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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Castricum – Het wordt zes we-
ken lang een stuk rustiger in 
Castricum en omgeving. De Pol-
derbaan wordt sinds 10 maart 
voor een periode van zes we-
ken niet ingezet voor het vlieg-
verkeer. Dit in verband met de 
Nuclear Security Summit die op 

24 en 25 maart wordt gehouden 
en het groot onderhoud dat aan-
sluitend wordt uitgevoerd aan de 
Polderbaan. Rondom de Polder-
baan wordt een gebied gereser-
veerd voor de ontvangst van de 
delegaties en het parkeren van 
de regeringsvliegtuigen.

Polderbaan tijdelijk dicht

Akersloot - Op vrijdagmiddag za-
gen buurtbewoners twee man-
nen verdacht rondhangen bij wo-
ningen aan de Simon Pauwel-
slaan. Nog voordat de mannen 
een poging konden doen om er-
gens in te breken, hadden buurt-
bewoners er al eentje te pakken. 

Hij werd overgedragen aan de 

Buurt houdt inbrekers aan

Telegraaf en Volkskrant  positief over Castricum
Castricum - Uit een onder-
zoek van De Telegraaf kwam 
naar voren dat van vierhon-
derd onderzochte gemeen-
ten Castricum op nummer 
negentien uitkomt als het 
gaat om prettig wonen. 

Buurgemeente Heiloo ein-

digt zelfs op een vierde plaats. 
Oegstgeest werd nummer een, 
gevolgd door Edam-Volendam 
en Heemstede. 

Ook in De Volkskrant bracht 
Castricum het er relatief goed 
af. 
Die krant onderzocht welke ge-

meente het meeste uitgeeft aan 
haar inwoners en welke Neder-
landers er het meest bekaaid 
vanaf komen. 

Zie www.volkskrant.nl/gemeen-
ten waarop te zien is hoeveel 
per gemeente wordt uitgegeven 
aan wat.

gewaarschuwde politie. De po-
litie kon ter plaatse ook nog een 
tweede man aanhouden. Het ging 
om mannen van 25 en 26 jaar oud 
uit Litouwen. Zij bleken een zak 
bij zich te hebben met pepper-
spray en inbrekersgereedschap. 
De mannen zijn aangehouden en 
voor verhoor overgebracht naar 
het politiebureau. 

De lente is in de lucht
Limmen - De lente is in de lucht; 
dat is goed te zien op de Ach-
terweg waar jonge lammetjes 
op soms nog wankele pootjes 
ronddartelen en af en toe dwa-
ze sprongetjes maken om het le-

ven te vieren. De wollige wezen-
tjes op de foto zijn woensdag 5 
maart geboren bij Co van der 
Steen. Het is een gezonde drie-
ling en ook met de moeder gaat 
het goed. Foto: Peter van Renen.

Castricum
Geesterduin 16 • castricum@strego.nl 

www.strego.nl

Na 1 april verwelkomen wij u graag
in een van onze vestigingen in:
Alkmaar • Almere • Amstelveen 

Amsterdam • Alphen aan de Rijn
Haarlem • Heiloo • Hilversum

Katwijk • Nieuwegein
 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Gebraden
gehaktbal

2e gratis
vleeswarentrio
Leverworst
Achterham

Corned beef
samen € 4,99

Biologisch vlees meer 
dan lekker!

Hazelnoot 
krokant vlaai

6-8 pers

7.95

Wenerbodem, Zwitserse room, slag-
room, hazelnootbroyage, chocolade!!

KraKend 

leKKer

Teken petitie 
tegen 

Landal 
Greenpark
Zie onze site 
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

www.infopuntzorg.nl

Voor meer informatie en 
openingstijden ga naar:

www.devrijelijst.nl

VOORDEEL

VOORDEEL
Feestelijke
heropening

van onze winkel 
in limmen op 

donderdag 13 maart a.s !!

zie onze speciale 
aanbiedingen 

op pagina 19 !!!!
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Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
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Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
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Anneke Zonneveld
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Frits Raadsheer
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Castricum - Om aandacht 
te vragen voor de toenemen-
de hoeveelheid plastic in zee-
en en oceanen houdt Stichting 
Sports@Sea een opruimactie in 
Castricum in samenwerking met 
surfvereniging Freakwave, ge-
meente Castricum en de strand-
paviljoens. De Beach Clean Up 
wordt zaterdag 22 maart gehou-
den. Aanvang 13.00 uur met kof-
fie bij strandpaviljoen Zoomers. 
Rond 16.00 uur staat er voor de 
deelnemers iets lekkers klaar bij 
Club Zand. 
Sports@Sea plaatst deze zo-
mer een nieuw watersportcen-
trum op het strand van Castri-

cum. Het wordt een nieuw ver-
zamelpunt voor watersporters en 
strandliefhebbers, maar voorna-
melijk surfers. De sporters zul-
len het gebied zelf beheren, ze 
houden zelf toezicht op de vei-
ligheid en zorgen dat het gebied 
schoon blijft. De reden waarom 
deze non-profit organisatie de-
ze actie ondersteunt is omdat 
de surfers dagelijks worden ge-
confronteerd met de hoeveel-
heid plastic die terecht komt op 
stranden en verdwijnt in de zee. 
Door deze strandschoonmaak-
actie wordt het probleem zicht-
baar gemaakt. Voor meer infor-
matie: pieter@sportsatsea.nl.

Helpen strand opruimen

Geboren
Wonende te Castricum: 03-03-
2014: Dagmar Marijn, dochter 
van E. Snel en D.van Wijngaar-
den, geboren te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 27-02-
2014: Hulsman, Johanna E., oud 
75 jaar, overleden te Beverwijk. 
Wonende te Limmen: 01-03-

2014: Kruiver, Catharina L., oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met M.C. de 
Jager. 05-03-2014: Friedrich, Pie-
ternella, oud 85 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A. van Elst. Wonende te Akers-
loot: 28-02-2014: Zonneveld, Ca-
tharina M. oud 75 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met C.P. Zijp. 

Burgerlijke Stand Castricum

Limmen – Tienduizend kurken, 
vijfduizend grote nieten, vier m2 
plaathout en dertig werkuren 
zijn in deze afbeelding van Ma-
rilyn Monroe verwerkt. Na de 
vraag van Limmen Ludiek heb-
ben John Scheepmaker en Ha-
rold van Vegten de afgelopen 
maand hard gewerkt om het mo-
zaïek gereed te krijgen. Op vrij-
dag 14 maart is zij nog een avond 
te bezichtigen vanaf 19.00 in De 
Kurkenhof op de Jan Valkering-
laan 1 in Limmen. Daarna gaat 
Marilyn Monroe op tournee naar 

Breda voor een aantal weken. 
Op vrijdagavond 14 maart orga-
niseert stichting Limmen Ludiek 
weer een kurkensorteeravond 
tussen 19.00 en 22.30 in De Kur-
kenhof. Iedereen wordt opgeroe-
pen om te komen helpen. Voor-
zitter Kees de Jong: ,,We hebben 
ruimte voor zeker tachtig vrijwil-
ligers en we hebben echt alle 
hulp hard nodig bij het uitsorte-
ren. Hier gaat echt heel veel tijd 
zitten.” Meer informatie op face-
book.com/stichtinglimmenludiek 
en op www.limmenludiek.nl.

Marilyn Monroe schittert

Regio - In de succesvolle se-
rie ‘Preek van de Leek’ die ook 
dit voorjaar in de Witte Kerk in 
Heiloo wordt gehouden, be-
treedt op zondag 16 maart de 
bekende tv-presentator Hen-
ny Huisman uit Bakkum de kan-
sel. Ooit gestart als drummer en 
disjockey heeft hij als tv-pre-
sentator zijn sporen verdiend 
als entertainer in talloze shows. 
In 2003 presenteerde Huisman 
voor het eerst een programma 
van de EO. In ‘Henny zoekt God’ 
knoopte hij gesprekken aan 
met verschillende christenen. 
Aan het eind van de reeks gaf 
hij aan zelf christen te zijn ge-
worden. In de Preek van de Leek 
brengt Henny op eigen wijze on-
der woorden welke waarden van 
belang zijn in het leven. En wel-
ke ‘boodschap’ zij graag meege-

Henny Huisman (s)preekt

ven aan de verzamelde toehoor-
ders. Trio Carp zorgt voor de mu-
zikale omlijsting. Aanvang 16.00 
uur, de toegang is gratis.

Castricum – Als wijkagent komt 
Bas Wijnen regelmatig situaties 
tegen die het inbrekers gemak-
kelijk maken een huis binnen te 
komen of spullen uit de schuur 
of tuin te ontvreemden. ,,Ik zie 
vaak poorten openstaan en deu-
ren van schuren. En daarin staan 
dan weer fietsen die niet op slot 
staan. Bij sommige mensen staat 
de deur uitnodigend open en lig-
gen hun kostbare zaken zo voor 
het grijpen. Denk dan een lap-
top, een tablet of een smarthp-
hone.”
Woninginbraak kan een gro-
te impact hebben op het gevoel 
van veiligheid. Er zijn vreemden 
in het huis geweest, ze hebben 
aan van alles gezeten en mis-
schien waardevolle spullen mee-
genomen. De politie doet er veel 
aan om inbrekers op te pakken. 

Waar valt wat te halen?
Zelf kan men er met verschillen-
de maatregelen voor zorgen dat 
inbreken in de woning niet ge-
makkelijk is. De meeste inbre-
kers gaan voor een snelle buit. 
Hoe langer ze bezig zijn de wo-
ning binnen te komen, hoe gro-
ter de kans dat ze het opgeven.
 





12 maart 20144

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.15 uur   

zondag 16.00 & 19.30 uur  
maandag 20.00 uur   dinsdag 19.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur  maandag 21.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Nebraska

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 uur  
maandag 18.45 uur   dinsdag 21.00 uur   

Kenau
vrijdag 13.30 uur 

zaterdag 16.00 uur    dinsdag 14.00 uur
Dallas Buyers Club

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  
dinsdag & woensdag 20.00 uur   

12 Years a Slave
vrijdag 13.30 uur   
Philomena

vrijdag 16.00 uur   
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 3D
zaterdag  & zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

Programma 13 maart t/m 19 maart 2014

Komedie Hartenstraat
Deze sprankelende romantische 
feelgood komedie speelt zich af 
in de Negen Straatjes in Amster-
dam. In dit dorpje in de stad lijkt 
iedereen op zoek naar liefde. Zo-
als de onverbeterlijke rokkenja-
ger Bas, de senioren Bep en Aart 
en het gesettelde stel Rein en 
Jacob. 
De enige die niet op zoek is naar 
liefde, is Daan. Hij woont hier 
met zijn dochter Saar in de Har-

tenstraat, waar hij zijn een ei-
gen zaak als traiteur heeft. Dan 
verschijnt Katje in zijn leven. De 
knappe modeontwerpster opent 
naast zijn winkel in de Harten-
straat een hippe modezaak. Als 
vlak voor het openingsfeest de 
catering onverwachts afbelt, 
moet Katje wel een beroep doen 
op Daan. Dat is vragen om narig-
heid: de twee zijn in alles elkaars 
tegenpool. 

Na ontvangst van een brief van 
een neploterij, denkt de knor-
rige vader Woody Grant dat hij 
in één klap rijk is geworden. De 
prijs van één miljoen dollar kan 
hij ophalen in Lincoln, Nebras-
ka, ruim duizend kilometer van 
zijn woonplaats. Hij is vastbeslo-
ten om zijn fortuin te incasseren, 

Nebraska zelfs als het betekent dat hij de 
afstand te voet moet afleggen. 

Zijn zoon David voelt zich ge-
dwongen hem te vergezellen. 
Onderweg stoppen ze in het ge-
boortedorp van Woody, waar fa-
milie en oude bekenden al snel 
hoogte krijgen van hun missie en 
Woody het gesprek van de dag 
wordt. 

Vrijdag zetten vijf kleinkun-
stenaars de zaal op z’n kop in 
Dorpsstraat23 in Castricum. Drie 
vrouwen en evenveel mannen 
spuien op uiteenlopende ma-
nieren hun kijk op het leven. De 
nieuw geïntroduceerde uitjes 
van Frank Boske brengen vooral 
veel leuke dingen voor een klein 
publiek. ,,Laat de kunst eens bij 
je op schoot komen zitten, laat 
je trakteren voor zeveneneenhal-
ve euro." 
Rob Feenstra is eerlijk, open en 
verrassend humoristisch. Mar-
jolein de Graaf staat al langer 

zingend op verschillende po-
dia, vrijdag praat en zingt ze ei-
gen liedjes en sketches. Ze weet 
zich versterkt door Renee en Bir-
git waarmee ze een uur lang een 
beroep doet op je lachspieren. 
En Chris Verlaan bezingt een fri-
vool bovenbuurmeisje in een  
te gehorig studentehuis. Op 21 
maart doet Merel Moistra voor 
de tweede keer haar avondvul-
lende one-womanshow ‘Mind-
fuck op wandelgympen.’ 
Kijk voor reserveren op www.
dorpsstraat23.nl. Aanvang 20.30 
uur.

