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1 gebraden
   gehakbal bio

1 minute steak bio
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PaasbrooD
Traditioneel paasbrood in 
jasje van amandelbeslag!
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van 5,95 voor             € 4,95

Een winkel vol!!
luxe Paasgeschenken

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Johan Bakker 
Glashandel

houdt open huis op 29 februari 
van 12.00 - 19.00 uur
op de nieuwe lokatie 
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Deze week in 
deze krant

Mariëttes weeshuis geopend!

Moeder Marjo van Dijck hoopt 
ondertussen 1.500 euro te win-
nen bij het tijdschrift Margriet 
via  www.margrietsbeterewereld.
nl. Met het geld zouden in de 
buitenmuur van het weeshuis 
twee winkeltjes gebouwd kun-
nen worden. Zo kunnen er vaste 
inkomsten ontstaan voor het 
weeshuis Hanukkah. 

Ondertussen is er een vrijwilliger 
vertrokken naar Ghana om met 
sponsorgeld speelwerktuigen 
voor de kinderen te bouwen. Ook 
gaat hij bekijken hoe de namen 
van de Stenenactie het beste op 
de muren geschilderd kunnen 
worden. Momenteel zijn 5.915 

stenen verkocht en op elke steen 
wordt de naam vermeld van de 
koper. Met deze stenen wordt 
een muur rond het kinderhuis 
gebouwd voor de nodige be-
scherming. 

Mariëtte is in januari 2004 naar 
Ghana vertrokken om een aan-
tal maanden als vrijwilligster in 
een kindertehuis in Obuasi te 
werken, maar dat werd wat lan-
ger. Met hulp van sponsorgeld 
uit Nederland heeft zij een ef-
ficiënte babyafdeling kunnen 
realiseren, er werd een auto 
aangeschaft om zieke kinderen 
naar het ziekenhuis te vervoeren 
en er werd een studiefonds op-

gezet voor de oudere kinderen. 
In februari 2006 is Mariëtte met 
Moses Asagbo getrouwd, de 
pastor van het kindertehuis in 
Obuasi. Samen zijn zij in augus-
tus 2006 in Sunyani een eigen 
weeshuis gestart: Hanukkah. 
Eerst in een tijdelijk onderko-
men en per 1 maart in het nieuw 
gebouwde huis.

Dinsdag 26 maart gaat Marjo 
zelf naar Ghana om het nieuwe 
weeshuis te bekijken en natuur-
lijk om haar kind, schoonzoon en 
eenjarige kleinkind Sam in de ar-
men te sluiten. Het is nog steeds 
mogelijk om stenen te kopen. Dat 
kan onder vermelding van ‘Wees 
een Droom’ en de naam die op 
de steen moet komen te staan. 
Het bedrag kan overgemaakt 
worden op ABN-AMRO reke-
ning 619509341 van de Stichting 
Mariëtte’s Child Care te Castri-
cum. Kijk voor meer informatie 
op www.mchildcare.nl.

Castricum – De Castricumse Mariëtte en haar echtgenoot 
Moses Asagbo zijn in Sunyani in Ghana met man en macht 
bezig met de laatste werkzaamheden, want op 1 maart staat 
de feestelijke opening gepland van het nieuwe weeshuis Ha-
nukkah. Er zijn vier gebouwen gebouwd en een ‘summerhut’ 
waar de kinderen, beschermd tegen de zon, kunnen eten en 
spelen. Er is plaats voor 50 kinderen.

Stand-up-comedy 
Castricum - De volgende stand-
up-comedy Cum ‘C’ Comedy 
vindt plaats op zaterdag 1 maart 
in Mezza Luna. Vanaf 22.00 uur 
kan het publiek terecht voor een 
avondje lachen op de Mient 1. 
BumrushRadio, de organisatie 
van het event, heeft met hulp 

van Comedy Café Amsterdam 
een spetterende line-up neer-
gezet. Net als de afgelopen edi-
ties staan er vier comedians op 
het podium die worden begeleid 
door mc Dwight. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Mezza Luna en 
via info@bumrushradio.com. 

Ernstig gewond 
na aanrijding
Limmen - Een 50-jarige brom-
fietser uit Limmen raakte maan-
dagavond ernstig gewond bij een 
aanrijding met een personenauto 
op de Kennemerstraatweg in 
Heiloo. De bromfietser kwam uit 
de richting van de Kapellaan en 
verleende hier geen voorrang 
aan de 34-jarige automobilist, 
eveneens uit Limmen, die op 
de Kennemerstraatweg reed. Er 
ontstond een aanrijding waarbij 
de bromfietser ernstig hoofd- en 
beenletsel opliep. Hij werd in kri-
tieke toestand overgebracht naar 
het MCA in Alkmaar. Zie elders in deze krant
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 1 maart 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastor B. 
Schipper.
Zo. 2 maart 9.30 uur: Gezins-
viering m.m.v. de Sterretjes. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Impuls vastenaktie. Presentatie 
eerste Communicanten.
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 Hemel-
opne-   ming Bakkum
Za. 1 maart 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. dameskoor 
Pancratius. Voorganger pastoor 
L. Vergara.
Zo. 2 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Cantare. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 2 maart: Dorpskerk 10.00 uur: 
Geen dienst.
Maranathakerk 9.00 uur: Ds. M. 
Beitler, ochtendgebed.
10.00 uur: Ds. M. Beitler, avond-
maal. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (kabel 
104,5m/ether 105m).

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 2 maart 10.00 uur: Hans Lut-
tik uit Haarlem. Heilig Avond-
maal. Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 
babies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 

van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 2 maart 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Za. 2 maart 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 3 maart 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorgegaan door eigen 
woord- en communiegroep.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 2 maart 10.00 uur: Ds. Hen-
geveld.

R.K. St. Jacobus de 
Meerdere Akersloot
Za. 1 maart 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 2 maart 10.00 uur: Commu-
nieviering met samenzang. Voor-
ganger pastor J. Olling.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 2 maart 10.00 uur: Dienst in 
Akersloot. Ds. van Aller. Gezins-
dienst.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 29 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
19.00 uur: Kruisweg.
Za. 1 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang.
Zo. 2 maart 10.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij 
en kinderkerk en jongerengroep 
met koffiedrinken in de Klop.
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 feestda-
gen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 

de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor 
waarneming van 8.00-17.00 uur 
op doordeweekse dagen, bij 
afwezigheid van de eigen huis-

arts.
Afwezig: dr. Doeksen en dr. 
Tromp 22 t/m 29 februari, dr. Mo-
hammadnia 25 t/m 29 februari. 
Dr. Remmelswaal 28 februari.

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, Chur-
chillplein, 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. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
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. 
Dierenkliniek 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.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
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 Maat-
schappelijk 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 formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. 

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-02-2008: Sep Frederik zoon 
van F.A. Meijer en D. Borst, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
17-02-2008: Mats Huub, zoon 
van R.A.J.Kool en D.A.Brouwer 
geboren te Akersloot.
Wonende te Limmen:
18-02-2008: Sjariel Sjef, zoon van 
S.E. Lammens en M. van Ham, 
geboren te Alkmaar.

Huwelijken en partner-
schapsregistraties: 
15-02-2008: P. den  Ronden en L. 
Handgraaf, gehuwd te Akersloot, 

wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-02-2008: Maria van Doeze-
laar, oud 88 jaar, weduwe van 
A.D. Hagenbeek, overleden te 
Beverwijk.
18-02-2008: Johanna M. Noom, 
oud 84 jaar, weduwe van  A. 
Krom, overleden te Castricum.
18-02-2008: Adrianus van den 
Brink, oud 89 jaar, gehuwd met 
E. de Groot, overleden te Castri-
cum.
18-02-2008: Wielders, Hubert 
E.L., oud 80 jaar, gehuwd met 
A.M.v.d. Meer, overleden te Alk-
maar.

Allemaal geslaagd!
Castricum - Op de Augustinus heeft groep 8 zich de afgelopen 
maanden onder leiding van Jeanette Verver voorbereid op het EHBO-
examen. Op dinsdagochtend 19 februari is het examen afgenomen en 
alle 34 leerlingen zijn geslaagd!  
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Avienna
Toen een paar mannen zo’n vijftig jaar geleden een hef-
tige discussie voerden over welk vogeltje het snelst was, 
bedachten zij hier een boek over te schrijven. Dit werd 
het Guinness Book of Records. Zoals iedereen vast weet 
wordt dit boek elk jaar uitgegeven met daarin de laatste 
wereldrecords. Dit zijn bijvoorbeeld atletische prestaties 
waar landen apetrots op zijn, zoals een record bowling-
balstapelen. Of fantastische kookprestaties, bijvoorbeeld 
het record pannenkoeken bakken. Zelf een wereldrecord 
verbreken, wie wil dat nou niet. De voorpret van het 
bedenken van een maf record is bijna net zo leuk als je 
naam terug zien onder het kopje: record ‘door-het-gras-
rollen’ of record ‘ratelslangen tussen tanden vasthouden’. 
Een bijzonder eetrecord is kakkerlakken eten, wel 36 
stuks in een minuut . Voor diegenen die deze week vrij 
hebben: om veiligheidsredenen worden er in het Guin-
ness Book of Records geen eet- en drinkrecords meer 
opgenomen. Dat is jammer, want veel Noord-Hollanders 
volgen een Guinness Book of Records-waardig dieet. En 
veel Nederlandse jongeren verdienen een plaatsje bij het 
record coma-zuipen. Het beste recept om zelf een wereld-
record te verbreken is simpel: je moet de tijd hebben om 
iets vaak te oefenen en redelijk gek in je hoofd zijn. Het is 
nu voorjaarsvakantie, dus niets staat ons nog in de weg. 
Break a leg.

Anoek

Open dag Oud-Castricum 
met winterse tafereeltjes
Castricum - De expositie en doorlopende dia-presentatie met als the-
ma winterse taferelen zijn weer te zien op de open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum. Deze wordt gehouden op zondag 2 maart van 
11.00 tot 16.00 uur in het Historisch Informatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg. De belangstelling tijdens de open dag in februari 
was overweldigend, dus ieder die nog niet geweest is, krijgt alsnog 
de kans om de vele ijs- en sneeuwbeelden te bewonderen. De leden 
van de werkgroep zijn uiteraard aanwezig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Castricum en Bakkum of over familieleden. 
Daarvoor is echter meer gelegenheid op elke maandag- en woensdag-
avond van 19.30-21.30 uur, wanneer De Duynkant ook is opengesteld. 
Informatie over de werkgroep is ook te vinden op de website www.
oudcastricum.com.

Brass in voorjaarsconcert
Castricum - Op zondag 9 maart, om 14.00 uur vindt er in de 
Vredevorstkerk, Laan der Nederland 150 in Beverwijk een 
voorjaarsconcert plaats met de brassbands Felison Brass uit 
Velsen Noord en Backum Brass uit Castricum die gezamenlijk 
het voorjaar feestelijk willen inluiden door een engels getint 
concert. 

De geschiedenis van de uit Velsen 
Noord afkomstige Felison Brass 
gaat terug tot eind eind jaren 50. 
In die tijd ontstond de vereniging 
als speeltuinvereniging en luister-
de de verschillende jeugdevene-
menten muzikaal op. In 1999 nam 
de vereniging het besluit over te 
gaan tot een Marching Brass-
band. Sinds 2004 is de band zich 
gaan richten op concerten en ma-
nifesteren zij zich onder de naam 
Felison Brass. Deze brassband 
staat onder de bezielende leiding 
van Alexander Zwaan. 
Backum Brass is het jongste on-
derdeel van de Muziekvereniging 
Emergo uit Castricum, die dit jaar 
haar 100-jarig jubileum viert. In 
het fanfareorkest zijn diverse mu-

zikanten die ook in de Nederland-
se topbrassbands spelen. 
Daarnaast zijn de jonge muzikan-
ten gegroeid en kregen ook zin 
om in een brassband te spelen. 
Het geheel was dusdanig groot 
en sterk genoeg om met een 
brassband van start te gaan. Bac-
kum Brass staat onder leiding van 
de vaste dirigent van Emergo, Wil-
lem van Kooi. 
Zowel Felison Brass en Backum 
Brass brengen een gevarieerd 
programma tijdens het voorjaars-
concert. Ook solistisch spel zal 
ruimschoots vertegenwoordigd 
zijn. Kaarten zijn te reserveren 
via info@emergo.org. De kerk is 
geopend vanaf 13.30 uur en de 
entree bedraagt 5,00 euro.

Veilig internetten en e-mailen
Castricum - Om veilig te kunnen internetten en e-mailen, is 
het verstandig een paar maatregelen te nemen om de com-
puter te beschermen tegen virussen en inbrekers. Hiermee 
voorkomt men dat de computer beschadigd raakt of gegevens 
worden misbruikt.

Op woensdagmiddag 12 maart 
organiseren Gilde Castricum en 
de Bibliotheek Castricum van 
14.15 – 16.15 uur een themamid-
dag rond dit onderwerp op de 
bovenverdieping van  de Biblio-
theek.  
Tijdens deze themamiddag wor-
den de volgende onderwerpen 
behandeld: Wat is een virus? 
Welke maatregelen kunnen wor-
den genomen om virusbesmet-

ting te voorkomen? Hoe kan de 
computer worden afgesloten 
voor indringers? Hoe kan men 
inbraak voorkomen met speci-
ale programma’s? Hoe kan men 
de computer veiliger maken met 
updates?
Belangstellenden kunnen zich 
voor de bijeenkomst opgeven in 
de Bibliotheek, Geesterduinweg 
1 te Castricum, tel. 653762. De 
kosten zijn vijf euro per persoon

Primeur Landschapsgidsen
Regio - Het Nationaal Landschap Laag Holland is als eerste 
gebied in Nederland een groep IVN-gecertificeerde land-
schapsgidsen rijker. Deze gidsen, vaak al ervaren gidsen op 
het gebied van natuur- en/of cultuur, starten met het voorjaar 
in het verschiet met nieuwe excursies.

De wandel-, fiets-, en vaarex-
cursies van de landschaps-
gidsen, werkzaam bij organi-
saties als het IVN, Landschap 
Noord-Holland en de Agrari-
sche Natuurvereniging, staan 
verzameld op de website van 
IVN Consulentschap Noord-
Holland. Nieuwe landschaps-
excursies worden regelmatig 
toegevoegd.
“Vaak hebben gidsen een spe-
cialisme, zoals bijvoorbeeld de 
natuur, cultuurgeschiedenis of 
geografie van een gebied. De 
landschapsgids gebuikt al deze 

expertises om een compleet 
beeld van het gebied, en dus 
het landschap te krijgen”, aldus 
Femke Schuitemaker, cursus-
leider landschapsgidsen.

De primeur in Noord-Hol-
land kwam tot stand dankzij 
een samenwerking tussen IVN 
en gebiedsbureau Laag Hol-
land. Voor een overzicht van 
de landschapsexcursies: www.
ivn.nl/noordholland. Voor een 
overzicht van excursies in heel 
Noord-Holland: www.natuur-
wegwijzer.nl. 

Jamsessie
Castricum - Zondag 2 maart is 
de eerste zondag van de maand 
en dat betekent dat er weer een 
jamsessie aan de Dorpsstraat 18 
in Castricum op het programma 
staat. 
Elke muzikant is welkom op het 
podium van de Buona Sera om 
een avondje te jammen.

