middenvelder van VSV 
was niet meer af te stoppen en 
wist de bal beheerst binnen te 
schieten, 3-2. De laatste minu-
ten werd het nog 4-2 door een 
snelle uitval van VSV en 4-3 door 
Emiel Veldt, maar dit was meer 
voer voor de statistiekenverza-
melaars dan dat het nog invloed 
had op de puntenverdeling. Die 
waren namelijk helaas wederom 
niet voor Limmen. Aankomend 
weekend speelt Limmen de zeer 
belangrijke wedstrijd tegen OFC. 
Limmen dient deze wedstrijd te 
winnen om zich definitief veilig 
te spelen. Van de spelers wordt 
deze week gevraagd om in ieder 
geval deze week nog uiterma-
te scherp en gefocust naar de-
ze wedstrijd toe te leven, wil het 
niet uitdraaien op een vervelend 
slot van de competitie.

Castricum - Zondag 11 april 
gaat bij AV Castricum het baan-
seizoen van start met de trai-
ningspakkenwedstrijd. De-
ze wedstrijd, met een program-
ma voor pupillen tot masters, is 

Trainingspakkenwedstrijd bij AVC
alleen voor eigen leden en een 
goede voorbereiding op het ko-
mende seizoen. 

Alle informatie is te vinden op de 
AVC-site www.avcastricum.nl.
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Swingen in De Burgerij met 
Phil Haley en All Shook Up
Limmen - Met Phil Haley and 
his Comments op het podium 
weet je dat je eersteklas enter-
tainment te zien krijgt. En dat het 
amusement van dik een halve 
eeuw geleden nog springlevend 
is en nog lang niet vergeten, ge-
tuigt elk optreden van dit kwar-
tet. Op 17 april staan ze op het 
podium in De Burgerij.  
Pettycoats, jackets, corsages, 
tasjes, rock & roll-shoes en Bill 
Haley op het podium. Tenminste, 
zo lijkt het op het allereerste ge-
zicht. En of Alan nu op zijn knie-
en speelt, of de contrabas be-

klimt, altijd jammert en scheurt 
zijn saxofoon boven de strak-
ke, rauwe, opzwepende drums 
van Brian uit. De tweede band 
van de avond is All shook up! 
Een rock’n’roll band uit Amster-
dam. Zij spelen nummers van El-
vis, Eddie Cochran, Chuck Berry, 
Jerry Lee Lewis en andere hel-
den uit de jaren vijftig

De kaarten kosten in de voorver-
koop 9,50 euro, te bestellen bij: 
SRR Partytime  of De Burgerij.  
Kaarten aan de deur 12,50. Aan-
vang: 21.00 uur. 

Fysiotherapiepraktijk Kees Rootjes 
twintig jaar in oude kleuterschool 
Castricum - Het is twintig jaar 
geleden dat Kees Rootjes zijn fy-
siotherapiepraktijk opende aan 
de Dorpsstraat 109 in Castricum. 
Na een aantal jaren gewerkt te 
hebben in de voormalige praktijk 
van mevrouw Melisse, besloot 
Kees de stap te nemen om een 
eigen praktijk te starten.
De mogelijkheid bood zich aan 
om enkele lokalen te huren in de 
voormalige katholieke kleuter-
school naast de Pancratiuskerk. 
Samen met de steun van spelers 
van rugbyclub Cas RC en ande-
re vrijwilligers, onder andere op 
hulp -op bedr heeft Kees de lo-
kalen laten verbouwen tot een 
fysiotherapiepraktijk.
Naast drie behandelcabines liet 
Kees ook een ruimte maken voor 
een oefenzaal/fitnessruimte, wat 
voor die tijd zeer vooruitstre-
vend was en later binnen de we-
reld van fysiotherapiepraktijken 
steeds meer zou worden toege-
past. De ambitieuze praktijkhou-
der bleef zelf ook niet stilzitten. 
Hij ging zich steeds meer verdie-
pen in de sportfysiotherapie. Via 
het I.A.S. (International Associati-
on of Sportscience) bekwaamde 

hij zich tot een succesvol sport-
fysiotherapeut. Met zijn kennis 
en enthousiasme werd hij niet 
alleen een bekend sportfysiothe-
rapeut in de omgeving van Cas-
tricum, maar werd hij ook ge-
vraagd om bij de trainerscursus-
sen van de K.N.V.B. inspannings-
fysiologie lessen te geven en is 
hij regelmatig gastdocent bij het 
I.A.S. te Gennep.
In zijn gedrevenheid de gezond-
heid van de mens voor ieder bin-
nen handbereik te brengen, or-
ganiseert hij regelmatig in de 
praktijk lezingen over onder 
meer rugscholing, inspanning- 
en looptrainingen. Hij wil niet al-
leen curatief (genezend) stimu-
leren maar ook preventief (voor-
komend) aanpakken! Zo heeft 
Kees, met dit doel voor ogen, sa-
men met Nico Castricum het be-
drijf Team Fit opgericht, waarmee 
zij het belang van een gezonde 
levensstijl ook binnen het be-
drijfsleven willen promoten; met 
als gevolg dat het ziekteverzuim 
zal worden teruggedrongen.
Inmiddels is de praktijk een be-
grip geworden in Castricum. 
Het is een professionele prak-

tijk waar zeven fysiotherapeuten, 
een haptonoom en een admini-
stratief medewerkster werkzaam 
zijn, met ieder hun eigen specia-
liteit en karakter. Omdat Kees al-
tijd zelf op niveau heeft gesport, 
eerst voetbal en later bij AVC 
hardlopen, én dat deze affiniteit 
met de sport ook geldt voor zijn 
medewerkers, heeft de praktijk 
vele connecties met de plaatse-
lijke sportverenigingen; wat be-
tekent dat ‘sportend Castricum’ 
veel wordt gezien in de praktijk. 
Ondanks al die professionaliteit 
is de gemoedelijkheid en toegan-
kelijkheid van de praktijk behou-
den gebleven. Nog velen zeggen 
als ze de praktijk binnenlopen en 
de originele tegeltjes op de vloer 
zien: “Lang geleden zat ik hier 
nog op school!” Ze wijzen zelfs 
de plek nog aan waar ze zaten 
en herinneren zich weer de non-
nen die hun les gaven.
Kees Rootjes is niet van plan om 
het bij deze twintig jaar te hou-
den. Hij heeft nog veel ambitieu-
ze plannen, dus kunnen de in-
woners van Castricum nog lan-
ge tijd van hun ‘oude school’ ge-
bruik maken! 

Hennepplantage in loods
Limmen - Woensdagmorgen 
een week geleden deed de po-
litie een onderzoek in een be-
drijfsloods aan de Oosterzijweg 
in Limmen. In de loods bleek in 
een voormalige koelcel een pro-
fessionele hennepkwekerij te 
zijn ondergebracht. In de kwe-
kerij stonden 1.700 stekken die 
net waren geplant. Uit de toe-
stand waarin de kwekerij ver-

keerde kon worden gezien dat er 
al meerdere oogsten waren ge-
daan. De planten en de appara-
tuur werden in beslag genomen.
 Onderzoek wees uit dat er met 
de elektriciteitsmeter was ge-
knoeid. In een woning naast de 
loods werd een 65-jarige man 
aangehouden. Hij is voor ver-
hoor overgebracht naar het po-
litiebureau. 