Castricum - De groep Dark Ro-
sie brengt deze maand de twee-
de cd uit: ‘Dream on’. De Bak-
kumse Miranda Zuurbier (zang, 
accordeon), Castricummer Ton 
Hemmen (gitaar) en Haarlem-

mer Vincent Lamers (contrabas) 
hebben de afgelopen jaren aan 
het album gewerkt: geschreven 
en gearrangeerd, geschaafd en 
geslepen, gewikt en gewogen. 
Met als resultaat twaalf pak-

Tweede cd Dark Rosie

kende luisterliedjes waarin veel 
muziekstijlen doorklinken: van 
Franse musette en Afro-Cubaa-
nse ritmes tot invloeden uit folk, 
blues en pop.

Dark Rosie is een beetje ‘dark’, 
een beetje donker. Maar niet 
somber. Noem het liever wee-
moedig, een hang naar ingeto-
gen, bespiegelende muziek. Om 
op andere momenten los te bre-
ken in complete gekte. Het num-
mer ‘Dream on’ raast, anders 
dan de titel doet vermoeden, als 
een koortsdroom aan je voor-
bij. En in het aardse ‘From pillar 
to post’ heeft Miranda nog een 
rekening te vereffenen met een 
plaatselijke ambtenaar. Op het 
podium wordt de groep de laat-
ste tijd versterkt door Alkmaar-
der Mark Minnema die mando-
line, gitaar en slidegitaar speelt. 
Op de cd is zijn ‘glijgitaar’ op een 
nummer te horen. 
De cd is te bestellen via www.
darkrosie.nl. De cd-presentatie 
is op zondag 30 maart in Stayo-
kay in Haarlem, Jan Gijzenpad 
3. Aanvang 15.00 uur. Foto: Er-
na Faust.

Limmen - Op zondag 16 maart 
vanaf 16.00 uur speelt het Ber-
gens Jazz Orkest bij de Jazz Ses-
sion Club in Vredeburg. Het Ber-
gens Jazz Orkest bestaat naast 
een zangeres uit vier man ritme 
en vijf blazers. 

Met haar elan en expressieve 
geluid geeft zangeres Erna aan 
elk optreden iets aparts mee. Bil-
lie Holiday is een van haar inspi-
ratiebronnen en dat laat ze af en 

toe goed horen. Dit is het laat-
ste optreden van de band in deze 
vorm, want enige leden stoppen. 
Erna: ,,Jammer natuurlijk, maar 
we hebben het jarenlang erg 
plezierig met elkaar gehad, seri-
eus gewerkt, van elkaar geleerd, 
hoogte- en dieptepunten beleefd 
en veel gelachen. Een hele reeks 
geslaagde optredens blijft in on-
ze herinnering. We hopen dat 16 
maart daar bij zal horen en gaan 
daar alles aan doen!”

Bergens Jazz Orkest in 
Vredeburg in Limmen

Castricum - Vanaf woensdag 
26 maart start bij Toonbeeld het 
Sterrenkoor; een koor voor ie-
dereen van zes tot en met tien 

Nieuw kinderkoor Toonbeeld
jaar. Het koor gaat tien lessen 
oefenen en sluit dit af met een 
optreden tijdens de KunstFiets-
Route Castricum. De repeti-

ties vinden plaats op woensdag 
van 15.00 tot 15.45 uur. Aanmel-
den kan via www.toonbeeld.tv. 
Wie eerst wil proefdraaien op 26 
maart meldt dit via 0251 659012 
of tnbeeld@xs4all.nl. 

Limmen - Wim Krom van Aqua-
rium Vrienden Club Vivaria be-
haalde zaterdag in Nieuwe Nie-
dorp met zijn zeewateraqua-
rium 387,5 punten. En dat was 
goed voor een zilveren diploma 

Zilver voor Wim en deelname aan de landelijke 
huiskeuring later dit jaar. 

Cor Kerssens uit Akersloot kreeg 
voor zijn gezelschapsaquarium 
384 punten en een bronzen di-
ploma. Beiden gingen met een 
beker naar huis. 
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Castricum – De gemeente-
raadsverkiezingen vinden plaats 
op 19 maart. Wie nog niet welke 
partij zijn of haar stem verdiend, 
kan gebruikmaken van het kies-
kompas. Door te reageren op 
een aantal stellingen wordt be-
paald waar men staat in het poli-

tieke landschap van de gemeen-
te. Het adres is https://castricum.
kieskompas.nl.
Maar het is ook mogelijk om 
zaterdag naar winkelcentrum 
Geesterduin te gaan waar al-
le partijen zijn vertegenwoor-
digd. Men kan hier terecht met 

allerlei vragen over het beleid 
en de plannen van de gemeen-
te. Over Landal Green Park bij-
voorbeeld, de samenvoeging van 
gemeenten, het voortbestaan 
van het Strandvondstenmuseum, 
het losloopgebied in Noord End 
of de inrichting van het strand-

Castricum.kieskompas.nl.
Verkiezingsmarkt in winkelcentrum Geesterduin

plateau. Natuurlijk kan men ook 
kennismaken met de toekomsti-
ge raadsleden en/of wethouders. 
Want zij zijn het die de inwoners 
straks bij de gemeente vertegen-
woordigen en de komende vier 
jaar uitmaken wat wel en wat 
geen prioriteit heeft.

Rotonde Rijksstraatweg
Heemskerk - Maandag zijn 
de werkzaamheden gestart 
voor de aanleg van de rotonde 
Rijkstraatweg – Marquettelaan 
en het aanpassen van de snel-
heid van 80 naar 60 km/u tussen 
Heemskerk en Castricum. 

Het werk wordt drie fases uitge-
voerd. Gedurende de eerste fase 
wordt de Marquettelaan tussen 
de Rijkstraatweg en de begraaf-
plaats Eikenhof afgesloten voor 
alle verkeer. Deze werkzaamhe-
den vinden plaats van maart tot 

en met juni. In fase twee wordt 
de Rijkstraatweg voor gemoto-
riseerd verkeer afgesloten tus-
sen de Oudendijk en de Mar-
quettelaan. Het doorgaande ver-
keer van de Rijkstraatweg wordt 
over de nieuwe rotonde omge-
leid via de Marquettelaan, Jonk-
heer Geverslaan, Jan Ligthart-
straat, Starweg en vice versa. 
Deze werkzaamheden vinden 
plaats vanaf juni tot begin juli. 
Vanaf de derde fase wordt de ro-
tonde volledig in gebruikgeno-
men voor alle verkeer. 

Castricum - Martijn Maat en 
Noah de Winter waren bij bur-
gemeester Mans op bezoek in 
verband met de aanvraag van 
een vergunning voor een snoep-
kraam. De twee jongens uit 
groep 5 van de Paulusschool 
hadden vorig een vergunning 
aangevraagd. Omdat het alle-
maal wel heel lang duurde, heeft 
de burgemeester tijd voor hen 

 

Castricum - Zondag 16 maart 
heeft de Castricumse televisie-
zender C-TV een primeur. Bij 
Toonbeeld organiseert C-TV het 
grote slotdebat tussen de lijst-
trekkers van alle politieke partij-
en in Castricum. Vanaf 20.00 uur 
zullen onder leiding van Peter 
van Raalte en Sander Verschoor 
de degens worden gekruist. Er 
wordt uitgekeken naar een pit-
tig debat, want de belangen zijn 
groot. Er zijn namelijk nog veel 
zwevende kiezers te winnen en 
daarom zal het voor de lijsttrek-
kers belangrijk zijn om als bes-

te uit de bus te komen. Het be-
treft de eerste live-uitzending 
sinds het bestaan van de zender. 
Mirko Carton van het Castricum-
se MiVision staat voor de uitda-
ging om deze avond samen met 
een team van vrijwilligers tech-
nisch te laten slagen. Het slotde-
bat wordt ook live uitgezonden 
op Castricum105. Tot de verkie-
zingsdag op19 maart zal het de-
bat herhaald worden op C-TV.
Tot de verkiezingen worden elke 
dag de interviews die Peter van 
Raalte en Sander Verschoor in 
februari hadden met de lijsttrek-

Verkiezingen op C-TV 
en radio Castricum105

kers van alle politieke partijen 
herhaald.
In een nieuwe aflevering van 
talkshow Couleur LoCALe zijn 
de vier wethouders Portegies 
(VVD), Meijer (CKenG), Mosk 
(CDA) en Klijnstra (D66) te gast. 
De uitzending is vanaf 12 maart 
te zien op C-TV.
Op de verkiezingsdag zelf begint 
de radio-uitzending Castricum 
Kiest om 12.00 uur tot er een uit-
slag is. Op ‘the day after’ wor-
den alle lijsttrekkers nog eens 
gebeld in een ochtendradiopro-
gramma op Castricum105 voor 
een terugblik op de verkiezings-
dag. De radio-uitzending Castri-
cum Koos begint om 8.00 uur en 
duurt tot 10.00 uur. mroepCastri-
cum, op Facebook via www.face-
book.com/OmroepCastricum.

Limmen - Er moet dit jaar nog 
werk gemaakt worden van een 
inrichtingsplan voor de musea-
le hoek in Limmen. De VrijeLijst 
is bezorgd dat wanneer de uit-
voering nog langer op zich laat 
wachten, de gemeentebijdrage - 
ruim 74000 euro - zal terugvloei-
en naar de gemeentekas. De 
gelden voor de museale
hoek zijn twaalf jaar geleden ge-
reserveerd bij de fusie van Lim-
men met Castricum. Petra Nord-
holt en Ron de Haan, kandidaten 
voor De VrijeLijst voor de nieuwe 
raadsperiode, zijn hierover in ge-
sprek met de Stichting Oud Lim-

men. Een werkgroep gaat zich 
deze week buigen over het plan 
voor een bouwkundige opknap-
beurt van de voormalige brand-
weerkazerne aan de Schoolweg.
De VrijeLijst hoopt dat het com-
plex na de restauratie geschikt 
is voor een culturele program-
mering en bloembollenmuseum, 
liefst jaarrond. Die wens heeft 
‘buurman’ Oud Limmen ook. De 
VrijeLijst is bezorgd dat Limmen 
een kans laat liggen om de gel-
den die destijds zijn gereser-
veerd, niet worden besteed om 
Limmen een culturele impuls te 
geven.”

Museale hoek Limmen

vrijgemaakt. Hij bood zijn excuus 
aan en trakteerde op chips en 
cola. Binnenkort heeft het twee-
tal een afspraak met de markt-
meester om met hem ‘mee te lo-
pen´ en te oefenen op de vrij-
dagmarkt. Omdat zij nog te jong 
zijn voor een echte vergunning, 
adviseerde de burgemeester om 
alvast op Koningsdag een kraam 
te bemannen.

GDB kijkt vooruit
Castricum - GDB blijft maxi-
maal streven om de ‘burger cen-
traal te stellen in sterke ker-
nen’. Volgens GDB moet Castri-
cum een gezonde en betaalba-
re gemeente zijn. Herman Ster-
ken, nummer drie op de lijst van 
GDB: ,,Dit betekent dat niet alles 
kan. Er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden en duidelijk aan-
gegeven waaraan de belasting-
gelden van de inwoners worden 
besteed.” Daarnaast moeten vol-
gend GDB bij belangrijke zaken 
inwoners vroeg geraadpleegd 
worden en de burger moet meer 
ruimte krijgen voor eigen initia-
tieven. ,,Burgerparticipatie is een 
kans om sterk uit de economi-
sche crisis te komen. De des-
kundigheid en expertise die in-
woners en bedrijven te bieden 
hebben, moeten optimaal be-
nut worden. Zowel in fysieke- 
als psychische zin moet de bur-
ger zich geborgen weten bin-
nen de gemeenschap. Veiligheid 
is daarbij een belangrijk aspect.”

Limmen - Een bewoner van het 
Nauwelaantje wilde een nieuw 
hekje plaatsen in zijn voortuin, 
maar dat ging meteen mis. Hij 
sloeg het paaltje door een gas-
leiding. Er ontstond een lek en 
de brandweer werd gebeld. Die 
heeft het lek gedicht onder grote 
belangstelling van buurtbewo-
ners. Foto: Lucas Hazes.

Oeps, 
foutje...

Castricum -  In Den Haag vond 
de veertigste editie van de City-
Pier-City run plaats; het toneel 

Brons op NK voor het Nederlands Kampioen-
schap halve marathon. 
Het brons was na de 21,1 kilo-
meter voor Team Distance Run-
ners atleet Ronald Schröer in 
1:04,28. 
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Gemeente- en Dorpsbelang 
(GDB) is er klaar voor
De gemeenteraadsverkie-
zingen staan voor de deur.  
19 maart is het zover. Als 
het aan het GDB ligt zal het  
plaatselijke politieke land-
schap behoorlijk veranderen. 
Het grote aantal partijen le-
vert alleen maar verwarring 
op.
 
Drie lokale partijen. Het is nau-
welijks uit te leggen. De ene par-
tij is ontstaan met een flinke do-
sis opportunisme (CKenG). Als 
het bij de ene partij niet kan, dan 
richt ik er zelf één op. De ande-
re partij (VrijeLijst) uit politie-
ke onvrede. Als ik hier niet mijn 
zin krijg, dan begin ik lekker voor 
mezelf.
 
GDB is een echte lokale par-
tij, geworteld in de plaatselij-
ke politiek en na de samenvoe-
ging ontstaan uit drie bekende 
plaatselijke groeperingen, na-
melijk CastricumActief, Limmer-
Gemeenschap en VrijeLijstA-
kersloot. GBD is een partij met 
heldere standpunten die de be-
langen van de inwoners hoog 
heeft zitten.

Het BuitenGeBieD is vAn 
De Boeren

Het buitengebied of platte-
land. inwoners die er graag 
willen wonen en gemeen-
ten die er hun uitbreiding van 
woningen zoeken. GDB, Ge-
meente- en dorpsbelang is 
daar niet voor.

Het uitgangspunt is dat burger-
woningen in het buitengebied 
niet kunnen.  Ook de gemeente 
moet niet meedoen aan het be-
bouwen van het buitengebied. 
De tijd is voorbij dat het buiten-
gebied wordt opgeofferd voor de 
bouw van nieuwe woonwijken. 
Het moet mogelijk zijn om ex-
tra woonruimte te creëren voor 
de rustende boer, zonder dat er 
een zelfstandige burgerwoning 
kan ontstaan.  

GDB lAAt De BelAstinGen 
niet stijGen

Als woningbezitter betaalt 
u jaarlijks onroerendezaak- 
belasting (oZB). ook gebrui-
kers van bedrijfspanden beta-
len oZB. Huurders hoeven dat 
sinds 2006 niet meer.

De gemeente mag de OZB  jaar-
lijks aanpassen; meestal gaat 
de OZB dan omhoog.  Daalt  de 
waarde van uw huis, dan ver-
hoogt de gemeente meestal het 
percentage om toch dezelfde 
opbrengst te krijgen en tot een 
sluitende begroting te komen. 
Een lagere waarde van uw huis 
kan zo dus toch tot een hogere 
OZB-aanslag leiden. Raar maar 
waar. De GDBfractie wil dat de 
lokale belastingen (OZB) niet 
stijgen, ook niet met een infla-
tiepercentage. Gemeenten mo-
gen een (dreigend) tekort op de 
begroting niet afwentelen op ei-
genwoningbezitters door de on-
roerendzaakbelasting te verho-
gen.

BAAs in eiGen kern
GDB beschouwt de inwoners 
als ervaringsdeskundigen en 
als opdrachtgevers, zeker als 
het over hun eigen buurt gaat. 
juist daarom wil GDB actief 
burgerschap stimuleren en 
bevorderen dat de gemeen-
te inwoners laat meedenken, 
meebepalen en meewerken 
aan een samenleving, die hen 
het beste past.

De gemeente ontwikkelt in (digi-
taal) dialoog met belanghebben-
den het beleid en gaat meer de 
discussie aan. GDB wil ook dat 
de gemeente de inwoners faci-
liteert, zodat zij meer voor hun 
dorp  kunnen betekenen. Ook 
wil GDB dat de gemeente ten-
minste één keer per jaar met de 
inwoners in gesprek gaat over 
leefbaarheid in hun dorp. Onder-
werpen kunnen zijn: krimp, in-
breidingen, groenbeheer,  speel-
plekken en (verkeers)veiligheid. 

BeHouD ZwemBAD DAm-
peGHeest en sportHAl 
D’enterij 

GDB vindt dat zwemmen voor 
kinderen en ouderen heel 
belangrijk is. Het zwembad 
Dampegheest  is voor de in-
woners van limmen onmis-
baar. juist daarom wil GDB 
actief meedenken over oplos-
singen. De gemeente dient de 
mogelijkheid te bieden voor 
de ondernemer om exploita-
tie voor de toekomst mogelijk 
te maken.
 
De coalitiepartijen, VVD, CKenG, 
CDA en D’66 in de gemeente-
raad hebben besloten geen sub-
sidie meer te verlenen voor het 
openluchtzwembad Dampeg-
heest in Limmen. GDB was te-
gen dit besluit. Als er niets ge-
beurt dreigt het doek te vallen 
voor dit prachtige zwembad. Een 
handtekeningenactie leverde al 
duizenden handtekeningen op. 
Met steun van de inwoners van 
Limmen zal GDB bij de komende 
begroting weer een motie indie-
nen voor een financiële bijdrage 
aan het zwembad Dampegheest 
dat veel te bieden heeft zoals 
een gezellige speelweide , sport- 
en speeltoestellen, kanovaren en 
vlottenbouw.

CAstriCumpAs: 
ieDereen Doet mee
De fractie van GDB (Gemeen-
te en Dorpsbelang) stelt voor 
om de Caspas  (Casticumpas) 
in te voeren. De meerderheid 
van de raad steunde dit.

De CasPas kan financieel voor-
deel geven bij het deelnemen 
aan alle mooie activiteiten die 
de gemeente Castricum te bie-
den heeft, zoals het lidmaat-
schap van een sportclub, be-
zoek aan het museum of theater, 
een cursus of een abonnement 
op de bibliotheek. Ook geeft de  
CasPas korting bij winkels en 
restaurants. 

een BloemBollenmuseum 
in De museAle Hoek 

De museale hoek is gevestigd 
in de voormalige brandweer-
kazerne aan de schoolweg in 
limmen. wat zou het nu niet 
mooi zijn als in het gebouw ook 
een bloembollenmuseum komt. 

Naast de middeleeuwse kerk aan 
de Zuidkerkenlaan ligt een ter-
rein dat ter plaatse bekend staat 
als “De Torencroft”. Daar bevindt 
zich de Hortus Bulborum, een le-
vend museum dat de geschie-
denis laat zien van de bollencul-
tuur in Holland. De tulpen, nar-
cissen en hyacinten die er ieder 
jaar staan opgeplant vormen een 
levend archief. 
GDB ziet graag dat het bloem-
bollenmuseum er komt. Lim-
men is toe aan de afronding van 
de Museale hoek met een his-
torische kerk uit 744, dorpshuis 
“Ons Huis”, de Hortus Bulborum, 
een onderkomen voor Stichting 
Oud Limmen en harmonie Ex-
celsior en een bloembollenmu-
seum.    

uitBreiDen p+r stAtion

p+r, het parkeerterrein bij 
het treinstation is bedoeld 
voor automobilisten die daar-
na met de trein verder reizen. 

Het parkeerterrein achter het 
station in Castricum staat mud-
vol. Het is ’s morgens erg moei-
lijk een plekje voor de auto te 
vinden. Het parkeerterrein bij Vi-
tesse wordt, en een ander par-
ticulier terrein aan de Puikman 
werd ook al gebruikt. Nieuwe 
bebouwing achter het station zal 
ook parkeerruimte vragen die er 
nauwelijks is. Kortom uitbreiding 
van het P&Rterrein is volgens 
GDB dringend gewenst. 

HuiZen senioren Bouwen 
in woonHofjes.

De verzorgingsstaat staat  
onder druk. Het kabinet  
rutte heeft onlangs bekend-
gemaakt dat de verzorgings-
staat moet worden vervangen 
door de participatie maat-
schappij.  een woonvorm die 
daarbij past zijn de hofjes. 
mooie plekjes die een sfeer 
van geborgenheid ademen.

Ouderen stellen prijs op een  
veilige, rustige openbare ruimte 
rond hun woning. Het  ’s nachts 
kunnen afsluiten van een deel 
van de openbare ruimte kan 
daar een bijdrage aan leveren. 
Het GDB stelt voor de bouw  
van deze woningen in hofjes te 
bevorderen. Zorginstellingen 
denken, helpen en bouwen mee.
In Limmen,  Akersloot, Bakkum 
en Castricum  moet volgens 
GDB ruimte zijn om hofjes als 
woonvorm te bouwen.

GDB BrenGen en HAlen

Gemeente- en Dorpsbe-
langen (GDB) biedt op  
woensdag 19 maart, de 
dag van de gemeente-
raadsverkiezingen,  gratis  
vervoer aan. Het vervoer 
is bedoeld voor kiezers 
uit Castricum, Bakkum,  
limmen, Akersloot en De 
woude die moeilijk zelf naar 
het stemlokaal kunnen.

kiezers die slecht ter been 
zijn kunnen vanaf vandaag 
een afspraak maken met 
marlies op telefoonnum-
mer 06 3158 4964. Graag 
na 18.00 uur.

we doen het graag voor u.

GDB, namens u.
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Samen kunnen we meer

Besturen
Binnen de gemeenteraad heeft 
het CDA drie zetels (van de 23). 
Fred Mosk, de opvolger van me-
vrouw Marianne Zonjee-Zonne-
veld, is namens het CDA Wet-
houder van o.a. Sociaal Beleid. 
Respect voor elkaar, betrokken-
heid en betrouwbaarheid vindt 
CDA-Castricum belangrijk.

Wat heeft het CDA-Castricum 
in de afgelopen 4 jaar be-
reikt, o.a.:
• Financiën zijn op orde!
• Afvalstoffenheffi ng is verlaagd!
• Actief uitgevoerd sociaal beleid!
• Dorpsstraat in Castricum werd 

fi etsstraat!
• Sport, school en cultuur werken 

meer samen!
• Fietspad Akersloot/Castricum 

is klaar!
• Twee nieuwe ponten in 

Akersloot!
• Zwembad Dampegheest is 

open gebleven!
• Buitenwegen zijn op ons voor-

stel overgenomen!
• Er zijn veel zonnepanelen bij 

gekomen!

CDA-visie voor de komende 
vier jaar:

Sociaal beleid
• Prioriteit aan jeugdzorg, WMO 

en werkgelegenheid. 
• Gemeentehuis in Castricum is 

hoofdvestiging van de samen-

werkende BUCH-gemeenten. 
In alle gemeenten blijft een ei-
gen loket voor burgers.

• Het gelabelde Rijksgeld is 
 100 % beschikbaar voor zorg.
• Nauwe samenwerking tussen 

welzijn en gezondheidszorg in 
de wijken.

• Sociale woningbouw gaat door; 
voor senioren worden er vol-
doende betaalbare koop- en   

 huurwoningen gebouwd. 
Woonlagen boven Geesterduin 
voor sociale sector.

• Voorzieningen zoals het Kruis-
punt blijven behouden.

Woonbeleid
• Senioren stromen door naar se-

niorwoningen. Voor de jonge 
gezinnen komen zo meer ge-
zinshuizen beschikbaar.

• De woonbehoefte bepaalt het 
bouwbeleid en is per kern ver-
schillend.

• Bouw in de kleine kernen Lim-
men en Akersloot heeft de 
voorkeur. Meer inwoners helpt 
de voorzieningen in stand hou-
den.

• Initiatieven voor kleinschalige 
woongemeenschappen worden 
mogelijk gemaakt.

Economie, recreatie 
en toerisme
• De werkgelegenheid in on-

ze kernen groeit door het toe-
risme. 

• Het centrum van Castricum is 

door ondernemers en gemeen-
te gezamenlijk aantrekkelijk ge-
maakt.

• Het Huis van Hilde heeft een 
forse toename van het bezoek 
in het centrum opgeleverd.

• De watersportmogelijkheden 
aan het Alkmaardermeer zijn 
verder ontwikkeld. 

• Het CDA voorstel voor kort par-
keren bij het strand is gerea-
liseerd.

• Leegstand in het centrum 
wordt voorkomen door beper-
king uitbreiding Geesterduin.

Sport
• Er wordt niet beknibbeld op 

sport.
• De sportpas (voor jongeren) 

blijft intact.
• Faciliteiten voor gehandicap-

tensport behouden we.

Openbare ruimte en verkeer
• Het CDA-plan voor de verbre-

ding van de spoorwegovergang
• Beverwijkerstraat is klaar, de 

doorstroming is verbeterd. 
• Het stationsplein is opgeknapt 

met een goede aansluiting op 
de Burgemeester Mooijstraat 
Voetgangers en fi etsers passe-
ren het spoor door een tunnel.

• De inwoners van De Woude 
hebben aparte tarieven.

• De Dorpsstraat blijft als fi ets-
straat ingericht.

• De Rijksweg in Limmen is vei-
liger gemaakt met een rotonde 

en twee beveiligde oversteek-
plaatsen. Essentieel voor het 
veilig bereiken van de school 
en de sporthal.

• De aansluiting op de A9 ter 
hoogte van Heiloo wordt aan-
gelegd. De verkeersdruk door 
Limmen en Akersloot zijn afge-
nomen. 

• Het hondenbeleid is in overleg 
tussen de betrokkenen vastge-
legd. Er gelden gedragsregels.

Financiën
• De gemeentebegroting is po-

sitief. De schulden van de ge-
meente zijn verder terugge-
drongen. 

• De gemeentelijke belastingen 
volgen de infl atie. Ze worden 
niet extra verhoogd.

• Het inhuren van dure exter-
ne adviseurs is verder terug-
gedrongen mede door de sa-
menwerking van de BUCH-ge-
meenten.

Duurzaamheid en energie-
beleid
• De woningbouwvereniging 

voert voor alle huurhuizen een 
plan uit om tot energiebespa-
ring te komen. De gemeente 
doet daar in mee.

• Op alle openbare gebouwen en 
scholen zijn zonnepanelen ge-
legd. Het energieverbruik van 
de gemeente is met de helft te-
ruggedrongen. 

1-Het gaat om de samenleving, 
niet de overheid
Wij geloven in een maatschap-
pij, die werkt aan een betere sa-
menleving. De overheid is dienst-
baar. Een sociaal “vangnet is geen 
hangmat”.

2-Iedereen in de gemeente 
Castricum heeft een taak. 
Helaas heeft niet iedereen een 
baan; Sommigen kunnen niet wer-
ken. Iedereen die kan, doet mee. 
Je werkt, je doet vrijwilligerswerk 
of volgt een opleiding.
 
3-We werken mee aan een sta-
biele lokale economie. 
Veel ondernemers hebben het niet 
makkelijk. Voor onze gemeente 
zijn zij wel belangrijk.
Wij zorgen voor een goed functi-
onerende omgeving voor de on-
dernemer.

4-We bestrijden hufterigheid 
en staan voor veiligheid. 
Fatsoenlijke mensen zijn de norm. 
Dat geldt voor opruimen van hon-
denpoep, voor lawaaioverlast, voor 
het verkeer.
“Fatsoen moet je doen”.

5-De familie-  vrienden en ge-
zinsverbanden zijn het funda-
ment voor elke samenleving. 
Die verbanden kunnen met elkaar 
veel opvangen. Samen is beter dan 
ieder voor zich!

6-Een zelfstandig Castri-
cum, sterk verbonden met 
de regio. 
Op korte termijn komen er 
steeds meer taken naar de ge-
meente. Participatiewet, WMO, 
Jeugdzorg. Regionale samen-
werking is nodig; zo blijft de 
kwaliteit voor de burger behou-
den. Een krachtig gemeentebe-
stuur staat dicht zijn inwoners.

7 Een gezonde en betaalbare 
toekomst.
We schuiven niet door, we zorgen 
dat de fi nanciën kloppen. 
We zorgen voor een samenleving 
die duurzaam is en blijft.
Voor onszelf en onze kinderen.

 CDAcastricum
 cdacastricum

www.cdacastricum.nl

Speerpunten

(foto: Mountain Factory)
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PvdA in gesprek met inwoners

Ans Pelzer in gesprek met 
Wim en Loes Peppelman: 

“Gemeenten moeten wat be-
treft zorg zelf de regie gaan 
nemen en niet alles aan de 
markt over laten!”

Tachtig jaar zijn ze, het echtpaar 
Wim en Loes. Ze hebben het 
goed getweeën. Eerst krijg ik een 
rondleiding door hun leeftijd-
proof huis. Over dat huis is nage-
dacht. Wasmachine en droger op 
een verhoging, beugels in bad-
kamer en wc, een douchestoeltje 
en nergens drempels. Zo nu en 
dan worden ze gehinderd door 
lichamelijke problemen. Maar, zo 
zeggen ze, met wat hulp redden 
we ons wel. Ze stonden wel raar 
te kijken toen er na een zieken-
huisopname van Loes plots een 
verpleegkundige voor de deur 
stond. De hulp bij het wassen 
was fijn, maar wie dat geregeld 
had? Om het bed te verschonen 
moest er iemand anders komen. 
Van de thuiszorg. Vreemd hoor. 

Zorgen hebben ze over de toe-
komst van de zorg. Krijgen  
ouderen nog genoeg hulp als 
volgend jaar veel zorgtaken naar 
de gemeente gaan? Wie beslist 
daarover? Wim is er stellig over: 
,,Gemeenten moeten zelf de re-
gie gaan nemen en niet alles 
aan de markt over laten! En die 
keuken-tafelgesprekken waarin 
gekeken wordt naar wat mensen 
zelf wel of niet kunnen, moeten 
gevoerd worden door profes-
sionals. Sowieso moet er altijd 
een vertrouwenspersoon van de 
ouderen zelf bij zijn. Mensen van 
onze generatie zeggen gemak-
kelijk dat ze het wel redden. Ter-
wijl dat lang niet altijd het geval 

is”. Wim en Loes doen een drin-
gende oproep aan ouderen en 
de lokale politiek. “Verdiep je er 
in en denk goed na over hoe je 
de zorg in gaat richten!”

Peter Koppe in gesprek met 
Cornel Borst: 

“In een bedrijf als het mij-
ne, is er altijd te praten over  
herschikken van taken  
zodat iemand passend werk 
kan doen. Ook met een be-
perking.”

Cornel is directeur van AC Borst 
Bouw in Castricum. In zijn be-
drijf werken veertig mensen het 
bedrijf is honderd jaar oud. “Of 
er kansen zijn op werk bij lokale 
bedrijven? Ondanks alle sombe-
re verhalen over de bouw heb-
ben wij het tot vorig jaar goed 
kunnen redden. Ik zie voldoende 
perspectief voor het bedrijf. In-
middels hebben we voorma-
lige collega’s weer werk kunnen 
bieden. En onlangs hebben we 
een administratieve kracht extra 
aangenomen. Wij hebben lokaal 
geworven, omdat we lokaal ge-
worteld zijn”. 

Maatschappelijk betrokken on-
dernemen staat bij AC Borst 
Bouw hoog in het vaandel. Een 
bedrijf is voor mij en eerder 
voor mijn vader niet in de eerste 
plaats een manier om veel geld 
te verdienen, maar om een orga-
nisatie op te bouwen. Wij willen 
op onze manier bijdragen aan de 
lokale maatschappij en sociale 
binding bevorderen. Wij leveren 
financiële en andere bijdragen 
op cultureel maatschappelijk 
gebied, verzorgen lessen op ba-
sisscholen, maar bieden ook op-

leidingsplekken voor jongeren. 
We hebben nu drie leerling tim-
merlieden in opleiding. Goede 
vaklieden willen we uiteindelijk 
ook een baan bieden. De lan-
delijke overheid maakt het ons 
overigens niet gemakkelijk, als 
ondernemer krijg ik steeds meer 
verantwoordelijkheid en risico’s 
in de schoenen geschoven. 
Daardoor vrees ik dat uiteinde-
lijk niemand meer de zorg voor 
werknemers wil nemen”. 

De gemeente moet zich niet 
verschuilen achter regels stelt 
Cornel. “Als dat wordt aange-
pakt levert het een flinke kos-
tenbesparing voor iedereen 
op. Wees als gemeenten zelf 
ondernemender en geef meer-
jarige zekerheid. Wij en andere 
maatschappelijke organisaties 
kunnen best meedenken hoe we 
geld kunnen blijven verdienen 
en tegelijk onze inzet verknopen 
met lokale sociale doelstellingen. 
Of ik jongeren, oudere werklo-
zen of mensen met een arbeids-
beperking een kans zou geven? 
Jazeker, ik vind het belangrijk 
dat iedereen een kans krijgt en 
zich kan bewijzen, maar ik doe 
dat niet omdat ik verplicht word 
dat te doen. Daarbij zit niemand 
zit te wachten op verdringing van 
zittende werknemers. Wel stel ik 
als voorwaarde dat men echt 
gemotiveerd is en dat de men-
sen enige affiniteit hebben met 
het werk. In een bedrijf als het 
mijne, is er altijd te praten over 
herschikken van taken zodat ie-
mand passend werk kan doen. 
Ook met een beperking.”

Ada Greuter in gesprek met 
Margy van Gerwen: 

“Het was flink ploeteren om 
aan een woning te komen.”

Margy is 24 jaar en geboren in 
Bakkum. Ze werkt in het onder-
wijs en wilde in de gemeente 
Castricum blijven wonen. Dat is 
uiteindelijk gelukt. Maar net als 
voor veel van haar generatiege-
noten was het ploeteren om aan 
een woning te komen. ,,Ouderen 
moeten nog langer op zichzelf 
blijven wonen en dus vindt er 
nog minder doorstroming plaats. 
Voor jongeren wordt het steeds 
moeilijker om aan een huis te 
komen. Ik vind de informatie van 
de gemeente hierover minimaal 
en de website van de gemeente 
is onduidelijk.” 

Margy wil graag in Castricum 
blijven vanwege de bereikbaar-
heid, de mooie omgeving en de 
vele voorzieningen. Als vrijwil-
ligster is ze actief betrokken bij 
het Timmerdorp en jongeren-
centrum de Bakkerij. Theater De 
Clinghe, op het terrein van Dijk 
en Duin vond ze altijd een leuke 
plek voor voorstellingen van al-
lerlei Castricumse organisaties. 
,,Het wordt nu afgebroken. Waar 
moeten al die initiatieven van 
theater tot muziekoptredens nu 
naar toe?”

Sander Schmitz in gesprek 
met Herman Rijsdijk: 

“Het zwembad is een van  
de belangrijke locaties waar 
inwoners kunnen bewegen  
en leren zwemmen, heel  
belangrijk voor een kust-
plaats.”

Herman is directeur van het 
zwembad de Witte Brug in Cas-
tricum. ,,Het zwembad is een van 
de belangrijke locaties waar in-
woners kunnen bewegen en le-
ren zwemmen. Het leszwemmen 
is voor een gemeente als Castri-
cum extra belangrijk vanwege de 
locatie aan de kust. Daarnaast 
zijn er verschillende verenigin-
gen die gebruik maken van het 
zwembad en er vindt al jaren 
het schoolzwemmen plaats. In 
de omliggende gemeentes zijn 
er ook zwembaden maar die zijn 
vaak al volledig bezet of voldoen 
niet aan de eisen van verenigin-
gen en/of sportbonden.”  
Het huidige gebouw  van de 
Witte Brug is echter verouderd 
en heeft veel onderhoud nodig. 
Een projectgroep is bezig om te 
kijken wat de beste optie is voor 
de gemeente Castricum, renove-
ren of nieuwbouw? “ Mijn vraag 
aan de politiek is om de uitkom-
sten van dit onderzoek serieus te 
nemen en snelheid in het proces 
te houden. Op die manier wordt 
voorkomen dat het nodige on-
derhoud alsnog plaats moet vin-
den, de gemeenteraad moet snel 
en accuraat een besluit nemen.” 

Dave van Ooijen in gesprek 
met Lida Bruggeling: 

“Ik vind het heel belangrijk 
dat ouderen vriendelijk, gast-
vrij en behulpzaam tegemoet 
worden getreden. Dat is be-
langrijker dan de enorme pa-
pierwinkel.”

De mensen tevreden, dankbaar 
en gelukkig zien, daar gaat het 
Lida om. ,,Ik vind het heel be-
langrijk dat ouderen vriendelijk, 
gastvrij en behulpzaam tege-
moet worden getreden.” 

Lida Bruggeling werkt 39 jaar 
in zorgcentrum De Boogaert in 
Castricum. Daarnaast is ze  als 
vrijwilligster actief in datzelfde 
zorgcentrum. Lida nam vijf jaar 
geleden met twee collega’s het 
initiatief om jaarlijks een her-
denkingsdienst te organiseren 
voor degenen die in dat jaar in 
het zorgcentrum waren over-
leden. ,,Familieleden waarde-
ren deze bijeenkomsten”, aldus 
Lida. Verder is Lida ook vrijwil-
ligster bij Gouden Dagen. ,,Dat 
is een organisatie die wensen 
van ouderen in vervulling laat 
gaan, zoals een dagje naar het 
strand, winkelen of iemand een 
bezoekje brengen. Iets waar veel 
ouderen zelf, zonder hulp, niet 
meer toe in staat zijn.” Een grote 
ergernis vindt Lida de enorme 
papierwinkel en administra-
tie die in de zorg moet worden 
bijgehouden. ,,Dat dit niet eens 
wat minder kan!” Een goede 
ontwikkeling vindt ze wijkgericht 
werken. ,,Oudere bewoners uit 
de buurt kunnen sinds kort ook 
dagelijks voor € 8,75 een maaltijd 
gebruiken in het restaurant van 
De Boogaert. En zo’n bezoekje is 
ook nuttig voor het onderhouden 
van de buurtcontacten.” Voor 
haar vrijwilligerswerk kreeg zij 
vorig jaar uit handen van burge-
meester Mans een Koninklijke 
Onderscheiding.

Castricum
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D66 Castricum
Vooruit denken, verstandig doen
D66 Castricum is een middel-
grote partij met heldere idee-
en en werkbare oplossingen. 
Een serieuze plaatselijke par-
tij, met kandidaten uit Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Bakkum. Wij geloven in  
de eigen kracht van mensen, 
met ruimte voor eigen keu-
zes. Sociale doelen bereiken 
met liberale middelen. D66 
is een partij voor samenwer-
king en voor inspraak van de 
burger. D66 houdt niet van 
konkelen en kronkelen, ook 
al zijn compromissen soms 
noodzakelijk. D66 houdt van 
pragmatisch beleid en duide-
lijke taal.

Een sterke, leefbare gemeente
Volgens D66 mag je een ge-
meente sterk  noemen, als de 
economie op orde is en de in-
woners zich veilig en betrokken 
voelen. De afgelopen vier jaar 
heeft D66 met wethouder Klijn-
stra op financiën hard gewerkt 
aan het financieel gezonder 
maken van de gemeente. Dat is 
gelukt. Er zijn noodzakelijke for-
se bezuinigingen doorgevoerd 
zónder daarbij de belastingen 
te verhogen of voorzieningen te 
sluiten. 

De woonkernen en buitengebie-
den mogen hun groene karak-
ter niet verliezen. Dat betekent 
duurzaam en verantwoord bou-
wen. D66 streeft naar de status 
van klimaatneutrale gemeente. 
Samen met  inwoners en bedrij-
ven kunnen we in die richting 
stappen maken. 

Het is handig en verstandig om 
culturele activiteiten zoveel mo-
gelijk te concentreren in Nieuw 
Geesterhage. Wij zijn voorstan-
der van behoud van een goede 
zwemvoorziening.

Er gaat veel veranderen de ko-
mende periode door de nieuwe 
taken van de gemeente. Ons 
belangrijkste doel is om de ko-
mende vier jaar de taken op ge-
bied van jeugdzorg, langdurige 
zorg en arbeidsparticipatie, die 
vanuit het Rijk naar de gemeente 

worden doorgeschoven, soci-
aal, professioneel en met een 
hoge kwaliteit uit te voeren. Een 
monsterklus, waar D66 met alle 
landelijke kennis en kunde en 
contacten in het land goed is op 
voorbereid. 

Economie en toerisme
D66 is de laatste jaren dé on-
dernemerspartij geworden. Wij 
geven ondernemers de ruimte 

om te ondernemen. Geen rare 
regeltjes, maar een gemeente-
lijke overheid die snel, helder en 
laagdrempelig meedenkt. Een 
sterke lokale economie is on-
misbaar voor een vitale gemeen-
schap.

Een gevoelig onderwerp als het 
plan voor een Landal-park op 
de Zanderij leent zich volgens 
ons niet voor een snelle en on-
genuanceerde reactie. In het 
plan zitten grote kansen voor de 
gemeente Castricum, de Cas-
tricumse economie en de sta-
tionsomgeving, maar er zit ook 
een aantal grote haken en ogen 
aan. Wat ons betreft wordt er 
snel gestart met een haalbaar-
heidsonderzoek, inclusief natuur, 
ruimtelijke inpassing, verkeer, 
maatschappelijk draagvlak (!), 
zodat we een weloverwogen en 
goed geïnformeerd besluit kun-
nen nemen, in plaats van nu 
al, op basis van halve informa-
tie, het plan in de prullenbak te 
gooien.
De unieke ligging van Castricum 
is een machtige motor. Deze be-
langrijke pijler onder de levendig-
heid, economie én leefbaarheid, 
moet de prioriteit krijgen die het 
verdient. Castricum moet de uit-
straling van prettig en veilig fa-

miliestrand verder uitventen en 
ontwikkelingen die hier in passen 
verder stimuleren. D66 doet er 
alles aan om partijen die invloed 
hebben in beweging te krijgen. 
We zijn trots op onze bijdrage aan 
het toestaan van het overnachten 
en de jaarrondexploitatie aan het 
strand. 

Zorg
Er komt een massa nieuwe ta-
ken op ons af: op het gebied van 
jeugdzorg, langdurige zorg, wel-
zijn,  AWBZ , arbeidsparticipatie, 
WMO. Regionale samenwerking 
moet kunnen leiden tot behoud 
van kwaliteit. Heeft u een zorg-
vraag, dan willen wij u niet van 
loket naar loket sturen. Slechts 
één keer uw verhaal vertellen bij 
een sociaal wijkteam, dicht in de 
buurt. D66 wil beslist niet bezui-
nigen op het persoonsgebonden 
budget. Wij ondersteunen kleine 
(private) woon- en zorginitiatie-
ven. 
In de jeugdzorg stelt D66 het 
kind centraal. 
Arbeidsparticipatie staat bij ons 
hoog op de agenda. Doel  is 
mensen snel uit de bijstand te 
helpen of, beter, te voorkomen 
dat men in de bijstand belandt.  
Voor een uitkering mag een te-
genprestatie worden gevraagd, 
waarbij maatwerk voorop staat.

Politiek Café, landelijke lijnen
D66 Castricum hecht veel waar-
de aan het ontwikkelen en delen 
van kennis en ervaring. Wij zien 
ons als een lokale partij met een 
grote familie door heel Neder-
land. De afgelopen 4 jaar heeft 
D66 Castricum regelmatig Poli-
tieke Cafés georganiseerd over 
actuele onderwerpen. Daarbij 
waren naast lokale bestuurders 
ook steeds Tweede Kamerleden 
aanwezig. Onlangs nog in het 
Oude Raadhuis bij de lunch met 
ondernemers.

In de aanloop naar de verkie-
zingen worden u weer gouden 
bergen beloofd. Politiek is keuzes 
maken. Daarbij wordt nooit ieder-
een tegelijk volmaakt gelukkig. 
De uitdaging is voor Castricum 
de juiste keuzes te maken. Mis-
schien niet de meest populaire, 
maar wel de verstandigste beslis-
singen te nemen. En soms zijn 
verstandige keuzes wat minder 
populair. Binnen D66 denken wij 

vanuit sociaal-liberaal perspectief 
en nemen wij besluiten op basis 
van onderzoek en feitelijkheden. 
Vooruit denken, verstandig doen.
Als u wilt weten hoe er in de 
afgelopen 4 jaar is gestemd en 
of de politieke partijen ook echt 
waarmaken wat ze beloven kijk 
dan op: www.gemeenteraadcas-
tricum.nl . Deze site is een ini-
tiatief van onze D66 lijsttrekker 
Marcel Steeman. D66 kan hier 
met goed gevoel op terugkijken.

D66 Castricum heeft nog een 
veel uitgebreidere visie op de 
komende vier jaar. 

Kijk op www.d66Castricum.nl 
voor ons gehele verkiezings-
programma en onze standpun-
ten over, bijvoorbeeld, wonen, 
duurzaamheid, detailhandel en 
gemeentelijke belastingen. Of 
scan de QR-code en volg D66 op 
YouTube.

D66: een prima team, pragmatisch, duidelijk en deugdelijk





verkiezingen 2014verkiezingen 2014

GroenLinks ziet 
veerkracht en kansen
Duurzame en lokale oplossingen hard nodig!

Ons verkiezingsprogramma heet 
“Veerkracht” omdat GroenLinks 
iets tegenover de benaming 
“Heerlijkheid Castricum” wil zet-
ten; veel te gezapig en zelfge-
noegzaam. Leuk voor het te ont-
wikkelen toerisme in de gemeen-
te, maar er is meer te doen dan 
dat. Wij zien kansen voor het ont-
wikkelen van een samenhangend 
natuur- en cultuur- en toerisme-
beleid. Maar vooral zien wij kan-
sen om vanuit onze gemeente in 
deze tijd de transitie te maken 
naar een duurzamere en sociale-
re samenleving.

Met op de achtergrond wereld-
wijde problemen met het klimaat, 
het milieu en de financiële crisis 
is er veel werk aan de winkel. Wij 
willen van onze gemeente een 
plek maken waar mensen indivi-
dueel en in groepen veerkrach-
tig kunnen reageren op wat er op 
ze af komt en minder afhankelijk 
worden van fossiele brandstoffen 
en financiële middelen van het 
rijk of de gevestigde instellingen. 
Dat betekent niet dat we naar 
binnen gekeerd alleen maar naar 
onze eigen belangen en in onze 
gemeente gaan kijken, maar wel 
dat we in staat zullen zijn klap-
pen op te vangen die van buiten-
af komen.
 
Want het is voor GroenLinks dui-
delijk een illusie om te denken dat 

alles weer kan worden zoals voor 
2008, toen de financiële crisis be-
gon. En dat moeten we ook hele-
maal niet willen, gezien de enor-
me aantasting van het leefmilieu 
en het sociale onrecht die dat sy-
steem wereldwijd oplevert. De fi-
nanciële systemen drijven boven-
dien op gebakken lucht. Het rijk 
heeft er grote hoeveelheden be-
lastinggeld ingestopt, maar op de 
lange termijn is het systeem van 
schulden en rente op schulden 
en daar weer rente op enz. niet 
houdbaar. Om de gevolgen van 
het afbouwen van dat systeem op 
te vangen is veerkracht nodig.
 
Ook in onze gemeente voelen we 
de gevolgen van de crisis. Veel 
mensen zijn hun baan kwijt of 
dreigen deze te verliezen, hui-
zen staan “onder water”, jonge-
ren komen moeilijk aan werk, on-
dernemers kunnen moeilijk of 
geen kredieten krijgen. De inko-
menskloof is sinds men lijdt aan 
de ziekte “economitis”, waarbij de 
economie tot hoogste doel verhe-
ven is, steeds groter geworden. 
Ook in Nederland. 
Steeds grotere groepen men-
sen worden armer en wereldwijd 
stroomt het geld steeds meer 
naar een kleine groep rijken, ter-
wijl er steeds minder geld is voor 
voorzieningen waar we allemaal 
van profiteren. Wij vinden dit im-
moreel. 

GroenLinks ziet de problemen te-
gelijkertijd als kansen. Nog meer 
consumeren vinden wij geen op-
lossing. Wij willen een samen-
leving waarin economie slechts 
een van de ijkpunten is. Daar-
naast horen compassie met de 
medemens en natuurwaarden 
een even belangrijke plaats in 
te nemen. Zo krijgen we een sa-
menleving die duurzaam leefbaar 
is voor iedereen.

Op lokaal niveau zijn er steeds 
meer mensen die deze kansen 
ook zien. Of het nu om duurza-
me energie, een toerisme coöpe-
ratie, duurzame landbouw, een 
lokaal geldsysteem, of het opzet-
ten van een zelfhulporganisatie 
in de buurt gaat, dit zijn initiatie-
ven die GroenLinks graag onder-
steunt. Wij willen graag dat deze 
initiatieven breed gedragen wor-
den vanuit een visie op actief bur-
gerschap.

Sociaal gezien gaat er de komen-
de periode veel gebeuren. Lan-
delijke regelingen worden ge-
meentelijke taken, waardoor de 
gemeente keuzes moet maken. 
GroenLinks gaat daarbij uit van 
het recht om deel te nemen aan 
de samenleving, en volgt niet 
de huidige trend tot “verplichte” 
participatie als verkapte bezui-
nigingsmaatregel. Wij zullen al-
tijd oog houden voor de moge-

lijkheden van mensen en daarbij 
de zwakkeren in de samenleving 
niet laten vallen. Wij willen de re-
organisatie van de zorg en de uit-
keringen zo aanpakken dat we er 
met zijn allen sterker van worden.

U kunt van ons verwachten dat 
wij sport, kunst en cultuur in on-
ze gemeente zullen stimuleren, 
zowel voor de uitvoerders als de 
genieters ervan. 
Onze gemeente telt veel culture-
le- en sportverenigingen. Sport 
en cultuur verbinden mensen en 
zullen wat GroenLinks betreft een 
belangrijke rol spelen in de parti-
cipatiemaatschappij. Wij zijn dan 
ook helemaal niet blij met de be-
zuinigingen op cultuur van het 
huidige college.

Ook de onderwerpen als het 
open houden van het buitenge-
bied, waaronder de zanderij waar 
wij geen Landal vakantiepark wil-
len, en een duurzame vervanging 
van het zwembad vragen om 
GroenLinks oplossingen. 

In ons programma kunt u lezen 
welke standpunten GroenLinks 
inneemt in de belangrijke on-
derwerpen waar we in Castricum 
mee te maken hebben. Dat helpt 
u bij de keuze die u op 19 maart 
2014 gaat maken in het stem-
hokje. Kijk op https://castricum.
groenlinks.nl/standpunten

De kwaliteit van de zorg staat 
voorop, ook nadat de gemeen-
te daar verantwoordelijk voor is 
geworden in 2015.
De gemeente moet dus zorgvul-
dig aanbesteden, waarbij ze eisen 
stelt aan de kwaliteit van zorg én 
het budget bewaakt.

Geen uitbreiding of nieuwbouw 
in het buitengebied
GroenLinks is de enige partij die 
hier altijd pal voor heeft gestaan. 
Dus ook geen Landal vakantiepark 
op de Zanderij.

Castricum schaliegasvrij
Geen experimenten met scha-
liegaswinning, hoeveel geld of 
werk dat ook mag opleveren. We 
moeten af van fossiele brandstof-
fen en investeren in hernieuwba-
re energie.

Castricum energieneutraal en 
milieuvriendelijk.
Op alle geschikte daken komen 
zonnepanelen, zonneboilers. De 
circulaire economie wordt in gang 
gezet; afval voor de een is grond-
stof voor de ander. Er komt een 
energie en CO2-neutraal zwem-
bad.

Stop de stopwatch in de thuis-
zorg
Thuiszorgmedewerkers moeten 
zelf kunnen bepalen hoeveel tijd 
ze aan hun taken besteden, en er 
moet minder van dit budget naar 
het management.

Op het strand komt er alleen 
nog een watersportcentrum 
bij, daarna geen nieuwe be-
bouwing meer.
Het Castricumse strand is een fa-
miliestrand, geen commercieel 
pretpark.

Meer aandacht voor de ont-
wikkeling van Akersloot, De 
Woude en Limmen

Meer geld en mankracht voor 
jongerenwerk nieuwe stijl
GroenLinks wil jongeren stimule-
ren positieve activiteiten voor de 
eigen leeftijdsgroep te organise-
ren.

Meer betaalbare woningen 
voor jongeren, senioren en 
starters.

Vuurwerkverbod voor particu-
lieren
Er komt een groot centraal profes-
sioneel vuurwerk. Er gebeuren te-
veel ongelukken door waaghalzerij 
met vuurwerk. De dieren, het mil-
ieu en ouderen ondervinden veel 
overlast.

Speerpunten

GROENLINKS
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Castricum - Van november tot 
en met maart kunnen op be-
perkte tijden fietsen worden 
gehuurd en teruggebracht bij 
het NS-staion en in het week-
end is het helemaal niet mo-
gelijk. Janine Cornel-Draij-
er van GroenLinks heeft hier 
vragen over gesteld aan het 
college. 

,,Gedurende de maanden april 
tot en met oktober zijn de ope-

ningstijden tijdens werkdagen 
en de weekends weliswaar rui-
mer, maar de mogelijkheid van 
terugbrengen is beperkt. Dit 
perkt de energiezuinige jaar-
rondrecreatie sterk in. Boven-
dien zou een ruimere bezetting 
en daarmee openingstijden een 
mogelijkheid bieden om loka-
le werkgelegenheid te bevorde-
ren. Wij willen graag dat het col-
lege in gesprek gaat met de ex-
ploitant.”

GroenLinks wil ruimer 
verhuur fietsen bij NS 

D66 netwerkt voor het 
behoud van de intercity

Castricum -  Recent ontstond er 
enige commotie, omdat het be-
richt de wereld in kwam dat de 
NS de intercityverbinding tus-
sen Alkmaar en Haarlem wil 
gaan versoberen. D66 Castri-
cum is van mening dat de voor-
gestelde plannen ongunstig zijn 
voor de vele forenzen in Castri-
cum. En niet alleen voor hen, ook 
voor allen die naar of vanuit Cas-
tricum reizen.

D66 heeft korte lijnen tussen 
lokale en landelijke vertegen-
woordigers. Het Tweede Kamer-

lid Stientje van Veldhoven (D66) 
heeft 6 maart op verzoek van 
D66 Castricum tijdens het alge-
meen overleg ‘Milieu en infra-
structuur’ in de Tweede Kamer 
het belang van Castricum als 
druk intercitystation extra onder 
de aandacht gebracht bij staats-
secretaris Mansveld. Ook het 
Locov (‘landelijk overleg consu-
mentenbelangen openbaar ver-
voer’) komt binnenkort met een 
advies. D66 Castricum vertrouwt 
erop dat de intercity zo kan wor-
den behouden: ,,Actie, niet kake-
len maar eieren leggen.” 

Ron de Haan van De VrijeLijst

,,Hart voor elkaar en 
geen luchtfietserij”

Castricum - ,,De VrijeLijst wil 
dat Castricum als een warm 
thuis voelt. We bieden een veilige 
en sociale leefomgeving, waar-
bij mensen in een welstandsvrije 
gemeente meer invloed hebben 
op hun eigen woningbezit. On-
ze zee en het meer bij Akersloot 
verdienen onze aandacht en be-
scherming. We kunnen een goe-
de GGZ én onderwijsgemeente 
zijn met veel werkgelegenheid. 
Duinen en landelijk gebied zijn 
onze voor- én achtertuin!” 

Aan het woord is Ron de Haan, 
lijstaanvoerder voor de VrijeLijst. 
,,De VrijeLijst wil dat we ons met 
onze inwoners en ondernemers 
gaan richten op de dingen die 
goed voor ons zijn. Stop met op-
lossingen vinden in bungalow-

parken, spoortunnels en rand-
wegen. Temper de uitbreidings-
plannen met duizenden dure 
huizen tussen Limmen en Heiloo 
die de huizenverkoop op de lo-
kale markt compleet verstoren.” 
De Haan wil geen luchtfietse-
rij over economische groei en de 
voordelen van nog grotere win-
kelcentra. 
,,We hebben onze handen al vol 
aan het behouden van onze lo-
kale zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen, aan het beheer en on-
derhoud. We zijn goed bezig als 
we onze lokale woningmarkt op 
gang kunnen brengen, als we 
zorg hebben voor elkaar en voor 
onze mooie accommodaties. 
Cultureel kunnen we met het sa-
menvoegen van functies de lo-
kale economie en het toerisme 

versterken. De VrijeLijst vindt dat 
we onze dorpskernen vanuit het 
hart moeten beleven. Geef de 
kernen hun eigen dorpshart en 
koester ze. Lokale overheid, on-
dernemers en inwoners moeten 
elkaar gaan versterken, zodat de 
leefkwaliteit en de bestedingen 
van onze inwoners in de eigen 
gemeente gaan toenemen. Sa-
men investeren is samen oogs-
ten.”

Akersloot - ,,Eentje voor oma 
voor de zorg”, zeggen de jo-
chies die alle andere munten in 
het vakje van de sport gooien. 
De zorg staat opnieuw op num-
mer een bij de deelnemers aan 
de actie Burgerbegroting van de 
PvdA. Tweehonderd mensen de-
den mee. In Akersloot wordt veel 
aandacht gevraagd voor socia-
le woningbouw, werk en stoep-
tegels waar ouderen over val-
len. Jongeren zijn ongerust over 

de nog steeds oplopende werk-
loosheid en, zo weet een bank-
employee te vertellen, juist in die 
sector zullen de komende jaren 
nog veel banen verloren gaan. 
De banken gaan de dienstverle-
ning steeds verder automatise-
ren. Een 23-jarige vrouw wil dol-
graag in Akersloot blijven wonen 
maar hoe dat moet? Ze weet het 
niet. ,,Hopelijk komt er meer so-
ciale woningbouw in Akersloot. 
Ruimte genoeg.”

Uitslag Burgerbegroting PvdA: 

Akersloot wil sociale 
woningbouw en werk

Castricum - De raadsfrac-
tie van GDB (Gemeente en 
Dorpsbelang) heeft tijdens de 
begrotingsbehandeling 2014 
een motie ingediend met het 
verzoek aan het college om 
een onderzoek in te stellen 
naar het invoeren van de Ca-
spas. De meerderheid van de 
raad steunde deze motie. Er 
wordt aan gewerkt om deze 
pas eind 2014 in te voeren. 

De CasPas kan financieel voor-
deel geven bij het deelnemen 
aan allerlei activiteiten die Cas-
tricum te bieden heeft, zoals het 
lidmaatschap van een sportclub, 
bezoek aan het museum of the-
ater, een cursus of een abon-
nement op de bibliotheek. Ook 
geeft de CasPas korting bij win-
kels en restaurants. 

Cees Hollenberg, raadslid GDB: 
,,Doel is vooral om er voor te zor-
gen dat iedereen mee kan doen 
in het maatschappelijk leven; 
ook mensen met weinig inko-
men, zodat voor hen de drem-
pel om mee te doen lager wordt. 
De Caspas moet voor iedereen 
gelden. Alle inwoners van Cas-
tricum, maar ook mensen van 
buiten, willen we de mogelijk-
heid bieden om de Caspas te ko-
pen voor zo’n tien euro. Dat be-
drag heb je er zo uit! Voor men-
sen met een laag inkomen moet 
de CasPas gratis worden. Ook 
willen we kijken of studenten 
die zelfstandig in Castricum wo-
nen en aan een HBO of univer-
siteit studeren de pas gratis kun-
nen krijgen. GDB wil namelijk 
dat zoveel mogelijk mensen ge-
bruik kunnen maken van alles 
wat Castricum te bieden heeft.”

Dankzij 
GDB CasPas

Castricum - Woensdag 7 maart 
waren alle partijen uit Castricum 
uitgenodigd door de afdeling 
maatschappijleer van het Jac. 
P. Thijsse College voor een ver-
kiezingsdebat. De jongeren had-
den vragen over onder andere 
de handhaving van het alcohol-
beleid, samenwerking met ande-
re gemeenten, studiefinanciering 
en ook het veel besproken voor-
stel voor een Landal Greenpark. 

Namens het CDA Castricum 
stond lijsttrekker Wim Swart de 
jongeren te woord (foto). ,,Het 
CDA Castricum komt de jonge-

Verkiezingsdebat op school  

ren graag tegen in de lokale po-
litiek.”

www. .nl

www. .nl

Castricum - De PvdA wil met 
belangstellenden van gedach-
ten wisselen over vragen rond 
de zorg. Vragen als: krijg ik nog 
thuiszorg? Wie zorgt voor de 
chronisch zieken? Wat kan ik 
van de gemeente verwachten? 
En komt er één zorgloket voor al-
le kernen? De bijeenkomst vindt 

Zorgen over zorg?
plaats op maandag 17 maart  van 
14.00 tot 16.00 uur in de Mara-
nathakerk. Zorgexpert Henk 
van der Velden verzorgt een in-
leiding. Daarna wordt in kleine 
groepen gepraat met deskundi-
ge begeleiding. Over zorgen over 
zorg, nu en in de toekomst. Al-
le belangstellenden zijn welkom.
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Duynparc is verrijking
Ik ben het geheel eens met de zienswijze van de heer den Har-
der dat het park Duynparc een verrijking is voor Castricum. Al ja-
ren wordt er geroepen dat Castricum meer toeristische activitei-
ten moet hebben. Dit is een ideale mogelijkheid om dit te verwe-
zenlijken. Als je nu langs het spoor rijdt wordt de Zanderij al ont-
siert door het bedrijfspand van Kaptein Kaas. Hier is indertijd ver-
gunning verleend tot nieuwbouw in een kwetsbaar gebied. Het is 
een goede zaak dat deze bereid is te verhuizen naar IJmuiden. En 
er wordt weinig natuur vernield. Als je de Geversweg opgaat dan 
blijft er aan de rechterkant nog een prachtig gebied over. Indertijd 
is al toestemming verleend aan Klaas Molenaar om daar een villa te 
bouwen. De grote voordelen van het Duinparc zijn de ligging direct 
achter het station en de realisering van onder andere een zwem-
bad. Het personeel van de Witte Brug kan misschien overgaan naar 
dit nieuwe zwembad. Gasterij Kijk Uit zal hier veel voordeel van on-
dervinden met meer bezoekers. Menno Twisk kan zijn museum en 
pluktuin in dit gebied onderbrengen. Bovendien is er de mogelijk-
heid om in de manege verderop paarden te verhuren voor duin-
tochten. Tenslotte wordt er al gebouwd aan de Puikman en wordt 
het stationsgebied verfraaid. Het Duinparc is hier een mooie aan-
vulling op. De plaatselijke middenstand kan hier de vruchten van 
plukken. Het unieke van dit gebied ontgaat mij volledig, gezien de 
ontwikkelingen in het verleden. 
P.Q. van Daalen.  

Natuurbegraafplaats
Natuurmonumenten gaat natuurbegraafplaatsen realiseren. Het lijkt 
me dat Castricum daar een ideale locatie voor heeft; de Zanderij. 
We hoeven het dan ook niet meer te hebben over Landal Green 
Parks. Tevens kan men dan makkelijk van de ene begraafplaats 
(Onderlangs ) naar de andere lopen. 
Cor Martens, Castricum. 

Castricum - De VrijeLijst wil dat 
de gemeente en duinbeheerder
PWN Camping Bakkum gaan 
betrekken bij de mogelijkheden 
voor de komst van Landal Green 
Park naar Castricum aan Zee. 
Ron de Haan: ,,Ik zie geen po-
tentie op de Zanderij. Wel op het 
terrein van Kennemerduin Cam-
pings. De behoefte, vooral on-
der ouderen, aan betere facilitei-
ten neemt toe. Kamperen in een 
tent en tweedehands caravan is 
nog even leuk, maar in het nieu-
we kamperen dat we over der-

tig jaar jaarrond willen kunnen 
doen, zullen overal steeds meer 
en luxere huisjes staan. Het zal 
de toekomst van Camping Bak-
kum voor nog eens honderd jaar 
veiligstellen en levert dan wél 
een impuls aan zowel de econo-
mie, het leefklimaat en de cultu-
rele aantrekkelijkheid van de to-
tale gemeente. De infrastructuur 
is er al. Als nieuwe duingemeen-
te kunnen we zelfs een nieuwe 
gemeentenaam kiezen waarin 
de kracht van het verblijfstoeris-
me tot uitdrukking komt.”

,,Verleg focus Duinparc 
naar camping Bakkum”

Bakkum – Eerder werden de 
campagneposters van de VVD 
stelselmatig verwijderd van de 
aanplakborden in de gemeen-
te, dit keer bleef alleen de poster 
van CKenG hangen op de Vin-
kenbaan. 
Een voorbijganger ruimde de 
overblijfselen op en trof er een 
groot aantal lege bierblikjes aan. 

Men zou kunnen veronderstellen 
dat de vandalen aanhangers zijn 
van de lokale partij, maar of zij 
CKenG een dienst bewezen heb-
ben met hun actie, kan worden 
betwijfeld. 
Of wilden de vernielers met hun 
actie de partij juist een slechte 
naam bezorgen? Wie het weet 
mag het zeggen.  

Politiek bewuste vandalen?

Bakkum - Maandag 3 maart 
heeft wethouder Meijer de aftrap 
verricht voor de herinrichting bij 
de Heerweg. Samen met de heer 
Winter, bewoner en lid van de 
klankbordgroep, onthulde hij het 
bouwbord van de werkzaamhe-
den.
De weg krijgt een nieuwe inrich-
ting die het met name voor het 
langzame verkeer, fietsers en 
voetgangers, veiliger maakt. De 
fietspaden worden beter afge-
schermd, voor voetgangers over 

de hele lengte komt een voet-
pad . De bromfietsers blijven lan-
ger op de rijweg rijden, tot aan 
de oversteek ter hoogte van de 
voormalige jeugdherberg. Ook 
dat maakt het op het fietspad 
veiliger.
De echte werkzaamheden gaan 
in mei van start, wel worden nu 
al bomen gekapt. Later komen er 
weer bomen voor in de plaats. 
Op de foto: de heer Winter (links) 
en wethouder Meijer onthullen 
het bouwbord bij de Heereweg.

Aftrap werkzaamheden 
herinrichting Heereweg

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad 
De Witte Brug. Deze maand heb-
ben vijftig kandidaten een diplo-
ma behaald. Voor Zwemvaardig-
heid 2 zijn dat Joyce Jager, Isa 
Mol, Sophie Oberink en Britt 
Twiest, Djoeke de Ridder heeft 
haar Zwemvaardigheid 3 ge-
haald. Het A-diploma ging naar 
Kayjay Aberos, Hessel Bakkum, 
Daan de Boer, Britt Bonne, Jaline 
Boon, Roos Briefjes, Don Dekker, 
Jasmijn Dekker, Owen Dijkstal, 
Nina Esser, Quinn van der Graaf, 
Luuk de Groot, Eva Huisman, 
Rijk Huisman, Thijs de Jager, 
Stijn Jonker, Koen Jonkman, Noa 
Rijs, Sem de Roo, Lotus Spaan, 
Dinah Steevens, Leon Thomas-
se, Milou van Til, Jay Tineo Cas-
tillo, Iris Vos, Jari van der Werf en 
Pippa Zunnebeld. Het B-diploma  
werd behaald door Femke van 
Brussel, Dorienke Grendelman, 
Elize Hartman, Roos Koenekoop, 
Fleur Koomen, Leanne Kruijff, Iris 
van Leeuwen, Belina Mikelaity-
te, Judith Minkes, Cécile Röttge-
ring, Lidia Saat, Stijn Scheepma-
ker, Michelle Schilder, Dave We-
ijers, Tom de Wildt, Jill de Wit, 
Zoë Wit en Jotham Zevenbergen.

Afzwemmers 

Limmen - Op vrijdagavond 
7 maart werden leden van de 
brandweer door burgemeester 
Mans in het zonnetje gezet. Ri-
chard de Ruiter en Mark Schui-
tema kregen hun vaste aanstel-
ling en Theo Baltus kreeg zijn di-
ploma manschap A. Voor John 
Post was er de Vrijwilligersoor-

konde met medaille voor tien jaar 
inzet, Ron Kleverlaan en Marco 
Kerssens kregen deze voor vijf-
tien jaar vrijwilligersschap bij 
de brandweer. Dank was er ook 
voor Jos Admiraal voor zijn twin-
tigjarige penningmeesterschap 
voor de Limmer brandweerver-
eniging. 

In het zonnetje...
Regio - Alev, acht jaar oud, heeft 
haar geloof verloren in de goed-
heid van mensen en vraagt zich 
af wie er nog bereid is om haar 
te helpen. Alev is uiteindelijk 
door de Berlijnse Jeugdhulp uit 
huis gehaald. Na jaren van gees-
telijke en lichamelijke mishande-
ling werd dan eindelijk de knoop 
doorgehakt. Nu zit zij in een te-
huis. Zij doen daar hun best om 
het haar zo goed mogelijk naar 
de zin te maken. En de school 
valt eigenlijk ook wel mee. De 

andere kinderen in de klas heb-
ben wel gewone ouders. Kon zij 
maar, al was het maar een paar 
weken per jaar, met hun ruilen.
In Berlijn waar veel sociaal zwak-
keren uit de Europese samenle-
ving bij elkaar komen zijn veel 
kinderen zoals Alev. Wie heeft 
er thuis plaats voor een meisje 
zoals Alev voor één of meerde-
re keren per jaar? Neem contact 
op met Wendy Baart via wendy.
baart@quicknet.nl. Zij belt dan 
terug.  

Wie geeft Alev een 
beter toekomstbeeld?

Open dag Zorg 
en Welzijn

Regio - Op 15 maart wordt 
voor de veertiende keer de 
open dag van Zorg en Welzijn 
georganiseerd. 

In honderden zorg- en wel-
zijnsorganisaties in Nederland 
zijn bezoekers welkom om ken-
nis te maken met de wereld van 
zorg en welzijn. Voor informa-
tie over vrijwilligerswerk en op-
leidingen in de zorg- en wel-
zijnssector kan men ook op de-
ze open dag terecht.

In regio Kennemerland, Amstel-
land en Meerlanden gaan 35 
zorglocaties open. De program-
ma’s van alle instellingen staan 
op www.infopuntzorg.nl.

Welke zorginstellingen zijn open 
in deze regio? Amie Ouderen-
zorg; De Hartekamp Groep; He-
liomare; Philadelphia; Rode Kruis 
Ziekenhuis; SEIN; SHDH; Sint 
Jacob; Triversum; ViVa! Zorg-
groep; Zorgbalans. 
Naast informatie over de open 
dag geeft Infopunt Zorg infor-
matie over werken en leren in 
de zorg. De zorg is volop in be-
weging en heeft in de toekomst 
goede, gemotiveerde medewer-
kers nodig om op een moderne, 
eigentijdse manier kwaliteit te 
leveren aan steeds meer klanten. 
Het blijft daarom belangrijk jon-
geren te motiveren om een op-
leiding of baan in de in de zorg te 
kiezen. Dit doen zij met de cam-
pagne: ‘Stel je eens voor... uitda-
ging en afwisseling!’
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Politiek café, herrie-dj’s 
en festival in Bakkerij
Castricum - Dit weekend staat 
politiek, herrie en de vraag wie 
kan rocken centraal in De Bak-
kerij. Op donderdag 13 maart is 
er een politiek café met mede-
werking van de PvdA, op vrijdag 
14 maart alleen beste herrie en 
op zaterdag 15 maart is er een 
rockfestival.
Op donderdagavond twee gast-
sprekers workshops over het 
starten van een eigen onderne-
ming en solliciteren. Naast de 
workshops komen ook lokale, 
politieke thema’s aan bod. Aan-
vang 20.00 uur. De entree is gra-

tis. Vrijdag een ‘Bak met Her-
rie’met dj’s Snor en Snies. De 
zaal gaat om 21.00 uur open en 
de entree is gratis. Op zaterdag 
15 maart is het tijd voor folk, me-
tal, punk en folkmetal. 

Overdag treden bands van het 
Jac. P. Thijsse College en Toon-
beeld op. ‘s Avonds folkmetal 
van Nornagesta, de rocksalade 
van AmpSalad, powermetal van 
Deafning, folkmetal van Druantia 
en rock met de Keltische folkme-
tal van Rhovanion. De zaal is om 
13.00 uur open, entree vier euro.  

Remy van Kesteren met 
Trio42 in de Dorpskerk
Castricum - Drie jonge top-
musici: Remy van Kesteren, 
harp, Merel Vercammen viool 
en Christiaan van der Weij saxo-
foon treden op 16 maart op in de 
Dorpskerk: Trio42. Vol passie ge-
ven zij op harp, viool en saxo-
foon de muziek een nieuwe im-
puls in veelzijdige en fantasierij-
ke programma’s. De drie musi-
ci, als solisten op jonge leeftijd al 
winnaars van belangrijke (inter)
nationale prijzen, hebben elkaar 

gevonden in een zoektocht naar 
repertoire voor deze onbekende, 
maar verrassend mooie samen-
stelling, die door hun enthousi-
aste presentatie voor een breed 
publiek toegankelijk is. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via toonbeeld.concertop-
zondag@gmail.com.
Verder zijn kaarten verkrijg-
baar bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. 

Castricum - ,,Als wijkagent 
kom je nog eens ergens”, zegt 
Bas Wijnen. ,,Zo zag ik bij een 
pand van Dijk en Duin dat ge-
sloopt wordt nog enkele goede 
spullen staan en ik hoorde dat 
ze weggegooid zouden worden. 
Ik heb vervolgens toestemming 
gevraagd om het tafelvoetbal-
spel mee te mogen nemen voor 
de Hangout voor jongeren. Ik 
had even tijd, dus ik haalde met-
een de aanhanger op. Het tafel-
voetbalspel hebben de jonge-
ren direct geplaatst. Ze hadden 
al een tafeltennis- en een pool-
tafel.” De Hangout is vrij toegan-
kelijk voor de jeugd en is ge-
vestigd in de oude Molenweid-
school. De organisatie is in han-
den van Stichting Welzijn Castri-
cum. De Hangout is geopend op 
dinsdag en donderdag van 19.00 
tot 22.00 uur op de Albert Sch-
weitzerlaan 2.

‘Politie is je 
beste vriend’

Castricum - Het schoolbestuur 
Tabijn heeft het voornemen om 
de Castricumse basisscholen 
Augustinus en Toermalijn te fu-
seren per 1 augustus 2015. De-
ze intentie is de afgelopen peri-
ode besproken met de directies, 
leerkrachten en medezeggen-
schapsraden van beide scho-
len. Zij reageerden positief op 
het voornemen. De ouders van 
de leerlingen van beide scholen 
hebben een brief gekregen en 
zullen op tijdens een informatie-
avond mondeling worden geïn-
formeerd.
Het aantal leerlingen op basis-
school Augustinus is de afge-
lopen jaren aanzienlijk gedaald. 
Om goed onderwijs voor de leer-
lingen van basisschool Augus-
tinus ook op langere termijn te 
kunnen waarborgen, biedt een 
fusie van deze school met de na-
burige basisschool Toermalijn 
een goed perspectief.
De basisschool Toermalijn heeft 
met ruim driehonderd leerlingen 
op zich geen probleem. Niette-
min heeft ook deze school de af-
gelopen jaren vanwege de ver-
grijzing en krimp in Castricum 

te kampen met een daling van 
het aantal leerlingen. Deze de-
mografische krimp zal zich naar 
verwachting ook de komende ja-
ren voortzetten.
De voorgenomen fusie van beide 
scholen staat los van de huisves-
tingsplannen van de gemeen-
te Castricum. Ook zonder de ge-
meentelijke plannen voor nieuw-
bouw van twee brede school-
gebouwen in Castricum-Oost 
zou Tabijn tot dezelfde conclu-
sie zijn gekomen inzake de toe-
komst van de twee basisscholen. 
Niettemin ziet Tabijn veel moge-
lijkheden in een nieuw gebouw 
voor beide scholen, met zo mo-
gelijk ook voorzieningen voor 
kinderopvang, zoals opgenomen 
in de plannen van de gemeen-
te. Vooralsnog zal de nieuwe fu-
sieschool de komende jaren ge-
bruik blijven maken van de be-
staande twee schoolgebouwen.
De ambitieuze onderwijsorga-
nisatie Tabijn stuurt 25 basis-
scholen in zeven gemeenten in 
Noord-Holland aan. Dagelijks 
krijgen ruim 5.600 kinderen les 
van betrokken en deskundige 
leerkrachten. 

Fusie tussen basisscholen 
Augustinus en Toermalijn

Castricum - Donderdag 13 
maart begint om 20.00 uur in de 
Maranathakerk ‘Het gelaat dat 
mij aanziet’, een lezing over de 
wereldberoemde Frans-Joodse 
filosoof Emmanuel Levinas. Tot 
1 juni is er in de Maranathakerk 
een expositie van de kunstschil-
der Marijke Snoek met hetzelfde 
thema. Ter gelegenheid van de-
ze expositie organiseert de Raad 
van Kerken Castricum een le-
zing over de filosoof Emmanuel 
Levinas (1906-1955), die als eni-
ge van zijn familie de terreur van 
nazi-Duitsland overleefde. De 
lezing wordt gegeven door ds. 
Dick van Arkel, die een kenner is 
van filosofie van Levinas.

Lezing over 
Levinas

Castricum - Op 15 maart is de 
landelijke Open Dag van Zorg 
en Welzijn. ViVa! Zorggroep 
heeft ervoor gekozen om extra 
aandacht te besteden aan het 
scheiden van wonen en zorg. De 
Santmark is daarom open van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk ook op 
www.vivazorggroep.nl. 

Open dag

Duik in zee volgens de 
methode Iceman

Regio - Alle kustplaatsen 
stroomden vol afgelopen zon-
dag dankzij de het mooi weer. 
Een enkeling ging pootjebaden 
in de Noordzee, maar er wa-
ren ook doordouwers die kop-
je onder gingen in de golven. 
,,Ik voel mij zoveel beter sinds ik 
twee keer per dag in het koude 
zeewater spring”, zegt een jon-
ge vrouw. 

,,Mijn weerstand is enorm ver-
beterd en thuis douche ik al-
leen nog koud.” Samen met een 
vriendin nam zij zondagmor-
gen vroeg een duik in het ijskou-
de zeewater. ,,Wij hebben les ge-
had van Wim Hof, the Iceman en 

nu schrijf ik een boek over hem”, 
vervolgt de vriendin. ,,Wij hebben 
geleerd om door op een juiste 
wijze de ademhaling in te houden 
bewust contact te maken met het 
hart, het autonome zenuwstel-
sel en immuunsysteem. Dat heeft 
bovendien een positieve invloed 
op je bloedcirculatie. Na adem-
haling- en meditatie-oefeningen 
is je lichaam voorbereid om de 
volgende uitdaging aan te gaan: 
de confrontatie met kou.” De Ice-
man is bekend in binnen- en bui-
tenland door het alsmaar verbre-
ken van kouderecords. Hij wil la-
ten zien waartoe het menselijk li-
chaam in staat is zodra men zich 
daar fysiek en mentaal toe zet. 

Castricum - Het CDA was dit 
weekend in het veld bij jong en 
oud. Afgelopen zaterdag opende 
CDA-wethouder Fred Mosk de 
inspiratiebeurs bij de Santmark. 
Zondag stond de partij het eerste 
van Vitesse 22 aan te moedigen 
in de topper tegen Purmersteijn.
,,Een mooi voorbeeld van wijk-

Wijkgericht werken 
CDA doet rondje velden

gericht werken en dat is wat het 
CDA Castricum graag wil”, aldus 
de wethouder. ,,Ook bij Vitesse is 
de link naar wijkgericht werken 
gelegd. ,,Wij vinden het mooi om 
te zien dat de vereniging zo diep 
geworteld is in de maatschappij; 
alle generaties zijn actief." 
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Castricum - Zaterdag 8 maart 
streden jeugdatleten van AV 
Castricum in Warmenhuizen om 
de beste plaatsen in de districts-
finale van de Atletiekunie cross-
competitie. In deze finale was er 
vooral succes voor Ryan Clarke. 
Bij de finale van het Runners-
world crosscircuit in Heiloo wist 
Tobias Vrolijk bij de pupillen de 
eerste plaats voor zich op te ei-
sen. Bij de junioren B presteerde 
Ryan Clark in de districtsfinale 
geweldig met een tweede plaats 
in de tijd van 17.46 over de 5.000 
meter. Samen met zijn ploegge-
noten Yorick Konijn, Jesper Ver-
bruggen, en Calvin Hoogland 

wisten de AVC’ers in het voor de 
AB-junioren opgestelde ploe-
genklassement ook nog een 
mooie derde plaats te behalen. 
Op zondag 9 maart was de laat-
ste wedstrijd van het Runners-
world Crosscircuit 2014 bij AV 
Trias in Heiloo. 
Na een spannende race eindig-
de Tobias Vrolijk op de derde 
plaats. Aangezien het gemiddel-
de aantal punten over de beste 
vier wedstrijden wordt berekend, 
werd Tobias daarmee eerste in 
het overall klassement en kon 
hij met een grote glimlach een 
prachtige beker in ontvangst ne-
men.

Successen jeugdatleten 

Castricum – Het rugbyseizoen 
zit er weer op. Zaterdag wer-
den de fans van de Haagsche en 
Castricumse rugbyclubs getrak-
teerd op een aantrekkelijke wed-
strijd, die in het voordeel van de 
thuisclub werd beslist (24 – 7). 
Ondanks dat er nog twee inha-

lers moeten worden gespeeld, 
zijn alle posities bepaald en de 
finalisten voor de Plate bekend. 

Het eindstation voor de Duin-
randers is de vijfde plaats in 
de kampioenspoule. Foto: Theo 
Beentjes.

Rugbyers sluiten het  
seizoen positief af

Limmen - Het elftal onder lei-
ding van trainer en coach Bas 
Peters kent een fantastisch 
seizoen. Limmen D1 draait 
mee in de top van de Hoofd-
klasse A en zit nog steeds in 
het KNVB bekertoernooi. 

Limmen heeft overwinning be-
haald op AFC ’34 D1, De Fore-
sters D1, HSV Heiloo D1, FC Me-
demblik D1 én Ajax.
Afgelopen woensdagmiddag 
werd de wedstrijd gespeeld voor 
ruim 750 toeschouwers op sport-
park Dampegheest. De twaalfja-
rige voetbalster Floortje Door-
nenbal wist zich goed staande te 

Limmen D1 verder in bekertoernooi

Castricum - Wordt het lopen of 
fietsen? Op 16 maart kan het op 
het strand. SportZI en Clubzand 
houden een beachrun en stran-
drace. De fietsers rijden de 38 
kilometer lange strandrace Cas-
tricum-Camperduin-Castricum. 
Voor de lopers is een 8 kilome-
ter lang strandparcours uitgezet 
met start en finish in Castricum.
SportZI en Clubzand hebben 
voor het evenement een goed 
gevulde prijzenpot samenge-

Strandevent mountain-
bikers en hardlopers

steld voor individuele heren en 
dames. Het combinatieklasse-
ment biedt mountainbikers en 
hardlopers de kans samen een 
prestatie van formaat neer te 
zetten. Men kan als mountainbi-
ker of hardloper bij het inschrijf-
formulier een partner invullen. 
Daar zijn geen extra inschrijf-
kosten aan verbonden. Voor de 
teams worden aan de finish de 
punten opgeteld voor het com-
biklassement. Individueel mee-
doen kan ook. Het strandspek-
takel begint om 9.00 uur en bij 
strandpaviljoen Club Zand zijn 
verschillende feestelijke activi-
teiten gepland, muzikaal onder-
steund door een liveband. Ook is 
er een livestream van de stran-
drace Castricum-Camperduin-
Castricum. Inschrijven voor de 
beachrun, de strandrace en het 
combi-spektakel kan via www.
mtbstrandrace.nl (strandrace) en 
www.beachrun.nl (strandloop). 
De kleine deelnemers van acht 
tot en met dertien jaar kunnen 
zich gratis inschrijven. En voor 
de deelnemers die met de auto 
komen is het parkeren gratis.

Limmen - De afgelopen twee 
jaar is op het parcours aan de 
Pagenlaan gastvrijheid verleend 
door de Ondernemers Groep 

Limmen maar dat loopt op 1 april 
ten einde. De gemeente Castri-
cum is druk doende de continuï-
teit te verzekeren.

Op zoek naar andere plek

houden tussen de talenten van 
Ajax, zoals te zien is op de foto.
In de eerste helft scoorde Lim-
men: 1-0. In de tweede helft 
maakt Ajax gelijk. 

Een strafschoppenserie moest 
bepalen wie door mocht in dit 
bekertoernooi. Na twee uitste-
kende reddingen door keeper 
Bram Levering won Limmen met 
4-3 na de strafschoppen. 

Ajax trainer en oud AZ speler 
Peter van de Hengst reageerde 
sportief en feliciteerde Limmen 
met de overwinning en de goede 
lichting die Limmen bezit.

Castricum - Op De Puikman 
vond de topper plaats tussen Vi-
tesse en koploper Purmersteijn. 
In Purmerend wist Vitesse in de 
blessuretijd een 3-1 achterstand 
in de slotminuten nog om te bui-
gen naar een 3-3 gelijkspel. 
Maar na een even onverwach-
te als onverdiende 0-2 achter-
stand, kon Vitesse dit keer niet 
verder komen dan één aanslui-
tingstreffer. 
En dat betekende dat Purmerste-
ijn winnaar werd van de return. 
Door de 1-2 winst heeft Purmer-
steijn de voorsprong op Vitesse 
uitgebouwd tot vijf punten. Maar 
met nog zeven duels te gaan is 
er nog van alles mogelijk.

Vitesse ‘ 22 ongelukkig in 
topper tegen Purmersteijn 

Castricum - Aan de goede reeks 
van FC Castricum na de winter-
stop is een abrupt einde geko-
men. Monnickendam, die nog 
geen wedstrijd gewonnen had na 
de winterstop, ging er uiteindelijk 
met de drie punten vandoor. Het 
werd uiteindelijk nog 1-3. Er zijn 
nog zeven wedstrijden te spelen, 
te beginnen volgende week zater-
dag, thuis tegen ZOB. 

FCC doet 
zichzelf te kort

Castricum - Voor kinderen start 
zaterdag 22 maart de Tulpencur-
sus bij MHCC. De Tulpencur-
sus geeft kinderen de mogelijk-
heid om drie achtereenvolgen-
de weken met een hockeytrai-
ning mee te doen. De Tulpencur-
sus wordt gehouden op zaterdag 
22 en 29 maart en 5 april, van 
9.30 tot 10.30 uur en is bedoeld 
voor jongens en meisjes van vijf 
tot twaalf jaar. Tijdens de cursus 
wordt een hockeystick beschik-
baar gesteld. De trainingen wor-
den gegeven bij MHCC op sport-
park Wouterland. Inschrijven kan 
op www.mhcc.nl. Voor meer in-
formatie: tulpencursus@mhcc.
nl of bellen naar Annemiek Rijk: 
06 40813436. Deelname aan de 
cursus is gratis en schept geen 
verplichtingen.

Hockeycursus 
voor kinderen
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