Collecte
Jantje Beton
Limmen - Dit jaar mogen de lei-
ding en leden van scouting Lim-
men weer de collecte van Jan-
tjeBbeton doen. Daarom komen 
zij in de week van 3 tot en met 8 
maart langs met de collectebus-
sen om scouting Limmen weer 
wat financieel te steunen. Vijftig 
procent is voor de scouting en 
vijftig procent voor het landelijke 
fonds Jantje Beton.
Jantje Beton komt op voor de 
speelkansen van alle kinderen in 
Nederland. Als kinderen spelen 
hebben ze niet alleen plezier, ze 
doen ook allerlei ervaringen op 
die goed zijn voor hun ontwik-
keling. Met name voor kinderen 
die door omstandigheden in de 
verdrukking dreigen te komen, is 
dat extra belangrijk. Jantje Beton 
helpt ze een handje door ze spe-
lenderwijs voor te bereiden op 
deelname aan de samenleving. 
Daarom bedenkt, financiert en 
organiseert Jantje Beton projec-
ten om kinderen samen te laten 
spelen. Want samen spelen is le-
ren samenleven.

Demonstratie 
bij Kietsj

Uitgeest - Zaterdag 1 maart is het 
weer Kietsjdag aan de Castricum-
merweg 4 met als thema Pasen. 
De dames van Kietsj hebben weer 
hard gewerkt om het assortiment 
smaakvol uit te breiden. Zo zijn er 
leuke paaskaarsen, nieuwe zelf-
gemaakte memoborden en grap-
pige tasjes. Maar dat is nog lang 
niet alles; er zijn weer veel nieuwe 
producten en is nieuwe brocante. 
Deze maand is Kim Vink de gast-
exposante bij Kietsj. Zij maakt in 
haar vrije tijd figuurtjes  met een 
ponsmachine, de zogenaamde 
‘cricut’, die gebruikt worden bij het 
scrapbooken. Wie ook een keer 
creativiteit wil tonen bij Kietsj kan 
contact opnemen via www.kietsj.
nl. Alle belangstellenden zijn 
welkom bij de demonstratie op 1 
maart, want kijken kost niets.
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Denken in beelden
Marina fotografie opent 
op 1 maart haar deuren
Bakkum - Bakkum is een professionele fotostudio rijker: Ma-
rina fotografie. Wie een bijzondere portretfoto wil laten maken 
van zichzelf of de (klein)kinderen, of op zoek is naar bijvoor-
beeld fraaie sfeerfoto’s of unieke PopArt - desgewenst afge-
stemd op het eigen interieur - kan terecht bij fotografe Marina 
Pronk. Op zaterdag 1 maart is iedereen welkom aan de Van 
Oldenbarneveldtweg voor een feestelijke kennismaking. 

Was fotografie vroeger een 
hobby naast haar werk; nu heeft 
Marina Pronk de stap gezet naar 
een eigen, professionele foto-
studio. In één van de bekende 
‘dokterswoningen’ aan de Van 
Oldenbarneveldtweg in Bakkum 
beschikt ze over een sfeervolle 
ruimte, waar grote flitsers, doe-
ken en schermen wachten op 
de mensen die geportretteerd 
gaan worden. En wie glamou-
reus op de foto wil, kan zijn slag 
slaan tussen de boa’s, sjaals en 
hoeden die klaarhangen aan de 
kapstok. 
Belangstellenden kunnen bij 
Marina fotografie allereerst te-
recht voor gewoon mooie, bij-
zondere of artistieke portretten. 
“Daarbij vind ik het essentieel 
dat de eigenheid van de gepor-
tretteerde zichtbaar wordt,” zegt 
Marina. “En soms is dan een heel 
‘simpele’ foto gewoon het beste, 
omdat dat nu eenmaal het beste 
bij de persoon in kwestie past.” 
Daarnaast kan ze meer themati-
sche of sfeerfoto’s maken: “Dat 
zijn foto’s waarin de persoon die 
gefotografeerd wordt, minder op 
de voorgrond staat, maar als het 
ware één wordt met het beeld. 
Aspecten als compositie en de 
verhouding ‘licht-donker’ zijn bij 

dit soort foto’s belangrijker dan 
de vraag of de persoon er leuk 
op staat.” 
Uniek is de vrolijke KitschArt die 
Marina maakt. Geïnspireerd op 
de wereldberoemde popart van 
Andy Warhol bewerkt Marina de 
foto’s op de computer, zodat er 
een kleurrijk kunstwerk ontstaat. 
Een andere vorm met vrijwel 
onbeperkte creatieve mogelijk-
heden zijn de fotocomposities. 
Uit al die mogelijkheden blijkt 
al dat er veel kan en dat beaamt 
Marina: “Als mensen speciale 
wensen of eigen ideeën heb-
ben voor foto’s, kunnen ze altijd 
contact opnemen. We bespreken 
dan samen de mogelijkheden en 
de ervaring leert dat we daar 
meestal goed uitkomen.”
Op zaterdagmiddag 1 maart 
kan iedereen tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur kennismaken met 
Marina Pronk en natuurlijk haar 
werk. Ter gelegenheid van het 
open huis is er op 1 maart een 
speciale promotieactie: wie dan 
een fotosessie afspreekt, krijgt 
10% kennismakingskorting en 
een gratis afdruk op A4 formaat.
Meer informatie Marina fotogra-
fie, Van Oldenbarneveldtweg 32, 
Castricum, www.marinafotogra 
fie.nl, telefoon 06-29493151.

Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

Claudia Vosse maakt 
doorstart in De Kern
Castricum - Op de bovenverdieping van Dorpshuis De Kern 
wordt hard gewerkt. Hier wordt een praktijkruimte gereali-
seerd voor Claudia Vosse, die al jarenlang een praktijk voor 
natuurgeneeskunde heeft. Met ingang van 1 maart is zij hier 
gevestigd.

Claudia werkte in haar woning  
op de Oude Haarlemmerweg. Nu 
er een mooie ruimte vrijkwam 
in De Kern is Claudia druk be-
zig met de verhuizing. De Prak-
tijk voor Natuurgeneeskunde 
is gespecialiseerd in coaching, 
electro acupunctuur, iriscopie, 
homeopathie, orthomoleculaire 
geneeskunde, acupressuur, 
hand- en voetreflexzonethera-

pie, aromatherapie en Claudia is 
pedicure. Ook voor stoppen met 
roken of succesvol afvallen kan 
men hier terecht. In De Kern is 
een lift aanwezig. 
De praktijk is aangesloten bij de 
Vereniging Natuurgeneeskun-
dige Therapeuten. Claudia houdt 
telefonisch spreekuur op werk-
dagen van 8.30 en 9.00 uur. Bel 
voor een afspraak 06-55898078

Vaarbewijs deze zomer?
Regio - Het vaarseizoen staat voor de deur. Op het drukker 
wordende vaarwater is het belangrijk dat iedereen de voor-
rangsregels kent. Aanvaringen tussen beroeps- en recreatie-
vaart komen regelmatig voor. De politie controleert steeds in-
tensiever op Vaarbewijs, reddingsmiddelen en drankgebruik. 

Bovendien betekent varen met 
inzicht veilig varen met plezier. 
De cursussen Vaarbewijs starten 
in maart te Alkmaar en Haarlem. 
In zo‘n opleiding leert men onder 
andere over de veiligheid aan 
boord, meteorologie, vaarregels, 
lichten, geluidsseinen, betonning 
en waterkaarten. Verder wordt 
de navigatie bij wind en stroom 
en bij bruggen en sluizen aange-
leerd. 

Wie nu start heeft deze zomer 
zijn vaarbewijs. Het vaarbewijs 
is verplicht voor motorboten die 
sneller kunnen dan 20 km/uur. 
Dus ook voor opblaasboten, wa-
terskien en jetskien. Voor kleine 
binnenwateren is er het VB1, 
voor IJsselmeer en Waddenzee 
het VB2. Velen halen hun vaarbe-
wijs vrijwillig. Voor meer informa-
tie en aanmelden www.toplicht.
nl of 0251-239832.

Vos op de uitkijk
Castricum - Vrijdag 8 februari maakte Wim Brakenhoff uit Castri-
cum een fietstochtje. Toen hij vanuit Heemskerk langs de Violen-
gigant Baltus-Wölcken op de Beverwijkerstraatweg reed, werd hij 
aangekeken door een vos. “Het beest keek alsof hij zich afvroeg wie 
er nou als eerste zou vertrekken”, zegt Brakenhoff. Gelukkig kende 
hij wel wat mensen in de buurt waar hij een camera van kon lenen 
om dit ongewone tafereeltje vast te leggen. Na de foto vluchtte de 
vos de polder in. 

Liedjes grabbelen 
Castricum - Op zaterdagoch-
tend 1 maart organiseert Her-
mien de Waard van de Boeken-
werkplaats ‘liedjes grabbelen’ 
voor peuters en kleuters. 
Deze ochtend staat in het teken 
van dierenliedjes, die iedereen 
kent. Kinderen mogen op een 
verrassende manier een liedje 
kiezen, dat ze daarna onder mu-
zikale begeleiding van Denise 
Gons met zijn allen door de Kel-
der laten klinken.
Wie zin heeft om mee te zingen 
komt op zaterdag 1 maart om 
10.30 uur naar de Kelder van 
Boekhandel Laan. Na afloop is er 
gelegenheid om te spelen, knut-
selen of iets te drinken.
Een kaartje kost 2,50 euro voor 
een kind met begeleiding. Kaart-
jes kuan men vooraf of op de 
ochtend zelf bij Boekhandel Laan 
kopen.

Bijeenkomst  
mantelzorgers
Castricum - De bijeenkomst 
speciaal voor mantelzorgers vindt 
plaats op woensdag 5 maart in 
het Rode Kruisgebouw aan de van 
Speykkade 61. Deze avond zal me-
vrouw Visser van de speelotheek 
van het Rode Kruis gast zijn. Zij 
zal de vele mogelijkheden uitleg-
gen om met behulp van spelakti-
viteiten de verzorgenden te acti-
veren. Aanvang 19.30 uur. Iedere 
eerste woensdag van de maand 
organiseren de vrijwilligers van het 
Steunpunt Mantelzorg IJmond, te-
genwoordig Tandem en het Rode 
Kruis, deze avond voor de mantel-
zorgers in het Rode Kruisgebouw.   
De bijeenkomsten van het café 
zijn bedoeld voor deze regio, dus 
ook voor mensen uit Limmen, 
Akersloot, Uitgeest, et cetera. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie deze 
avond wil bijwonen en daarvoor 
hulp nodig heeft voor een thuis-
blijver, kan bellen naar Tandem, 
telefoon 023-8910610. Ook voor 
vervoer kan gezorgd worden.

Programma-
wijziging Iskra 
Castricum - Het vorige persbe-
richt van Iskra over de concertse-
rie Strijkers in Castricum Klassieke 
Concerten was amper de deur 
uit toen het bericht binnenkwam 
dat enkele van de musici van het 
eerste concert op 1 maart door 
dringende omstandigheden ver-
hinderd waren. 
Op korte termijn kon voor deze da-
tum geen alternatief programma 
gevonden worden. Daarom heeft 
Iskra besloten tot de volgende 
programmawijziging. Het concert 
Rond de Contrabas met Rick Sto-
tijn en Red Limo String Quartet is, 
in overleg met de musici, naar een 
nieuwe datum verplaatst: zaterdag 
26 april, eveneens in de Dorpskerk 
Kerkpad 1 in Castricum. 
Mail naar info@iskra.nl of bel 0251 
674379. Meer info op www.iskra.nl. 
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INGEZONDEN

Hoge bloeddruk
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) heeft onlangs vast-
gesteld dat je ziek kunt worden van vliegtuiglawaai. Bij mensen die 
worden blootgesteld aan langdurig lawaai van landende en opstijgende 
vliegtuigen, is een significant hogere bloeddruk en slechtere leerpres-
taties aangetoond. Hoge bloeddruk is tevens een belangrijke risicofac-
tor voor hart- en vaatziekten. Meer stress vanwege geluidshinder, waar 
je niets aan kunt doen en slechter slapen zijn de herkenbare factoren 
die een rol spelen met name in de lawaaiige gebieden als Castricum, 
Heiloo en Uitgeest, die pal onder de aanvliegroute van de Polderbaan 
wonen. Deze Polderbaan wordt ook ‘s nachts gebruikt. Bovendien zal 
binnenkort worden aangevangen met een gewijzigde manier van aan-
vliegen naar Schiphol die tot gevolg heeft dat vermelde plaatsen nog 
intensiever zullen worden geterroriseerd door overvliegende rustver-
stoorders. Al met al voldoende redenen voor de lokale bestuurders om 
samen met de overige gedupeerde gemeenten krachtdadig op te tre-
den tegen de kennelijk onaantastbare monopoliepositie van Schiphol, 
mede in het belang van ons aller gezondheid.
L. de Git, Castricum.

Programma Radio Castricum105
Donderdag 28 februari
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter
18:00 – 19:00 Special Edition – Carry Munter
19:00 – 20:00 Just Jazz – Fred Timmer en Jan van Weelden
20:00 – 21:00 Vergane Glorie – John Heideman
21:00 – 22:00 100 van Castricum – Sander Egas

Vrijdag 29 februari 
16:00 – 18:00 Afterschool – Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg

Zaterdag 1 maart
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Lief-
ting
17:00 – 19:00 R&B Sport - Rick Dreijer en Bob Brouwensteijn
19:00 – 21:00 Double D - Daan Zonneveld en Daniel Vollers
21:00 – 22:00 Afslag 203 – Ivo de Lange en Lars Baltus

Zondag 2 maart
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight

Maandag 3 maart
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen

Dinsdag 4 maart
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst

Woensdag 5 maart
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum i.s.m. 
Openbare Bibliotheken
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie.
Castricum105 is te beluisteren in de ether op 105.0FM en op de 
kabel in Bakkum & Castricum op 104.5FM en in Akersloot, Limmen 
en de Woude op 89.0FM. En wereldwijd via internet: www.castricum 
105.nl.

Bakkerij viert feestje in Scala
Castricum - Sanna is een begrip in de Bakkerij. Sanna had al-
tijd al haar verjaardag een keer in de Bakkerij willen vieren. Nu 
de Bakkerij echter gesloten is kwam de Coach op het idee om 
dan maar een Bakkerijfeestje elders voor haar en samen met 
haar te vieren. Dit gaat gebeuren in café Scala op de Dorps-
straat. 

Op zaterdag 1 maart vanaf 21.00 
uur. Iedereen verkleedt zich in de 
stijl van de jaren ‘70 en ‘80. Wie 
het beste en het slechtste ver-
kleed komt, wint een prijs.
De avond zal opgeluisterd wor-
den door drie onvervalste Bakke-
rij dj’s. Dj Tubby, dj Sanda Zwig-
ga, en dj Bobby Chill N*gger. 

Vervolgens zal niemand minder 
dan de Coach zelf een kort op-
treden speciaal voor Sanna ver-
zorgen waarna Sanna de gehele 
dansvloer om zal toveren in een 
extatisch Penny de Jager ballet. 
Nog een tip, neem een zwem-
broek mee. Op de foto Sanna en 
de Coach.

127e Stille Omgang
Castricum/Uitgeest - In de nacht van 8 op 9 maart vindt weer 
een Stille Omgang plaats. Dit jaar is het de 127e keer. Vanuit 
het hele land worden tegen de tienduizend bedevaartgangers 
verwacht, die de traditie voortzetten die in het jaar 1345 na het 
zogenaamde ‘Mirakel van Amsterdam’ is ontstaan. 

