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PvdA komt op voor 
sociale woningbouw
Castricum - Mick Netiv heeft 
namens de fractie van PvdA vra-
gen gesteld aan burgemeester 
A. Emmens-Knol over het aan-
tal goedkope huurwoningen in 
de gemeente. 
Netiv: “Er is een tekort is aan be-
taalbare sociale woningen. Het 
college kan woningbouwvereni-
ging Kennemer Wonen er ken-
nelijk niet toe bewegen de sloop 
van goedkope woningen te sta-
ken, denk aan de Hoogevoort. 
Wij vragen ons nu een aantal za-
ken af. Want hoe denkt het col-
lege het grote tekort aan soci-
ale woningen aan te gaan pak-
ken als de woningbouwvereni-
ging alleen bereid is om aan de 
bovengrens van de sociale wo-
ningbouw te verhuren? En wij 
willen ook weten of het college 

nog invloed uit gaat oefenen op 
de hoogte van de vergoeding of 
de overgangsregeling die Ken-
nemer Wonen aan de bewoners 
van de Hoogevoort aanbiedt, nu 
duidelijk is geworden dat sloop 
niet echt nodig is.” 

Onlangs is bekend geworden dat 
de huurwoningen aan de Hoo-
gevoort, die met sloop bedreigd 
worden, in redelijke staat ver-
keren. Dat is gebleken uit een 
bouwkundig onderzoek, dat in 
opdracht van de gemeente is uit-
gevoerd. 
De PvdA heeft zich al eerder in-
gezet om de sloop te voorkomen. 
Kennemer Wonen wil de huis-
jes afbreken en vervangen voor 
woningen met een hogere huur-
prijs. 

Nijlpaardje Jip verovert 
zwembad De Witte Brug
Castricum - Nijlpaard Jip speelt 
binnenkort een belangrijke rol 
voor kinderen die leren zwem-
men in De Witte Brug. Jip is een 
cartoon-nijlpaardje en op 28 
april komt hij naar het zwembad 
om zichzelf voor te stellen aan 
alle watervrienden. Hij blijft dan 
de hele vakantie logeren. Op 6 
mei gaan de Jip-activiteiten of-
ficieel van start met het uitreiken 
van de eerste Jip-zwempas. 
“Jip is in het leven geroepen 
voor de jongste doelgroep”, ver-
telt zweminstructrice Linda Jen-
sen. “Het leerproces is hetzelfde 
gebleven, het krijgt alleen een 
heel vrolijk jasje aan.” Bijzonder 
leuk is dat Jip echt bestaat! Het 
dwergnijlpaardje woont in Dier-
gaarde Blijdorp. “Al voor de ge-
boorte speelt Jip een rol bij het 
zwangerschapszwemmen, ge-
volgd door Jip’s baby- en peuter-
zwemmen, en na het waterwen-
nen zwemles met Jip volgens het 
Zwem ABC. De kinderen wor-
den beloond met Jip-stickers die 
in een speciaal verzamelboekje 
kunnen worden geplakt en met 
feestelijke lintjes.”
“Als de kinderen de stickers 
bij elkaar hebben gespaard, 
mag het hele gezin gratis ko-
men zwemmen”, vervolgt Ilona 
Duin, die ook zweminstructri-
ce is in het zwembad. “Ook bie-

den wij speciale Jip kinderfeest-
arrangementen aan. De kinde-
ren krijgen een Jips Hippo Me-
al in een feestelijke verpakking, 
waarin ook een sleutelhanger 
en een placemat te vinden zijn. 
De jarige job krijgt nog een ex-
tra cadeautje. Er kan voor geko-
zen worden om het feestmaal uit 
te breiden. Naast oefenboekjes 
is er een zwemtas voor de kin-
deren ontworpen en er zijn ver-
schillende grappige ansichtkaar-
ten ontworpen.” 
Linda heeft een aantal nijlpaard-
koppen op de kop weten te tik-
ken, die blijven drijven in het wa-
ter. “Die zijn eigenlijk bedoeld 
voor in de vijver, maar daar gaan 
wij allerlei leuke dingen mee 
doen.” Wie kennis wil maken met 
Jip is welkom van 28 april tot en 
met 5 mei, elke middag tussen 
13.00 en 15.00 uur. 

De jongens apart 
en de meisjes apart
Limmen- Zo ging het er vroe-
ger aan toe in Limmen. Nog tot 
en met het jaar 1971 gingen de 
Limmer meisjes naar de Mari-

aschool en de Limmer jongens 
naar de Corneliusschool. Al die-
genen, die als laatste ‘lichting’ 
apart les hebben gehad, zijn of 

worden dit jaar allemaal vijf-
tig jaar. Reden voor een groot-
se reünie en wel zaterdagavond 
18 april in het cultureel centrum 
Vredeburg. 
Op de foto: de tweede klas meis-
jes in 1967 van links naar rechts. 
Boven: Kitty Valkering, Bernadet 
Beentjes, Dorien Winder, Veroni-
que Schol, Marja Hollenberg, Ca-
rina Mooij, Annet Admiraal, Nel-
la de Goede, Elly Koot, Ria Glorie 
en Marisa Min.
In het midden: Marjan Dekker, 
Marijke van Beek, Joke Hensel-
mans, Erika Seignette, Margreet 
Sprenkeling, Chistina Hout, Jan-
nie Broedersz, Erna Min, Ellie 
Zeeman, Margret Groot, José 
Kuys, Annet v.d. Velde en Marrie 
van Diepen.
Onder: Mieke Baas, Hedwig Ro-
denhuis, Hannie Keijzer. Tineke 
Sprenkeling, Ellie Stroethoff, Af-
ra Schouten, Yvonne de Goede, 
Marja Vleugel en Carolien Duy-
kersloot. Lees het hele verhaal 
in deze editie van De Castricum-
mer.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-04-2009: Madelief Neeltje 
Maria, dochter van R.L.P. van 
Eijk, R.L.P. en J.C. den Boer, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Limmen:
29-03-2009: Alex, zoon van Q. 
Dong, geboren te Almere. 04-
04-2009: Noud Louis, zoon van 
G. van Keulen en R.L.J. Kaan-
dorp, geboren te Beverwijk. 04-
04-2009: Bram Geert, zoon van 
G. van Keulen en R.L.J. Kaan-
dorp, geboren te Beverwijk. 07-
04-2009: Sophie Nele, dochter 
van P.J. Stroet en M. Bloedjes, 
geboren te Limmen.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-04-2009: van der Pouw, Se-
bastiaan IJ. En Jonges, Esther 
M.M., beiden wonende te Castri-
cum. 08-04-2009: Renooij, Mark 
en Theelen, Elisabeth H.M., bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
04-04-2009: de Loos, Augusti-
nus H. en Zywicka, Maja A., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
02-04-2009: Wulp, Willem F.H.M., 
oud 50 jaar, overleden te Bak-
kum. 02-04-2009: Reuse, Teunis, 
oud 87 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met K.H. van Don-
gen. 05-04-2009: Tiebosch, Bert-
ha, oud 76 jaar, overleden te Kog-
genland, gehuwd geweest met 
A. Stet. 05-04-2009: Reijnierse, 
Gerrit, oud 85 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
T. Verhagen. 07-04-2009: Laar-
hoven, Maria H., oud 82 jaar, ge-
huwd geweest met J.G. Timmer, 
overleden te Castricum.

Wonende te Limmen:
31-03-2009: van Raak, Augusta 
A.J., oud 97 jaar, overleden te 
Teylingen. 04-04-2009: van Rees, 
Harald J., oud 48 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd  met 
M.A. Schmid.

Dierenbeschermer Ton Dekker 
uit Heiloo ontvangt ‘lintje’
Heiloo - Ton Dekker, voorzitter 
van de Dierenbescherming af-
deling Alkmaar en omstreken, 
is vorige week woensdag door 
de burgemeester van Heiloo be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Bijzondere aan-
leiding voor het toekennen van 
het ‘lintje’ is het feit dat Ton Dek-
ker in 2009 ruim 30 jaar als voor-
zitter van de Dierenbescherming 
Alkmaar e.o. afdeling actief is. 
Het ‘lintje’ werd na afloop van 
de Algemene Leden Vergade-
ring van de Dierenbescherming 
afdeling Alkmaar e.o. uitgereikt 
door de burgemeester van Hei-
loo, de heer Romeyn. Voor de ge-
decoreerde Dekker en zijn vrouw 
Hella was het een enorme ver-
rassing toen de burgemeester 
de zaal binnenliep om een toe-
spraak te houden en de konink-
lijke onderscheiding op te spel-
den. 
Ton Dekker reageerde blij ver-
rast: “Tja, ik snap wel dat ik vre-

selijk mijn best heb gedaan, 
maar dat kan alleen als je met 
een grote groep mensen werkt 
waar je veel van leert en waar je 
prettig mee samenwerkt. Ik denk 
dan in de eerste plaats aan mijn 
vrouw. Bovendien ben ik door 
haar bij de Dierenbescherming 
terechtgekomen. Zonder mijn 
vrouw had ik dus nooit dit lint-
je gekregen! Laat het niet alleen 
maar zijn: ‘Ton Dekker heeft een 
lintje op z’n jasje gespeld gekre-
gen’, maar vooral ook een blijk 
van waardering van het die-
renbeschermingswerk in onze 
maatschappij.”
Onder de genodigden voor de 
feestelijke bijeenkomst in het 
restaurant van Speelderij De Ba-
tavier in Alkmaar, waren vele 
prominente dierenbeschermers 
aanwezig, waaronder de fractie-
voorzitster van de Partij voor de 
Dieren, Marianne Thieme en di-
recteur Bont voor Dieren, Clau-
dia Linssen. 

Kunst lenen bij de 
Duinrand Artotheek
Castricum - Op zondag 19 april 
van 11.00 tot 16.00 uur is de 
Duinrand Artotheek in Castri-
cum weer voor geïnteresseerde 
kunstliefhebbers geopend. Er is 
een ruime keuze aan kunstwer-
ken. Zo zijn er schilderijen van 
bekende plekjes in de omgeving 
in aquarel of olieverf, sfeervol-
le impressies van de natuur en 
kleurrijke abstracte schilderijen. 
Ook subtiele etsen, origineel ke-
ramiek en abstracte en figuratie-
ve beelden. 
Het werk kan voor een half jaar 

of een jaar geleend worden. Ook 
kan het meteen of na een leen-
periode aangekocht worden. 
Als extra is er de vitrine met 
kleinkunst waar voor een klein 
bedrag, tot maximaal 50 eu-
ro een kunstwerk aangekocht 
kan worden. Er zijn naast klei-
ne schilderijen een groot aantal 
kleine beeldjes te zien. 

De Duinrand Artotheek is te vin-
den in de Oude Duinrandschool 
aan de  van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum. 
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

vind ze zo lief, mag ik even aai-
ren?”, vroeg Sem. “We hebben 
toch maar wat afstand gehou-
den, om ze niet te veel te storen”, 
akdus Simone. “Maar het leverde 
wel een leuke foto op.” 

Programma 16 april t/m 22 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 19.00 uur
zaterdag 14.00 & 19.00 uur

zondag 14.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 & 20.00 uur 

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

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
— Oscar Beste Film —

“Slumdog Millionaire” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
“Last Chance Harvey”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“My Bloody Valentine 3D” 

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Limo”

Slumdog Millionaire 
met meerdere Oscars
Castricum - De film Slumdog 
Millionaire die vanaf donderdag 
in Corso speelt, won acht Os-
cars, waaronder die voor beste 
film, beste regie (Danny Boyle) 
en beste (bewerkte) script. De 
film is gebaseerd op de roman Q 
and A van de Indiase schrijver en 
diplomaat Vikas Swarup.
Slumdog Millionaire gaat over 
een jonge man uit de sloppen-
wijken van Bombay die deel-
neemt aan de Hinidi versie van  
‘Who Wants to Be a Millionai-
re?’ Hij is nog maar een vraag 
van de hoofdprijs verwijderd als 
hij wordt gearresteerd omdat de 
politie denkt dat hij de boel aan 
het oplichten is. De politie kan 
niet geloven dat een straatjon-
gen zoveel kennis heeft. Hoe het 
komt dat hij zoveel antwoorden 
op de vragen wist, blijkt uit de 
flashbacks. 

De film is een prachtige mix van 
Bollywood-romantiek en de rui-
ge realiteit, gefilmd met brutali-
teit en visuele flair. De jonge, on-
bekende acteurs zijn fantastisch. 
De film is geschikt voor 12 jaar 
en ouder.

Het romantisch drama ‘Last 
Chance Harvey’ brengt verwik-
kelingen voor Harvey Shine (Du-
stin Hoffman) die Emma Thomp-
son ontmoet op de luchthaven 
in Londen, nadat hij heeft ont-
dekt dat zijn dochter zich liever 
door haar stiefvader naar het al-
taar laat begeleiden. En omdat 
hij niet met een nieuwe jingle op 
de proppen komt, wordt hij bo-
vendien ontslagen. Maar dan is 
er de mooie Emma die werkt bij 
het Nationale Bureau voor Sta-
tistieken, met wie hij een memo-
rabele conversatie begint.

Ook meubels op maat
Martijn Scheerman 
scheepsinterieurbouw
IJmuiden - Als je het hebt 
over schaalvergroting is Mar-
tijn Scheerman een prima voor-
beeld. Als kind bouwde hij mo-
delboten, nu heeft hij een werk-
plaats aan Industriestraat 17a 
waar een jacht van 14 meter 
ruimschoots plaatsvindt. Zijn be-
drijf heet Scheeps- en Interieur-
projecten Scheerman. Hij werkt 
samen met meubelmaker Guus 
en stagiair Mark. Zelf is Mar-
tijn allround timmerman, zowel 
op het gebied van scheepsinte-
rieurs als meubels. Behalve in de 
werkplaats, wordt ook veel op lo-
catie gewerkt. Door goede mond 
op mond reclame ontwerpt en 
bouwt het bedrijf ook steeds 
meer meubels voor in huis. En 
natuurlijk alles op maat en naar 
de wens van de klant.

Scheepsinterieurbouw is een 
veelomvattend vak, waarbij voor-
al met houtproducten wordt ge-
werkt van teak tot multiplex. 
Op een jacht moet op enke-

le vierkante meters een woon-
plek worden gebouwd en is 
het vaak schipperen met ruim-
te. Dus moeten er creatieve op-
lossingen worden gevonden die 
stroken met de wensen van de 
klant. Bij scheepsinterieurs gaat 
het dan zowel om inbouwmeu-
bels als badkamers, keukens en 
slaapkamers. Maar ook dekken, 
luiken, stuurhutten, blokroos-
ters en aanpassingen aan mas-
ten passen bij scheepsinterieur-
bouw. Het bedrijf kan opbouwen 
vanaf casco, doet renovaties en 
grotere en kleinere aanpassin-
gen aan alle schepen.
Dankzij de tevredenheid van 
klanten wordt ook steeds meer 
opdracht gegeven voor meubel-
bouw thuis. Een meubel op maat, 
in de houtsoort die men wenst is 
een sieraad voor het huis waar 
men jarenlang plezier van kan 
hebben. Op de website www.
martijnscheerman.nl staan tal 
van foto’s van afgeronde projec-
ten. Of bel 06-50680747.

Oosthoek opent nieuwe 
seizoen Hortus Bulborum
Limmen - Op 6 april opende 
Dick Oosthoek, manager sector 
Akker- en Tuinbouw van Rabo-
bank Nederland, het nieuwe sei-
zoen van de Hortus Bulborum in 
Limmen; ’s wereld enige schat-
kamer van historische voorjaars-
bolgewassen. Hij ging in zijn 
speech in op tal van overeen-
komsten tussen de huidige en 
de vorige crisis, de golfbewe-
gingen in de economie, ook be-
kend als de varkenscyclus, en de 
mogelijkheden daar als bollen-
vak op in te spelen. Her en der 
verwees hij naar de tulpomanie 
van de zeventiende eeuw en die 
van de afgelopen jaren waarbij 
hebzucht telkens een boosdoe-
ner was.
Inmiddels is het geen geheim dat 
er de laatste jaren hard wordt ge-
trokken om het publiek naar de 
museale bollentuin te trekken. 
Net als vorig jaar zijn er weer di-
verse activiteiten gepland. Een 
ervan is in ieder geval een foto-
wedstrijd in de maand april met 
een afsluitende tentoonstelling 
begin mei in het naast de tuin 
gelegen NH-kerkje. Ook op het 
gebied van de informatievoorzie-
ning en verdere professionalise-
ring van het museum is hard ge-

werkt. Rabobank deed opnieuw 
een duit in het zakje. Dankzij een 
gulle gift van deze hoofdspon-
sor, samen met een donatie van 
de Koninklijke Algemeene Ver-
eeniging voor de Bloembollen-
cultuur (KAVB), ter gelegenheid 
van de 80ste verjaardag van de 
museumtuin afgelopen jaar, was 
de stichting in staat haar gehe-
le collectie te voorzien van nieu-
we naambordjes van alle meer 
dan 3.800 verschillende cultivars 
en species. De uitvoering van 
de bordjes sluit sterk aan bij de 
huisstijl; licht- en donkergroen.
Door een andere sponsor was 
het mogelijk de fotowand in de 
bollenschuur opnieuw uit te voe-
ren, voorzien van foto’s afge-
drukt op een duurzamer materi-
aal waardoor de wand jaren lan-
ger aantrekkelijk blijft en mee 
kan. In de bollenschuur annex 
informatiecentrum is het aanbod 
van artikelen in de museumwin-
kelhoek aanzienlijk uitgebreid. 
Naast het sortiment zomerbol-
len, waarvan de opbrengst in zijn 
geheel naar de stichting gaat, is 
het aantal boektitels met bijzon-
dere uitgaven, soms moeilijk te 
krijgen, over bloemen, plantge-
schiedenis en botanische kunst 

sterk uitgebreid. Ook diverse po-
pulaire romans over de tulp en 
haar turbulente geschiedenis 
maken nu deel uit van het aan-
bod, net als luxe Deense hyacin-
tenglazen. 
Na de opening was er een hapje 
en een drankje waarbij gelegen-
heid was om de eerste bloeiers 
uit de collectie die inmiddels een 
kleine vierduizend verschillende 
soorten omvat  te aanschouwen. 
De Hortus is open tot en met 16 
mei. Zie verder www.hortus-bul-
borum.nl.

Castricum –  Woensdag 22 april 
van 10.00 tot 12.00 uur is er een 
lezing in de Kern. Mevrouw Stam 
vertelt over de beelden in Cas-
tricum, de voorstelling en over 
de maker. Ter introductie zal ze 
kort ingaan op de ontwikke-
ling van de Nederlandse beeld-
houwkunst in de 20ste eeuw en 
tevens aandacht geven  aan de 
buitenlandse beeldhouwers die 
met hun werk invloed uitoefen-
den op de Nederlandse beeld-
houwkunst. 
Deze lezing wordt georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum. Voor leden is de entree 
vrij. Voor niet-leden bedraagt de 
toegang 4,00 euro. 

Beelden in de 
openbare ruimte
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Meisjes U18 the Sea Devils 
vieren het kampioenschap
Castricum - Voor de meisjes van 
het U18 (onder 18 jaar) team van 
basketbalvereniging the Sea De-
vils was het zover: er moest om 
de titel gestreden worden met 
het U20 team van Alkmaar Guar-
dians. De dames uit Castricum 
trokken na een spannende wed-
strijd uiteindelijk aan het langste 
eind (33-39).
Het U18 team van the Sea De-
vils speelt in een poule van een 
hogere leeftijdscategorie. De ta-
lentvolle groep varieert in leef-
tijd van twaalf tot en met acht-
tien jaar en speelt tegen bedui-

dend oudere teams. Het atleti-
sche vermogen, de mentale rek-
baarheid en fysieke inzet doen 
zeker niet onder voor de oude-
re tegenstanders. Eerdere con-
frontaties in het seizoen waren 
op een keer verlies en een keer 
winst uitgelopen. 

In deze laatste wedstrijd speel-
den de dames uit Castricum voor 
het eerst als een team zoals trai-
ners en coaches Nancy Zwiers, 
Fred Wickenhagen en Marcel 
Hilferink het voor ogen hadden. 
Malou Maartens, Xanthe Veld-

huis, Sara Spil, Xafiera Strijder, 
Louise Pierneef en Romany Hil-
ferink spelen al enkele jaren met 
elkaar. Romée Veldhuis en Lau-
ra Treffers zijn de nieuwkomers 
die dit jaar snel een plaatsje in 
het team hebben weten te be-
machtigen. Anouschka Hilferink 
vult het geheel aan als Benjamin 
(twaalf jaar) en bankspeelster. 
De kracht van het team ligt voor-
namelijk in de overschakeling en 
menig punt komt dan ook voort 
uit de flitsende break. Geduren-
de dit seizoen is dit steeds be-
ter gaan lopen en daar heeft het 
team de basis gelegd voor dit 
kampioenschap. 

Ook in deze wedstrijd bleek dit 
weer toen the Sea Devils goed 
uit de startblokken kwam en 
al snel een gaatje wist te slaan 
dat gedurende de hele wedstrijd 
goed werd geconsolideerd. De 
vierde periode bracht nog even 
een dip omdat het fysieke spel 
van the Sea Devils tot een grote 
foutenlast van enkele speelsters 
leidde. Na enkele wissels werd 
echter zeer gecontroleerd ge-
speeld en de uitslag kwam geen 
moment in gevaar. Het gaf al-
leen maar aan dat het team ook 
in de breedte gegroeid is en dat 
het kampioenschap meer dan 
verdiend mee naar Castricum 
werd genomen. Waar AZ en Alk-
maar nog even moeten wachten 
op het kampioenschap werd dit 
kampioenschap in sporthal ‘de 
Bloemen’ uitbundig gevierd. 

Reflex Heren 2 kampioen
Castricum - Reflex Heren 2 is met acht punten voorsprong op Am-
stelpark kampioen geworden in de derde klasse. Volgend jaar zullen zij 
in de tweede klasse uitkomen. De laatste wedstrijd tegen Amstelpark 
was enorm spannend, beide teams konden de eerste plek veroveren. 
Het herenteam hoopt volgend jaar meer uitdagende wedstrijden te 
kunnen spelen. Op de foto staan Joachim Stuifbergen, Hans de Bruij-
ne, Michel Hienkens, Mirco Carton, Jeroen Kelder en Erik de Bruijne. 

JeugdSportPas
Castricum - In de vierde peri-
ode van de JeugdSportPas kun-
nen kinderen uit Castricum, 
Akersloot en Limmen weer vrij-
blijvend kennismaken met diver-
se sporten. Voor de komende pe-
riode staan basketbal, streetdan-
ce en korfbal op het programma. 

Nieuw deze periode is de mo-
gelijkheid voor de kinderen uit 
de groepen 4 om kennis te ma-
ken met judo. De kinderen heb-
ben tot 28 april de tijd om een 
sport te kiezen en zich daarvoor 
in te schrijven. Voor het comple-
te overzicht van sporten, data, 
tijden, locaties en kosten: www.
sportservicekennemerland.nl. 

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

ArGON

zondag 19 april
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20
Opnieuw een rol 
voor ADO in titelrace
Nee, de Heemskerkers doen zelf niet mee 
om de bovenste plaatsen, maar kunnen het 
de titelpretendenten nog behoorlijk lastig 
maken. Eerder werd dit gedaan in de uit-
wedstrijden tegen Westlandia en AFC die 
allebei nog volop in de race waren voor 
het kampioenschap, toen deze clubs ADO 
met een triomf zagen vertrekken vanaf hun 
sportpark. Westlandia heeft zich weer te-
rug omhooggeworsteld, maar AFC lijkt alle 
uitzicht op de titel te zijn kwijtgeraakt. De 
clubs die nog een rol spelen om die eerste 
plaats lijken beperkt tot Argon, Westlandia 
en Haaglandia. Deze competitie kan nog 
een aardig slotakkoord opleveren met con-
frontaties tussen de drie genoemde clubs in 
het verschiet. 
ADO moet nog even in zijn rol blijven van 
reuzendoder. Dat is het wel verplicht aan 
Westlandia én AFC dat een kleine kans be-
houdt zich alsnog aan te sluiten bij de top-
pers. 

De herinnering aan de uitwedstrijd in 
Mijdrecht brengt bij trainer Dick-Jan Ente en 
zijn spelers niet de vrolijkste gedachten naar 
boven. Het is niet eens zozeer Argon zelf, als 
wel degene die er zijn eigen show dacht te 
moeten opvoeren, de scheidsrechter wiens 
naam ik uit mijn herinnering heb verdrongen. 
ADO werd die middag op vele gele kaarten 
getrakteerd, waaronder twee die onze oos-
terburen als ‘gelb-rot’ aanmerken en die twee 
uitsluitingen ten gevolge had. Carolina en 
Tol werden vroegtijdig naar de kleedkamer 
gestuurd. Ondanks het ondertal kwam ADO 

terug van een 2-0 achterstand. De Heems-
kerkers drongen bij die 2-2 stand zelfs aan 
om er met winst weg te komen, maar het 
negental ging uiteindelijk met 4-2 ten onder. 
Voor Argon betekende het de eerste winst 
na drie achtereenvolgende nederlagen. De 
drievoudige hoofdklasse kampioen werd al 
min of meer afgeschreven als titelkandidaat. 
De formatie van trainer Marcel Keizer bleek 
de weg terug te hebben gevonden met de 
zege op ADO. Van de elf daaropvolgende 
wedstrijden werden er twee verloren (VVSB 
en Haaglandia uit) en één gelijkgespeeld (in 
en tegen Hilversum). Acht overwinningen 
dus. De Mijdrechters staan daarom op een 
voor hen vertrouwde plek: bovenaan. Het is 
aan ADO om ook deze titelkandidaat te la-
ten struikelen. Het wordt een lastige opgave, 

dat is de laat-
ste jaren wel 
gebleken. 

De laatste 
keer dat Ar-
gon zonder 
punten naar 
huis werd ge-
stuurd dateert 
alweer van 
ZEVEN sei-
zoenen ge-
leden. Wordt 
het niet eens 
tijd om … Ja, 
nou weten 
we het wel!Trainer Marcel Keizer
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Brommobielen bij Kleverlaan BV

Fonkelnieuwe Microcar 
M.GO en JDM Aloës
Limmen - Als exclusief dea-
ler verkoopt Kleverlaan BV de 
toonaangevende brommobiel-
merken Microcar en JDM. Voor 
het berijden van een brommo-
biel hoeft men niet in het bezit 
te zijn van het rijbewijs B. Het rij-
bewijs AM, voorheen het Brom-
fietscertificaat, is voldoende. Bo-
vendien heeft men de voorde-
len van een auto, zonder de na-
delen als een hoog brandstof-
verbruik. Én er hoeft geen we-
genbelasting betaald te worden. 
”Sinds enkele weken zijn de fon-
kelnieuwe brommobielen Micro-
car M.GO en JDM Aloës te be-
wonderen in onze showroom. De 
nieuwe Microcar M.GO en JDM 
Aloës zijn een absolute aanwinst 
voor ons modellen-programma,” 
aldus Rik Langedijk van dealer 
Kleverlaan BV.
Met de nieuwe Aloës zet JDM 
opnieuw een sportieve, stoe-
re brommobiel op de weg. Een 
prachtige binnenruimte, een 

krachtige Yanmar 2 cilinder die-
selmotor, een fris ontwerp met 
duidelijke automotive kenmer-
ken, een exclusieve uitrusting en 
een bagageruimte van meer dan 
1000 liter. De Aloës kenmerkt 
zich door de combinatie van vei-
ligheid, duurzaamheid, rijcomfort 
en een laag dieselverbruik. In het 
concept van de JDM Aloës is 
werkelijk aan álles gedacht! 

De Aloës is standaard voorzien 
van centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening, elek-
trisch bedienbare ramen, par-
keersensoren, een radio/cd-spe-
ler, een middenconsole met ge-
integreerd 12V contactpunt, ex-
tra geluidsisolatie, 14 inch licht-
metalen velgen, getinte ruiten, 
metallic lak, en designer buiten-
spiegels met geïntegreerd knip-
perlichten. Kleverlaan BV is ge-
vestigd op de Rijksweg 154a in 
Limmen. Kjjk ook een op www.
kleverlaan.nl.

Zoomers heeft de zon besteld!

Volop ontwikkelingen bij 
Zoomers op het strand
Bakkum - Het strandseizoen is 
voor de paviljoenhouders op het 
strand van Bakkum goed begon-
nen met een aantal zonnige da-
gen. De flesjes Prosecco, de Ita-
liaanse, mousserende wijn waar-
van verwacht wordt dat het dé 
zomerhit wordt op het terras, zijn 
bijna niet aan te slepen. Carina 
Bijl, die samen met Arthur van 
den Berg verleden jaar van start 
is gegaan in het nieuwe strand-
paviljoen Zoomers, heeft er zin. 
“Vorig jaar is het al heel goed ge-
gaan. We hebben heel veel posi-
tieve reacties ontvangen en het is 
erg druk geweest. Dit jaar wordt 
het nog beter! Ik heb de zon al-

vast besteld.” Aan het smaakvol-
le interieur is niet veel veranderd; 
de open haarden branden en uit-
zicht is nog steeds geweldig. “Al-
leen de feestzaal hebben we dit 
jaar meer aangekleed waardoor 
het gezelliger is geworden. Aan 
de wand hangen vier grote pa-
nelen met foto’s van strandge-
zichten, heel mooi.” In de keu-
ken van Zoomers is de regie in 
handen van een nieuwe chef-
kok die een originele menukaart 
heeft samengesteld. Carina: “We 
werken uitsluitend met verse 
producten en pure ingrediënten. 
De gerechten worden met veel 
zorg en aandacht bereid. Dit jaar 

hebben we meer de nadruk ge-
legd op biologische producten. 
Zo hebben we de Mac Zoomers 
op de kaart, een heerlijke, biolo-
gische hamburger. Ook hebben 
we biologische thee en Fairtrade 
koffie. Koffie en thee waar ook de 
boeren in het land van herkomst 
wat aan hebben. En natuurlijk is 
de verse muntthee weer terug.” 
Doordeweeks krijgen de gasten 
een amuse van het huis om hen 
extra welkom te heten.
Het vaste team is uitgebreid met 
nieuw personeel en allen volgen 
een trainingsprogramma om de 
gasten op juiste wijze te bedie-
nen. “Kwaliteit en gastgericht-
heid vinden we heel belangrijk 
en dat moeten alle medewerkers 
uitstralen.” 
Vanaf 7 mei is er elke eerste don-
derdag van de maand live-optre-
dens van verschillende bands. 
Onder de naam Live@Zoomers 
zullen muziekstromingen aan 
bod komen, waaronder jazz, soul 
en pop. Om 19.00 uur zullen de 
eerste klanken te horen zijn op 
het terras en in het restaurant. 
Carina: “Iedereen kan dan ko-
men genieten van ons speci-
aal samengestelde Live Menu, 
maar je kunt natuurlijk ook ge-
woon gezellig komen borrelen 
of koffie drinken.” (Foto’s Ronald 
Goedheer).  

Het ‘vaste’ team van Zoomers. Carina uiterst rechts, haan partner Arthur in het midden.

Zaaiweek van Heerlijk Noord-Holland
Regio - De provincie Noord-
Holland viert van zaterdag 18 tot 
en met zondag 26 april de ‘Zaai-
week van Heerlijk Noord-Hol-
land’. In het kader van de langja-
rige biologische landbouw cam-
pagne noordhollandsegrond, 
wordt het rijke  aanbod van bi-

ologische en streekproducten 
van Noord-Hollandse bodem 
op allerlei manieren in de voor-
jaarszon gezet. Op zondag 19 
april trakteert noordhollandse-
grond  deelnemers en toeschou-
wers van de Nike Hilversum City 
Run op de  zuivel van Ecomel, de 

oudste biologische zuivelfabriek 
van Nederland, gevestigd in Lim-
men. De hele week serveren een 
kleine honderd Noord-Hollandse 
restaurants een Heerlijk Noord-
Holland Lentemenu,  Kijk voor 
een restaurant in de buurt op: 
www.noordhollandsegrond.nl. 

Gunning uitbreiding en 
renovatie gemeentehuis
Castricum - De voorlopige gun-
ningen voor de uitbreiding en 
renovatie van het gemeentehuis 
zijn definitief. De uitvoering voor 
het bouwkundige deel is gegund 
aan Aannemingsbedrijf Lokhorst 
B.V. te Beverwijk voor een be-
drag van 7.875.000 euro exclusief 
BTW. De uitvoering van de in-
stallatietechniek is gegund aan 
Schoonderbeek installaties B.V. 
uit Hillegom  in combinatie met 
Schulte&Lestraden B.V. te Lisse 
voor een bedrag van  2.679.793 
euro exclusief BTW. 
De kosten blijven binnen de fi-
nanciële randvoorwaarden zoals 
door de raad gesteld. Nog de-
ze maand wordt gestart met de 
werkzaamheden. Naar verwach-
ting kan het nieuwe gemeente-

huis in december 2010 in gebruik 
genomen worden. Omwonenden 
worden geïnformeerd over het 
bouwproces. Voor hen wordt te-
vens een bijeenkomst gehouden 
waarin de aannemer en installa-
teurs uitleg geven over de werk-
zaamheden. Ook wordt een fees-
telijke aftrap voorbereid.
De aanbestedingsprocedure 
heeft om meerdere redenen lan-
ger geduurd dan aanvankelijk 
gedacht. Zo werd eerder de in-
schrijvingstermijn verlengd om 
de potentiële inschrijvers van al-
le benodigde informatie te kun-
nen voorzien. 
De gemeentelijke diensten en 
afdelingen zijn sinds september 
vorig jaar in de tijdelijke huisves-
ting ondergebracht.  



pagina 10 15 april 2009

Exposities Oude Theehuys

Bakkum - Na een grondige ver-
bouwing en een officiële opening 
op 30 maart door de burgemees-
ter serveert Het Oude Theehuys 
behalve op het terras ook binnen 
koffie, thee, broodjes, appeltaart 
en andere zoetigheid. Maar er is 
meer te beleven dan het nuttigen 
van de nodige hapjes en drank-
jes. Ongeveer om de twee maan-
den zijn er nieuwe exposities, zo-
wel van amateurkunstenaars als 

van professionele kunstenaars. 
De eerste expositie laat werk 
zien van creatief Atelier de Wis-
sel, het dagactiviteitencentrum 
van GGZ-instelling Dijk en Duin. 
Op dat atelier werkt een groep 
enthousiaste schilders, van wie 
een aantal nu al vrij lang schil-
dert. De groep heeft zich in de 
afgelopen periode laten inspire-
ren door werk van Henri Matis-
se. Daarnaast hangt in Het Oude 
Theehuys een serie kleinere doe-
ken van deze groep kunstenaars 
met als thema ‘Landschap’. De 
meeste schilderijen zijn te koop.
Datzelfde geldt ook voor de ke-
ramiek die Het Oude Theehuys 
in deze periode laat zien. Jeroen 
Gramberg ontwikkelde zich na 
het maken van zijn eerste vaas 
op Atelier de Wissel tot kera-
mist. 
Deze expositie van schilderij-
en en keramiek is tot half mei te 
zien in Het Oude Theehuys op 
het Dijk en Duinterrein in Bak-
kum. Het Oude Theehuys is open 
van woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Bakkum - De ‘Baccummer Ban-
route’ is een wandelroute die op 
zaterdag 18 april officieel wordt 
geopend door wethouder Porte-
gies. De route is een wandeling 
van 7 km door de beboste bin-
nenduinrand, een dorpsgedeelte 
van Bakkum en langs het open 
polderland. De wandelroute be-
slaat een gebied waar de wissel-
werking tussen natuur en mens 
goed is af te lezen. Het gidsje 
helpt de wandelaar bij die lees-

tocht op weg. Letterlijk op weg, 
met behulp van kaart en route-
beschrijving, over onverharde en 
verharde paden. En overdrachte-
lijk op weg, door de geschiede-
nis, op zoek naar de mensen die 
dit landschap vorm gaven. Rou-
te en routeboekje zijn opgesteld 
door Ernst Mooij van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum. 
De gemeente financierde de uit-
gave van het boekje. 
Na  de officiële opening van de 

Wandel de Baccummer Banroute
route, zal het routeboekje voor 
3,95 euro onder meer te koop 
zijn bij de VVV/ANWB bij het 
station van Castricum, bij boek-
handel Laan aan de Burgemees-
ter Mooijstraat 19 in Castricum 
en bij de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum Geversweg 1b, 
openingstijden elke maandag 
en woensdagavond van 19.30 -
21.30 uur en elke eerste zondag 
van de maand van 11.00 -16.00 
uur. 

Afrikaanse dansen leren
Castricum - Na een succesvolle 
workshop wordt gestart met we-
kelijkse lessen West-Afrikaan-
se dans. De eerste van een se-
rie van acht lessen is op zater-
dag 25 april van 12.00 tot 13.30 
uur. AfriCultuur verzorgt ook we-
kelijkse Afrikaanse percussieles-
sen voor beginners en half-ge-

vorderden op de dinsdagavond 
en doundoun, bastrommels be-
speeld met stokken, op zater-
dagochtend, voorafgaand aan de 
danslessen. Ook vinden er ‘Afri-
can hair-workshops plaats, 

Voor meer informatie e.hos@
hetnet.nl of 06-25200120.

Met cursus ‘Plezier op school’ 
weerbaarder tegen pesten
Castricum - De gemeente Cas-
tricum verleent ruim 6.000 euro 
subsidie om een cursus te laten 
uitvoeren die als doel heeft het 
aantal kinderen dat geen plezier 
heeft in school te verminderen.
Voor kinderen die worden ge-
pest is er de zomercursus ‘Ple-
zier op school’, uitgevoerd door 
de GGD Hollands Noorden. De 
cursus draagt bij aan een goe-
de start van basisschoolleerlin-
gen, die voor het eerst naar het 

voortgezet onderwijs gaan. Het 
gaat dan om kinderen die op de 
basisschool gepest zijn. De cur-
sus richt zich op het aanleren 
van een aantal sociale basisvaar-
digheden, die leerlingen in staat 
stellen op een adequate en doel-
treffende manier in sociale situ-
aties te functioneren. De ouders 
van de leerlingen van de groe-
pen 8 van alle basisscholen bin-
nenkort een folder en een aan-
meldingsformulier. 

Voordelige rijbewijskeuringen 
voor 70+ bij Stichting Welzijn
Castricum - Op 20 april is er 
weer gelegenheid voor 70-plus-
sers om zich medisch te laten 
keuren voor verlenging van het 

rijbewijs door Dr. R. Kloek, voor-
malig huisarts. 
Ook automobilisten jonger dan 
70 jaar die om medische rede-

Castricum - Jochem Verbeek, 
oud-leerilng van het Bonhoef-
fer College, is 31 maart afge-
studeerd als architect (Master 
of Architecture) aan de Acade-
mie voor Bouwkunst in Amster-
dam. De 100-jaar oude acade-
mie combineert als enige op-
leiding studeren en werken. Jo-
chem werkt naast zijn studie bij 
het architectenbureau Zwarts en 
Jansma in Amsterdam, dat in de-
ze regio bekend is door het ont-
werpen van het voetbalstadion 
van AZ in Alkmaar. 

Als eindproject heeft Jochem 
een gebouw ontworpen, bedoeld 
voor onderzoekers en ontwer-
pers, aan de achterkant van het 
Centraal Station.

Jochem architect

nen moeten worden gekeurd 
voor verlenging van het rijbe-
wijs B/E kunnen van deze keu-
ring gebruik maken. De keuring 
kost 30,00 euro en vindt plaats in 
Geesterhage, Geesterduinweg 5. 
Overige keuringsdata zijn: 8 mei, 
25 mei, 12 juni en 22 juni. Voor 
informatie: tel.: 0251 231793. 

Castricum - In september zijn 
zes medewerksters en de direc-
teur van Forte Kinderopvang op 
studiereis geweest in Stockholm, 
Zweden. 
Vorige week maandag was het 
tijd voor een tegenbezoek en 
ontving Forte Kinderopvang Ne-
velle Harper en zijn partner Anit-
ha, directeuren van het Zweedse 
kinderdagverblijf Stella Nova. De 

Uit Zweden...
Castricum - De ‘kleintjes’ van 
AH, werkzaam in de jaren 1978-
1982 zijn op zoek naar de ‘gro-
ten’ van nu. Oud-medewerkers 
Peter de Rooij, Coby en Lydia 
Wietsma, en Onno de Jong zijn 
een half jaar geleden begonnen 
een inventarisatie te maken van 
oud-collega’s uit die jaren. 
Onno: “Dat was niet makkelijk; er 
zijn geen dossiers of personeels-
lijsten meer uit die tijd. Via diver-
se kanalen en media zijn toch 
zo’n vijftig medewerkers opge-
spoord en is eind september 
een reünie gepland. Het gebeu-
ren wordt met een hapje en een 
drankje ondersteund door ons fi-
liaal, dat nu dertig jaar later nog 
enkele medewerksters uit die tijd 
in dienst heeft!”
Er wordt nog gezocht naar vol-
gende personen: Harrie Velzen-
boer, Corrie Hendriks, Astrid 
Keppel, Simon Aafjes, Ron Da-
vids, Jaap Stallinga en Reinier 
Koster. Er is een speciale Hy-
ves opgezet met oude foto’s: ht-
tp://reunieah1186.hyves.nl. Re-
ageren kan via reunie.ah1186@
quicknet.nl.   

collega’s vonden het opvallend 
om te zien dat kinderen in Ne-
derland voor twee of drie dagen 
worden opgevangen: in Zweden 
is vijf dagen kinderopvang meer 
gebruikelijk. 
Daarnaast was men gechar-
meerd van de inrichting van de 
locaties van Forte Kinderopvang. 
De medewerkers van Forte Kin-
deropvang kregen een inspire-
rende lezing n over het Zweed-
se opvangsysteem.

Reünie van AH

Vogelkijkdag bij De Hoep en 
fotowedstrijd voor de jeugd
Castricum - Op 26 april organi-
seert PWN tussen 11.00 en 16.00 
uur in en rond bezoekerscentrum 
De Hoep een vogelkijkdag. Foto- 
en verrekijkerspecialist Camera-
land uit Alkmaar is aanwezig met 
een verrekijkershow. Er worden 
die dag verschillende activiteiten 
georganiseerd. Jonge fotografen 
tussen 8 en 14 jaar kunnen nu al 
en tot 20 april hun mooiste fo-
to’s uploaden via www.pwn.nl/
fotowedstrijd. Thema is ‘Vogels 
in de natuur’. De 50 mooiste fo-
to’s worden op deze vogelkijk-
dag gepresenteerd. 
De ‘Vroege vogelexcursie’ is een 
fietsexcursie en start om 9.00 
uur vanaf de Hoep. Hij gaat naar 

allerlei vogelkijkplaatsen in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
De excursie is vooral bedoeld 
voor de beginnende vogelaar en 
duurt ongeveer twee uur. Deel-
nemen kost 7,50 euro. Voor 6,00 
euro kan men een fiets huren. 
Voor de vogelexcursie is aanmel-
den verplicht via www.pwn.nl/
activiteiten. Vanaf 11.00 uur zijn 
er allerlei activiteiten in en rond-
om De Hoep: een winkel met vo-
gelboeken; een stand van de Vo-
gelbescherming; een boswach-
ter geeft een lezing over vogels 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat en een spciale kinderactivi-
teit: een kijkje in het leven van 
een vogel. 
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Per 1 mei wijzigingen politie 
Regio - Met ingang van 1 mei 
voert de Politie Noord-Holland 
Noord enkele wijzigingen door. 
Het politiebureau in Egmond 
gaat vanaf die datum dicht. De 
openingstijden van de bureaus 
in Heiloo en Bergen worden 
aangepast en de vaste spreek-
uren van wijkagenten in Lim-
men en Akersloot worden ver-
vangen door flexibele afspraken 
op maat. “In feite verbeteren we 
onze dienstverlening”, zegt poli-
tiechef P. Addink. “Echte veilig-
heid wordt bereikt door inzet van 
politie op plaatsen en tijdstippen 
waar dat nodig is en door een 
betere bereikbaarheid.”
Addink vervolgt: “De wereld om 
ons heen verandert snel. Verre-
gaande digitalisering, de toege-
nomen mobiliteit en de 24-uurs 
economie stellen andere eisen 
aan de politie. Wij passen on-
ze organisatie daarop aan. Uit-
gangspunt blijft dat wij goede 
politiezorg leveren en dat wij cri-
minaliteit en overlast aanpakken. 
In Bergen, Castricum en Heiloo 
betekent dit dat we ons vooral 
richten op de aanpak van over-
last door hangjongeren, het ver-
groten van de verkeersveiligheid 
en de aanpak van fietsendief-
stal. Een succesvol project in de 
drie gemeenten was het project 
‘Pleinvrees’. Er zijn daar nu een 
stuk minder criminele jongeren 
te vinden. In de drie gemeenten 
zijn in 2008 zeventien straatdea-
lers opgepakt en werden hon-
derd jongeren verhoord. Ver-
schillende jeugdigen werden via 
hun ouders in contact gebracht 
met de jeugdhulpverlening. De 
politie is 24 uur per dag goed 

bereikbaar. We reageren snel op 
meldingen en bij noodoproepen 
zijn we vrijwel altijd binnen vijf-
tien minuten ter plaatse. Meest-
al dus veel sneller. De bereik-
baarheid en de mogelijkheden 
om aangifte doen zijn de laat-
ste jaren verder ontwikkeld. De 
bereikbaarheid werd verbeterd 
door de invoering van de Politie-
servicelijn 0900-8844, waar da-
gelijks zo’n achthonderd mensen 
naartoe bellen. Mensen die di-
rect een antwoord op hun vraag 
krijgen of naar de juiste persoon 
worden doorverbonden.`’
De mogelijkheden om aangifte 
te doen werden uitgebreid met 
telefonische aangifte en aangif-
te op afspraak of aangifte via in-
ternet (www.politie.nl). Kort ge-
leden werd het aantal onderwer-
pen waarvoor internetaangif-
te gedaan kan worden sterk uit-
gebreid. Nieuwste ontwikkeling 
is de aangiftevolgservice, waar-
bij mensen die digitaal aangifte 
hebben gedaan via internet kun-
nen zien wat er met hun aangif-
te gebeurt. 
Aangifte doen op afspraak kan 
bij ieder politiebureau in Noord-
Holland Noord. De vaste spreek-
uren van de wijkagenten in Lim-
men en Akersloot worden ver-
vangen door een flexibelere ma-
nier van afspreken. Bewoners 
die de wijkagent willen spreken 
kunnen een afspraak met hem 
maken via de Politie Service-
lijn, telefoon: 0900-8844. Samen 
spreken zij een locatie af. Dat is 
bijvoorbeeld het politiebureau in 
Castricum. Openingstijden poli-
tiebureau Castricum:   dagelijks 
van 9.00 tot 17.00 uur.  

Hulp bij leggen eerste steen 
Limmen - Onder toeziend oog 
van tientallen kinderen, ouders 
en vertegenwoordigers van Forte 
Kinderopvang is op 9 april door 
wethouder Portegies de eer-

ste steen voor het nieuw te bou-
wen pand van kinderdagverblijf 
Eigen Wijs gelegd. De wethou-
der werd bij het metselen van 
de eerste stenen vakkundig ge-

assisteerd door een tweetal kin-
deren, die op deze manier een 
letterlijk steentje bijdroegen aan 
de feestelijkheden. (Foto: H. Z. 
Hommes). 

Castricum - Verenigingen en 
instellingen in de gemeente Cas-
tricum krijgen tot 8 mei de tijd 
om te reageren op de ‘inventari-
satie accommodaties’. De inven-
tarisatie belicht in hoeverre het 
huidige aanbod aan accommo-
daties aansluit op de behoefte 
en hoe die behoefte er in de toe-
komst uitziet. Doel van de nota is 
om efficiënter en effectiever om 

Inventarisatie 
accommodaties 

Topbigbands bij Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - Op zondag 19 april 
spelen twee topbigbands vanaf 
16.00 uur in Vredeburg in Lim-
men Het is de laatste sessie 
van het seizoen. Traditiegetrouw 
komt dan Jack Kat met zijn Big-
band Heiloo en ook nog het jon-
gere zusje, de Bbbigband.  En ie-
der jaar weet Jack er weer iets 
speciaals van te  maken. De Big-
band Heiloo is zo langzamer-
hand een begrip geworden in 
de wijde omgeving en is van alle 

swingmarkten thuis.  Glen Miller, 
Count Basie, Duke Ellington, alle 
goede bigbandmuziek is in goe-
de handen bij dit orkest. Maar 
ook De Bbbigband, die veel kor-
ter bestaat, begint langzamer-
hand professionele trekjes te ver-
tonen. De sessies gaan weer van 
start in september. De toegang 
is vrij, maar men kan lid worden 
voor  7,- euro voor een jaar. In-
lichtingen tel: 072-5053414 of 
timmer.limmen@worldonline.nl. 

te gaan met de beschikbare ac-
commodaties en hen beter on-
derling op elkaar af te stemmen. 
Schoollokalen bijvoorbeeld. die 
volgens verwachting door demo-
grafische ontwikkelingen op ter-
mijn leeg komen te staan, zou-
den voor andere gebruiksdoelen 
kunnen worden ingezet. Boven-
dien wordt verwacht dat in de 
naaste toekomst behoefte ont-
staat aan andere accommoda-
ties. Diverse instellingen en ver-
enigingen hebben een bijdra-
ge geleverd aan de totstandko-

ming van deze inventarisatie. De 
binnengekomen reacties wor-
den samen met de inventarisa-
tie aan het college voorgelegd. 
Het college zal er dan een be-
sluit over nemen. Het plan van 
aanpak en het beslisdocument 
worden daarna voorgelegd aan 
de gemeenteraad. De inventari-
satie ligt ter inzage bij de recep-
tie van de gemeentelijke locatie 
in Limmen, Zonnedauw 4, gedu-
rende openingstijden. Of kijk op 
www.castricum.nl > Visie en be-
leid > Sporten en spelen. 

Ondernemers en bewoners bepalen 
de herinrichting van de Dorpsstraat
Castricum - De provincie 
Noord-Holland heeft 875.000 eu-
ro subsidie toegekend voor de 
herinrichting van de Dorpsstraat. 
De totale begroting voor dit pro-
ject is indertijd door de raad 
vastgesteld op 1.660.00 euro.
De Dorpsstraat krijgt een meta-
morfose. Een projectgroep van 
stakeholders (vertegenwoor-
digers van winkeliers, horeca, 
bewoners, belangenorganisa-
ties) heeft met elkaar een ont-
werp gemaakt dat de gemeen-
te gaat uitvoeren. De belangen 
van het publiek; ondernemers, 
bewoners/omwonenden en van 
verkeersveiligheid staan hierbij 
centraal.

De uitvoering gaat begin vol-
gend jaar van start. Bijzonder in 
dit project is dat het de betrok-
kenen zelf (ondernemers, bewo-
ners) zijn die de wijze van uitvoe-
ring bepalen.
Vertegenwoordigers van win-
keliers, horeca, bewoners en de 
gemeente Castricum overleggen 
in een speciale werkgroep over 
de werkzaamheden, de fasering 
en de communicatie.
Zo is het uitgangspunt om in 
verschillende fases telkens een 
deel van de Dorpsstraat aan te 
pakken om zo de bereikbaarheid 
het best te kunnen waarbor-
gen. Ook is er bewust voor geko-
zen om pas na de drukke feest-

maand december echt de schop 
in de grond te steken. De wen-
sen vanuit de werkgroep worden 
vastgelegd in een bestek.
Alle partijen zijn zich ervan be-
wust dat de werkzaamheden ge-
durende meerdere maanden de 
nodige ongemakken met zich 
mee gaan brengen. De winke-
liers bereiden ludieke acties voor 
om het ‘leed’ tijdens de werk-
zaamheden te verzachten.
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Vijftigjarigen vieren gezamenlijk feest

Limmer jongens en meisjes 
kregen tot ’71 gescheiden les
Limmen - Het ging er tot 1971 
nog wel een beetje ouderwets 
aan toe in Limmen. Had men in 
de omliggende steden en dor-
pen al gemengd onderwijs, in 
Limmen gingen de meisjes tot 
die tijd naar de Mariaschool en 
de jongens naar de Cornelius-
school. Wij praten met Elly Koot. 
“Samen met Paul de Ruijter en 
Gijs Pouw namens de jongens-
school en Carolien Duykersloot 
en ik namens de Mariaschool 
hebben wij een reünie georgani-
seerd, die op 18 april in het cul-
tureel centrum Vredeburg zal 
worden gehouden”, zegt zij. “84 
werden er uitgenodigd. Er ko-
men 67. Al die uitgenodigde leer-
lingen van twee meisjesklassen 
en één jongensklas worden dit 
jaar 50.”  
 
Wat is er veel veranderd als je 
aan de weet komt hoe het vroe-
ger allemaal ging. Omdat je nu 
eenmaal niet met alle leerlin-
gen kunt praten, laten wij Elly 
Koot als woordvoerster aan het 
woord. Zij wordt 7 juli 50. “Aan-
gezien wij zo gezegd tot de laat-
ste lichting van gescheiden klas-
sen behoren”, zegt zij, “leek het 
ons leuk al diegenen, die dit jaar 
50 worden eens bij elkaar te 
brengen. De klas na ons was ge-
mengd. Wij waren op school als 
meisjes letterlijk gescheiden van 

de jongens. Jongens durfden wij 
dan ook amper aan te spreken. 
Alles was op afstand. Wij had-
den als vriendinnen onder elkaar 
natuurlijk wel allerlei babbels en 
hadden naar ons idee ook verke-
ring. Geweldig was het toen al-
le meisjes van de Mariaschool 
en alle jongens van de Corneli-
usschool aan het einde van hun 
zesde leerjaar drie dagen moch-
ten kamperen in de jeugdher-
berg ‘De Mantelmeeuw’ in Bak-
kum. Wij noemen deze reünie 
dan ook de ‘Mantelmeeuwreü-
nie’. Eindelijk gemengd en dan 
feestvieren met onder meer een 
danswedstrijd. Het was een be-
levenis!”
 
Les van drie nonnen
“In elk van de twee meisjes-
klassen zaten 33 leerlingen. In 
de jongensklas zaten 36 jon-
gens. Wij kregen onder meer 
les van drie nonnen. In de eer-
ste klas hadden we les van juf-
frouw Glorie, in de tweede klas 
van juffrouw Bakker, in de der-
de klas van juffrouw Oudejans, 
in de vierde klas van zuster Don 
Bosco, in de vijfde klas van juf-
frouw Zegers en in de zesde klas 
van zuster Bonaventura. Wat de 
nonnen betreft was zuster Don 
Bosco heel lief en zuster Bona-
ventura erg streng. Ik herinner 
me nog, dat zuster Bonaventu-

ra eens een keer zó driftig was, 
dat zij haar hand tot bloedens 
toe stuk sloeg op de lessenaar. 
Wat me ook bij gebleven is, is het 
feit, dat juf Zegers uit Heiloo al-
tijd in een broek op haar brom-
mertje naar Limmen kwam. Ze 
ging zich dan in de bezemkast 
omkleden en kwam er weer uit 
in een rokje.”
“Ze had rood gelakte nagels 
en lippenstift op en zag er al-
tijd heel verzorgd uit. Maar ze 
was wel heel erg streng. Vóórdat 
de lessen begonnen en tijdens 
de pauze speelden we op het 
schoolplein. Je had een knikker-
tijd, een springtouwtijd en onder 
meer een toltijd. Als de bel ging, 
moesten wij altijd in rijen van 
twee gaan staan vóórdat we de 
klas binnengingen. ’s Ochtends 
na binnenkomst werd er eerst 
gebeden.” 
 
Handwerkles
“In de eerste klas hadden we nog 
een kroontjespen en een inkt-
lap, later niet meer. We hadden 
ook een non als handwerkon-
derwijzeres, zuster Relindes. Die 
was niet echt lief, maar ook niet 
echt streng. Wij leerden breien, 
haken, naaien en borduren. Ik 
herinner me nog heel goed, dat 
als wij bij voorbeeld bij het brei-
en een steek hadden laten val-
len of we hadden één of ander 

De vijfde klas van de Cornelius jongensschool met meester Hes, thans 
wethouder van de gemeente Castricum. Eén van die jongens, Peter 
Valkering herinnert zich nog heel goed, dat zij in de eerste klas van 
juf Verver altijd een letterbak voor zich hadden staan. Met die letters 
moesten zij woorden maken. Maar het gebeurde heel wat keertjes, dat 
zo’n letterbak omviel en dan was de ramp niet te overzien. De letters 
lagen dan allemaal door elkaar.

probleem, we heel stil (voor-
al niet praten) in de rij moesten 
staan om geholpen te worden. 
We kregen ook melk op school, 
een kwart liter melk in een fles-
je. Daarvoor moesten we iede-
re week een melkkaart kopen bij 
Han van der Peet.”
“We leerden Nederlandse taal, 
rekenen, vaderlandse geschie-
denis en aardrijkskunde. En vlijt 
en gedrag waren natuurlijk ook 
belangrijk. We hadden eveneens 
zangles. Zuster Don Bosco was 
dol op canons, zoals bijvoor-
beeld vader Jacob. We zullen wat 
canons gezongen hebben! Eén 
keer per jaar moesten we met 
ons gezicht naar het schoolbord 
toe gaan staan (anders ging je 
lachen) en moesten we voor-

zingen. Dan kregen we een rap-
portcijfer voor zingen. Jacqueline 
van Diepen kon prachtig zingen 
en kreeg altijd het hoogste cijfer. 
Daar waren we allemaal jaloers 
op. Eén keer in de week kre-
gen we godsdienstles van kape-
laan Dreesens. Vrijdags mochten 
we altijd in ons kroniekenschrift 
schrijven. Daarin schreven we 
alles wat we beleefd hadden en 
over wat er gebeurde in ons land 
of de hele wereld.” 

Tijdens het feest zaterdagavond 
zal door Peter Valkering een fo-
toshow worden gepresenteerd. 
Op een beamer zullen de hele 
avond doorlopend honderd ver-
schillende beelden de revue pas-
seren. (Marga Wiersma)

Balatonfüred komt naar 
de gemeente Castricum
Castricum - Het is weer zover. 
Een grote groep inwoners uit Ba-
latonfüred brengt van 19 april tot 
en met 24 april een bezoek aan 
hun zusterstad Castricum. Het 
inmiddels traditionele tweejaar-
lijkse gebeuren staat dit maal in 
het kader van ‘de zorg’. Op zon-
dag zal de groep rond 18.00 uur 
bij het Clusius College aanko-
men, waar ze kennis zullen ma-
ken met hun gastgezinnen. De 
volgende dag worden de gas-
ten in de Vredeburg in Limmen 
ontvangen door de burgemees-
ter van Castricum, mevrouw Em-
mens-Knol. Hierna vindt er een 
presentatie plaats door mevrouw 
Wijbrands van Tandem, hoe in 
ons land de mantelzorg verzorgd 
wordt. ‘s Middags vertelt de heer 
Camps iets over de geschiede-
nis van het jubilerende Dijk en 
Duin, waarna er een rondwan-
deling over het terrein wordt ge-
houden.’ s Avonds wordt er een 
rondleiding gemaakt door de 
Pancratiuskerk, waarna ook de 
hervormde kerk bezocht wordt. 
Dinsdag is de dag van Amster-
dam, waar de Hongaarse dans-
groep Balatonfüred Néptáne 

Egyúttes onder andere een be-
zoek brengt aan het Anne Frank-
huis. Woensdag wordt de Broe-
kerveiling bezocht, waarna een 
rit langs de kust, onder ande-
re langs de Pettemer Zeewering, 
gemaakt wordt. 
‘s Avonds wordt bij Luut Griffi-
oen een dansavond georgani-
seerd voor gasten en gastge-
zinnen waar naast de Hongaar-
se dansgroep ook optredens zul-
len zijn van jonge dansers on-
der leiding van Mariska Tauber. 
Donderdag is de culturele avond 
in de Burgerij aan de Dusseldor-
perweg 103 in Limmen. Hier ver-
zorgen de zanggroep Pearl, de 
Balatonfüred Néptáne Egyúttes 
en de Limmer Sway Dancers hun 
optredens. Hierbij worden de in-
woners van heel Castricum, dus 
ook Bakkum, Akersloot en Lim-
men uitgenodigd om samen met 
de Hongaarse gasten hun slot-
avond te vieren. Wie wil dansen 
kan doet doen tijdens het optre-
den van het Grieks orkest onder 
leiding van Hetty Kienhuis.
Vrijdagmorgen vroeg vertrekken 
de gasten weer richting Honga-
rije.

Castricum - Herman Rijsdijk 
(48 jaar) is de volgende gast in 
het radioprogramma ‘de 100 van 
Castricum’. Hij werkt sinds 2001 
als manager in zwembad en sau-
na ‘De Witte Brug’ in Castricum. 
Herman heeft de visie dat het 
kind centraal staat de afgelopen 
jaren doorgevoerd in het zwem-
bad. Hij geeft leiding aan de 28 
medewerkers van het zwembad. 
Interviewer Sander Egas gaat 
met hem in gesprek op donder-
dag 16 april van 21.00 tot 22.00 
uur op Radio Castricum 105. De 
uitzending wordt herhaald op 
zondag 19 april van 12 tot 13 uur. 
(foto: Combi Loek Anderson). 

Herman Rijsdijk in de 
100 van Castricum

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

Castricum - Zondagavond eer-
ste paasdag werd de brandweer 
gealarmeerd omdat er bij de 
Klimopschool een speeltoestel in 
brand stond. De brandweer had 
het vuurtje snel onder controle 
het speeltoestel was echter flink 
beschadigd. 

Speeltoestel in 
brand gestoken

Castricum - Op 19 april om 
10.00 uur wordt de dienst van de 
Evangeliegemeente Castricum 
vervangen door een theater met 
poppen. De voorstelling wordt 
opgevoerd door Jeroen van de 
Berg en heeft als titel: ‘Lang zul 
je leven’. Het stuk is gebaseerd 
op de gelijkenis ‘De koninklijke 
bruiloft’. Voor de muzikale om-
lijsting van de uitvoering wordt 
onder meer gebruik gemaakt 
van Klezmermuziek. De viering 
heeft het karakter van een ge-
zinsdienst. Iedereen, vanaf vier 
jaar is welkom. De dienst begint 
vindt plaats in ontmoetingscen-
trum Geesterhage en duurt on-
geveer anderhalf uur. Halverwe-
ge is er een ‘limonadepauze’ en 
aan het eind krijgen de aanwezi-
ge kinderen een attentie. 

Kindertheater

Castricum - Afgelopen vrijdag-
nacht is er tussen 23.00 en 4.00 
uur een grote alcoholcontrole 
gehouden op de Soomerwegh. 
Daarbij werden 225 automobilis-
ten onderworpen aan een blaas-
test. Vijf van hen kregen een rij-
verbod, waarvan twee beginnen-
de bestuurders. De hoogste sco-
re was 470 ug/l (tot 220 toege-
staan).

Alcoholcontrole
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deze zomer je vaarbewijs!
marifoon kan ook nog!

Varen met inzicht is veilig varen met plezier. Snel na de cursus doe
je examen. Je leert alles over navigeren, veiligheid, meteorologie, 

voorrang, gps, getijden, wind, stroom, bruggen en sluizen.
Een cursus  is goedkoper dan een bekeuring. Begin mei bieden we 

dag- en avondcursussen te Alkmaar, Haarlem en Heemskerk.
Kosten  110,-. Dan doen we ook weer Marifonie. Kosten  70,-.

Een week later doe je examen.

www.toplicht.nl • 0251 - 239 832

Zaterdag 18 april van 12.00-17.00 uur

Open dag ook op de 
Heemskerkse Golfclub!
Heemskerk - De belangstel-
ling tijdens de opening van de 
Golf-School in maart was over-
weldigend. Meer dan 100 bewo-
ners van deze omgeving schre-
ven zich in. De professionals Bob 
ter Punt en Gauke de Vries ge-
ven niet alleen een kennisma-
kingscursus. Ook zorgen zij er-
voor dat golfers het felbegeerde 
Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) 
kunnen halen, waardoor zij op 
de meeste golfbanen van Neder-
land in de toekomst een balletje 
zullen slaan. Tenslotte is er ook 
nog een handicap/opfriscursus 
aan de Golf-School mogelijk.
Voor diegene, die de open dagen 
gemist heeft, bestaat de moge-

lijkheid om tijdens de ‘Open golf-
dag’ op 18 april alsnog een kijk-
je te nemen, op de drivingrange 
treft men misschien de wethou-
der van sportzaken Odd Wagner 
die om 12.00 uur de opening ver-
richt van de nieuwe afslagplaats 
boven de bestaande.
In het clubhuis kan men terecht 
voor informatie over de cursus-
sen, maar ook lid worden van de 
club/businessclub, voor speel-
mogelijkheden en natuurlijk voor 
een lekker kopje koffie met een 
leuke attentie.
Belangstellenden zijn welkom.
Heemskerkse Golfclub: Commu-
nicatieweg 18, Heemskerk, tele-
foon 0251-250088. Zie ook www.

FCC 1 futsalkampioen!
Castricum - FCC 1 heeft, na ja-
renlang bovenin meegedraaid 
te hebben, eindelijk het kampi-
oenschap binnen gehaald. In de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
werd Doc uit Heiloo met 2-8 ver-
slagen en was de titel een feit. 
De enig overgebleven concur-
rent, Tervoort uit Egmond, werd 
hierdoor definitief vastgezet op 
de tweede plaats. Dankzij het 
verzorgde combinatiespel werd 
de tiende overwinning op rij ge-
boekt en rest de andere ploegen 
niets anders meer dan uithuilen 
en de wonden te likken.
De kampioen in wording kwam 
flitsend uit de startblokken. En-
kel door een uitstekende goa-
lie, het houtwerk en de nodige 
dosis geluk bleef de teller voor 
de gasten op nul staan. Na een 
kwartier spelen werd er onno-
dig lang gebreid, wat tot balver-

lies leed en op dit niveau met-
een genadeloos werd afgestraft. 
1-0. FCC was vanaf dit moment 
de kluts kwijt en menig speler 
kon de zenuwen even niet meer 
de baas. Mede dankzij de stoï-
cijns ogende coach Frank Duin-
meijer werd het geroemde posi-
tiespel weer langzaam in de ar-
men gesloten. Aangemoedigd 
door de langdurig geblesseerde 
Joost Brouwer, die met een zwa-
re knieblessure al sinds oktober 
langs de kant staat, kreeg FCC 
de nodige kansen, maar de ge-
lijkmaker bleef uit. Uiteindelijk 
moest keeper Jeroen Duinme-
ijer er met zijn specialiteit aan te 
pas komen om de ban te breken. 
Vanuit eigen doelgebied zocht hij 
met een lange pass de Servische 
sluipschutter Jan, die echter net 
niet bij de bal kon. Zonder inter-
ceptie rolde de bal de hoek in, 1-

V.l.n.r.: Bas, Remco, Barry, Serjean, Joost. Onder: Theo, Jeroen, Bob. 
Foto: Frank Duinmeijer.

1. Een paar minuten later konden 
de handen alweer op elkaar. Dit-
maal haalde Theo Schut de trek-
ker over. Al jaren een fenomeen 
en deze wedstrijd wederom on-
derscheidend, zorgde eigenhan-
dig voor 1-2 en gaf de 1-3 op 
briljante wijze op een presen-
teerblaadje aan de eeuwig jong 
en topfit blijvende groenteboer 
Remco Beentjes.
In het tweede bedrijf werd Dok 
van het kastje naar de muur ge-
stuurd en zorgde clubtopsco-
rer Jan met twee goals voor de 
bevrijdende 1-5 op het bord. 
De mooiste goal van de avond 
kwam op naam van de vrolijke 
slijter Bas Verkaart. Van achter 
het standbeen joeg hij de bal di-
agonaal de kruising in en liet de 
arme sluitpost gedesillusioneerd 
achter. En nog was de koek niet 
op. De afgetrainde ambtenaar 
Barry Pieters liet vandaag en-
kel en alleen zijn voeten spre-
ken en zijn hielen zien. Gelukkig, 
voor zowel mede– als tegenstan-
ders, hoefde hij er verbaal niet 
aan te pas te komen. Oerdege-
lijk achterin bouwde hij aan de 
volgende aanval. Bob van Kessel 
ging vervolgens op avontuur en 
liet 1-7 aantekenen. Deze hard-
werkende ‘Joe the Plummer’ ging 
in de slotfase nog eenmaal met 
zijn zevenmijlslaarzen mee in de 
aanval en via een woud aan be-
nen caramboleerde de bal voor 
de laatste maal in de korte hoek. 
Het murv geslagen Doc deed 
met meer geluk dan wijsheid 
nog iets terug zodat de eind-
stand nog iets draaglijker voor 
ze werd. 2-8. Aanvoerder Duin-
meijer was na afloop kort in zijn 
commentaar: “de strijd om de ti-
tel ging het gehele jaar gelijk op, 
maar uiteindelijk overwinnen de 
toffe.” De titel werd tot diep in de 
nacht gevierd.

Racketavonden bij Tennis 
Vereniging Akersloot
Akersloot - De tijd komt er weer 
aan om buiten te gaan sporten. 
Dit kan volop bij Tennis Vereni-
ging Akersloot. Het is een ver-
eniging, waar op zes banen van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat getennist kan worden. Er zijn 
twee enthousiaste trainers ac-
tief, die de fijne kneepjes van de 
sport bijbrengen. Er wordt com-
petitie gespeeld, toernooien ge-
organiseerd en er zijn veel ver-
schillende activiteiten voor de 
jeugd. Bij TV Akersloot is geen 
wachtlijst. 
Deze maand worden belangstel-

lenden in de gelegenheid ge-
steld om vrijblijvend mee te doen 
met de wekelijkse racketavon-
den voor jong en oud. Voor wie 
het leuk vindt is er de mogelijk-
heid om een proefles af te spre-
ken met één van de trainers.
De racketavonden vinden plaats 
op 17 en 24 april vanaf 19.30 uur. 
Voor de jeugd vanaf vijf jaar is 
het woensdag 22 april van 17.45 
tot 18.45 uur. Men dient sport-
schoenen met weinig profiel aan 
te doen en een tennisracket mee 
te nemen. Er zijn eventueel ook 
rackets op het park aanwezig.

Onderlinge wedstrijden bij 
gymnastiekvereniging W.W.S.V.

Akersloot - Gymvereniging 
W.W.S.V. in Akersloot hield weer 
haar jaarlijkse onderlinge wed-
strijden. De jongste kleuters kon-
den een diploma halen, de gro-
tere kinderen draaiden een heu-
se wedstrijd met clubgenoten in 
dezelfde leeftijdsgroep en gelijk 
niveau. Er werd geturnd op vier 
toestellen.
Voor diploma A slaagden:
Kiomi Kok, Marit Kruk, Kim van 
Wees en Erwin Arends. 

De kleuters die al wat langer op 
gym zijn gingen voor het B-di-
ploma. Daarvoor zijn de eisen  
wat moeilijker. 
Emma Mantje, Floor Broer-
tjes, Wesley Hollenberg en An-
ne-Roos Haandrikman slaagden 
voor het B-diploma. 
De uitslagen van de wedstrijden 
van de diverse groepen waren 
alsvolgt:
1. Hanna Kruk, 2. Lisa Kip-
persluis, 3. Ilse Kippersluis. 1e 

groep: 1. Linda Meijer, 2. Mij-
ke Kaandorp, 3. Sanne Ekkes.                                  
2e groep: 1. Joey Metselaar, 2. 
Nova Dekker, 3. Samantha Frin-
king. 1e groep: 1. Anouk Oud, 2. 
Carina Verduin, 3. Milou Kok. 2e 
groep: Danée Schouten, 2. Maria 
Nolden, 3. Tessa Schoon. 1. Tif-
fany Deijle, 2. Isabel Koomen, 3. 
Romy Schouten. 1. Vince Kers-
sens, 2. Jesse Schouten, 3. Brent 
van Leeuwen. 1. Quintie Stam, 
2. Jasmijn Leijen, 3. Iris Leijen.1. 
Jantien Delbrugge, 2. Loïs Stam, 
3. Sanne den Dunne, 4. Suzan-
ne Broers.

Meervogels 
wint van 
hekkensluiter
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels heeft de thuis-
wedstrijd tegen hekkensluiter 
Dindua met 2-0 gewonnen en 
dat was een terechte uitslag. De 
ploeg staat door deze winst nu 
nog steeds op de derde plek die 
recht geeft op nacompetitie. 
Maar op vijf punten volgt Zou-
aven dat liefst vijf duels minder 
heeft gespeeld. 
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Tumultueuze afsluiting 
zaalseizoen CSV heren 1
Castricum - De laatste wed-
strijd van CSV heren tegen SOS/
Kwieksport uit Den Haag van 5 
april ging nergens meer over. 
Voor aanvang van de wedstrijd 
stond CSV veilig op de zes-
de plek in de Hoofdklasse A en 
de ploeg uit Den Haag tweede 
en had geen kans meer op het 
kampioenschap. Toch waren bei-
de ploegen gemotiveerd om een 
goed resultaat neer te zetten. 
CSV kwam wat moeilijk uit de 
startblokken en moest wen-
nen aan het snelle positiespel 
van SOS/Kwieksport. Maar CSV 
bleef bij en ging met perspectief 
de rust in: 14-12. 

Hoewel na rust de Haagse ploeg 
een paar punten kon uitlopen, 
bleef het toch spannend. Het fy-
siek harde spel van de Hagene-
zen zorgde voor veel tijdstraffen. 
Dat zorgde weer voor frustratie 
bij SOS/Kwieksport, waardoor 
zelfs de nummer 13 rood kreeg 
na het duwen van de scheids. 
Door de vele tijdstraffen stond 
SOS/Kwieksport zelfs een korte 

tijd met drie spelers op het veld, 
waardoor de keeper mee moest 
in de aanval. 

De Haagse coach kon zijn frus-
traties ook niet meer binnen 
houden en hij werd na een aan-
tal waarschuwingen met rood 
van het veld gestuurd, wegens 
beledigen van de scheidsrech-
ter. Op dit moment had CSV met 
nog enkele punten achterstand 
de wedstrijd in het slot kunnen 
gooien, maar SOS/Kwieksport 
bleef scoren ondanks ondertal. 
De eindstand: 35-26.  

CSV sluit het seizoen af op de 
achtste plek van de twaalf met 21 
punten. Overigens is er nog pro-
test aangetekend door de Castri-
cumse ploeg vanwege onregle-
mentair harsgebruik. Dit was de 
laatste wedstrijd voor sommigen 
bij CSV: keeper Ron Bleeker, die 
vele jaren onder de lat heeft ge-
staan bij CSV, rechterhoekspeler 
Mike van der Matten, coach (en 
speler) Jarin Plasmeyer en mid-
denopbouwer Sander Dekker.  

Schaakclub Bakkum 
eervol uit eerste klasse
Castricum - In de gezamenlij-
ke slotronde van de eerste klas-
se B in Bloemendaal stond voor 
Schaakclub Bakkum de eer op 
het spel. Immers, het team van 
coach Bob Bakker was na zes 
nederlagen al gedegradeerd. In 
de laatste ronde tegen het ster-
ke Het Witte Paard uit Haarlem 
werden de messen geslepen en 
vocht Bakkum zich naar een 5-3 
overwinning. 
De start was voortvarend. Kem-
perink pakte met zwart het niet 
goed gespeelde koningsgam-
biet van zijn tegenstander voort-
varend aan en combineerde wit 
in slechts twaalf zetten van het 
bord (1-0). Daarna bleef het lang 
stil: Een half uur voor de tijdcon-
trole kwam HWP weer op gelij-
ke hoogte toen Fons Vermeulen 
het onderspit delfde (1-1). Een 
minuut later stond Bakkum weer 

voor. Henk van der Eng had zijn 
tegenstander verleid tot een ris-
kante pionwinst. Dit moest zijn 
tegenstander bezuren, want tien 
zetten lang dreigde de dame te 
worden ingesloten. Nadat deze 
hoogspanning zwart teveel was 
geworden kon hij alleen nog ten 
koste van een paard dameverlies 
voorkomen (2-1). 
Daarna vielen twee onverwach-
te overwinningen: Gren Note-
boom stond met wit een kwali-
teit tegen een pion achter, maar 
na wat mindere zetten van zwart 
zetten dreigde een loper op de 
damevleugel te worden opge-
sloten. 
Toen zwart met zijn dame te hulp 
snelde wist Noteboom zijn te-
genstander aan de andere kant 
pardoes mat te zetten (3-1). Ton 
Morcus had zich vercombineerd 
en stond een stuk achter. Mor-

Promotie voor Aquafit?
Castricum - Vorige week zon-
dag ging de laatste competitie-
wedstrijd van start, een zeer be-

langrijke wedstrijd want Aqua-
fit kon promoveren. De dames 
zwommen een goede estafette. 

VV Limmen zoekt 
trainer voor E-selectie
Limmen - De jeugdopleiding 
van VV Limmen zoekt een jon-
ge enthousiaste jeugdtrainer en 
assistent voor de E-selectie (E1 
en E2). Vrijwilliger Evert Luijckx: 
“Het is belangrijk dat je goed 
kunt omgaan met kinderen, ver-
stand hebt van voetbal, oplei-
den van jonge spelers belangrijk 

Tweede damesteam Reflex 
overtuigend kampioen
Castricum - Het tweede damesteam van squashvereniging Reflex is 
overtuigend kampioen geworden in de Promotieklasse. Het dames-
team is met 164 punten eerste geworden. Nummer twee, Max Be-
verwijk volgt met 145 punten. Het Reflex-team promoveert daarmee 
naar de tweede divisie. Op de foto staan Inge Rijken, Miriam Boor-
sma, Antoinette Daudt en Astrid Kok. Lucie van Leeuwen ontbreekt 
op de foto.

vindt en enthousiast bent. Het is 
een voordeel als je oefenmees-
ter 3 jeugd hebt of bereid bent 
deze cursus te gaan volgen. De 
vereniging verleent hiervoor me-
dewerking.” 
Nadere info bij: Everard Luijckx 
06-46141417 of Gerard Broe-
dersz: 072-5052469.

cus wist echter de spanning op 
te voeren en onder druk van de 
klok gaf zijn tegenstander de 
partij geheel uit handen (4-1). 
Jacob Bleijendaal verloor uitein-
delijk na lang manoeuvreren zijn 
lastige positie partij (4-2). 
Peter Siekerman had reeds een 
stelling met alleen nog de zware 
stukken op het bord en het werd 
een wedstrijd pionnetje beloe-
ren. Gezien de stand bood Sie-
kerman tactisch remise aan. De 
HWP teamleider gebood door-
spelen, maar zelf dacht de zwart-
speler er anders over en zodoen-
de werd de overwinning verze-
kerd (4.5-2.5). 
Arno Schlosser spelend met wit 
had zijn tegenstander in de ope-
ning gedwongen tot een stukof-
fer, maar stond inmiddels drie pi-
onnen achter en verloren. Zwart 
miste echter een torenwinst en 
Schlosser kwam in een gun-
stig eindspel terecht. Gezien de 
stand en nog slechts twee minu-
ten op de klok werd geen winst-
poging meer gedaan. Eindstand 
5-3.

Later in de wedstrijd werd het 
een slopende puntenrace tussen 
KZC en Aquafit. Er werd alles op 
alles gezet om bij de eerste vier 
zwemclubs te eindigen om te 
promoveren. Mooie tijden en ve-
le medailles waren het gevolg. 
De laatste estafette was beslis-
send voor de uiteindelijke eind-
stand. Aquafit werd tweede. 
Aquafit wacht nog op de resul-
taten van Kon. AZ. Afhankelijk 
daarvan weet men of men pro-
moveert of misschien net op de 
vijfde plaats is geëindigd. 

De zwemmers van Aquafit heb-
ben in elk geval alles uit de kast 
gehaald en dit was wellicht het 
beste seizoen ooit. De laatste 
wedstrijd werd dan ook feestelijk 
afgesloten in het zwembad. 

Onder genot van eten en drin-
ken konden de leden napraten 
en speculeren over de uiteinde-
lijke eindstand. 

AZV 4 ongeslagen kampioen
Akersloot - Het zat er het he-
le seizoen al aan te komen, 
maar vorige week was het ein-
delijk zover. Het vierde team 

van zaalvoetbalvereniging AZV 
Akersloot werd kampioen van de 
vijfde klasse en mag het volgend 
seizoen een stapje hoger probe-

ren. Van de achttien wedstrijden 
werden er zeventien gewonnen 
en slechts één gelijkgespeeld, 
dat gebeurde tegen de meest 
laagstgeklasseerde ploeg. 
Met nog twee wedstrijden te 
gaan is AZV 4 zodoende niet 
meer in te halen door de concur-
rentie. Met name de spelers Har-
ry Buur (aanvoerder en jaarlijks 
topscorer) en Peter Appel (diri-
gent op het middenveld) hadden 
een groot aandeel in het eerste 
kampioenschap in vijf jaar voor 
dit team. 

Op zaterdag 13 juni vindt een 
rondrit op de platte kar plaats 
door Akersloot, Limmen en Cas-
tricum met afsluitend een op-
treden van de Akerslootse top-
formatie De Bikkels. Oud-wet-
houder Willem Veldt zal hier-
bij een toespraak houden, even-
als AZV-voorzitter Ruben Aloisi-
us de Jong.

De Aquafit zwemmers bereiden zich voor op de laatste estafette van 
het seizoen.
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Red Stars opent seizoen 
met gelijkspel The Bears
Castricum – Red Stars Vites-
se heeft de vuurdoop in de vier-
de klasse met goed gevolg door-
staan. De uitwedstrijd bij The Be-
ars eindigde onbeslist: 8-8.

Dat was een opsteker voor de 
promovendus, die zich met suc-
ces terugvocht van een 7-3 ach-
terstand. Jeroen Groenendal be-
wees in de slotfase zijn waarde 
door vier punten binnen te slaan, 
terwijl pitcher Joost Kuijs in vijf 

innings maar liefst tien keer drie 
slag gooide.
Lange tijd leek de opening van 
de competitie een pitchersduel. 
De Castricummers hadden in de 
eerste inning via Niek Kuijs een 
0-1 voorsprong genomen, terwijl 
de verdediging aan de hand van 
van diens broer Joost Kuijs pas 
in de vierde inning een tegen-
punt kreeg te verwerken: 1-1.
The Bears scoorden echter zo-
wel in de vijfde als in de zeven-

Tweedehonkman Sander van Lubeck probeert een steelpoging van 
The Bears te verijdelen (foto: Jeroen de Ruijter)

Tafeltennissers redden het 
niet tegen Volendammers
Castricum - In de uitwedstrijd 
tegen het Volendamse Victory ’55 
had Tafeltennisvereniging Castri-
cum nooit zicht op een overwin-
ning. Toch scoorde het team be-
langrijke punten.
Victor Tchernov verloor zijn eer-
ste twee partijen. Zijn laatste 
partij tegen Theo Kemper was 
om van te smullen. Na een span-
nende, maar net verloren eerste 
game ging Tchernov beter en ge-
concentreerder spelen en nam 
minder onnodige risicovolle sla-
gen. Met een 2-1 voorsprong in 
games en een 10-10 stand kon 
hij het niet nalaten om bij game-
point direct te willen scoren met 
zijn spinballen. Door op 14-14 
iets leper te spelen trok Tchernov 
aan het langste eind.
Paul Walbeek startte in zijn eer-
ste partij tegen Richard Buijs 
matig en was drastisch op zoek 
naar een slim aanvalsplan. Die 
vond hij in de tweede game die 
hij overtuigend won. Toch verloor 
Walbeek deze partij, net als zijn 
tweede partij overigens, zij het 
met miniem verschil. In de laatste 
partij tegen Krelis Kwakman kon 
Walbeek laten zien dat hij zich in 

de tweede klasse helemaal thuis 
voelt. Met veel gevoel gespeelde 
schuifballen en prachtige spin-
ballen wist hij zijn tegenstander 
het nakijken te geven.
In zijn tweede partij, tegen Kwak-
man, wilde Tim Visser zijn gram 
halen na het verlies van zijn eer-
ste partij. Visser pakte met goed 
spel overtuigend de eerste game 
waarna Kwakman heel slim de 
tweede game won. Vervolgens 
ging Visser scherper spelen en 
trok de winst naar zich toe. In 
zijn laatste partij moest de be-
slissing in de vijfde game vallen, 
maar Visser redde het daarin niet 
tegen Buijs. 
In het dubbel hadden Walbeek 
en Visser geen schijn van kans 
tegen de Volendammers die de-
ze wedstrijd dus met 7-3 won-
nen. Hoewel bij de Castricum-
mers het gevoel overheerste dat 
er iets meer in gezeten had, gin-
gen ze niet helemaal ontevreden 
naar huis. Door de drie gescoor-
de punten kan een goede uitslag 
in de volgende thuiswedstrijd er-
voor zorgen dat handhaving in 
de tweede klasse veilig gesteld 
wordt.

Castricum -6.000 Noord-Hol-
landse duiven werden afgelo-
pen zaterdag om 8.15 uur gelost 
in het Belgische Meer voor een 
vlucht van 120 km. De duiven 
hadden het niet moeilijk en vlo-
gen met een gemiddelde snel-
heid van ruim 90 kilometer per 
uur huiswaarts. De leden van 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken hadden samen 455 
duiven ingezet en de overwin-
ning ging naar Gerhard Tromp. 
Hij klokte zijn duif om 09.31.57 
uur en bleef daarbij de combi-
natie De Graaf net voor. Enke-
le seconden later pakte Jan Mo-
lenaar zijn prijsduif. Jaap Kaan-
dorp pakte de vierde plaats en 
John Kool had de vijfde duif. Het 
peloton werd aangevoerd door 
Cor Sprenkeling gevolgd door 
Arie Hageman en Cees de Wildt . 
Ook Nico de Graaf, Anton Tromp 
en de combinatie Rijkom/Sent-
veld kregen hun duifjes op tijd.

Duiven vliegen 
vanaf Meer

Fraaie winst TVC 1 in tegen Bakkum
Castricum - De landelijke zon-
dagstenniscompetitie van TVC is 
tweede paasdag weer van start 
gegaan. Het eerste team van TV 
Castricum verscheen met frisse 
moed aan de start voor de derby 
tegen het zesde team van Bak-
kum. Een erg jeugdig team naar 
gauw bleek. 
Bij TVC is dit jaar Ingeborg Struij-
kenkamp debutante en het team 
wordt aangevuld met Cynthia 
Lustig, Caroline Terstal, Dennis 
Boontje, Roy Boontje en Jean-
Jacques Ziedses des Plantes. 
Caroline vocht zich na verlies in 
de eerste set terug in de wed-
strijd om haar tegenstandster 
uiteindelijk op de knieën te krij-
gen met 6-3 in de derde set. 
Helaas kon Ingeborg bij haar de-
buut in de single niet winnen 
maar de mix zou voor haar veel 
beter verlopen. 
De heren singles waren een prooi 

voor de fanatieke TVC-ers Roy en 
Jean-Jacques. De partij van Roy 
Boontje tegen Chris Nooij was 
van hoog niveau, waarbij uitein-
delijk de ervaring van eerstge-
noemde de doorslag gaf voor de 
overwinning (6-1/6-4). 
De zeer lange damesdubbel 
moesten de TVC dames Caro-
line en Cynthia uiteindelijk aan 
de tegenstandsters laten, na een 
matchpoint niet te hebben benut. 
Jammer dat hun inzet niet tot het 
punt leidde. De herendubbel 
werd wel een TVC-overwinning, 
Dennis en Jean-Jacques zet-
ten hun tegenstanders kinder-
lijk makkelijk opzij met tweemaal 
6-3. De gemengd dubbels ken-
den erg veel spanning waarbij 
de gemoederen soms hoog op-
liepen. Roy en Cynthia wonnen 
in een strakke tweesetter (6-4 
en 6-3) en Dennis en Ingeborg 
speelden uiteindelijk de super-

tiebreak. Hierin trok TVC met 11-
9 aan het langste eind en werd 
de daguitslag op 6-2 voor TVC 
bepaald. Een uitslag die met veel 
gejuich werd ontvangen door de 
thuisclub. 
Volgende week staat de verre 
uitwedstrijd tegen Den Helder 
op het programma en moet wor-
den getracht de goede vorm te 
handhaven.

de inning drie punten, niet alleen 
door krachtig slagwerk maar ook 
door verdedigende slordigheid-
jes aan de kant van Red Stars. 
Met een 3-7 achterstand in de 
achtste inning scoorde de rappe 
Martijn Zondervan. Hierna kwa-
men Niek en Daan Kuijs binnen 
op een klap van Jeroen Groe-
nendal, die ook over de thuis-
plaat kwam door een driehonk-
slag van Sander van Lubeck: 7-
7. Een honkslag van Koen Glorie 
zorgde ervoor dat Van Lubeck de 
voorsprong liet noteren.

Daar stelde The Bears met een 
opofferingsslag in dezelfde in-
ning nog wel een punt tegen-
over, maar beide teams scoor-
den daarna niet meer. ,,Ik denk 
dat wij blijer kunnen zijn met 
een punt dan The Bears’’, vond 
coach Maarten de Ruijter na af-
loop. ,,Vooral omdat wij na een 
wat slappere periode terugkwa-
men van een achterstand. Het 
betekent in ieder geval dat on-
ze ploeg goed om kan gaan met 
wedstrijden van negen innings, 
die we dit jaar voor het eerst 
spelen. En ook met de spanning 
die deze wedstrijd met zich mee-
bracht.’’

Komende zondag speelt Red 
Stars uit bij Flying Petrels. Een 
week later, op zondag 26 april, 
is de eerste thuiswedstrijd. Dan 
komt DVH naar de Puikman. Het 
duel begint om 14.00 uur.

Meervogels C1 in 
nieuw tenue gestoken
Akersloot - De dames C1 hebben allen een trainingspak gekregen 
van sponsor SaRoBé siergrindvloeren van Henk en Carla van der Eng. 
De dames gaan erg goed; ze staan inmiddels derde in de competitie. 
V.l.n.r.: Esther Both (coach), Carla van der Eng, Nienke van der Eng, 
Demi Both, Pernille Deijle, Shari Dekker, Roel van Seventer (coach), 
Sanne Klinkhamer, Esmée Sander, Benthe van der Eng, Willemijn van 
Seventer en vaste invalster Linde Verduin.

Podiumplaats voor Gouwenberg 
Akersloot - Koen Gouwenberg 
uit MX Team Akersloot is vorige 
week zondag bij de derde wed-
strijd om het Nederlands Kampi-
oenschap 85cc kleine wielen in 
Valkenswaard op het podium ge-
eindigd. 
Koen reed in de eerste manche 
een sterke inhaalrace en kwam 

vanaf een allerlaatste plaats te-
rug naar een twaalfde posigtie. 
In de tweede manche vocht hij in 
de top drie mooie duels uit met 
de concurrentie en werd hier-
in uiteindelijk als tweede afge-
vlagd. Deze resultaten leverden 
hem een derde plaats op in het 
dagklassement.
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TC Bakkummers zitten 
goed dankzij vrijwilligers
Bakkum - Bij Tennisclub Bak-
kum kunnen spelers en toe-
schouwers voortaan beschut 
buiten zitten. Nadat er in voor-
gaande jaren al terrasverwar-
ming was aangeschaft is er nu 
ook een pergola met terrasbrede 
zonneschermen geplaatst. 
Dit alles kan alleen gereali-
seerd worden als vrijwilligers 
zich voor de club willen inzet-
ten. De afgelopen winterperiode 
stond een aantal grote klussen 
op het programma. De kozijnen 
van het clubhuis en de schut-
ting bij de fietsenstalling waren 
aan vervanging toe. Ook moest 
er een nieuwe gravelopslag ko-
men. Besloten werd om tegelijk 
met de vervanging van de kozij-
nen weer een pergola te plaat-
sen met nieuwe terrasbrede zon-
neschermen.
Deze megaklus kon alleen wor-

den geklaard dankzij de onge-
veer 20 clubvrijwilligers, die drie 
maanden lang op vele zaterda-
gen en soms ook wel door de 
week,  belangeloos hun tijd en 
vakmanschap hebben ingezet. 
Een respectabel aantal lokale 
ondernemers hebben een en an-
der materieel en financieel on-
dersteund. 
Toen eind maart het tennispark 
voor het nieuwe seizoen werd 
opengesteld, leek het wel of er 
een nieuw clubgebouw was ge-
plaatst. De enthousiaste en lo-
vende reacties van de leden zijn 
voor de harde werkers van het 
klusteam de mooist denkbare 
beloning. 
Iedereen, die dit staaltje van pro-
fessioneel kluswerk wil bekijken, 
is welkom op het tennispark van 
TC Bakkum tijdens de competi-
tieweekeinden in april en mei.

Op het sfeervolle terras van Tennisclub Bakkum met stoere pergola en 
kleurige zonneschermen is het heerlijk toeven

Biljartvereniging Onder Ons
Robin Klaver op dreef
Castricum - Slechts elf beur-
ten had Robin Klaver nodig om 
van Wim Schermer te winnen. 
In beurt vijf een serie van zeven 
gevolgd door twee series van 
twaalf. In elf beurten had Robin 
zijn 45 caramboles gemaakt. 
Goed voor een gemiddelde van 
4,09. Wim heeft nog niet het juis-
te gevoel te pakken en bleef op 
een te laag moyenne staan. 
Ber Zonneveld blijft een rakker. 
In 20 beurten las hij Cees Lief-
ting de les. Juist op het moment 
dat Cees wilde toeslaan maakt 
Ber de partij uit met een serie 
van negen. Dankzij een serie van 
28 en 32 behaalde Cees nog een 
redelijk moyenne. 
Ber Veldt won in achttien beur-

ten van Ab Schuit. De kroon op 
de partij was een serie van 45 
van Ber. Ab kon zich niet con-
centreren en bleef op een te laag 
moyenne hangen. 
Marieke Schigt won in 20 beur-
ten van Hans Gosselink.In de 
laatste twee beurten maakte zij 
respectievelijk vijf en zes caram-
boles en Hans was met een moy-
enne van ruim zeven niet geheel 
ontevreden. In een tweede partij 
tegen Wim Schermer deed Hans 
het beter. Met een slotserie van 
53, aan de band, maakte Hans 
de partij uit. De vijftien benodig-
de beurten waren goed voor een 
moyenne van ruim tien. Wim ein-
digde te laag met een gemiddel-
de van 7,5.

Colts CAS RC 
in halve finale 
Castricum - De Colts van de 
Castricumse Rugby Club kun-
nen zondag een finaleplaats om 
het landskampioenschap vei-
lig stellen. Het zou de derde ti-
tel op rij worden. In de regulie-
re competitie werd al tweemaal 
van RCH gewonnen, maar dat 
was geen representatief team.  
Tegen aartsrivaal Den Haag had 
de ploeg een complete offday en 
werd weggespeeld. Datzelfde 
HRC zal hoogst waarschijnlijk de 
andere finalist worden. Zij spelen 
thuis tegen Gouda, de enige af-
vaardiging uit de poule Zuid die 
de eindfase wist te bereiken. 
Zondag begint de halve finale op 
Wouterland om 14.30 uur.Voor-
af is er een vriendschappelijke 
wedstrijd tussen de CAS Ladies 
en Hilversum. De finale om het 
landskampioenschap is zaterdag 
25 april in Amsterdam.

De Stiefel op titelkoers
Castricum - Afgelopen week 
speelde het dartteam van de 
Stiefel de wedstrijd tegen DC 
Sport 8 uit Beverwijk. Deze ploeg 
verkeert nog in degradatienood.
De singles werden geopend door 
Roy van Bilderbeek en dat werd 
een partij op zéér hoog niveau. 
Na een 1-0 achterstand wist Van 
Bilderbeek de partij toch te kan-
telen door elke pijl voor een dub-
bel ook gelijk raak te gooien. Hij
wist zo met 1-3 de single te win-
nen. 
Paul Steenbrink leek het na een 
2-0 achterstand opeens wel te 
kunnen vinden. Nadat hij 2-
2 maakte werd de beslissende 
leg spannend maar helaas kon 
Steenbrink hem net niet winnen 
en zo werd de tussenstand 1-1.
Dennis Overdijk kwam met 0-
2 voor. De dubbels werden ge-
makkelijk gevonden maar in de 
derde en vierde leg was dat op-
eens helemaal weg en zo kwam 
DC Sport terug tot 2-2 en op-
nieuw een beslissende leg. Over-
dijk hield het hoofd koel en kon 
hem goed uitgooien en zo de 
1-2 voorsprong voor de koplo-

per vasthouden. Nico Glorie kon 
daarna het gat slaan maar ook 
die partij moest in vijf legs be-
slist worden. Glorie miste de be-
slissende pijlen voor de partij en 
daar profiteerde DC Sport van 
door de stand weer gelijk te trek-
ken, 2-2.
In de koppels startten Overdijk 
en Van Bilderbeek. Alle pijlen op 
een dubbel werden niet gemist 
en zo werden, middels een 1-
3 en 0-3, deze partijen glansrijk 
gewonnen, een 2-4 voorsprong 
voor de Stiefel. Dit gaf veel ver-
trouwen bij Steenbrink en Glorie. 
De tegenstander kwam er niet 
aan te pas en zo werden die kop-
pels gewonnen met tweemaal 1-
3. Met een 2-6 voorsprong werd 
aan de teamgame begonnen en 
die werd uiteindelijk gewonnen 
met 1-2. Met nog vier wedstrij-
den te gaan en vier punten voor-
sprong op de naaste concurrent 
worden de laatste weken span-
nend voor de Stiefel. Dan zal blij-
ken of ze voor het eerst in hun 
bestaan een kampioenschap 
kunnen behalen, als debutant in 
de eerste divisie van de DVK.

Castricum - Zondag 12 april 
houdt gymnastiekvereniging 
DOS haar jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden in Sporthal ‘De Bloe-
men’. Alle jeugd van de afdelin-
gen turnen, jazz en trampoline 
laten zien wat ze allemaal heb-
ben geleerd in de afgelopen pe-
riode. Belangstellenden zijn wel-
kom om te komen kijken. De toe-
gang is gratis.
De start is om 9.30 uur voor de 
kleutergroepen, gevolgd door 
de eerste turnwedstrijd  voor 
meisjes geboren tussen 2002 
en 2003, aangevuld met de jong 
(turn)talenten van de vereni-
ging. Na de prijsuitreiking volgt 
dan een demonstratie van de 
selectiegroep turnen (10.45-
11.00 uur). Om 11.15 uur start de 
tweede turnwedstrijd. Hierin tur-
nen de meisjes geboren in de ja-
ren 1995 tot en met 2001. Deze 
wedstrijd duurt tot 12.30 uur.
Na een korte pauze is het van 
13.15-14.00 uur de beurt aan het 
eerste blok van de jazz afdeling, 
gevolgd door wedstrijden van 
de trampoline afdeling. Als laat-
ste om 16.00 uur een tweede de-
monstratie van de jazzafdeling.

Onderlinge 
wedstrijden 
bij DOS

Castricum - Op dinsdag 21 april 
kan men bij Helios kennismaken 
met korfbal op Sportpark Noord 
End. De jeugdtrainers zorgen 
voor een aantrekkelijke training.  
Van 18.00 tot 19.00 uur zullen de 
kinderen van groep 1 t/ot en met 
6 trainen. Van 18.30 tot 19.30 uur 
traint groep 7 en 8. Korfbal is een 
leuke teamsport voor jongens en 
meisjes.

Open training 
van HeliosMeervogels MD1 blij 

met nieuwe pakken
Akersloot - Op zaterdag 28 maart heeft Henk Beentjes van Akerbouw 
(www.akerbouw.nl) de nieuwe trainingspakken voor Meervogels MD1 
officieel overhandigd. Het team was hier natuurlijk heel blij mee. Het 
gaat dit seizoen goed met de MD1. 

Cunera sterke winnaar 
schoolvoetbaltoernooi
Castricum - De Cuneraschool is 
de beste voetbalschool van Cas-
tricum. De jongens uit groep 7-
8 bleken uiteindelijk het sterkst. 
Ondanks het slechte weer werd 
op sportpark Noord-End fana-
tiek gestreden. Aan het toernooi 
deden 19 teams mee van 9 scho-
len. Samen 257 jongens. 

Teams van de Klimop en Cune-
ra stonden in de finale. Het bleef 
0-0. En dus werd de finale van-
af elf meter beslist. Met 3-1 werd 
de Klimop verslagen en mag de 
Cuneraschool zich een jaar lang 
de schoolvoetbalkampioen 2009 
van Castricum noemen (bij de 
jongens). 



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Zorgloket op 16 
april eerder gesloten
Het Zorgloket bij de Publieksbalies in de 
gemeentelijke locatie in Limmen is op 
16 april geopend tot 14:30 uur. Ook de 
medewerkers van het team Werk, Inko-
men en Zorg zijn die middag na 14:30 
uur niet meer bereikbaar.  Dit in verband 
met het afscheid van de heer Geeneva-
sen, dat die middag plaatsvindt.

AZ-speler Kees Luijckx bekrachtigt samenwerking 
Kinderen van minder draagkrachtigen profi-
teren van Jeugdsportfonds Noord-Holland 
Wethouder Ber Hes van de gemeente Castricum tekende op 9 april een overeenkomst met bestuurder Pieter Pieters van het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland. Bij de ondertekening was ook AZ-speler Kees Luijckx aanwezig om extra aandacht te vestigen 
op het gezamenlijke initiatief om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders in Castricum te kunnen laten sporten in 
verenigingsverband.

Armoedebeleid
In het kader van het Armoedebeleid, dat de 
gemeenteraad op 18 december 2008 vast-
stelde, heeft de gemeente een budget be-
schikbaar voor de kinderen van ouders met 
een laag inkomen. Het geld kan worden 
besteed aan het stimuleren van sportdeel-
name of het lidmaatschap van een sociaal-
culturele vereniging. Deze kinderen blijken 
namelijk aanzienlijk minder actief te zijn op 
sportief gebied. In veel gevallen komt dat 
door een tekort in het besteedbaar inko-
men van de ouder(s). 

(Meer) sporten
Het motto van het Jeugdsportfonds is: Alle 
kinderen moeten kunnen sporten. Ook 
voetballer Kees Luijckx draagt die gedachte 
een warm hart toe. Hij heeft ervaren hoe 
kinderen door middel van sport een kans 
krijgen zich positief te ontwikkelen. Om dit 
motto praktisch uit te werken, werkt het 
fonds samen met intermediairs in het on-
derwijs, de sport en jeugdzorg. Denk hierbij 
aan maatschappelijk werkers van welzijns-
instellingen of gezondheidsorganisaties, 
jeugdhulpverleners, leerkrachten, school- 
en huisartsen en buurtwerkers. Deze inter-
mediairs dienen voor de kinderen de aan-
vragen in bij het Jeugdsportfonds. Voor een 
aanvraag geldt een maximum bedrag van 
€ 225,- per kind per jaar. Dit kan worden 
besteed aan contributie en sportkleding. 
Kinderen noch hun ouders ontvangen di-
rect geld of goederen van het Jeugdsport-
fonds; contributie wordt rechtstreeks door 
het fonds betaald aan de vereniging. 

Meer informatie
Het Jeugdsportfonds Noord-Holland is 
mede mogelijk gemaakt door de provin-
cie Noord-Holland. Meer informatie over 
het Jeugdsportfonds is te lezen op www.
jeugdsportfonds.nl >  fonds Noord-Hol-
land. Onder het kopje Spelregels staan de 
exacte criteria voor het indienen van een 
aanvraag vermeld. Ouders met een laag in-
komen kunnen zich ook rechtstreeks bij de 

gemeente melden om bijzondere bijstand 
te vragen voor de kosten van deelname 
van hun kind(eren) aan een sport- en/of 
sociaal-culturele vereniging. Zij moeten 
dan contact opnemen met het Zorgloket in 
het tijdelijke gemeentehuis, Zonnedauw 4 
in Limmen, tel. (0251) 66 11 22. Het loket 
is geopend van maandag t/m donderdag 
van 9.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.

Het initiatief van wethouder Hes (l.) en Jeugdsportfondsbestuurder Pieters (r.) kan reke-
nen op de sportieve steun van Kees Luijckx (m.) (foto: Sportservice Noord-Holland)

Onder toeziend oog van tientallen kinderen, 
ouders en vertegenwoordigers van Forte 
Kinderopvang is op 9 april door wethouder 
Portegies de eerste steen voor het nieuw te 
bouwen pand van kinderdagverblijf Eigen 
Wijs gelegd. De wethouder werd bij het 
metselen van de eerste stenen vakkundig 
geassisteerd door twee kinderen. Dit vorm-
de  het feestelijke startsein voor de bouw 
van de nieuwe vestiging van kinderdag-
verblijf Eigen Wijs. Deze nieuwbouw gaat 
ruimte bieden aan de drie bestaande groe-
pen, ook komen er een atelier, een patio en 
een nieuwe uitdagende tuin. De allereerste 
gemetselde stenen gaan een ereplek krijgen 
in de tuin van het nieuwe kinderdagverblijf
Bijzonder aan de nieuwbouw is de com-

Eerste steen Forte Kinderopvang

binatie van een kinderopvang met wo-
ningen. De verwachting is dat het nieuwe 
onderkomen eind november betrokken kan 
worden. 

Foto H.Z. Hommes



Agenda Raadsactiviteiten 16 april 2009
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Stand van zaken uitvoeringsprogramma’s jeugd Aula

Raadsactiviteit over 
voortgang jeugdbeleid
De uitvoering van het jeugdbeleid in Cas-
tricum is het onderwerp van de raadsac-
tiviteit van donderdag 16 april. De raad 
wordt geïnformeerd door vier presentaties. 
Beleidsmedewerker M. Teunissen gaat in 
op de bestaande voorzieningen en samen-
werkingsverbanden voor de jeugd. Me-
vrouw G. Groothelm, coördinator netwerk 
jeugdhulpverlening vertelt over de ontwik-
kelingen bij het netwerk jeugdhulpverle-
ning. Mevrouw H. Le Belle, regiomanager 
Noord Kennemerland van de GGD Hol-
lands Noorden, bespreekt de ontwikkeling 
van het Centrum Jeugd en Gezin en de 
relatie met bestaande samenwerkingsver-
banden rond jeugdhulpverlening. Tenslotte 
vertelt mevrouw A. de Haan, projectleider 
Centrum Jeugd en Gezin Castricum over 
het digitaal loket van dit centrum. Daarna 
kunnen raadsleden vragen stellen over de 
voortgangsrapportage jeugdbeleid.
Al deze onderwerpen komen voort uit de 
uitvoeringsprogramma’s die horen bij de 
nota lokaal jeugdbeleid gemeente Castri-
cum 2007-2010. De jaarlijkse voortgangs-

rapportage aan de gemeenteraad is ook 
te vinden is op www.castricum.nl. Daarin 
wordt de voortgang beschreven van pro-
jecten als Centrum voor Jeugd en Gezin, 
netwerken jeugdhulpverlening, brede 
school en maatschappelijke stages. 
De raadsactiviteit wordt gehouden van 
19.30 uur tot 21.00 uur in het Clusius Col-
lege en is openbaar.

Gunning uitbreiding en reno-
vatie gemeentehuis definitief
De voorlopige gunningen voor de uit-
breiding en renovatie van het gemeente-
huis zijn definitief. De uitvoering voor het 
bouwkundige deel is gegund aan Aan-
nemingsbedrijf Lokhorst B.V. te Beverwijk 
voor een bedrag van € 7.875.000,15 ex-
clusief BTW.
De uitvoering van de installatietechniek 
is gegund aan Schoonderbeek installa-
ties B.V. uit Hillegom  in combinatie met 
Schulte&Lestraden B.V. te Lisse voor een 
bedrag van € 2.679.793,- exclusief BTW. 
Het totaal van de aanneemsommen be-
draagt € 10.554.793,15 exclusief BTW. De 
kosten blijven binnen de financiële rand-
voorwaarden zoals door de raad gesteld.
De voorlopige planning is als volgt:
- april 2009: aannemers starten hun werk;
- november/december 2010: oplevering 

vernieuwbouw;
- december 2010: start inhuizing Raadhuis-

plein 1;
- december 2010: ingebruikname nieuwe 

gemeentehuis.
Omwonenden worden geïnformeerd over 
het bouwproces. Voor hen wordt tevens 
een bijeenkomst gehouden waarin de aan-
nemer en installateurs uitleg geven over de 
werkzaamheden en verdere zaken die voor 
de omwonenden van belang zijn.

Ook wordt een feestelijke aftrap voorbe-
reid.
De aanbestedingsprocedure heeft om 
meerdere redenen langer geduurd dan 
aanvankelijk gedacht. Zo werd eerder de 
inschrijvingstermijn verlengd om de (po-
tentiële) inschrijvers van alle benodigde 
informatie te kunnen voorzien.

Aan het gemeentehuis op het Raadhuis-
plein zijn de afgelopen tijd al diverse voor-
bereidende werkzaamheden verricht. Begin 
deze maand starten de hierboven genoem-
de aannemer en installateurs met voorbe-
reidingen voor de vernieuwbouw.

De gemeentelijke diensten en afdelingen 
zijn sinds september vorig jaar in de tijdelijke 
huisvesting ondergebracht. Die verhuizing 
viel bewust samen met de ingangsdatum 
van de nieuwe organisatiestructuur. Aan 
het gebruik van gebouw De Loet op het 
terrein van Dijk en Duin zijn geen kosten 
verbonden, anders dan die van de reguliere 
exploitatie van het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein. Voor het overige blijven alle 
kosten van de tijdelijke huisvesting binnen 
het budget zoals daarvoor door de raad be-
schikbaar is gesteld voor de gehele periode 
van de tijdelijke huisvesting.

Commissie Bezwaarschriften Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschriften Castricum  houdt hoorzitting op donder-
dag 23 april vanaf 19.30 uur in  het Clusius College aan de Oranjelaan in Castricum.

Bouw Vrijegeest van start
Onder grote belangstelling ging woensdag 
8 april een bijzonder woningbouwproject 
van start. De 22 woningen Vrijgeest in 
Akersloot zijn gebouwd onder wat heet 
collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Dat houdt in dat de vereniging van kopers 
zelf als projectontwikkelaar is opgetreden. 
De starters hebben hun eigen woning ont-
wikkeld en vormgegeven. Hierdoor en ook 
dankzij de Koopgarantconstructie zijn en 
blijven de koopwoningen betaalbaar voor 
de grotendeels jonge starters. Wethouder 
Portegies toonde zich bijzonder tevreden 
over dit proces. “Wat is er nu mooier dan 
dat je alle zeggenschap hebt over het ont-

werp van je eigen woning? De gemeente 
ging graag het experiment aan. Voor alle 
partijen is het iets nieuws  wat we nog niet 
eerder hebben gedaan. Dat geldt voor de 
gemeente maar ook voor De Regie die het 
project heeft begeleid, architectenbureau 
Kerssens, wooncorperatie Kennemer Wo-
nen en aannemer De Geus Bouw.”

Samen met Siem Meijne, voorzitter van ko-
persvereniging De Vrijegeest, onthulde de 
wethouder het bouwbord en nam vervol-
gens met de toekomstige bewoners plaats 
achter het eerste symbolische muurtje van 
De Vrijegeest.

457 kinderen op de fiets voor 
Praktisch Verkeersexamen 2009
Van 21 t/m 24 april wordt het Praktisch Verkeersexamen afgenomen. Veertien scholen 
in Castricum doen mee aan dit examen-op-de-fiets: drie in Akersloot, twee in Limmen 
en negen in Castricum. In totaal doen er 457 leerlingen aan mee. Het officiële startsein 
wordt gegeven op dinsdagochtend 21 april om 9.00 uur op De Brink in Castricum. 

Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel 
jonge verkeersslachtoffers. Jaarlijks raken 
ongeveer 2000 kinderen in het verkeer 
ernstig gewond. Veilig Verkeer Nederland 
werkt er daarom hard aan om zoveel mo-
gelijk praktijkexamens te organiseren. Kin-
deren die op 16 april slagen voor het Schrif-
telijk Verkeersexamen, kunnen een week 
later in de praktijk brengen wat ze hebben 
geleerd. Door de combinatie van theorie en 
praktijk wordt een groter bewustzijn voor 
het verkeer gecreëerd. Het streven is dat 
kinderen zich op straat goed kunnen red-

den. Kortom, theorie en praktijk kunnen 
niet zonder elkaar. 

De route van Pet praktisch Verkeers-
examen is zorgvuldig uitgezet en komt 
overeen met de dagelijkse werkelijkheid. 
Tijdens deze route wordt door diverse 
controleposten gelet op onder andere 
het stoppen bij verkeerslichten, voorrang 
geven en richting aangeven. Kinderen 
die niet in een keer slagen worden in de 
gelegenheid gesteld om het jaar erop een 
herkansing te doen.

Tevredenheidsonderzoek 
Wmo 2008
De gemeente is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
verplicht om jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te houden onder haar inwoners.
Op 9 april hebben wij 1500 willekeurige inwoners van 18 jaar en ouder een vragenlijst 
toegestuurd.
Wij willen dit jaar onder andere graag weten hoe de inwoners van de gemeente hun 
directe woonomgeving ervaren. Een ander doel van het onderzoek is  zicht te krijgen 
op een aantal specifieke doelgroepen zoals vrijwilligers en mantelzorgers en als laatste 
willen we weten of u weet waar u terecht kunt met vragen over wonen, zorg en wel-
zijn, of bijvoorbeeld opvoedondersteuning. 
De uitkomsten van het onderzoek zullen in een rapport gepubliceerd worden, die naar 
verwachting in het najaar op de site van de gemeente te vinden zal zijn.
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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:
030409	 Het Achtkant 23 in Limmen

Het plaatsen van een dakopbouw
030409	 Hogeweg 80 in Limmen

Het plaatsen van een erker
060409	 Kanaalweg/Kanaaldijk in Akersloot

Het plaatsen van reclameborden (legalisatie)
	 Oude Haarlemmerweg 28 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Grutto 57 in Castricum

Het uitbreiden van een tuinhuisje en het plaat-
sen van een overkapping

070409	 Geelvinkstraat 77 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Geelvinkstraat 75 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Rosa Spierstraat 5 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 

wordt verleend.

verleende
vergunningen
bOuwvergunningen
030409	 Kerklaan 57 in Akersloot

Het plaatsen van een dakkapel

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

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

vOOrnemen  tOt instellen vrachtwa-
genverbOden
Burgemeester en wethouders willen een verbod instel-
len voor vrachtverkeer in diverse straten in Castricum en 
Bakkum. Het voornemen ligt nu ter inzage. 

Het vrachtwagenverbod is een verzoek van de gemeen-
teraad. B&W hebben dit verzoek uitgewerkt. Zo is er 
onderzoek gedaan door een verkeersbureau en tijdens 

een informatiebijeenkomst op 10 november vorig jaar 
zijn omwonenden en andere betrokkenen gehoord. Dit 
alles leidde tot het plan om voor de volgende straten 
een vrachtwagenverbod in te stellen: 
Bakkummerstraat, Poelven, Schelgeest, Vondelstraat, 
Stetweg (tussen de Van Haerlemlaan en de Bredero-
destraat), Schulpstet (tussen de Van Haerlemlaan en 
de Van Uytrechtlaan), Van Oldenbarneveldweg (vanaf 
de Van Haerlemlaan naar de Bakkummerstraat), Van 
Bergenlaan, Van Assendelftlaan, Van Polanenlaan, Pro-
fessor Winklerlaan, Dorpsstraat, Torenstraat, Cieweg/
Dokter de Jonghweg, Alkmaarderstraatweg, Schouten-
bosch, Brakenburgstraat, Dokter Leenaersstraat, Geel-
vinckstraat, Hoogevoort, Burgemeester Boreelstraat en 
de Burgemeester Lommenstraat.
Het verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer. De ver-
boden worden aangeduid met borden.

Het concept-verkeersbesluit en de achterliggende stuk-
ken zijn in te zien bij de gemeentelijke locatie Limmen, 
Zonnedauw 4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier 
weken na de datum van bekendmaking, schriftelijk en 
gemotiveerd een zienswijze indienen bij burgemeester 
en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
te Castricum. 
Als de zienswijzen zijn verwerkt, wordt overwogen of 
het verkeersbesluit genomen kan worden of dat het 
wordt aangepast. Tegen het uiteindelijke verkeersbesluit 
kan bezwaar worden gemaakt.   

Castricum, 15 april 2009

Mobiele telefoons en cartridges uit 
Castricum helpen Oxfam novib
De gemeente Castricum wil dat mobiele telefoons en cartridges in de toekomst beter
worden gerecycled. Voortaan kan men bij de gemeentelijke afvalstraat aan het Schulp-
stet mobieltjes en inktpatronen voor printers (‘cartridges’) gescheiden inleveren. Ze
worden daarna door bedrijven gerecycled. De vergoeding die de gemeente hiervoor
ontvangt, schenkt zij aan Oxfam Novib.

Niet iedereen weet dat cartridges prima 
kunnen worden hergebruikt. Helaas komen 
er nog veel cartridges in het kantoorafval 
terecht. Hetzelfde geldt voor mobiele te-
lefoons. Mobiele telefoons bevatten een 
stof genaamd Coltan. Zonder deze stof zou 
elke mobiele telefoon de afmeting en het 
gewicht hebben van een 2-liter frisdrank-
fles. Jammer genoeg gebeurt het winnen 
van Coltan onder zeer slechte werkom-
standigheden. Er wordt namelijk veel geld 
verdiend aan Coltan. Dit leidt ertoe dat 
grondeigenaren in landen als Kongo door 
roofbendes verdreven worden van hun 
land wanneer hier de erts wordt gewonnen 
waaruit Coltan wordt gehaald. 

Hergebruik in de strijd tegen roof-
bendes
Om hergebruik van cartridges en mobiele 

telefoons te verbeteren, kan men sinds kort 
bij de gemeentelijke afvalstraat mobieltjes 
en cartridges gescheiden inleveren.

De cartridges worden verkocht aan ‘rema-
nufacturers’. Ze worden vervolgens gron-
dig gereinigd en opnieuw gevuld met inkt, 
zodat ze uiteindelijk weer in de printer te-
rechtkomen.

Alle bruikbare mobiele telefoons worden 
verkocht aan ‘refurbisch’ bedrijven. Deze 
bedrijven reviseren de mobieltjes. Bruikba-
re materialen, zoals edelmetalen en Coltan, 
worden gescheiden en de overige materia-
len (afval) worden afgevoerd. Afhankelijk 
van de hoeveelheid bruikbare materialen in 
de telefoons krijgt de gemeente een ver-
goeding. De gemeente schenkt de volle-
dige opbrengst aan Oxfam Novib.

reacties op ‘inventarisatie-
nota accommodaties’ welkom
Verenigingen en instellingen in de gemeente Castricum krijgen tot 8 mei 2009 de tijd
om te reageren op de ‘inventarisatie accommodaties’. De inventarisatie belicht in hoe-
verre het huidige aanbod aan accommodaties aansluit op de behoefte, en hoe die be-
hoefte er in de toekomst uitziet (verkenning 2015-2020).

De gemeente wil efficiënter en effectiever 
omgaan met de beschikbare accommoda-
ties. Bovendien wil de gemeente de accom-
modaties beter onderling op elkaar afstem-
men waar het gaat om de omvang en de 
kwaliteit van de beschikbare ruimtes. De 
gemeente wil de accommodaties graag op 
meerdere beleidsterreinen kunnen inzet-
ten. Schoollokalen die volgens verwachting 
door demografische ontwikkelingen op 
termijn leeg komen te staan, zouden voor 
andere gebruiksdoelen kunnen worden 
ingezet. Bovendien wordt verwacht dat in 
de naaste toekomst behoefte ontstaat aan 
ander(soortige)e accommodaties. 

Toekomstwaarde beoordeeld
In het afgelopen jaar is een inventarisatie 
van de accommodaties gedaan om gebou-
wen waarin een maatschappelijke en/of 
publieke functie wordt vervuld, op hun toe-
komstwaarde te beoordelen. Het gaat hier-
bij om ‘gemeentegerelateerde gebouwen’. 
Deze gebouwen zijn ofwel eigendom van 
de gemeente of het zijn gebouwen waar 
activiteiten plaatsvinden in het kader van 
de uitvoering van het gemeentelijk beleid. 
Bij het beoordelen van de toekomstwaarde 
van de gebouwen zijn verschillende gebrui-

kers van de accommodaties betrokken. 

Hoe nu verder?
Diverse instellingen en verenigingen die 
hebben bijgedragen aan de totstandko-
ming van de inventarisatie hebben het do-
cument al ontvangen. Zij kunnen, net als 
alle andere verenigingen en instellingen in 
de gemeente, tot 8 mei reageren op de in-
ventarisatie.
De binnengekomen reacties worden vervol-
gens samen met de inventarisatie aan het 
college voorgelegd. Het college zal er dan 
een besluit over nemen. Vervolgens gaat de 
gemeente - op basis van de inventarisatie, 
de daarin genoemde aanbevelingen en de 
binnengekomen reacties - een beslisdocu-
ment opstellen. Het plan van aanpak en het 
beslisdocument worden daarna voorgelegd 
aan de gemeenteraad.
U kunt de inventarisatie inzien bij de recep-
tie van de gemeentelijke locatie in Limmen, 
Zonnedauw 4, gedurende openingstijden. 
U kunt de inventarisatie ook via de web-
site van de gemeente Castricum opvragen 
en downloaden (www.castricum.nl > Visie 
en beleid > Sporten en spelen). Daar vindt 
u ook een reactieformulier en nadere con-
tactgegevens.
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Castricum - Op donderdag 23 
april houdt Stephan Enter een le-
zing over zijn werk. Hij vertelt iets 
over zichzelf en vooral over de 
boeken die hij schreef.
Na de pauze, waarin een con-
sumptie wordt aangeboden, zal hij 
de vragen van het publiek beant-
woorden. Stephan Enter debuteer-
de in 1999 met de verhalenbundel 

Winterhanden. In april 2004 ver-
scheen zijn eerste roman, Licht-
jaren.
De lezing is in de openbare bibli-
otheek Castricum om 20.00 uur. 
Kaarten kosten 8,00 euro, CJP/65+ 
7,00 euro.
Kaarten zijn te koop bij Toonbeeld, 
Bibliotheek Castricum, boekhan-
del Laan en de Readshop.

Romanschrijver bezoekt Castricum Meepraten met D66 Castricum
Castricum - D66 Castricum houdt 
op 16 april om 19.30 uur een al-
gemene ledenvergadering in de 
Schakel, op het Kerkepad 1 te Cas-
tricum. Tijdens de avond kan door 
iedereen, zowel niet-leden als le-
den van D66 in discussie gegaan 
worden over enkele prikkelende 
stellingen. D66 heeft een kundi-
ge discussieleider gevonden: Nico 

Schoof is jarenlang burgemees-
ter geweest van onder andere 
Akersloot, Limmen, Heiloo en als 
laatste van Alphen aan de Rijn en 
is sinds februari van dit jaar voor-
zitter van de CROS, het omwonen-
denoverleg rond Schiphol.
Voor meer informatie: Marisa El 
Ouni, tel. 0251-317655.


