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overdekT wInkelHarT casTrIcum

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
®

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

tot ziens bij

Deze week
6/7 pers. Kardinaalschnitt
Een combinatie van kookschuim en 
moscovisch gevuld met slagroom en onze 
eigen aardbeien confiture.
Afgewerkt met Hollandse aardbeien.

deze week € 7,95

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre

PAKKET
AANBIEDING

18-4 t/m 24-4

• 100 gr bekroonde 
aspergeham bio

• 2 eieren bio
• 1 minute-steak bio

samen€ 3.99

Skal 20199

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Jaffa

live is good
Vrijdag 18 april 

grand
opening

m.m.v. 
Gekke Piano’s
bekend van 

grazy Piano’s
vanaf 22.00 uur

Iedereen van 
harte welkom!

Entree en hapjes 
gratis

Vol=Vol!!
Jaffa strand Castricum

I.v.m. 30 april
Koninginnedag

en 1 mei
Hemelvaartsdag
komt deze krant

uit op
vrijdag 2 mei

Aanleverdatum is 28 april
vóór 12.00 uur !!

Tegenslag voor initiatief Het Oude Theehuys
Bakkum - Arbeidsintegratie 
voor mensen met een psychi-
atrische achtergrond op een 
schitterende locatie. In Het 
Oude Huys gelegen op het ter-
rein van Dijk en Duin wil Stich-
ting Het Oude Theehuys een 
sfeervol theehuis realiseren. 
Maar de geplande samenwer-
king met stichting Roads kan 
niet doorgaan.

Stichting Het Oude Theehuys 
wordt op dit moment zwaar 
getroffen door de financiële 
problemen van Roads, die als 
eerste samenwerkingspartner 
financiële steun had toegezegd. 
Zij zouden bijdragen in de ver-
bouwingskosten, maar kunnen 
dit door financiële problemen in 
eigen huis niet waarmaken. Het 
trajectbureau van Roads zou 
bovendien bemiddelen in de 
arbeidsintegratie. Nu de gehele 
arbeid- en dagbesteding voor 
GGZ-cliënten van Roads naar 
Dijk en Duin is overgeheveld, is 

er veel onduidelijkheid ontstaan. 
Een van de initiatiefnemers Bri-
gitte van Campen vertelt: “Het 
goede nieuws is dat de fond-
senwerving tot nu toe succesvol 
verloopt. Ook is vooruitgang ge-
boekt in het traject van de beno-
digde vergunningen. Het college 
van b en w heeft het ontwerpbe-
sluit vastgesteld tot het verlenen 
van een monumentenvergun-
ning. Deze bleek nodig om Het 
Theehuys, een rijksmonument, 
intern te kunnen verbouwen. 
Het pand zal van binnen brand-
veilig gemaakt moeten worden 
en ook zijn er vele aanpassingen 
nodig om aan de huidige eisen 
van een horecagelegenheid 
te kunnen voldoen. Er is een 
bouwvergunning aangevraagd. 
Op dit moment zijn wij op zoek 
naar een nieuwe samenwer-
kingspartner op het gebied van 
arbeidsintegratie en andere 
financiers. Want wij willen dit 
prachtige initiatief niet verloren 
laten gaan!”

Oproep aan inbreker:
“Geef videoband van 
geboorte zoontje terug”
Castricum - In tegenstelling 
tot eerdere berichtgeving is 
er geen direct verband tus-
sen een aangehouden man 
en een inbraak die verleden 
week zondagmorgen om-
streeks 4.15 uur werd ge-
pleegd in de Louise de Co-
lignystraat. Hierbij werd een 
foto- en een videocamera 
weggenomen. 

De gedupeerde roept nu de 
dader op de band, die in de 
videocamera zit, anoniem 
op te sturen naar het poli-
tiebureau.
Op de band staat de ge-
boorte en het eerste levens-
jaar van het zoontje van de 
familie en is daarom voor 
het gezin van onschatbare 
waarde.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 19 april 18.30 uur: Gezinsvie-
ring m.m.v. De Sterretjes. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 20 april 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten 
Hemelopne-   ming Bakkum
Za. 19 april 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 20 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 20 april: Dorpskerk 10.00 uur: 
Ds. M. Beitler m.m.v. liturgiekoor. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Zang-
dienst m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche.

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 13 april 10.00 uur: Peter Glim 
uit Hippolytushoef. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin

Zo. 20 april 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Za. 19 april 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met spontaan koor. 
Voorganger oud vicaris G. Geu-
kers. 
Zo. 20 april 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 20 april 10.00 uur: Ds. Van 
der Wind.

R.K. St. Jacobus de 
Meerdere Akersloot
Za. 19 april 19.00 uur: Commu-
nieviering met dameskoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Zo. 20 april 10.00 uur: Eerste 
communieviering met kinder-
koor. Voorganger pastor W. van 
Schie.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 20 april 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 18 april 19.00 uur: Woord- 
en communieviering in Geester-
heem.
Za. 19 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 20 april 10.00 uur: Hoofd-
viering eerste communiegroep 
m.m.v. het jeugdkoor.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst:
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 

volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om ver-
zekeringsgegevens, zorg dat de-
ze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-

neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: Geen.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. De 
apotheken in Castricum zijn door 
de week geopend tussen 8.30 en 
17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Churchill-
plein, Akersloot, tel. 0251-312122. 
Openingstijden van 8.30-12.30 
uur en van 13.30-17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 

Limmen, tel. 072-5052620. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag 8.00-18.00 uur. Buiten de-
ze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei ,  Pr.  Ire-
nestraat 2, Uitgeest. Openings-
tijden maandag t/m vrijdag 8.00-
18.00 uur, zaterdag van 11.00-
13.00 uur. Apotheek, Graskam-
plaan 13, Uitgeest, tel. 0251-
208881. Geopend: maandag t/m 
vrijdag 8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkl iniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 

Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreek-
uur maandag, dinsdag en vrij-
dag 18.30-19.30 uur, woensdag 
en donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen 
Maatschappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.

Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies 
en hulp bij invullen van formu-
lieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties 
en huursubsidie op woensdag-
middag van 14.00-16.00 uur in 
gebouw Geesterhage, Geester-
duinweg 5, Castricum. 

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 

Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. 
Inspectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 

Vermist: 
Plantenhove Castricum: fors licht-
bruin hangoorkonijn, Vosje. Bloem-
gaarde Castricum: cyperse gecas-
treerde kater, gechipt, 1 jr, Bridge. 
Plantenhove Castricum: cypers 
poesje, rode flanken, witte bef en 4 
witte sokjes, 2 jr. De Spin Uitgeest: 
zwarte gecastreerde kater, paar 
witte haren op de kin, mogelijk een 
zwart bandje, 1 jr, Doerak.

Gevonden:   
Dijk en Duin Bakkum: cyperse 
gecastreerde kater, forse kat, ge-
tatoueerd. 

Taken VVV overgedragen 
Castricum- De VVV Castricum, heeft alle taken overgedragen aan de 
stichting Regio VVV Schiereiland Noord-Holland Midden, die in Alk-
maar en Hoorn gevestigd is. Directeur Marcel Serlier heeft op 9 april in 
bezoekerscentrum De Hoep zijn toekomstplannen gepresenteerd voor 
vertegenwoordigers van gemeente en bedrijfsleven. De promotie van 
Castricum krijgt daarin veel aandacht. Wethouder mevrouw Christel 
Portegies benadrukte het belang dat de gemeente hieraan hecht. Op 
de foto links de directeur van de Regio VVV, Marcel Serlier en naast 
hem de scheidende VVV-voorzitter Bert Meijer, die proosten op een 
goede toekomst van de VVV-ANWB Castricum. 

Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433
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Avienna
Stress, spanning en slapeloze nachten. Voor de scholieren 
van middelbare scholen komt de spannende tijd er aan. 
Om wat voor reden dan ook is bij sommige scholen het 
HAVO examen CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) al 
afgenomen. Helaas had een anoniem gul persoon de ant-
woorden voor dit vak begin april al naar de redactie van 
de eindexamen-website gestuurd. De website denkt dat 
scholieren het antwoordvel niet in hun handen hebben 
gehad. Maar, zegt de krant, als leerlingen de antwoorden 
eventueel hebben gezien, kan dat betekenen dat velen het 
examen opnieuw moeten maken. Hoe ze dit gaan contro-
leren, dat weet niemand. Misschien een leugendetector in-
schakelen. Maar zelfs dat geeft geen 100% uitsluitsel. Ja, 
de examentijd, er gaat altijd wel wat mis. Aan de kant van 
degenen die de examens afnemen maar al helemaal aan 
de andere kant. Je verslapen, lekke band, black-out, er kan 
zoveel mis gaan. Toen ik eindexamen deed zaten veel me-
descholieren aan de kalmerende druppels. Maar spanning 
in sufheid veranderen geeft nog geen voldoende op je 
eindlijst vooral niet als je halfslapend moeilijke berekenin-
gen moet maken. Het enige leuke aan de examenperiode 
is dat je vroeg zomervakantie hebt. En de examenstunt die 
aan de examens voorafgaat natuurlijk. Daarbij misdraag 
je je, schreeuw je, loop je in maffe kleding rond en om tien 
uur ‘s morgens drink je al dansend en zingend alcohol op 
straat. Veel mensen zullen last hebben van die baldadige 
scholieren met hun geblèr en gezuip. Maar niemand die 
er wat van zegt, toch? Want als er iets is waarvoor je jezelf 
moed mag indrinken, dan is het wel het eindexamen van 
de middelbare school.

Anoek

Geboren:
Wonende te Castricum:
02-04-2008: Mayoumi Bernou 
Naomi, dochter van A. Zelden-
rust, geboren te Beverwijk. 04-
04-2008:  Gyano Amar, zoon van 
C.A. Colleye en T.P. van der Gali-
en, geboren te Beverwijk. 05-04-
2008: Duuk, zoon van R.T.M. Be-
ijer en M.E.C. Stoutenbeek, ge-
boren te Alkmaar. 05-04-2008: 
Chiara Merlyn, dochter van V.C. 
Faure, geboren te Beverwijk. 05-
04-2008. Julian Pieter, zoon van 
J.P. Boot en N.D. van Loon, gebo-
ren te Beverwijk. 07-04-2008: Al-
ma Anna, dochter van V.H. Dings 
en S.C.M. Broersen, geboren te 
Castricum. 08-04-2008: Didde, 
dochter van S. Aardenburg en L. 
de Graaf, geboren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
03-04-2008: Dirkje Dorine, doch-
ter van H. Mons en C. van Son-
deren, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
04-04-2008: Juul, dochter van 
J. Bult en S.A.E. Metselaar, ge-
boren te Limmen. 05-04-2008: 
Mads Willem, zoon van S.W. van 
der Locht en E.C.M. Metselaar, 
geboren te Limmen.
Wonende te Bakkum:
04-04-2008: Sophie Eva, doch-
ter van F.F. van Aalsum en E.P.M. 
Delis, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en
partnerschapsregistraties:

04-04-2008: Hopman, Corne-
lis G. en Berkhout, Sonja C., bei-
den wonende te Limmen. 04-04-
2008: van Graas, Niels en van der 
Galiën, Masja T. beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en
partnerschapsregistraties:
04-04-2008: Vels, Remy A. en 
Kaandorp, Judith, beiden wo-
nende te Castricum. 
 

Overleden:
Wonende te Castricum:
01-04-2008 Noordhoorn, Harm, 
oud 96 jaar, gehuwd geweest 
met J.D. Hillegers, overleden te 
Beverwijk.
06-04-2008: Bleeker, Alida M., 
oud 86 jaar, gehuwd met W. 
Pepping, overleden te Heems-
kerk. 09-04-2008: Kroes, Gerar-
dus, oud 79 jaar, gehuwd met 
G.M. Verhulst, overleden te Cas-
tricum.

Wonende te Akersloot:
01-04-2008: Bakker, Anna, oud 
86 jaar, gehuwd geweest met 
W.C. Weterman, overleden te 
Alkmaar.
06-04-2008: Dil, Geertje, oud 
90 jaar, gehuwd geweest met P. 
Blokker, overleden te Akersloot.

Wonende te Bakkum:
01-04-2008:  
Blijenberg, Grietje, oud 76 jaar, 
overleden te Alkmaar. 

Burgerlijke stand Castricum

Nieuwe vrijwilligers dankzij 
open dagen bij brandweer 
Castricum - Afgelopen week-
end konden de inwoners van 
Castrium en Akersloot een kijk-
je nemen in de keuken van de 
brandweer. De open dagen wa-
ren vooral bedoeld om nieuwe 
vrijwilligers te werven. 
Zo’n vijf- tot zeshonderd mensen 
bezochten de post in Castricum 
of Akersloot. Vooral de specta-
culaire demonstratie van het 
blussen van de vlam in de pan en 
het ontploffen van een camping-

gasfles trok de benodigde aan-
dacht. De jeugdige bezoekers 
hadden de dag van hun leven. 
Naast een kleine traktatie waan-
den zij zich echt een brandweer-
man of -vrouw omdat zij daad-
werkelijk de brandslang ter hand 
mochten nemen. 

Inmiddels zijn er voor Akersloot 
zeven sollicitaties en voor Castri-
cum twaalf sollicitaties binnen-
gekomen. 

Huisjes mogen 
blijven staan
Castricum – De lokale partij 
GDB heeft begin dit jaar vragen 
gesteld aan het college over de 
strand- en tenthuisjes van PWN 
op de campings die zomer en 
winter blijven staan. Dit in te-
genstelling tot de tenthuisjes en 
stacaravans die van half maart 
tot oktober op de campings mo-
gen staan. Onderzoek heeft nu 
uitgewezen dat het niet tegen de 
regels is, om de huisjes te laten 
staan. Uit het bestemmingsplan 
blijkt dat exploitatie het gehele 
jaar is toegestaan. GDB laat het 
er niet bij zitten en strijd voor 
lege campings gedurende de 
wintermaanden. 

Paranormale 
beurs in Heiloo
Heiloo - In het Golden Tulip Ho-
tel aan de Kennemerstraatweg 
425 in Heiloo wordt zondag 20 
april een paranormale beurs en 
lifestyle en wellness beurs ge-
houden. 
Het is een consumentenbeurs 
over paranormale verschijnselen, 
alternatieve geneeswijzen, met 
consulten, adviezen, informatie 
en demonstraties over onder an-
dere opleidingen, auralogie, rei-
ki, astrologie, tarot et cetera. De 
beurs is geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree bedraagt 
€ 500 euro. Kinderen tot twaalf 
jaar onder begeleiding hebben 
gratis entree. 

Gevarieerde 
expositie
Castricum - De groepsexposi-
tie van Creatief Atelier De Wissel 
wordt momenteel gehouden in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
De Wissel exposeert schilderijen 
die door middel van monoprint 
zijn gemaakt. Dit is een tech-
niek waarbij  op een plaat met 
verf een afbeelding wordt ge-
maakt, en terwijl de verf nog nat 
is wordt deze afgedrukt op het 
papier. Deze schilderijen, in de 
maten 40/40, zijn voor een mooie 
prijs te koop. De expositie wordt 
gehouden tot 13 mei. De Tuin van 
Kapitein Rommel is geopend op 
werkdagen tussen 9.30 en 16.30 
uur en is te vinden schuin tegen-
over het NS-station.

Deelnemers gezocht voor 
‘Met kunst de markt op’
Castricum - Onder het motto 
‘Met kunst de markt op’ orga-
niseert de tentoonstellingscom-
missie bij Toonbeeld een regio-
nale kunstmarkt, bedoeld voor 
individuele amateur-kunstenaars 
uit Castricum en omstreken. 
Deze kunstmarkt zal gehouden 
worden op zaterdag 21 juni en 
zondag 22 juni op het terrein van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6, Castricum en is onderdeel van 
de jaarlijkse Kunstfietsroute, ge-
organiseerd door Limmen Cul-
tuur. De markt is geopend voor 
publiek van 11.00 tot 17.00 uur.
Er is nog ruimte voor kunste-
naars om deel te nemen aan 
deze markt. Er zullen kramen 

worden neergezet van plusmi-
nus 4x1.20 meter en de kosten 
voor deelname zijn, inclusief kof-
fie/thee, 30,00 euro per dag en 
50,00 euro voor twee dagen. 
Wie wil deelnemen aan de-
ze markt kan een aanmeldings-
formulier downloaden via www.
toonbeeld.tv en sturen naar: 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6, Postbus 141, 1900 AC Castri-
cum of mailen naar tnbeeld@
xs4all.nl. Ook kan men een for-
mulier bij Toonbeeld invullen tij-
dens kantoortijden (9.00 tot 12.00 
en van 14.00 tot 16.30 uur).
Het aanmeldingsformulier dient 
voor eind april teruggestuurd te 
worden.
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Mevrouw...!
Dinsdag 1 april bent u tussen 11.30 en 12.00 uur met uw fiets tegen 
mijn geparkeerde auto aangevallen. Dit is gebeurd op de verbindings-
weg tussen de Oranjelaan en de 1e Groenelaan naast het politiebureau 
en het Clusius College in Castricum. Leerlingen van de school staken 
het pad over, waardoor u onverwachts moest uitwijken en tegen mijn 
auto bent aangevallen. U kunt er dus waarschijnlijk niets aan doen. Ik 
hoop dat u geen letsel heeft overgehouden aan de val. U bent door 
een van mijn aanwezige collega’s weer op de fiets geholpen en maakte 
volgens hem een verwarde indruk. U heeft zich  niet gerealiseerd dat ik 
behoorlijke lakschade aan mijn auto heb. Ik zou het daarom enorm op 
prijs stellen als u zich meldt bij de school zodat we de door mijn gele-
den schade aan uw verzekering kunnen melden. Alvast enorm bedankt 
voor uw sportieve reactie.
Met vriendelijke groet, P. Zijp, docent Clusius College, tel.: 0226-
343393.

Verkeer door dorpskern onhoudbaar
Graag sluit ik mij aan bij de brief van de heer Harmse waarin hij stelt dat 
op normale dagen er sprake is van een zeer hoog verkeersaanbod (au-
to’s en vrachtwagens) via de oude dorpskern Rensdorpstraat, Breede-
weg, Overtoom en Verlegde Overtoom. De huizen aan de Breedeweg en 
Overtoom zijn niet berekend op zulk een zwaar verkeersaanbod. Per et-
maal rijden zo’n 4000 voertuigen door deze straten. Op een aantal plaat-
sen is de stoep minder dan een 0.5 meter breed waardoor mensen met 
kinderwagens en rollators letterlijk de drukke Breedeweg opgedrongen 
worden. Vanaf 2000 zijn er door een aantal buurtbewoners gesprekken 
gevoerd met betrokken wethouders en ambtenaren om tot een oplos-
sing te komen. Als reactie heeft de gemeente verkeersremmende zuilen 
(straatjuwelen) geplaatst op de Rensdorpweg en op de Cieweg. Dit was 
een tijdelijke maatregelen; vooruitlopend op een duurzame oplossing 
zo beloofde de toemalige wethouder van Verkeer Voulon. Het voorstel 
van Harmse om 3 fietssluizen te plaatsen moet uiteraard door gedragen 
worden door de verzetsheldenbuurt. De bewoners van de N. Groen-
tjesstaat en Bodewesstraat moet hierin gehoord worden. Laat het wel 
duidelijk zijn dat het verkeer door de Overtoom, Verlegde Overtoom, 
Breedeweg en de J. Rensdorpstraat niet meer te harden is voor de be-
woners. Als de nieuwe Dorpsstraat gerealiseerd is zal het verkeer hier 
alleen nog maar toenemen. Laat de gemeente zoals eerder beloofd door 
wethouder Voulon, na het verbeteren van de Cieweg, nu ook de route 
door de oude dorpskern aanpakken. 
Namens de werkgroep Verlegde Overtoom, Overtoom, Breedeweg, 
Rensdorpstraat. mr. F. Beekers. 

Uitbreiding fietsenstalling 
bij station gaat niet door!
Op 28 augustus 2007 heeft het college van Castricum besloten de auto-
parkeerplaatsen nabij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg – Dorp-
straat op te heffen en op deze plaats fietsenstallingen te realiseren. Op 
deze manier zou voorzien worden in het te kort aan fietsstallingsruimte bij 
het station. Het college beoogde met die uitbreiding ook weer uitvoering te 
kunnen geven aan het aanpakken van fout gestalde fietsen. Na de uitbrei-
ding is het weer legitiem conform de regeling “Plan van aanpak wegslepen  
fietsen stationsgebied 2004” om fout gestalde fietsen weg te halen. Ook 
verwachtte het college dat door de aanwezigheid van voldoende fietsen-
stalgelegenheid het fietsgebruik wordt gestimuleerd en dat het zal toene-
men.

Inmiddels heeft ProRail/NS ingestemd met de aanleg en neemt ook de 
kosten voor zijn rekening.
Groot was onze verbazing toen wij vernamen dat B&W op 25 maart jl. be-
sloten heeft het parkeerterrein bij de spoorwegovergang niet in te rich-
ten als fietsenstalling. Het argument is dat bij de herontwikkeling van het 
Bakkerspleintje tijdelijk 134 parkeerplaatsen komen te vervallen en dat de 
bouwactiviteiten ongeveer 25 extra parkeerplaatsen vragen.
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks begrijpt er helemaal niets van. Bij 
de tijdelijke vestiging van de Aldi aan de Puikman komen 100 parkeerplaat-
sen. Het parkeerterrein aan de zuidzijde van het station is nooit volledig in 
gebruik evenals de Brink en de parkeerterreinen bij Vitesse en Fatels. 
Om antwoord te krijgen op de vragen die het besluit van B&W oproepen 
heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan het college gesteld.  
Peter Könst.

Jamai was ook klant van Hizi Hair in Den Haag/Ypenburg tijdens de 
speciale actie van de kappersketen voor War Child. Alle vestigingen 
van Hizi Hair hebben zich afgelopen woensdag ingezet om extra aan-
dacht te vragen voor het goede werk van de hulporganisatie, waarbij 
de totale knipopbrengst van €34.739,- gedoneerd.

Aandacht en geld voor oorlogskinderen

Flinke opbrengst knipactie 
Hizi Hair voor War Child
Castricum - Woensdag 2 april, 
was een succesvolle dag voor 
kappersketen Hizi Hair en de ac-
tie die zij organiseerden voor War 
Child. Veel mensen kwamen af op 
het initiatief van de kappers om op 
deze dag extra aandacht te vragen 
voor de activiteiten van de hulp-
organisatie. Daarbij is de gehele 
knipopbrengst gedoneerd, zodat 
meer geïnvesteerd kan worden 
in een vreedzame toekomst voor 
kinderen in oorlogsgebieden. De 
opbrengst is tot dusver 34.739 eu-
ro! “Een mooi bedrag, wat alleen 
nog maar meer zal worden door 
de spontane giften en extra fooien 
die we in alle vestigingen hebben 
mogen ontvangen”, zo zegt Dimitri 
Last, directeur van Hizi Hair. “Fan-
tastisch dat iedereen zo enthou-
siast gereageerd heeft, inclusief 
al onze medewerkers niet te ver-
geten! Naast de opbrengst van 
woensdag is het misschien nog 
wel belangrijker dat we extra aan-
dacht hebben kunnen geven aan 
War Child, zodat al onze klanten 
nu weten welke goede projecten 
zij allemaal opzetten voor kinde-
ren in oorlogsgebieden.” 
Nog voor het openen van de deu-
ren stonden mensen al klaar om 
hun haar te laten knippen door 
de medewerkers van Hizi Hair. 
“Ik had van de actie gehoord via 
een vriendin. Hardstikke goed dat 
Hizi Hair zich inzet voor dit goe-
de doel! Voor mij een reden om 
juist nu langs te komen voor een 

nieuw kapsel”, vertelt een van de 
bezoeksters. 
Een aantal bekende Nederlanders 
steunde de actie van harte. On-
der meer Johnny Kraaijkamp jr., 
Jamai, Ron Link, Jeremy Vermo-
len, Sylvia van Barneveld, Floor-
tje, K-Liber4Life en Joël Labadie-
Cortés kwamen langs bij verschil-
lende vestigingen om dit te onder-
strepen.  Jamai was aanwezig bij 
de vestiging van Hizi Hair in Den 
Haag/Ypenburg: “Dit is mijn kap-
salon. Natuurlijk kom ik dan langs 
op de dag dat de opbrengt van 
mijn knipbehandeling wordt ge-
doneerd aan War Child! Vanzelf-
sprekend. Oorlog is niet voor kin-
deren! Wat War Child doet voor 
hen is reuze belangrijk. Dat kan 
nooit genoeg aandacht krijgen.” 
War Child richt zich met haar pro-
jecten op de psychosociale ont-
wikkeling van de kinderen in oor-
logsgebieden, zodat zij de kans 
krijgen op te groeien tot even-
wichtige volwassenen, met be-
grip en respect voor elkaar. Crea-
tiviteit en sport staan daarbij cen-
traal. Met dans, muziek, theater en 
sport leren kinderen hun emoties 
uiten en hun oorlogservaringen te 
verwerken.  Omdat Hizi Hair ge-
looft dat investeren in jonge men-
sen bijdraagt aan een vreedzame 
toekomst, is de organisatie part-
ner geworden van War Child. De-
ze dag was een van de initiatie-
ven van de kappersketen om War 
Child te ondersteunen.
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Opbrengst fancy fair naar 
kinderen van Het Kronendak
Castricum - Op vrijdag 18 april 
wordt vanaf 17.00 uur op basis-
school Visser ’t Hooft een gro-
te fancy fair gehouden met een 
wervelend programma. De op-
brengst gaat naar gezinshuis Het 
Kronendak, een particulier initi-
atief van Nico Bijman en Dori-
na van Beek die op kleinschalige 
wijze een warm thuis bieden aan 
kinderen met een handicap. 
Nico en Dorina zijn als speciale 
gasten op het feest uitgenodigd 
en staan met een kraampje vol 
informatie op het plein. Er hoeft 
die dag een keertje niet gekookt 
te worden want er staan allerlei 
eettentjes op het plein met ham-
burgers, saté, pannenkoeken en 
hotdogs. Al smullend van deze 
lekkernijen kunnen de kinderen 
én volwassenen genieten van al-
lerlei optredens op het grote po-
dium. Uit elke klas laat een aan-
tal kinderen hun talenten zien.
Een aantal ouders heeft zich 
opgegeven om de lekkerste en 
mooiste taart te bakken. Tijdens 
de fancy fair wordt bekend wie 
de winnaar wordt. De hoofdprijs 
is een gratis behandeling bij een 

pedicure. Er worden bovendien 
prachtige prijzen verloot, dank-
zij de medewerking van verschil-
lende ondernemers uit Castri-
cum en de ouders. 
Wie wil weten hoe de toekomst 
eruit ziet kan een van de twee 
waarzegsters raadplegen of al-
lebei. De kinderen kunnen aan 
een wedstrijdje spijkerbroek-
hangen meedoen en daar een 
prijs mee winnen, zij kunnen 
pony rijden, de kop van Jut be-
werken, touwtje trekken, graai-
en in een grabbelton en zich la-
ten schminken. Met het penal-
ty’s nemen kan een gesigneer-
de bal van het eerste elftal van 
AZ worden verdiend. Daarnaast 
mogen de beste achttien deelne-
mers een training volgen onder 
leiding van Michel Vonk, jeugd-
trainer bij AZ!                  
Tijdens de fancy fair is er ook 
een uitgebreide rommelmarkt, 
waar boeken, kinderkleding en 
speelgoed worden verkocht voor 
een klein prijsje. En alle kinde-
ren hebben een knutselwerk-
je gemaakt die worden verkocht 
voor het goede doel. Alle klas-

sen hebben samen een kunst-
werk gemaakt. Deze kunstwer-
ken worden geveild door nie-
mand minder dan Henny Huis-
man vanaf 19.00 uur. De leer-
krachten van Visser ’t Hooft wil-
len ook een duit in het zakje doen 
en stellen originele cadeaus te 
beschikking van de veiling. Het 
publiek kan bijvoorbeeld bieden 
op een rit op een veegauto inclu-
sief een bezoek aan een fabriek, 
een tocht op een loodsboot van 
IJmuiden naar Amsterdam, een 
rondleiding op een natuursteen-
houwerij of oppas voor de kin-
deren bij juf Gerardine, een pan-
nenkoekenfeestje bij juf Marle-
ne thuis, juf Tineke biedt aan om 
bij de ouders thuis een heerlij-
ke maaltijd te koken voor maxi-
maal zes personen, een mid-
dagje knuffelen, poetsen, rijden 
op pony Brammetje aangebo-
den door juf Diana, een handge-
maakte trui van juf Mariëtt, ca-
tering van een Griekse maaltijd 
van juf Petra die heerlijk kan ko-
ken en tot slot een bezoek van 
Sinterklaas en zijn hoofdpiet op 
5 december om 18.00 uur!  

Visser ’t Hooft pakt het groots aan met Henny Huisman

Reiki; bewustwording en innerlijke rust
Castricum - “Gedachtes zijn 
soms zo overduidelijk aanwe-
zig dat men geen moment van 
innerlijke rust en ontspanning 
meer in zichzelf kan ervaren. Be-
wustwording, innerlijke rust en 
zelfvertrouwen zijn één van de 
vele aspecten die door Reiki ver-
sterkt worden. Door zichzelf da-
gelijks te behandelen en zich 
af te stemmen op deze energie 
ontstaat er een ommekeer in je 
bewustzijn.” Aan het woord is 
Jeanette Stengs, die Reiki Mas-
ter is. “Reiki ondersteunt ons on-
ze levensproblemen op te lossen 
door ons weer te verbinden met 
ons aangeboren inzicht, onze ei-
gen kracht. Genezen door Rei-
ki betekent meer dan het kwijt 
raken van storende lichamelijke 
kwalen: het betekent een warm, 
liefdevol contact opbouwen met 
je lichaam en geest, luisteren 
naar hun taal en ze te ondersteu-
nen, in plaats van jezelf voorbij 

te lopen en je ziektesymptomen 
te negeren of te onderdrukken. 
Er gaat minder energie verlo-
ren aan zorgen, twijfels en oude 
emotionele reactiepatronen. Rei-
ki is een Japans woord dat uni-
versele energie betekent. Daar-
naast kan deze universele ener-
gie ook aan anderen worden 
doorgegeven. Je hoeft geen bij-
zonder gave te bezitten om Rei-
ki te leren.” 
In de meivakantie, op 6 en 7 mei, 
zal er een Reiki cursus plaatsvin-
den voor jongeren in de leeftijd 
van 17 tot en met 24 jaar. Voor 
volwassenen vindt er weer een 
Reiki cursus plaats op 22 en 23 
mei in Castricum. Voor meer in-
formatie kan men contact opne-
men met Jeannette Stengs, Rei-
ki Master lid van de Reiki Allian-
ce, het Internationale verband 
van traditionele Reiki Masters, 
tel. 0251-657580 / 06-30016054 
www.reikicastricum.nl. 

Jaffa opent deuren met 
swingend openingsfeest
Bakkum – Terwijl de andere 
strandpaviljoens al op volle kracht 
draaien, wordt er momenteel met 
man en macht gewerkt bij Jaffa 
om alles in orde te hebben voor 
de spectaculaire opening aan-
staande vrijdag. Vanaf 22.00 uur 
barst het openingsfeest los met 
als thema: ‘Life is good!’ Artiesten 
bekend van Crazy Piano’s zijn uit-
genodigd om de boel goed aan te 
slingeren en dat dat gaat lukken 
is een ding dat zeker is. 
“Wij laten onze gasten die avond 
kennismaken met onze wereldse 
kaart in de vorm van kleine hap-

jes. Fingerfood in de vorm van een 
walking diner. Dus geen bitterbal-
len en blokjes kaas, maar delica-
tessen van goede komaf.” Aan het 
woord is chef-kok Ben Oort van 
het Hof van Saksen in Drenthe 
die is aangetrokken om de regie 
in de keuken te voeren. “We gaan 
zaterdag van start met een menu 
die in het teken staat van regio-
nale specialiteiten. Lamsvlees bij-
voorbeeld afkomstig uit de direc-
te omgeving. En elk maand wordt 
een nieuw maandmenu samen-
gesteld rond een bepaald thema, 
maar met als belangrijkste lei-

draad de smaak van het publiek.” 
De vis wordt ingekocht bij Jan 
van As die een naam heeft opge-
bouwd op het gebied van duurza-
me visserij door de vangstseizoe-
nen te respecteren. Voor vegeta-
riërs is er onder andere een zeer 
smakelijke babi pangang. Extra 
feestelijk is het om tifin & chaat te 
bestellen die worden opgediend 
op een etagère. Jaffa heeft een 
open keuken en de sfeer is huise-
lijk en gezellig trendy. De locatie 
leent zich uitstekend om een feest 
te vieren; of dat nu een school-
feest is of een jubileum. Het res-
taurant is te vinden net voorbij de 
post van de reddingsbrigade aan 
de linkerkant van de strandop-
gang. 
 

Koninginnedag 
in het centrum
Castricum - Koninginnedag 
wordt ook in het centrum van 
Castricum gevierd. Op woens-
dag 30 april speelt Baseline van 
15.30 tot 20.00 uur in de buiten-
lucht en er is een Spinnerij van 
20.00 tot 23.30 uur.  De organi-
satie is in handen van Café Balu 
en Me Tante.

Bakkerij viert Koninginnedag 
met muziekfestival op Brink
Castricum - Zonder pand, zon-
der Bakkerspleintje, en zon-
der de faciliteiten die daar al-
tijd voorhanden zijn geweest, is 
een groep enthousiaste vrijwilli-
gers van De Bakkerij als vanouds 
bezig met de organisatie van een 
koninginnedagfestival met live 
muziek. Dat het op de Brink wel 
wat meer inspanningen vergt qua 
organisatie neemt de vereniging 
vrienden van de Bakkerij voor lief. 
Met vereende krachten zal er op 
30 april weer een knallend festi-
val met een gevarieerde en veras-
sende line-up gerealiseerd wor-
den. Zes acts zullen tussen 13.00 
uur en 19.00 uur het podium 
op de Brink bestijgen. Grumble 
speelt onvervalste anarchopunk. 
One For The Bodycount is een 
opzwepende metalcoreband die 
de laatste tijd nogal in de lift zit. 
Wave Zero, één van de vele bands 
die als ‘bakkerijband’ te bestem-
pelen is, en momenteel de regio 
aan het veroveren is, speelt inge-
togener. De band speelt intensie-
ve alternatieve rock met invloe-
den uit de grunge, punk en psy-

chedelische muziek, en weet een 
steeds sterkere mix van kwets-
bare ingetogenheid en tomeloze 
energie uit te dragen. Kaito Kom-
plex zal vervolgens uit een heel 
ander vaatje tappen. Deze band 
combineert metal met elektroni-
sche stijlen als breakcore, drum 
’n bass en vrolijke ragga. Het har-
de maar swingende resultaat 
hiervan is volgens de band ‘glo-
bal terror with sugar on top’. Om 
even bij te komen van dit muzi-
kale geweld zullen de artiesten 
van Kofvitok zoals traditie is ge-
worden de laatste jaren met hun 
absurde en hilarische goochel-
show even de glimlachen op me-
nig gezicht toveren. The Regula-
tors spelen zomerse traditione-
le Jamaicaanse ska met veel in-
vloeden van jazz, soul en reggae. 
En the Tunes zullen dit voortzet-
ten met hun vrolijke folky ‘pop ’n 
roll’ waarbij ze pop, rock en funk 
mixen met folkmuziek.   Het fes-
tival is gratis. ’s Avonds zal er na 
het afbouwen een after party in 
café Scala plaatsvinden met nog 
meer verassende live- optredens. 
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Open Dag Toonbeeld 
met docentencombo
Castricum- Op zaterdag 19 
april houdt Toonbeeld haar jaar-
lijkse Open Dag. Tussen 12.00 en 
16.00 uur is iedereen welkom om 
kennis te maken met de docen-
ten en de vele activiteiten die dit 
centrum voor de kunsten in het 
komend seizoen gaat organise-
ren. Bij Toonbeeld Muziek zitten 
de lokalen vol met leerlingen die 
laten zien en horen wat er alle-
maal mogelijk is en voor de kin-
deren is er de mogelijkheid om 
zelf eens op een muziekinstru-
ment te spelen. Van 14.00 tot 
14.30 zal er een bijzonder op-
treden zijn van enkele docenten 
van Toonbeeld. Enkele weken 
geleden traden docenten met 
klassiek repertoire op in het Wit-
te Kerkje van Dijk en Duin. De-
ze dag laten de minder klassieke 
docenten van zich horen. 
In de aula zullen de hele dag door 
verschillende samenspelgroepen 
en koren optreden. Om 12.30 uur 
is er een optreden van de cur-
sisten van de cursus ‘gitaarspe-
len voor volwassenen’, om 13.00 
uur treedt een saxofoonkwartet 
op en om 13.45 uur het Gouwe 
(Vr)ouwe koor. Om 14.30 uur ko-
men de kinderkoren voorbij en 
om 14.45 uur zal er een optre-
den zijn van de popformatie ‘The 
Weather’s Fine’. Tijdens de open 
dag kunnen kinderen ook mee-
doen met een open les van ‘Mu-
ziek voor jonge kinderen’ en een 

les ‘Spelen met muziek’. De eer-
ste is bestemd voor kinderen van 
vier tot zes jaar en begint om 
12.00 uur. De tweede is voor kin-
deren van zes tot acht jaar en 
begint om 13.20 uur.
De afdeling Beeldende Vorming 
laat werk van cursisten zien. Veel-
al betreft dit werk naar aanlei-
ding van het jaarthema ‘Muziek’. 
Kalligrafie, olieverf, beelden et 
cetera. Om 12.00 en 15.00 uur is 
er een presentatie draaien op de 
draaischijf en in het beeldhouw-
lokaal een openbare les steen-
hakken. In de hal is een kinder-
expositie en voor deze jeugdigen 
is er de mogelijkheid om onder 
leiding van Rick Paauw smurfen 
te kleien van 12.00 tot 14.00 uur. 
Aansluitend kunnen er smurfen 
worden geruild. 
De Culturele Werkgroep Toon-
beeld zal deze dag niet ontbre-
ken. Deze werkgroep organi-
seert tentoonstellingen, concer-
ten, familie- en kindervoorstel-
lingen en literaire lezingen. 
Tijdens deze open dag presen-
teert zij het nieuwe programma 
aanbod. Alle activiteiten voor het 
komend jaar zijn opgenomen in 
de Toonbeeld-brochure die klaar 
ligt en waarin ook alle andere in-
formatie te vinden is. Bij de ad-
ministratie kan men terecht met 
vragen omtrent aanmeldingen. 
Voor meer informatie: Toonbeeld, 
telefoonnummer 659012. 

Theaterstuk Jaap (17) 
grote hit in Swaziland
Uitgeest - De zeventienjarige 
Jaap Ruoff heeft in januari 2006 
Uitgeest en het Bonhoeffer Col-
lege in Castricum verlaten om 
zijn vwo af te maken in Swazi-
land in Zuid Afrika. Jaap is nu 
bezig met zijn laatste jaar. En het 
theaterstuk dat hij verleden jaar 
heeft geregisseerd wordt in ju-
li drie dagen opgevoerd op het 
een na grootste festival ter we-
reld. 
“Op mijn school kies je zes vak-
ken waarvan een voor mij thea-
ter is”, schrijft hij. “Ik heb in mijn 
eerste jaar individueel een groot 

theaterproject opgezet en een 
theaterstuk geregisseerd ge-
naamd ‘Our Physical State Of 
Mind’. Deze productie pakte zo 
goed uit dat het zich ontwikkel-
de tot een volle schaalproduc-
tie en we reizen begin juli naar 
Grahamstown National Festi-
val Of The Arts in Zuid-Afrika 
om het daar drie dagen lang te 
gaan performen. Dat maakt mij 
een van de jongste regisseurs op 
het festival. Dit festival is het op 
een na grootste artsfestival ter 
wereld; alleen in Schotland is het 
nog groter opgezet. Voordat we 

het daar uitvoeren brengen we 
het naar theaters in Swaziland. 
Een verzoek om het Botswana 
te performen hebben we helaas 
moeten weigeren. Het individu-
ele project is al met al dus be-
hoorlijk uit de hand gelopen!” 
Het theaterstuk duurt een klein 
uur en er wordt geacteerd door 
vijf andere leerlingen afkomstig 
uit Zuid-Afrika, Botswana, Ber-
muda en twee uit Frankrijk. Jaap: 
“Het stuk is tot stand gekomen 
als reactie op de houding in dit 
deel van de wereld ten opzich-
te van seksualiteit. Er wordt niet 
gemakkelijk over gepraat; er rust 
een taboe op. En dat terwijl Swa-
ziland de meeste HIV-besmettin-
gen heeft ter wereld; zo’n 40 pro-
cent van de bevolking is besmet. 
Ik wil met het toneelstuk het pu-
bliek aan het denken te zetten. 
Daarbij hoop ik dat zij het on-
derwerp daarna meer open te-
gemoet zullen komen.” The Gra-
hamstown National Festival of 
the Arts vindt plaats van 26 ju-
ni tot en met 5 juli. Het stuk van 
Jaap is te zien op 2, 3 en 4 juli. 
Jaap heeft tijdens zijn eerste 
schooljaar HIV-voorlichting ge-
geven in Swaziland op verschil-
lende scholen. Naast het gewo-
ne schoolwerk doet hij dit jaar 
mee aan allerlei buitenschoolse 
activiteiten. “Zoals tennisles ge-
ven, Engelse les aan kindjes van 
het SOS-Kinderdorp aan de voet 
van de berg en ik doe mee aan 
schoolcounseling. Ik heb verle-
den week een tweede regisseer-
project afgerond. Dit is een 48-
uurs-productie. We begonnen 
vrijdag met helemaal niks, geen 
verhaal en geen script, en zon-
dag was het stuk gereed.”
United World Colleges zendt elk 
jaar vijftien leerlingen uit om 5 en 
6 vwo in het buitenland te vol-
gen. Kijk voor meer informatie op 
www.uwc.nl. 

Onderaan Jaap. V.l.n.r.: Maya uit 
Bermuda, Charlene en Shirley uit 
Frankrijk, Stefan uit Zuid-Afrika 
en Ann uit Botswana.

Dansen op religieuze 
en taizé-muziek
Castricum - Er is veel religieuze 
en Taizé-muziek waar dansen op 
gemaakt zijn. Bewegen op deze 
muziek doet de meditatieve sfeer 
van de liederen vaak nog dieper 
beleven. Er wordt een meditatieve 
dansavond gehouden op woens-
dag 23 april in de kerkzaal van de 
Maranathakerk, (Kleibroek/hoek 
Beatrixlaan) van 20.00 tot 22.00 
uur met een korte pauze. Erva-
ring met dansen is niet nodig. De 
toegangsprijs bedraagt 5,00 eu-
ro. Deelnemers dienen zich voor-
af op te geven bij Jenny Appers, 
tel. 0251-652729 of Willy Eusman, 
tel. 0251-651035.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Donderdag 24 april 
van 19.00 tot 20.00 uur zijn ze er 
weer: Fred Timmer en Jan van 
Weelden met Just Jazz. Een ra-
dioprogramma uitsluitend ge-
richt op de jazzmuziek in al haar 
verschijningsvormen. 

Beide heren hebben hun spo-
ren ruimschoots verdiend in het 
spelen van jazz in verschillen-
de groepen, combo’s en wat al 
niet meer.  Vooral Jan van Weel-
den is een multi-instrumenta-
list, want wie speelt er nu piano, 
klarinet, altsaxofoon en dwars-
fluit tijdens één concert, zoals 

bijvoorbeeld in de Vredeburg in 
Limmen. Maar donderdagavond 
draaien ze muziek van anderen 
en dit keer wordt het jazzmuziek 
uit Nederland. Ze beginnen deze 
avond met drie zangeressen, to-
taal verschillend, ieder met haar 
eigen stijl, maar alle drie swin-
gend en dwingend. 

Denise Jannah, de Surinaam-
se, Mariëlle Koeman hier uit het 
Castricumse en de aankomen-
de ster Hella Peterse. Het tweede 
deel van het programma wordt 
gevuld met andere Nederland-
se sterren.
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Clusius College en Groen 
Huis toch op de Zanderij
Castricum - Het college van 
b. en b. is er uit en heeft geko-
zen voor de goedkoopste vari-
ant voor de ontwikkeling van 
De Zanderij. Het Clusius Colle-
ge komt in drie lagen hoog op 
het voormalige terrein van Ter-
louw en waar Strawberry Queen 
was gevestigd verrijst het Groen 
Huis waarin natuurorganisaties 
een onderkomen vinden. Kosten: 
4,6 miljoen. Op de velden van Vi-
tesse ’22 komt alleen een nieuw 

clubgebouw. Alle bouwwerken 
worden zo geplaatst dat vanaf de 
Beverwijkerstraatweg de smal-
ste kant te zien is. Op de locatie 
waar nu Kaptein Kaas is geves-
tigd wil de gemeente enkele vil-
la’s neerzetten. De Zanderij heeft 
vanuit de provincie de status van 
zogenaamd uitsluitingsgebied 
gekregen. Dat betekent dat na 
goedkeuring van de gemeente-
raad de provincie ook nog groen 
licht moet geven.  

ROC Nova College 
geeft lezing autisme
Castricum - Het ROC Nova Col-
lege verzorgt in opdracht van de 
gemeente Castricum een serie 
van acht lezingen voor ouders 
van kinderen in de leeftijd van 
4 tot ongeveer 14 jaar. De zes-
de lezing gaat over autisme en is 
op maandagavond 21 april in de 
Bibliotheek Castricum. De toe-
gang is gratis.
Leontien Dirkse, orthopedagoog 

en Marijke van der Wal, klinisch 
psycholoog zullen dit onderwerp 
nader toelichten.
De volgende twee lezingen   
gaan over gedragsproblemen en 
dyslexie.
De lezingen duren van 20.00 tot 
ongeveer 22.00 uur. Aanmel-
den is gewenst en kan via www.
novacollege.nl/lezingen of tel.:  
0251-246867.

Yoga met Gert van Leeuwen
Castricum - Zondag werd de yoga2go workshop met de internationaal bekende yogaleraar en schrijver, 
Gert van Leeuwen gehouden in Castricum. De 25 deelnemers konden kennismaken met een methode ge-
baseerd op ‘Critical Alignment’ ofwel een methode waarbij het lichaam zonder spanning vrij kan bewegen. 
De organisator van de workshop, Lucie van Leeuwen, heeft de opleiding tot Critical Alignment Therapeut 
afgerond bij Gert van Leeuwen en geeft nu les bij CIBsports, Berg en Bal. Voor meer informatie over yoga-
lessen www.yoga2go.nl of bel Lucie van Leeuwen 06-28490873.

De WMO in Castricum
Castricum - De Werkgroep Con-
tactpersonen Ouderen van FNV-
Bondgenoten houdt een infor-
matiebijeenkomst voor allen die 
geïnteresseerd zijn in de WMO. 
Is de WMO (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning) geheel dui-
delijk? Of zijn er ook voorzienin-
gen welke onder deze wet vallen 
nog niet helemaal bekend? Hoe 
is de WMO geregeld in Castri-
cum? Wilt U hierover meer infor-
matie? Wie meer informatie hier-
over wil kan naar de informatie-
bijeenkomst komen.
Het programma bestaat uit pre-
sentaties over de WMO-alge-
meen en het WMO-beleid in 

Castricum. Ook zullen vragen 
worden beantwoord door een 
panel bestaande uit een kader-
lid van FNV-Bondgenoten, de 
coördinator team Zorg, afdeling 
Werk Inkomen en Zorg van de 
gemeente Castricum, een lid van 
de WMO-raad en een manager 
van de ViVa!-zorggroep.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage aan de Geesterduinweg 
3 in Castricum op woensdag 23 
april van 14.00 tot 16.00 uur. De 
zaal is open om 13.30 uur. De 
toegang is gratis. Voor informa-
tie: C. Rosier, tel. 0251-670718 of 
M. Kerkhoff, tel. 0251-650958. 

Protesten tegen mogelijke 
sloop woningen Hoogevoort
Castricum - De toekomst van 
de bewoners van de Hoogevoort 
in onzeker. Zij hebben van wo-
ningcorporatie De Wonerij een 
brief ontvangen waarin gemeld 
wordt dat in samenwerking met 
de gemeente een onderzoek 
wordt gestart naar de mogelijk-
heden van het straatje. De kans 
is groot dat de vijftien huizen 
zullen verdwijnen. De woningen 
voldoen niet meer aan de eisen 
van de tijd en renovatie zal te 

duur uitvallen. De huurders zul-
len wel een ander huis in Castri-
cum worden aangeboden, maar 
dat neemt de onrust vooralsnog 
niet weg. 
Bovendien heeft een aantal be-
woners hun woning flink opge-
knapt. Op Marktplaats en Buurt-
link heeft een van de ‘tevreden 
Hoogevoortbewoners’ een op-
roep gedaan. Zij zoekt hulp om 
een protestactie op touw te zet-
ten. 

Vleesdief 
aangehouden
Heemskerk - Een 42-jarige 
vrouw uit Castricum is vorige 
week dinsdag omstreeks 15.20 
uur door oplettend winkelperso-
neel van een supermarkt aan de 
Dr. Prinsengalerij betrapt op win-
keldiefstal. 
Personeelsleden zagen hoe de 
vrouw zonder te betalen enkele 
vleesproducten meenam. 
Ze is overgedragen aan de po-
litie. Deze heeft proces-verbaal 
tegen haar opgemaakt. 

Wie worden beste 
touwtrekkers?
Castricum - Op Koninginne-
dag zal er een officiële touwtre-
kwedstrijd gehouden worden op 
de Dorpsstraat. De Nederlandse 
Touwtrekbond begeleidt de wed-
strijd. Er hebben zich al teams 
aangemeld, maar nog niet vol-
doende. Aanmelden kan via tel.: 
06-50501017 of stuur een mail 
naar basbuonacastricum@hot-
mail.com. Opgeven kan ook aan 
de bar van Café Scala. Meedoen 
is gratis, de start is om 15.00 
uur. 

Mucicstar en talentenjacht 
op Koninnginnedag Bakkum
Bakkum - Het muzikale gedeel-
te van Koninginnedag in Bak-
kum gaat van start om 10.00 uur 
als de eerste ronde van de tra-
ditionele talentenjacht van start 
gaat. Thema is ‘Castricum Got 
Talent’. Aansluitend is er een op-
treden van Mucicstar (anagram 
Castricum), het grote kinderkoor 
van Castricum. Zij zingen veel-
al nummers van Kinderen voor 
Kinderen, maar inmiddels is het 
repertoire flink uitgebreid met 
onder meer Nederlandse covers 
van wereldberoemde Engelse 

nummers. Dan begint om 11.30 
uur de tweede ronde van Castri-
cum Got Talent, waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn.
Aansluitend is er weer een optre-
den van Mucicstar. Na dit optre-
den, waarin de jury de tijd heeft 
om de uitslag van Castricum Got 
Talent te bepalen, zal de prijsuit-
reiking plaatsvinden. Het muzi-
kale gedeelte vindt plaats tegen-
over Hotel Borst. Inschrijven voor 
Castricum Got Talent kan via tel.: 
0251-657952 of via Heidi@mu-
cicstar.nl. Poollicht genomineerd 

als allerbeste reisboek
Akersloot - Het fotoverhalen-
boek Poollicht van de Noord-
hollandse Jolanda Linschooten 
is genomineerd voor de short-
list van de Bob den Uylprijs van 
2008. Deze prijs wordt jaarlijks 
toegekend aan het beste reis-
boek van het voorafgaande jaar. 
Op 25 april zal de uiteindelijke 
winnaar van deze prijs bekend-
gemaakt worden.
Het boek Poollicht kenmerkt zich 
door schitterende fotografie en 
inspirerende verhalen. Het boek 
is een eerbetoon aan de noorde-
lijke wildernis en vormt een in-
spiratiebron voor iedereen die in 
de natuur naar zingeving zoekt. 
In beeld en woord neemt Jolan-
da Linschooten de lezer mee op 
haar zwerftochten langs de pool-
cirkel waarbij zij nu eens op ski’s, 

dan weer per kano of te voet door 
de wildernis trekt. Over het laat-
ste verhaal uit Poollicht – de voet-
tocht over IJsland – geeft Lin-
schooten op 18 april een multi-
media presentatie in De Vest in 
Alkmaar. Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar via de website 
van Jolanda Linschooten. Pool-
licht kost 24,90 euro en is in de 
boekhandel verkrijgbaar of als 
gesigneerd exemplaar bij de au-
teur zelf via www.OutdoorFoto.nl. 
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Live-muziek 
in Conquista
Limmen - Vrijdagavond treden 
de bands Hostile 32 en Cut Here 
op in het Conquista Café. Hostile 
32 is een knallende skatepunk-
formatie uit Enschede. Na Hosti-
le 32 is het de beurt aan Cut He-
re om het podium te bestijgen.
Cut Here is een Leidse viermans 
formatie. Na deelname aan de 
Grote Prijs Van De Bollenstreek 
is het nu tijd om Conquista te 
verrassen met hun catchy post-
punk.

Thirtyone dj’s en de 
Subtoppers in ‘t Voorom
Akersloot - Op vrijdag 18 april 
is er weer een editie van ‘The 
Club’ in ‘t Voorom. Deze keer zul-
len achter de draaitafels plaats 
nemen Thirtyone dj’s. Dit duo is 
beter bekend als Jip the Hip en 
Mmarque. Ook is deze avond 
Robert Ferdidand van de partij. 
Deze dj draait zowel in binnen- 
als in buitenland. Zo is hij elke 
zomer te vinden op Kreta.
Zoals elke editie van ‘The Club’ 

zal ook MR T. weer te vinden zijn 
achter de draaitafels.
 Zaterdag 19 april staat Bar ‘t 
Voorom op zijn kop met het knal-
lende trio ‘De Subtoppers’!
De subtoppers is niet zomaar 
een feest-act! Uitsluitend de 
best swingende Hollandse top-
pers komen voorbij. Vrijdag en 
zaterdag is de bar geopend van-
af 21.00 uur en is de entree gra-
tis.  

Jongeren ontmoeten ouderen 
Castricum - Het congres ‘Jon-
geren ontmoeten Ouderen’ 
wordt weer gehouden op het Jac. 
P. Thijsse College.  Het congres 
zal plaatsvinden in de school op 
maandag 23 juni. Het geeft de 
gelegenheid een kijkje te nemen 
in de middelbare school.
Het congres wordt georganiseerd 
door de leerlingen uit 3 mavo. Zij 
sluiten hiermee het vak maat-
schappijleer af. Het doel is een 
gezellige dag waarop jong en 
oud met elkaar in contact komt 
en van elkaar leert.  Het pro-
gramma zal rond 10.00 uur star-
ten met koffie en gebak, waar-

na de deelnemers een workshop 
volgen. Men krijgt een lunch 
aangeboden en ‘s middags is er 
een tweede workshop. De work-
shops zullen variëren van  ge-
schiedenis, muziek, de compu-
ter, bewegen, gps, uiterlijke ver-
zorging, koken, spelletjes, teke-
nen, schrijven, spelling tot schei-
kunde proeven. De dag zal wor-
den afgesloten met een discus-
sie tussen ouderen en jongeren.
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Aanmelden kan via 0251-
652571 of het formulier via de 
website van de school www.
jpthijsse.nl. 

Student Marielle Klaassen 
presenteert Water in Ghana
Castricum - Marielle Klaas-
sen heeft als student gewerkt in 
Ghana. Daar heeft ze van alles 
geleerd over water en drinkwater 
in dit land. Op  27 april is Mariel-
le in bezoekerscentrum De Hoep 
om te laten zien en horen hoe de 
mensen in Ghana hun drinkwa-
ter krijgen en gebruiken. 
Om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 
uur geeft Marielle een presen-
tatie van circa vijftien minuten. 
Ook is er kleine presentatie van 
spullen uit Ghana te zien. Er is 
dan ook de gelegenheid om vra-
gen te stellen. 
Onlangs sponsorde PWN een 
scholenproject in Ghana via de 
actie ‘Wandelen voor Water’ van 
Aqua for All en Simavi. Diverse 
schoolklassen uit Noord-Holland 
hielden een toepasselijke spon-

sorloop. Ze wandelden met zes 
liter water op de rug een afstand 
van zes kilometer; een dagelijk-
se bezigheid voor de kinderen in 
Ghana.
PWN is zelf ook betrokken bij 
waterprojecten in het buitenland. 
Bijvoorbeeld in de stad Pekanba-
ru (Indonesië). Daar is nu slechts 
15% van de bewoners aangeslo-
ten op het openbare leidingnet. 
PWN helpt mee te realiseren dat 
in 2010 50% van de mensen daar 
goed en betrouwbaar drinkwa-
ter heeft. Verder wordt in Rwan-
da een waterleidingbedrijf ge-
holpen. Bezoekerscentrum de 
Hoep is te vinden aan de Zee-
weg te Castricum. De openings-
tijden zijn van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Circus Bongo in Limmen
Limmen - De kaartverkoop voor 
de voorstellingen van Circus 
Bongo is gestart. Kaarten voor 
de voorstellingen zijn te verkrij-
gen aan de servicebalie van Al-
bert Heijn te Limmen. De spaar-
zegelactie om met korting kaar-
ten te kopen voor het circus ging 
25 maart van start en duurt nog 
tot en met 9 mei. Spaarkaarten 
zijn nog beperkt verkrijgbaar bij 
de deelnemende winkeliers die 
herkenbaar zijn aan de Circus 
Bongo poster.
Het circus geeft op vrijdag 6 ju-
ni een voorstelling om 16.30 uur. 
Op zaterdag zijn de voorstellin-
gen om 18.30 uur en 20.30 uur. 
De nostalgische woonwagens en 
de authentieke theatertent wor-
den in het park aan de Vuurbaak 
neergezet. Circus Bongo viert dit 
jaar een jubileum. Ze bestaan dit 
jaar 30 jaar. Wat in 1978 begon 
als kindercircus groeide uit naar 
een volwassen circusbedrijf, 

waarbij is vastgehouden aan de 
sfeer van lang vervlogen tijden. 
Wie het circus bezoekt komt te-
recht in een circus uit een pren-
tenboek. Een computergestuur-
de licht- en geluidsinstallatie 
verraad echter dat er een voor-
stelling gaat plaatsvinden die ei-
gentijdse technieken combineert 
met authentieke circusvormen.

Er is voor deze jubileumshow 
een bijzondere selectie gemaakt 
van circusartiesten. Zowel op 
het gebied van dierendressuur 
als acrobatiek viert Circus Bon-
go met deze productie hoogtij. 
Het is een totaal concept waarbij 
de artiesten, de kostuums en re-
kwisieten zijn afgestemd op een 
verhaal met theatrale vormen. 
Een artistiek team werkte maar-
liefst een jaar lang aan de jubile-
umproductie Suprise. De resul-
taten hiervan kunt u dus op 6 en 
7 juni bekijken in Limmen. 

Humpie Dumpie voor 
kinderen met lentekriebels
Castricum - Het wordt weer lek-
ker weer om buiten te spelen. Bij 
Humpie Dumpie, de Castricumse 
Speel-o-Theek, kan daarbij een 
handje kunnen helpen. Zo is er 
speelspul in allerlei maten voor 
peuters, kleuters en basisschool-
leerlingen. Er is veel rijdend ma-
terieel zoals bobcars, politieau-
to’s, tractors, skelters, steppen, 
een loopfiets en een zandschui-
ver. Er zijn rolschaatsen, skates 
in diverse maten, natuurlijk met 
beschermers voor knieën, elle-
bogen en polsen, en skateboar-
den. Er zijn stelten en klossen, 
er zijn allerlei poppenwagen-
tjes; er zijn huisjes en glijbanen 
die opgezet kunnen worden en 
er is een doorkruiptunnel. Er zijn 

spullen om bijvoorbeeld mooie 
zandkastelen te maken, voetbal-
goals, een trampoline en  balan-
ceerbalken. Voor de kosten hoeft 
men het nauwelijks te laten.  Er is 
ook een kist samengesteld voor 
een partijtje of een kinderfeest-
je met verschillende spelletjes 
en buitenspelen. Bij het reser-
veren á een euro krijgt men van 
ons ook een boekje met allerlei 
suggesties. De Speel-0-Theek is 
gehuisvest boven de bibliotheek. 
De uren dat men er terecht kan 
is op donderdag van 16.00 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
11.00 uur tot 12.30 uur.
Overigens zijn ze bij Humpie 
Dumpie naarstig op zoek naar 
meer vrijwilligers. 

Kinderdansgroep 
Igram danst voor-
stelling in Vest
Castricum - De kindergroep 
van Internationale dansvereni-
ging Igram is hard aan het oefe-
nen voor een voorstelling die op 
1 juni in De Vest in Alkmaar gaat 
plaatsvinden. Samen met 80 an-
dere kinderen van dansvereni-
gingen uit Noord-Holland maken 
zij deel uit van een groot project 
‘Noord-Holland danst’. De voor-
stelling gaat over Prins Joris die 
de wereld rond gaat op zoek naar 
zijn prinses. Aan de kinderen van 
Igram zal het niet liggen. Zij dan-
sen onder leiding van Maartje 
Ligthart de sterren van de hemel. 
Vanaf maart zijn ze elke donder-
dag van 16.00-17.00 uur in de au-
la van Toonbeeld enthousiast aan 
het oefenen. Na de zomervakan-
tie krijgt deze kindergroep van 
8 tot 10 jaar een vervolg. In de-
ze groep is nog voldoende plaats 
voor nieuwe aanmeldingen. Ig-
ram gaat ook een groep starten 
voor jonge kinderen van 6 tot 8 
jaar en een tienergroep vanaf 12 
jaar. Ook zij kunnen zich alvast 
aanmelden. Voor informatie kan 
men terecht op www.iskra.nl/ig-
ram   of bellen met Carine van 
der Geest, 0251-655148.

Geen krant
ontvanGen?

Bel
654433
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Culturele Bagage in 
Bibliotheek Castricum
Castricum - De Culturele Baga-
ge - een mobiele expositie van 
Rijksmuseum Amsterdam, de 
Hermitage Amsterdam, het Van 
Gogh Museum, het Cobra Mu-
seum voor Moderne Kunst, het 
Joods Historisch Museum, het 
Kröller-Müller Museum en het 
Mauritshuis – reist in 2008 heel 
Nederland door. De Culturele 
Bagage staat iedere dag op een 
andere locatie. Op woensdag 16 
april is het de beurt aan Castri-
cum, vanaf 11.00 uur is de Cul-
turele Bagage te bezichtigen in 
de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1.
De bijzonder vormgegeven ex-
positie bereidt de geïnteresseer-
de bezoeker voor op een bezoek 
aan de zeven musea. Specia-

le met de expositie meereizende 
medewerkers verschaffen tekst 
en uitleg bij de tentoonstelling 
en over de musea.
De Culturele Bagage maakt on-
derdeel uit van de Museum Plus 
Bus. Deze bus biedt in 2008 dag-
excursies naar de zeven deelne-
mende musea voor senioren die 
op eigen gelegenheid de tocht 
naar het museum niet meer kun-
nen of willen ondernemen. 

De dagexcursies worden dankzij 
de steun van de BankGiro Loterij 
gratis aan de deelnemers aange-
boden. Zorgcentra, thuiszorgor-
ganisaties en andere ouderenor-
ganisaties worden door de Mu-
seum Plus Bus voor groepsge-
wijze deelname uitgenodigd.

Politie versterkt met nieuwe vrijwilligers
Regio - Vanaf de eerste week van mei zullen ze regelmatig op straat te zien zijn: de nieuwe politievrijwilli-
gers van Politie Noord-Holland Noord. De zestien vrijwillige politiemensen werden zaterdagmiddag 12 april 
beëdigd door korpschef Ans Rietstra op het hoofdkantoor van de politie aan de James Wattstraat in Alk-
maar. De vrijwilligers kunnen vooral ingezet worden voor het begeleiden van evenementen, het verrichten 
van controles en het houden van toezicht. 

Voorbode van de lente:

Nieuwe Hooglanders in 
duinen van Heemskerk
Regio - Afgelopen winter is er 
hard gewerkt aan de rasters in 
het duinterrein nabij Heemskerk 
dat PWN in begrazing neemt. 
Als voorbode van de lente zijn 
daar tien Hooglanders losgela-
ten. Binnenkort volgen er meer. 
De kleine kudde bestaat uit twee 
kalfjes, een stier en vijf koeien. 
Later deze maand zal de afron-
ding van de eerste fase van dit 
begrazingsproject met een be-
scheiden feestelijke bijeenkomst 
worden bekroond. Dan zullen er 
een viertal Exmore ponys wor-
den losgelaten. De tweede fa-
se met de totale afronding van 
het project wordt in oktober ver-
wacht.   
Een ontmoeting met een grote 
grazer is altijd weer een mooie 
belevenis .Toch blijven de dieren 
voor een aantal mensen wel erg 
groot. Speciaal voor hen heeft 
PWN een deel van het duinge-

bied buiten de begrazing gehou-
den zodat ook deze duinbezoe-
kers een fijne wandeling in het 
duin kunnen maken zonder ang-
stig achterom te hoeven kijken. 
En voor wie de uitdaging toch 
aan wil: de boswachter organi-
seert speciale excursies ‘hoe om 
te gaan met een grote grazer’. 

Daar wordt samen met Hans 
Lochgies van Crosshill natuur-
beheer gedemonstreerd dat gro-
te grazers eigenlijk helemaal niet 
zijn geïnteresseerd in mensen. 
PWN zet grote grazers in om te 
voorkomen dat de duingebie-
den dichtgroeien met grassen, 
struiken en bomen. Duinen zijn 
van nature open gebieden waar-
in bijzondere dieren en planten 
voorkomen. Met begrazing wil 
PWN weer open plekken krijgen 
waar die oorspronkelijke natuur 
weer een kans krijgt. 

Restaurant KooKKunst 
werkt gewoon door 
Castricum - Ondanks de af-
gelopen hectische tijden staan 
de enthousiaste vrijwilligers van 
KooKKunst nog altijd klaar om 
de gasten van hun restaurant te 
verwelkomen. Op de dinsdag- en 
donderdagavond staan de deu-
ren van Restaurant KooKKunst 
open voor een breed publiek. 
De dinsdagavonden zijn culinair 
met telkens een ander wereld-
gerecht op het menu. De kos-
ten van deze driegangen menu’s 
zijn slechts vijf euro. Op de don-
derdagavond wordt een gezonde 
Hollandse hap geserveerd, voor 

de prijs van vier euro. Het eten 
wordt doorgaans om zes uur op-
gediend en bezoekers gelieven 
zich van te voren op te geven. 
Dit kan door te bellen naar tele-
foon nummer: 0251-665950 voor 
14.00 uur op de gewenste dag.
Ook is er in Restaurant KooK-
Kunst van dinsdag tot en met 
vrijdagmiddag de gelegenheid 
om te lunchen á la carte tussen 
twaalf en een uur. 
Hiervoor is geen reservering no-
dig. Restaurant KooKKunst is 
te vinden aan de Gasstraat 3 in 
Castricum. 

Weer Houtdag bij Martens 
Keukens & Haarden in Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 19 april 
organiseert Martens Keukens & 
Haarden de Martens Houtdag. 
Grote boomstammen worden 
gratis op maat gezaagd voor de 
open haard of houtkachel. On-
dertussen kan het publiek genie-
ten van een kop koffie en zelfge-
bakken appeltaart. 
Voor de showroom van Mar-
tens Keukens & Haarden in Uit-
geest wordt op zaterdag 29 april 
een vrachtwagen vol boomstam-
men afgeleverd. Een professio-
neel team zaagt de boomstam-

men vervolgens aan grote schij-
ven. Deze schijven worden ge-
kloofd tot hanteerbare blokken 
haardhout voor de open haard of 
kachel. Ondertussen geniet men 
van een verse kop koffie en ap-
peltaart. Het hout kan door ie-
dereen gratis meegenomen wor-
den. Uiteraard tot de voorraad 
strekt. Wees er dus vroeg bij!
De Martens Houtdag wordt voor 
de derde maal georganiseerd en 
is een groot succes. Naast gratis 
haardhout worden onder andere 
luxe buitenkeukens van Boretti 

gepresenteerd. Op deze buiten-
keukens en barbecues kunnen 
de lekkerste gerechten beried 
worden. Een lust voor het oog 
in de tuin of op de veranda. Na-
tuurlijk kan men in de showroom 
ook diverse andere keukens en 
haarden bekijken. 

Martens Keukens & Haarden 
heet iedereen welkom op zater-
dag 19 april vanaf 10.00 uur voor 
de showroom aan het Hoorne 18 
in Uitgeest. Voor meer informa-
tie: www.martenskeukens.nl. 
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Bert Zonneveld winnaar  
Castricum - Verleden week 
is het Broadway-toernooi ge-
speeld. Deelnemende biljart-
clubs waren De Doorschieter, 
Onder Ons, ’t Steegie en Nico 
Tessel kwam ook drie avon-

den van Texel om samen met 
zijn oude biljartvrienden het 
toernooi te spelen. 

De vrijdag bracht vier spelers 
voor de eindoverwinning naar 

voren: Peter Groenendaal, Nico 
Tessel, Jeroen Gosselink en Bert 
Zonneveld.  Bert won uiteindelijk 
het toernooi met een punt ver-
schil. Tweede werd Peter Groe-
nendaal en derde Nico Tessel. 

De hoogste serie was met 31 
caramboles van Cees Baars. De 
prijsuitreiking werd door Martien 

Ook het tweede team 
van Bakkum kampioen!

Het tweede team van de Schaakclub Bakkum: Alice Nielen, Gren 
Noteboom, Jos Zonneveld, Frank Romeijn en Bob Bakker (invaller). 
Afwezig: Peter Zijlstra.

Bakkum - Dinsdag 1 april be-
haalde ook het tweede team van 
de Bakkumse schaakclub het 
kampioenschap. Het is voor het 
eerst in de ruim 20-jarige ge-
schiedenis van de schaakclub 
Bakkum dat beide teams in een 
seizoen kampioen zijn geworden. 
Met een overtuigende 4-0 over-
winning op Lasker2 uit Uitgeest 
wist het team de eerste plaats 
veilig te stellen. Het eerste team 
van Bakkum was die week ervoor 
al gepromoveerd naar de eerste 
klasse van de Noord-Hollandse 
schaakbond. Dat nu ook het 
tweede team zo duidelijk triom-

feerde, maakte de feestvreugde 
nog groter. 
Toen ook Gren Noteboom na 
een spannende partij als vierde 
de volle winst binnenhaalde, kon 
teamleider Bob Bakker, die zelf 
meespeelde als invaller, als zeer 
tevreden mens op de afgelopen 
weken terugkijken. Wat zou het 
leuk zijn als de behaalde resulta-
ten ook een kleine garantie ga-
ven voor de toekomst! Het eer-
ste team zal het zeker moeilijk 
krijgen in de eerste klasse, maar 
met de huidige bezetting moeten 
er goede kansen liggen. Al met al 
een fantastisch seizoen!   

Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen blijven in de race voor 
de eerste plek. De uitwedstrijd 
tegen LSVV werd op een door-
deweekse avond met 0-1 ge-
wonnen.
Sinds de nederlaag van afgelo-
pen zondag mogen er door VV 
Limmen dames 1 geen punten 
meer verspeeld worden om het 
kampioenschap in eigen handen 
te houden. Afgelopen donder-
dag speelde het team dan ook 
een doordeweekse topper. Te-
genstander was de nummer 2 in 
de competitie LSVV.  
Speelster Nathalie Hollenberg: 
“In Langedijk begonnen we wat 
nerveus aan de wedstrijd. De 
eerste tien minuten hadden de 
dames van LSVV het betere van 
het spel, maar daarna kwamen 
wij beter in ons spel en drongen 
we LSVV meer terug.’ Dit resul-

teerde dan ook in de 0-1 door 
Judith. Het was Yvon die de bal 
inbracht in het strafschopge-
bied, Marije kopte de bal door 
en Judith bleef oog in oog met 
de keepster cool en schoot de 
bal beheerst in de verre hoek. 
Hollenberg: “Een mooie opste-
ker en gezien ons spel ook dik 
verdiend.”
De tweede helft was opnieuw erg 
spannend. Hollenberg: “Er werd 
door alle dames zeer hard ge-
werkt, toch konden we niet voor-
komen dat LSVV ook nog twee 
kansen kreeg, maar beide keren 
stond daar onze keepster Mo-
nique, die haar doel uitstekend 
schoon hield.” Helaas voor Lim-
men lukte het niet meer om de 
score uit te breiden, zo bleef de 
eindstand 0-1. Volgens de vele 
meegereisde toeschouwers was 
deze overwinning terecht. 

Vrouwen VV Limmen 
boeken kleine winst

Meidentrainingsdag FC Castricum

Manon Bakx op bezoek
Castricum - Kort na het meiden 
schoolvoetbaltoernooi van aan-
staande woensdag houdt FCCa-
stricum zijn open trainingsdag 
voor meiden, vriendinnen en zus-
jes op vrijdag 18 april, aanvang 
16.15 uur. Alle meiden zijn wel-
kom om die dag op het fantasti-
sche Noord-End complex te ko-
men trainen en voetballen. Deze 
keer wordt de training begeleid 
en gegeven door AZ dames prof-
voetbalster Manon Bakx. De-
ze 19-jarige speelster is een vas-
te kracht in het AZ dames voet-
balteam en heeft zeven maal in 
het Nederlands team onder de 15 
en 17 gespeeld. Nieuwe FCC le-
den die het voetballen leuk vin-
den en zich snel aanmelden zijn 
vanaf die dag ook op de wekelijk-
se meidentrainingen welkom.
Het programma voor de open trai-
ningsdag begint met om 16.15 uur 
met een ontvangst op het sport-
complex. Er wordt verzameld in 
het clubgebouw waarna Manon 
zal vertellen over haar voetbal-
carrière en in het bijzonder over 
het voetballen bij AZ. Hierna is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Om 16.45 uur gaat de gehele 
groep naar het trainingsveld voor 
een voetbaltraining die wordt ge-
geven door deze AZ speelster. 
Voor de Castricumse voetbal-
meiden is dit de mogelijkheid om 
eens met een prof voetbalster te 
trainen! Na de training worden er 
voetbalpartijtjes gespeeld en de-

ze dag wordt om ongeveer 17.45 
uur met limonade afgesloten.
Het meisjes- en damesvoet-
bal heeft de afgelopen vier jaar 
bij FCC een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Op dit moment zijn 
er zeven meisjes/damesteams 
door de club bij de KNVB inge-
schreven en is er voor alle leeftij-
den een mogelijkheid om in een 
elftal te spelen. Ook het voetbal-

niveau wordt steeds beter en er 
zijn al diverse teams kampioen 
geworden in hun klasse. Zo staan 
ook nu de MB1 en MB2 weer bo-
venaan in de competitie. Kortom 
FCC is een fantastische en gezel-
lige meidenclub. Heb je er zin in, 
kom langs en neem dan je trai-
ningspak en eventueel voetbal- 
of sportschoenen mee. Dan kun 
je kijken hoe het er bij FCC aan 
toegaat.
Voor  vragen kun je  be l len 
naar Louis van Duivenvoorde, 
(659547), Sandy Klaver (653990) 
en opgeven kan bij Fred Slagman 
(656407).

Mats van Burgel plaatst zich 
voor de finale NK heren
Castricum - Afgelopen week-
end was de halve finale NK tur-
nen. Toss Heemskerk werd ver-
tegenwoordigd door zes jon-
gens. Zaterdagochtend moesten 
Dylan Kortekaas, Misha Schram 
(uit Castricum), Stef Duijn en 
Thom Bakker de spits afbijten. 
Deze heren turnen tweede divi-
sie niveau instap 10. 
Dylan behaalde 18.80 op rek, 
Misha blonk uit op ringen met 
18.35, Stef haalde 19.30 op vol-
tige. Thom turnde een stabiele 
wedstrijd en mocht op het podi-
um de zilveren medaille in ont-
vangst nemen. Dylan werd vijf-
de, Stef werd 16e en Misha 33e. 
Dylan Kortekaas en Thom Bak-
ker gaan direct door naar de NK 
finale. Stef Duijn kan zich nog 
plaatsen via de playoff. 

Zaterdagmiddag was Mats van 
Burgel uit Castricum aan de 
beurt in de eerste divisie instap 
9. Hij had wat problemen met 
zijn brugoefening, maar maak-
te dit goed met voltige met een 
score van 19.40. Mats mocht op 
het podium de zilveren medaille 
in ontvangst nemen. Mats gaat 
rechtstreeks door naar de finale. 
Zondagochtend was Quinten 
Sevinga aan de beurt hij turnt in 
de talenten divisie instap 8. Het 
ging mis op vloer maar verder 
turnde Quinten stabiel en uitein-
delijk bemachtigde hij de vijfde 
plaats. Ook Quinten gaat recht-
streeks naar de finale. Vier jon-
gens gaan zeker Toss Heems-
kerk vertegenwoordigen op de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen heren turnen. 
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Kinderworkshop:
Bewegen, beleven en 
ervaren in de natuur
Castricum - Op zaterdag 26 april 
is er vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep van 10.30 tot 11.30 uur een 
workshop ‘Bewegen, beleven en 
ervaren in natuur’ voor kinderen 
van zeven tot en met twaalf jaar. 
Meedoen kost 5,00 euro. 

Bewegen is een natuurlijke be-
hoefte. Kinderen van nu zitten 
gemiddeld negen uur op een 
dag en zijn vooral bezig met 
denken en veel minder met be-

leven en ervaren. Afwisselend 
en speels bewegen in een rus-
tig tempo en in de natuur maakt 
dat het kind kan zijn. Het is een 
vorm van bewegen waar ieder-
een aan mee kan doen. De be-
wegingen zijn afgeleid vanuit de 
tai chi en yoga.
De oude chinezen lieten zich in 
bewegingen inspireren door de 
natuur; Wuiven als het riet, lopen 
als een leeuw, wiegen als een 
boom in de wind.

Vogelkijkdag De Hoep
Castricum - Op zondag 20 april 
organiseert PWN tussen 11.00 
en 16.00 uur in en rond bezoe-
kerscentrum De Hoep een vo-
gelkijkdag, die samen gaat met 
een verrekijkershow van foto- en 
verrekijkerspecialist Cameraland 
uit Alkmaar. 
Vroege vogels kunnen mee op 
een speciale vogelexcursie die 
om 8.00 uur start (vooraf aan-
melden verplicht). Er worden die 
dag verschillende activiteiten ge-
organiseerd.
Voor de (vroege) vogelexcursie 
is aanmelden verplicht via www.
pwn.nl/activiteiten.
De excursie start om 9.00 uur 
vanaf De Hoep en gaat naar al-
lerlei vogelspotplaatsen in de 
buurt. De excursie is vooral be-
doeld voor de beginnende voge-

laar. De excursie duurt ongeveer 
twee uur en deelnemen kost per 
volwassene 5,00 euro (inclusief 
koffie en appelgebak). Het wordt 
aangeraden om een veerrekijker 
mee te nemen.
Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei ac-
tiviteiten in en rondom De Hoep: 
een stand met heel veel vogel-
boeken;  de boswachter geeft 
uitleg over vogels spotten in het 
Noordhollands Duinreservaat; 
een speciale kinderenactiviteit: 
nestkasten timmeren (5,00 eu-
ro).
Verder zijn deze dag op uitnodi-
ging van Cameraland Alkmaar 
(www.cameraland.nl) diverse le-
veranciers van verrekijkers aan-
wezig. Alle bekende merken zo-
als Swarovski, Zeiss, Leica, By-
nolith en Steiner zijn present. 

Ouderenhuisvesting
Castricum - Aangepaste huis-
vesting voor ouderen wordt een 
steeds groter probleem. Hierover 
zal D. Tromp, directeur van De 
Wonerij een inleiding houden. 
Tevens zal er door de Viva!.Zorg-
groep informatie worden gege-
ven over voorzieningen in de 
zorg. Iedereen is welkom op 22 
april om 15.00 uur in de Mara-

nathakerk in Castricum. Voor-
af, van 14.30-15.00, is er de jaar-
lijkse ledenvergadering van de 
PCOB. afdeling Castricum. Om 
circa 16.15 uur zal de informatie-
ve bijeenkomst afgelopen zijn. 

Iedereen, dus ook niet-leden 
van de PCOB, zijn welkom van-
af 15.00 uur.

Kunst in de etalage
Limmen - Zoals de afgelo-
pen jaren gebruikelijk is, wor-
den ook nu tijdens de bloemda-
gen de etalages van de Limmer 
ondernemers weer extra opge-
fleurd met schilderijen en beeld-
jes, gemaakt door Limmer kun-
stenaars. Ook in de bibliotheek 
en zorgcentrum De Cameren 
zullen schilderijen worden ge-

exposeerd. Er zijn verschillende 
technieken te bewonderen, zoals 
aquarel, olie- en acrylverf en ge-
mengde technieken. De onder-
werpen zijn heel divers, maar na-
tuurlijk zullen bloemen niet ont-
breken. Een aantal kunstenaars 
doet voor de eerste keer mee en 
er zijn kunstenaars, die al jaren 
schilderen. 

Lezing van wereld-
fietser Frank van Rijn
Limmen - Frank van Rijn stu-
deerde elektrotechniek aan de 
Technische Hogeschool van 
Delft. Na zijn afstuderen fietste 
hij van Peru naar de Verenigde 
Staten. Dit veranderde zijn leven. 
Hoewel hij ook korte tijd als le-
raar werkzaam was, vond hij zijn 
geluk als avonturier en reizen-
de schrijver. Hij maakte fietsrei-
zen van Nederland naar Kaap-
stad, van Nederland naar Ba-
li, door de Sahara van Dar es 
Salaam naar Dakar, door Zuid-
, Midden-, Noord-Amerika en 
door Australië en China. Ande-
ren laat hij van zijn belevenis-
sen meegenieten door zijn arti-
kelen, boeken en lezingen. Zijn 
laatste boek ( hij schreef er al 
tien ) “De Gouden Capuchon” 
gaat over zijn reis door Kirgistan, 
West China en Tibet. Na vele rei-
zen, meestal door warme landen, 
heeft Frank van Rijn zich in het 
hoge en ’s nachts erg koude Ti-
bet gewaagd. Agressieve hon-
den, een tent die ’s nachts in een 
iglo verandert, honderden kilo-

meters wasbordwegen en kei-
enpaden, zuurstofgebrek, een 
steeds weer uit elkaar vallende 
trapper, veel tegenwind en een 
hart dat soms een slagje over-
slaat, kunnen hem niet van zijn 
doel, Kathmandu, afhouden. Op 
zijn fiets, zwaar beladen met in-
stant noodles, water en extra 
dekens, bereikt hij uiteindelijk 
de laatste pas, 5200 meter bo-
ven zeeniveau, vanwaar de gro-
te afdaling volgt naar het lok-
kende, warme India. Frank van 
Rijn neemt ons met zijn prach-
tige diashow en zijn relativeren-
de humoristische verhalen mee 
op zijn fascinerende tocht langs 
gastvrije mensen en adembene-
mende landschappen op het Ti-
betaanse plateau.

De lezing vindt plaats op vrijdag 
18 april in Boerderij Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64, aanvang 
20.15 uur, entree, 6,00 euro. 
Men man reserveren via e-mail: 
limmencultuur@hotmail.com of 
tel.: 072 5052235. 

Jubileumconcert
Egmond aan Zee - Gemeng-
de zangvereniging Crescendo 
uit Egmond-Binnen en zangver-
eniging St. Ceacilia uit Langedijk 
geven een gezamenlijk concert 
ten bate van het 75-jarig bestaan 
van de bond nbkzo.
Voor de pauze neemt St. Ceaci-
lea een deel van het concert voor 
haar rekening met liederen van  
Morley, Janequin, Mendelssohn, 
Rossini, Elgar, Adams en Smeta-
na. Na de pauze vervolgt Cres-
cendo met liederen van Mozart, 
Elgar, Mendelssohn, Brahms, 
Rheinberger en Hensel. 
Ook gezamenlijk brengen de 
koren vier werken ten gehore.                                                                                             
Solistische medewerking van  
Ageeth Peijnenburg-Roozendaal. 
De pianobegeleiding is in han-
den van Alexander Pavloff. Het 
geheel staat onder leiding van 
de dirigenten  Pim Abbestee en 
Dennis van der Heijden.
Dit concert vindt plaats zondag-
middag 20 april om 14.30 uur in 
de r.k. kerk OLV Onbevlekt Ont-
vangen aan de Wilhelminastraat 
12 te Egmond aan Zee. 

Bijeenkomst GDB 
op De Woude
De Woude - Aan de koffietafel 
met Gemeente en Dorpsbelang; 
dat kan op 22 april  om 19.00 uur 
in het kerkje De Kemphaan op 
de Woude. Iedereen is welkom.
Fractie, bestuursleden en de 
dorpsraad van de Woude zullen 
aanwezig zijn.
Eerst is er een wandeling langs 
de monumenten vanaf 19.00 uur, 
waarna er een korte presenta-
tie volgt over de Woude en haar 
historie. Vervolgens is er een dis-
cussie over de belangrijkste lo-
pende dossiers van De Woude 
en geeft GDB haar visie op het 
werk van de dorpsraden. 
Cees Hollenberg   

Lezing Oud-Amsterdam
Castricum - Op donderdag 24 
april komt Dick Keijzer uit Land-
smeer naar De Kern voor een le-
zing over Oud-Amsterdam. Hij 
heeft eerder een boeiend ver-
haal over het Noordhollands 
kanaal gehouden,  Een andere 
keer vertelde hij beeldend over 
het Centraal Station van Am-
sterdam.

Deze middag maken de aanwe-

zigen een denkbeeldige wan-
deling door de binnenstad van 
Amsterdam met de laatste drie 
eeuwwisselingen als leidraad. 
De lezing begint om 14.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Deze themamiddag wordt ver-
zorgd door de samenwerken-
de ouderenbonden van Castri-
cum. De Kern is te vinden op de 
Overtoom 15 in Castricum. 

Vrouwen van Nu
Limmen - Vrouwen van Nu, af-
deling Limmen heeft op 16 april 
een gezamenlijke avond met het 
KVG, aanvang: 20.00 uur in de 
Burgerij. Vrijdag 18 april wordt 
de operette: La Perichole in 
Hoorn bijgewoond, vertrek vanaf 
Zonnedauw om 19.00 uur. Men 
kan zich opgeven bij Ineke Teb-
bens, tel. 072-5051732. Dinsdag 
6 mei vindt er een voorjaarsreisje 
plaats naar het   tropische rozen-
land, chocolade atelier Van Nop-
pen. Vertrek: 8.30 uur vanaf Zon-
nedauw.

Geen krant
ontvanGen?

Bel
654433
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Hoogspringers bij DOS

Regiokampioenschap Kudelstaart

Prijzenregen voor DOS 
trampolinespringers 

Castricum - Zaterdag zijn in 
Kudelstaart de Regiokampioen-
schappen Trampoline springen 
Mid-West gehouden. DOS Tram-
poline was vertegenwoordigd 
met zestien deelnemers. Er werd 
gesprongen in zeven verschillen-
de categorieën in zowel de indi-
viduele als synchroonwedstrijd. 
In een groot deelnemersveld 
wist DOS vele prijzen mee naar 
huis te nemen. Lotte Tabak nam 
deel in de klasse Meisje 97+. Ze 
sprong een geweldige wedstrijd 
en wist 25 deelneemsters te ver-
slaan waardoor ze er met de eer-
ste prijs van door kon gaan.
In de klasse Meisjes 95/96 namen 
voor DOS deel: Brigitte Groot, 
Aranka Veen en Lian Maalman. 
Hier wist Lian zich te plaatsen 
voor de finale en behaalde een 
prachtige derde plaats. Brigitte 
eindigde als 16de en Aranka als 

13de in deze klasse.
Ook bij de Jongens 95+ kon 
DOS een prijs mee naar huis ne-
men. Voor DOS kwamen uit Tho-
mas Noordeloos en Philip Elders. 
Philip behaalde hier de 2de prijs, 
Thomas eindigde als 7de.
Iris Dekker en Niquita Steenbeek 
sprongen in de klasse Jeugd/
Meisjes. Iris sprong een heel 
goede wedstrijd wat beloond 
werd met een zilveren medaille. 
Niquita behaalde de 9de plaats.
In de klasse Jeugd/Jongens 
sprongen Tim Buursma, Paul de 
Jong, Robin Borst en Nick van 
Klaveren. Hier waren prijzen voor 
Tim en Paul, ze werden 2de resp. 
3de. Robin eindigde als 5de en 
Nick als 6de.
Bij de Dames werd gesprongen 
door Judith Welp en Paulien Aal-
bers. Paulien wist de finale te be-
halen en eindigde als 7de. Judith 
behaalde de 12de plaats. Rick 

Zondag onderlinge 
wedstrijden bij DOS
Castricum - Zondag 20 april  
houdt gymnastiekvereniging 
DOS weer haar jaarlijkse on-
derlinge wedstrijden in Sport-
hal De Bloemen. Het belooft 
weer een spannende en gezelli-
ge dag te worden waarin alle le-
den van DOS zich presenteren 
aan het publiek. Alle jeugdleden 
van DOS komen in actie en laten 
zien wat ze het afgelopen jaar 
geleerd hebben. De dagindeling 
van de onderlinge wedstrijden 
ziet er in grote lijnen als volgt 
uit: van 08.30 uur tot 12.45 uur 
turnen; van 13.30  tot 14.15 uur 
jazz dance; van 14.15 tot 16.00 
uur trampoline springen en van-
af 16.00 uur jazz dance. Bij het 
turnen en het trampolinesprin-
gen volgt tussen de wedstrijden 
door steeds de officiële prijsuit-
reiking van de eerste , tweede en 
derde prijs in die categorie. 
Om 08.30 uur beginnen de kleu-
ters met hun presentatie, ge-
volgd door de overige groepen. 
Er volgt  een demonstratie bo-

dyshape waarna de selectie Tur-
nen van DOS haar kunnen ver-
toont. Daarna is de demonstratie 
van achttien groepen van de jaz-
zafdeling, onderbroken door de 
springers van de trampoline af-
deling. Tijdens de wedstrijden is 
er volop deskundige uitleg aan-
wezig. Vooral de jurering van de 
trampolinespringers roept altijd 
veel vragen op. De jury van het 
trampolinespringen is gediplo-
meerd en officieel bevoegd door 
de KNGU.
Voor een gedetailleerd program-
ma overzicht kunt u kijken op 
www.doscastricum.nl  Heeft u 
interesse om lid te worden dan 
kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie. U kunt na-
tuurlijk ook zondag 20 april  even 
binnenlopen bij Sporthal De 
Bloemen om de groepen aan het 
werk te zien.  Het enthousias-
me van de leden zal aanstekelijk 
werken. Voor informatie kunt u 
bellen met Marja Ceulen,  0251-
653743. Tot ziens bij DOS.

Wesker en Wouter Beets spron-
gen in de Heren categorie. Hier 
wist Rick de bronzen medaille te 
veroveren. Wouter eindigde op 
de 4de plaats.

Ook bij het synchroon springen 
wist DOS verschillende podium-
plaatsen te veroveren. In de klas-
se Meisjes 95+ behaalden Lotte 
en Lian de 3de plaats. Brigitte en 
Aranka werden hier 14de.
Philip en Thomas behaalden de 
3de plaats in de klasse Jongens 
95+. Bij de Jeugd/Meisjes zijn 
Iris en Niquita net naast het po-
dium beland op de 4de plaats. 
De Jeugd/Jongens klasse werd 
gewonnen door Tim en Robin. 
Nick en Paul behaalden hier de 
2de prijs.
Paulien en Judith eindigden 
op de 6de plaats bij de Dames. 
Bij de Heren waren gemengde 
teams met andere verenigingen. 
Wouter sprong met Chris Moer-
man (Omnia) en behaalde de 
eerste plaats. Rick sprong met 
zijn vast synchroon partner en 
werd 3de.
Al met al een zeer geslaagd kam-
pioenschap. Voor meer informa-
tie over Trampoline springen bij 
DOS kunt u kijken op de websi-

Dukes winnen Brabantse rugbytitel
Colts weer landskampioen
Castricum - Het kampioen-
schap van de toekomst is weer 
verdiend door de Castricumse 
Rugby Club. In een bloedstol-
lende finale werd met 27 – 26 
gewonnen van Den Haag. Bei-
de ploegen in de categorie tot 
19 jaar hadden vele kansen op 
de overwinning en de wedstrijd 
kende dan ook een grillig score-
verloop. De harde wind speelde 
de talentvolle teams menigmaal 
parten, maar CAS RC sprong uit-
eindelijke het beste met de kan-
sen om. Hoewel de bondsvoor-
zitter het kennelijk moeilijk vond 
uit te spreken dat er toch een 
landstitel naar Castricum ging, 
hij sprak over een mooie finale 
zonder winnaar, werd de kampi-
oensbeker wel degelijk aan CAS 
RC uitgereikt. Dolgelukkig en 
uitgelaten poseerden de talen-
ten voor de foto’s en plopten de 
kurken van de champagne!

Net als in de halve finale open-
den de Castricummers sterk 
en scoorden al binnen 5 minu-
ten via Henk Jan Hogewerf. Na 
een kwartier brak Job Wieren-
ga door, maar de Haagse verde-
diging ontfutselde hem de bal en 
ging er zelf vandoor. Tien minu-
ten voor rust scoorde HRC op-
nieuw, doch vlak voor tijd bracht 
Hogewerf CAS RC weer dichtbij 
naar 10 – 12.
Na de hervatting lag het wind-
voordeel bij de Castricummers en 
een slimme hoge bal van Andretti 
van Riet werd door speler van de 
wedstrijd Jacco Beitler vakkun-
dig met een try afgerond. Vanuit 
de herstart leed de ploeg ech-
ter balverlies en die kans lieten 
de Hagenaars zich niet ontlopen. 

De titelverdediger liet zich niet 
uit het veld slaan en knokte zich 
snel weer naar een voorsprong. 
Ditmaal was het Roy Schermer 
die zijn ploeg naar 20 –19 bracht 
en zag vervolgens hoe Robert 
Penris de bal snoeihard tegen 
de paal schoot. Drie kansen om 
de wedstrijd te beslissen gingen 
door onhandig balverlies verlo-
ren, maar na een half uur was 
het dan toch zover. Het was op-
nieuw Schermer die scoorde en 
nu ging de conversie van Penris 
wel tussen de palen. In een paar 
minuten moest HRC dan twee-
maal scoren om nog kans te ma-
ken op de beker. Zoveel tijd was 
ze niet gegund, maar eenmaal 
braken ze nog door om voor een 
paar zinderende slotminuten te 
zorgen. De Castricummers hiel-
den het hoofd koel genoeg om 
het ene punt voordeel te behou-
den en juichend naar de prijsuit-
reiking te gaan.Later op de dag 
was er de finale waar CAS RC zo 
op had gehoopt, maar niet aan 
meedeed. Het waren de Dukes 
en Hilversum die om de lands-
titel streden en de Bosschena-
ren zorgden voor een historische 
machtsgreep. Nooit eerder in 
de geschiedenis was het lands-
kampioenschap naar Brabant 
gegaan. Ook in deze wedstrijd 
keerde het tij met de regelmaat 
van de klok en ook hier was de 
wind vele malen spelbreker. Een 
ook in deze wedstrijd waren er 
zinderende slotminuten, voor-
dat de Dukes zich voor het eerst 
kampioen van Nederland moch-
ten noemen. Onttroond CAS RC 
gaat zich nu voorbereiden op het 
Sevens en hoopt daar alsnog een 
prijs te pakken bij de senioren. Colts Cas RC zijn dolgelukkig met hun landskampioenschap
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Bekerfinale, rechts winnaar Ton Morcus tegen Fons Vermeulen.

Ton Morcus beker- en 
snelschaakkampioen
Bakkum - Na een spannende 
finale in het Doede Deen Beker-
schaak tussen Ton Morcus en 
Fons Vermeulen heeft Morcus de 
eerste hoofdprijs van het seizoen 
veroverd. In de eerste finale par-
tij kwam een scherpe Spaanse 
partij op het bord. Vermeulen of-
ferde in een tactische partij zijn 
dame, maar overzag een simpel 
schaak en kon direct opgeven. 
De tweede partij ging gelijk op. 
In tijdnood hield Morcus stand 
en wist hij net op tijd een remi-
se claim te kunnen opeisen toen 

zijn vlag viel, doordat Vermeulen 
geen matpotentieel meer had.

Afgelopen week werd ook het 
eerste officiële snelschaakkam-
pioenschap van Schaakclub 
Bakkum gehouden. 
Fons Vermeulen nam in het snel-
schaak al snel de leiding, verloor 
echter in de de laatste ronde van 
Henk van der Eng, waardoor Ton 
Morcus hem inhaalde met winst 
tegen Frank Romeijn. Peter Sie-
kerman won als enige van Ton 
Morcus. 

Geocaching 
voor jeugd 
in Akersloot
Akersloot - Tijdens de 11de 
editie van de Amak wandeltoch-
ten op zondag 27 april wordt in 
Akersloot een geocaching wan-
deltocht georganiseerd voor de 
jeugd van 10 tot en met 16 jaar.
Onder begeleiding en met GPS 
apparatuur wordt er gezocht 
naar een ’schat’. Het is de be-
doeling van de organisatie de 
jeugd vertrouwd te maken met 
het gebruik van GPS. Elke groep 
bestaat uit tien personen en er 
zijn twee routes, die gelijk star-
ten. De start zal zijn vanaf 9.00 
uur. De tocht zal ongeveer twee 
uur in beslag nemen. Daarom is 
het noodzakelijk, dat de deelne-
mers zich van te voren opgeven, 
zodat de organisatie kan aange-
ven, hoe laat er gestart gaat wor-
den. De inschrijving zal zijn tot 
en met 20 april.
Het inschrijfgeld voor dit evene-
ment is 1,50 euro. En er is voor 
elke deelnemer een herinnering.   
Info: C.J.Bakker via 0251-310272 
of 06-13203704; e-mail: ceesj-
bakker@quicknet.nl.   

Amak wandelt
Akersloot - Zondag 20 april is 
er weer een  wandeling. De wan-
deling is de Bloesemwandeltocht 
in Purmerend en is vijftien km.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozar tlaan/hoek 
Raadhuisweg. Voor inlichtingen: 
Tinie Leijen, tel. 0251-315137. 

Hardlooptraining 
voor beginners
Akersloot - Voor wie altijd 
al heeft willen beginnen met 
hardlopen maar niet de moed 
bij elkaar heeft kunnen rapen 
is er nu een mogelijkheid om 
onder begeleiding van een er-
varen trainer van de Akerslo-
ter Marathon Klub (Amak) te 
starten met hardlopen. 

Het doel is 5 km uit te kunnen 
lopen in een rustig tempo tij-
dens de Amak-Hacquebard-
loop op zondag 28 september 
in Akersloot. 

Er wordt apart met deze star-
tende groep getraind op dins-
dagavond van 19.00 uur - 
20.00 uur in de duinen bij Bak-
kum (ingang Noorderstraat). 

De kosten bedragen 25,00 eu-
ro. Dit bedrag is inclusief de 
inschrijvingskosten voor de 
Amak-Hacquebardloop en 
een jaar lidmaatschap van de 
Amak. Nadere inlichtingen en 
inschrijven via het emailadres: 
svdhooff@xs4all.nl. Meer in-
formatie is te vinden op de 
website: www.amak.myweb.nl.

Van Gennip kampioen libre
Castricum - Voor enkele spe-
lers van WIK moest nog één par-
tij voor de libre-competitie ge-
speeld worden, maar vanwege 
ziekte en gegeven het feit dat 
de voorsprong in punten van de 
kopman zodanig was opgelopen, 
dat hij praktisch niet meer in te 
halen was. De handdoek werd 
dan ook spontaan in de ring ge-
worpen.

Ferry van Gennip met 202 pun-
ten dus kampioen. Op de tweede 
plaats met 200 punten is geëin-
digd, Jan van der Zon. De der-
de plaats ging naar Gert Lute 
met 199 punten. Een spannende 
competitie dit seizoen, want het 
verschil in punten lag heel dicht 
bij elkaar.
Afgelopen week is er gestart met 
de driebanden zomercompetitie. 
Nieuw aspirant-lid Hans Kooij-
man gaf meteen zijn visitekaartje 
af. Zijn tegenstander was even-
eens een nieuwkomer in de club, 
Jorge Bolten. In de partij over 40 
beurten haalde Jorge met vijftien 
caramboles precies zijn punten-
aantal van tien, maar Hans over-
vleugelde hem met 20 carambo-
les, terwijl hij ingeschaald is op 

twaalf. Dit leverde Hans zestien 
punten op.
Op de tweede plaats verscheen 
Wim van Duin die voor tien ca-
ramboles met vijftien punten 
werd gewaardeerd. Tegenstan-
der was hier Jan Plug die na 
langdurige ziekte weer deel kan 
nemen aan deze competitie.
De hoogste prestatie in caram-
boles werd geleverd door Henk 
Stengs. Maar liefst 30 caram-
boles produceerde Henk uit de 
40 beurten durende partij in dit 
voor velen toch moeilijke spel-
soort. 21 Caramboles had vol-
doende geweest, vandaar de be-
loning van veertien punten. Henk 
claimde tevens de hoogste serie 
van zeven. 

Anton Steij haalde met veer-
tien caramboles net zijn basis 
van tien punten. Ook Gerard de 
Zeeuw had een goeie start met 
veertien caramboles. De vier ex-
tra caramboles waren goed voor 
veertien punten.
Dertien, twaalf, twaalf en elf pun-
ten waren achtereenvolgens tot 
slot voor Ferry van Gennip, Cor 
Stroet, Siem Bakkum en Jan van 
der Zon

Senioren met Museum 
Plus Bus naar museum
Castricum - De Museum Plus 
Bus haalt op woensdag 16 april 
circa 45 senioren uit Castricum 
op voor gratis museumarrange-
ment. De Museum Plus Bus ex-
poseert bovendien op 16 april 
één dag in de bibliotheek van 
Castricum. 
De Museum Plus Bus is een 
stichting opgericht door het 
Rijksmuseum Amsterdam, de 
Hermitage Amsterdam, het Van 
Gogh Museum, het Cobra Mu-
seum voor Moderne Kunst Am-
stelveen, het Joods Historisch 
Museum, het Mauritshuis en 
het Kröller-Müller Museum. 

De Museum Plus Bus heeft 
ten doel die senioren die op ei-
gen gelegenheid geen muse-
umbezoek meer kunnen afleg-
gen, maar dat wel willen, een 
gratis dagarrangement aan te 
bieden naar de musea van hun 
keuze. Hiervoor neemt de Mu-
seum Plus Bus groepsgewijze 
inschrijvingen aan van verzor-
gingstehuizen en ouderenorga-
nisaties. 
De senioren van de KBO Cas-
tricum gaan naar het Kröller-
Müller Museum. De presentatie 
in de bibliotheek is te bezichti-
gen van 11.00 tot 17.00 uur. 

Basisschool Kleurenorkest groeit 
Limmen - In september 2007 
opende basisschool Het Kleu-
renorkest haar deuren. Na met 
zestien kinderen te zijn gestart 
zijn er inmiddels 22 leerlingen 
en komen er de komende tijd 9 
bij. Het Kleurenorkest is een al-
gemeen bijzondere basisschool 
voor Natuurlijk Leren. Het Kleu-
renorkest is de eerste school in 
Nederland die het Natuurlijk Le-

ren vormgeeft vanuit de pijlers: 
NLP, Systemische benadering en 
Oplossingsgericht Werken. 

Op donderdag 17 april is de 
eerstvolgende informatieavond 
die wordt gehouden in het 
schoolgebouw aan de Ooster-
zijweg 8 in Limmen. Deze avond 
is toegankelijk voor iedereen die 
belangstelling heeft.  

Open huis en tuin 
bij Mems Atelier
Castricum - Mems Atelier houdt 
open huis en tuin. Hier is te zien 
hoe men de tuin kan verfraaien 

met  tuinornamenten; zelf ge-
maakt of gewoon gekocht. 

Zaterdag 19 en zondag 20 april 
zijn belangstellenden welkom 
van 11.00 uur tot  18.00 uur op 
de Loet 294 in Castricum. 

Moederdag, dag voor blijvende herinnering

BK-Art specialist in het maken 
van portretten van foto’s
Uitgeest - Sinds 1993 zijn er al 
vele duizenden tekeningen ge-
maakt van volwassenen, kinde-
ren, honden, paarden, katten, 
auto’s, huizen door de Portret-
tenspecialist van BK-Art. Uit-
gangspunt is dat kunst betaal-
baar kan zijn en alleen moet 
worden betaald als de klant er 
tevreden over is.

Een handgetekend portret is 
een origineel cadeau dat vaak 
meer dan mensenleven lang in 
beeld blijft . Een portret hangt 
meestal tientallen jaren aan de 
muur. Daardoor wordt degene 
die de portrettekening cadeau 
heeft gekregen voor vele jaren 
herinnerd aan de gever en aan 
degene die er op staat. 

De portretten worden - aan 
de hand van foto’s - met pen-
seel en fijn zwart grafietpoeder 
op aquarelpapier ‘geschilderd’. 
Zwart, wit en oneindig veel nu-
ances grijs.
Standaardmaat is 30x40cm. Als 
het portret klaar is, wordt de 
klant per email een scan van het 
portret toegestuurd. Indien het 
portret nietnaar tevredenheid 
is , worden wijzigingen aange-
bracht. Als het daarna nog niet 

goed is, kan de klant afzien van 
de koop.  
De portrettekeningen zijn geen 
100% exacte weergave van de 
foto, maar de gelijkenis is ver-
bazingwekkend. De tekenstudio 
staat in Manilla en voor vier fa-
milies is het tekenen de belang-
rijkste bron van inkomsten. Ook 
wordt van een deel van de op-
brengst een lokale school ge-
sponsord.

Men kan een bestelling plaat-
sen door een digitale foto per 
e-mail te sturen aan portret-
plaats@gmail.com samen met 
naam en adresgegevens en te-
lefoonnummers waarop men 
bereikbaar is. 

Er zijn meerdere websites, ook 
internationaal. Die voor de Ne-
derlandse markt is: www.por-
tretspecialist.nl. 
Voor moederdag is er een speci-
ale aanbieding. De prijs is 69,00 
euro per hoofd, dier of object. 
De prijzen zijn inclusief verzend- 
en verpakkingskosten.
Alleen bestellingen die voor 1 
mei zijn opgegeven kunnen nog 
op tijd worden geleverd voor 
moederdag. Betaling bij leve-
ring.
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Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - dE forESTErS

ZONDAG 20 April
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: hUUb DE VrIEs

zondag 20 april 14.00 uur:

Limmen - DWOW
balsponsor: AutObeDrijf Dirk vAn Der Steen

pupillen v.d. week: renS grOOt (LiMMen e5)
Steven bAkker (LiMMen e5)

FCC schaft defibrillator aan
Castricum - Sinds kort beschikt 
voetbalvereniging FC Castri-
cum over een defibrillator. Dit is 
een apparaat, waarmee door het 
toedienen van een elektrische 
schok het hart van een bewuste-
loze patiënt soms weer op gang 

FCC morst punten in 
derby tegen Egmondia
Castricum - FC Castricum ont-
moette afgelopen zondag het he-
lemaal onderaanstaande Egmon-
dia thuis. In de allereerste wed-
strijd van het seizoen bogen de 
blauw-witten in Egmond nog 
een 2-0 achterstand knap om in 
een overwinning. Dit keer was de 
thuisploeg over alle linies sterker, 
maar omdat het scorend vermo-
gen ontbrak moest zij genoegen 
nemen met een schamele pun-
tendeling. Doordat de thuisploeg 
de vele mogelijkheden onbenut 
liet, brak de rust met een mage-
re brilstand aan. Na 55 minuten 
scoorden de blauw-witten welis-
waar, maar scheidsrechter Dikker 
keurde op advies van de Egmond-
se grensrechter het doelpunt af 
wegens buitenspel. Jort Boot luk-
te het ook niet om 10 minuten la-
ter Groen te passeren uit een in-
directe vrije trap na een onge-
oorloofde terugspeelbal. Nu ver-
dween het projectiel over de krui-
sing. Door het uitblijven van de 
Castricumse treffers bleef Egmon-
dia haar kansen ruiken. De ploeg 
groef zich ook niet in en bestook-
te op haar beurt de achterhoede 
van de thuisclub. Dat resulteerde 
na 70 minuten in een voorsprong 
voor de bezoekers. 

Dave Holman nam een geraf-
fineerde vrije trap van afstand, 
waarop Touber geen antwoord 
had (0-1). Een minuut later trok 
Castricum de zaken echter alweer 
recht. Uit een scrimmage was het 
uiteindelijk De Boer, die de bal net 
over de doellijn van Groen wist te 
krijgen (1-1). De strijd was daar-
na weer geheel open en in de 75e 
minuut verraste Thijs Gravemaker 
op zijn beurt Touber bijna met een 
afstandsschot.
Het laatste kwartier bleef Castri-
cum ploeteren om de score nog 
een beter aanzien te geven en 
had daar ook het meeste recht 
op. Maar wat de ploeg ook on-
dernam, alle pogingen strandden 
bij de afwerking. In de 89e minuut 
mocht Sander Zwaan nog een 
keer aanleggen uit een vrije trap, 
maar Touber was niet van plan om 
voor de tweede keer de gang naar 
het net te maken. Ook de Castri-
cumse invaller Stephan Zeilstra 
stelde Groen nog één keer op de 
proef uit een voorzet van de even-
eens ingevallen Thijs Moll. Het 
waren de laatste stuiptrekkingen 
uit een niet onaantrekkelijk maar 
ook niet hoogstaand duel, waarin 
de thuisclub duidelijk twee pun-
ten heeft laten liggen.

kan worden gebracht. 
Omdat de praktijk heeft bewezen 
dat het voor sportverenigingen 
van grote waarde is om een defi-
brillator in huis te hebben, heeft 
men besloten om een deel van 
de opbrengst van de voetbalvei-
ling in januari van dit jaar te be-
steden aan de aanschaf van dit 
apparaat om zonodig mensenle-
vens te kunnen redden.
Afgelopen zaterdag overhandig-
de Marcel Klaver namens de vei-
lingcommissie de defibrillator 
aan voorzitter Martin Vaalburg. 
De club laat het niet alleen bij 
deze aanschaf, want diverse le-
den hebben zich inmiddels aan-
gemeld om deel te nemen aan 
een training hartmassage en be-
ademen. 
Het is namelijk minstens zo be-
langrijk om deze technieken te 
beheersen bij toepassing van het 
apparaat. 

Fraaie winst voor 
koploper Meervogels
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels blijft het prima 
doen in de vierde klasse B. De 
uitwedstrijd tegen PSCK werd 
met 3-6 gewonnen. 
De Akersloters begonnen sterk 
en Broerse kon al snel de sco-
re openen. Door Stolk werd het 
even later gelijk. Via Broersen 
werd het in korte tijd 1-2 en 1-
3. Helaas voor de meegereis-
de fans zakte Meervogels daar-
na sterk terug en moest accep-
teren dat het met rust weer ge-
lijk stond. 
In de tweede helft gaf Meervo-
gels achterin weinig weg. Door 
de goed spelende Van der Eng 

werd het 3-4 en 3-5. PSCK wist 
daarna dat het had verloren. In 
de slotfase kon Van Marsbergen 
nog een keer scoren. Door de-
ze winst staat Meervogels op de 
eerste plek van de ranglijst.
Concurrent Purmerend staat op 
een punt achterstand maar heeft 
wel een duel minder gespeeld. 
Meervogels moet het zaterdag 
19 april thuis opnemen tegen 
subtopper RCZ.

Vrouwen VV Limmen 
winnen overtuigend
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben de Valken met 
3-0 verslagen en blijven bovenin 
goed meedraaien.
Om de volgende drie punten te 
pakken moest VV Limmen zon-
dag de Valken dames 1 ver-
slaan. Speelster Nathalie Hol-
lenberg: “We begonnen de wed-
strijd direct fel en dit resulteerde 
in enkele kansen voor de Limmer 
voorhoede.” Helaas voor Limmen 
wist de keepster van de Valken 
steeds redding te brengen. 
Hollenberg: “Toch bleven we het 
team met het meeste balbezit, de 
Valken werden teruggedrongen, 
alleen de kansen werden niet 
benut.” Totdat Wendy voor de 1-
0 zorgde, zij volleyde een voorzet 
van Yvon achter de keepster. 
De periode na deze verdiende 
voorsprong leunde Limmen te-
veel achteruit en werden er te-
veel duels verloren, maar door 
goed verdedigend werk werd er 
voorkomen dat de dames van de 
Valken kansen konden creëren. 

In de tweede helft was Limmen 
opnieuw de (veel) betere ploeg. 
De Valken probeerde alleen maar 
de nederlaag zo klein mogelijk te 
houden. Hollenberg: “Dit lukte ze 
aardig, omdat wij voor het doel 
iedere keer net niet scherp ge-

noeg waren om de voorsprong 
uit te breiden. Gelukkig werd 
het wel 2-0 voor Limmen, door-
dat Suzanne een corner beheerst 
aannam met links en vervolgens 
prachtig met rechts in de boven-
hoek schoot.”
Daarna kreeg Limmen nog wel 
wat mooie kansen, maar deze 
werden steeds tegen gehouden 
door de keepster van de Valken. 
Na de wedstrijd bleek dat bei-
de concurrenten LSVV en Duin-
rand S ook geen misstap maak-
ten, zo blijft het spannend in de-
ze competitie. 
Hollenberg is vol vertrouwen. 
“Maar zolang wij blijven winnen, 
houden we alles in eigen han-
den en blijven we hopen op een 
mooi uiteinde van de competitie. 
Komende zondag spelen beide 
concurrenten tegen elkaar, een 
gelijkspel zal ons niet verkeerd 
uitkomen. Maar dan moeten wij 
natuurlijk zelf ook winnen.”
Tegenstander is de Zouaven da-
mes 1, de vorige keer werd er 
nipt met 1-0 gewonnen. Hollen-
berg: “Maar gezien de noodzaak 
van de drie punten zullen we 
deze keer toch wat meer moe-
ten brengen. Dus alle fans zijn 
hierbij uitgenodigd om ons aan 
te moedigen thuis op Dampeg-
heest om 14: 00 uur.”

Meervogels 
stijgt naar 
tweede 
plek
Akersloot - Met nog twee du-
els te gaan staat het zondagte-
am van Meervogels op een ge-
deelde tweede plek van de rang-
lijst. Wel heeft concurrent Adel-
bert een duel minder gespeeld. 
Donderdagavond werd Beem-
ster door Meervogels in een 
slechte wedstrijd met 1-0 ver-
slagen. Drie dagen later werd 
er op een mooie zondag in april, 
op een door veel toeschouwers,  
omzoomd hoofdveld een zomer-
avondvoetbalwedstrijd gespeeld 
tussen Meervogels en Adelbert, 
eindstand  0-0. Beide teams wa-
ren te afwachtend en er gebeur-
de bijna niets. J
ammer want Meervogels heeft 
veel meer in huis. 
Zondag 20 april speelt het team 
uit tegen het laaggeklasseerde 
Graftdijk.

Fietstocht
Castricum - Fietsclub Cas-
tricum organiseert in samen-
werking met fietsspecialist 
Ton Kooy
een fietstocht op 5 mei. De-
ze tocht kreeg als naam de 
Spaarndammertocht mee. De 
tocht is 60 km lang en voert 
langs  Heemskerk, Beverwijk, 
Velsen-Noord, 
Driehuis, Spaardam, Buiten-
huizen en weer terug naar 
Castricum. Men kan zich in-
schrijven in de sporthal de 
Bloemen in Castricum op De 
Bloemen 71 van af  9.00 tot 
9.30 uur. Men kan gratis mee-
fietsen met de club of een gra-
tis route ophalen. Inlichtingen 
zijn verkrijgbaar bij W. F. Min-
neboo tel 0251-213269/06-
22112135. 

Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433
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TVC 1 wint met de 
hakken over de sloot
Castricum - In de landelijke ten-
niscompetitie heeft TVC 1 afgelo-
pen zondag een zwaarbevochten 
dagoverwinning behaald tegen 
het jeugdige team van Santana 
uit Hoogkarspel.  Met 5-3 bleven 
de Castricummers aan de goe-
de kant van de score en werd de 
tweede opeenvolgende zege be-
haald. Opvallend waren de glans-
rijke enkelzeges van Caroline Ter-
stal en Roy Boontje, die beiden de 
opponent slechts een game gun-
den. In gemengd dubbel respec-
tievelijk heren dubbel moest door 
beiden hard gewerkt worden aan 
de zijde van Jean-Jacques Zied-
ses Des Plantes. Het heren dub-
bel resulteerde in een 2-6/6-0/6-
2 zege en de mix werd winnend 
afgesloten met 7-6 en 6-3. In bei-
de partijen werd niets cadeau ge-
geven door de spelers uit West-
Friesland die met enorme verbe-
tenheid bleven spelen. 

Er waren nog twee driesetters, na-
melijk de enkelpartij van Dennis 
Boontje en de damesdubbel van 
Cynthia Lustig en Daniëlle Veen-
man. Dennis Boontje overwon uit-
eindelijk na, evenals de week er-
voor, setverlies in de tweede set. 
De dames Lustig en Veenman 
knokten zich terug door na een 
verloren eerste set de twee-
de knap naar zich toe te trekken 
maar moesten het hoofd buigen 
in de beslissende set. 
Al met al is door het gehele team 
van TVC 1 vechtlust aan de dag 
gelegd en werd de tweede over-
winning omarmd. TVC 1 bezet nu 
de gedeelde tweede plek op de 
ranglijst. 
Komende zondag staat een uit-
wedstrijd tegen het laaggeklas-
seerde Alkmaar 7 op het pro-
gramma waar getracht zal wor-
den de koppositie over te nemen 
van Neckslag.

Red Stars wint ruim, 
maar met matig spel
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft op de eerste speeldag di-
rect de koppositie gepakt. Een 1-
7 overwinning bij het teleurstel-
lende Sparks Haarlem was daar-
voor voldoende. 
De zege van de Castricumse 
honkballers kwam zeer regelma-
tig tot stand. In de zeven innings 
durende wedstrijd scoorde Red 
Stars nagenoeg elke inning één 
punt, maar liet ook veel lopers 
achter op de honken. Veel had 
de honk-balploeg te danken aan 
het veldwerk van de Haarlemse 
gastheren, want de negen veld-
fouten wogen bijna net zo zwaar 
als de tien honkslagen die de 
Castricummers produceerden.

Speler-coach Maarten de Ruij-
ter was niet geheel tevreden over 
het vertoonde spel van zijn ploeg. 
“Verdedigend speelden we sterk 
en kregen we weinig te-gen, 
maar aanvallend moet het beter. 
Als we het hele seizoen zo pres-
teren aan slag, komen we niet 
verder dan de middenmoot.”

Komende zondag komt Double 
Stars Heiloo op bezoek in Cas-
tricum. De Ruijter: “Dat zijn al-
tijd ervaren jongens tegen wie 
het lastig scoren is. De eerste 
innings zullen doorslaggevend 
zijn.” De wedstrijd tegen Double 
Stars begint om 16.00 uur op De 
Puikman.

Spontane sponsor voor 
Meervogels dames B1
Akersloot - Bij de eerste thuiswedstrijd in het tweede deel van de 
veldcompetitie werd het B1 team van handbalvereniging Meervo-
gels’60, in het nieuw gestoken door RSM Niehe Lancée. De dames 
presenteren zich voortaan in mooie trainingspakken en de coaches 
hebben een fijne sweater ontvangen. Verder kregen zij de dames nog 
drie ballen ontvangen, een ballenpompje en een ballennet. De dames 
B1 doen het goed in hun poule, in de zaal zijn zij kampioen geworden 
en in de veldcompetitie staan ze op de tweede plaats. V.l.n.r.: op de 
achterster rij; sponsor Ans Kabel van RSM Niehe Lancée, Coach Mar-
ja Buur, Anna van Baar, Miranda Buur, Diede van der Eng, coach El-
ly Donkers, Myrthe Gooijer. Voorste rij; Jenny Klinkhamer, Vera Donia, 
Denise Seignette, Nikki Drost, Nicky Dekker. Vooraan keepster Mar-
jolein Ruhl. 

Gouden Wieken
Limmen - Met een hoge snel-
heid van rond de 115 km per uur 
keerden dit weekeinde de dui-
ven van de Gouden Wiekenhuis-
waarts van het Belgische Duffel 
(165 km ). 

Gelost om 10.00 uur met een 
zuidwesten wind viel om iets 
voor half een de tweejarige dof-
fer van de combinatie de Graaf 
op de klep, goed voor de bloe-
men van de postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken.

De combinatie bestaande uit va-
der Piet en zoon Sander kregen 
de duiven zeer snel achter elkaar 
want ook de tweede duif be-
hoorde hen toe. Goede tweede 
werd Jaap Kaandorp die zijn we-
duwnaar iets eerder klokte dan 
John Kool. 
Het Limmense feest werd com-
pleet met de vroege duiven van 
Nico de Graaf en Arie Hage-
man. Toch ook waardering voor 
de liefhebbers uit Castricum die 
zich tussen al dat geweld nes-
telen, waaronder Bert Bark die 
zich zelf voor Cees de Wildt in de 
uitslag vond. Ook in de top tien 
vinden we Peter Scheerman en 
Gerhard Tromp terug. Hekken-
sluiters deze week waren Jan 
Molenaar en de combinatie Rij-
kom-Sentveld.

Klimop 1 werd voor de tweede keer winnaar

Finale jongensscholenvoetbal 
Klimop wint van Toermalijn
Castricum - De klok sloeg bij-
na zes uur in de middag toen de 
linksbuiten van De Klimop-1 zijn 
voet tegen de bal plaatste en met 
een formidabel schot de goalie 
van  Toermalijn-1 verraste. Hier-
door werd De Klimop-1 voor de 
tweede keer de terechte kampi-
oen van het Castricumse jongens 
scholenvoetbaltoernooi 2008. De 
eindstand was 1-0 en met nul 
doelpunten tegen in het gehele 
toernooi en acht maal scoren in 
zes wedstrijden dan ben je de te-
rechte winnaar.
Al voor twaalf uur ‘s middags  
kwam er een stroom fietsen rich-
ting sportpark Noord-end op 
gang en anderhalf uur later leek 
de ingang van het sportcomplex 
volledig gevuld met fietsen. Bij-
na de gehele jeugd van de Cas-
tricumse basisscholen was op het 
toernooi te vinden. Gezellig druk, 
mooi weer, leuke wedstrijden 
en een strak goed lopend pro-
gramma maakt deze voorjaars-
dag voor velen onvergetelijk. Al-
le Castricumse basisscholen de-
den mee, 21 teams verschenen 
op de velden. Samen werden 48 
wedstrijden gespeeld. Totaal 101 
maal ging de bal over de doel-
lijn waarbij de Augustine-1 der-

tien doelpunten scoorde en ze-
ker het meest aanvallend speel-
de. De poulewinnaars en dus hal-
ve finalisten waren De Toermalijn-
1, Sokkerwei-2, Augustine-2 en 
winnaar De Klimop-1.
De sportiviteitsprijs ging dit jaar 
wederom naar Visser ’t Hooft. Alle 
scheidsrechters waren het erover 
eens: na afloop van de wedstrij-
den kregen de fluitisten van het 
gehele team een hand, daarnaast 
werd de kleedkamer netjes aan-
geveegd door deze jongens. 
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TIOS is uiteraard erg blij met de flinke donatie

Schipholfonds schenkt 
materialen aan TIOS

Limmen - Donderdag 3 april 
werd de jubilerende sportvereni-
ging TIOS blij verrast door een 
flinke donatie van het Schiphol-
fonds. Elk kwartaal schenkt Am-
sterdam Airport Schiphol een 
bedrag aan verenigingen en 
stichtingen uit de omgeving. TI-
OS heeft Schiphol aangeschre-
ven voor een donatie om mate-
rialen voor de jazz- en turnafde-
ling te kunnen kopen, en wacht-
te met spanning af.
De leiding van TIOS had voor 
haar kinderen al geruime tijd 
diverse materiaalwensen. Zo-
als een nieuwe verstelbare brug 
in de gymzaal aan de Hoge-
weg, wedstrijdvesten, pompons 
en witte handschoenen voor de 
afdeling jazzdance en voor het 
turnen een flikflakker en salto-
gordels. Met het jubileum voor 
de deur was er geen budget om 
grote investeringen te doen. Er 
werd toen het idee geopperd om 
hiervoor het Schipholfonds aan 
te schrijven. In een jubileum-
jaar zou het toch wel helemaal 
prachtig zijn om deze materialen 
te kunnen aanschaffen. 
Amsterdam Airport Schiphol 
nam in 1994 het initiatief om 

door middel van donaties projec-
ten die van maatschappelijk, cul-
tureel of sportief belang zijn te 
steunen. Deze projecten moeten 
zich dan wel in de omgeving van 
Schiphol bevinden. ‘Zo hebben 
we niet alleen de lasten maar 
ook de lusten’, is hun motto.
Er werd door TIOS een officiële 
aanvraag gedaan en enige we-
ken terug ontvingen ze een po-
sitief bericht. Donderdag 3 april 
werden de donaties uitgereikt 
in hangar 2 van de Dutch Dako-
ta Association. Peter Valkering 
(voorzitter), Joke Dekker (pen-
ningmeester) en Gerda Burge-
ring (comité 50 jaar TIOS) wa-
ren uitgenodigd om de donatie 
in ontvangst te nemen. Zij ont-
vingen daar uit handen van be-
stuurslid Mr. drs Ray T. van 
Loon van het Schipholfonds een 
cheque ter waarde van 6.061 eu-
ro. Zo kan TIOS in haar jubile-
umjaar toch een aantal materia-
len aanschaffen. De voorzitter is 
van plan de spullen snel te be-
stellen zodat ze wellicht nog tij-
dens het jubileumcircus op 8 juni 
gebruikt kunnen gaan worden. 
TIOS bedankt het Schipholfonds 
voor haar geweldige donatie.

Dramatische start hervatting 
van het veldseizoen Helios
Castricum - Helios is afgelo-
pen zaterdag niet echt goed van 
start gegaan in de eerste wed-
strijd van de hervatting van het 
veldseizoen. De ploeg van Coach 
Michiel van Halderen ging met 
8-13 fiks onderuit tegen Bad-
hoevedorp.
“Het was gewoon een drama’’, 
meldde coach Michiel van Hal-
deren. “Ze hebben gewoon hun 
werk niet gedaan in het veld.’’ 
Helios maakte keer op keer de-
zelfde overtredingen en er was 
een gebrek aan concentratie.
De ploeg van Van Halderen keek 

al bij rust tegen een 3-8 ach-
terstand aan. “Ik ben toen even 
stevig tekeer gegaan, maar dat 
mocht niet echt baten.’’ De twee-
de fase van het duel werden er 
bij Helios vooral in de verdedi-
ging nog teveel individuele fou-
ten gemaakt. Aanvallend begon 
het wel wat beter te lopen. “We 
creëerden nu eindelijk kansen, 
maar die werden maar mond-
jesmaat afgemaakt. Ik had wel 
verwacht dat we Badhoevedorp 
even zouden pakken. We hebben 
het voornamelijk mentaal laten 
afweten.’’ 

Het was zaterdag feest bij Helios

Lachende kleintjes bij 
Korfbalvereniging Helios
Castricum – Zaterdag was het 
feest bij Korfbalvereniging He-
lios. Zo’n 80 sportieve kinderen 
vermaakten zich opperbest op 
de Welpenspeldag op sportpark 
Noordend. 
Op deze dag speelden de jong-
ste basisschoolleerlingen di-
verse sportieve spelletjes, on-
der leiding van de D- en E-spe-
lertjes van Helios. Broertjes en 
zusjes van de aangemelde kin-

deren deden ook spontaan mee. 
In de pauze kon iedereen genie-
ten van een heuse korfbalde-
monstratie door de spelers van 
het E-team. Ook een clown en 
een poppenkastvoorstelling vie-
len goed in de smaak bij de deel-
nemertjes. 
Voor Helios was het de eer-
ste keer dat er voor de kinderen 
van groep 1, 2, en 3 van de ba-
sisschool een spellenmiddag ge-

organiseerd werd. De organisa-
tie spreekt van een groot succes, 
want het blijk dat er veel animo 
is voor een activiteit voor deze 
leeftijdsgroep.
Alle deelnemers aan de Welpen-
speldag mogen nu vrijblijvend 
aan vijf trainingen meedoen, om 
zo nader kennis te maken met 
Helios. Ook kinderen die verhin-
derd waren op de Welpenspel-
dag, kunnen meedoen met de 
trainingen op dinsdagavond van 
18.00 uur tot 19.00 uur. 
Voor vragen over de vereniging 
of informatie over de trainingen 
kunt u terecht op de vernieuw-
de website: www.kv-helios.nl. 
U kunt ook bellen met Rutger 
Hierck: 673613.

Hockeyjongens C1 
verslaan Bennebroek
Castricum - In een mooie hoc-
keywedstrijd tegen Bennebroek 
zijn de jongens C1 van MHCC 

Castricum kampioen geworden 
in de 1e klasse. Met nog twee 
wedstrijden te gaan zijn de Cas-

tricummers niet meer de ach-
terhalen door de concurrenten. 
De titel werd binnengehaald met 
een 7-1 eindstand voor een mas-
saal  toegestroomd publiek op 
sportpark Wouterland. Tijdens 
de ereronde bedankten de jon-
gens, die ongeslagen zijn in de 
competitie, het enthousiaste pu-
bliek. 
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De TIOS-meiden deden het prima in Amsterdam

TIOS door naar districtfinale
Limmen - Zaterdag deden vijf 
turnsters van sportvereniging 
TIOS mee aan de regiokampi-
oenschappen in Amsterdam. Zij 
hadden zich hiervoor geplaatst 
tijdens de rayonkampioenschap-
pen.
Lisa Hoeben en Maaike Knijnen-
berg deden de oefeningen heel 
netjes. Vooral op de brug scoor-
den de meisjes heel hoog. Maai-
ke scoorde zelfs het hoogste cij-
fer van de hele groep (9.60). Op 
de balk waren ze wat zenuw-
achtig, maar ze vielen er geluk-
kig niet af. Bij de prijsuitreiking 
werden eerst alle meisjes opge-
noemd die zich geplaatst had-
den voor de districtfinale. Maai-
ke en Lisa sprongen een gat in 
de lucht toen ze hoorden dat ze 
er ook bij zaten. Lisa was als der-
tiende geëindigd en Maaike als 
tiende. Een prima prestatie van 
deze jonge turnsters.
Aan de andere kant turnde 
Maud Burgering bij de jeugd-

categorie, een sterk bezette ca-
tegorie. Maud turnde een pri-
ma wedstrijd en belandde op de 
20ste plaats, helaas net niet door 
naar de finale. 
In de tweede wedstrijd turnde 
Lisa Deylen. Ook zij kwam uit 
in een sterk deelnemersveld. Ze 
deed heel erg haar best, maar 
moest genoegen nemen met een 
25ste plaats. 
In de laatste wedstrijd kwam 
Han Ying Min uit voor TIOS. De 
wedstrijden waren iets uitgelo-
pen waardoor het wachten Han 
Ying erg zwaar viel. Mede hier-
door kwamen haar balkoefening 
((7.50) en vloer ((7.20) niet goed 
uit de verf. Op de brug scoor-
de ze wel heel hoog (8.90) en 
belandde hierdoor op de 21ste 
plaats, dus ook net niet door 
naar de finale.
Lisa en Maaike zullen dus als 
enige turnsters van TIOS de club 
gaan verdedigen op 14 juni in 
Amersfoort.Croonenburg investeert 

flink in nieuwe trainers
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg heeft in de afgelo-
pen maanden in samenwerking 
met de Nevobo tien trainers op-
geleid, waarvan er zeven afkom-
stig zijn van de eigen vereniging. 
De trainers werden zelf getraind 

door Peter van den Berg, bonds-
coach van jong oranje. 
De hoge kwaliteit van de oplei-
ding zorgt er voor dat Croonen-
burg nu over voldoende trainers 
beschikt met vakkennis. Hier-
door krijgen alle teams van laag 

Maurice en Marieke Philipoom-van Londen in dansende actie

De Bruijn-Bonel Trophy

Danspaar dubbel finalist
Castricum - Dit weekeinde 
werd  in Kerkdriel het jaarlijkse 
internationale toernooi, de Ad de 
Bruijn-Bonel Trophy georgani-
seerd in samenwerking met de 
N.A.D.B. (Nederlandse Algeme-
ne Danssport Bond).
Ook aan dit grote evenement de-
den weer de verschillende wed-
strijddansers van de Castricum-
se dansschool Griffioen mee. Op 
zaterdagavond 12 april stonden 
in de open 21+ klasse Ballroom 
aan de start het danspaar Mau-
rice Philipoom en Marieke van 
Londen, nadat dit paar alle voor-
rondes goed door wist te komen, 

plaatsten Maurice en Marieke 
zich voor de grote finale, waar 
zij uiteindelijk een mooie tweede 
prijs behaalden en plaats moch-
ten nemen op het podium. Zon-
dagmiddag 13 april was het we-
derom spannend in Kerkdriel, 
aan de start van de debutanten 
2 klasse Ballroom en Latin-Ame-
rican discipline, kwamen Eric 
Minnebo en Jacomien van Zon 
in actie, dit paar wist in de beide 
categorieën door te komen tot 
de 3e ronde. Aan de start van de 
kleding klasse ( wedstrijd klasse 
) Ballroom stonden aan de start 
van de D-Klasse het paar Den-

tot hoog training van hoge kwali-
teit. De meestal zelf zeer ervaren 
trainers zijn nu weer op de hoogte 
van de laatste stand van de tech-
niek van het volleybal. In de trai-
nersopleiding werd ook veel aan-
dacht besteed aan het coachen 
van wedstrijden en het goed be-
geleiden van spelers. 
De kosten van de opleiding kon-
den dankzij een subsidie van de 
provincie Noord Holland van 1.500 
euro laag gehouden worden.

nis Kerdijk en Patricia Groene-
wegen, dit paar toonden zich op-
permachtig en behaalden dan 
ook welverdiend de finale in hun 
dans klasse. Aan de start van de 
op één na hoogste klasse van 
Nederland bij de amateurs, de 
A-klasse kwam wederom in ac-
tie het danspaar Maurice Phili-
poom en Marieke van Londen, 
ook hier wisten Maurice en Ma-
rieke zich weer kranig stand te 
houden, en bereikten net als de 
dag ervoor, weer de finale, en 
behaalden uteindelijk een mooie 
4e plaats, in een bijzonder, voor 
hun drukke klasse. Voor de Cas-
tricumse trainers Luut Griffioen 
en Mariska Tauber een mooi re-
sultaat op een geweldig kampi-
oenschap.
De eerstvolgende wedstrijd is die 
in Geleen. Daar wordt dan ge-
streden om de Limburg Danst 
Bokaalen ook hier zullen de di-
verse paren van Griffioen weer 
aan deelnemen.

Schaakexamens bij Vredeburg
Limmen - Zaterdag 12 april 
hield schaakvereniging Vrede-
burg haar jaarlijkse examen voor 
de jeugdopleidingen. Elk jaar 
mag Vredeburg zich verheugen 
op een groot aantal jeugdspelers 
dat enthousiast de lessen volgt 
voor het Stap 1, Stap 2, Stap 3 en 
Stap 4 examen. 

Dankzij de inzet van de toege-
wijde instructeurs  M. Kos, R. 
Termes, D. Aafjes, en J. Admi-

raal ontvingen 23 leerlingen de 
beginselen, de tactieken en la-
ter de strategische vaardigheden 
van het mooie schaakspel. 

De resultaten van deze wekelijk-
se lessen waren om trots op te 
zijn met een slagingspercentage 
van maar liefst honderd procent.
Hieronder de geslaagden: Stap 
1: Stijn Bakker, Levi van Duin, 
Pelle Ebels, Silke Ebels, Rob van 
der Heijdt, Kevin Hes, Mathijs 

de Kremer, Beau Min, Thijs van 
Vliet, Patrick Wempeen Joran 
Zandbergen. 
Stap 2: Nina Burgering, Max 
Min, Rene Voorwalt en Jomme 
Heckers. 

Stap 3: Joost Bakker, Lars Komin 
en Thomas Komin. 
Stap 4 doet volgend jaar exa-
men. De nieuwe opleidingen 
starten weer in oktober, nadere 
communicatie hierover zal ver-
schijnen in de media en via de 
basisscholen.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA 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
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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.

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

I N F O B U L L E T I N
17 april 2008

Reactiemogelijkheid Economische Visie

Swingende manifestatie 
voor een betere wereld
De voetjes gingen vrolijk van de vloer afge-
lopen vrijdagavond op het Raadhuisplein in 
Castricum. Daar vond het millenniumeve-
nement ‘B Aware’ plaats. Het doel was het 
onder de aandacht brengen van de millen-
niumdoelen. Millenniumdoelen zijn streef-
doelen die door regeringsleiders van 189 
landen zijn afgesproken om vóór 2015 de 
ergste wereldproblemen aan te pakken.
De serieuze boodschap werd gebracht op 
een leuke manier. De aftrap van de avond 
vond plaats door middel van de  opening 
van de tentoonstelling ‘Oog op Afrika’ van 
de wereldberoemde fotograaf Raymond 
Rutting. ‘s Avonds volgden er verschillende 
optredens van onder andere de koren Pearl 
en Shosholoza en de percussieband Bro-

therhood. Ook was er een Goede Doelen-
markt. Het evenement werd georganiseerd 
door drie Jac P. Thijsse College leerlingen: 
Rosalie Westmeijer, Salien Oosterman en 
Lotte van der Eng. Dit deden zij vol pas-
sie en enthousiasme. Het leidde tot een 
meer dan geslaagd millenniumevenement. 
De opbrengst van het evenement, ruim € 
1200,- gaat naar ontwikkelingssamenwer-
king in Burkino Faso.
De fototentoonstelling van Raymond Rut-
ting is tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis te bezichtigen.

Voor meer informatie over de millennium-
doelen:  www.millenniumgemeente.nl of 
kijk op onze website www.castricum.nl.

Fotograaf Raymond Rutting en burgemeester Emmens tijdens de opening van de foto-
tentoonstelling

Om te zorgen dat over 10 jaar alle inwo-
ners van de gemeente  Castricum nog net 
zoveel genieten van de omgeving waar 
ze wonen, maar ook kunnen werken en 
recreëren, is visie nodig. Visie om mee te 
liften met de regionale, landelijke en zelfs 
mondiale economische ontwikkelingen. 
Om dit te bewerkstelligen is de gemeente 
Castricum al meer dan een jaar bezig met 
het opstellen van een Economische Visie. 
Dit doet zij in nauwe samenwerking met 
de Ondernemers Federatie CAL.
Momenteel is de conceptversie van de Eco-

nomische Visie voor de gemeente Castri-
cum gereed, een moment om iedere inwo-
ner van Castricum de mogelijkheid te geven 
er iets van te vinden. Vanaf woensdag 16 
april tot en met dinsdag 6 mei wordt drie 
weken lang aan u als bewoner de mogelijk-
heid geboden om te reageren op deze visie 
over de economische toekomst van onze 
gemeente. Het stuk kunt u lezen op www.
castricum.nl of inkijken in het gemeente-
huis in Castricum (bij de receptie) en de 
locatie Limmen (balie Vergunningen en 
Handhaving) tijdens openingstijden.

Uw reactie kunt u sturen naar: 
Reactie concept EZ visie
t.a.v. College van B&W
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Uw reacties worden meegenomen en be-
sproken en kunnen aanleiding geven tot 
het aanpassen van de economische visie. 
Dus: denk mee met de toekomst van uw 
gemeente en geef uw mening over de 
plannen voor de economie van Castri-
cum!

Gemeente op bezoek 
in Balatonfüred
Samen met de zes andere partners van de 
Hongaarse zusterstad Balatonfüred viert 
het gemeentebestuur van Castricum de 
komende week het 20-jarig bestaan van de 
stedenband. Het college, raadsleden en de 
stichting Jumelage vertrekken op vrijdag-
ochtend naar Hongarije.

Klimaatverande-
ring in Castricum
Op maandag 31 maart 2008 organiseerde 
het Rode Kruis met de gemeente Castricum 
een themavond over klimaatverandering. 
Zo’n 50 inwoners van de gemeente woon-
den de avond, met een zeer gevarieerd 
programma, bij.

Het Klimaatcentrum van het Rode Kruis be-
lichtte de gevolgen van klimaatverandering 
voor de mens. Dit kenniscentrum draagt bij 
aan de ontwikkeling van waarschuwingssy-
stemen en geeft voorlichting om in te kun-
nen spelen op de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering.

De gemeente Castricum heeft zich als eer-
ste gemeente in Noord-Holland verbonden 
aan de acht millenniumdoelstellingen, die 
gericht zijn op het verbeteren van de le-
vensomstandigheden van mensen in ont-
wikkelingslanden of landen in ontwikke-
ling. Op 31 maart stond doelstelling zeven, 
een beter milieu, in de spotlights. Zie voor 
meer informatie www.castricum.nl.

Hoorzitting Commis-
sie Bezwaarschriften
Op 24 april a.s. houdt kamer 1 van de 
Commissie Bezwaarschriften hoorzitting in 
het gemeentehuis van Castricum. Zie voor 
meer informatie www.castricum.nl



WWW.CASTRICUM.NL

Integrale accommodatienota
De gemeente Castricum heeft het initiatief 
genomen om een integraal accommodatie-
beleid op te stellen voor voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, sport, welzijn, 
kunst en cultuur, kinderopvang en peuter-
speelzalen. Door de herindeling in 2002 
van de kernen Akersloot, Castricum en Lim-
men in de nieuwe gemeente Castricum is 
er behoefte ontstaan aan een integraal ac-
commodatiebeleid. Deze behoefte is mede 
ingezet door maatschappelijke ontwikkelin-
gen als de vergrijzing van de bevolking, de 
landelijke tendens om accommodaties meer 
multifunctioneel te gaan gebruiken (bij-
voorbeeld brede scholen en cultuurhuizen) 
en veranderde wensen van de inwoners van 
Castricum. Deze veranderingen leiden tot 
een wijziging in de vraag naar accommoda-
ties, zowel naar vorm als locatie. 

Belangrijke elementen die in de nota opge-
nomen worden zijn:
- een overzicht van het huidige aanbod van 

voorzieningen en de toekomstige behoef-

ten met de bijbehorende investeringskosten
- verschillende mogelijkheden van beheer- 

en exploitatievormen
- mogelijke samenwerkingsvormen voor 

ruimtelijk gebruik- en/of activiteitenaan-
bod van de gebruikers van de verschil-
lende voorzieningen.

Voor de totstandkoming van deze nota 
worden diverse gebruikersorganisaties zo-
als stichtingen van scholen, kinderopvang, 
peuterspeelzalen, sportverenigingen en wel-
zijnsorganisaties  benaderd voor het verkrij-
gen van informatie. Bij de inventarisatie zijn 
items opgenomen als de tevredenheid over 
het gebruik van de huidige accommodatie, 
bezetting van ruimten, ledenontwikkelingen 
bij sportverenigingen, het oprichten van een 
kultuurhuis of soortgelijke initiatieven, am-
bities van de organisaties. Naast deze inven-
tarisatie bij de gemeentelijke voorzieningen, 
zal ook rekening worden gehouden met het 
aanbod van private accommodaties. Het 
rapport zal medio 2008 gereed zijn.

Alle gemeente-instellingen gesloten
In verband met Koninginnedag, Hemel-
vaartsdag en de viering van 5 mei zijn 
alle gemeente-instellingen gesloten van 
woensdag 30 april tot en met maandag 5 
mei. Het afvalbrengdepot is dus ook ge-

sloten op zaterdag 3 mei.

Bureau burgerlijke stand (geboorte- en 
overlijdensaangifte) is vrijdag 2 mei be-
reikbaar via tel.nr. 0651219278.

Let op:
GEWIJZIGDE DATA  IN VERBAND MET HET OPHALEN VAN DE ROLCONTAINERS
(anders dan op de afvalkalender is vermeld)

April 2008 
- GFT Castricum wijk 1  op dinsdag 29 april 
- GFT Castricum wijk 2  op maandag 28 april 
- GFT Castricum wijk 3  op dinsdag 29 april 
- Restafval Limmen wijk 2   op dinsdag 29 april 
- Restafval Akersloot   op dinsdag 29 april 

Mei 2008 
- GFT Castricum wijk 3  niet op 1 mei 
- GFT Castricum wijk 3   op donderdag 29 mei 
- GFT Bakkum Noord   op dinsdag 13 mei 
- Restafval Bakkum Noord   op dinsdag 6 mei 
- Restafval Limmen wijk 1  op zaterdag 10 mei 

Juni 2008 
- GFT Limmen wijk 1   op maandag 30 juni 

Juli 2008 
- GFT Limmen wijk 1   niet op de 30ste

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

Ontvangen  bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

030408 Mient 49 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

040408 Rijksweg 51 in Limmen
Het plaatsen van een carport
Kapelweg 60 huisje 9 in Limmen
Het plaatsen van een recreatiewoning

070408 Hoogeweg 18 in Castricum
Het plaatsen van een rolkast
Kastanjelaan 5 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping
Frans Halslaan 24 in Akersloot
Het uitbreiden van de verdieping

080408 J.J. van Nesstraat 7 in Castricum

Het vergroten van de schuur
Prinses Margrietstraat 36 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw en het ver-
groten van de berging

090408 Zuiderdijkje 5 in Castricum
Het plaatsen van een jongveestal
Rietorchis 30 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Schoolweg 47 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda
Raadsplein
17 april 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Integrale visie Startingerweg
19:30 - 21:00 WMO Beleidsplan
20:00 - 21:00 Evaluatie woonruimteverdelingsysteem Noord-Kennemerland

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:00 Voorbereidingsbesluit t.b.v. fietsverbinding Uitgeesterweg - Zeeweg
21:30 - 22:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 3 april 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad
f. Toekenning straatnaam parktorens aan de Boogaert.

Nadere inlichtingen inzake beantwoording schriftelijke vragen 
GroenLinks en CKenG (zie lijst Ingekomen Stukken, nummers 21 
en 22, d.d. 3 april 2008)

21:30 - 22:30 Stellingname sociale woningbouw

De raadsvergadering van het Raadsplein komt te vervallen wegens de afwezigheid 
van punten voor de besluitvorming.

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of dhr. H. van Spijker (0251) 661370. E-
mail; tjaardheikens@castricum.nl/hanvanspijker@castricum.nl 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

Agenda Raadsactiviteiten 24 april 2008
Tijd Onderwerp
19:00 - 20:30 Auditcommissie
19:30 - 22:00 Nota Grondbeleid en Wet ruimtelijke ordening



VRIjStEllInGS-
VERzoEKEn
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Schoutenbosch 85 in Castricum

Het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen

Schoutenbosch 87 in Castricum
Het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Veldje aan de Brahmslaan tegenover huisnummer 18 

in Akersloot
Het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer ten 
behoeve van een Jongeren Ontmoetingsplek 
(JOP) voor de periode tot 1 januari 2011

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Volkstuinencomplex ‘Breedeweg’ in Castricum

Het plaatsen van een hobbykasje
Delving 98 in Akersloot

Het realiseren van een dakterras
Ratelaar 8 in Limmen

Het plaatsen van een carport
Ratelaar 10 in Limmen

Het plaatsen van een carport

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

VERlEEndE
VERGunnInGEn
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

BOuwvergunningen
090408 Middenweg 44 in Limmen

Het plaatsen van een carport/pergola
Visweg 48 in Limmen
Het bouwen van een woning

110408 Willem de Zwijgerlaan 33 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Geelvinckstraat 104 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Schulpstet 26 in Castricum
Het plaatsen van een betonnen tank
Wanne 16 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
P.C. Hooftstraat 6 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Brakersweg 45 in Castricum
Het wijzigen van de gevels
Enterij 64 in Limmen
Het wijzigen van de gevel
Zomerschoon 89 in Limmen
Het plaatsen van een schuur
Binnengeest 41 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Kastanjelaan 49 in Castricum
Het plaatsen van een kap op de garage
Charlotte de Bourbonstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Johan Willem Frisostraat 21 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Dag Hammarskjöldlaan 89 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Juliana van Stolbergstraat 34 in Castricum
Het wijzigen van de gevelbekleding
Laan van Albert’s Hoeve 131 in Castricum
Het plaatsen van een berging
Leeuwerik 16 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Vaarkant 16 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Het Wamellant 5 in Castricum
Het plaatsen van een kap op de berging

slOOpvergunningen
090408 De Noord 3 in Akersloot

Het verwijderen van het asbesthoudende dak
110408 Middenweg 36 in Limmen

Het slopen van de woning

vrijstelling artikel 19
wet Op de ruimtelijke Ordening
090408 Westerweg 60 in Limmen

Het realiseren van een aan huisgebonden be-
drijf
Dorpsstraat 148 in Castricum
Het wijzigen van het gebruik van de grond in 
erf bij de woning.

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

apv-vergunningen (Overigen)
Geluidsvergunning OBS De Klimop (11-04-2008)
Aan OBS De Klimop is vergunning verleend voor het 
gebruik van een geluidsinstallatie op 27 mei 2008 in 

verband met een sportdag op het AVC terrein aan de 
Zeeweg.

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. 

mOnumentenprOCedure
- Gelet op het hiertoe bepaalde in artikel 3:12 lid 1 van 

de Algemene wet bestuursrecht jo artikel 14a lid 4 
van de Monumentenwet 1988 maken burgemeester 
en wethouders van Castricum hierbij hun voornemen 
bekend tot het verlenen van monumentenvergun-
ning voor het wijzigen van de boerderij Duinenbosch 
3 te Castricum (rijksmonument). De wijziging houdt 
verband met het voornemen  om in de boerderij een 
horecabedrijf (theeschenkerij) te vestigen. Volgens de 
Drank- en Horecawet moet de boerderij (lokaliteit) 
onder meer vanwege redenen van bedrijfshygiëne 
aan bepaalde inrichtingseisen voldoen. Ook vanwege 
de (brand)veiligheid zijn wijzigingen in de boerderij 
nodig.

- Gelet op het hiertoe bepaalde in artikel 3:12 lid 1 van 
de Algemene wet bestuursrecht jo artikel 14a lid 4 
van de Monumentenwet 1988 maken burgemeester 
en wethouders van Castricum hierbij hun voornemen 
bekend om monumentenvergunning te verlenen voor 
het wijzigen van de woning aan de Van Oldenbarne-
veldweg 36 te Castricum (rijksmonument). Het gaat 
hierbij om een wijziging van de monumentenvergun-
ning die bij besluit van het college van burgemeester 
en wethouders van 20 juli 2007 definitief is verleend. 
De wijziging betreft het alsnog niet aanbrengen van 
een raam in de noordwest gevel op de begane grond 
van de woning aan de Van Oldenbarneveldweg 36 te 
Castricum.

Inzien
Vanaf maandag, 21 april 2008 liggen bovengenoemde 
ontwerpbesluiten samen met de daarop betrekking heb-
bende stukken gedurende een periode van zes weken 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Cas-
tricum.

Zienswijzen
Schriftelijk
Gedurende bovenstaande termijn wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze met be-
trekking tot deze aanvraag om monumentenvergunning 
schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en 
wethouders, Postbus 1301, 1900 BH  CASTRICUM.

Mondeling
Zienswijzen betreffende deze aanvraag om monumen-
tenvergunning kunnen ook mondeling worden inge-
diend bij de heer H.C.P. Venema (beleidsmedewerker 
Kunst en Cultuurhistorie, afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling, telefoon: (0251) 66 13 26.

Castricum, 16 april 2008

Huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-verspreiding

0251-674433

bezorgers geVrAAgD IN CAsTrICUM
oMgeVINg rossINIsTrAAT

INTeresse?
bel TIjDeNs kANToorUreN eN VrAAg NAAr MArTIN VAN ooIjeN