Vele katholieken, maar inmiddels 
ook protestantse medechristenen 
trekken deze nacht in de 40-da-
gentijd naar Amsterdam om ieder 
op eigen wijze en in stilte door de 
stad de route te lopen. Er zijn drie 
manieren om aan dit evenement 
deel te nemen. Lopend heen (35 
km) en terug met de bus. Vertrek 
om 16.00 uur vanaf de Brink in 
Castricum; om 17.00 wordt in de 
r.k. kerk in Uitgeest de pelgrims-
zegen gegeven, waarna de voet-
tocht naar Amsterdam begint.
Of heen en terug met de bus. Ver-
trek om 22.00 uur vanaf de Brink 
in Castricum; om 22.15 uur is er in 
de r.k. kerk in Uitgeest een korte 
dienst, waarna om 23.00 uur naar 
Amsterdam wordt vertrokken. Of 
met de trein naar Zaandam (20.06 

of 20.21 uur) en vanaf hotel Gol-
den Tulip lopend verder (8 km) en 
terug met de bus. De Stille Om-
gang begint om 00.00 uur vanaf 
het Spui, gevolgd om 01.30 uur 
door de Eucharistieviering in de 
Krijtberg. Daarna is er gelegen-
heid voor koffie en broodjes in 
de Lutherse Kerk aan het Spui. 
Vertrek naar Castricum om circa 
02.30 uur. De kosten zullen on-
geveer 10,00 euro bedragen, ge-
past te betalen in de bus. Wie aan 
de Stille Omgang wil deelnemen 
neemt contact op met Jan Kamp-
huys 0251-671308 (voor Castri-
cum), met Piet Dubelaar 0251-
311433 (voor Uitgeest), met Wim 
Hoogland 0251-319471 (voor 
Akersloot) of met Klaas de Goede 
072-5052928 (voor Limmen).

Lezing in de Dorpskerk

Inspirerend vermogen
Akersloot - Op zondag 2 maart wordt in de Dorpskerk aan het 
Dielofslaantje een levensbeschouwelijke lezing gehouden. 
Arjo Klamer zal spreken over ‘Ons inspirerend vermogen’. 

Deze lezing biedt zicht op andere 
dimensies van het leven en het sa-
menleven en maakt duidelijk hoe die 
dimensies waar kunnen worden ge-
maakt tegen de economische stroom 
in. Arjo Klamer is decaan van de Aca-

demia Vitae te Deventer, hoogleraar 
culturele economie aan de Erasmus 
Universiteit en auteur van het boek 
‘In Hemelsnaam’. Aanvang 14.30 uur. 
Toegang 7,50 euro, inclusief koffie of 
thee. Reserveren: tel. 0251-312598.
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De Vereniging Kennemer 
IJsbaan driekwart eeuw!
Castricum – Op zondag 9 maart wordt in het clubhuis aan de 
Zeeweg gevierd dat de Vereniging Kennemer IJsbaan 75 jaar 
geleden werd opgericht. In het hart van het Noordhollands 
Duinreservaat werd in de crisisjaren bij wijze van werkver-
schaffing handmatig een meer gegraven, dat toebehoort aan 
PWN. En daar zijn de schaatsers van VKIJ nog steeds blij mee, 
alleen het weer werkt niet erg mee.

Momenteel heeft de VKIJ on-
geveer 250 actieve leden. Naast 
recreatie- en licentieschaatsen 
heeft de vereniging schaatsklas-
sen voor de jeugd. Het aantal le-
den loopt wat terug en dat heeft 
vooral te maken met de zachte 
winters van de afgelopen tijd. Bo-
vendien wordt het steeds moeilij-
ker bestuursleden en trainers te 
vinden en zolang de ijsbaan dicht 
is, heeft de vereniging geen in-
komsten uit entreegelden.
Jan Breggeman was een van de 
initiatiefnemers, coach en trainer 
van de schaatstrainingsgroep 
die in 1983 werd opgericht. “Elke 
zondagmorgen ging en gaat een 
groep trainen van 8.30 tot 10.00 
uur. Zij bewegen schaatsgericht. 
Het meest belangrijke bij schaat-
sen is het beschikken over een 
goede conditie en daar wordt 
het hele jaar aan gewerkt.” Zelf 
schaatst Jan het liefst flinke toch-
ten op natuurijs, van dorp naar 
dorp. Vanwege de zeldzaamheid 
van strenge winters in Nederland 
reist hij voor natuurijs naar Oos-
tenrijk of Zweden en legt daar 
150 tot 200 km af. “Wie altijd op 
kunstijs heeft geschaatst vindt 
krakend natuurijs doodeng. Ter-
wijl het sneeuwijs dat niet kraakt 
veel gevaarlijker is.” 
Natuurlijk werd er voordat de VKIJ 
werd opgericht ook al geschaatst. 
Op de Schulpvaart bijvoorbeeld 
en een weiland dat werd onder-
gespoten; de Ondiepe Sloot. In 
1933 werden de zaken profes-
sioneel aangepakt. De petrole-
umlampen werden ingeruild voor 
elektrische verlichting, er kwam 
een baanveger en voor de entree 
en fietsenstalling moest worden 
betaald. Het was het kleutertje 

Nieuw in Castricum! 
Drogisterij Parfumerie 
Visser aanwinst centrum
Castricum – Met de opening van de gloednieuwe drogisterij 
en parfumerie Visser op de Burgemeester Mooijstraat 21 en 
21a is het winkelaanbod in het centrum weer compleet. Na de 
sluiting van drogisterij Vaalburg ontbrak het aan een winkel 
met een uitgebreid assortiment verzorgings- en gezondheids-
producten en waar goede voorlichting vanzelfsprekend is. Vis-
ser opende half januari de deuren.

Omdat het personeel van Vaal-
burg overgestapt is naar drogis-
terij Visser, zijn het geen onbe-
kenden die de klanten adviseren. 
Jarenlange ervaring, een gede-
gen opleiding en regelmatige 
bijscholing hebben geleid tot een 
team van zeven uitstekende ver-
koopmedewerkers, waar Visser 
heel blij mee is. 
Op overzichtelijke wijze worden 
de artikelen in de ruime winkel 
gepresenteerd; echt een winkel 
om ontspannen rond te kijken. 
Naast een groot assortiment 
geneesmiddelen - waaronder 
homeopathie - en voedingssup-
plementen, wordt een groot scala 
aan huid-, haar- en bodyver-
zorgingsproducten, geuren, ca-
deauartikelen en sieraden aan-
geboden. En zoals het een goede 
drogisterij betaamt, ontbreken de 
diverse HG reinigingsmiddelen 

voor in het huishouden niet. 
In Castricum is het assortiment 
van de winkel uitgebreid met de 
luxe huidverzorging, make-up en 
geuren van diverse luxe merken. 
Merknamen als Biotherm, LancÙ-
me, Clinique, Lancaster, Clarins, 
ROC en Louis Widmer hebben 
hier een plekje gekregen. Visser 
is aangesloten bij Pour Vous en 
heeft elke week weer aantrek-
kelijke aanbiedingen. Ook de 
luxe artikelen worden regelmatig 
afgeprijsd. Daarnaast is er een 
klantenkaart die vele voordelen 
biedt. Het verkoopteam vertelt 
graag hoe dat in zijn werk gaat. 
De winkel is de hele week ge-
opend, behalve zondag. Dus ook 
op maandagmorgen en donder-
dagavond kan men hier terecht. 
Bel voor meer informatie 0251-
650068 en kijk ook eens op de 
website www.drogisterij-visser.nl. 

Dieuwertje v.d. Sluijs die het lint 
doorknipte en daarmee de ijs-
baan officieel opende. 
De eerste jaren ging de vereni-
ging als Eensgezindheid door het 
leven. Er kwam een kantine met 
koek en zopie en als er geschaatst 
kon worden was er muziek. “Elke 
ijsdag werd steevast besloten met 
het Wilhelmus”, vervolgt Jan. “In 
het begin van de Tweede Wereld-
oorlog werden er gekostumeerde 
schaatsfeestjes gehouden en 
soms werd dat opgeluisterd door 
een echt draaiorgel. Daarna werd 
de Zeeweg door de Duitsers tot 
sperrgebiet verklaard.” Na de 
oorlog werd een nieuw bestuur 
gevormd. Concurrentie kwam uit 
onverwacht hoek toen bestuurslid 
Molenkamp de oude tennisbaan, 
waar nu het nieuwe gedeelte 
van begraafplaats Onderlangs te 
vinden is, met water onder wilde 
spuiten als het vroor. Deze baan 
heeft tien jaar dienst gedaan als 
ijsbaan. 

Koude en zachte winters wissel-
den elkaar af. De schaatsers van 
VKIJ trokken per bus naar de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam, en 
later naar de Alkmaarse kunst-
ijsbaan. Als het kon reden ze de 
Elfstedentocht. De laatste Elfste-
dentocht dateert van 1997 en het 
is ook alweer wat jaren geleden 
dat er een schaatstocht door de 
polder gereden kon worden. Jan: 
“Hoogtepunt in de geschiedenis 
van onze vereniging waren mid-
den jaren ’80 met strenge win-
ters en twee Elfstedentochten. Er 
ontstond een grote toeloop aan 
nieuwe leden.”

Ondertussen wordt het meer en 
de omgeving onderhouden door 
PWN en de vrijwilligers van VKIJ. 
“PWN houdt het water rietvrij, 
belangrijk voor ons en ook voor 
de Noordse witsnuitlibel die hier 
overwintert. Wij houden zelf het 
dijkje dat in het midden van het 
water ligt en de omgeving van het 
clubhuis bij. Er is sprake van een 
prima samenwerking.” En dan is 
het tijd om op te stappen, want 
Jan gaat schaatsen. Op kunstijs 
weliswaar, maar zo houdt hij zich-
zelf wel in vorm voor als het toch 
nog eens goed vriezen gaat. 
(Foto: VKIJ).

Winterfinale Oude Woonstal
Oplopende korting groot 
deel van wintercollectie 
Castricum – Het wordt dringen aanstaande zaterdag bij De 
Oude Woonstal op de Castricummerwerf 16. Op die dag gaat 
een groot deel van de wintercollectie paardrijkleding met op-
lopende korting de deur uit. Jassen, truien, polo’s en body-
warmers van de allerlaatste collectie worden elk uur verder 
afgeprijsd.

Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt gaat nu een keertje niet 
op. Tenminste, de klanten tus-
sen 9.30 en 13.30 uur hebben 
natuurlijk wel de grootste keuze. 
Zij ontvangen een korting van 
20%. Vanaf 13.30 uur is dat een 
uur lang 30% en tussen 14.30 en 
15.30 uur 40% korting. 
Om 15.30 uur wordt de korting 
een uur lang 50% en van 16.30 
tot 17.30 uur bedraagt de korting 

60%. Alle kwaliteitsmerken doen 
mee. De oude Woonstal verkoopt 
merken als Eurostar, Kentucky, 
BR, PK, Harry’s Horse en Equi-
Theme. Bovendien zijn nog een 
groot aantal andere artikelen 
afgeprijsd, want De Oude Woon-
stal gaat verbouwen. 

De Winterfinale vindt plaats op 
zaterdag 1 maart. Bel voor meer 
informatie 0251-673639. 
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Het is voorjaar in de duinen
Regio - Na een wisselende winter 
is er begin maart al heel wat len-
televen in de natuur. Dus zullen er 
op zondag 2 maart, bij de maan-
delijkse IVN-wandeling in de Wim-
menummer Duinen verschillende 
voorjaarstekenen te bespeuren 
zijn. De wandeling begint om 11.00 

uur bij het PWN-informatiebord 
aan het Nachtegalenpad, aan de 
noordkant van Egmond aan den 
Hoef en duurt ongeveer twee uur. 
Men dient zelf te zorgen voor een 
toegangskaart voor het Noord-
Hollands Duinreservaat. Een do-
natie wordt op prijs gesteld. 

Biljartvereniging ’t Stetje

Harm Regts wint beide 
partijen in 17 beurten! 
Castricum - Vrijdagavond was voor Harm Regts een prima 
avond, hij won niet alleen zijn beide partijen, maar ook nog 
eens in 17 beurten wat Harm veel wedstrijdpunten opleverde 
en een stijging op de ranglijst. 

Het eerste slachtoffer van Harm 
was de ook goed spelende 
Stephan Punt, deze partij ging 
eigenlijk mooi gelijk op, Step-
han stond in de 16e beurt nog 2 
punten voor, maar in de 17e beurt 
maakte Harm een serie van 6 ca-
ramboles en won de partij. De 
tweede die er aan moest geloven 
tegen Harm was Cor Sprenke-
ling, hier ook weer speelde beide 
spelers een prima partij en trok 
Harm aan het langste eind en liet 
Cor achter met 2 caramboles te 
kort. Ook Verner Oussoren was 
aardig bezig vrijdag, eerst ver-
sloeg hij met groot machtsver-
toon Piet Castricum in 20 beur-
ten, de tweede partij van Verner 
werd wel gewonnen van Huib 
Moot, maar die sputterde aardig 
tegen met serie van 20, 11 en 10 
caramboles en kwam na 22 beur-
ten 2 caramboles te kort voor een 
remise, maar een goede prestatie 
van Verner. De tweede partij van 
Huib Moot was een uitstekende 
partij tegen de ook prima spe-
lende Cor Sprenkeling, het was 
ook zeer spannend, Huib maakte 
in de gehele partij 1 poedel, en 
won na 17 beurten van Cor, met 
series van 17 en 2 x 11  caram-
boles, ook Cor maakte mooie se-
ries van 9 en 8 caramboles, een 
goede partij.
Kees Rörik won van Jan van de 
Kerkhof in 19 beurten, en speel-
de remise tegen Siem Castricum 
in een zeer spannende partij, in 
27 beurten. Over remise gespro-
ken, Henk Revers speelde zelfs 

2x remise, eerst in een goede 
partij tegen Jos Hes in 19 beur-
ten, en in de tweede partij tegen 
Fred van Haasen, deze partij was 
minder want er werden te veel 
beurten gebruikt. Siem Groentjes 
speelde wisselend, de eerste par-
tij tegen Siem Castricum, won hij 
zeer overtuigend en maakte een 
hoogste serie van 9 caramboles, 
maar in zijn tweede partij ging 
Siem de mist in en verloor dik 
van Piet Castricum in 22 beurten. 
Dit zelfde gebeurde ook Stephan 
Castricum de eerste partij won 
hij zeer overtuigend in 17 beur-
ten van Jeroen van de Kerkhof en 
maakte een hoogste serie van 7 
caramboles, maar de tweede par-
tij ging hij het schip in tegen Cees 
Brouwer in een slechte partij in te 
veel beurten. Louis Groenewoud 
won zijn partij tegen Cees Brou-
wer in 19 beurten en maakte een 
hoogste serie van 11 caramboles, 
maar zijn tweede partij verloor hij 
in 22 beurten van Johan van Ve-
netiën, wel maakte Louis nog een 
serie van 12 caramboles, maar 
dat mocht niet baten. Jos Hes 
won in een zeer gelijk opgaande 
partij van Jan van de Kerkhof in 
19 beurten, de hoogste serie van 
Jos was 8 en van Jan 7 caram-
boles. Fred van Haasen won zijn 
partij tegen Johan van Venetiën 
nog in 22 beurten. En tot slot nog 
een monster partij tussen Jeroen 
van de Kerkhof en Stephan Punt, 
geen mooie maar wel zeer span-
nend, Jeroen kwam 1 carambole 
te kort voor een remise.

Stiefel wint 
van koploper
Castricum - Afgelopen week 
speelde het dartteam van de 
Stiefel tegen de Vriendschap 
uit Akersloot, de koploper in de 
2e Divisie B van de DVK. In de 
singles opende René Poel de 
wedstrijd en helaas kon Poel zijn 
tegenstander net niet bijhouden 
en verloor met 0-2 zijn partij. 
Dat betekende dus 0-1 voor de 
Vriendschap. Nico Glorie speelde 
de 2e single en na een 0-1 ach-
terstand in legs, pakte Glorie de 
2e leg met een prachtige 158-fi-
nish en tevens een 15-darter en 
was het dus 1-1. De beslissende 
leg was spannend. Gelukkig voor 
de mannen uit Castricum won 
Glorie toch met 2-1 en werd het 
dus 1-1. Roy van Bilderbeek had 
het ook lastig tegen de sterkste 
tegenspeler, maar na 0-1 kon hij 
toch nog overtuigend de single 
met 2-1 winnen. Toen daarna 
Dennis Overdijk ook zijn single 
met 2-0 won, was het na de sin-
gles 3-1 voor de Stiefel. Glorie 
en Bilderbeek begonnen daarna 
als koppel en Bilderbeek liet zijn 
klasse zien door iedere leg te be-
ginnen met een triple 20, triple 19 
en een triple 18. Toen daarna ook 
nog de triples door beide heren 
werden geraakt was het puntje 
snel binnen gehaald , 4-1. Over-
dijk en de Vries hadden het las-
tiger en lieten een partij volledig 
uit de handen glippen doordat de 
laatste bull niet gegooid werd en 
de tegenstander daar optimaal 
van profiteerde. Ook de vol-
gende koppel werd verloren met 
1-2. Hierdoor was de spanning 
helemaal terug in de wedstrijd: 
4-3. Glorie en Bilderbeek won-
nen daarna wel met 2-0 en dat 
betekende de overwinning op 
de koploper, 5-3. De teamgame 
moest nog voor het bonuspuntje 
gaan zorgen. Met goed spel van 
de Stiefel werd die dan ook ge-
wonnen waardoor de eindstand 
dus 6-3 in het voordeel van de 
Stiefel werd. De achterstand op 
de Vriendschap is nu terugge-
bracht tot 7 punten en met nog 
9 wedstrijden te gaan is het nu 
zaak voor de Stiefel om elke 
week een puntje meer te halen 
dan de koploper en daardoor 
mee te kunnen blijven doen voor 
de strijd om promotie naar de 1e 
Divisie.

Paasworkshop 
bij Mem’s atelier
Castricum - Bij Mem’s Ate-
lier kunnen belangstellenden 
van 55 jaar en ouder op dins-
dag 11 maart een paasbloem-
stuk maken. Met natuurlijke 
materialen creëren zij een 
tafeldecoratie onder creatieve 
begeleiding. 
De kosten zin 15,00 euro en 
men kan zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 656562.

Kater voor Safe Point!
Castricum – De zaalvoetballers van Jos Kuijs hebben niet be-
paald geluk gehad in de terugwedstrijd tegen de Zien. Werd 
eerder dit seizoen nog gewonnen in Uitgeest (3-4), nu trok-
ken de gasten in sporthal de Bloemen met 4-7 aan het langste 
eind.

Safe Point begon erg goed. Er werd 
rustig en met goed combinatie-
voetbal de aanval gezocht. Hoewel 
de Zien enigszins gelukkig op 0-1 
kwam waren de Castricummers 
daarna twee keer succesvol, onder 
meer via Mark Meijer, 2-1.
De periode die hierop volgde was 
de thuisploeg onwaardig. Slecht 
verdedigen betekende binnen vijf 
minuten tijd een achterstand (2-3) 
en Safe Point had geen passend 
antwoord. De keeper van de Zien 
speelde ook nog eens een goede 
partij en men moest met lede ogen 
aanzien hoe de gastploeg op 2-4 
wist te komen.
In de tweede helft kwam het ant-
woord van Castricumse zijde. Hoe-
wel het eerst nog 2-5 werd kwam 
Safe Point sterk terug. Eerst zag 

Ronald Welboren zijn voorzet vanaf 
rechts via een been van de tegen-
stander in het doel belanden (3-5), 
kort daarop promoveerde Jinze de 
Groot een terugkomende bal tot 
doelpunt: 4-5.
Een overtreding in de cirkel waar-
voor niet werd gefloten, gaf aan 
hoe dicht de gelijkmaker in het 
zicht kwam. In plaats daarvan 
floot de scheidsrechter een bal die 
doelman Henk Zandbergen op de 
doellijn wilde oprapen, als doel-
punt: 4-6.
Er werd zelfs nog een keer ge-
scoord waardoor de punten mee-
gingen naar Uitgeest.
Vrijdag speelt Safe Point de lastige 
uitwedstrijd tegen AZV Akersloot, 
er wordt om 19.15 uur afgetrapt in 
sporthal de Lelie.

Biljartvereniging WIK
Van Gennip naar de top
Castricum - Ferry van Gennip kwam verleden week zegevie-
rend uit de strijd tegen Wim van Duin waaraan hij toch een 
geduchte tegenstander had. Aan punten was dit de produc-
tiefste partij van de avond. De zeventien punten waarmee 
Ferry met 1.23 op een totaalstand van 196 punten riant aan 
kop staat, ging ten koste van Gerard de Zeeuw, Wim Baltus en 
Gert Lute. 

Alle drie staan zij in de kopgroep, 
maar door kostbaar puntenverlies 
in hun partij moesten zij een flinke 
veer laten. Wim van Duin die in 
deze verrassende partij 14 punten 
boekte, kwam in de 17 beurten 
uit op een prima gemiddelde van 
precies 2.00. Ook de tweede par-
tij van Ferry tegen Anton Steij met 
11 punten wist hij in winst om te 
zetten. Peter Weijers en Gert Lute 
die beiden nog een partij op Ferry 
achterstand hebben, moeten van 
goeie huize komen en minstens 
15 punten inlopen om een directe 
bedreiging voor de koploper te vor-
men. Na een slechte start van Gert 
Lute tegen de goed van leer trek-
kende Peter Groenendal, kwam de 
aanval van Gert in de 19e beurt te 
laat om Peter van de winst van drie 
extra punten af te houden. In 23 

beurten velde Peter het vonnis over 
Gert met opnieuw een best moyen-
ne van 3.26. Jan Kamp presteerde 
goed tegen tegen Kees Baars. Hij 
kwam met 2.46 en 11 punten tot ei-
gen verrassing positief uit de strijd. 
Voor Kees met 3.84 één puntje te-
kort. Siem Bakkum deed het met 
precies 3.00 niet slecht tegen Cees 
Burgmeijer, gezien de verdienste 
van 11 punten. 
Cees eindigde met 2.03 en 9 pun-
ten. Het voornemen van WIK om 
de club uit te breiden van 24 naar 
28 leden, heeft reeds geleid tot het 
aannemen van vier nieuwe aspi-
rant-leden, waaronder een vrouw. 
Het is voor de eerste keer in het 
43-jarige bestaan van WIK dat een 
vrouw te kennen heeft gegeven lid 
van de club te willen worden.  

Maak kennis met Lica 
sieraden en workshops 
Uitgeest - In eetablissement ‘t Stokpaardje wordt op zondag-
middag 2 maart van 13.00 tot 16.00 een open middag gehou-
den die in teken staat van sieraden. 

De nieuwe modellen zelfgemaakte 
kettingen worden getoond die in 
het seizoen 2008 kunnen worden 
gemaakt tijdens workshops voor 
groepjes. De zelfgemaakte siera-
den zijn deze middag ook te koop. 
Het is bovendien mogelijk om zich 
individueel of met z’n tweeën in te 

schrijven, waarna gewerkt wordt 
in een groep. Voorafgaand aan 
het arrangement is het eventueel 
mogelijk een wandeling door oud 
Uitgeest te maken onder leiding 
van Christine van Ingen. 
Meer informatie bij ‘t Stokpaardje 
of op tel.: 0251 310295. 
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Fraaie winst voor VV Limmen 
Limmen - De vrouwen 1 van VV Limmen hebben de uitwedstrijd 
tegen Duinrand S met 0-2 gewonnen. Het team speelde ener-
giek en won overtuigend. Koploper Limmen wist vooraf dat het 
moeilijk zou worden. Duinrand S staat op de derde plaats met 
zeven gewonnen en maar twee verloren wedstrijden. 

Het was de eerste keer dit seizoen 
dat beide teams tegen elkaar uit-
kwamen. Na een goede voorberei-
ding waarin Limmen met de nieu-
we oranje trainingspakken van 
Valkering de Graaf accountants de 
blits maakte was het tijd voor twee 
keer 45 minuten voetbal. 
Limmen begon sterk aan de wed-
strijd. Het team speelde met de 
wind in de rug en vertoefde het 
grootste deel van de eerste helft 
op de helft van Duinrand. Verve-
lend was het dat Duinrand niet 
vies van een sliding of een beuk 
was, maar gelukkig hield Limmen 
het hoofd koel. Achterin zat het 
weer potdicht. Rosa wist de spits 
van Duinrand S het leven zuur te 
maken door haar geen kans te 
geven. Duinrand had moeite met 
het dekken van de juiste spelers 
want Yvonne Bos en Nathalie Hol-
lenberg kregen erg veel ruimte en 
Laura Koot en Marije Min stonden 
veel vrij aan de rechterkant. 
Toch duurde het nog geruime tijd 
voordat de eerste treffer viel. Hol-

lenberg liet haar specialiteit weer 
eens zien, voor de derde keer dit 
seizoen wist zij een corner met het 
windvoordeel mee in een keer in 
het doel te draaien. Vreugde alom, 
1-0 voor Limmen. Na een overtre-
ding kreeg Limmen een vrije trap 
net buiten de zestien. Hollenberg 
haalde haar gouden rechterbeen 
weer uit de kast en trapte deze 
er zeer beheerst in. De 2-0 was 
een feit. De voorsprong had uit-
gebouwd moeten worden maar 
schoten waren of net naast het 
doel of de keepster sprong ervoor. 
In de tweede helft speelde Lim-
men beduidend minder. Er werden 
teveel ballen chaotisch verspeeld. 
Daardoor werd Duinrand iets ge-
vaarlijker. Maar keeper Monique 
Castricum was wederom betrouw-
baar en hield haar doel leeg. Lim-
men ging na afloop drie belangrij-
ke punten rijker naar huis. Zondag 
2 maart wordt voor de derde keer 
dit seizoen tegen FC Uitgeest ge-
speeld. Het thuisduel begint om 
14.00 uur. 

VV Limmen teleurstellend 
onderuit tegen Hollandia
Limmen - VV Limmen zondag 1 blijft in de race voor de titel. 
Maar het is voor spelers en fans zeer teleurstellend dat tegen 
Hollandia met 2-0 werd verloren.

De verwachtingen waren na de 
mooie 1-5 overwinning vorige 
week tegen Zeevogels hoog-
gespannen voor het duel tegen 
Hollandia T., waarin Limmen 1 bij 
een overwinning beslag kon leg-
gen op de tweede periodetitel. 
Ondanks de fantastische steun 
van een waar legioen Limmen-
supporters lukte het niet om de 
mannen uit Tuitjenhorn te ver-
slaan en moest uiteindelijk een 
2-0 nederlaag worden geslikt en 
dat smaakte bijzonder bitter. 
Limmen begon goed met de 
wind in de rug en het wachten 
was op de eerste treffer. Kansen 
voor met name Martijn de Haan 
maar helaas voor de fans geen 
doelpunt voor Limmen maar wel 
voor Hollandia T. na een snel uit-
gevoerde counter. Limmen was 
wat aangeslagen door deze on-

verwachte tegenslag en het leed 
werd nog erger toen opnieuw de 
razendsnelle Tarno Schilder doel 
wist te treffen. 
Het pleit voor Limmen dat na de 
rust van alles is geprobeerd om 
de stand een beter aanzien te 
geven. Aan werklust en voetbal-
lend vermogen ontbrak het niet 
maar ze wisten geen gaatje in de 
hechte defensie van Hollandia T. 
te vinden zodat de 2-0 ruststand 
tevens de eindstand was. 

Geen periodetitel maar een on-
gemeen slot van deze doldwaze 
competitie staat Limmen nog te 
wachten. Zondag moet Limmen 
opnieuw een zware wedstrijd 
spelen, tegenstander is dan Vios 
uit Warmenhuizen. En dat is de 
zeer sterke nummer twee van de 
ranglijst. 

‘Gestolen’ tas na meer dan 
een maand weer terug bij Ron
Limmen - Het was een vreemd weekend voor Ron van Stralen. 
De speler van Limmen 1 kreeg na meer dan een maand zijn 
‘gestolen’ voetbaltas weer terug

Van Stralen zat half januari met 
zijn handen in zijn haar. Iemand 
had per abuis zijn GP Groot voet-
baltas (nr. 23) meegenomen. Het 
was al snel duidelijk dat hij niet 
buiten zijn op maat gemaakte 
oranje/witte voetbalschoenen 
kon. 
Er werd op de website een oproep 
geplaatst of iemand wist waar de 
tas was gebleven. Maar niemand 
meldde zich en Van Stralen ging 
er al vanuit dat de tas nooit terug 
zou komen en dat een gemene dief 
had toegeslagen. Het was bakker 
Peter Bakker die van het weekend 
met de verheugende mededeling 

kwam dat hij de lang vermiste 
voetbaltas van de gedupeerde 
Van Stralen, met daarin zijn op 
maat gemaakte oranje/witte voet-
balschoenen, onbeschadigd had 
gevonden! Niet opgevist maar ge-
woon gevonden achter een hou-
ten hekwerk achter de bakkerij 
aan de Dusseldorperweg. 
Opluchting dus in huize Van Stra-
len en in Oostenrijk waar Ron met 
een aantal voetbalmaten van een 
wintersportvakantie geniet. Zater-
dagmiddag 1 maart zal hij op het 
trainingsveld op Dampegheest 
weer op zijn vertrouwde schoeisel 
zijn te bewonderen.

Klaverjassen 
in café Scala
Castricum - Maandag 17 maart 
is de eerste klaverjasdrive in een 
serie van zes maandagen in café 
Scala aan de Dorpsstraat 18 in 
Castricum. Deze klaverjasavond is 
voor alle leeftijden en inschrijving 
is geheel gratis.
Voor de winnaars een prijs en de 
eeuwige roem van beste klaverjas-
speler van Castricum.
Inschrijven kan aan de bar, via bas-
buonacastricum@hotmail.com of 
tel. 06-50501017 of 0251-657077.

Meervogels 
gaat onderuit
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels is in en tegen Westzaan 
met 2-1 onderuit gegaan. In de eer-
ste helft ging het duel gelijk op maar 
wist de thuisploeg op voorsprong te 
komen. 
Meervogels wist na rust nog wel te 
scoren maar dat was niet voldoende 
om een nederlaag te voorkomen. De 
Akersloters spelen zondag 2 maart 
thuis tegen SDOB. 
Meervogels staat op de ranglijst nog 
steeds op de tweede plek, achter 
Volendam, met 33 punten. Westzaan 
volgt als derde met 28 punten.   

Weer clubrecord voor Serena 
Castricum - Afgelopen zondag vond de laatste LAC-wedstrijd van 
het seizoen plaats in zwembad de Slag te Zaandam. Er waren zwem-
mers van 18 verenigingen die onderling de strijd uitmakten op de lange 
afstanden. Namens Aquafit zwom de negenjarige Serena Stel de 200 
wisselslag. Het was de eerste keer dat Serena deze afstand zwom. Ze 
zetten een tijd neer van 3.15.20 een clubrecord. Serena was ruim 8 sec 
sneller dan het oude record voor 11 jarige.  

Tios Jazzdance spettert op 
de demogyjada Dordrecht
Limmen - Vier groepen van Tios jazzdance hebben afgelopen 
zaterdag deelgenomen aan een regionale demogyjada in Dor-
drecht. Een demogyjada is een demonstratie van jazzdans. 

De regionale demogyjada’s bieden 
dansgroepen de gelegenheid om 
hun ingestudeerde dansen aan pu-
bliek te laten zien. Vanuit de regio-
nale demogyjada’s worden verschil-
lende groepen geselecteerd voor 
een landelijke- of theaterdemogy-
jada. Aan het einde van het seizoen 
worden deze groepen bekend ge-
maakt. De deelnemers zitten in alle 
leeftijdsgroepen, zo werd er in Dor-
drecht gedanst door jongens, mei-
den, dames en heren in de leeftijd 
van twee tot en met 45 jaar.
De eerste groep van Tios die mocht 
optreden was de showgroep. Deze 
groep danste op het nummer ‘Right 
now’ van de Pussycat Dolls. Uitge-
dost in zwart/witte kleding, gelij-
kend aan de Pussycat Dolls zetten 
zij een show neer. 
Daarna was het de beurt aan selectie 
van 10-13 jaar. Deze meiden dansten 

op het vrolijke nummer ‘cowboys en 
indianen’. Ze waren gekleed in cow-
boy en indianenkostuums en lieten 
een vrolijk optreden zien.
Na de pauze was de selectie van 
13-15 jaar aan de beurt. Zij haalden 

New York naar het publiek toe door 
te dansen op het nummer ‘New 
York New York’ van Frank Sinatra. 
Met hoge hoeden en stokken werd 
het publiek verrast.
De laatste dans die door de Tios-
meiden werd opgevoerd was een 
medley uit de Nederlandstalige 
musical Tarzan. Er werd synchroon 
gedanst en het verhaal werd mooi 
uitgebeeld. Een oorverdovend ap-
plaus was het resultaat. 
Beelden van de verschillende optre-
dens zijn te bekijken op het internet 
via de website van Tios (www. tios-
limmen.nl).

Schaakclub Bak-
kum op koers om 
kampioenschap
Bakkum - Schaakclub Bakkum heeft 
met een monsterzege op Krommenie 
(7-1) een belangrijke overwinning 
behaald in de strijd om het kampi-
oenschap in de tweede klasse B. 
Op 18 maart valt thuis de beslis-
sing tegen het team van Heerhugo-
waard.
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Lezing Dr. Hans van Weenen
‘Natuur als inspiratiebron 
bij het duurzaam bouwen’
Bakkum - Op dinsdag 4 maart houdt Dr. Hans van Weenen een 
lezing over duurzaam bouwen. Dat doet hij in Bezoekerscen-
trum de Hoep. Hans van Weenen presenteert tijdens de lezing 
enkele gedurfde voorstellen, bedoeld om de discussie over re-
gionaal en lokaal duurzaam bouwen aan te zwengelen. 

“Verschillende lokale problemen 
kunnen in combinatie met en via 
systeemdenken worden aange-
pakt”, zegt hij. “Voorwaarde is 
wel dat men komt tot een geza-
menlijke visieontwikkeling.” 
Bouwwerken uit de oudheid 
en in de natuur vormen een in-
spiratiebron bij het bouwen en 
verbouwen voor de toekomst. In 
verschillende tijdvakken en cul-
turen hebben mensen bouwwer-
ken ontworpen en gemaakt op 
basis van een aantal algemene 
principes. Er zijn in vroegere tij-
den vernuftige oplossingen ge-
vonden voor problemen die nu 
nog steeds bestaan. In de natuur 
zijn sommige van die oplossin-
gen al miljoenen jaren eerder tot 
ontwikkeling gekomen. In vele 
culturen heeft men natuurlijke 
bouwsels als voorbeeld geno-
men. 
Van Weenen: “Doordat onze hui-
dige bouwwijzen en bouwwerken 
zo zwaar steunen op het gebruik 
van aardolie en aardgas zijn die 
oude principes verdrongen en 
verwaarloosd. De klimaatveran-
dering die zich aandient spoort 
ons aan om dergelijke principes 
weer te herontdekken en in een 
nieuw, innovatief licht te zetten. 
Er liggen grote kansen in het 
aanpassen en herontwerpen van 
de bestaande gebouwde omge-
ving. Dat moet, voor een beter 
klimaat, zowel het binnenklimaat 
als het wereldklimaat. Maar ook 
voor een meer maatschappe-
lijke bouweconomie en een be-
tere kwaliteit van bestaan in de 
toekomst. Voor het realiseren of 
behouden van lage woonlasten 
en voor veerkracht tegen de te 
verwachten wateroverlast.” Voor-
beelden illustreren wat er mo-
gelijk is. “De vraag is echter of 
deze voorbeelden ook voldoende 
aandacht krijgen en worden na-
gevolgd. Wat kan er in de regio 
en op lokaal niveau worden ge-
daan om het duurzaam bouwen 
in brede zin te stimuleren? Het 
blijkt in hoofdzaak veel mensen-
werk te vergen. Techniek en geld 
spelen een minder grote rol dan 

algemeen wordt aangenomen. 
Kennis en ervaring, maar vooral 
waarden en visie, bestuurlijke 
moed en daadkracht, daar komt 
het op aan.”
Er worden tijdens de lezing en-
kele gedurfde voorstellen ge-
presenteerd, bedoeld om de 
discussie over regionaal en lo-
kaal duurzaam bouwen aan te 
zwengelen. “Verschillende lokale 
problemen kunnen in combinatie 
en via systeemdenken worden 
aangepakt. Voorwaarde is wel 
dat men komt tot een gezamen-
lijke visieontwikkeling. Er moeten 
toekomstgerichte strategieën 
worden geformuleerd. Nieuwe 
vormen van samenwerking zijn 
noodzakelijk om de grote uit-
dagingen aan te kunnen. Het 
leervermogen van besturen en 
organisaties moet worden ver-
groot. En het onderwijs moet zijn 
toekomstgerichte taak aanscher-
pen.”
Van Weenen is lector duurzaam 
ondernemen aan Hogeschool 
Windesheim te Zwolle en univer-
sitair hoofddocent milieukunde 
aan de Universiteit van Amster-
dam. Eerder werkte hij als lector 
duurzame technologie aan Ho-
geschool INHOLLAND en als 
bijzonder hoogleraar duurzame 
productontwikkeling aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij 
was een van de initiatiefnemers 
van de duurzame basisschool De 
Sokkerwei te Castricum die dit 
jaar vijf jaar bestaat. Zijn hobby 
is de lokale oudheidkunde; hij 
werd in 1969 lid van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum. 
Sindsdien doet hij onderzoek 
naar kasteel Cronenburg dat ooit 
markant de oostkant van het dorp 
sierde. Daarbij waant hij zich in 
een duurzame nevenfunctie: die 
van kasteelheer zonder kasteel.
De lezing wordt gehouden in de 
congreszaal van Bezoekerscen-
trum De Hoep, Johannisweg 2 
te Castricum. Aanvang 20.00 uur. 
Deelname 5,00 euro, inclusief 
koffie of thee. Vooraf aanmelden 
op www.pwn.nl/activiteiten of via 
0900-7966288.

Cursussen en workshop 
schilderen bij Ida Bakker
Castricum - Bij Ida Bakker worden in het atelier regelmatig 
korte cursussen van drie dagdelen en workshops van een dag-
deel gehouden. Deze vinden plaats onder leiding van Mieke 
Rozing. 

De korte cursus Schilderen op 
voorbedrukt doek begint op 1 
maart. In drie dagdelen leren 
de deelnemers op een voorbe-
drukt doek te werken. Dit zijn 
afbeeldingen van bestaande 
kunstwerken. Een eigen foto in-
brengen kan ook. De korte cur-
sus Perspectief op doek begint 
op 5 maart. Op 5 april vindt de 
workshop Moodboard plaats. 
Dan leren de deelnemers een 

moodboard oftewel sfeerbord te 
maken. Bij deze workshop krijgt 
men de vele mogelijkheden van 
acrylverf en hulpmiddelen aan-
gereikt. Het is mogelijk stukken 
behang of gordijn mee te nemen 
of foto’s die in bord verwerkt 
kunnen worden. Voor meer in-
formatie en/of aanmelden: Ida 
Bakker, Dorpsstraat 102 in Cas-
tricum, tel.: 0251-673977. Of kijk 
op www.miekerozing.nl.

Limmen; artistiek en creatief
Limmen - Op zaterdag 1 en zon-
dag 2 maart van 11.00-17.00 uur 
wordt voor de 34e keer Limmen 
Artistiek en Creatief gehouden 
in de sfeervolle ambiance van 
Boerderij Vredenburg in Lim-
men. Dusseldorperweg 64. Deze 
expositie geeft een kijkje in de 
werken van hobbyisten in beel-
dende kunst en verschillende 
vormen van handvaardigheid. 

Opvallend veel nieuwe kunste-
naars hebben zich aangemeld. 
Met name schilders en beeld-
houwers en er komt een portret-
schilder. Op zaterdag 1 maart zal 
dit evenement officieel geopend 
worden door de heer J.J. v.d. 
Dussen, huisarts in Limmen. De 
toegang is gratis. 
Informatie is ook te vinden op de 
website:www.limmencultuur.nl.

Saint-Saëns, Copland of allebei?
Noordhollands Jeugdorkest 
laat zich horen in concert
Castricum - Op zondag 9 maart geeft het Noordhollands 
jeugdorkest een concert in de  Pancratiuskerk, aanvang 15.00 
uur. Die dag nemen de Texelse leden de boot, de Zaankanters 
de trein en de West Friezen de bus om het concert te geven in 
Castricum.

Het NHJO werd in 1962 opge-
richt en is uitgegroeid tot een 
volwaardig jeugdsymfonieorkest. 
De talentvolle jongeren tussen 
de 13 en 23 jaar krijgen bij het 
NHJO de kans om hun ervaring 
te verbreden en zich in profes-
sionele richting verder te oriën-
teren. Het orkest staat onder de 
bevlogen leiding van dirigent Bas 
Pollard. Organist Tjeerd van der 
Ploeg verleent zijn medewerking 
aan de spectaculaire 3de symfo-
nie van Saint-Saëns
Op het programma staan Four 

Dance Episodes from Rodeo 
van Aaron Copland, Fontane di 
Roma, van Ottorino Respighi en 
de derde Symphonie  van Camille 
Saint-Saëns. En welk stuk is nu 
favoriet bij de leden? De  een valt 
als een blok voor Saint Saens: 
“Het is een lekker strijkersstuk 
en het heeft van die stukken 
waar je een rilling van  krijgt”, 
de ander voor Respighi: “Ik word 
vrolijk van de harmonieën en de 
rust” en een derde voor Copland: 
“Grappig!” De entree bedraagt 
voor 12/10/8,- euro. 

Twee brandjes en 
wateroverlast
Castricum - Dinsdagnacht  was 
er een melding van waterover-
last aan het Raadhuisplein. De 
bevelvoerder van dienst heeft ter 
plaatse een onderzoek ingesteld. 
Het bleek te gaan om bronbe-
maling die in verband met de 
werkzaamheden aan de Soomer-
weggh/Smeetslaan daar is geïn-
stalleerd . Het grondwater wordt 
opgepompt en via de riolering 
afgevoerd. 
Woensdagavond was er een bui-
tenbrand achter een woning aan 
de W. de Zwijgerstraat. Door on-
bekende oorzaak was tuinafval 
in brandgeraakt. De buren die 
de rook signaleerden hebben de 
brandweer gebeld, met de in-
houd van circa 1 emmer  kon het 
vuurtje worden geblust. Zater-
dagavond was er bij de Montes-
sorischool aan de Koekoekbloem 
een containerbrand. Deze kon 
worden geblust met de water-
tankinhoud van het blusvoertuig.

Verhalen en mu- 
ziek bij De Soos 
Castricum - Op zondag 2 maart 
komt Piet Paree, een verhalenver-
teller met muziek, naar De Soos. 
Piet neemt de soosbezoekers met 
zijn korte verhalen mee naar een 
boeiende wereld van fantasie en 
werkelijkheid waarbij een muzi-
kale noot en humor niet ontbre-
ken! De (korte) verhalen worden 
afgewisseld met swingende hits 
van toen en nu van dj Paul. 
Van 14.00 uur tot 17.30 uur zijn 
mensen met én zonder beper-
king uitgenodigd voor De Soos in 
Discovery. Discovery is te vinden 
in de Dorpsstraat 2a in Castri-
cum, schuin tegenover het sta-
tion. De Soos wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden. 
Discovery is toegankelijk voor 
rolstoelen. 
Voor meer informatie: Stichting 
Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
telefoon 0251-673793.
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‘Probeer-pc-project’
Computerbegeleiders en 
deelnemers enthousiast 
Castricum - Het is nog maar een jaar geleden dat de initia-
tiefnemer van dit project TriArcus bij Gilde Castricum van de 
Stichting Welzijn kwam om samenwerkingsmogelijkheden te 
bespreken. 

Hoe kan men de drempelvrees 
voor de computer wegnemen bij 
ouderen? Nu dreigen ouderen 
buitengesloten te worden van de 
nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van elektronische com-
municatie en informatie. Dit, ter-
wijl computergebruik juist deze 
groep zoveel voordelen heeft te 
bieden. Internet kan mensen in 
staat stellen vanuit het huis actief 
te blijven participeren in de sa-
menleving en langer zelfstandig 
te functioneren. 
Vaak zouden mensen wel willen 
kiezen voor een computer, maar 
vinden ze de stap van het aan-
schaffen te groot. Wat als het in 
de praktijk toch niet leuk is, of te 
ingewikkeld, of….
Voor deze mensen is toen het 
‘Probeer-pc-project’ opgezet en 
in juni 2007 is de eerste groep van 
start gegaan. Door TriArcus, een 
bedrijf dat zich bezighoudt met 
het langer zelfstandig wonen van 
ouderen, werden belangeloos 
internetaansluitingen geregeld 
en probeer-pc’s beschikbaar ge-
steld, die een half jaar geleend 
konden worden. Deze probeer-
pc is zeer eenvoudig in de bedie-
ning en het onderhoud wordt op 
afstand voor de mensen gedaan. 
Daarnaast bood Gilde Castricum 
deskundige vrijwilligers voor de 
benodigde begeleiding. En het 
werkte! Berichtjes sturen (e-mai-
len), informatie zoeken op inter-
net (surfen) is geen enkel pro-
bleem meer voor de deelnemers. 
In juni 2007 ging de eerste groep 

van start en in maart 2008 al 
weer de vierde groep. En het 
enthousiasme is groot, niet al-
leen onder de deelnemers voor 
wie een wereld opengaat, maar 
ook onder de begeleiders van 
Gilde Castricum. Met veel plezier 
begeleiden ze de deelnemers bij 
het onder de knie krijgen van de 
computer. De succesvolle start 
van dit project heeft TriArcus 
doen besluiten in 2008 honderd 
computers beschikbaar te stel-
len. Dit betekent dat de Stichting 
Welzijn Castricum extra compu-
terbegeleiders kan gebruiken.  
De eerste twee maanden bieden 
de vrijwilligers 1 x per 14 dagen 
anderhalf uur begeleiding bij de 
mensen thuis en de daarop vol-
gende maanden komt men één 
keer per maand langs. Omdat 
de Probeer-PC zo eenvoudig 
is hoeven de begeleiders geen 
computerexperts te zijn, wel is 
het van belang dat ze in een rus-
tig tempo de beginselen kunnen 
overdragen. Er is lesmateriaal 
ontwikkeld en de enthousiaste 
vrijwilligers die het afgelopen 
jaar ervaring hebben opgedaan 
zijn bereid waarnodig de ande-
ren op weg te helpen. De vrijwil-
liger bepaalt zelf wanneer hij/zij 
wel of niet beschikbaar is. 

Belangstellende vrijwilligers uit 
alle kernen van Castricum en van 
alle leeftijden kunnen contact 
opnemen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562, 
vcc@welzijncastricum. nl.

Cees in De 100 van Castricum
Castricum - Cees is als verkoper van het Straatjournaal regelmatig 
te vinden voor een bekende supermarkt in Castricum. Op woensdag 
verkoopt hij de krant op de markt in Beverwijk. Al enige tijd overnacht 
Cees bij het Leger des Heils in Haarlem. Met de opbrengst van de ver-
koop van de krant betaalt hij zijn overnachtingen en werkt hij aan zijn 
toekomst. Cees vertelt zijn verhaal op Radio Castricum 105 donderdag 
28 februari tussen 21.00 en 22.00 uur in het programma ‘De 100 van 
Castricum’. (Foto: Combi Loek Anderson).

Improvisatietheater bij Fruns
Castricum - Fruns, bekend van diverse danscursussen, breidt 
het aanbod uit met improvisatietheater. Op zondag 9 en zon-
dag 16 maart verzorgt de Castricumse theaterdocente Anja 
Boorsma kennismakingsworkshops voor volwassenen. Erva-
ring met theater is niet nodig.

In deze workshop leren de deel-
nemers de basisvaardigheden 
van improviseren. De motto’s 
zijn: ‘Niet denken maar doen’ 
en ‘Fouten maken mag!’. De 
kennismakingsworkshop wordt 
twee keer aangeboden: op zon-
dagavond 9 maart van 19.30-
21.30 uur en op zondagmiddag 
16 maart van 14.30-16.30 uur. 
De locatie is Fruns, Verlegde 

Overtoom 9 te Castricum. De 
workshop kost 15,- euro per 
deelnemer. Aanmelden kan via 
info@fruns-jazz-events.nl of 06-
51046044. Voor jongeren ver-
zorgt Anja op 24 maart bij Fruns 
een improvisatietheatermiddag 
van 13.00-17.00 uur. De kosten 
daarvan zijn 20,- euro per deel-
nemer, en ook hiervoor is de in-
schrijving geopend.

Culturele Manifestatie 
‘Castricum uit de Kunst’
Castricum - Castricum ‘viert’ op 8 en 9 maart in sporthal De 
Bloemen weer een cultureel feest met maar liefst 45 verschil-
lende programmaonderdelen; ‘Castricum uit de Kunst’ is een 
begrip geworden! Sporthal De Bloemen wordt omgeturnd in 
een heus cultureel centrum waar een heel weekend lang op 
twee verschillende podia genoten kan worden van alles wat 
Castricum te bieden heeft op het gebied van zang, dans, mu-
ziek, theater, poëzie en beeldende vorming.

Op zaterdag 8 maart om 14.00 
uur opent de burgemeester, me-
vrouw Emmens-Knol, deze Ma-
nifestatie door het startsein te 
geven aan de grootste street- en 
breakdancegroep van Castricum. 
Alle basisscholen in de gemeen-
te (ook in Akersloot en Limmen) 
zijn benaderd om de kinderen te 
informeren over een unieke kans 
om met een echte streetdanser 
te oefenen en daarna ook nog 
voor groot publiek op te treden.
Daarna ontrolt zich een heel di-
vers programma dat grensver-
leggend kan worden genoemd, 
zowel ten aanzien van de mu-
ziek- en dansgenres, als de 
stijlen die gebracht worden en 
hierbij vervagen zelfs de lokale 
grenzen binnen de gemeente. 
Hetzelfde geldt voor de beelden-
de kunst, waar de Fotoclub Cas-
tricum samen met Perspectief 
en HUIB werkstukken van hun 
leden laten zien. Ook Toonbeeld 
levert hieraan een bijdrage in de 
vorm van een tentoonstelling en 
workshops voor kinderen, zowel 
op zaterdag- als op zondagmid-
dag.
Nieuw is dit jaar de fotowedstrijd: 
bezoekers kunnen met hun digi-

tale camera opnamen maken tij-
dens de Manifestatie en deze ter 
plekke inleveren; op zondagmid-
dag is er de prijsuitreiking en zijn 
er prijzen te winnen.
Op zaterdagavond vindt een 
jamsessie plaats in de bar van 
sporthal De Bloemen onder lei-
ding van de mensen achter Jazz 
in Vredenburg.

Zonder sponsoring is het niet mo-
gelijk een dergelijk evenement te 
organiseren. Met behulp van zo-
wel de Rabobank Noord-Kenne-
merland, als het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de gemeente 
Castricum zijn er voldoende fi-
nanciële middelen beschikbaar 
voor een groot podium met een 
professionele geluid- en licht-
installatie. In het muzikaal café 
wordt een klein podium ingericht 
voor de intiemere optredens.
De entree is gratis, dus iedereen 
kan op elk moment naar binnen 
lopen voor optredens, exposities 
en ontmoetingen met andere cul-
tuurminnende Castricummers. 
Kijk ook op www.culturelemani 
festatiecastricum.nl voor meer 
informatie over de deelnemers 
en het complete programma.

Activiteiten in 
Conquista
Limmen - Jongerencentrum 
Conquista heeft weer allerlei 
leuke activiteiten voor de jeugd 
in petto. In het Conquista café 
(16+) is er vrijdag een gezellige 
caféavond. Het gehele Conquista 
café wordt namelijk omgetoverd 
tot Après-skihut. In Club Xtra (12 
tot 16 jaar) is er vrijdagavond open 
inloop. Zaterdagavond wordt er 
in Club Xtra verrassingsavond 
gehouden. In de Kidsclub(4 t/m 
9 jaar) wordt zaterdagochtend 
een verjaardagskalender ge-
maakt. Club Xtra is zowel vrijdag 
als zaterdag geopend van 19.00 
tot 22.00 uur, het Conquista Café 
vrijdag van 20.30 tot 01.00 uur en 
de Conquista Kidsclub zaterdag-
ochtend van 10.30 tot 12.00 uur.

Het Kleurenorkest 
houdt open huis
Limmen - In september 2007 
opende basisschool ‘Het Kleu-
renorkest’ haar deuren. Het 
Kleurenorkest is een algemeen 
bijzondere basisschool voor Na-
tuurlijk Leren, een concept dat 
volgens de betrokkenen op het 
lijf geschreven is van kinderen. 
Kinderen die de school bezoeken 
kunnen rekenen op onderwijs dat 
gevoed wordt door hun innerlijke 
motivatie en nieuwsgierigheid om 
te leren. Er is ruimte voor eigen 
onderzoeksvragen, gevarieerde 
werkvormen en eigen inhoud. Het 
Kleurenorkest is de eerste school 
in Nederland dat het Natuurlijk 
Leren vormgeeft vanuit de pijlers: 
NLP, Systemische benadering en 
Oplossingsgericht Werken. Dit 
zijn methodieken ten behoeve 
van effectieve communicatie en 
persoonlijke ontwikkeling. Er 
worden informatieavonden geor-
ganiseerd voor belangstellenden. 
Deze zijn op 4 maart, 17 april en 
28 mei en starten om 19.30 uur in 
de school. Opgave is niet nodig. 
Het adres is Oosterzijweg 8 in 
Limmen. Bel voor meer informa-
tie 072-5054606 of bezoek www.
kleurenorkest.nl. 

Discovery
Castricum - Tiener- en Jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 29 februari een Hollandse  
snackattack op het programma 
staan. Daarnaast wordt er een 
Oudhollands spel gespeeld en is 
ook de muziek van eigen bodem. 
Op zaterdag 1 maart is Discovery 
‘s middags open en word er ge-
kookt. voor iedereen va 14 tot en 
met 20 jaar. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
jongeren. Op de woensdag is 
Discovery s’middags geopend 
voor kinderen tussen de 8 en 12 
jaar. Woensdagavond wordt een 
documentaire getoond waarin 
bijna allerock legendes voor-
bij komen. Op donderdagavond 
wordt een film gedraaid, aan-
vang 20.00 uur. 
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Castricums stel wordt 
kasteelheer en -dame 

Een gemanipuleerde foto van Peter en Jacqueline bij het kasteel. 

Castricum - Jacqueline Kindt en Peter Rijcken, kunnen zich 
binnenkort kasteelheer en kasteeldame noemen. Zij kwamen 
via een oproep op Marktplaats in contact met de eigenaar van 
een kasteel. En sindsdien is het snel gegaan.

Peter: “In april verhuizen wij naar 
Frankrijk om het beheer te gaan 
voeren over Chateau Embourg, 
een charmant 17e eeuws kas-
teel in de Auvergne. Dit kasteel 
staat op een domein van ruim 
14 ha. oppervlakte. De stallen 
zijn omgebouwd tot bungalows 
en op het terrein worden bin-
nenkort weer weelderige tenten 
neergezet, vervaardigd in China 
en Mongolie, voor gasten die 
een verblijf op een wel heel luxe 
camping ambieren.”
De eeuwenoude sequoia torent 
hoog boven chateau Embourg 
uit. Het is een lief, klein kasteel 
met twee haaks op elkaar staan-
de vleugels. De galerij ziet uit op 
een bosrijk domein, paden, wei-
tjes, een vijver met een brugge-
tje naar een verterend eilandje. 
Kleurige tenten in een verre uit-
hoek accentueren het groen van 
gras en loof. Vanwege het geheel 
eigen karakter is de naam van dit 
domein nu aangepast: heel ei-
genwijs luidt die nu ‘LeChatO’.
Peter en Jacqueline verwachten 
een drukke zomer dit jaar. “Dat 
begint al eind mei met het op-
zetten van maar liefst 64 tenten”, 
vervolgt Peter. “Niet zomaar ten-
ten. Ieder gezin dat daarin gaat 
verblijven, krijgt een dagtent, 
slaaptent en een tent voor het 
sanitair ter beschikking. Inclusief 
extra lange, luie Auping bedden, 
een goed uitgeruste keuken en 
houten tuinmeubilair met lekkere 
kussens. Halve eiken tonnen die-
nen als douchebak.”
Deze zomer ontvangen zij rond 
de 120 gasten. “Dat is dus niet 
alleen beheer; het vraagt om 
een goede organisatie van de 
horeca, het onderhoud en de 

schoonmaak. In het restaurant 
d’Orangerie komen dagelijks vele 
gasten eten. Iedere week zullen 
wij ons inspannen om het de 
gasten weer naar de zin te ma-
ken. Met Bourgondische avon-
den en leuke activiteiten voor 
de kinderen. Gelukkig komen er 
veel Nederlanders op vakantie in 
LeChato.” 
Dat geeft dit ondernemende stel 
dan toch nog wat binding met 
hun moederland. En ze krijgen 
deze zomer assistentie van on-
dermeer dochter Eva die met 
haar vriendinnen naar Frankrijk 
trekt om vakantie en werken te 
combineren. Mogelijk komt zoon 
Emil ook nog wel enkele weken 
langs, ofschoon hij momenteel 
voor zijn basketballcarriere in 
Amerika verblijft. 
Wanneer het najaar is aangebro-
ken zullen Peter en Jacqueline 
regelmatig weer in Castricum te 
zien zijn. Ofschoon zij ook dan 
weer actieve plannen hebben 
voor de ontvangst van groepen 
en bedrijven op LeChatO. “Want 
naast de appartementen in het 
kasteel en de luxe bungalows, 
beschikken wij bovendien over 
een gite voor zestien personen. 
En die leent zich uitstekend voor 
familieweekenden, workshops, 
trainingen en dergelijke. Of voor 
groepen fietsers, zo heeft Cycle-
tours de gite al weer enkele we-
ken geboekt voor haar fietsende 
vakantiegangers.”
Maar eerst, begin september, is 
het de beurt aan Peter’s familie. 
Zijn nicht Jasmijn, die momen-
teel in Amerika woont, zal dan 
gaan trouwen op LeChatO. En 
dat betekent dat in dat week-
end alle accommodatie bezet is 

met familie, vrienden en beken-
den. “Enfin, stil zitten is er niet 
meer bij”, besluit Peter lachend. 
“Ofschoon dit domein zich wel 
presenteert met de woorden: Pri-
vacy, rust en comfort.”

Kijk voor meer informatie op 
www.lechato.com. Het adres is 
Chateau d’Embourg, 03210 Sou-
vigny, Alliers, Auvergne, Frank-
rijk. 

Augustinus én Lammers 
Toepoel steunen Abaraka
Castricum - Anita de Rooij, die zich inzet voor kansloze kinderen in Gambia met haar stichting Abaraka, 
heeft hulp gekregen van leerlingen van basisschool Augustinus. Anita heeft op uitnodiging van de school in 
alle klassen een powerpointpresentatie gegeven en enthousiast verteld over de kinderen in Gambia. “Om 
geld bijeen te brengen zijn we een statiegeldflessenactie begonnen en we hebben buttons gemaakt die 
we voor 50 cent verkocht hebben”, aldus een van de kinderen. Nadat de flessen waren ingeleverd en de 
opbrengst van de verkochte buttons was geteld, bleek dat er maar liefst 333,00 euro was binnengehaald. 
Bovendien heeft Lammers en Toepoel Installatietechniek een grote donatie gedaan waarmee de opleiding 
van een kind is gewaarborgd. 

Weidevogelbeschermings-
groep zoekt coördinator
Regio - De vrijwillige weidevogelbeschermingsgroep Alkmaar, 
is op zoek naar een nieuwe coördinator. Iemand uit de regio 
die graag vrijwilligerswerk wil verrichten en die het lot van 
weidevogels na aan het hart ligt, kunnen contact opnemen 
met Landschap Noord-Holland Het werkterrein van de groep 
ligt vooral aan de westzijde van Alkmaar en in de Schermer.

Hij of zij organiseert in maart de 
jaarlijkse startavond, werft nieuwe 
weidevogelbeschermers, zorgt 
voor veldboekjes, instructiegidsen, 
markeerstokken, nestbeschermers, 
maakt een rooster en onderhoudt 
contacten met boeren. Tijdens het 
broedseizoen van april tot half juni 
ziet de coördinator er op toe, dat 
de groepjes die nesten opsporen 
goed bezet zijn. Als er ergens on-
dersteuning nodig is, zorgt hij of 
zij ervoor dat Landschap Noord-
Holland te hulp wordt gevraagd. 
Eind juni zit het seizoen er voor 
de beschermer er op, maar zorgt 
de coördinator dat de gegevens 

die in veldboekjes zijn genoteerd 
worden verzameld en in landelijke 
computerdata worden verwerkt. 
Ter afsluiting van het seizoen zorgt 
de coördinator voor een gezamen-
lijke excursie. Na de zomer staat de 
evaluatieavond op het programma. 
De coördinator werkt samen met 
een groep enthousiaste weidevo-
gelbeschermers die samen met de 
coördinator voor resultaat willen 
zorgen. Belangstellenden nemen 
contact op met Stijn van Belleg-
hem. 
Dat kan via tel. 0251-662248/
s.vanbelleghem@
landschapnoordholland.nl.
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Op doelsaldo uitgeschakeld voor ING Cup

Zege Cas RC; toch geen finale
Castricum - De Castricumse Rugby Club heeft in België een 
knappe prestatie neergezet door in de laatste ronde van voor 
de ING Cup met 22 - 36 te winnen van Ottignies. De grote 
krachtsinspanning wordt echter niet beloond met een finale-
plaats; ‘t Gooi won thuis nipt van Bosvoorde en blijft CAS RC 
daarmee op doelsaldo voor. 

De Brusselse ploeg staat voor de 
vierde achtereenvolgende keer in 
de finale, die op 15 maart in hun 
eigen stadion wordt gespeeld. 
Voor de Castricummers is het 
zuur er werden slechts 30 pun-
ten te weinig gescoord. Dat was 
waarschijnlijk wel gelukt tegen 
Dendermonde, maar in de eerste 
speelronde kwam de Vlaamse 
selectie niet opdagen en bleef 
de reglementaire score bij 30 - 
0 voor CAS RC. Het winnen van 
de uitwedstrijd is echter wel een 
flinke opsteker in de race om het 
verdedigen van de landstitel. Ko-
mend weekend is de ploeg van 
Gavin Roberts vrij om de partij 
tussen AAC en Hilversum goed 
te analyseren. De Amsterdam-
mers komen de week daarna op 
bezoek in Castricum. 
Na een bewogen heenreis be-
gon de partij in Wallonië pas om 
kwart over drie op een slecht veld, 
maar prachtige weersomstan-
digheden. De thuisploeg opende 
met een benutte penalty, maar al 
snel wisten de Castricumse voor-
waartsen te scoren. Storm Carroll 
had een goede dag en zette de 
toon voor zijn ploeggenoten. Na 
een half uur spelen vergrootte 
Daniel McCorkindale de marge 
en nog voor rust maakte Rob 
Molenaar de mooiste try van de 
wedstrijd, na een weergaloze 
individuele actie. Hij verzilverde 

bovendien zelf de conversie voor 
de riante 3 – 21 stand bij rust.
Na de hervatting moest de ene 
jongeling Andretti van Riet na 
een ongelukkige tackel wor-
den vervangen door de andere 
jongeling Luuk de Geest. Die 
bevestigde het in hem gestelde 
vertrouwen direct met opnieuw 
een prachtige score. Na het be-
reiken van het bonuspunt wer-
den enkele wissels toegepast 
en Ottignies profiteerde van de 
omzettingen met een vijfpunter. 
Carroll verhoogde de stand naar 
8 – 31 uit een strafschop, voordat 
alle reserves aan een invalbeurt 
toekwamen. Zo betrad de derde 
meegereisde colt Bart Scher-
mer het veld. En dat terwijl in 
de basis ook nog de jonge spe-
lers Henk Jan Hogewerf, Daniel; 
Zwijnenberg en Maxim Picauly 
wederom een uitstekende indruk 
achterlieten. Verder hebben uit 
de eigen CAS RC kweekvijver 
talenten als Maik Schermer, Jo-
han Mooij en Rob van der Vel-
den allang hun kwaliteiten in de 
hoofdmacht bewezen. Aan het 
einde van de wedstrijd moesten 
de bezoekers nog stevig verde-
digen en toonde De Geest ook 
zijn defensieve kwaliteiten met 
een try-saving tackel, maar de 
Belgen stonden er te goed voor 
en scoorden alsnog tweemaal. 
Vlak voor tijd scoorde Jos Talens 

nog een try, waarna Carroll zijn 
enige misser van de dag liet aan-
tekenen. Met de 22-36 overwin-
ning was het wachten op nieuws 
uit Naarden, maar dat was niet 
wat de mannen van coach Ga-
vin Roberts wilden horen. ’t Gooi 
had in de laatste minuten toch 
nog van Bosvoorde gewonnen 
en door een beter doelsaldo als 
Nederlandse ploeg de finale om 
de ING Cup bereikt. Roberts 
erkende dat dit een geweldige 
wedstrijd was en dat de ploeg 
hiermee het zelfvertrouwen heeft 
gesterkt. Alle kaarten worden nu 
ingezet op het verdedigen van de 
landstitel, want in het jaar dat de 
Castricumse Rugby Club 40 jaar 
bestaat is een nieuw kampioen-
schap een gewenste bekroning. 
Bovendien hoopt Roberts met 
het vrijgekomen weekeinde, door 
het missen van de ING finale en 
het daarop volgende paasweek-
end, dat de geblesseerde spelers 
voldoende opgeknapt zijn om fit 
aan de play-offs te beginnen. 
De Shadows kwamen op het ei-
gen Wouterland in actie en speel-
den in een goede wedstrijd mooi 
open rugby. Dat was Haarlem te-
veel, ze moest een 29 – 10 over-
winning voor de gastheren toe-
staan. Eerder al had het Driede 
jammerlijk met 10 – 24 verloren 
van Amstelveen, dat veel hoger 
geklasseerd staat. De Shadows 
spelen zondag in en tegen con-
current Den Helder, het Driede 
acteert wederom op het eigen 
Wouterland om 14.30 uur. De La-
dies reizen zondag naar Middel-
burg voor de zware uitwedstrijd 
tegen Oemoemenoe.

Reünie damesvoetbal 
Castricum - Susan Bakker, Saskia Kornman, Mieke Kos, Linda Kuijs, Karin Schut, Nicole van Tunen en 
Marga de Moel hebben een reünie georganiseerd die op zondag 9 maart vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur 
gehouden wordt. Alhoewel de reüniecommissie inmiddels meer dan 100 aanmeldingen heeft, hebben zich 
toch nog veel oud-leden, met name uit de begintijd, niet aangemeld. De reüniecommissie verzoekt ie-
dereen, die van plan is te komen zich op te geven, via http://reunie2008.web-log.nl/, het e-mailadres : 
reunie2008@casema.nl of via tel.: 06-30889199/06-30396415. 

Vitesse E1 loopt met 
AZ-spelers het veld op
Castricum - Vitesse E1 heeft op 17 oktober 2007 het AZ-toer-
nooi gewonnen voor teams in de hoofdklasse. Dit was een hele 
knappe prestatie. De hoofdprijs hield in dat de kinderen op za-
terdag 23 februari met de spelers van AZ het veld op mochten 
lopen in de wedstrijd AZ - FC Twente. 

Het veld betreden met naast je 
een profvoetballer en toege-
juicht worden door 17.000 klap-
perende toeschouwers; gewel-
dig! De ouders op de tribune 
zagen hun kinderen vol trots 
het veld op komen. Ze hadden 
duidelijk instructie gekregen 
kleding netjes, niet zwaaien, 
geen gekke bekken trekken, 
niet praten met de spelers, al-
leen als ze zelf wat vragen. 
Daarna stonden ze als echte 
profvoetballers te poseren op 
de middenstip voor de came-
ra’s van fotografen, krant en 
televisie. Begeleid door de AZ-
mascottes rennend het veld 
af. De wedstrijd kon begin-
nen. Voetbalkleding weer uit, 
pakje drinken, zakje chips en 
richting de tribune met daarop 
het spandoek ‘Vitesse E1 juicht 
voor AZ’.

Vitesse E1 staat op de tweede 
plaats in de hoofdklasse. Zij 
weten wat winnen is. Zal dit 
ook lukken bij AZ? De kinderen 
riepen en klapperden volop om 
de spelers tot een goede pres-
tatie aan te zetten: resultaat 0-
0. Er had meer ingezeten, AZ 
had een paar prachtige kansen. 
De nul gehouden, een punt ge-
haald was de mening na afloop 
onder de toeschouwers. Vites-
se had liever wat doelpunten 
gezien waardoor het een span-
nender wedstrijd was geweest 
om naar te kijken. 

Toch was het een geweldige 
avond, die de spelers zich nog 
lang zullen herinneren. Want 
zeg nou zelf wie mag er naast 
een topvoetballer het ‘heilige’ 
gras betreden? Dat komt mis-
schien maar een keer voor.

Afzwemmers van 
januari en februari
Castricum – Elke woensdagmiddag – buiten de schoolvakan-
ties om – wordt er voor verschillende diploma’s afgezwommen 
in zwembad ‘De Witte Brug’ te Castricum.

Op woensdag 23 januari heb-
ben de volgende 25 kandida-
ten afgezwommen voor hun 
A-diploma: Hidde Blank, Sanne 
Briefjes, Hima Eriks, Ids Fopma, 
Lucy Graafland, Jort Groot, Ke-
vin Hes, Nynke Hoogenboom, 
Roel de Jeu, Dani Jonker, Jus-
tin Klein Schiphorst, Kim Konijn, 
Meike Koomen, Tim Leonhard, 
Maaike Leonards, Matindi 
Ngambi, Juli Post, Mandy Renc-
kens, Wessel v.d. Schaaf, Tessa 
Schoon, Thomas Smit, Charlotte 
Taats, Lance Valk, Luna Zwart 
en Jette Zwart.
Op woensdag 30 januari heb-
ben de volgende 25 kandidaten 
afgezwommen voor hun B-di-
ploma: Zoë Baars, Jet Burgering, 

Sanne Dekker, Sam Dreyer, 
Manon Duyn, Joël Gooren, Ju-
lia Gyzen, Jesse Hoebe, Stan 
Kaandorp, Manon Kessen, Lars 
van Keulen, Merel Leefting, Jurr 
Liefting, Jorian Lubbers, Jon v.d. 
Meer, Perry Out, Fabian Quinten, 
Floore Ridderhof, Jens Rozen-
broek, Marleine Smit, Benjamin 
Srijindarat, Femke Vermast, Bart 
Wierenga, Roos Zeestraten en 
Jens de Zeeuw.

Op woensdag 6 februari hebben 
de volgende zes kandidaten 
afgezwommen voor hun C-di-
ploma: Celeste Bongers, Chiara 
Carfora, Tamara Frinking, Bo 
van Pel, Isabelle Poel en Sanne 
van Putten. 
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FCC makkelijk naar 
zege op Purmerland
Castricum - Volgens de stand op de ranglijst in de 5e klasse 
C, moest het afgelopen zondag voor het zondagteam van FC 
Castricum geen al te moeilijke middag worden op Noord-End 
tegen het één na onderstaande Purmerland. Dat was ook de 
conclusie na afloop, alhoewel de thuisclub pas vlak voor tijd 
de 2-0 voorsprong verdubbelde.

FC Castricum ging vanaf het 
eerste fluitsignaal in de aanval. 
Na bijna een half uur liet Pinas 
de Castricumse aanhang voor 
het eerst juichen, nadat hij op 
aangeven vanaf rechts van Bob 
Rootjes kon aanleggen en met 
een droge schuiver in de uiterste 
linkerhoek Schoonheim het na-
kijken gaf. Vlak voor rust kwam 
Castricum nog op een comfor-
tabele 2-0. Bob Rootjes werd op 
rechts gelanceerd en maakte het 
met eveneens een laag en diago-
naal schot in de linkerhoek goed 
af (1-0).
Bob Rootjes slaagde er rond de 
55e minuut in om Schoonheim 
na terugkomst van een geblokte 
bal te passeren, maar om onbe-
grijpelijke redenen werd de goal 
wegens buitenspel afgekeurd. 
Invaller Gert-Jan Zonneveld pro-
beerde de voorsprong verder uit 

te bouwen. De nieuwe spits pro-
beerde het eerst in de 70e minuut 
van afstand uit een vrije trap, 
maar daar zat te weinig venijn 
aan. Kort daarop deed Zonneveld 
weer een vergeefse poging vanaf 
rechts en verzuimde door te lo-
pen om het af te kunnen maken.
Uiteindelijk waren het de Cas-
tricummers die wegliepen van 
hun tegenstander, zei het dat 
het vonnis pas in de slotminuten 
werd voltrokken. Eerst belandde 
de bal vanaf de rechtervleugel 
bij de op links vrijstaande Ro-
bert-Jan Baars, die Zonneveld in 
staat stelde om simpel binnen te 
tikken. Vervolgens tekende Bob 
Rootjes zijn tweede treffer en 
daarmee de 4-0 aan, nadat hij op 
rechts de diepte in werd gestuurd 
en Schoonheim geen antwoord 
had op het effectvolle schot van 
de Castricumse aanvaller. 

Marco Adema nieuwe 
assistenttrainer FCC (za)
Castricum - Marco Adema (38) is onlangs een eenjarige ver-
bintenis met FCCastricum aangegaan. Hij wordt de nieuwe 
assistent trainer van de zaterdagselectie en vervangt Winston 
Daniëls die naar ADO 20 vertrekt voor een jeugdtrainerfunctie. 

Marco is 32 jaar geleden be-
gonnen bij v.v. Schellingwoude. 
Als A-junior heeft hij bij Telstar 
in de landelijke jeugd gespeeld 
en aansluitend hierop zijn de-
buut gemaakt in het eerste elftal. 
Daarna is hij overgegaan naar sc 
Cambuur en heeft hij een twee-
jarig contract gehad en na dit 
uitgediend te hebben is hij terug-

gegaan naar ZPC in Amsterdam. 
Na opnieuw twee jaar daar ge-
speeld te hebben, vertrok Marco 
naar Stormvogels, waar hij 14 
jaar in het eerste heeft gespeeld 
en twee jaar werkte als assistent-
trainer. FCCastricum is verheugd 
dat Marco Adema samen met 
Mark Kranendonk de kar gaat 
trekken.  

Joël speler van de maand 
Castricum - Wat een pech als je net lekker begint te draaien in je 
elftal en je raakt geblesseerd. Dat overkwam Joel Buijnsters. Joel was 
de spelbepaler van de D4 van FC Castricum. Door zijn inzicht en aan-
wijzingen ging de hele D4 beter voetballen. Eigenlijk verdiende Joël het 
in een hoger team te spelen en hij werd ook al in de gaten gehouden 
door de trainers van de selectie. Ondanks de pijn in zijn knie speelde hij 
lekker. Toen bleek dat hij een ingewikkelde blessure aan zijn knie had 
die wel eens vaker bij jongens in de groei voorkomt. Veel is er niet over 
bekend en een behandeling is er niet. Rusten is het enige wat helpt. 
Zeker is dat Joël tot het einde van dit seizoen niet meer mag voetbal-
len. Als troost heeft FC Castricum hem een mooie bal cadeau gegeven, 
zodat hij stiekem een beetje kan blijven oefenen.

Snelschaaktitel 
voor Sander 
Castricum - Vrijdag vond het 
door de Schaakvereniging ge-
organiseerde snelschaakkampi-
oenschap van Castricum plaats. 
Titelhouder Thomas Broek leek 
als een op hol geslagen stoom-
wals door het deelnemersveld 
te gaan. Middels een opvallend 
hoog plettingspercentage leek 
niets een Fischer-score in de weg 
te staan. Halverwege de avond 
liet Thomas echter wat halfjes 
liggen en toen was Sander Mos-
sing Holsteijn er als de kippen bij 
om het stuur van de stoomwals 
over te nemen.
Toen de rook was opgetrokken 
had Sander net een half puntje 
meer dan Thomas en zegevierde 
met vijftien punten uit achttien 
partijen van vijf minuten per 
persoon per partij. Derde werd 
heel knap Heemskerker Ruud 
Eisenberger, die daarmee voor 
genoegdoening zorgde na het 
bondswedstrijd echec van vorige 
week. 

Onder Ons 2 
is koploper
Castricum - Biljartteam Onder 
Ons 2 heeft de laatste drie wed-
strijden redelijk goed gepres-
teerd. Er werd gewonnen van 
H.H.W. Heerhugowaard met 8-6. 
De thuiswedstrijd verliep iets 
minder. Daar werd verloren met 
8-6 van D.V.O. 1 uit Heerhugo-
waard. Piet de Graaf verloor twee 
partijen. Jan Visser won en ver-
loor een partij. Frans Peperkamp 
speelde één gewonnen en één 
remisepartij.
Afgelopen zaterdag moest Onder 
Ons naar Obis in Heemskerk. Jan 
Visser en Jan Levering wonnen 
en verloren één partij. Frans Pe-
perkamp won zijn beide partijen 
van Wim Schermer. Frans maak-
te in zijn laatste partij nog een 
mooie serie van 196.
Vrijdag 29 februari speelt het 
team thuis tegen Obis en de laat-
ste wedstrijd wordt op vrijdag 7 
maart tegen D.V.O. 2 in Heerhu-
gowaard gespeeld.

Districtfinale 
bandstoten 
Akersloot - De finale 2e klas-
se bandstoten van het district 
Alkmaar vindt plaats in bil-
jartcentrum De Vriendschap 
te Akersloot. Er is dinsdag en 
woensdag gespeeld en de laat-
ste wedstrijd is op vrijdag 29 
februari om 19.00 uur. In deze 
finale zitten maar liefst zes spe-
lers van biljartvereniging DVO 
uit Heerhugowaard met als gro-
te J.Koorn met een moyenne van 
3.32 en F.Braam met moyenne 
van 3.17. A.Schuit van Onder 
Ons en Jan Koelman van Nova 
Vita zullen er alles aan moeten 
doen om de heerschappij van 
DVO in deze klasse te breken.

Vierde winterwedstrijd 
prooi voor Dick Pekel
Limmen - De vierde winterwedstrijd van HSV Limmen, gevist 
op zondag 23 februari, is gewonnen door de Akersloter Dick 
Pekel. Hij wist als enige de zware vissen aan de haak te krijgen 
waar de anderen vergeefs op loerden. 

De visserij in de vijver in plan 
Oost te Heiloo was taai. Met wat 
kleine voorns moest men eigen-
lijk tevreden zijn. Maar er leek 
zoveel meer mogelijk. 
Vandaar dat de meeste vissers 
kozen voor een aanpak gericht 
op brasem. 
Pekel had daarbij het geluk aan 
zijn zijde en won overtuigend. 
Het andere vak werd eveneens 
door een Akersloter gewonnen: 

Marcel Acquoy wist op tijd om te 
schakelen naar de hoog azende 
voorns en pakte de winst.
Prettig was de publieke belang-
stelling van enkele oud-wed-
strijdvissers van DVW. 
Na deze wedstrijd is de winnaar 
van de wintercompetitie 2007-
2008 bekend: Peter van der He-
ijdt is met drie wedstrijdpunten 
niet meer in te halen. Hij werd nu 
overigens laatste.



De ontwikkeling van het Kultuurhuis heeft 
een nieuwe fase bereikt. Sinds de afgelo-
pen zomer het Schetsontwerp (SO) door de 
gemeenteraad is vastgesteld, is achter de 
schermen veel werk verzet. Dit heeft gere-
sulteerd in een Voorlopig Ontwerp (VO) 
voor een nieuw sociaal-cultureel centrum 
voor Castricum, met de daarbij behorende 
omliggende (woon)bebouwing. 

Inloopavond
Iedereen is welkom tijdens de inloopavond 
van dit unieke project. 
Datum: 4 maart 2008 tussen 17.00 en 
20.30 uur
Locatie:de grote zaal van Geesterhage
Er is geen centrale presentatie, geïnteres-
seerden kunnen op ieder gewenst moment 
binnenlopen om de maquette en tekenin-
gen van de plannen te bezichtigen. Op-
merkingen kunnen ter plekke aangegeven 
worden via een reactieformulier. 

De plannen
Ten opzichte van het SO is met name de 
architectuur verder uitgewerkt. De archi-
tecten van architectenbureaus Leeuwen-
kamp en Bronsvoort-Blaak, en vertegen-
woordigers van de gemeente Castricum, 
De Wonerij en Biesterbos Planontwikkeling 
zijn aanwezig om eenieder te informeren 
en om eventuele vragen te beantwoorden. 
Ook vertegenwoordigers van toekomstige 
hoofdhuurders zoals ViVa! Zorggroep, 
Toonbeeld, Openbare Bibliotheek Castri-
cum, Stichting Welzijn en Stichting Kul-
tuurhus Castricum i.o. zijn aanwezig om 

informatie te verstrekken over toekomstige 
huisvesting en gebruik van het Kultuur-
huis.

KultuurhuisPrijsvraag
De inloopavond is ook de start van de 
KultuurhuisPrijsvraag. De huidige naam 
‘Kultuurhuis’ is een tijdelijke werknaam. 
Inwoners van Castricum worden nu uitge-
nodigd een nieuwe, passende naam voor 
het Kultuurhuis te bedenken. Om 19.00 
uur vindt de aftrap van de KultuurhuisPrijs-
vraag plaats. Wie de meest aansprekende 
naam bedenkt wint een toepasselijke prijs! 
Via een Prijsvraag-antwoordkaart kunnen 
deelnemers deelnemen aan de Kultuurhuis-
Prijsvraag. De antwoordkaarten zijn ook te 
vinden bij het VVV, bibliotheek, Geester-
hage, het gemeentehuis en via de website 
www.castricum.nl.

Informatie en reageren
Het VO ligt al vanaf donderdag 28 februari 
2008 voor een periode van drie weken ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum 
(de plannen staan dan ook op de website ). 
Gedurende deze drie weken kunt u schrif-
telijk reageren op het VO. Reacties stuurt 
u naar de gemeente Castricum, het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 
1301, 1900 BH in Castricum onder vermel-
ding van: Kultuurhuis.

Vervolgtraject
De ingediende reacties op het VO worden 
voorgelegd aan het college en zijn input 
voor het Definitieve Ontwerp (DO). Aan 

de hand van het DO start de vrijstellings-
procedure. Dit wordt dan door middel van 
een publicatie bekendgemaakt. 

Vragen over het VO of de verdere proce-
dure:
de heer M. Levering (gemeente Castricum, 
VROM), telefoonnummer 0251 ( 66 11 
77)

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
27 februari 2008

Hoorzitting
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op woensdag 5 maart  2008 vanaf 
20.00 uur.
Kamer I van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op donderdag 13 maart 2008 vanaf 
19.30 uur. Beide zittingen vinden plaats 
in het gemeentehuis van Castricum. Zie 
voor meer informatie www.castricum.nl

WWW.CASTRICUM.NL

Start KultuurhuisPrijsvraag: verzin een 
passende naam voor het Kultuurhuis

Consultatie inloopavond 
Kultuurhuis op 4 maart

Agenda
raadsactiviteiten
28 februari 2008
19:45 - 21:00
Presentatie stakeholdersmethode 
Dorpsstraat
21:15 - 22:30
Tussenrapportage masterplan inbreidin-
gen, lokale woonvisie

WWW.CASTRICUM.NL



Agenda
Raadsplein
6 maart 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Herinrichtingsplan Dorpsstraat
19:30 - 20:15 Agendering op verzoek van GroenLinks inrichten veldje

Verlegde Overtoom
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 21 februari 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

20:30 - 21:00 Parkeren gemeentehuis / Kultuurhuis

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Vervolg parkeren gemeentehuis / Kultuurhuis*

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
 22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Deelname aan Regionaal Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
b. Rapport rekenkamer

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251) 661370. E-mail; 
tjaardheikens@castricum.nl / suzannedings@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.

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:
080208 Mendelssohnplein 12 in Akersloot

Het verwijderen van asbesthoudende platen
130208 Thalia 7 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
140208 Van Bergenlaan 2 in Bakkum

Het vergroten van de badkamer
180208 Voorweide 50 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
Voorweide 56 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

200208 Zeeweg 28 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Zeezicht’
Zeeweg 44 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Club Zand’
Gobatstraat 29 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Kastanjelaan 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Grutto 59 in Castricum
Het plaatsen van een carport

210208 Heemstederweg 4-6 in Castricum
Het uitbreiden van de bedrijfsruimte
Zomerschoon 12 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje

220208 Nienke van Hichtumstraat 7 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

vrijstellingsverzOeken
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 28 februari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Willem de Zwijgerlaan 92b in Castricum

Het plaatsen van een overkapping
Duinpad 4 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
Van Oldenbarneveldweg 36 in Bakkum

Het plaatsen van een garage en een buiten-
berging

Dusseldorperweg 96 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje, overkapping 
en een berging

Rooseveltlaan 71 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Kerklaan 37 in Akersloot

Het verplaatsen van het baarhuisje

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Dusseldorperweg 103 in Limmen

Het uitbreiden van De Burgerij

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
250208 Voorweide 48 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
Brederodestraat 9 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning
Tulpenveld 212 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Vondelstraat 33 in Bakkum
Het plaatsen van een dakkapel
Prinses Beatrixstraat 9 in Castricum
Het plaatsen en vergroten van de dakkapel
Het Lageland 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Dag Hammarskjöldlaan 8 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Oosterweide 6 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Van Oldenbarneveldweg 4a in Bakkum
Het uitbreiden van de woning

slOOpvergunningen
250208 Visweg 48 in Limmen

Het slopen van de woning en de schuur
Duinweg 3 in Bakkum
Het slopen van asbesthoudende platen

(licht)reclamevergunningen
250208 Burgemeester Mooijstraat 23/23a in Castri-

cum
Het plaatsen van gevelreclame

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

cOllectevergunning
Vergunning is afgegeven aan: 
- Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, 2 t/m 8 

maart 2008

- Reumafonds, 9 t/m 15 maart.

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. 

aangevraagde evenementenvergunning
De Vrienden van De Bakkerij hebben vergunning aan-
gevraagd voor het organiseren van een evenement op 
Koninginnedag, 30 april a.s. van 13.00 tot 19.00 uur op 
De Brink in Castricum. Het betreft een cultureel evene-
ment met versterkte live muziek, het plaatsen van een 
podium, een zgn. PA-tafel en een kleine partytent. Te-
vens is vergunning aangevraagd voor het schenken/ver-
kopen van bier op een terras. Ook wil men promotiearti-
kelen voor De Bakkerij verkopen.  Indien u bedenkingen 
hebt bij dit voornemen verzoeken wij u dit uiterlijk voor 
woensdag 5 maart a.s. kenbaar te maken bij de afdeling 
Bestuurs- en Management Ondersteuning. Dit kan tele-
fonisch (0251) 661222 of schriftelijk t.a.v. dhr. J. Rood 
of dhr. H. van Spijker.

cOnsultatie vOOrnemen bOuw kul-
tuurhuis met wOningen en appar-
tementen Op het terrein tussen de
geesterduinweg, mOlenweide, albert
schweitzerlaan en d. hammarskjöld-
laan in castricum
Initiatief
Door de Combinatie (BPO en De Wonerij)  is een Voor-
lopig Ontwerp ingediend dat voorziet in de bouw van 
een Kultuurhuis, woningen en appartementen op het 
terrein van Geesterhage en de Antoniusschool, zijnde 
het gebied tussen  de Geesterduinweg, Molenweide, 
Albert Schweitzerlaan en D. Hammarskjöldlaan in Cas-
tricum. Het bouwplan is strijdig met het geldende be-
stemmingsplan. Om deze reden is dan ook een vrijstel-
ling van het bestemmingsplan vereist.

Alvorens te beoordelen of wij bereid zijn om medewer-
king te verlenen door middel van een eventuele vrijstel-
ling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening is het gewenst om belanghebbenden en 
anderen over dit verzoek te informeren en de gelegen-
heid te geven voor consultatie.

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 28 februari 2008 ligt het Voorlopig 
Ontwerp ter inzage in het gemeentehuis van Castricum 
voor een periode van 3 weken. De plannen zijn vanaf de 
genoemde datum ook via onze website in te zien. 
Gedurende de periode van 3 weken kan gereageerd 
worden op het Voorlopig Ontwerp. Reacties kunt u stu-
ren naar het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Inloopavond
Op dinsdag 4 maart aanstaande zal vanaf 17.00 uur een 
inloopavond worden gehouden in Geesterhage. In de 
grote zaal kunt u het Voorlopig Ontwerp bekijken en is 



Digitale Nieuwsbrief voor alle 
vrijwilligers in de CAL uit
Castricum - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting 
Welzijn Castricum heeft in februari weer een nieuwe Digitale 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers en hun organisaties/verenigin-
gen uitgebracht. Deze Nieuwsbrief staat boordevol bruikbare 
informatie die het vrijwilligerswerk in de verschillende kernen 
van Castricum kan ondersteunen.

er een maquette van het bouwplan aanwezig. U kunt 
vragen stellen aan de architecten, de ambtelijke pro-
jectleiders en leden van de Combinatie. De inloopavond 
duurt tot 20.30 uur. 

Vervolgtraject
De ingediende reacties op het Voorlopig Ontwerp wor-

den na afloop van de termijn van de ter inzage legging 
voorgelegd aan het college. De reacties zijn daarmee 
input voor het Definitieve Ontwerp. 
Aan de hand van het Definitieve Ontwerp zal de vrij-
stellingsprocedure starten. Dit zal door middel van een 
publicatie bekend worden gemaakt. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het Voorlopig Ont-
werp of de verdere procedure dan kunt u contact op-
nemen met de heer M. Levering, afdeling VROM op 
telefoonnummer (0251) 661177.

Castricum, 27 februari 2008

Lezing in de Dorpskerk

Inspirerend vermogen
Akersloot - Op zondag 2 maart wordt in de Dorpskerk aan het 
Dielofslaantje een levensbeschouwelijke lezing gehouden. 
Arjo Klamer zal spreken over ‘Ons inspirerend vermogen’. 

Deze lezing biedt zicht op an-
dere dimensies van het leven 
en het samenleven en maakt 
duidelijk hoe die dimensies 
waar kunnen worden gemaakt 
tegen de economische stroom 
in. Arjo Klamer is decaan van 
de Academia Vitae te Deventer, 

hoogleraar culturele economie 
aan de Erasmus Universiteit en 
auteur van het boek ‘In Hemels-
naam’. Aanvang 14.30 uur. Toe-
gang 7,50 euro, inclusief koffie 
of thee.

Reserveren: tel. 0251-312598.

Kindercursussen muziek 
van start bij Toonbeeld
Castricum - