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overdekt winkelhart castricum

Bakkum - Vrijdag 3 april is een 
ooievaarsnest geplaatst op het 
land van Simon Kramer in Bak-
kum-Noord. Toen hij vorige week 
een ooievaar spotte, in een wei-
land op de grens van Bakkum-
Noord en Egmond, maakte hij 
samen met buurman Nic Roozen 
van een oude wielhark en twij-
gen een nest met een diame-
ter van circa 1,5 meter. Als paal 
kon een klimwerktuig fungeren 
die speciaal voor dit doel ver-
lengd werd.  Een dag later arri-
veerde de medewerkers van de 
gemeente met hun hoogwerker 
om het nest op de 6,5 meter ho-
ge paal te plaatsen. 

Ooievaarnest

Markt naar 
Geesterduin
Castricum - De vrijdagmarkt 
Castricum verhuist met ingang 
van 24 april naar de Geester-
duinweg, ten oosten van win-
kelcentrum Geesterduin. Het 
gaat om een tijdelijke maatregel 
in verband met de werkzaam-
heden aan de Ruiterweg en de 
Dorpsstraat. Na de wegaanpas-
sing van de Dorpsstraat keert de 
markt weer terug naar de huidi-
ge marktlocatie. Volgens de hui-
dige planning gebeurt dat eind 
2010. 
De markt komt op het gedeelte 
van de Geesterduinweg tussen 
de twee inritten van het parkeer-
terrein. De beide inritten kun-
nen dus gebruikt blijven worden. 
Op verzoek van de betrokkenen 
plaatst de gemeente nog 30km-
zoneborden om de maximum-
snelheid in het gebied te bena-
drukken. De tijdelijke verhui-
zing van de markt is onvermijde-
lijk geworden door de wegwerk-
zaamheden aan de Ruiterweg en 
de Dorpsstraat. 

2.200 huurwoningen te 
koop via KoopGarant
Castricum - Woningcorpora-
tie Kennemer Wonen stelt cir-
ca 2.200 huurders in de gele-
genheid  hun huurwoning te ko-
pen. Een bijzondere actie, noemt 
directeur Dick Tromp het. “Een 
groot deel van onze eengezins-
woningen, die ouder zijn dan 
35 jaar, bieden we als voorlopig 
eenmalige actie te koop aan. Bij-
zonder is de schaal waarop we 
dat doen en de verkoopvoor-
waarden. We verkopen namelijk 
hoofdzakelijk in KoopGarant.”  
Kennemer Wonen heeft ervoor 
gekozen dat woningen met een 
taxatiewaarde van maximaal € 
275.000 worden verkocht onder 
de regeling waarbij een korting 
van 25% wordt gegeven. De ko-
per wordt volledig eigenaar van 
de woning en bij verkoop is Ken-
nemer Wonen de terugkopende 
partij. De eventuele winst wordt 
fifty-fifty gedeeld, evenals even-
tueel verlies. Het is niet de be-
doeling van Kennemer Wonen 
om alle te koop aangeboden wo-
ningen ook daadwerkelijk kwijt 
te raken. ”Integendeel”, zegt 
Tromp, “we willen in ieder ge-

val een aanzienlijk deel van onze 
huurders in de gelegenheid stel-
len hun wens te realiseren om 
een eigen woning te hebben. De 
ervaring leert echter dat een  rui-
me meerderheid van een derge-
lijk aanbod geen gebruik maakt 
en dus bij ons blijft huren, maar 
we willen ze de kans wel geven”. 
De opbrengst van de verkoch-
te huizen kan gebruikt worden 
voor de nieuwbouwplannen van 
Kennemer Wonen. Kennemer 
Wonen verwacht met de ver-
koopactie tevens te kunnen bij-
dragen aan doorstroming op de 
woningmarkt, door de verkoop-
opbrengst te investeren in een 
nieuwe huurwoning. “Hoe groot-
schaliger dit wordt aangepakt 
des te merkbaarder is het ef-
fect op de doorstroming”, aldus 
Tromp. 

Dat er vervolgens rijen woningen 
zullen zijn waar koop- en huur-
woningen door elkaar zullen zit-
ten vindt hij geen enkel pro-
bleem. “Dat hebben we nu ook al 
en het effect hiervan op de buurt 
is eerder positief dan negatief.”  

Onaangenaam verrast
Castricum - Wil Harff werd zondagmorgen gewekt door haar buren 
die telefonisch informeerden of zij al naar buiten had gekeken. “Hoe-
zo?”, vroeg zij. “Sneeuwt het?” Er wachtte haar een onaangename ver-
rassing. ‘s Nachts is een bord van een makelaar  ontvreemd en met 
grof geweld door de achterruit van de auto van Wil geramd. “Dit soort 
grappen gaan veel te ver. De dader zou nu de moed moeten opbren-
gen om de rekening van de garage te betalen. Die bedraagt 358,58 eu-
ro. Afleveren kan anoniem in mijn brievenbus op de Dag Hammarsk-
joldlaan 24.”   

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

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER
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Paaspetit fours
Paastaart
Bonboneieren
Paasbrood
Tulband
Paas chocolade

Heerlijke
paasdagen!

Winkel vol
paasspecialiteiten
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40 jaar werk voor het 
Rode Kruis beloond
Castricum - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft het Rode 
Kruis afdeling CAL traditiegetrouw de jubilarissen in het zonnetje ge-
zet. De op deze vergadering afscheid nemende voorzitter Jan Groot 
spelt mevrouw Rieke de onderscheiding op voor haar 40-jarige onder-
steuning van de sociale activiteiten. Daarnaast werden aan Bert Valke-
ring, medewerker van de Eerste hulpverlening in Limmen en Margriet 
Velzeboer van de sociale activiteiten in Akersloot de Rode Kruis erken-
ningen uitgereikt voor hun jarenlange inzet. 

Vogelexcursies in de 
Hempolder bij Akersloot
Akersloot - Een gids van Land-
schap Noord-Holland verzorgt 
op zaterdag 25 april van 10.00-
12.30 uur en op de zondagen 10, 
17 en 24 mei van 10.00–12.00 uur 
wandelexcursies door de Hem-
polder bij Akersloot. De wande-
ling van vier kilometer duurt on-
geveer twee uur. 
Eerst wordt de vogelkijkhut be-
zocht, daarna gaat de groep 
dwars door de polder naar de 
dijk. Bij slecht weer wordt de 
route aangepast. De Hempolder 
is een open weidegebied met 
enkele drassige plekken die veel 
vogels aantrekken. Bijzonder is 

dat in dit gebied het aantal wei-
devogels per hectare één van de 
hoogste van Nederland is. Vooral 
grutto’s broeden hier veel. 
Verzamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij Klein Dorregeest, ach-
ter Motel Akersloot. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088- 
0064455. De kosten bedragen 
5,50 euro, Beschermers betalen 
3,50 euro en kinderen tot 12 jaar  
2,50 euro.
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. 

Grutto met jong, door Onno Steendam.

Bloemendagen Limmen 
twee weken uitgesteld
Limmen - De Bloemendagen 
Limmen worden twee weken 
uitgesteld. Aanvankelijk was de 
opening gepland op zaterdag 25 
april maar omdat het risico be-
staat dat nog niet alle kleuren 
hyacinten beschikbaar zijn is dit 
nu zaterdag 9 mei.
Er was onder de prikploegen in 
Limmen al flink wat discussie 
ontstaan over de aanvangsda-
tum. Men maakte zich grote zor-
gen dat ze de benodigde kleu-
ren voor hun mozaïeken niet tij-
dig compleet hadden. De natuur 
ligt gigantisch achter vergeleken 
met vorig jaar. Bestuursleden 
van de Stichting Bloemendagen 
Limmen zijn de afgelopen week 

poolshoogte gaan nemen bij de 
kwekers van de hyacinten, daar-
op is besloten tot uitstel. Mede 
omdat het KNMI meldt dat er 
nog wat koudere dagen komen.
Een week later valt in het begin 
van de meivakantie en dan zijn 
er veel mensen weg. Daarom is 
het 9 mei geworden. 

De Stichting Bloemendagen 
Limmen beschikt over voldoen-
de koelruimte dus als de bloe-
men goed zijn, kunnen ze in de 
koeling bewaard blijven tot de 
uitgifte van de bloemen.
Meer over de Bloemendagen 
in Limmen is te lezen op: www.
bloemendagenlimmen.nl.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
J. Catsstraat Castricum: zwar-
te gecastreerde kater, klein wit 

befje en witte ondervacht, ge-
chipt, 12 jr, Rakker. Zwarte poes, 
gechipt, blauw halsbandje met 
adreskokertje, 6 jr, Ukki, Laan 
van Frans/ Swanendael Heiloo. 
Is misschien via een auto in Cas-
tricum of omgeving terechtgeko-
men.
Gevonden:
Hogeweg/Visweg Limmen: jon-
ge poes, wit met lichtgrijscyper-
se vlekken, donker snoetje, ma-
ger. 

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

HuisArtsen CAstriCum, 
Limmen, AKersLOOt en 
uitGeest
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur Algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Programma 9 april t/m 15 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 14.00 & 19.00 uur 
zondag & maandag 14.30 uur

dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 & 20.00 uur 

“Monsters & Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
maandag 20.00 uur 
“The Wrestler” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Last Chance Harvey”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur 
“My Bloody Valentine”

zaterdag 14.00 uur
zondag & maandag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Limo”

The Wrestler; een verhaal 
van dromers en verliezers
Randy ‘The Ram’ Robinson, die 
in de late jaren ‘80 een heel suc-
cesvolle professionele worste-
laar was, probeert nu de eind-
jes aan elkaar te knopen door op 
te treden voor een handvol over-
tuigde worstelfanaten in scholen 
en gemeenschapscentra in New 
Jersey. 
Hij is vervreemd van zijn dochter 
en niet in staat om een stabiele 
relatie aan te gaan; hij leeft van 
de kick die de shows hem ge-
ven en geniet van het gevecht en 
de adoratie van zijn fans. Maar 
als hij tijdens een wedstrijd een 
hartaanval krijgt, zegt zijn dokter 
hem dat hij definitief moet stop-
pen met worstelen. Voor Randy 

is dat het moment om zijn leven 
te evalueren. Hij probeert op-
nieuw contact op te nemen met 
zijn dochter en begint een voor-
zichtige romance met Pam, een 
stripdanseres op retour. Maar 
het vooruitzicht om nog één keer 
te kunnen vechten tegen zijn 
grootste tegenstander lokt hem 
opnieuw in de ring. 

The Wrestler is een verhaal van 
dromers en verliezers; het is een 
sterk portret van iemand die on-
danks zichzelf toch een held is. 
Een klassiek verhaal over liefde, 
eenzaamheid en de onontkoom-
bare aantrekkingskracht van de 
arena. 

Monsters vs Aliens in 3d
Wanneer Susan Murphy uit Ca-
lifornië geraakt wordt door een 
meteoor, groeit ze vijftien me-
ter en wordt ze meteen bestem-
peld als ‘monster’, genaamd Gi-
normica. Het leger neemt haar 
gevangen in een geheim kamp. 
Hier blijken door de jaren heen 
meer monsters vastgehouden te 
worden. Ginormica maakt ken-

nis met de briljante dokter Cock-
roach, halfaap-halfvis The Mis-
sing Link, de glibberige en on-
verwoestbare B.O.B., en een gi-
gantische rups die Insectosaurus 
wordt genoemd. Er komt echter 
een onverwacht einde aan hun 
gevangenschap. Deze film wordt 
bekeken met een speciale 3d-
bril. 

Vrijwilligers gezocht
Onderscheidingen voor 
brandweer Castricum
Castricum - Tijdens de jaar-
vergadering van de Castricum-
se brandweerpost werd stil ge-
staan bij het brandweerwerk van 
het afgelopen jaar. In 2008 wa-
ren er voor de drie posten Cas-
tricum, Limmen en Akersloot 338 
meldingen  waarvan voor de post 
Castricum 240. Ten opzichte van 
het jaar 2007 betekent dit voor 
Castricum een daling van   46 
alarmeringen. De daling is op-
merkelijk te noemen omdat dit 
aantal in de afgelopen twee jaar 
steeds met circa 60 toenam. 
De korpsleiding, postcomman-
dant Jan Brasser. memoreer-
de dat 144 meldingen afkomstig 
waren van automatische brand-
meldinstallaties. Van de overige 
meldingen noemde hij de grote 
brand in Haarlem en in Heems-
kerk in de nieuwjaarsnacht van 
2007 op 2008 hierbij is de brand-
weer van Castricum opgetreden 
in pelotonverband. Tevens me-
moreerde hij uitslaande brand 
aan de Goudenregenlaan op 4 
januari. inmiddels zijn vijf nieuw 
leden gestart met de cursus en   
vier van hen zijn zelfs al geslaagd 
voor het diploma brandwacht.
De post Castricum kan ech-
ter nog steeds enkele vrijwilli-
gers gebruiken en hierbij gaat 
de voorkeur uit naar mensen die 
in het dorp werkzaam zijn, omdat 
de dagbezetting steeds meer on-
der druk komt te staan.
De commandant van de drie 

posten Petra Abma bedankte 
de spuitgasten voor de inzet en 
samenwerking van het afgelo-
pen jaar en prees de vrijwilligers 
voor hun motivatie, professione-
le instelling en vooral de onder-
linge collegialiteit. Zij reikte een 
aantal benoemingsbesluiten, di-
ploma’s en onderscheidingen 
uit. Ron Bleeker, Patrick Zonne-
veld, Mar. Van Rij, Willem Maar-
ten van Haaften, Caroline Zijlstra 
Pascal Massee kregen hun tij-
delijke aanstelling, Een diploma 
brandwacht ging naar Marc van 
Rij, Willem Maarten van Haaften, 
Caroline Zijlstra en Pascal Mas-
see. Het diploma brandwacht 
1e klas was voor Marcel Lute 
en Paul Bruggeling, het diplo-
ma hoofdbrandwacht voor Peter 
Scherm en het diploma onder-
brandmeester. voor Jan Theis-
ling. Er was aandacht voor le-
den die tien jaar brandweervrij-
williger zijn: Sylvia Adrichem, 
Wilma Gorter, Hans Huisman, 
12½ jaar brandweerdienst: Ray-
mond Kloosterman, Eric de Graaf 
en twintig jaar brandweerdienst:: 
Frank Bruggeling, dertig jaar 
brandweerdienst: Gerard Veldt. 
Tevens werd er afscheid geno-
men van Robbert Boswinkel en 
Ruud Hoebe die door hun druk-
ke werkzaamheden  als be-
roepsbrandweerman in respec-
tievelijk Heemskerk en Beverwijk 
het korps na zestien jaar hebben 
verlaten. (Foto Giel de Reus).

Groot singlesfeest op strand Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Op vrijdag 17 
april is in Het Strandhuis in Wijk 
aan Zee het Knuz & Klik Lente-
kriebel-feest. De twee grootste 
gratis datingsites van Nederland, 
RelatieKlik.nl en Knuz.nl, houden 
voor de tweede keer een sin-
glesfeest op het strand van Wijk 
aan Zee. Op 17 april wordt Het 
Strandhuis het sfeervolle decor 
van feestende alleenstaanden 
vanuit het hele land. Het feest, 
Lentekriebel-feest gedoopt, moet 
maken dat alleenstaanden er 
onder een vrolijke noot gelijkge-
stemden kunnen ontmoeten. Het 
initiatief komt van Heemskerkers 
Koen Kastermans en Marceli-
no Lopez, beheerders van beide 
datingsites. Kastermans: ,,Con-
tact maken via internet is leuk en 
handig, maar voor sommige en-
thousiastelingen blijkbaar niet 
genoeg. We hebben inmiddels 

zo’n 120.000 actieve singles dus 
je kunt ervan uit gaan dat een 
groot aantal van hen graag ach-
ter de computer vandaan komt 
om de bloemetjes eens buiten te 
zetten. Ook niet-leden zijn trou-
wens van harte welkom. Het is 
een mooie gelegenheid om de 
lente in te luiden. We verwach-
ten singles in de leeftijd van eind 
twintig tot een jaar of zestig.’’ 
Wie bang is dat singlesfees-
ten een grote vleeskeuring blij-
ken, kan gerust zijn. Collega Lo-
pez kan erom lachen: ,,Mijn al-
leenstaande kennissen kijken 
vaak overdreven moeilijk als ik 
ze uitnodig op ons singlesfeest. 
Ze zijn vaak verbaasd als ze mer-
ken dat er gewoon een ontspan-
nen sfeer hangt. Het uitwisselen 
van je ervaringen als single zorgt 
vaak al voor een lach der her-
kenning en een hoop gezellig-

heid. Het schept een soort band 
die je misschien niet in een wil-
lekeurige club hebt. En als daar 
toevallig romantische kriebels 
uit voortkomen dan is dat mooi 
meegenomen. Het wordt in ie-
der geval een leuk feest. De col-
lega’s van Het Strandhuis weten 
inmiddels wel hoe dat moet.’’
Wie alleenstaand is en de sfeer 
wil proeven is welkom om naar 
strandpaviljoen Het Strandhuis, 
De Zwaanstraat 12, Wijk aan 
Zee te komen. Het Knuz & Klik 
Singlesfeest duurt van 20.00 tot 
2.00 uur. Kaarten van 12,50 euro 
in de voorverkoop via www.knuz.
nl aan de deur 15,00 euro. Inclu-
sief twee consumpties. Parkeren 
en het gebruik van garderobe en 
toiletten is gratis. Meer informa-
tie staat op www.relatieklik.nl/
singlesfeest of mail info@rela-
tieklik.nl. Tel. 06–57669793.

Pasen in Wereldwinkel
Castricum - De Wereldwinkel 
heeft fraaie artikelen in huis ge-
haald om de paasdagen extra 
vrolijk te maken. Uit India komen 
de paaseieren van papier-maché 
die volledig handgemaakt zijn. 

Het ontwerp en schilderwerk is 
een eeuwenoude traditie, mee-
genomen door Perzische emi-
granten en vraagt jaren van op-
leiding. Met dit ei heeft de koper 
dan ook uniek ambachtswerk in 
handen. De winst gaat naar me-
dische zorg en diverse scho-
lingsactiviteiten voor Indiase kin-

deren. De paaseieren van zeep-
steen komen uit Kenia. Vrouwen 
polijsten de eieren met vochtig 
zand, brengen de motieven aan 
en geven de eieren met behulp 
van was hun glans. De winst die 
door de verkoop gemaakt wordt 
komt ten goede aan hulpprojec-
ten in de regio.
Naast de verschillende paasde-
coraties kan men ook voor het 
paasontbijt voor een groot aan-
tal ingrediënten, zoals vruchten-
sappen, thee en koffie, hagel-
slag en honing bij de Wereldwin-
kel terecht. 
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Paasboerderij op 
camping Geversduin
Castricum - Op eerste paas-
dag staat er van 12.00 tot 17.00 
uur een paasboerderij op Ken-
nemer Duincamping Geversduin. 
Op de paasboerderij zijn er kui-
kentjes, jonge konijnen, geiten, 
schaapjes en jong kleinvee. Het 
is een complete ‘boerderij’ met 
natuurlijk een ‘echte’ paashaas. 
Er wordt uitleg gegeven over de 

verschillende diersoorten. Welke 
dieren komen er op de camping 
voor? Kinderen kunnen naar 
hartenlust kennis maken met de 
dieren, ze knuffelen en er mogen 
foto’s met de paashaas genomen 
worden. 
Tweede paasdag kan men paas-
eieren zoeken, die de paashaas 
op de camping heeft verstopt.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-03-2009: Julia Gesina Catha-
rina, dochter van N.M.W. Ver-
klaart en J.A.M. Stuifbergen, ge-
boren te Alkmaar. 26-03-2009: 
Sofia Katherina, dochter van S. 
Weijer en E.M. Al, geboren te 
Castricum. 29-03-2009: Merijn 
Thies, zoon van N. van Graas en 
M.T. van der Galiën, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
27-03-2009: Philip Benjamin, 
zoon van P.F.B. Bart en S.A.J.M. 
van Veen, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
25-03-2009: Bart, zoon van T.P.A. 
Hof en D.A. Lameris, geboren te 
Alkmaar. 29-03-2009: Noah Cor-
nelis Jacobus, zoon van C.J. Hof 
en M.W. Berkhout, geboren te 
Beverwijk. 30-03-2009: Kai, zoon 
van J.H.T. Wit en M.C.B. Mooij, 
geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-03-2009: Visser, Tim en Ble-
kemolen, Jessi, beiden wonende 

te Castricum. 02-04-2009: Krom, 
Michel en de Leon, Catherine T., 
beiden wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-03-2009: Terpstra, Jelle F. en 
Terlouw, Michelle C., beiden wo-
nende te Castricum. 27-03-2009: 
Onstenk, Cornelis G. en ten Bo-
kum, Monike E.M. beiden wo-
nende te Akersloot. 01-04-2009: 
Vermeulen, Sjoerd S. en Tissingh, 
Jasmijn A. beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Bakkum:
28-03-2009: van der Putten, Jo-
han A.W., oud 80 jaar, overleden 
te Velsen.

Wonende te Limmen:
27-03-2009: de Waard, Catha-
rina, oud 85 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
W. Groot. 29-03-2009: van Ba-
vinkhoven, Bertha N., oud 70 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd geweest met C. Visser.

Donatie kunstwerken 
voor kunstveiling
Castricum - In het kader van 
het jubileumjaar 100 jaar Duin 
en Bosch/Dijk en Duin organi-
seert de werkgroep ‘Kunst in sa-
menwerking’ met de reüniewerk-
groep een kunstveiling onder lei-
ding van een echte veilingmees-
ter. Deze zal plaatsvinden op vrij-
dag 12 juni om 16.30 uur in het 
restaurant de Clinghe in Castri-
cum. De werkgroep doet een op-
roep aan iedereen die de psychi-
atrie een warm hart toedraagt en 
bereid is een schilderij, tekening 
of beeldend kunstwerk als gift te 
doneren aan de veiling. 
Wie een kunsterk in de aanbie-
ding heeft, wordt verzocht een 
foto en een korte beschrijving 

over het kunstwerk vóór 30 april 
toe te sturen aan ahuizinga@dij-
kenduin.nl. 
Uiteindelijk is het de bedoeling, 
net als een echte veiling, dat de 
kunstwerken die geveild gaan 
worden op de website komen te 
staan zodat de deelnemers van 
te voren hun keuze kunnen be-
palen. 
De opbrengst van de veiling zal 
ten goede komen aan de cliën-
ten. De werkgroep kunst zal in 
overleg met de adviescommis-
sie van de voormalige Stichting 
Duin en Bosch daarvoor een 
goede bestemming bepalen. Die 
bestemming zal na de veiling be-
kend worden gemaakt.

Vernieler 
op heterdaad 
aangehouden
Castricum - Fietsende agenten 
waren er zaterdag rond 3.30 uur 
op de Dorpsstraat getuige van 
dat een 20-jarige man uit Eg-
mond-Binnen een lamp op een 
boomstam vernielde bij het Chi-
nees restaurant Jasmin Garden. 
De jongeman werd aangehou-
den en verklaarde op het bureau 
dat hij in een dronken bui de 
lamp uit baldadigheid had ver-
nield. Hij krijgt een proces-ver-
baal en zal de schade moeten 
vergoeden.

Beginnend 
bestuurder 
eindigt in tuin
Limmen – Zaterdag rond 3.45 
uur kreeg de politie de melding 
dat een automobilist een tuin 
was ingereden in St. Pancras. Ter 
plaatse bleek een 22-jarige be-
ginnend bestuurder uit Limmen 
per ongeluk achteruit het gras-
veld van een tuin bij een woning 
te zijn opgereden, in de veron-
derstelling dat het een parkeer-
plaats was. 
Al gauw werd duidelijk waar-
om de man een vertroebelde 
blik had. Hij had teveel gedron-
ken en moest mee naar het bu-
reau. Daar blies hij 605 ug/l (tot 
90 toegestaan voor een begin-
nend bestuurder). Zijn rijbewijs 
werd ingenomen.

Feestelijke opening van 
kunstexpositie Gemaal
Akersloot - Zeegezichten, kin-
deren aan het strand, portret-
ten van jong en oud, beelden 
van mens en dier. Daarmee 
opent de Castricumse schilder 
en beeldhouwer Cor Spil de zo-
merse kunsttentoonstellingen in 
het Gemaal 1879 aan de Fielker-
weg 4. De eerste expositie in het 
Gemaal is zondag officieel ge-
opend door collega/schilderes 
Annemarie Kusters en is tot eind 
mei elke zondagmiddag te be-
zichtigen. Voor deze tentoonstel-
ling heeft Cor Spil zich met name 
laten inspireren door het strand 
en de zee. Daarbij heeft hij niet 

zozeer de bekende zomerse 
strandtaferelen willen vangen 
maar vooral de voor- en najaars-
sfeer met zijn lage zon en lange 
schaduwen. Spelende kinderen 
en strandvogels zijn hierbij veel-
vuldig in beeld. Daarnaast han-
gen er in het Gemaal een aan-
tal kleurrijke polderlandschap-
pen en een vijftal portretten van 
zijn hand en zijn er een vijftiental 
bronzen beelden te bewonderen. 
Spils tentoonstelling in het Ge-
maal 1879 is elke zondagmiddag 
tot en met 31 mei te bekijken van 
13.30 tot 16.30 uur. Tweede paas-
dag is het Gemaal gesloten.

Castricum - Op eerste paasdag 
zal het r.k. gemengd zangkoor 
Pancratius de misviering van 9.30 
uur in de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat te Castricum opluis-
teren; uitgevoerd zal worden de 
Missa Brevis in B van Wolfgang 
Amadeus Mozart met medewer-
king van eigen solisten.
Tevens kan men luisteren naar 
het Laudate Dominum van Ad 
Voesten, het Haec Dies van Gu-
arneri en het Laudate Domi-
num van W.A. Mozart. De viering 
wordt afgesloten met het alom 
bekende Halleluja uit ‘The Mes-
siah’ van G.F. Händel. De vaste 
Gregoriaanse gezangen worden 
door het herenkoor verzorgd. 

Het koor staat onder leiding van 
Joost Doodeman en het Davidor-
gel zal worden bespeeld door de 
vaste organist Ronald Schollaart. 
Wie deze koorwerken aanspreekt 
kan vrijblijvend een repetitie van 
het koor bijwonen; het koor re-
peteert elke donderdagavond 
vanaf 19.30 uur in de parochie-
zaal van bovengenoemde kerk. 

Paasviering

Pasen in ’t Dierenduintje
Castricum - Als eerste activi-
teit in dit jaar kunnen er tijdens 
de paasdagen op zondag 12 en 
maandag 13 april van 11.00 uur 
tot 15.00 uur door de kinderen 
paaseieren gezocht worden op 
het terrein van ’t Dierenduintje. 
Van te voren aanmelden is niet 
nodig. De bezoekers gaan eerst 
eieren zoeken en dan wacht 

een attentie, die uitgereikt wordt 
door de paashaas. De paasactie 
is mogelijk dankzij Albert Heijn 
in Castricum, die wilde sponso-
ren. Kinderboerderij ’t Dieren-
duintje bevindt zich achter het 
NS-station van Castricum aan 
de Duinenboschweg. 
Meer informatie: www.dieren-
duintje.nl. 

Paasactiviteiten voor groot 
en klein bij Albert Heijn
Castricum - Tot 14 april staat 
Albert Heijn in winkelcentrum 
Geesterduin helemaal in het te-
ken van Pasen. Onder het mot-
to ‘Voor de feestdagen’ vinden er 
diverse activiteiten plaats in de 
winkels. Donderdag 9 april kun-
nen klanten komen proeven van 
het bijzondere paasassortiment.
Speciaal voor de feestdagen 
heeft Albert Heijn een bijzon-
der assortiment ontwikkeld. Om 
kennis te maken met het paas-
assortiment, organiseert Albert 
Heijn Geesterduin op donder-
dag 9 april van 16.00 tot 19.00 
uur een uitgebreide proeverij. Al-
le klanten zijn hiervoor uitgeno-
digd. Er is veel lekkers te proeven 
van rijkgevulde palingsalade met 
zalm tot ambachtelijke cheese-
cake. “De paasdagen zijn bij uit-
strek het moment om gezellig 
aan tafel met familie en vrienden 
te genieten. Of je de dag nu be-
gint met een heerlijk paasontbijt 
of met een uitgebreide brunch: 
bij ons vind je volop inspiratie 
om van de paasdagen iets speci-
aal te maken”, zegt Leen de Wit. 
Voor een uitgebreide theetijd 

thuis heeft Albert Heijn ook nog 
een feestelijk paaschocolade-
assortiment. Maar klanten kun-
nen ook zelf aan de slag met het 
uitgebreide assortiment bakpro-
ducten. Met de speciale bakvor-
men is in een handomdraai de 
lekkerste cake en hartige taart 
te maken. Om vervolgens de ta-
fel helemaal compleet te maken 
met het vrolijk gekleurde lente-
servies. Er zijn borden, schalen, 
kommen en eierdopjes verkrijg-
baar, met een vrolijke uitstraling 
die de kroon op een mooi gedek-
te paastafel zijn.
Vanzelfsprekend staat ook de Al-
lerHande volop in het teken van 
Pasen. “Verschillende suggesties 
helpen de klant om in een hand-
omdraai een vertrouwd lekker 
menu op tafel te zetten”, aldus 
de supermarktmanager. “Uiter-
aard hebben we ook diverse ei-
gerechten in de hoofdrol die pri-
ma passen bij zowel het ontbijt, 
de brunch, lunch als het diner.”
Albert Heijn is maandag tot en 
met zaterdag geopend van 8.00 
tot 20.00 uur, behalve vrijdag van 
8.00 tot 21.00 uur.



pagina 8 8 april 2009

Leerlingen Pax Christi 
geslaagd voor hun EHBO
Limmen - Alle 30 leerlingen van groep 8 van de Pax Christischool 
zijn geslaagd voor het EHBO-diploma. Na drie maanden van oefenen, 
zweten, leren en nog meer oefenen en zweten hebben alle kinderen 
het prima gedaan. Van verbanden leggen, vragen beantwoorden, tot de 
stabiele zijligging, alles werd behandeld. Tini Hollander en haar maatje 
kwamen iedere week een uur oefenen met de kinderen. 

Hortus Bulborum schrijft fotowedstrijd uit

Tentoonstelling begin mei 
in N.H.-kerkje Limmen
Limmen - In navolging van vorig 
jaar organiseert de Hortus Bul-
borum in Limmen ook dit voor-
jaar weer een culturele mani-
festatie. Waren het vorig jaar de 
schilderdagen met een afslui-
tende tentoonstelling in het NH-
kerkje, naast de tuin gelegen, 
deze keer vindt er een fotowed-
strijd plaats met een daarop vol-
gende tentoonstelling op dezelf-
de locatie.

Thema is de historische bollen-
schatkamer in het algemeen en 
historische voorjaarsbolgewas-
sen in het bijzonder. Als leidraad 
zijn er drie categorieën vastge-
steld: de Hortus Bulborum in het 
landschap, close-ups van bloe-
men en artistieke weergave en/
of bewerking van het gekozen 
onderwerp. Iedereen kan één 
foto inleveren. De organisato-
ren gaan uit van maximaal hon-
derd werken. Foto’s moeten aan 

de volgende eisen voldoen. Fo-
to’s moeten gemaakt zijn in de 
Hortus Bulborum. Alle werken 
die tentoongesteld worden die-
nen op een maximaal formaat 
van 30 x 40 cm te worden aan-
geleverd in een vorm zodat ze 
direct opgehangen kunnen wor-
den. Dus met lijst en ophanging! 
Inleverdatum is vrijdagmiddag 
1 mei van 16.00 tot 18.00 uur in 
het kerkje. Het werk mag te koop 
worden aangeboden.   

Naast de bonte inzendingen van 
de diverse deelnemers zal in 
een deel van de kerk een solo-
tentoonstelling te zien zijn van 
de Noord-Hollandse fotografe 
Cora Nielen. Zij heeft zich toe-
gelegd op het thema bloemen. 
Bloemen in al hun vormen en 
verschijningsvormen weet ze op 
een scherpe en boeiende manier 
vast te leggen. Ook haar werk zal 
te koop zijn.     

In de jury zitten Piet Apeldoorn, 
voorzitter van de stichting en 
Leslie Leijenhorst. En als vaklid 
heeft natuurfotograaf Philip Fris-
korn plaatsgenomen in de jury. 
De tentoonstelling vindt plaats 
op zaterdag 2 en zondagmiddag 
3 mei in het kerkje aan de Lim-
mense Zuidkerkenlaan. Zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. De 
tentoonstelling is gratis te be-
zoeken. Voor de toegang tot de 
tuin gelden de normale entree-
prijzen. 

Er worden op zaterdag 2 mei 
om 10.00 uur drie prijzen uitge-
reikt. Daarnaast ontvangen al-
le inzenders een blijvende atten-
tie van de Limmense stichting. 
Voor aanmeldingen en meer in-
formatie kan men contact op-
nemen met bestuurslid pr Max 
Nuyens, tel. 06 53400265, email: 
m.j.nuyens@hetnet.nl.

Digitale fotopresentaties van 
fotogroep ‘Camera Natura’ 
Castricum - Leden van de lan-
delijke fotowerkgroep ‘Came-
ra Natura’ geven op zondag 19 
april een serie digitale presen-
taties in de filmzaal van Bezoe-
kerscentrum De Hoep. Van 14.00 
uur tot 16.30 zijn er vier presen-
taties van elk een half uur. Deze 
zijn afzonderlijk te bezoeken. De 
toegang is gratis. Tijdens deze 
presentaties hangt er ook werk 
van deze fotografen in De Hoep. 

Deze tentoonstelling is tot 2 ju-
ni te zien. 
Camera Natura is in 1982 opge-
richt en bestaat uit een groep 
van zo’n veertig enthousiaste na-
tuurfotografen, die vier maal per 
jaar bij elkaar komen om over 
hun werk te discussiëren. Hierbij 
ligt de nadruk op fotografische 
kwaliteiten, de visie van de foto-
graaf en zijn of haar persoonlij-
ke stijl. 

Buurtbewoners kijken met 
andere ogen naar leerlingen
Castricum - Afgelopen vrijdag 
bezochten velen het Clusius Col-
lege Castricum om te genieten 
van de prestaties van de eind-
examenleerlingen op het ge-
bied van koken, tafelschikken 
en bloemschikken. Ook waren 
er werkstukken met veel digita-
le informatie en levende dieren 
te bewonderen. Dit jaar waren 
naast ouders, familieleden en 
vrienden via een advertentie ook 
andere belangstellenden uitge-
nodigd. Buurtbewoners gaven 
hier graag gehoor aan en von-
den dit een leuke aanleiding om 
eindelijk eens te kijken naar wat 

‘Al die jongens en meiden daar 
nu doen.’ “We zien ze altijd in de 
buurt lopen met hun rugtassen 
en sjouwen met kruiwagens, in 
de weer met planten, maar wat 
ze nu doen op die school, dat 
wisten we eigenlijk niet”, vertel-
de een van de buurtbewoners. 
“We zijn onder de indruk van het 
kunnen van deze leerlingen en 
we zijn ze met andere ogen gaan 
bekijken”, aldus twee dames.
Het was een avond waar buurt-
bewoners met bewondering en 
waardering naar de leerlingen 
van het Clusius College Castri-
cum zijn gaan kijken.

presenteert:

De paasproeverij!
1ste paasdag

Welkomstdrankje

Soep van de chef,
heerlijke 5 gangenproeverij van onze 
luxe lunchgerechten en spectaculaire 

versfruit chocoladefontein!

Voor slechts 19,50 euro
(incl. koffie, thee & verse jus)

Ook kids-menu mogelijk!
(slechts 7,50 euro)

Reserveren via: 0251 658161
Life’s a beach – www.clubzand.nl

Geen krant gehad? Bel 0251-674433
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Prijs voor trapveldje op de Woude
De Woude - Het trapveldje dat 
in 2008 werd aangelegd op het 
eiland de Woude, gemeente Cas-
tricum,  is genomineerd voor een 
prijs in de leefbaarheidswedstrijd 
Kern met Pit. De vertegenwoor-
digers van de Woude kregen de 
prijs vrijdag uitgereikt in het Pro-
vinciehuis in Haarlem. 
In 2008 werd een multifunctio-
neel trapveldje aangelegd op de 
Woude. Bijzonder daaraan was 
dat de ondergrond er bijzonder 
drassig is voor de aanleg van een 
dergelijk veldje voor de jeugd. 
Uiteindelijk werd de oplossing 
gevonden in het aanbrengen van 
een speciale drijvende onder-
laag; zo kan het trapveldje het 

hele jaar gebruikt worden. Het 
veldje is geschikt voor het be-
oefenen van meerdere sporten 
door de jeugd, zoals voetbal, vol-
leybal en handbal. 
De gemeente Castricum droeg 
een aanzienlijk bedrag bij aan 
de financiering van het veld-
je. Dorpsraad De Woude zocht 
daarnaast met succes naar an-
dere geldbronnen waarvan het 
Schipholfonds een voorbeeld 
is. De Kindercommissie op het 
eiland werd betrokken bij het 
schetsen van plannen voor het 
veld. Juist deze initiatiefrijke rol 
van de inwoners van de Wou-
de werd door de organisatie van 
Kern met Pit gewaardeerd. 

Met zwangerschapsverlof

Fred de Haan vervangt 
wethouder Portegies 
Castricum - Wethouder Chris-
tel Portegies (VVD) gaat voor de 
periode 1 juni - 30 september 
met zwangerschapsverlof. Om 
haar tijdelijke afwezigheid op te 
vangen stelt het college de ge-
meenteraad voor om tijdelijk een 
extra wethouder te benoemen. 
De VVD heeft Fred de Haan uit 
Limmen hiervoor voorgedragen. 
De Haan neemt, wanneer de ge-
meenteraad daarmee instemt,  
vanaf 1 juni voor vier maanden 
zitting in het college van B&W.
De VVD-er legt zijn raadsze-
tel voor de duur van vier maan-
den neer. Ditzelfde geldt voor 
zijn fractievoorzitterschap even-
als zijn werkzaamheden bij de 
provincie Noord-Holland. Daar is 
Fred de Haan momenteel actief 
als beleidsadviseur van het kabi-

net van de commissaris van de 
Koningin. 
Na instemming van de gemeen-
teraad wordt de vrijgekomen 
raadszetel van De Haan tijdelijk 
ingenomen door Carl Reitsma uit 
Castricum.  Het fractievoorzitter-
schap wordt tijdelijk waargeno-
men door raadslid Menno Haga 
uit Limmen.
Wethouder Portegies stelt al 
haar portefeuilles (ruimtelij-
ke ordening, volkshuisvesting, 
milieu, buitengebied, jeugd, 
toerisme&recreatie en economi-
sche zaken) tijdens haar afwe-
zigheid in handen van de nieu-
we wethouder. Na het verlof van 
wethouder Portegies neemt Fred 
de Haan weer ontslag als wet-
houder en neemt hij zijn zetel in 
de gemeenteraad weer in. 

Historische Maer- of Korendijk wordt hersteld
Castricum - Een al lang be-
staande wens van onder meer 
de Werkgroep Oud-Castricum; 
het herstel van de Maer- of Ko-
rendijk, gaat in vervulling. Het 
college van B&W heeft besloten 
tot een flinke opknapbeurt van 
de dijk. De gemeente trekt hier 
circa 440.000 euro voor uit, maar 
rekent daarbij wel op subsidie 
van de provincie 200.000 eu-
ro. Eind 2009 moet de dijk weer 
goed begaanbaar zijn. De Maer- 
of Korendijk, op de grens van 
Castricum en Heemskerk, is een 
dijk met lange geschiedenis, die 
teruggaat tot de 12e eeuw, toen 
de dijk werd aangelegd. Vanwe-
ge de cultuurhistorische waar-
de is de dijk aangemerkt als (po-
tentieel) beschermd gemeente-
lijk monument. De staat en be-
gaanbaarheid van de dijk is al 
lange tijd slecht: hij is uitgezakt 
naar de zijkanten, niet meer op 
hoogte, en bevat veel gaten en 
kuilen. In 2006 voerde het hoog-
heemraadschap beperkte her-
stelwerkzaamheden uit aan de 
dijk. Daarbij is de oude dijk-
doorbraak, het wiel, hergraven 
als waterpartij.  Een werkgroep 
van de gemeente, met daarin 
de Werkgroep Oud-Castricum, 
de Historische Kring Heems-
kerk, PWN en het hoogheem-
raadschap, heeft in 2008 ge-
werkt aan een programma van 
eisen. Een reeks onderzoeken is 
uitgevoerd om een helder beeld 
te krijgen van de dijk en van de 

mogelijkheden voor een recon-
structie. Het gedeelte van de dijk 
vanaf het volkstuincomplex tot 
aan de Heemstederweg wordt 
hersteld. Daar komt een grasdijk 
met twee verharde paden voor 
wandelaars, fietsers, en lokaal 
agrarisch verkeer. Daartussen 
komt een strook van zogenaamd 
gewapend gras ten behoeve van 
ruiters en voor het behoud van 
de groene uitstraling. De oude 
dijkdoorbraak wordt opnieuw 
aangepakt. De ‘vleugels’ van het 
wiel worden deels uitgraven, zo-
dat een ruimere halve cirkel ont-

staat. Het rechte dijkstuk op die 
plek blijft gehandhaafd vanwege 
de gebruiksfuncties van de dijk. 
Ter hoogte van het wiel komt wel 
een lichte verlaging van dat dijk-
stuk, om het beeld van de dijk-
doorbraak te accentueren.  
Het opknappen van de Maer- of 
Korendijk is een van de activi-
teiten die de gemeente op zich 
heeft genomen in het kader van 
het samenwerkingsproject Sa-
menwerken in het Groen. Zo is 
eerder al een wandelrouteboekje 
uitgebracht die over de Maer- of 
Korendijk voert.

Hinder brandweer  
Castricum - De brandweer 
vraagt aandacht voor het par-
keergedrag in Castricum. 
Woordvoerder Gerard Veldt: “Tij-
dens de oefensessies valt het op 
dat vele Castricummers het niet 
zo nauw nemen met het par-
keergedrag. In veel straten wordt 
er foutief geparkeerd of zo ge-
parkeerd dat de hulpverlenings-
voertuigen de straten niet of 
nauwelijks in kunnen.” 

Bakkum - Bakkums Breek-
goed, de cadeauwinkel en slij-
terij in Bakkum, organiseert ook  
kinderpartijtje voor groepen van 
tien tot veertien kinderen. De 
hoofdactiviteit van het kinder-
feestje is het beschilderen van 
serviesgoed. Zo maakt ieder kind 
zijn of haar eigen cadeau. Daar-
naast kan Bakkums Breekgoed 

Kinderfeestje? het feestje verder aankleden met 
een ‘high tea’, afgestemd op de 
wensen. Maar gewoon een glas 
limonade met wat snoepgoed 
kan natuurlijk ook. Saskia de Wit 
organiseerde eerder creatieve 
kinderfeestjes bij ‘1001 kralen’ 
van Andre Coppenhagen in de 
Amsterdamse Jordaan. 

Bel voor meer informatie, tel. 
06 57584766 of mail: info@bak-
kumsbreekgoed.nl. 

Lady’s Fair op tweede paasdag is 
ook leuk voor mannen en kinderen
Limmen - Op tweede paas-
dag wordt in sporthal De Ente-
rij een voorjaarsbeurs gehouden 
met alles voor huis, tuin en keu-
ken, lifestyle, mode, schoonheid, 
gezondheid en kunst. Ook is het 
mogelijk een workshop te volgen 
of een demonstratie bij te wo-
nen! Voor de kinderen is er de-
ze dag genoeg te doen; clowns 
en de paashaas bijvoorbeeld! En 
mannen zijn natuurlijk ook wel-
kom op de Lady’s Fair. 
De entree bedraagt 2,50 euro 
enkinderen kunnen onder be-
geleiding gratis naar binnen. Op 
vertoon van het toegangsbewijs 
is koffie of thee gratis.
Naast een bezoek aan de ruim 
vijftig kramen kan men aller-

Serviesgoed gemaakt door cur-
sisten van Populus, een van de 
deelnemers aan de beurs. 

lei demonstraties bijwonen. Om 
10.30 uur begint een dansvoor-
stelling van de ‘demogirls’ van 
Tios. Om 11.00 uur geeft Full of 
Life een demonstratie pilates, 
bodyshape en steps. Om 12.00 
uur is er een modeshow van Pi-
neapples & Troel voor Kids. Dan 
komen om 12.30 uur de demo-
girls van Tios weer het podium 
op en om 12.45 uur Full of Life. 
Om 13.30 uur volgt een optreden 
van de Africultuur dans- en per-
cussiegroep, om 14.00 uur ko-
men de Clowns met ‘n Lach het 
publiek vermaken, Om 15.00 uur 
is de tweede modeshow van Pi-
neapples & Troel voor Kids en 
om 15.30 uur is er salsadansen 
van Dansschool Happy Time, 

De meiden van Tios sluiten het 
programma om 16.45 uur af. De 
beurs wordt gehouden van 10.00 
tot 17.00 uur. 

Jachthuis Kijk Uit krijgt 
een nieuwe bestemming
Bakkum - In Kijk Uit in het 
Noordhollands Duinreservaat 
wordt in de toekomst dagbeste-
ding aangeboden aan mensen 
met een beperking. Hier worden 
activiteiten aangeboden als het 
onderhouden van de tuin, in een 
te bouwen kas en in een toe-
komstige moestuin. PWN heeft 
de gemeente gevraagd een be-
stemmingswijziging mogelijk te 
maken. Jachthuis Kijk Uit is in 

1921 gebouwd en heeft een ho-
ge architectuurhistorische waar-
de. De familie Gevers heeft het 
huis geplaatst dat als zelfbouw-
pakket werd geleverd. PWN 
heeft al eerder op Camping Bak-
kum een werkplaats ter beschik-
king gesteld aan de Stichting 
Roads waar mensen met psy-
chische en psychiatrische pro-
blemen een dagbesteding wordt 
aangeboden. 
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KortWeg

Regio - GGZ Noord-Holland-
Noord, instelling voor geestelij-
ke gezondheidszorg, zoekt voor 
haar cliënten in Alkmaar en om-
geving vrijwilligers die met een 
cliënt een activiteit willen onder-
nemen. Bij het invullen van de 
vrijwilligersactiviteiten kunnen 
de vrijwilliger en de cliënt zelf 
aangeven wat ze leuk vinden en 
hoe vaak ze contact willen. Ge-
bruikelijk is eens per week, maar 
minder kan ook. Een aantal cli-
enten wacht al heel lang op een 
maatje en daarom is GGZ NHN 
op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. 
Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met Mea Boereboom, 
tel. 072-5312312, 06-20595667 
of m.boereboom@ggz-nhn.nl. 

GGZ NHN 
zoekt maatjes

Castricum - Stichting Welzijn 
sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor De 
Volksuniversiteit zoekt iemand 
die graag de publiciteit en aan-
verwante pr wil verzorgen. 
Voor aanmelding en informatie 
kan men op werkdagen langs-
gaan op bij de Vrijwilligers Cen-
trale op de Geesterduinweg van 
9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags 
op afspraak, tel. 0251-656562.

Castricum - Stichting Welzijn 
sector Vrijwilligers Centrale is 
op zoek naar vrijwilligers voor 
de Wereldwinkel Castricum. Er is 
nog behoefte aan een PR-mede-
werker die zorgdraagt voor een 
maandelijks persbericht in de 
regionale kranten, aanwezig is 
bij het PR-overleg 1 keer in de 
maand en kan assisteren bij an-
dere bijkomende PR activiteiten. 
Voor aanmelding en informatie 
kan men op werkdagen langs-
gaan op bij de Vrijwilligers Cen-
trale op de Geesterduinweg van 
9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags 
op afspraak, tel. 0251-656562.

Castricum - Stichting Welzijn 
sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor De 
Tuin van Kapitein Rommel. Het 
bestuur zoekt iemand die affi-
niteit heeft met ecologisch tuin-
beheer. Het zou een pre zijn als 
de vrijwilliger kennis en ervaring 
heeft op gebied/natuur, of mi-
lieueducatie en publiciteit. Er is 
een vergadering 1x per 4 weken 
en de tijdsinvestering in het be-
stuurswerk al ongeveer 2 uur per 
week zijn.
Voor aanmelding en informatie 
kan men op werkdagen langs-
gaan op bij de Vrijwilligers Cen-
trale op de Geesterduinweg van 
9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags 
op afspraak, tel. 0251-656562.

VRIJWILLIGERS
 GEZOCHT

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

Instrumentenshow 
bij Toonbeeld
Castricum -  Wie een muziek-
instrument wil gaan bespelen 
maar nog niet weet welk instru-
ment komt woensdag 15 april 
naar de grote instrumenten-
show bij Toonbeeld. Aanvang 
16.00 uur. Op zaterdag 18 april 
is er een open dag bij Toonbeeld 
van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens 
de open dag kunnen bezoekers 
zelf verschillende muziekinstru-
menten uitproberen en informa-
tie verkrijgen.

Castricum - Op 15 april geeft 
haptonoom Harm Aldershof 
een voor iedereen toegankelijke 
workshop over haptonomie bij 
stressklachten. 
Tijdens de workshop krijgt men 
informatie over de haptonomi-
sche benadering van stress-
klachten, waarbij het lichaam 
wordt gezien als de drager van 
alles wat men beleeft. De work-
shop zal duidelijk maken dat het 
lichaam niet liegt als het boven-
genoemde signalen afgeeft. Ook 
krijgt men lichaamsgerichte oe-
feningen.
De workshop is van 19.30 -
21.30 uur in de praktijk van Kees 
Rootjes, Dorpsstraat 109. De 
kosten bedragen 10,00 euro. In-
schrijven kan via krootjesfysio-
therapie@wanadoo.nl.

Workshop 
haptonomie

Castricum - Op 9 april van 20.00 
tot 22.00 uur wordt er een klank-
meditatie gehouden in het Witte 
Kerkje op het terrein van Dijk en 
Duin, Duinenbosch 3 in Bakkum. 
Ontspannen liggend op een mat-
je gaat men op reis met de klan-
ken van klankschalen en stem. 
Deelnamekosten bedragen 20 
euro inclusief thee en koffie. 
Voor meer informatie en reser-
veren: Joke Welboren www.sa-
kagaweea.nl of sakagaweea@
hotmail.com.

Volle maan 
klankmeditatie

Limmen - In de week van 2 tot en 
met 7 maart hebben de jeugdle-
den van de Limmer IJsclub weer 
gecollecteerd voor het nationaal 
Jeugdfonds ‘Jantje Beton’ met de 
slogan ‘Jantje Beton laat kinde-
ren spelen’. Zij haalden samen 
het bedrag op van 1419,80 eu-
ro, waarvan de helft voor de ver-
eniging is die dit aan activiteiten 
voor de jeugdleden besteedt. 

Collecte voor 
‘Jantje Beton’ 

Castricum - In de landelijke col-
lecteweek van 8 tot en met 14 
maart is in Castricum en Bak-
kum in totaal 8.158,74 euro op-
gehaald. 

Opbrengst collecte 
Reumafonds

Regio - Bij GGZ Noord-Holland-
Noord in Schagen start in het 
voorjaar de cursus ‘Beter slapen’ 
voor 60-plussers. Veel ouderen 
hebben problemen met slapen. 
De ervaring leert dat deze cur-
sus kan helpen beter te slapen. 
De kennismakingsgesprekken 
starten al in april. Opgave voor 
deelname aan de cursus graag 
zo spoedig mogelijk via telefoon-
nummer 088 656 50 00. De cur-
sus bestaat uit zes bijeenkom-
sten. Voor deelname aan de cur-
sus is een verwijzing van de huis-
arts noodzakelijk. Deelnamekos-
ten bedragen 10,00 euro.

Cursus ‘beter slapen’ 
voor 60-plussers

Beverwijk – Op tweede paasdag 
is De Bazaar in Beverwijk extra 
geopend. Deze dag staat in het 
teken van de kleine ondernemer. 
De Bazaar heeft een aantal acti-
viteiten georganiseerd voor kin-
deren tot en met twaalf jaar waar 
zij gratis aan kunnen deelnemen! 
Ook verenigingen, sportclubs en 
scholen mogen gratis hun twee-
dehands spullen verkopen! Voor 
meer informatie en aanmelding: 
www.debazaar.nl.

Kinderdag 
op De Bazaar!

Castricum - Tot eind april ex-
poseert Margriet Schadee haar 
schilderijen in de winkel en in de 
nieuwe ‘loft’ van Beentjes interi-
eur- en slaapadvies aan de To-
renstraat in Castricum.
De Castricumse kunstenares laat 
zich inspireren door gebeurte-
nissen en ervaringen in haar ei-
gen leven. 

Expositie van 
Margriet Schadee

Castricum - Op 21 april start 
Stichting mamma weet alles een 
nieuwe ‘netwerkgroep’ voor pu-
ber-ouders in Castricum en om-
geving. De groepen bieden ou-
ders de mogelijkheid om erva-
ring en vragen rondom het op-
voeden van pubers te delen.  
Stichting mamma weet alles is 
een landelijk werkend netwerk 
voor ouders van pubers. Voor in-
formatie of opgave: www.mam-
maweetalles.nl.

‘Netwerkgroep’ 
voor puber-ouders

Castricum - Op zaterdag 11 
april zijn kinderen tussen zeven 
en twaalf jaar welkom om zich 
creatief uit te leven met verf on-
der leiding van docente Anne-
lies Vessies. De speciale schil-
derworkshop heeft als titel ‘Die-
ren vieren feest!’ De gemaakte 
werken worden tijdelijk tentoon-
gesteld in bezoekerscentrum De 
Hoep.
De workshop wordt gehouden in 
De Hoep en duurt van 13.00 tot 
15.00 uur. Deelnemen kost 10,00 
euro en dit is inclusief de mate-
rialen. Aanmelden via www.pwn.
nl/activiteiten. Annelies Vessies 
geeft ook op de zaterdagen 16 
mei (thema: vlinders) en 13 ju-
ni (thema: vogels) een dergelijke 
workshop. Aanmelden voor deze 
data is al mogelijk.

Kinderworkshop 
schilderen

‘Dementie en juri-
dische regelgeving’
Castricum - ‘Dementie en juri-
dische regelgeving’ is het onder-
werp in het Alzheimercafé. 
Wie meer wil weten over dit on-
derwerp komt op 14 april van 
19.30 tot 21.00 uur naar het Alz-
heimercafé in serviceflat Sans 
Souci, Sans Souci 113. Om het 
ook voor alle inwoners van de 
gemeente Heemskerk mogelijk 
te maken, wordt er tot juni gra-
tis vervoer geboden van hun huis 
naar het Alzheimercafé in Cas-
tricum en na afloop retour. Wie 
hiervan gebruik wil maken kan 
zich op werkdagen van 9.30 tot 
11.00 uur tot uiterlijk 13 april op-
geven via tel. 0251-257480. 
De toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. Voor meer 
informatie is de Werkgroep Alz-
heimercafé overdag bereikbaar 
onder nummer 06-33631872.

Met kunst de markt op
Castricum - Onder het motto 
‘Met kunst de markt op’ organi-
seert Toonbeeld tentoonstellin-
gen een regionale kunstmarkt 
die bedoeld is voor individuele 
amateur-kunstenaars uit Castri-
cum en omstreken. Ook dit jaar 
wordt aangesloten bij de beken-
de Kunstfietsroute. De kunst-
markt wordt gehouden op 20 ju-
ni en 21 juni  van 11.00 tot 17.00 
uur op het terrein van Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6. Een ie-
der die aan deze markt wil deel-
nemen kan zich vanaf nu aan-
melden door bij Toonbeeld een 
aanmeldingsformulier, dat via 
www.toonbeeld.tv te downloa-
den is, in te vullen. 
Tijdens deze twee dagen is er 
ook een muziekpodium op het 
plein. Muzikanten uit de regio 
die hier willen optreden kun-
nen zich eveneens bij Toon-
beeld aanmelden. Alle aanmel-
dingen dienen voor 25 mei bin-
nen te zijn. Voor meer informatie 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6, tel. 0251-659012.

Limmen - Op 15 april organi-
seert de K.V.G. een gezamenlij-
ke avond met de Vrouwen van 
Nu. Deze avond is Charlotte Glo-
rie uitgenodigd. Charlotte is van 
af haar geboorte blind en is een 
kleinkunstenares. Zij vertelt en 
zingt over alles wat haar raakt 
en bezighoudt. Zij is echtgenote, 
moeder en artieste en voert hi-
larische en ontroerende typetjes 
ten tonele.

Kleinkunstenares 
te gast bij K.V.G. 

Castricum - Op 17 april begint 
de cursus Levensloop. Deze cur-
sus duurt twee ochtenden van 
9.30 tot 11.30 uur en kost 50 eu-
ro. 
De tweede cursusdatum is 24 
april. De cursus wordt gegeven 
in de praktijkruimte van Ingrid 
Frissen, Kerckeven 1. 
Voor aanmeldingen bel 0251-
659359.

Creatieve cursus
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CAS Ladies sluiten 
het seizoen in stijl af
Castricum - In de laatste com-
petitiewedstrijd voor de Ladies 
van de Castricumse Rugby Club 
werd in Middelburg nog een 
prachtige 31–66 overwinning 
weggesleept. Met fraaie scores 
en opnieuw tomeloze inzet wer-
den de Zeeuwse dames op ei-
gen veld verslagen. In de eer-
ste helft werd al snel een voor-
sprong genomen, maar toen 
konden de dames van Oemoe-
menoe nog goed terugkomen. 
Na de hervatting waren hun as-
piraties uitgeblust en lag het veld 
open voor enkele fraaie acties. 
CAS RC speelde met een experi-
mentele eerste rij die verrassend 
goed uitpakte. Veel scrums wer-
den goed gewonnen en ondanks 
enkele missers in de verdediging 
werd er geïnspireerd aangeval-
len. Zelfs de gastvrouwen ap-
plaudisseerden voor enkele Cas-
tricumse tries. 
De reclamecampagne om nieu-
we dames naar de CAS Ladies 

te lokken had geen betere start 
kunnen hebben. Op 17, 21 en 
24 april zijn er rugbyclinics van 
19.30–21.00 uur om met de rug-
bysport kennis te maken. Kom 
kijken of zelfs vrijblijvend mee-
doen. 
Tijdens het paasweekend is er 
ook rugby op Wouterland. Za-
terdag 11 april spelen de jong-
sten van de vereniging, de TBM’s 
op Wouterland vanaf 11.00 uur. 
Daarna komen de juniors van 
CAS RC in actie om 13.00 uur, 
gevolgd door een optreden van 
de Colts die tegen het Britse Ste-
venage uitkomen. Die kick-off 
staat om 14.30 uur gepland. 
In Frankrijk stelde Oranje onder 
18 enigszins teleur. Er was hoop 
op een mooie overwinning te-
gen Duitsland, maar de ploeg 
kwam niet goed uit de verf en 
liet de oosterburen met 31 – 0 
de zege. CAS RC spelers Rico 
Hoogeboom en Gertjan Gooijer 
stonden in de basis. 

Meervogels vervolgt de onge- 
slagen weg naar de buitentitel
Akersloot - De tweede helft van 
de buitencompetitie begonnen 
de heren vorige week met een 
overwinning in Purmerend tegen 
Vido. Zaterdagavond was Berdos 
te gast. Een van de concurrenten 
voor de titel in de tweede divisie 
landelijk kwam echter met een 

smalle selectie naar Akersloot en 
trof in Meervogels een zeer ge-
motiveerde koploper. 
Zonder Jos Duin begonnen de 
Akersloters stroef aan de wed-
strijd en dankzij Jim Krom en Wil-
liam Kerssens liep de stand ge-
lijk op naar 5-5. Daarna schroef-

de Meervogels het tempo flink 
op en liet het zien waar het alle-
maal toe in staat was. Met geva-
rieerde aanvalspatronen en snel-
le breaks werd de ploeg uit Ber-
gen al bij rust op een onover-
brugbare 20-9 achterstand ge-
zet. Waar het in Bergen in sep-
tember nog wat spannend leek, 
was dat nu niet het geval.
De Akersloters zetten met uit-
blinkers Rik Sander op doel, 
Duncan Burger en Jelle Putter de 
tegenstanders verder op afstand, 
waarna de coaches naar harte-
lust konden wisselen. Daardoor 
kon ook Jelle Olgers zich on-
derscheiden en wist Cees We-
vers een aantal keren het net te 
vinden. Het laatste kwartier wist 
Berdos nog enigszins de achter-
stand te beperken, maar moest 
uiteindelijk met een 35-17 ne-
derlaag terug naar Bergen.
Hierdoor leiden de Akersloters 
met zes punten voorsprong on-
geslagen de tweede divisie en 
kan drie wedstrijden voor het 
einde begin mei al de titel in de 
wacht slepen, waarna de strijd 
om de afdelingsbeker nog wordt 
ingezet.

Lau van Roon winnaar van 
driebanden kampioenschap
Akersloot - Lau van Roon is 
er dit weekend in geslaagd het 
driebanden kampioenschap van 

Akersloot op zijn naam te schrij-
ven. 
Na de lange weg van poulewed-

strijden en halve finales ston-
den dit weekend de acht finalis-
ten klaar om te strijden voor dit 
kampioenschap. In een enerve-
rende strijd met een climax in de 
laatste ronde toonde hij zich dit 
weekend de beste. 
Na zes ronden stond hij boven-

aan met op de tweede plaats 
Hans Putter en derde Han Duin. 
In de allerlaatste ronde moest 
Van Roon het opnemen tegen 
Theo Oud en in het begin van de 
partij leek het er niet op dat Van 
Roon deze partij zou gaan win-

nen want hij stond een straat-
lengte achter. In het verloop van 
de partij ging het echter al beter 
lopen en na een sterke eindspurt 
wist hij de volle winst te pakken 
en was onbereikbaar geworden 
voor zijn naaste belagers.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

elinkwijk

maandag 13 april
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20
Paasdubbel moet ADO in veilig vaarwater brengen
Na het ‘afvoeren’ van Türkiyemspor is er 
nog één plaats in de hoofdklasse die recht-
streekse degradatie inhoudt. Degene die 
na de laatste speeldag de onderste posi-
tie inneemt van die competitie van dertien 
clubs, degradeert naar de eerste klasse. 
De voorlaatste zal de strijd om lijfsbehoud 
moeten aanbinden met de club die als win-
naar tevoorschijn komt uit de slag tussen 
de diverse periodekampioenen van de eer-
ste klasse. Het ziet er naar uit dat er voor 
DWV geen ontsnapping meer mogelijk is 
aan de afdaling naar een lagere klasse. In 
de vijf wedstrijden die er voor de Noord-
Amsterdamse club resteren, moeten er 
negen punten worden overbrugd met de 
club die nu op de 12e plaats staat. Dat mag 
een mission impossible worden genoemd.  
De marge die ADO had t.o.v. de clubs die 
nog in aanmerking komen voor die plaats 
boven DWV is afgelopen zondag geslon-
ken. ADO slaagde er zelf niet in om tegen 
Haaglandia de volle winst uit Rijswijk mee 
te nemen. Twee clubs die een positie ach-
ter ADO innemen, VUC en Elinkwijk, boek-
ten beiden een overwinning en naderen 
de Heemskerkers op vier punten. Het zijn 
precies deze tegenstanders die ADO treft 
in de paasdubbel. A.s. zaterdag staan er 
twee inhaalduels op het programma. ADO 
gaat naar Den Haag om er de strijd aan te 
binden met VUC; FC Hilversum ontvangt 
Hollandia.
Op tweede paasdag is er een volledig pro-
gramma. Dan wordt de door de KNVB op 1 
februari in zijn geheel afgelaste speelronde 
15 afgewerkt. ADO kan zich dan definitief 
in veiligheid spelen. Natuurlijk zijn allebei 
de wedstrijden belangrijk. Voor het duel 
met VUC is er weinig nodig om de selectie 

van Dick-Jan Ente op scherp te zetten. Men 
hoeft de afloop van de thuiswedstrijd maar 
in de herinnering terug te roepen en er kan 
maar één conclusie volgen: die drie punten 
die de Haagse club stal moeten worden te-
ruggestolen. 

Oppassen voor de kat in het nauw: 
Elinkwijk
Op tweede paasdag ontvangt ADO het ge-
renommeerde Utrechtse Elinkwijk. Een club 
in zwaar weer! De Zuilenaren hebben een 
moeilijk programma voor de boeg. Na de 
wedstrijd in Heemskerk wachten hen con-
frontaties met kampioenskandidaten Hil-
versum, Haaglandia en Argon. Tussendoor 
moeten ze op bezoek bij Hollandia, dat ook 
weer op dreef lijkt te zijn. Het duel met ADO 
zal Elinkwijk wellicht als een van de laatste 
strohalmen zien om nog punten te pakken 
en de nacompetitie te ontlopen. Er mag dus 
op een geladen tegenstander worden ge-
rekend op tweede paasdag. De selectie van 
Dick-Jan Ente heeft daar natuurlijk weinig 
boodschap aan. Zelfs wanneer er op za-
terdag al drie punten zijn binnengehaald. 
De uitwedstrijd leverde een klinkende 3-0 
overwinning op voor de Heemskerkers. Het 
was ADO’s tweede optreden in competitie 
2008-2009. Misschien voelde het toen aan 
als een oefenpartijtje tegen een opponent 
in ADO’s shirtkleuren. De confrontatie met 
Elinkwijk wordt de vijftiende in de hoofd-
klasse op de Vlotter. ADO won er negen, 
Elinkwijk twee. De laatste in 2001-2002. De 
laatste twee edities leverden geen winnaar 
op. Dat wordt dus wel weer eens tijd!

Sportpark De Vlottter, tweede paasdag 13 
april 14.30 uur: ADO’20 - Elinkwijk
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Op eerste paasdag 
Memphis in De Lantaarn
Limmen - Inmiddels is het tra-
ditie dat Memphis  eerste paas-
dag in café de Lantaarn speelt. 
Memphis is begin jaren ‘70 ont-
staan als coverband van de Rol-
ling Stones. Nu spelen de band-
leden muziek uit de jaren ‘60 en 

‘70, aangevuld met hedendaag-
se muziek die gerelateerd is aan 
deze periode. Hierdoor ontstaat 
een mix van Beatles, REM, U2, 
Rolling Stones, Queen en Robbie 
Williams. Zaal open om 20.00 uur 
en de entree is gratis. 

Castricum - Op maandag 27 
april vindt er om 19.30 uur een 
informatieve lezing plaats in De 
Tuin van Kapitein Rommel, Er 
wordt ingegaan op de leer van 

Genezing langs geestelijke weg 
Castricum - Na drie succesvolle 
edities konden basisscholen zich 
weer inschrijven voor de Savan-
tis Tronenwedstrijd, een schilder-

Tronenwedstrijd wedstrijd waarbij basisschool-
leerlingen een troon ontwer-
pen en beschilderen. De Sok-
kerwei doet ook mee. De leerlin-
gen ontvingen een bouwpakket 
van een troon, die ze naar eigen 
inzicht ontwerpen en beschilde-

ren. Daarnaast maken de leerlin-
gen een projectverslag van ont-
werp tot eindresultaat. Er vinden 
achttien regionale wedstrijden 
plaats. Alle regionale winnaars 
nemen vervolgens deel aan de 
landelijke Tronenfinale. 

Nieuwe website voor Kleverlaan BV
Limmen - Omdat het internet 
niet meer weg te denken is in de 
autobranche, heeft automobiel-
bedrijf Bosch Car Service Klever-
laan BV een geheel nieuwe web-
site laten ontwikkelen: www.kle-
verlaan.nl. De oude website liep 
alweer een tijdje mee en begon 
ondanks regelmatige restyling 
tegen steeds meer beperkingen 
aan te lopen. 

Bij de nieuwe site is, om in au-
totermen te spreken, geen enkel 
schroefje hetzelfde gebleven. De 

nieuwe site sluit naadloos aan 
bij de verzorgde en professione-
le uitstraling van het bedrijf Kle-
verlaan BV. 

De nieuwe frisse huisstijl en lay-
out met veel foto’s geeft in één 
oogopslag een helder beeld van 
de werkzaamheden en de ver-
schillende facetten van het be-
drijf. In het menu is een duide-
lijk onderscheid gemaakt tussen 
de verkoop van nieuwe en ge-
bruikte auto’s, leasing, autover-
huur, onderhoud, schadeherstel, 

Lichamelijk en geestelijk gezond 

100-jarige Klaas Joon leest 
twee kranten per dag
Castricum - Het is een voorrecht 
als je honderd jaar mag worden 
zonder al te veel mankementen. 
Klaas Joon wandelt iedere dag 
twee keer een half uur met zijn 
rollator en leest twee kranten per 
dag: voor het lokale nieuws het 
Noordhollands Dagblad en voor 
het landelijke nieuws de NRC. 
Iedere week leest hij De Elsevier. 
Joon woont in een serviceflat op 
de vijfde etage in Sans Souci. 
Vanuit zijn woonkamer heeft hij 
een prachtig uitzicht.
Klaas Joon werd geboren in 
Zaandijk. Hij ontmoette zijn 
vrouw bij de korfbalvereniging 
in Koog-Zaandijk. “Ik heb nooit 
een ander gehad”, zegt hij. “Ik 
vond haar direct leuk. Ze was 
een half jaar jonger dan ik.” Bei-
den waren sportmensen. “Ik heb 
in de hoofdklasse korfbal ge-
speeld van mijn 17e tot en met 
mijn 25ste. Toen kreeg ik een en-
kelblessure en moest ik stop-
pen. Twee jaar kon ik niet spor-
ten. Maar daarna heb ik op mijn 
werk, ik werkte bij Wessanen in 
Wormerveer, een voetbalelftal 
samengesteld. Ik heb toen van 

mijn 25ste tot en met mijn 35ste 
aan zomervoetbal gedaan. Van-
af mijn achtste tot en met mijn 
95ste heb ik elke dag behalve 
zondags gezwommen: vroeger in 
De Zaan en later hier in De Witte 
Brug te Castricum.” Veel bewe-
gen, tot op de dag van vandaag. 
Hij voelt zich er prettig bij.

Helaas overleed Joons vrouw, 
Adriana Bark op 82-jarige leef-
tijd. “Ik noemde haar altijd Aad-
je.” Beiden kregen drie zonen, 
waarvan helaas de oudste zoon 
Klaas overleden is op 66-jari-
ge leeftijd. Zij kregen zes klein-
kinderen, waarvan één kleinkind 
overleed toen hij 37 jaar oud was. 
Joon heeft thans negen achter-
kleinkinderen. “Ik ben begonnen 
als jongste bediende bij Wessa-
nen. Ik zat de hele dag aan de 
telefoon en moest de prijzen op-
nemen van alle grondstoffen, die 
nodig waren om de fabrieken te 
laten draaien. Mijn aanstaande 
vrouw had toen een administra-
tieve baan bij Adriaan Honig. Wij 
waren vijf jaar verloofd en spaar-
den beiden zo veel mogelijk. We 

trouwden toen zij 24 jaar en ik 
25 jaar oud was en hadden een 
huis in Wormerveer gekocht voor 
4.680 gulden. Ik klom bij Wessa-
nen op tot procuratiehouder en 
had op mijn 40ste de volle ver-
antwoordelijkheid voor de haver-
moutfabriek voor de inkoop, ver-
koop en de aanvoer. Bij Wessa-
nen werkten toen 2.800 mensen. 
Ik kon goed met de vijf direc-
teuren opschieten en kreeg veel 
vrijheid. Wessanen had destijds 
een meel-, olie-, mengvoeder-, 
kalvermelk- , cacao- en  haver-
moutfariek. Ik vind die fabrieken 
fascinerend. De laatste twintig 
jaar ging ik veel naar Den Haag, 
waar ik goede contacten had 
met de directeuren van de Pro-
ductschappen en ik de beurzen 
in Rotterdam bezocht. De laat-
ste acht jaar heb ik nog voor de 
mengvoederfabriek gewerkt. Na 
35 jaar verkochten wij ons huis 
in Wormerveer voor 37.500 gul-
den en kochten een mooie bun-
galow in Assendelft aan de brede 
vaart De Delft voor 210.000 gul-
den. We vonden het een pracht 
huis en hebben daar heerlijk ge-

woond. We hadden een tuin van 
500 meter achter, die ik onder-
hield, omdat mijn vrouw’s condi-
tie toen al achteruit ging.”
Joons oudste zoon Klaas werkte 
als natuurkundig ingenieur bij de 
ECN te Petten en hield zich be-
zig met research in Noorwegen, 
het land waar hij jarenlang ge-
woond heeft. “Wij zijn heel wat 
zomervakanties naar Noorwe-
gen geweest en huurden er al-
tijd een  bungalow. Wij hebben 
daar genoten!” Zaterdagmiddag 
5 april heeft Joon feest gevierd 
met zijn familie in de recreatie-
zaal van Sans Souci. “Ik wilde ze 
graag nog eens allemaal bij el-
kaar hebben”, zegt Joon. “Er wa-

ren in ’t totaal 39 familieleden.” 
Dinsdag 7 april was de officië-
le verjaardag. Alle bewoners van 
Sans Souci waren uitgenodigd. 
Joon kreeg ook een felicitatie-
brief van Hare Majesteit de Ko-
ningin. De honderdjarige: “Het is 
wel jammer, dat je met niemand 
meer over vroeger kan praten. 
De vrienden en kennissen zijn er 
helaas niet meer.” 
Ik neem vol bewondering af-
scheid van deze vitale hon-
derdjarige, die slechts de laat-
ste tien jaar een pilletje voor zijn 
bloedsuiker en voor zijn hoge 
bloeddruk slikt. “Ach”, zegt hij, 
“als een mens wil, kan hij een 
heleboel.”(Marga Wiersma). 

Bruno Gröning, de wetmatighe-
den van genezing langs geeste-
lijke weg. De toegang is gratis, er 
wordt wel een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

industriespuiterij, reclame en 
design en de nieuwe wasstraat, 
die medio juli wordt opgeleverd. 
Op de nieuwe site vindt men on-
der andere het uitgebreide occa-
sionoverzicht, een overzicht van 
de projecten, felicitaties, het al-
lerlaatste autonieuws, dat meer-
dere malen per dag geüpdatet 
wordt, een APK-reminder en nog 
veel meer andere nuttige en leu-
ke informatie.  Het adres is www.
kleverlaan.nl. Het bedrijf is ge-
vestigd op de Rijksweg 154a in 
Limmen

Swingende jazz op Castricum 105  
Castricum - Op donderdag 19 
april kan men van 19.00 tot 20.00 
uur weer luisteren naar het jazz-
programma ‘Just Jazz’ op radio 
Castricum 105.  Dit keer niet met 
Jan van Weelden, die met vakan-
tie is, maar met Ineke Timmer als 
co-presentator van Fred.

Dit keer wordt het een program-
ma van oude stijl en dixieland 
uit binnen- en buitenland.  Maar 
het bijzondere is, dat alle num-

mers die gedraaid worden met 
zang zijn. 

Nederlandse orkesten, zoals 
de Dutch Swing College Band, 
The Old Fashioners, die dit jaar 
35 jaar bestaan, maar ook bui-
tenlandse coryfeeën, zoals Bob 
Scobey’s Frisco Band en na-
tuurlijk de grootste en bekend-
ste: namelijk Louis Armstrong 
komen voorbij in dit swingende 
programma. 
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Geslaagd openingstoernooi en 
open dag bij TV Castricum   
Castricum - Het gaat goed met 
Tennisvereniging Castricum. Dat 
bleek afgelopen zondag, toen 
de club haar open dag voor het 
nieuwe seizoen hield in combi-
natie met het openingstoernooi. 
Jong en oud genoot onder idea-
le weersomstandigheden van de 
vele activiteiten en dankzij de-
ze dag mocht de vereniging ve-
le nieuwe leden noteren. Na de 

openingswoorden van voorzitter 
Jos Verkleij, waarin hij inhaakte 
op het splinternieuwe logo en de 
koers die de vereniging de ko-
mende jaren wil gaan varen, ver-
zorgde Milou Plug van het C.I.B. 
een warming-up voor alle deel-
nemers. Rond het middaguur 
speelde Roy Boontje, clubkam-
pioen van TVC en zoon van de 
eigenaar van sportpark Berg en 

Roy Boontje en Rick van Eijk speelden een demonstratiewedstrijd)

Bal, een demonstratiewedstrijd 
tegen Rick van Eijk, die vroeger 
jeugdlid was van de Castricumse 
tennisvereniging. Van Eijk werd 
in 1990 Nederlands indoorkam-
pioen bij de jongens tot en met 
zestien jaar en liet nu zien dat hij 
het tennissen nog niet verleerd 
was. Daarna was er een mixpar-
tij tussen vier jeugdige selectie-
spelers van TVC, die de toekom-
stige talenten kunnen worden.
Vervolgens mochten belangstel-
lenden onder leiding van de drie 
trainers kennismaken met de be-
ginselen van de tennissport en 
werden er op de andere banen 
onderlinge toernooiwedstrijden 
gespeeld. Ondertussen kon de 
jongste jeugd zich uitleven in het 
minitennis op baan 5, die in vier 
speelveldjes was verdeeld. Ook 
de ouders konden zich daarop 
volledig concentreren, want de 
kinderopvang van Berg en Bal 
ontfermde zich dit keer gratis 
over de peuters. 
Het spelplezier stond de hele 
dag uiteraard centraal en daar-
om was de prijsuitreiking aan het 
eind van de middag alleen be-
doeld om dit succesvolle evene-
ment op een gezellige en spor-
tieve manier af te sluiten. Een 
goede start dus van TV Castri-
cum, waarmee werd bewezen 
dat de club weer in de lift zit.

Grote paasklaverjasdrive 
in café De Vriendschap  
Akersloot - Op zondag 12 april, 
eerste paasdag, kunnen de kla-
verjasliefhebbers weer terecht 
op de traditionele drive die ie-
dere maand in café De Vriend-
schap wordt gehouden. Ditmaal 
natuurlijk in het teken van de 

paasdagen en de chocolade ei-
eren zullen dan ook volop aan-
wezig zijn. Daarnaast een drive 
met een prijzentafel met onder 
andere Senseo koffiezetappara-
tuur, dvd-spelers, paling en le-
vensmiddelenpakketten. 

Wie niet zo gelukkig is met het 
klaverjassen kan zijn geluk altijd 
proberen bij de grote verloting 
waar deze prijzen ook te winnen 
vallen. De aanvang van de drive 
is 20.00 uur en opgave is moge-
lijk telefonisch 0251-312866 of 
‘s avonds in het café. Café de 
Vriendschap heeft sinds oktober 
een rookcabine zodat verstokte 
rokers ook aan hun trekken kun-
nen komen.

Vitesse ’22 onderuit 
tegen Hellas Sport
Castricum – Na acht wedstrij-
den ongeslagen te zijn geweest 
op de Puikman, heeft Vitesse 
thuis weer eens verloren van een 
gretig Hellas Sport. In een een-
zijdige wedstrijd namen de gas-
ten geheel terecht de drie pun-
ten mee naar Zaandam.
De openingsfase zag een onge-
inspireerd Vitesse, dat zich geen 
raad wist met het vlotte combi-
natiespel van de Zaandammers. 
De gasten speelden compact 
en zetten op de juiste momen-
ten druk op de Castricumse de-
fensie, waardoor zij al gauw de 
overhand hadden. Al snel leid-
de dit tot een vroege openings-
treffer, toen een steekbal de rap-
pe linkerspits bereikte en de-
ze wel raad wist met dit buiten-
kansje: 0-1. Ook daarna bleef Vi-
tesse achter de feiten aanlopen. 
Zo kwamen er meerdere moge-
lijkheden voor het doel van Mar-
cel Koekkoek, die met een paar 
goede acties zijn ploeg behoed-
de voor een grotere achterstand. 
Het enige wapenfeit wat de 
thuisploeg daar tegenover kon 

stellen was een kans voor Tom 
Spil, die na een hoge voorzet de 
bal plots voor zijn voeten kreeg. 
Hij vond echter de keeper op zijn 
weg, waardoor men ging rusten 
met een 0-1 stand. Na de rust 
was er een iets feller Vitesse, dat 
wat meer risico ging nemen door 
een op een te gaan spelen. Veel 
effect had dit niet, want de be-
zoekers kwamen er uit met vlijm-
scherpe tegenaanvallen, waarbij 
doelman Koekkoek weer corri-
gerend moest optreden. Geheel 
tegen de verhouding in wist aan-
voerder Van Vliet toch de gelijk-
maker te maken, na één van de 
weinig geslaagde combinaties: 
1-1. De vreugde was van korte 
duur, want een minuut later werd 
de 1-2 gemaakt, na een klutsbal 
die voor de voeten kwam van 
een Hellas-aanvaller. Toen even 
later uit een corner de 1-3 werd 
binnen getikt, was de wedstrijd 
gespeeld. 
Een terechte nederlaag voor de 
Vitessenaren, waardoor Purmer-
steijn de titel heeft gepakt in de 
tweede klasse A.

Jeugdspelers CAS RC 
met oranje naar EK
Castricum - Opnieuw zijn twee 
jeugdspelers van de Castricum-
se Rugby Club geselecteerd voor 
Oranje. Met het onder 18 team 
vertrekken Rico Hoogenboom en 
Gertjan Gooijer komende week 
naar Toulon in Frankrijk om te 
spelen voor het Europees Kam-

pioenschap. In de B-poule is het 
streven om bij de top vier te ein-
digen en enkele stoute dromen 
neigen naar kansen op promo-
tie. Op het hoogste niveau spe-
len de jeugdteams van de lan-
den die ook in het Six Nations 
toernooi uitkomen, aangevuld 

met Rusland, Georgië, Roemenië 
en promovendus België. Juist op 
die plaats aast nu Oranje om de 
smadelijke verliespartij van vo-
rig jaar in Italië goed te maken. 
Het Nederlands vijftiental moet 
het eerst opnemen tegen Duits-
land. Deze wedstrijd wordt op 4 
april gespeeld om 15.30 uur in 
het stadion Draguinan. Bij winst 
is de volgende tegenstander de 
winnaar van Polen – Litouwen op 
7 april in La Seyne. De finale ten-
slotte is op 10 april in hetzelfde 
stadion. 
Uiteraard is de hoop van Rico 
en Gertjan gericht op een basis-
plaats in het team. In de voorbe-
reiding hebben zij zich van hun 
beste kant laten zien voor de 
nummer 6 en 7 posities, de flan-
kers. Bij de Colts van CAS RC 
doen ze uiteraard ook de nodi-
ge ervaring op, want dit team is 
nog steeds volop in de race om 
voor de derde keer op rij kam-
pioen van Nederland te worden. 
Daarnaast reisden zij wekelijks 
naar Amsterdam voor de trai-
ningen met de selectie. Volg de 
resultaten van Jong Oranje op 
www.fira-aer-rugby.com. Som-
mige wedstrijden worden zelfs 
live verslagen met de scores en 
acties!

Op de foto van Jaan Schermer beschermt Gooijer op de grond de bal 
en komt Hoogenboom links van hem al assisteren. VV Limmen onderuit

Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen is uit tegen ZAP met 5-
2 onderuit gegaan. Het lijkt erop 
dat het seizoen voor het team er 
op zit. Limmen opende sterk en 
Rens Min kon de tussenstand op 
0-2 brengen, waarbij de twee-
de goal van Min bovendien nooit 
had mogen vallen omdat er een 
duidelijke overtreding op ZAP-
aanvoerder Youri Wegman aan 
vooraf was gegaan. Scheidsrech-
ter Van den Hoff oordeelde ech-
ter anders. Nog voor de rust van 
de attractieve ontmoeting had-
den de creatieve geesten bij ZAP 
het broddelwerk van hun kami-
kazeachterhoede gerepareerd. 
Eerst werd Wegman niets in de 
weg gelegd en vervolgens zorg-
de Roy Huisman met de fraaiste 
goal van de middag, precies over 
de vergeefs graaiende vingers 
van Limmen-doelman Edwin den 
Breejen, voor het evenwicht: 2-
2. Daarna kreeg het betere voet-
bal van de thuisclub steeds meer 
rendement tegen een ploeg die 

het hele seizoen al zo moeilijk de 
balans in het presteren kan vin-
den. En die een week na de over-
tuigende uithaal tegen Sparta-
nen door te veel stoorzenders 
geen schim van zichzelf was. Met 
René Hof, normaal gesproken ie-
mand die het verschil maakt, nu 
als opvallendste dissonant. Maar 
de manier waarop ZAP de hoop 
op de nacompetitie levend hield 
lag niet aan een falende tegen-
stander. Dit succes was door de 
oppermachtige thuisclub op ei-
gen kracht afgedwongen. Per-
ry Rood bekroonde zijn inval-
beurt met een fraaie kopbal, Ro-
bert Koot verlengde een mislukt 
schot van Fabian Raap alsnog tot 
achter zijn eigen doelman en ju-
nior Kai Beelen verliet ook al met 
een brede glimlach het, zonder 
afgebroken tribune kaal ogende, 
complex. Limmen had een pijn-
lijke nederlaag geleden en het 
is afwachten wat de ploeg in de 
resterende wedstrijden nog gaat 
doen. 
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CAS Ladies sluiten 
het seizoen in stijl af
Castricum - In de laatste com-
petitiewedstrijd voor de Ladies 
van de Castricumse Rugby Club 
werd in Middelburg nog een 
prachtige 31–66 overwinning 
weggesleept. Met fraaie scores 
en opnieuw tomeloze inzet wer-
den de Zeeuwse dames op ei-
gen veld verslagen. In de eer-
ste helft werd al snel een voor-
sprong genomen, maar toen 
konden de dames van Oemoe-
menoe nog goed terugkomen. 
Na de hervatting waren hun as-
piraties uitgeblust en lag het veld 
open voor enkele fraaie acties. 
CAS RC speelde met een experi-
mentele eerste rij die verrassend 
goed uitpakte. Veel scrums wer-
den goed gewonnen en ondanks 
enkele missers in de verdediging 
werd er geïnspireerd aangeval-
len. Zelfs de gastvrouwen ap-
plaudisseerden voor enkele Cas-
tricumse tries. 
De reclamecampagne om nieu-
we dames naar de CAS Ladies 

te lokken had geen betere start 
kunnen hebben. Op 17, 21 en 
24 april zijn er rugbyclinics van 
19.30–21.00 uur om met de rug-
bysport kennis te maken. Kom 
kijken of zelfs vrijblijvend mee-
doen. 
Tijdens het paasweekend is er 
ook rugby op Wouterland. Za-
terdag 11 april spelen de jong-
sten van de vereniging, de TBM’s 
op Wouterland vanaf 11.00 uur. 
Daarna komen de juniors van 
CAS RC in actie om 13.00 uur, 
gevolgd door een optreden van 
de Colts die tegen het Britse Ste-
venage uitkomen. Die kick-off 
staat om 14.30 uur gepland. 
In Frankrijk stelde Oranje onder 
18 enigszins teleur. Er was hoop 
op een mooie overwinning te-
gen Duitsland, maar de ploeg 
kwam niet goed uit de verf en 
liet de oosterburen met 31 – 0 
de zege. CAS RC spelers Rico 
Hoogeboom en Gertjan Gooijer 
stonden in de basis. 

Meervogels vervolgt de onge- 
slagen weg naar de buitentitel
Akersloot - De tweede helft van 
de buitencompetitie begonnen 
de heren vorige week met een 
overwinning in Purmerend tegen 
Vido. Zaterdagavond was Berdos 
te gast. Een van de concurrenten 
voor de titel in de tweede divisie 
landelijk kwam echter met een 

smalle selectie naar Akersloot en 
trof in Meervogels een zeer ge-
motiveerde koploper. 
Zonder Jos Duin begonnen de 
Akersloters stroef aan de wed-
strijd en dankzij Jim Krom en Wil-
liam Kerssens liep de stand ge-
lijk op naar 5-5. Daarna schroef-

de Meervogels het tempo flink 
op en liet het zien waar het alle-
maal toe in staat was. Met geva-
rieerde aanvalspatronen en snel-
le breaks werd de ploeg uit Ber-
gen al bij rust op een onover-
brugbare 20-9 achterstand ge-
zet. Waar het in Bergen in sep-
tember nog wat spannend leek, 
was dat nu niet het geval.
De Akersloters zetten met uit-
blinkers Rik Sander op doel, 
Duncan Burger en Jelle Putter de 
tegenstanders verder op afstand, 
waarna de coaches naar harte-
lust konden wisselen. Daardoor 
kon ook Jelle Olgers zich on-
derscheiden en wist Cees We-
vers een aantal keren het net te 
vinden. Het laatste kwartier wist 
Berdos nog enigszins de achter-
stand te beperken, maar moest 
uiteindelijk met een 35-17 ne-
derlaag terug naar Bergen.
Hierdoor leiden de Akersloters 
met zes punten voorsprong on-
geslagen de tweede divisie en 
kan drie wedstrijden voor het 
einde begin mei al de titel in de 
wacht slepen, waarna de strijd 
om de afdelingsbeker nog wordt 
ingezet.

Lau van Roon winnaar van 
driebanden kampioenschap
Akersloot - Lau van Roon is 
er dit weekend in geslaagd het 
driebanden kampioenschap van 

Akersloot op zijn naam te schrij-
ven. 
Na de lange weg van poulewed-

strijden en halve finales ston-
den dit weekend de acht finalis-
ten klaar om te strijden voor dit 
kampioenschap. In een enerve-
rende strijd met een climax in de 
laatste ronde toonde hij zich dit 
weekend de beste. 
Na zes ronden stond hij boven-

aan met op de tweede plaats 
Hans Putter en derde Han Duin. 
In de allerlaatste ronde moest 
Van Roon het opnemen tegen 
Theo Oud en in het begin van de 
partij leek het er niet op dat Van 
Roon deze partij zou gaan win-

nen want hij stond een straat-
lengte achter. In het verloop van 
de partij ging het echter al beter 
lopen en na een sterke eindspurt 
wist hij de volle winst te pakken 
en was onbereikbaar geworden 
voor zijn naaste belagers.

zondag a.s. 14.00 uur
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ADO ’20
Paasdubbel moet ADO in veilig vaarwater brengen
Na het ‘afvoeren’ van Türkiyemspor is er 
nog één plaats in de hoofdklasse die recht-
streekse degradatie inhoudt. Degene die 
na de laatste speeldag de onderste posi-
tie inneemt van die competitie van dertien 
clubs, degradeert naar de eerste klasse. 
De voorlaatste zal de strijd om lijfsbehoud 
moeten aanbinden met de club die als win-
naar tevoorschijn komt uit de slag tussen 
de diverse periodekampioenen van de eer-
ste klasse. Het ziet er naar uit dat er voor 
DWV geen ontsnapping meer mogelijk is 
aan de afdaling naar een lagere klasse. In 
de vijf wedstrijden die er voor de Noord-
Amsterdamse club resteren, moeten er 
negen punten worden overbrugd met de 
club die nu op de 12e plaats staat. Dat mag 
een mission impossible worden genoemd.  
De marge die ADO had t.o.v. de clubs die 
nog in aanmerking komen voor die plaats 
boven DWV is afgelopen zondag geslon-
ken. ADO slaagde er zelf niet in om tegen 
Haaglandia de volle winst uit Rijswijk mee 
te nemen. Twee clubs die een positie ach-
ter ADO innemen, VUC en Elinkwijk, boek-
ten beiden een overwinning en naderen 
de Heemskerkers op vier punten. Het zijn 
precies deze tegenstanders die ADO treft 
in de paasdubbel. A.s. zaterdag staan er 
twee inhaalduels op het programma. ADO 
gaat naar Den Haag om er de strijd aan te 
binden met VUC; FC Hilversum ontvangt 
Hollandia.
Op tweede paasdag is er een volledig pro-
gramma. Dan wordt de door de KNVB op 1 
februari in zijn geheel afgelaste speelronde 
15 afgewerkt. ADO kan zich dan definitief 
in veiligheid spelen. Natuurlijk zijn allebei 
de wedstrijden belangrijk. Voor het duel 
met VUC is er weinig nodig om de selectie 

van Dick-Jan Ente op scherp te zetten. Men 
hoeft de afloop van de thuiswedstrijd maar 
in de herinnering terug te roepen en er kan 
maar één conclusie volgen: die drie punten 
die de Haagse club stal moeten worden te-
ruggestolen. 

Oppassen voor de kat in het nauw: 
Elinkwijk
Op tweede paasdag ontvangt ADO het ge-
renommeerde Utrechtse Elinkwijk. Een club 
in zwaar weer! De Zuilenaren hebben een 
moeilijk programma voor de boeg. Na de 
wedstrijd in Heemskerk wachten hen con-
frontaties met kampioenskandidaten Hil-
versum, Haaglandia en Argon. Tussendoor 
moeten ze op bezoek bij Hollandia, dat ook 
weer op dreef lijkt te zijn. Het duel met ADO 
zal Elinkwijk wellicht als een van de laatste 
strohalmen zien om nog punten te pakken 
en de nacompetitie te ontlopen. Er mag dus 
op een geladen tegenstander worden ge-
rekend op tweede paasdag. De selectie van 
Dick-Jan Ente heeft daar natuurlijk weinig 
boodschap aan. Zelfs wanneer er op za-
terdag al drie punten zijn binnengehaald. 
De uitwedstrijd leverde een klinkende 3-0 
overwinning op voor de Heemskerkers. Het 
was ADO’s tweede optreden in competitie 
2008-2009. Misschien voelde het toen aan 
als een oefenpartijtje tegen een opponent 
in ADO’s shirtkleuren. De confrontatie met 
Elinkwijk wordt de vijftiende in de hoofd-
klasse op de Vlotter. ADO won er negen, 
Elinkwijk twee. De laatste in 2001-2002. De 
laatste twee edities leverden geen winnaar 
op. Dat wordt dus wel weer eens tijd!

Sportpark De Vlottter, tweede paasdag 13 
april 14.30 uur: ADO’20 - Elinkwijk
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Lente bij Confusion Wines
Castricum-Limmen – Confu-
sion Wines Limmen van Moni-
que Meegdes bestaat inmiddels 
vijf jaar en is niet meer weg te 
denken als internet-wijnspecia-
list in de regio. Ter gelegenheid 
van dit eerste lustrum heeft het 
logo en de website van Confu-
sion Wines Limmen een ‘make 
over’ ondergaan. Monique: “De 
website www.confusionwines.nl  
is nu gebruiksvriendelijker ge-
worden en heeft  een frisse en 
vrolijke uitstraling gekregen, net 
als de lente.” 
Confusion Wines Limmen heeft 
een aantal topwijnhuizen in 
haar assortiment zitten die na-
tionaal en internationaal zeer 
hoog staan aangeschreven. Van 
het Chileense wijnhuis Vina Ca-
sa Silva is Monique zelfs speci-
aal Casa Silva-ambassadrice. 
Voor andere topwijnhuizen zo-
als; Australië - Tempus Two, USA 
– Loredona, Frankrijk – Tariquet, 
Spanje – Baigorri, Zuid-Afrika – 
Glen Carlou, Nieuw-Zeeland – 
Esk Valley, Italië - Prosecco Tal-

lero heeft Confusion Wines de 
agenturen in haar regio. Sinds 
deze maand is hier ook het nieu-
we Portugese wijnhuis Cape Ro-
ca bijgekomen.  
In de nieuwe vormgeving blijven 
de wijnen van Confusion Wines 
Limmen natuurlijk aantrekkelijk 
van prijs. “Ik kan dit volhouden 
omdat ik geen duur winkelpand 
heb en uitsluitend via internet 
en/of wijnproeverijen verkoop. Ik 
heb al heerlijke smaakvolle wij-
nen vanaf 3,50 euro per fles in 
mijn assortiment.” Tijdens de La-
dyfair op tweede paasdag in de 
Enterij in Limmen, kan men di-
verse wijnen proeven uit het as-
sortiment. “Mannen zijn natuur-
lijk ook welkom”, lacht Monique. 
Confusion Wines Limmen ver-
koopt de wijnen per doos van 
zes flessen en de wijnen wor-
den in de regio gratis thuisbe-
zorgd. Sinds kort verzorgt Moni-
que ook speciale Wijn- en Spijs-
avonden op locatie. Kijk voor 
meer informatie op www.confu-
sionwines.nl. 

30e Dubbele Lus dankzij 
gemeente en Locas Techniek
Castricum - Dankzij financi-
ele steun van de gemeente en 
de nieuwe hoofdsponsor Locas 
Techniek, kan de Dubbele Lus 
toch plaatsvinden. De organisa-
tie is nu druk bezig om van de 
Locas Dubbele Lus op zaterdag 
6 juni een prachtige editie te ma-
ken. 
Het zag er naar uit dat het spor-
tieve evenement, dat dit jaar voor 
de dertigste keer wordt gehou-
den, zou ophouden te bestaan 
toen hoofdsponsor De Trian-
gel Groep zich terugtrok. Maar 
de gemeenteraad besloot een-
malig 10.000 euro uit de pot on-
voorzien te willen halen. En ver-
volgens meldde Locas Techniek 
zich spontaan aan als sponsor. 
Secretaris Sandra Verveer: “Het 
organisatiecomité is blij ver-
rast met de plotselinge en ge-
nereuze steun van de gemeen-
te en minstens zo blij met de 
spontane melding van een nieu-
we hoofdsponsor, Locas Tech-

niek.” Richard Groeneveld van 
Locas Techniek: “We hopen door 
hoofdsponsor te worden van dit 
populaire evenement wat meer 
naamsbekendheid te krijgen. De 
naam Locas Techniek is in Hei-
loo en Bergen beter bekend dan 
in Castricum, terwijl we in alle 
drie plaatsen een vestiging heb-
ben. Ook is nog niet voldoen-
de bekend dat Locas Techniek 
de nieuwe naam is van onder 
meer de Castricumse Verwar-
mings Industrie, die iedereen wel 
kent. Tot slot hopen we dat onze 
naam meer wordt geassocieerd 
met loodgieterwerk en dakwerk, 
want we doen meer dan alleen 
cv-werk. En tegelijk is de Dub-
bele Lus tegelijk gered.” 

Locas Techniek is samengesteld 
uit drie gerenommeerde bedrij-
ven. Dankzij deze samenwerking 
heeft Locas techniek een schat 
van ervaring, modern gereed-
schap en beproefde materialen 

en apparatuur in huis. 
De organisatie heeft plannen om 
het evenement, mogelijk na de 
herinrichting van de Dorpsstraat, 
in het centrum van Castricum te-
rug te laten keren. De hardloop-
wedstrijd vindt nu in de omge-
ving van de Cieweg plaats. Het 
streven van de stichting Dubbele 
Lus is om de inwoners van Cas-
tricum, en dan met name kinde-
ren, te stimuleren om aan sport 
te doen. De inschrijving voor de 
Dubbele Lus is ondertussen ge-
opend. Inschrijven kan via www.
dubbelelus.nl of www.inschrij-
ven.nl. 

Er is dit jaar voor de eerste maal 
geen wielerwedstrijd meer van-
wege een tekort aan belangstel-
ling. En loopt Richard Groene-
veld van Locas Techniek zelf ook 
mee? “Deze vraag probeerde ik 
al een beetje te ontwijken”, lacht 
hij. “Ik ben ontzettend sportief, 
maar ik loop niet mee.” 

Het personeel van Locas Techniek, de nieuwe hoofdsponsor van de Dubbele Lus.

Vrijdag 17 april percussie 
en zang uit Burkina Faso 
Limmen - Djiguiya Minime is 
een groep van zeven jongens die 
een geweldige voorstelling neer-
zetten vol showelementen, per-
cussie en zang. Op onnavolgba-
re wijze bespelen zij Afrikaanse 
instrumenten zoals de balafoon, 
de djembé en de doumdoum, de 
bekende grote Afrikaanse trom-
mel. Djiguiya Minime weet een 
prachtige show neer te zetten 
die mensen raakt. De jongens 
van Djiguiya Minime komen uit 
Burkina Faso.  Stichting WOL 
heeft de groep vrijdag 17 april 
uitgenodigd voor een optreden 
in de Corneliuskerk in Limmen. 
’s Middags zal Djiguiya Minime 
optreden voor de groepen 6, 7 en 

8 van de basisscholen van Lim-
men. ’s Avonds is iedereen wel-
kom. Het programma begint om 
20.00 uur met een korte inleiding 
op de onderwijsprojecten van de 
WOL in Burkina Faso. 
De toegangsprijs is 7.50 euro. 
Kaarten zijn te reserveren door 
een e-mail te zenden aan yvon-
nezomerdijk@quicknet.nl of per 
telefoon 06 30198259. Op twee-
de paasdag, 13 april, staat de 
WOL met een stand met kunst-
nijverheid uit Burkina Faso op de 
Lady’s Fair in sporthal De Ente-
rij in Limmen. Ook hier kunnen 
toegangskaarten gekocht wor-
den. Voor meer informatie: www.
stichtingwol.com. 

Golden Tulip Heiloo is 
zelfstandig en gezond
Heiloo - Golden Tulip Heiloo on-
dervindt geen gevolgen van de  
financiële problemen bij Golden 
Tulip Nederland. Golden Tulip 
Nederland heeft uitstel van be-
taling gevraagd om de financiële 
problemen bij deze organisatie 
op te lossen. Golden Tulip Hei-
loo heeft niets met deze ontwik-
keling van doen. Het hotel en het 
restaurant ‘Kwartje Koffie’ zijn 
zelfstandige ondernemingen die 
financieel gezond zijn.

Hoofdzakelijk omwille van her-
kenbaarheid voert het hotel de 
naam Golden Tulip. Het bedrijf 
is, zoals overigens vele hotels in 
Nederland, enkel en alleen fran-
chisenemer van Golden Tulip.

Golden Tulip Heiloo wacht de 
ontwikkelingen af maar schroomt 
zo nodig niet om stappen te on-
dernemen om de continuïteit 
als zelfstandige onderneming te 
waarborgen.  

Donner en het 
beleidsakkoord
Akersloot - Minister Piet-Hein 
Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid sprak zaterdag 
in hotel Van der Valk over het vo-
rige week gepresenteerde be-
leidsakkoord van het kabinet. 

Hij gaf een toelichting op de vo-
rige week gepresenteerde maat-
regelen  van de coalitie  om de 
financiële en economische cri-
ses aan te pakken. Vervolgens 
ging hij in debat met leden en 
kiezers.

Partijvoorzitter Van Heeswijk van 
het CDA: “Het kabinet heeft een 
ambitieus pakket van maatrege-
len neergelegd. Dit crisispakket 
voorziet niet alleen in investe-
ringen om de economie weer op 
gang te helpen, maar maakt ook 
duidelijk hoe de rekening straks 
betaald wordt. Wij weten dat er 
bij CDA-leden behoefte bestaat 
om met bewindslieden en ka-
merleden over de aangekondig-
de maatregelen in gesprek te 
gaan. Dat doen we op locatie, 
dus in de provincies zelf.”

Discussieavond CDA over 
Masterplan Inbreidingen
Castricum - Het CDA-Cas-
tricum heeft de eerste discus-
sieavond in Akersloot over het 
Masterplan Inbreidingen van het 
college achter de rug. Het CDA 
vraagt zich af of met dit Master-
plan Inbreidingen het dorp niet 
teveel geweld wordt aangedaan. 
Iedereen die hierover mee wil 

praten kan terecht op dinsdag-
avond 14 april om 20.00 uur in de 
Burgerij in Limmen en in Castri-
cum op maandagavond 20 april 
om 20.00 uur in de Maranatha-
kerk. Het CDA wil zijn definitieve 
reactie op het Masterplan mede 
baseren op de resultaten van de-
ze discussieavonden.
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Opmerkelijke promotie van 
Pim van Riet in de autosport
Castricum - Na zijn glansrij-
ke kampioenschap in de Dunlop 
SportMaxx Clio Cup 2008 zoekt 
de Noord-Hollandse coureur Pim 
van Riet het hogerop. Daarbij is 
zijn vizier nu gericht op het Dut-
ch GT4 kampioenschap, de nieu-
we koningsklasse van de natio-
nale autorensport. Als strijdwa-
pen is voor de indrukwekkende 

Aston Martin Vantage gekozen. 
De première van het Dutch GT4 
kampioenschap wordt door iede-
re rechtgeaarde raceliefhebber 
met groot ongeduld afgewacht. 
Tijdens de Paasraces op het cir-
cuit van Zandvoort zullen er on-
geveer twintig indrukwekkende 
bolides aan de start komen, vari-
erend van Porsches GT3, BMW’s 

M3 en Z4, Chevrolets Corvette, 
Fords Mustang, Ginetta’s tot aan 
een viertal Aston Martins. Twee 
daarvan zijn van het allernieuw-
ste type, de Vantage GT4, inge-
zet door het team Rhesus Ra-
cing, met als coureurs Paul Vah-
stal en Pim van Riet. Een opmer-
kelijke combinatie omdat beide 
coureurs elkaar vorig jaar te vuur 
en te zwaard bestreden in de ti-
telstrijd van de Dunlop Sport-
Maxx Clio Cup. Op de baan ging 
het er toen op het scherpst van 
de snede aan toe maar daarbui-
ten konden beide heren het pri-
ma met elkaar vinden. Die team-
geest is nu ook dringend ge-
vraagd want de concurrentie in 
de GT4-klasse is moordend, met 
de allerbeste toerwagencoureurs 
aan het stuur.
Voor Pim van Riet is een dik 400 
pk sterke sportwagen met ach-
terwielaandrijving helemaal niets 
nieuws. Hij racete in het verleden 
immers met veel van dat soort 
auto’s, waaronder Porsches en 
Marcossen. 
Het Rhesus Racing team laat wat 
de preparatie betreft niets aan 
het toeval over. De auto’s zijn ge-
bouwd door het bekende Engel-
se bedrijf Prodrive, onder andere 
bekend van de Subaru’s uit het 
WK Rally. 

Tafeltennis

Castricum 1 wint 
belangrijke wedstrijd
Castricum - De Castricumse ta-
feltennissers moesten het de af-
gelopen week opnemen tegen 
Nootwheer uit Purmerend. Bei-
de teams zijn erop gebrand om 
in de tweede klasse te blijven en 
door de 8-2 overwinning neemt 
Castricum wat afstand van deze 
concurrent.
Na zijn matige vertoning vori-
ge week stond Tim Visser op 
scherp. In de eerste partij pak-
te hij op grootse wijze de winst. 
In zijn tweede partij tegen Wilco 
Roes liet Visser duidelijk zien dat 
hij een goed antwoord heeft op 
het antispel van zijn tegenstan-
der en met degelijk spel trok hij 
deze partij in drie games naar 
zich toe. Ook zijn laatste partij 
won hij vrij gemakkelijk.
Paul Walbeek kwam in zijn eer-
ste partij tegen Bert Maas lang-
zaam als een diesel op gang. Na 
het verlies van de eerste game 
ging hij het spel van de tegen-
stander steeds beter lezen en 
met een klinkende 11-1 in de 
vierde game greep hij de winst. 
Ook zijn tweede partij won hij. 
In zijn derde partij had Walbeek 

het moeilijker. Hij kwam na een 
2-0 achterstand nog knap terug, 
maar aan het einde van de vijfde 
game moest hij de winst aan de 
tegenstander laten.
Martijn Zentveld kwam in zijn 
eerste partij meteen goed uit de 
startblokken. Hij overdonderde 
aanvankelijk zijn tegenstander 
en zegevierde in vier games. Hij 
won ook zijn tweede partij waarin 
veel lange rally’s gespeeld wer-
den, waar het publiek van ge-
noot. In zijn laatste partij tegen 
Ron van Leeuwen moest Zent-
veld eerst een antwoord vinden 
op het directe spel van de Pur-
merender. Na in de eerste game 
weggespeeld te zijn herpakte hij 
zich en maakte gelijk. Uiteinde-
lijk moest de vijfde game de be-
slissing brengen. Zentveld won 
deze na een fortuinlijke kantbal.

In het dubbel waren de Purme-
renders de Castricummers te slim 
af. Hoewel Walbeek en Zentveld 
nog wel de eerste game pakten, 
waren de volgende drie games 
voor Nootwheer. Dat bepaalde 
de eindstand op 8-2.

Augustinus wint spannende 
finale schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Het meidenteam van de Augustinusschool heeft afgelo-
pen woensdag meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. In een zeer 
spannende finale won de Augustinus van de J. van Stolbergschool met 
2-1 na een 0-1 ruststand. Woensdagmiddag 22 april speelt Augustinus 
in de regiofinale tegen de winnende school van Heemskerk. Deze re-
giofinale wordt gespeeld in Heemskerk.

Beachvolleyballen bij 2Beach
Castricum - Vanaf mei 2009 
zal het strand van Bakkum ie-
dere donderdagavond vol staan 
met kinderen die aan het beach-
volleyballen zijn. Kinderen vanaf 
tien jaar worden getraind in de 
beachvolleybalsport. Een andere 
sport met andere technieken dan 
het zaalvolleybal. Beachvolleybal 
is een spectaculaire en zeer po-
pulaire sport, die vooral jeugd in 

de leeftijdsgroep van twaalf tot 
en met achttien jaar erg aan-
spreekt. Wie interesse heeft om 
te gaan beachvolleyballen kan 
zich aanmelden via www.croo-
nenburg.nl. In de maanden mei 
en juni worden zeven trainingen 
verzorgd van 19:00–20:00 uur. 
Deelnamekosten bedragen 25 
euro. Voor meer informatie: Hes-
sel Leithuijser, tel. 0251-673799. 

Castricumse jeugd 
toont voetbalgezicht
Castricum - De schoolvoetbal-
clinics van FC Castricum zijn een 
gigantisch succes geworden. 
Welgeteld 1927 (!) schoolkin-
deren behaalden de afgelopen 
weken op sportpark Noord-End 

hun voetbaldiploma. De Mon-
tessorischool, die op de foto po-
seert, sloot de reeks af.
“Ik ben nog steeds verbaasd 
door het enorme plezier en en-
thousiasme van de Castricumse 

jeugd”, kijkt organisator Rob Kra-
mer, hoofd jeugdopleidingen van 
FC Castricum, tevreden terug. “Er 
was niet één kind die de clinics 
niet leuk vond. Met dank aan al 
die vrijwilligers van de club. Zon-
der hun steun hadden wij de cli-
nics nooit kunnen organiseren 
en dat geldt natuurlijk ook voor 
het schoolvoetbaltoernooi.”
Rob Kramer deed ook een drin-
gende oproep aan de gemeen-
te. “Het is mij de afgelopen we-
ken duidelijk geworden dat er 
een enorme behoefte aan deze 
clinics bestaat. Ik wil graag met 
sportwethouder John Hommes 
om de tafel gaan zitten om te kij-
ken hoe FC Castricum met hulp 
van de gemeente dit succes ver-
der kan uitbouwen. Dan denk ik 
bijvoorbeeld ook aan de middel-
bare scholen. Gezien de massa-
le opkomst is het voor onze ge-
meente een goede zaak om de-
ze clinics elk jaar te organiseren. 
Dat kan alleen als wij nog nau-
wer gaan samenwerken en dat 
wil ik graag met sportwethouder 
Hommes bespreken.” (Foto: Han 
de Swart).

SV Vredeburg kampioen!
Limmen - Vrijdag 3 april speel-
de het Vredeburg 8-tal de laatste 
wedstrijd in de NHSB competitie 
tegen Schaakmat uit Zuid Schar-
woude. Gelijkspel was voldoen-
de voor het kampioenschap. 
Wedstrijdleider Admiraal kon een 
sterk team opstellen en Hafkamp 
zorgde al na 45 minuten voor het 
eerste punt. 
Na twee uur stond Borst zeer 
goed en kwam het tweede punt 
binnen. 
Dinkla had een dodelijke ko-

ningsaanval met een gepend 
paard dat snel viel en het derde 
punt opleverde. 
Kramer overklaste zijn tegen-
stander op bord 1 en gaf zeer 
berekend zijn dame voor 2 to-
rens, een loper en veel aanval, 
waarna zijn tegenstander gela-
ten opgaf. 
B. Stolp rukte met zijn pionnen 
ten strijde op de vijandelijke ko-
ningsstelling en creëerde een 
ondekbaar mat. 
Admiraal overzag na een zeer 

sterke damezet een directe stuk-
winst en ruilde af naar een be-
tere stand met pionwinst wat hij 
later inderdaad verzilverde. Ebels 
speelde sterk naar een gewon-
nen eindspel maar overzag een 
tussenschaak waarna hij het 
eindspel met een pion minder 
verloor. 
E. Stolp stond ook goed maar 
gaf ergens zijn voordeel weg en 
moest het onderspit delven. Met 
de 6-2 overwinning promoveert 
Vredeburg met 100% score naar 
de dikverdiende tweede klas-
se. Komende vrijdag is er geen 
schaken wegens goede vrijdag. 
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Full of Life Limmen spint 
1860 euro bij elkaar
Limmen - Zaterdag 28 maart 
werd er bij Full of Life in Limmen 
een spinningmarathon gehou-
den voor het goede doel. Onge-
veer 50 mensen hebben de lon-
gen uit hun lijf gespind onder 
bezielende leiding van de in-
structeurs. Dankzij sportschool 
Kenamju, die alle fietsen spon-
sorde, kon er 15 euro per fiets 
meer gedoneerd worden. Tevens 
zorgde Henk Smit B.V. voor het 
gratis vervoeren van al die fiet-
sen. Voorts werd er door Valke-
ring & de Graaf accountants te 
Limmen 100 euro en door Intri 

Design Akersloot 50 euro gedo-
neerd.
Dankzij de grote inzet van al deze 
mensen is er een cheque over-
handigd aan de Stichting Samen 
Spelen van maar liefst 1860 eu-
ro, waar de Stichting ontzettend  
blij mee is. Mede door dit fantas-
tische bedrag kunnen zij weer 
veel leuke spelen verzorgen in 
ziekenhuizen en tehuizen en veel 
kinderen blij maken.
Stichting Samen Spelen dankt 
dan ook hartelijk al die sporters, 
de sponsoren en Full of Life voor 
dit geweldige resultaat.

Akersloot - Paasmaandag 13 
april is de Geert Dilling wandel-
tocht in Alkmaar die 15 km is. De 
tocht is ook ter plekke op een 
GPS-toestel te laden. Vertrek 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956. Voor vragen over 
GPS Kees Deijlen 06-51308539.

Amak wandelt

Fit de zomer in met Fit4lady 
Limmen – Binnenlopen wanneer 
het uitkomt om in een korte tijd 
aan de conditie en een strak li-
chaam te werken, dat kan bij Fit-
4lady. Steeds meer vrouwen uit 
de omliggende dorpen trainen 
in dit unieke fitness programma 
dat per keer 30 minuten duurt en 
een complete workout biedt. 
De komende maanden staan bij 
Fit4lady in het teken van ‘Fit4s-
ummer’. Twee maal per week blij-
ven trainen met een eigen doel. 
Dit kan gericht zijn op afvallen of 
op het verminderen van vetper-
centage of tailleomvang. De Fit-
4lady trainsters helpen de dames 
hun gewenste doel te bereiken.
Dames die in april en mei lid 
worden van Fit4lady krijgen een 
gratis knipbeurt van Equipe Coif-
fures en een cadeaubon van Hu-
set Design uit Heiloo.

Wat biedt Fit4lady allemaal? Een 
complete workout op muziek in 
30 minuten. De conditie verbe-
tert en alle spiergroepen wor-
den getraind: van benen, armen 
en billen tot buik. Geen wachttij-
den of vaste uren, men kan trai-
nen zo vaak als men wilt en wan-
neer het zelf uitkomt. Sporten in 
kleine groepjes met alleen vrou-
wen en meiden in een ontspan-
nen sfeer. Persoonlijke begelei-
ding. Voor degenen die willen af-
vallen is er professionele onder-
steuning.

Voor meer informatie of het op-
geven voor de eerste training: 
Loop gewoon eens binnen of bel 
06-22214029 of stuur een e-mail: 
limmen@fit4lady.nl.
Fit4lady, De Drie Linden 2, Lim-
men, naast Univé. 

Akersloot - Komend paasweek-
end organiseert handbalvereni-
ging Meervogels voor het eerst 
sinds jaren weer het zilveren Le-
lie toernooi. Jaren heeft deze 
wisseltrofee in de kast gestaan, 
maar kan er nu met gepaste trots 
uit gehaald worden. 
De organisatie heeft voor eer-
ste paasdag een aantal handbal-
teams bij elkaar gekregen, die in 
Sporthal de Lelie in Akersloot om 

Het zilveren 
Lelie toernooi

Castricum - Na een goed (on-
danks haar armblessure) natio-
naal toernooi is Suzanne van den 
Hurk, die traint bij Dojo Tanoshii 
in Castricum zaterdag 4 april als 
negende geëindigd bij het NK 
judo -15 jaar in Eindhoven.

Castricum - Afgelopen zon-
dag stond er weer voor het Cas-
tricumse danspaar Maurice Phi-
lipoom en Marieke van Londen 
het 40e de Bruijn-Bonel Trophy 
op het programma. Na een zin-
derende finaleronde behaalde het 
danspaar van dansschool Luut 
Griffioen een vierde plaats. Aan-
komend weekend staan er twee 
grote toernooien op het pro-
gramma voor Maurice en Marie-
ke. Eerste paasdag dansen zij een 
preselectiewedstrijd in het Me-
tropool van Antwerpen en twee-
de paasdag dansen zij in Cuijck, 

Vierde plaats 
voor danspaar

Negende plaats 
voor Suzanne 
van den Hurk

de wisselprijs zullen spelen. Da-
mesteams van Tornado, HCV en 
DTS strijden in deze arena tegen 
en met Meervogels, wie er met 
de paasbokaal naar huis gaat. 
De wedstrijden beginnen zon-
dag om 12.00 uur en de prijsuit-
reiking vindt plaats rond een uur 
of vijf. 
De toegang die dag is gratis. 
Kom gerust eens kijken en doe 
dan ook mee aan het paaseie-
ren zoeken in en rond de sport-
hal. ’s Avonds speelt in de Lelie 
een bandje om de toernooidag af 
te sluiten.

Veltman nieuwe trainer/ 
coach bij Croonenburg
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg heeft Johan Velt-
man als nieuwe trainer/coach 
voor zijn eerste herenteam we-
ten vast te leggen voor het sei-
zoen 2009/2010. Johan Veltman 
zal één training en de coaching 
verzorgen en neemt het stokje 
over van Ron Peters. 

De tweede training zal net als 
dit seizoen verzorgd worden 
door oud bondscoach Toon Ger-
brands. Johan Veltman was in de 

jaren negentig al eerder de trai-
ner van de hoofdmacht, toen nog 
spelend in de eerste divisie. 
De laatste paar jaar heeft Velt-
man twee keer het Nederlands 
Kampioenschap behaald met 
jeugdteams uit Tuitjenhorn. Deze 
combinatie maakt Veltman een 
uitermate geschikte trainer die 
past bij de ambities van Croo-
nenburg. 
Met eigen en talentvolle jeugd 
uit de regio toewerken naar eer-
ste divisie niveau.

Nieuwe tenniskleding voor 
jeugdselectie TC Bakkum
Castricum - De jeugdselectie-
teams van TC Bakkum, die in de 
landelijke zondagcompetitie van 
de KNLTB uitkomen, zullen de 
komende weken in een nieuwe 
outfit de baan opgaan. Dankzij 
jeugdsponsor GP Groot infra bv 
werden de zestien spelers in ten-
niskleding gestoken.
Het eerste jeugdteam komt uit 
in de eerste klasse. Het tweede 
en derde team zullen alle tennis-

talenten aanspreken om te pro-
moveren. Op de foto: De jeugd-
selectie met in het midden Kees 
Uiterwijk Winkel, directeur van 
GP Groot infra. Teambegeleiders 
zijn Sjoerd Brouwer (geheel links 
op de foto) en Jan den Duijn, 
geheel rechts. Links naast Jan 
hoofdtrainer Geert Koeman.  De 
begeleider van het eerste jeugd-
team Michel Vonk, ontbreekt op 
de foto.

Biljartvereniging WIK

Peter Ent kampioen libre
Castricum - Wat al in de lijn 
van de verwachting lag, is de-
ze week bewaarheid geworden. 
Peter Ent heeft het kampioen-
schap libre seizoen 2008-2009 
veroverd. Zijn naaste concurrent 
Cor Stroet bleek in zijn laatste 
partij tegen Hans Kooijman niet 
in staat om daar verandering in 
te brengen.
Met twaalf punten verschil op de 
nummer twee van de ranglijst is 
Peter winnaar geworden. Dit is 
niet Peter zijn enige verdienste. 
Ook de zomercompetitie drie-
banden 2008 bracht hij op zijn 
naam. 
Het is tot nu toe uniek bij WIK 
dat iemand binnen een jaar zo-
wel bij het libre als bij het drie-

banden met de eer is gaan strij-
ken. 
Cor Stroet is dus tweede gewor-
den, maar om de derde plaats 
moet nog gestreden worden. 
Die is momenteel in handen van 
Henk Stengs die ook uitgespeeld 
is. Alleen Kees Baars die nog een 
partij te gaan heeft, zou met ne-
gen punten Henk nog weg kun-
nen drukken.
Over veertien dagen de defini-
tieve uitslag van de bovenste vijf, 
want volgende week hebben is 
het paastoernooi ‘tien over rood’.
Vermeldenswaardig is nog dat 
Ferry van Gennip met vijftien 
punten zijn competitie afsloot, en 
dat deden Jörgen Bolten en Wim 
van Duin met dertien punten. 

Castricum - In de laatste com-
petitieronde voor Noord-Hol-
landse clubteams heeft het Cas-
tricumse team met maar liefst 
7,5-0,5 verloren tegen Kennemer 
Combinatie 5. De Castricum-
mers, die vooraf nog een kans 
hadden op promotie, eindigden 
op de tweede plaats in de eerste 
klasse B. De Haarlemmers wa-
ren ditmaal veel te sterk voor de 
schakers uit Castricum en alleen 
Heleen van Arkel-de Greef wist 
een halve punt te halen. 

Zware schaak-
nederlaag



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
8 april 2009

Meer ruimte om op te treden tegen ‘foutstallers’

594 extra fietsplek-
ken bij het station
Half april zijn de werkzaamheden aan de 
fietsenstalling rondom het station Castri-
cum klaar. Dat betekent dat er vanaf dan 
594 extra fietsplekken beschikbaar zijn. Een 
mooie opsteker voor de fietsers in onze ge-
meente, maar ook voor de uitstraling van 
het stationsgebied. Iedere fietser heeft nu 
namelijk de mogelijkheid zijn fiets in het rek 
te stallen. Een onverzorgd aangezicht van 
slordig geplaatste fietsen is verleden tijd. 
Bovendien bieden de nieuwe rekken de ge-
meente de mogelijkheid om het stationsge-
bied netjes te houden. In het verleden was de 
capaciteit van de fietsenstalling niet groot ge-
noeg om te kunnen optreden tegen ‘foutstal-
lers’. Wel werden fietswrakken weggehaald. 

Gele flyer
Dankzij de uitbreiding kan de gemeente 

nu wel optreden. Aan verkeerd geplaats-
te fietsen wordt eerst een waarschuwing 
gehangen (een gele flyer). Een week na 
de waarschuwing wordt een ruimactie 
gehouden en worden alle fout gestalde 
fietsen en bromfietsen verwijderd.  De 
fietsen worden daarna overgebracht naar 
het terrein van Martin Schilder, Takel en 
Berging aan de Burgemeester Nieuwen-
huysenstraat 16c in Limmen. Fietsen 
kunnen daar worden afgehaald tegen 
vergoeding van de wegsleep- en stal-
lingskosten (respectievelijk €15,-- +  €1 
,--per dag). 

Dus: bespaart u de beslommeringen 
en de kosten van een weggesleepte 
fiets en parkeer in de rekken!

Besturenoverleg over Nieuw Geesterhage
Het college van burgemeester en wet-
houders had donderdag overleg met het 
bestuur van Nieuw Geesterhage over de 
voortgang en de toekomstplannen. Het 
gemeentebestuur wilde graag meer weten 
over de samenwerking tussen de toekom-
stige gebruikers van Nieuw Geesterhage. 
Bijzonder aan het plan is de wijze waarop 
deze gebruikers samenwerken en hun aan-
bod en activiteiten onderling afstemmen. 
Zo versterken ze hun werk en benutten 
ook hun gebouw optimaal. Een gezamen-

lijke balie, een programmacommissie, een 
gebruikersoverleg en een gezamenlijke ma-
nager zijn zaken die de hoofdhuurders met 
elkaar tot stand brengen. 

Het bestuur van stichting Nieuw Geester-
hage gaf aan graag snel duidelijkheid te 
willen over de bouwplannen en de tijds-
planning, opdat de gebruikers ook verder 
kunnen met de uitwerking van hun plan-
nen. De stichting overlegt hierover ook met 
De Combinatie, de trekker van het project.

Alle partijen (stichting Nieuw Geesterhage, 
De Combinatie en de gemeente) hebben 
een gezamenlijk doel voor ogen en willen 
met elkaar zich sterk maken om van Nieuw 
Geesterhage een volwaardig centrum vol 
aanbod en voorzieningen te maken.

“Samen voetangels en klemmen wegne-
men, dan kunnen we met prachtige ideeën 
aan de slag”, aldus Ton Kenter, bestuurs-
voorzitter van stichting Nieuw Geester-
hage.

Nomineer nu iemand 
voor de Duurzame 
Opsteker
Misschien kent u iemand die zich inzet 
voor duurzaamheid in de gemeente en die 
daarvoor in het zonnetje gezet mag wor-
den. U kunt vanaf nu weer inwoners van 
de gemeente voordragen voor een ‘Duur-
zame Opsteker’. 

Mensen die betrokken zijn bij hun leefom-
geving en zich daarvoor inzetten via allerlei 
initiatieven zijn onmisbaar. Met Duurzame 
Opstekers wil de gemeente deze mensen 
bedanken voor hun belangrijke werk. De 
Duurzame Opstekers worden in het najaar 
uitgereikt. U kunt nu daarvoor mensen 
voordragen bij de gemeente. Stuur daar-
voor een e-mail aan Harry Smith: harrys-
mith@castricum.nl. Vermeld daarbij om 
wie het gaat en geef aan waarom juist deze 
persoon een Duurzame Opsteker verdient.

Ook vorig jaar werden opstekers uitgereikt. 
Van de vier opstekers ging er één naar bi-
ologische melkveehouder Michiel Mooij; 
Bertho Janssen en Math Rosendaal van de 
Tuin van Kapitein Rommel ontvingen ieder 
een exemplaar en ook Jos Teeuwisse, voor-
malig directeur van Landschap Noord-Hol-
land, mocht er een ontvangen.

Fons Geenevasen 
neemt afscheid
De heer Fons Geenevasen, senior 
vakspecialist bij de afdeling Dienstver-
lening, team Werk, Inkomen en Zorg 
én organisator van de jaarlijkse Kerst-
inn, neemt op donderdag16 april  af-
scheid van de gemeente Castricum. 
Na een dienstverband van drieëndertig 
jaar maakt hij met ingang van 1 juni 
officieel en welverdiend gebruik van de 
FPU regeling.



Afval van groente-, fruit- en tuin (gft) 
scheiden van het andere afval is een goede 
zaak. De reden is simpel: door processen als 
vergisten en composteren wordt er biogas 
en compost gewonnen uit gft-afval. 
Biogas wordt gebruikt voor het opwekken 
van elektriciteit en warmte. Daarnaast is 
vergisting de eerste stap in de richting van 
een duurzame vorm van aardgas. Een ton 
gft levert 72 kuub aardgas op. Genoeg 
voor een autorit van 1.000 kilometer. Dit 
proces begint in de groene bak. 
Compost is nuttig als bodemverbeteraar. 
Het verbetert de structuur van de grond en 
regelt de doorlaatbaarheid. Het activeert 
het leven in de bodem en slaat voedings-
stoffen voor planten op. Door het gebruik 
van compost wordt bespaard op kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen. Bovendien brengt 
compost voedingsmiddelen terug in de 

grond. En dat is weer goed voor de voed-
selproductie.

Voordelen voor het milieu
Hergebruik van afval is nuttiger en goedko-
per dan verbranden. Bovendien scheelt het 
energie. Grondstoffen winnen en nieuwe 
materialen produceren kost meestal meer 
energie dan hergebruik van oude materia-
len. Een ander voordeel is dat er minder afval 
wordt verbrand. Dat is beter voor het milieu. 

‘Puur’ gft is veel waard 
Per jaar zamelen we in Nederland ruim 1,3 
miljoen ton gescheiden gft-afval in. Dat 
is per persoon ongeveer 80 kilo per jaar. 
Maar er gaat eveneens ongeveer 80 kilo bij 
het restafval in de grijze bak. Het is een on-
juist te denken dat het gft uiteindelijk weer 
op één hoop belandt met het restafval. Dat 
gebeurt alleen als er veel ‘fout’ afval tussen 
het gft-afval zit. Is het gft goed gescheiden, 
dan gaat het zeker niet bij het restafval in 
de verbrandingsoven. Iedereen kan dus bij-
dragen aan de productie van goede com-
post en biogas door uitsluitend en zoveel 
mogelijk gft in de groene bak te gooien. 
De inspanningen zijn zeker niet voor niets. 
Handige tips over het scheiden van gft-
afval kunt u vinden op de website van de 
gemeente Castricum, www.castricum.nl > 
Duurzaamheid en milieu.

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

Agenda
Raadsplein
9 april 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp	 Kamer
19:30 - 21.00 Visie document kadernota buitengebied Aula
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 26 maart 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:30 Vervolgbespreking Motie CKenG inz. Gouden Stulp* Aula

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Nota Brede School Castricum
b. Verhoging bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Alk-

maar per 1-1-2010 i.v.m. nieuwe huisvesting en bouw nieuw 
archiefdepot

c. Motie Gouden Stulp (o.v.b. uitkomsten carrousel)
d. Herziening welstandsnota

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

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en 
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
300309	 Limmerweg	in	Castricum
 Het plaatsen van een onverwarmde kas
310309	 Dusseldorperweg	26	in	Limmen
 Het plaatsen van een erker
	 Willem	de	Zwijgerlaan	3	in	Castricum
 Het veranderen van de schuur
	 Zomerschoon	57	in	Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw.
010409	 Het	Korte	Land	3	in	Castricum
 Het plaatsen van een hekwerk
	 Tulpenveld	176	in	Castricum
 Het vergroten van de woning
	 Middenweg	38	in	Limmen
 Het vergroten van de woning
	 Raadhuisweg	28	in	Akersloot
 Het wijzigen van de indeling
020409	 De	Bloemen	65	in	Castricum
 Het uitbreiden van de school
	 Sluisweg	7	in	Akersloot
 Het wijzigen van een bollenschuur naar een 

woning met kantoor
	 Zwanebloem	10	in	Limmen
 Het vergroten van de garage
	 Bloemgaarde	43	in	Castricum
 Het wijzigen van de gevel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 9	april	2009 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6	weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek	ex	artikel	19	lid	3	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	Ordening
Doodweg	6	in	Castricum
 Het bouwen van een woning

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 9	april	2009 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
Visweg	79	in	Limmen
 Het plaatsen van een carport
Hogeweg	78	in	Limmen
 Het uitbreiden van de woning

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
030409	 Kerkweg	7	in	Limmen
 Het uitbreiden van de garage/berging
	 Hogeweg	18	in	Limmen
 Het plaatsen van een carport
	 Hoocamp	9	in	Akersloot	
 Het uitbreiden van de woning en berging

Ontheffingen artikel 3.6 lid 1 sub c. 
wet ruimtelijke Ordening
060409	 Het	Lageland	7	in	Castricum
 Het plaatsen van een serre

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

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

bOuwvergunningen
030409	 Oude	Haarlemmerweg	27	in	Castricum
 Het veranderen van de voorgevel
	 Jo	Imminkstraat	1	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
	 Charlotte	de	Bourbonstraat	19	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
	 Johan	Willem	Frisostraat	12	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

slOOpvergunningen
030409	 Hoogegeest	1	in	Akersloot

Gft,	daar	kun	je	iets	mee!	
van bananenschil tot biobrandstof
Brandstof	gemaakt	van	groente-,	fruit-	en	tuinafval?	Dat	lijkt	ongelooflijk,	maar	is	het	
niet.	Door	vergisting	ontstaat	biogas.	Dit	gas	wordt	bijvoorbeeld	gebruikt	voor	ener-
gieproductie.	Ook	kan	het	worden	verwerkt	tot	aardgas;	dat	wordt	ingezet	als	groene	
brandstof	voor	de	transportsector	en	-	in	de	toekomst	-	kan	het	zelfs	voor	koken	ge-
bruikt	 worden.	 Bijzonder	 is	 dat	 het	 vergisten	 geen	 invloed	 heeft	 op	 de	 hoeveelheid	
compost	die	er	daarna	nog	van	gft	kan	worden	gemaakt.	Dan	is	het	toch	logisch	om	
groente,	fruit	en	tuinafval	apart	te	houden?	



	 Het	slopen	van	de	woning.

AAnlegvergunningen
030409	 Uitgeesterweg	37	in	Limmen
	 Het	dempen,	 recht	maken	en	verbreden	van	

diverse	sloten	(legalisering)

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

APv-vergunningen (overigen)
Ontheffing	sluitingsuur	F.C.	Castricum	(30-03-2009)
Aan	het	bestuur	van	F.C.	Castricum	wordt	voor	de	nacht	
van	17	op	18	april	2009	ontheffing	van	het	sluitingsuur	
verleend	tot	02.00	uur.
Ventvergunning	narcissen	handbalvereniging	Meervo-
gels	‘60	(31-03-2009)
Aan	handbalvereniging	Meervogels	‘60	is	een	ventver-
gunning	verleend	voor	de	verkoop	van	potjes	met	nar-
cissen	aan	huis	op	dinsdag	6	april	2009	van	09.00	tot	
20.00	uur.
Ontheffing	sluitingsuur	Mixed	Hockey	Club	Castricum	
(31-03-2009)
Aan	het	bestuur	van	Mixed	Hockey	Club	Castricum	 is	
voor	de	nacht	van	11	op	12	april	2009	ontheffing	van	
het	sluitingsuur	verleend	tot	02.00	uur.
Ventvergunning	 narcissen	 Korfbalvereniging	 Helios	
(06-04-2009)
Aan	 Korfbalvereniging	 Helios	 is	 voor	 dinsdag	 7	 april	
2009	een	vergunning	afgegeven	voor	het	huis	aan	huis	
venten	 van	 potjes	 met	 narcissen	 in	 de	 omgeving	 van	
sportpark	Noord-End	in	Castricum
Avondvierdaagse	Uitgeest	(06-04-2009)
Aan	het	bestuur	van	Speeltuinvereniging	Kindervreugd	
is	vergunning	verleend	voor	het	houden	van	de	wandel-
vierdaagse	Uitgeest	 in	het	zuidelijk	deel	van	Akersloot	
op	14	april	2009.

StAndPlAAtSvergunning (APv)
Standplaats	Hong	Kong	Daily	 Food	voor	Bloemenda-
gen	2009	(30-03-2009)
Aan	Hong	Kong	Daily	Food	 is	een	standplaatsvergun-
ning	 voor	 de	 verkoop	 van	 snacks,	 loempia’s	 en	 der-
gelijke	 verleend	 tijdens	 de	 Bloemendagen	 te	 Limmen	
(standplaats	d’Enterij).
Standplaatsvergunning	P.J.	Broersen	Vuurbaak	te	Lim-
men	(31-03-2009)
Aan	de	heer	P.J.	Broersen	is	voor	het	jaar	2009	op	maan-
dag	aan	de	Vuurbaak	te	Limmen	een	standplaatsvergun-
ning	verleend	voor	de	verkoop	van	groente	en	fruit.
Standplaats	WFM	People	Nederland	BV	t.b.v.	hoorbus	
bij	de	Santmark	(06-04-2009)
Aan	WFM	People	Nederland	BV	is	een	standplaatsver-
gunning	 afgegeven	 voor	 maandag	 6	 april	 2009	 voor	
een	hoorbus	op	de	locatie	De	Santmark	in	Castricum.

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

StArt werkzAAmheden ruiterweg 
(CAStriCum) 20 APril tot medio SeP-
tember 2009
De	Ruiterweg	wordt	met	ingang	van	20	april	aanstaande	
afgesloten	voor	al	het	doorgaande	verkeer.	De	rotonde	
Kleibroek/Torenstraat	 en	 de	 kruising	 de	 Mient/Helm-
kade	blijven	berijdbaar.	

De	werkzaamheden	worden	in	2	fases	uitgevoerd.	Fase	
1	 loopt	van	huisnummer	5	 t/m	37	 ter	hoogte	van	De	
Graaf	 Elektrotechniek	en	duurt	 van	eind	april	 tot	 eind	
juni	2009.	Fase	2	loopt	van	huisnummer	37	tot	de	krui-
sing	 de	 Mient/Helmkade	 en	 duurt	 van	 eind	 juni	 tot	
medio	 september	 2009.	 De	 werkzaamheden	 zijn	 af-
hankelijk	 van	 de	 weersomstandigheden	 en	 kunnen	 bij	
onwerkbaar	weer	in	tijd	uitlopen.

De	Ruiterweg	moet	20	april	 vanaf	07.00	uur	vrij	 zijn	
van	 geparkeerde	 auto’s.	 Dit	 geldt	 voor	 de	 rijbaan	 en	

voor	de	op	eigen	terrein	geparkeerde	auto’s	op	het	deel	
rotonde	 Kleibroek/Torenstraat	 tot	 en	 met	 De	 Graaf	
Elektrotechniek.	
Fout	 geparkeerde	 auto’s	 worden	 door	 de	 wegsleep-
dienst	op	kosten	van	de	eigenaar	verplaatst.	

Het	 is	 mogelijk	 dat	 de	 aannemer	 in	 de	 week	 van	 14	
tot	en	met	17	april	al	wat	opbreekwerkzaamheden	aan	
de	trottoirs	gaat	uitvoeren.	Dit	zijn	echter	kleinschalige	
werkzaamheden	 waarbij	 de	 rijbaan	 open	 blijft	 voor	 al	
het	verkeer.
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
heer	D.J.	van	Dijk,	telefonisch	bereikbaar	op	(0251)	661	
141.

gewijzigde beleidSregelS PArkeer-
SChijfzone/blAuwe zone en PArkeer-
voorzieningen gehAndiCAPten
Hierbij	maken	wij	bekend	dat	wij	op	31	maart	2009	de	
beleidsregels	 voor	het	 aanvragen,	 verlenen	en	gebrui-
ken	van	ontheffingen	blauwe	zone	en	de	parkeervoor-
zieningen	gehandicapten	hebben	vastgesteld.	

De	wijzigingen	hebben	betrekking	op	de	volgende	on-
derdelen.	

Beleidsregels	 aanvragen,	 verlenen	 en	 gebruiken	 van	
ontheffingen	blauwe	zone	Gemeente	Castricum
*	 in	de	nieuwe	beleidsregels	worden	ontheffingen	voor	

maximaal	twee	jaar	afgegeven
*	 er	 worden	 geen	 parkeerontheffingen	 verstrekt	 voor	

de	Burgemeester	Mooijstraat.
*	 ongewijzigd	blijft	dat	per	adres	maximaal	één	onthef-

fing	wordt	verstrekt.	

Beleidsregels	Parkeervoorzieningen	Gehandicapten
*	 door	gewijzigde	wetgeving	moesten	de	beleidsregels	

tekstueel	aangepast	worden

Beide	beleidsregels	zijn		te	raadplegen	via	onze	website:	
www.castricum.nl

beSluit tijdelijke verPlAAtSing vrij-
dAgmArkt
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	op	31	
maart	2009	besloten	is	om	met	ingang	van	24	april	2009	
de	vrijdagmarkt	tijdelijk	te	verplaatsen	naar	de	Geester-
duinweg,	ten	oosten	van	winkelcentrum	Geesterduin.

Een	 ieder	die	door	bovengenoemd	besluit	 rechtstreeks	
in	 zijn	 belang	 wordt	 getroffen,	 kan	 hiertegen	 binnen	
zes	weken	na	de	datum	van	bekendmaking	schriftelijk	
en	gemotiveerd	bezwaar	 indienen	bij	burgemeester	en	
wethouders	 van	 Castricum,	 postbus	 1301,	 1900	 BH	
Castricum.	

wijziging Algemene mAndAAtrege-
ling
Het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	maakt	op	
grond	van	artikel	3:42	Algemene	wet	bestuursrecht	be-
kend	dat	zij	op	31	maart	2009	heeft	besloten	tot:

*	 wijziging	van	de	(onder-)mandaat	regeling	van	de	
afdeling	Dienstverlening	in	verband	met	de	uitvoe-
ring	van	diverse	bevoegdheden	op	grond	van	de	
Kieswet,	de	Rijkswet	op	het	Nederlanderschap	en	
de	Paspoort	Uitvoeringsregeling	Nederland	2001.	

Met	dit	besluit	 is	de	afdelingsmanager	Dienstverlening	
aangewezen	om	-	in	naam	van	het	college	van	burge-
meester	en	wethouders,	respectievelijk	de	burgemeester	
-	de	in	het	besluit	vermelde	bevoegdheden	uit	te	voe-
ren.	

Het	 besluit	 treedt	 in	 werking	 op	 9	 april	 2009	 en	 ligt	
vanaf	deze	datum	gedurende	4	weken	voor	iedereen	ter	
inzage	bij	de	publieksbalie,	Zonnedauw	4	te	Limmen.	

wet milieubeheer
Ontwerpvergunning
Vanaf	9	april	2009	ligt	ter	inzage	de	ontwerpbeschikking	
van	de	actualisatie	van	de	vergunning:

Schietvereniging	 De	 Vrijheid,	 Korte	 Brakersweg	 1	 te	
Castricum.	

Burgemeester	en	wethouders	zijn	van	plan	deze	actua-
lisatievergunning	voor	het	 in	werking	hebben	van	een	
binnenschietbaan	en	een	kantine	ter	verlenen.

Zienswijze
Uw	 schriftelijke	 zienswijze	 kan	 gedurende	 zes	 weken	
worden	ingediend	bij	het	Dagelijks	Bestuur	van	de	Mi-
lieudienst	 Regio	 Alkmaar,	 Postbus	 53,	 1800	 BC	 	 Alk-
maar.	In	uw	zienswijze	kunt	u	vermelden	of	al	dan	niet	
uw	persoonlijke	gegevens	bekend	mogen	worden	ge-
maakt.	Een	gedachtewisseling	over	de	ontwerpbeschik-
king	kan	voor	het	einde	van	de	inzagetermijn	telefonisch	
worden	aangevraagd.	Wij	verzoeken	u	dit	vóór	13	mei	
2009	te	doen	bij	de	Milieudienst	Regio	Alkmaar,	mevr.	
M.	Tromp,	tel.	(072)	548	85	19.	
De	aanvrager	wordt	in	de	gelegenheid	gesteld	bij	de	ge-
dachtewisseling	aanwezig	te	zijn.
Een	 ieder	 kan	 wel	 zienswijzen	 indienen	 maar	 beroep	
wordt	 alleen	 nog	 toegekend	 aan	 belanghebbenden	 in	
de	zin	van	art.	1:2	Algemene	wet	bestuursrecht	(Awb):	
degene	wiens	belang	rechtstreeks	bij	een	beschikking	is	
betrokken.

Inzage
De	stukken	behorende	bij	de	aanvraag	liggen	gedurende	
zes	weken,	van	9	april	tot	en	met	21	mei	2009	ter	inzage	
bij	de	afdeling	Dienstverlening,	 team	Bouwen,	Wonen	
en	Bedrijven,	Zonnedauw	4,1906	HA	te	Limmen,	elke	
werkdag	van	9.00	tot	12.30	uur,	uitsluitend	op	afspraak	
tel.	(0251)		661	222.

Informatie
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
Milieudienst	Regio	Alkmaar,	dhr.	
A.	Rijvordt	tel.	(072)	548	84	67.

wet milieubeheer
Definitieve	vergunning
Vanaf	9	april	2009	liggen	ter	inzage	de	definitieve	ver-
gunning	en	bijbehorende	stukken	van:

Natucos	BV,	Castricummer	Werf	132	te	Castricum,	voor	
een	revisievergunning	(een	nieuwe,	de	gehele	inrichting	
omvattende	 vergunning)	 voor	 het	 in	 werking	 hebben	
van	een	inrichting	voor	het	produceren	en	verhandelen	
van	cosmetische	en	aanverwante	preparaten.

De	definitieve	beschikking	 is	 ten	opzichte	van	de	ont-
werpbeschikking	niet	gewijzigd.

Inzage
De	stukken	behorende	bij	de	aanvraag	liggen	geduren-
de	zes	weken,	van	9	april	tot	en	met	21	mei	2009	ter	
inzage	bij	de	afdeling	Dienstverlening,	 (team	Bouwen,	
Wonen	en	Bedrijven),	Zonnedauw	4	te	Limmen,	iedere	
werkdag	van	9.00	tot	12.30	uur	en	‘s	middags	uitslui-
tend	op	afspraak.	

Beroep
Beroep	 wordt	 alleen	 nog	 toegekend	 aan	 belangheb-
benden	in	de	zin	van	art.	1:2	Algemene	wet	bestuurs-
recht	(Awb):	degene	wiens	belang	rechtstreeks	bij	een	
beschikking	 betrokken	 is.	 Tegen	 de	 beschikking	 kan	
beroep	worden	ingesteld	door	de	aanvrager,	betrokken	
adviseurs,	 degenen	 die	 tegen	 de	 ontwerpbeschikking	
zienswijzen	hebben	ingebracht,	degenen	die	zienswijzen	
hebben	 ingebracht	 tegen	 de	 eventueel	 aangebrachte	
wijziging	 in	 de	 beschikking	 ten	 opzichte	 van	 het	 ont-
werp	ervan,	en	belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	
niet	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	te	hebben	
ingebracht	tegen	het	ontwerp	van	de	beschikking.
Gedurende	zes	weken	kan	beroep/voorlopige	voorzie-
ning	worden	ingesteld	tegen	de	beschikking	bij	de	afde-
ling	Bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	
20019,	2500	AE		Den	Haag.	

Informatie
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
Milieudienst	Regio	Alkmaar,	
dhr.	G.	de	Pijper,	tel.	(072)	548	84	66.

Castricum, 8 april 2009