Gratis lezing Baby in Balans

Castricum - Forte Kinderopvang 
organiseert op maandag 12 april 
vanaf 20.00 uur een gratis lezing 
‘Baby in Balans’. De lezing wordt 
gehouden in kinderdagverblijf de 
Vuurtoren, Dorcamp 3 in Castri-
cum. Spreker is Annemarie Do-
ze van Metis Ouderschapscoa-
ching. Zij vertelt: “Hoewel wij de 
wereld grotendeels waarnemen 
via onze zintuigen, maken ba-
by’s daar nog meer gebruik van. 
Bij de lezing wordt de zintuiglijke 
waarneming van baby’s uitge-
legd. Ook wordt het verband tus-
sen aanraken en communicatie 
toegelicht: hoe kun je deze taal 
gebruiken om nog beter te com-
municeren met je baby?” Ook zal 
er in deze lezing een voorproefje 
op de kunst van het babymasse-
ren gegeven worden. Geïnteres-
seerden kunnen zich tot 9 april 
onder vermelding van hun naam 
en het aantal personen opgeven 
via info@fortebv.nl, of tel.: 0251–
658058. 

Beeldhouwen en brons 
gieten bij Toonbeeld
Castricum - Beeldhouwen voor 
kinderen en volwassen: het kan 
allebei bij Toonbeeld. Op woens-
dagmiddag 7 april om 16.00 uur 
start er een korte cursus beelden 
maken voor kinderen van beel-
houwschuim, gips en draad. De-
ze cursus is bedoeld voor kinde-
ren tussen 6 en 13 jaar. 
Op 17 april start er een korte 
cursus bronsgieten. In deze cur-
sus kunnen in de loop van het 
jaar ontstane beelden afgegoten 
worden in brons. De cursus om-
vat het zelf invormen en afwer-
ken van de beelden en een be-
zoek aan de Gieterij. Het gieten 
zelf wordt gedaan door de Gie-
terij in Geldermalsen, de firma 
Volkers. Voor mensen die niet bij 
Toonbeeld beeldhouwen is het 

ook mogelijk om een beeld af 
te gieten in overleg. Bij inschrij-
ving ontvangt men een gereed-
schapslijst. Voor informatie over 
de prijzen en de data van de-
ze cursus kan men terecht op  
www.toonbeeld.tv.
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Nestor Blijffitgroep 
AV Castricum 85 jaar
Castricum - Op zaterdag 3 april 
vierde Dick Onrust in de kantine 
van AVC te midden van zijn trai-
ningsmaatjes en zijn familie zijn 
85e verjaardag.
Dick is al 41 jaar lid van Blijffit 
en traint nog elke week. Iedere 
zaterdag trekt hij met zijn groep 
de duinen in voor een training op 
niveau. Vaste afsluiting van de 
training is een potje voetbal.
Dick is echt de nestor van de 
groep, of zoals zij zelf zeggen de 
peetvader. Naast zijn sportieve 
activiteiten is Dick ook als vrij-
williger een groot voorbeeld voor 
AVC. Zo verkoopt hij altijd een 
grote hoeveelheid Grote Clublo-
ten, werft hij adverteerders voor 
het clubblad en zit hij achter de 
inschrijftafel bij de boslopen. 
Daarnaast weet hij zijn trainings-
maatjes steeds weer te stimule-
ren om ook hun kennis en kun-
de aan te wenden voor de club. 
Deze en vele andere activiteiten 
waren bij deze gelegenheid voor 
het bestuur aanleiding om Dick 
te onderscheiden met de titel 
‘super vrijwilliger’.
De feestdag begon met de we-
kelijkse training, afgesloten met 
het traditionele partijtje voet-
bal. Alleen was het dit keer een 

match tussen de familie Onrust 
(opa, kinderen en kleinkinde-
ren) tegen de Blijffit maatjes. De 
voorzitter van AVC, Marga v.d. 
Wurf, gaf de aftrap en speelde 
haar partijtje mee.

Na de wedstrijd, die gewonnen 
werd door de familie Onrust, be-
gon het eigenlijke feest. Kof-
fie, appeltaart met slagroom en 
warme cognac. Dit is zo traditi-
oneel, dat als men daar van af-
wijkt, men dit nog jaren te ho-
ren krijgt. Tijdens dit koffie uur-
tje werden de nodige toespraken 
gehouden met bijpassende ca-
deaus. Zo mocht Dick de Gou-
den Voetbalschoen in ontvangst 
nemen, die jaarlijks wordt uitge-
reikt aan de voetballer van het 
jaar. De voorzitter overhandig-
de hem de opgestoken duim met 
het opschrift van super vrijwilli-
ger. Verder kreeg Dick nog een 
professioneel loopshirt en diver-
se andere cadeaus.
Dick is het levende bewijs voor 
het feit dat bewegen, juist ook 
op oudere leeftijd, gezond is. Wie 
ook een 50+-er is en meer wil 
weten over deze groep, kan voor 
vragen terecht bij info@avcastri-
cum.nl.

Dick Onrust staande derde van rechts tussen z’n maatjes. Foto: Wim 
Behrens.

Croonenburg d1 wint verdiend 
van hekkensluiter Gemini d1
Castricum - Na een drukke vol-
leybalweek, waarin dinsdag na 
zeer goed spel in een spannend 
duel werd verloren van Zaanstad 
dames 2 in de halve finale van 
het Bekertoernooi, was het afge-
lopen zaterdag de beurt aan Ge-
mini om het de Castricumse da-
mes moeilijk te maken. Croonen-
burg moest vlot van start gaan 
om in deze fase van de compe-
titie de laatste belangrijke com-
petitiepunten binnen te slepen. 
Het team wil graag opmars ma-
ken naar de vierde plek, maar 
dan moest er dus wel gewonnen 
worden van de hekkensluiter van 
de derde divisie.
De eerste set begonnen de Cas-
tricumse dames goed. Er werd 
goed op tempo gespeeld en ge-
bruik gemaakt van de dreiging 
door de middenspeelsters Nancy 
van Rooij en Marjolein Hattink. 
Uiteindelijk maakte een ster-

ke service reeks van paser-loper 
Ivanka van Vliet op het einde van 
de set het verschil; 25-20.
In de tweede set was de eigen 
foutenlast groot bij Croonen-
burg. Hierdoor liepen de dames 
lange tijd achter de feiten aan 
en kwamen uiteindelijk op een 
15-19 achterstand te staan. Na 
een time-out kwamen de dames 
weer op stoom. De op de mid-
den nieuw ingebrachte Nien-
ke van Lammeren scoorde tac-
tisch veel, maar de eindspurt 
was te laat ingezet. De setwinst 
ging naar Gemini; 21-25. Meer 
druk in de service van spelver-
deelster Rebecca Boonman en 
Ivanka van Vliet maakte uitein-
delijk dat de dames van Gemi-
ni in de derde en vierde set on-
der druk kwamen te staan. Marit 
Rijks werd ingebracht op de bui-
tenaanval en kon door snel spel 
gemakkelijk scoren bij de Hilver- Estafette- en trimloop

Akersloot - De Akersloter Mara-
thon Klub (AMAK) en Le Cham-
pion organiseren op zaterdag 29 
mei voor de vijfde keer een es-
tafette- en trimloop. De estafet-
teloop staat open voor iedereen. 
De estafetteloop is een evene-
ment met een ontspannen ka-
rakter. Voor de snelste teams per 
categorie zijn er prijzen beschik-
baar. Er kunnen teams van vier 
lopers meedoen. 
De start vindt plaats bij hand-
balvereniging Meervogels, op de 
Boschweg om 14.00 uur. Hier is 
ook kleed- en douche gelegen-
heid. 
Via www.amak.nu kan er vanaf 14 
april vooringeschreven worden. 

Bedrijven-volleybaltoernooi:

Apart Haarstudio winnaar wisselbeker

Akersloot - Sporthal De Lelie in 
Akersloot heeft zondag 28 maart 
de gehele dag in het teken ge-
staan van volleybal. Tijdens een 
gezellig, sportief en goed bezet 
toernooi is die dag gestreden om 
het officieuze open Akersloot-

se volleybalkampioenschap. En-
thousiaste teams bestaande uit 
mannen en vrouwen, jong en 
oud, ervaren volleyballers en ta-
lenten in de dop hebben acte de 
présence gegeven.
Het was een spannende strijd om 

Fred Gaus reikt de wisselbeker uit aan Ruud Zee, teamcaptain van 
Apart Haarstudio.

de eerste plaats met een verras-
sende ontknoping. Na de twee 
voorgaande edities glansrijk op 
haar naam te hebben geschre-
ven, moest Team Gaus ditmaal 
de overwinning laten aan Apart 
Haarstudio, die daarmee heeft 
voorkomen dat volleybalvereni-
ging Axmeriscota een nieuwe 
wisselbeker moest aanschaffen. 
Volleybalvereniging Axmeriscota 
ziet graag de volleybaltoekomst 
in Akersloot gewaarborgd. Zij 
is daarom op zoek naar nieu-
we leden, die het leuk vinden 
om in competitieverband of op 
een meer recreatief niveau, maar 
vooral op een gezellige manier in 
teamverband aan hun conditie te 
werken. 
Dit seizoen wordt nog tot en met 
26 april getraind op de maan-
dagavond van 20.00 tot 21.30 
uur. Iedereen die geïnteresseerd 
is, kan gratis op proef (één van) 
de resterende trainingen van dit 
seizoen meedoen. Nadere infor-
matie over Axmeriscota is te vin-
den op www.axmeriscota.com.  

De kosten zijn 12 euro per team. 
Dit kan worden overgemaakt op 
girorekening 4106770 ten na-
me van AMAK te Akersloot o.v.v. 
Estafette. Tevens is er een nain-
schrijving. Ook wordt er een in-
dividuele loop gehouden. Lopers 
kunnen maximaal 6x een ronde 
van 3,5 km lopen. 
Hiervoor kan er alleen op de 
dag zelf worden ingeschreven. 
De kosten zijn 3 euro. Starttijd is 
14.05 uur. 
Alle deelnemers krijgen een lus-
trum herinnering. Voor verdere 
informatie: Bert de Jong, tel. 06-
51086569 of bertdejong31@hot-
mail.com, Peter Lansbergen, tel. 
075-6871474 (‘s avonds).

sumse dames, die steeds minder 
antwoord hadden op het spel 
van Croonenburg. Ondanks een 
door de scheidsrechter aan de 
coach van Croonenburg toege-
kende gele kaart, won het team 
deze set; 25-20. De vierde set 
gaf blijk van het feit dat Gemi-
ni zich niet schaart bij de beste 
teams uit de derde divisie. Croo-
nenburg was niet van plan meer 
dan één set uit handen te geven 
en liet de dames van Gemini al-
le hoeken van het veld zien door 
enkele strakke servicereeksen en 
mooie aanvallen van onder an-
dere diagonaalspeelster Mein-
tje Siegel. In de slotfase van de 
wedstrijd kwamen Kirsten Hoog-
land en Petra van Hees nog even 
in het veld om de winst defini-
tief binnen te slepen, 25-16. Een 
verdienstelijke 3-1 overwinning 
voor Croonenburg. En met vier 
punten in de pocket gaan de da-
mes op weg naar de, wederom 
belangrijke, wedstrijd van vol-
gende week tegen Spaarnestad 
dames 1 (om 17.00 uur in Sport-
hal de Bloemen in Castricum.)

Kabouterhandbal gaat dóór
Castricum - Elke maand heeft 
handbalvereniging CSV de af-
gelopen tijd in sporthal De Bloe-
men een handbalmiddag voor 
de allerkleinsten, vier en vijf jaar, 
georganiseerd. Door spelletjes in 
teams en met de bal maakten de 
‘kabouters’ kennis met het hand-
balspel. Vanwege de flinke op-
komst en het grote succes gaan 
de middagen ook in het buiten-
seizoen verder. 
Op 14 april zal de kabouterhand-
bal voor het eerst buiten plaats-
vinden en zal het dus net iets an-
ders verlopen dan de zaalmidda-
gen. zeker gebruik van gaan ma-

ken. De volgende handbalmid-
dagen vinden plaats op 14 april 
en 19 mei van 16.00 tot 17.00 uur 

op Sportpark Wouterland. Ieder-
een is welkom. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met Desley, desleygraas@hot-
mail.com of Anat, anatkos@hot-
mail.com. 
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Pijnlijke start van Van Riet 
eindigt met klinkende zege
Castricum - Pim van Riet is weer 
terug in de Renault Clio Cup en 
dat hebben de toeschouwers bij 
de Paasraces op het circuit van 
Zandvoort geweten. In de eer-
ste race moest hij met rugklach-
ten afhaken, een paar uur later 
scoorde de Castricummer een 
briljante zege.
Pim van Riet kwam met een pijn-
lijke rug al op donderdag naar het 
circuit van Zandvoort. “Daar heb 
ik mijn leven lang nog nooit last 
van gehad”, bekende hij balend. 

Toch weerhield het hem er niet 
van al tijdens de kwalificatietrai-
ning zijn stempel op het week-
end te drukken. Al snel had hij 
de snelste tijd achter zijn naam 
staan maar even later kwam hij 
de pits binnen en zette zijn au-
to neer. “Misschien dat het aan 
mijn nieuwe racestoel ligt maar 
ik kan zo onmogelijk verder rij-
den. Ik verga van de pijn”, ver-
telde de Clio-kampioen van 
2008, die toch niet als kleinze-
rig te boek staat. Maar gelukkig 

bleef zijn snelste tijd staan. Bij de 
start van de eerste race worden 
de eerste acht uit de kwalifica-
tietraining in omgekeerde volg-
orde op de startgrid gezet. Van 
Riet zou dus als achtste starten 
en kwam sterk uit de startblok-
ken. Al snel had hij de zevende 
plaats te pakken maar even la-
ter schoof hij de grindbak in en 
spoedig daarna zette hij zijn au-
to weer in de pits. “Ik heb niet 
alleen last van de pijn maar ook 
totaal geen gevoel meer in mijn 
linkerbeen. Alleen wat trillingen. 
Daardoor schoot ik ook van de 
baan. Dit is gevaarlijk, ik stop er-
mee”, zei hij ontzettend teleurge-
steld.
Met een flinke portie pijnstillers 
viel de pijn te harden en zo kwam 
hij toch in de tweede race aan 
de start. Hij behield zijn koppo-
sitie maar niet lang daarna duw-
de Addie van de Ven hem zoda-
nig op dat hij bijna van de baan 
schoot. Van de Ven passeerde 
hem en won, zo leek het. Maar 
na afloop beslisten de sportcom-
missarissen dat diens actie niet 
door de beugel kon en Van de 
Ven kreeg een tijdstraf. Wat de 
overwinning weer terug bracht 
bij diegene die hem ook het 
meeste toekwam: Pim van Riet. 
“Dit is een mooie opsteker want 
zo loop ik niet teveel puntenach-
terstand op. Maar het was toch 
best even afzien. Feit is dat ik blij 
ben weer op het oude nest terug 
te zijn. Ik ben toch echt meer een 
cupracer. Dit soort racen vind ik 
het leukste en uitdagendste in 
de autosport”.

Bewogen paasweekend 
voor spelers FC Castricum
Castricum - Om de paasdub-
bel van FC Castricum te verge-
lijken met de kruisiging en we-
deropstanding van Christus gaat 
wat al te ver. Feit is wel dat de 
manier waarop FC Castricum 
met 2- 1 won van Voorland de 
paasgedachte benaderde. Na de 
bittere nederlaag van zaterdag 
volgde immers een miraculeuze 
winst op tweede paasdag. On-
danks rode kaarten voor Daan 
Hamaker en Bart Kuijs bezorg-
de matchwinner Ralph van der 
Grijp (foto) FC Castricum alsnog 
de zege. Zo leverde een bewo-
gen paasweekend FC Castricum 
een happy end. 
Voorland stoorde geconcen-
treerd de aanvalopzet van FC 
Castricum, zodat de thuisploeg 
maar weinig gelegenheid kreeg 
om aan te vallen. Niettemin kreeg 
FC Castricum in het eerste half 
uur drie kansen. Bart Kuijs ver-
slikte zich in de bal en Tobias de 
Koning schoot met links over na 
een sterke actie van Louis Jan-
sen. Bij de tweede kans van Bart 
Kuijs was het wel raak. Een mis-
lukte frivoliteit van een Voorland 
verdediger was de aanleiding van 
de treffer. Duco de Koning profi-
teerde en de doeltreffende kop-
bal van Bart Kuijs bracht Castri-
cum op voorsprong, 1-0. Voor-
land kwam direct weer langszij 
en Castricum trainer Mark Kra-
nendonk wond zich daarover op. 
“We hebben de voorsprong nog 
niet te pakken of we geven hem 
al weer weg.” Bij de gelijkmaker 

kreeg Louis Jansen een tik tegen 
het hoofd en verloor daardoor 
het duel van Rodney Goudland. 
Aegon Ignatia schoot vervol-
gens vanaf links diagonaal raak 
in de verre hoek, 1-1. FC Castri-
cum was aangeslagen en incas-
seerde voor rust twee gele kaar-
ten, waarvan één met gevolgen, 
zo bleek later.
In de tweede helft haalde Duco 
de Koning uit met links, maar zijn 
schot werd gepareerd door Voor-
land doelman Pascal Stenacker. 
Daan Hamaker gaf een staaltje 
van zijn kunnen aan de rechter-
kant, maar kreeg de rode kaart 
na een ongelukkig moment. Am-
per één minuut later kreeg Cas-
tricum nota bene een tweede ro-
de kaart te verwerken. Bart Kuijs 
ging neer in het 16m gebied na 
van achteren te zijn geraakt door 
een tegenstander. Schwalbe was 
het zware oordeel van scheids-
rechter De Waard. Bart Kuijs kon 
vertrekken met zijn tweede gele 
kaart op zak. 
Vijf minuten voor tijd was het 
Ralph van der Grijp die ineens 
uithaalde. Als een granaat viel 
de bal achter Stenacker, 2-1 voor 
FC Castricum. In de bloedstollen-
de slotfase werd Voorland nog 
tweemaal gevaarlijk. Kofi Amoa-
ha raakte de paal en De Waard 
keurde een goal af van Rodney 
Goudland wegens buitenspel. 
De zwaarbevochten zege was 
binnen en A-junior Roy van Soest 
was the man-of-the-match. Foto: 
Han de Swart.

Selectieteams vol vertrou- 
wen de tenniscompetitie in
Bakkum - Zondag treden de vijf 
selectieteams van Bakkum/Tri-
angel, die uitkomen in de lan-
delijke zondagcompetitie van 
de KNLTB, aan voor hun eerste 
competitiewedstrijd. Voor met 
name het eerste team wordt het 
dit jaar spannend. Vorig jaar pro-
moveerde het team naar de eer-
ste klasse. Drie teams komen uit 
in de derde klasse. Team 2 heeft 
een sterke poule getroffen met 
Atalanta 1 en Grootslag 1 als ge-

duchte medekandidaten voor de 
titel. De andere twee teams zijn 
volwaardige derde klasse teams, 
met een mix aan geroutineerde 
en jeugdspelers, die uit de eigen 
jeugdopleiding van de club ko-
men. Volgens Koeman moet een 
klassering bij de top drie haal-
baar zijn. Alle teams hebben 
zich in de afgelopen winterperi-
ode terdege op het competitie-
seizoen voorbereid. Onder an-
dere door deelname aan de in-

door wintercompetitie, de indoor 
kampioenschappen van het dis-
trict Noord-Holland en het vo-
rige week op de banen van Ar-
thur Hoorn’s Racketcentre in 
Beverwijk gehouden Connecti-
ca Open. In dit laatste toernooi 
hebben de spelers van het eerste 
team, bestaande uit Kim van der 
Horst, Michelle Broersen, Ruud 
Vis, Bart Jan de Kreuk en Ral-
ph Knol, uitstekend gepresteerd. 
Kim van der Horst,  nummer 40 
van de nationale top-100, sleep-
te verrassend haar eerste A-ze-
ge in de wacht in het enkelspel. 
Met Gaby Beelen bereikte zij de 
halve finale in het damesdubbel 
en samen met teamgenoot Bart 
Jan de Kreuk herhaalde zij die 
prestatie in het gemengd dub-
bel. Ruud Vis bereikte de hal-
ve finale van het herenenkelspel 
door in de kwartfinale eredivisie-
speler Jake Mak te verslaan. Sa-
men met teamgenote Michelle 
Broersen bereikte hij de kwartfi-
nale in het gemengd dubbel. De 
eerste speeldag van de compe-
titie is 11 april. Het tweede team 
begint met een thuiswedstrijd te-
gen Amstelpark GS9. De overige 
teams van Bakkum/Triangel spe-
len die dag een uitwedstrijd. Het 
eerste team begint uit tegen Am-
stelpark GS 5.
 Tijdens de competitiedagen op 
11, 18 en 25 april en 2, 9, 16, 30 
mei zijn belangstellenden wel-
kom. Tennisclub Bakkum speelt 
op Tennispark Vinkebaan aan de 
Sifriedstraat. 

De selectieteams van Bakkum/Triangel zijn, door hoofdsponsor Trian-
gel Groep in nieuwe tenniskleding gestoken. Naast het sponsorlogo op 
de rugzijde prijkt op de voorkant het nieuwe TC Bakkumlogo. Op de 
foto: voorste rij geheel rechts hoofdtrainer Geert Koeman en links van 
hem René Kuys, algemeen directeur van de Triangel Groep. Mededi-
recteur Robert IJmker staat op de tweede rij geheel links.

De Salamander start 
nieuw strandvisseizoen
Castricum - Het nieuwe strand-
visseizoen van de Salamander is 
gestart. Bijna alle leden waren 
present op de eerste visdag. Een 
stevige westenwind zorgde voor 
een mooie zee bij afgaand water, 
en dus ook voor vis. De top tien 
vissers van het afgelopen klas-
sement waren ook weer vooraan 
te vinden. Cor Juffermans werd 
eerste met 64 cm, tweede werd 
Hielke Boomsma met 62 cm en 

derde Sjaak Tessel met 56 cm. 
Het wordt een seizoen met onder 
andere in de zomer een aantal 
avondwedstrijden op de tong. 

Wie het leuk lijkt om als gastvis-
ser een keer mee te doen kan na 
17.00 uur contact opnemen met 
Cor Juffermans via 0251-656479 
of via info@onderlijnenvoorop-
zee.nl. Zie ook www.zeevisver-
eniging-de-salamander.nl.
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Hugo van den Broek bij 
‘de 100 van Castricum’
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Cas-
tricum is te gast Hugo van den 
Broek, marathonloper, uit Cas-
tricum. Hugo van den Broek is 
een langeafstandsloper, die zich 
heeft gespecialiseerd in de ma-
rathon. Hugo begon op zesjarige 
leeftijd met voetbal en stapte op 
vijftienjarige leeftijd over op het 
hardlopen. Bij zijn debuut op de 
marathon werd hij gelijk tweede 
beste Nederlander met een tijd 
van 2 uur en 21 minuten. 
Hij werkt bij de arbodienst en 
woont samen met zijn vriendin 
en marathonloopster Hilda Ki-
bet, waarvan Lornah Kiplagat de 
tante is. Een groot gedeelte van 
het jaar is hij ook in Kenia om te 
trainen.
De uitzending is op donderdag 8 
april van 21.00 uur tot 22.00 uur. 
Herhaling is op zondag 11 april 
van 12.00 uur tot 13.00 uur. De 
uitzending is in stereo tot ver in 
de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 

twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum en Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen en De Woude. 
Wie een tip heeft over een leuk, 
bijzonder of opvallend persoon 
uit de gemeente Castricum, 
kan dit mailen naar 100@cas-
tricum105.nl. Foto: Combi Loek 
Anderson.

‘Je bent toch niet gek zeker!’

Zes motorrijders op weg naar Armenië
Limmen - “Af en toe moet je iets 
avontuurlijks ondernemen”, zegt 
Frans Punt, de initiatiefnemer van 
een motortocht van zo’n 10.000 
km door negen landen van Eu-
ropa en Azië. Al maandenlang 
staat deze ‘tocht der tochten’ 
bovenaan het aandachtslijstje 
van deze bekende en sportieve 
Limmer, voormalig bollenkweker 
en woonachtig aan de Rijksweg, 
midden in het prachtige dorp. Op 
Hemelvaartsdag, 13 mei, vertrekt 
hij met vijf motorrijders, waarvan 
twee met hun vrouw achterop, 
voor een sponsortocht van Lim-
men naar Spitak, een klein stad-
je in Armenië, waarmee Limmen 
al zo’n tien jaar goede contac-
ten heeft. 
“Moet je daar een beetje gek 
voor zijn”, vraagt Bill van Schie, 
lid van de stichting Spitak -Lim-
men. ”Welnee”, zegt hij, laconiek, 
“alleen een beetje enthousiast.” 
Frans droomde er eerlijk gezegd 
al lange tijd van: een echte tou-
ring-motor kopen en lange rei-
zen maken, dwars door Euro-
pa of misschien nog wel verder. 
En nu is het dan zover. Zijn lid-
maatschap van de Stichting Spi-
tak-Limmen bracht hem al eer-
der, in september 2006, samen 
met vier andere werkgroeple-
den, naar het verre Armenië. En 
twee jaar later in 2008 maakte 
hij met een groepje enthousias-

te coureurs uit Limmen en om-
geving een 10-daagse fietstocht 
van 700 km dwars door Arme-
nië. “Moet je daar een beetje gek 
voor zijn?”, vraagt Bill opnieuw. 
“Welnee, zegt Frans, je moet al-
leen goed op de vele gaten in het 
wegdek letten!”. 
“Armenie is een fascinerend land 
met prachtige natuur en zeer 
gastvrije mensen”, aldus Frans. 
“Echt een land om je hart aan 
te verliezen. Nou, en dát is bij 
mij een beetje gebeurd. En let 
op, dat gaat ook gebeuren met 
mijn tochtgenoten tijdens de ko-
mende motortocht. Armenië ligt 
een eind weg, maar dicht bij m’n 
hart. Daarom kijk ik nu al weer 
reikhalzend uit naar ons nieuwe 
bezoek aan Spitak.” 
Frans gaat er eens goed voor 
zitten, als hij vertelt. “Onze reis 
gaat via Duitsland, Oostenrijk, 
Slovenië, Kroatië, Servië, Bulga-
rije, Turkije, Georgië naar Arme-
nië. De afstand is zo’n 4500 km. 
Als we in Spitak aankomen wor-
den we begeleid door een Ne-
derlandse Myrthe Korf. Zij woont 
al jaren in Armenië en kent het 
land heel goed. Met Myrthe ma-
ken we daarna een vijfdaagse 
rondreis langs enkele prachtige 
steden en natuurgebieden. Als 
het mee zit, brengen we ook een 
bezoek aan de beroemde berg 
Ararat, waar volgens de Bijbel de 

ark van Noach gestrand is. Zo’n 
prachtige plek! Dat wil je toch 
niet missen!”   
“En denk nou niet dat we alleen 
voor ons eigen plezier gaan”, ver-
volgt hij. “Natuurlijk  willen we 
de mensen van Spitak ook iets 
aanbieden. De voorzitter van on-
ze Stichting in Spitak is de heer 
Artawazd Tusunian, hij is huis-
arts. De deelnemers aan de wie-
lertocht in 2008 schonken zijn 
ziekenhuis geld voor een on-
derzoek naar baarmoederhals-
kanker en naar bloedsuiker. Tij-
dens deze motortocht in mei wil-
len we proberen om het zieken-
huis een echoscopie-apparaat 
te bezorgen. Een buitengewoon 
nuttig en eigenlijk onmisbaar in-
strument in de gezondheidszorg 
in Spitak. Maar schrik niet, zo’n 
ding kost ongeveer 25.000 euro. 
Da’s een hoop geld. Maar let op, 
dat apparaat gaat er dus komen. 
Armenië ligt ver weg, maar in-
tussen dicht bij het hart van heel 
wat Limmenaren. Daar heb ik al-
le vertrouwen in.”   
Meehelpen om de echosco-
pie in Spitak te krijgen? Het re-
keningnummer van de Stichting 
is 3364.82.043 Rabobank t.n.v. 
Stichting Vriendschapsband Spi-
tak-Limmen. Of breng eens een 
bezoekje aan Frans Punt, Rijks-
weg 115. Limmen, tel. 072-
5054712. Vrijwillige brandweer 

reikt weer diploma’s uit
Castricum - Maarten van Haaf-
ten, Caroline Pickard, Marc van 
Rij, Pascal Massee en Ron Blee-
ker hebben hun vaste aanstel-
ling gehaald bij de brandweer 
Castricum en tevens het diplo-
ma brandwacht 1e klasse. Mar-
cel Lute behaalde het diploma 
brandweerchauffeur, Paul Brug-
geling het diploma hoofdbrand-
wacht en ontving het NVBR- en 
vrijwilligersmedaille voor twintig 
jaar dienstverband,

De onderscheidingen werden 
uitgereikt op 30 maart toen de 
brandweer haar jaarvergadering 
hield. Een vergadering die tradi-
tioneel wordt gebruikt om terug 
te kijken naar het afgelopen jaar, 
tevens wordt deze avond door de 
korpsleiding gebruikt voor het 

beschouwen van de toekomst 
en het nader toelichten van de 
dingen die landelijk spelen. In 
2009 werd de post Castricum 
247 keer gealarmeerd. Van deze 
247 waren er 153 OMS-meldin-
gen (Openbaar Brandmeld Sy-
steem). Dit zijn brandmeldingen 
van brandmeldinstallaties van 
grote instellingen en bedrijven. 
Van deze 153 meldingen was er 
in 137 gevallen sprake van loos 
alarm. 
In zestien gevallen was er daad-
werkelijk sprake van brand. In 
2009 waren er nagenoeg geen 
branden of ongelukken van gro-
tere omvang, de meest langdu-
rige inzetten betroffen de as-
sistentie bij de duinbranden in 
Schoorl en Bergen. (Foto: Giel de 
Reus).

Programma Beeckestijn 
belooft zinderend feest
Regio - Het kan niet anders of 
de 32e editie van Beeckestijn-
pop wordt een zinderend feest! 
Headliners zoals Juliette Lewis, 
C-Mon & Kypski, Mad Manoush 
en The Inspector Cluzo zorgen 
daar op zaterdag 12 juni onder 
de bomen van landgoed Beec-
kestijn in Velsen-Zuid wel voor. 
Juliette Lewis komt speciaal voor 
Beeckestijnpop naar Nederland. 

Het Franse Funk ’n’ roll duo The 
Inspector Cluzo heeft ervaring in 
het maken van feestjes. De Oxy-
tent is ook een bezoekje meer 

dan waard. Lokale topbands 
als We are FM!, Chef’Special en 
Egghead zijn geboekt en zullen 
ongetwijfeld zorgen voor een di-
versiteit aan stijlen en invloeden. 
Voor wie dat niet genoeg vindt, 
kan dan ook nog genieten van 
het jonge talent dat het Irratio-
nal Library bij elkaar brengt op 
het Kabouterpodium. Spoon Lifts 
Moon, Palalalka en E.T. Explo-
re Me is slechts een deel van de 
gecontracteerde bands.
Nog even en alle bands zijn ge-
boekt. Beeckestijnpop is er bijna 
klaar voor. 
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Goud en zilver voor zusjes

Castricum - Vorige week zon-
dag stond de finale van het dis-
trict lange afstand kampioen-
schap (DLAK) op de kalender. 
De voor Oeza zwemmende Cas-
tricumse Serena en Kaylin Stel 

hadden zich door middel van het 
LAC (lange afstand circuit) ge-
plaatst. Zwemmend Nederland 
is ingedeeld in 15 kringen, die 
weer uit vijf districten bestaan. 
Dit jaar was de kring Utrecht de 

organiserende vereniging van 
het district en werd de wedstrijd 
gezwommen in het 12-banen 
zwembad van de KNVB in Zeist. 
Bij de meisjes 2000 en 2001 
zwom Kaylin Stel (01) de 400 
vrij. Haar race leverde haar niet 
alleen een bronzen medaille op 
maar ook nog eens een pr op 
de 200 (3.07.71) en 300 (4.51.34) 
meter. 
Ook haar eindtijd van 6.30.67 
was ze 14 seconden sneller dan 
haar eerder gezwommen 400 
en was dus ook een verbetering 
van haar eigen clubrecord. Bij 
de meisjes minioren 5 (99)/ju-
nioren 1 (98) zwom Serena Stel 
(98) de 800 vrij. In een goed op-
gebouwde race zwom ze naar 
een gouden medaille. Haar tijd 
van 10.13.69 was en een pr van 
10 seconden. Ook de 400 me-
ter tijd halverwege van 5.06 was 
goed voor een pr. Tevens waren 
beide tijden goed voor nieuwe 
clubrecords.  

Siem Groentjes winter-
kampioen bij ‘t Stetje 
Castricum - Vorige week vrij-
dagavond is er bij ’t Stetje uit-
gemaakt wie de beste is gewor-
den van de eerste acht, oftewel 
de winterkampioen 2009/2010. 
Dit keer is het Siem Groentjes 
geworden. In de eerste ronde 
moest Siem tegen Piet Castri-
cum. Deze partij won Siem in 23 
beurten en hij maakte een hoog-
ste serie van negen caramboles. 
De tweede partij van Siem was 
beter, hij maakte geen fouten te-
gen Jeroen van de Kerkhof en 
sloot winnend af in 21 beurten, 
wat hem een finaleplaats ople-
verde. De andere finalist was Jo-
han van Venetiën, die geweldig 
begon aan de avond tegen Henk 
Revers. Henk had na acht beur-
ten al 21 caramboles, maar Jo-
han maakte in deze gelijkma-
kende beurt de hele partij uit 

met een serie van 12 carambo-
les en dat is voor hem geweldig. 
In de tweede partij tegen Harm 
Regts liep het voor beide spelers 
voor geen meter, Johan won wel 
maar in 37 beurten. Het was een 
zeer slechte partij maar leverde 
Johan wel een finaleplaats op. 
De start van de finalepartij van 
Johan tegen Siem was voor bei-
de heren slecht. 
Na de 19e beurt kwam het, toen 
kreeg Siem vleugels en maakte 
een paar series achter elkaar en 
besloot met een serie van 12 ca-
ramboles de partij en behaalde 
daarmee tevens de eerste plaats. 
Johan werd tweede, Harm Reg-
ts derde en Van de Kerkhof werd 
uiteindelijk vierde.  Het is wel 
weer een geslaagd toernooi ge-
worden met een gelukkige win-
naar.Bikkels beachvolleyballen 

Castricum - Ook niet volleybal-
lers kunnen in de maanden mei 
en juni beachvolleyballen. Kinde-
ren vanaf 10 jaar kunnen op zes 
donderdagavonden van 19:00–
20:00 uur zich bekwamen in het 
beachvolleybal. Beachvolleybal 
is een zeer sterk groeiende sport 
onder jongeren tussen de 12 en 

18 jaar. Het is een trendy sport 
omgeven met swingende muziek 
en heeft de perfecte combinatie 
van sweat, fun en sun.
Volleybalvereniging Croonenburg 
heeft onder de naam 2Beach de 
mogelijkheid om voor 35,00 eu-
ro zes keer mee te doen. Dit jaar 
zijn er extra velden beschikbaar 

Capoeira; vechtkunst, 
dans, muziek en acrobatiek
Castricum - Capoeira is een 
Braziliaanse vechtkunst, die 
dans, gevecht, muziek en acro-
batiek vermengt. “Capoeira is 
een veelzijdige sport, goed voor 
de conditie, lenigheid en mu-
zikaliteit en het is leuk!” vertelt 
Tanja Koet. “Wij trainen in sport-
hal De Bloemen, iedere zaterdag 
van 10.30 tot 12.00 uur. “Mestre 

Marreta alias Luiz Carlos Afonso 
komt hiervoor speciaal uit Am-
sterdam.” 
Omdat de groep in Castricum ei-
genlijk te klein geworden is om 
Luiz elke week te laten komen, 
wordt nu gezocht naar nieuwe 
deelnemers. Kijk voor meer in-
formatie op www.brimbau.nl of 
bel 0625037730.

Blessurepreventie tijdens 
de Nationale Sportweek
Castricum - In de week van 17 
tot en met 24 april is de Nationa-
le Sportweek.
In heel veel gemeenten zijn al-
lerlei organisaties actief om de 
mensen in beweging te krij-
gen. In beweging komen is 

één, in beweging blijven is 
iets anders. In Castricum is 
(sport)massagepraktijk Meij-
boom, van de site www.blessu-
re-aanwijzer.nl aanbieder met de 
hele week gratis sportadvies per 
e-mail en telefoon. Deze site is 

maar uit ervaring weet men dat 
ze snel vol zitten. Beachvolleybal 
is een zeer zware sport vanwe-
ge het vele snelle bewegen, dui-
ken en springen. De kinderen 
worden voorbereid op het spe-
len van twee tegen twee, wat het 
extra zwaar maakt. Croonenburg 
is op zoek naar bikkels die het 
zware werk aan kunnen.
Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.2beach.nl.

een ‘pijnplekgevoelige’ site voor 
sporters met daarnaast vele the-
ma’s over veilig en verantwoord 
sporten, ook voor mensen met 
een aandoening. Daarnaast or-
ganiseert men deze week intro-
ducties voor massage en sauna.
Via deze site is alle (landelij-
ke) informatie over de nationale 
Sportweek toegankelijk. 
Het belangrijkste advies is: ‘Luis-
ter naar je lichaam, dat is je bes-
te adviseur’.

Jaouad Ikan traint jongeren 
voor het kickboksproject
Castricum - De twaalfvoudig 
Nederlands, viervoudig Euro-
pees en wereldkampioen karate 
Jaouad Ikan was plotseling vo-
rige week donderdagavond in 
Castricum. 
Hij was aanwezig in de oude 
Molenweidschool om de kick-
boksers, van het onder de stich-
ting Welzijn draaiende kickboks-
project, een speciale gratis trai-
ning te geven. 
De jongens vonden het super-

zwaar maar zeer inspirerend. Ja-
ouad, die in mei afstudeert als 
patholoog, beheerst naast kara-
te veel andere vechtsporten, zo-
als kickboksen. Maar ook mma 
(mixed martial arts), boksen en 
worstelen. Nog steeds kan er 
aangemeld worden voor het 
kickboksen. Bel daarvoor met 
Wynzen van de stichting Welzijn: 
06-30370483. 
Op de foto is te zien hoe Jaouad 
(links) de kickboksers instrueert.

Coopertest bij AV Castricum
Castricum - Zondag 11 april om 
10.30 uur organiseert AV Castri-
cum op haar atletiekbaan aan de 
Zeeweg een Coopertest. Doel 
van de test is om in de tijd van 
12 minuten een zo groot moge-
lijke afstand af te leggen. Deel-

name aan deze 12 minutenloop 
is mogelijk voor leden en niet-le-
den en is gratis. 

Op www.avcastricum.nl staat de 
complete tabel van de Cooper-
test. Er is voor een periode van 

12 minuten gekozen omdat na 
ongeveer die periode over het 
algemeen de hartslag niet ver-
der stijgt. 
AV Castricum nodigt belangstel-
lenden uit om 11 april aan de 
Coopertest mee te doen. Voor-
aanmelding is niet nodig. Aan-
melding kan die dag tot 10.15 
uur. 

Het clubhart van Vitesse’22 
klopt tot ver over de oceaan
Castricum - Er zijn vele voetbal-
clubs met de naam Vitesse, maar 
dat er zelfs in Amerika een Vites-
seclub is, is wel heel bijzonder.
Michel de Louter heeft in Ameri-
ka de voetbalclub Vitesse Soccer 
opgericht. In 
het verleden 
was hij jeugd-
lid bij Vites-
se’22 (1978-
1988), daar-
na heeft hij 
nog één jaar 
bij AZ jeugd 
meegedaan. 
In 1990 is hij 
verhuisd naar 
Amerika en in 
2006 kocht hij 
10 hectare land met als doelstel-
ling een voetbalcomplex te bou-
wen en een club te ontwikkelen. 
De inspiratie was altijd Vitesse’22 
voor zijn waarden. “Met toestem-
ming van Ge de Wit, destijds de 
voorzitter van Vitesse’22, hebben 

we ons club ‘Vitesse Soccer’ ge-
noemd.” 
Deze week komt Michel met 
een aantal D-junioren deze kant 
op. Zondag 11 april zal Arjan de 
Zeeuw hen op het A-veld trainen. 

Iedereen is welkom 
om 9.30 uur om de 
training te komen 
bijwonen. Naast de 
training, spelen de 
Amerikaanse D-ju-
nioren, samen met 
de Castricumse D-
junioren, een aan-
tal vriendschappe-
lijke wedstrijden. 
Het volledige pro-
gramma is nog niet 
bekend, wel zal FC 

Castricum D1 maandag 12 april 
om 19.00 uur het spits afbijten. 
De wedstrijd zal gespeeld wor-
den bij FC Castricum. Dinsdag 
13 april durft Vitesse’22 C2 de 
strijd aan te gaan tegen de ge-
mengde D-junioren. 

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

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

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

Cliëntenplatform
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Alle meldingen betreffende plaagdieren 
via het KAD
0317 - 41 96 60 / info@kad.nl
Postbus 350, 6700 AJ  Wageningen

Abonnement digitale Nieuwsbrief:
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

WWW.CASTRICUM.NL

Gemeentelijke
diensten eerder 
gesloten
De gemeentelijke diensten sluiten op 
vrijdag 16 april een uur eerder dan 
gebruikelijk. U kunt dan tot 11:30 uur 
voor vragen en diensten bij de gemeen-
te terecht.

Help ons uit de brand
De brandweer kan niet zonder vrijwilligers: 
zij doen het belangrijke werk waaronder 
het blussen van de brand of de daadwer-
kelijke hulpverlening. De brandweerposten 
Castricum en Akersloot zijn op zoek naar 
versterking.
Vooral vrouwen zijn welkom, maar mannen 
natuurlijk ook. Van belang is daarbij dat de 
vrijwilligers in Akersloot of Castricum zowel 
wonen als werken. 

De brandweer houdt open oefenavonden 
om geïnteresseerden te laten kennismaken 
met het werk van de brandweer en met het 
korps. Deze zijn op 12 april in Akersloot en 
op 13 april in Castricum. De avonden zijn 
speciaal bedoeld voor mensen die wat voe-
len voor het werk als brandweervrijwilliger. 
De oefening begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden bij de brandweerkazerne 
Akersloot,  Buurtweg 51 en bij de brand-

weer kazerne Castricum,Burgemeester Bo-
reelstraat 1a. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar Brandweer@castricum.
nl.

Informatieavond woning-
bouw ‘Hogeweg/Pagenlaan’ 
De initiatiefnemer van het project van de 
bouw van 75 woningen in Limmen, bekend 
als ‘Hogeweg/Pagenlaan’, organiseert een 
informatieve bijeenkomst op 22 april 2010 
in De Burgerij in Limmen.

De initiatiefnemer gaat de uitvoering van 
het project toelichten. U kunt tijdens deze 

avond ook het ontwerpbestemmingsplan 
‘Hogeweg/Pagenlaan’ inzien en vragen 
stellen. Een vertegenwoordiger van de ge-
meente is aanwezig om vragen omtrent de 
procedure van het bestemmingsplan toe 
te lichten. U bent welkom van 19.30 tot 
21.30 uur in De Burgerij, Dusseldorperweg 
103, Limmen.

Overweg Heemste-
derweg afgesloten 
in nacht 12-13 april 
In de nacht van 12 op 13 april laat Prorail 
spoorrails vervangen bij de spoorweg-
overgang Heemstederweg in Castricum. 
Daarna worden de overwegplaten verwij-
derd en vervangen. De werkzaamheden 
duren van 12 april 23:00 uur tot 13 april 
6:00 uur. In verband met de werkzaamhe-
den is de spoorwegovergang niet begaan-
baar voor verkeer. Bovendien kan er voor 
omwonenden overlast zijn door geluid en 
verlichting.

Rectificatie:

Onderscheiding
voor mevrouw 
Behrens
Vorige week publiceerden wij een foto van 
het echtpaar Ceulen, dat werd koninklijk 
werd onderscheiden. Echter, het onder-
schrift had betrekking op een andere ge-
decoreerde, mevrouw Behrens-Bakker, die 
zich al jarenlang belangeloos inzet voor 
de Beverwijks-Castricumse Accordeonclub 
(BCAC).

Zij is inmiddels 45 jaar lid bij de BCAC, 
waarvan 30 jaar als secretaresse. Ze be-
zoekt samen met de voorzitter locaties om 
te kijken of ze geschikt zijn voor concerten 
en uitvoeringen. Muziek maken doet de 
Castricumse ook nog altijd: in het 22-kop-
pige orkest is zij een van de twee bassisten. 
Daarnaast werft ze sponsors, donateurs en 
leden, en bezoekt en schrijft ze muziek-
scholen aan om te zorgen dat de BCAC 
onder de aandacht blijft.



Agenda
Raadsplein
15 april 2010

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:00 Motie PvdA kroonringen tbv plastic inzameling
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

A.Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 1 april 2010
B. Lijst van ingekomen stukken
C.Lijst ter inzage gelegde informatie
D.Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

20:00-20:30 Motie VVD inzake ombuiging uitgaven computerapparatuur
raadsleden

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
20:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

A.Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente 
Castricum

B. Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening 2010 
C.Benoeming carrouselleden/niet-raadsleden
D.Benoeming carrouselvoorzitters

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr.  L. van Heezik ( 0251) 661 370; 
e-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezik@castricum.nl.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
300310 Brederodestraat 9 in Castricum

Het vergroten van de tuinschuur

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

* Aangevraagde ontheffingen 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 8 april 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Schoolweg 3-5 in Limmen

Het realiseren/vernieuwen van het clubge-
bouw en museumruimte

Kloosterlaantje 2 in Akersloot
Het plaatsen van een schutting

Geelvinckstraat 85 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

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

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

* Bouwvergunningen met ontheffing
300310 Keizerskroon 3 in Limmen

Het plaatsen van een berging met overkap-
ping
Keizerskroon 1 in Limmen
Het plaatsen van een berging met overkap-
ping
Rooseveltlaan 1 in Castricum
Het plaatsen van een hekwerk

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar 
(Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld: 
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie 
ervan);

- gronden van het beroep (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan daarvoor, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zogenaamd verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Post-
bus 251, 1800 BG Alkmaar). Voorwaarde voor indiening 
van zo’n verzoek is wel, dat tevens een beroepschrift 
is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

* Sloopvergunningen
260310 Koekoeksbloem 55 in Castricum

Het verwijderen van asbest uit de technische 
ruimten, de meterkast en de keuken

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

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

vAststelling strAAtnAAm
Bekendmaking vaststelling straatnaam Akersloot
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, 
krachtens het delegatiebesluit van 3 december 2009, in 
hun vergadering van 30 maart 2010 de straatnaam Si-
mon Pauwelslaan te Akersloot hebben vastgesteld. 

De toekenning van een straatnaam is noodzakelijk voor 
het benoemen van de openbare ruimte volgens de BAG 
(wet basisadministratie adressen en gebouwen).
Het betreft het verlengen van de bestaande Simon Pau-
welslaan met ca. 30 op het voormalige scoutingterrein 
te Akersloot.

Het besluit ligt met ingang van donderdag 8 april 2010 
voor een ieder ter inzage in de gemeentelijke locatie in 
Limmen.

Wet milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van een Be-
sluit Milieubeheer meldingen ontvangen. Deze meldin-
gen liggen vanaf 8 april t/m 6 mei 2010, op afspraak ter 
inzage in de gemeentelijke locatie in Limmen, Afdeling 
Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en Bedrijven.

Het betreft het volgende besluit en bedrijven:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:
1. Autobedrijf Henk van der Eem, Rijksweg 42 A te Lim-

men, voor het stallen en verkopen van automobie-
len.

2. Keurslagerij Snel, Kerkweg 18 te Limmen voor het uit-
breiden van de slagerij.

Meer informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. G. De Pijper, tel. (072) 
548 84 66.

Castricum, 7 april 2010


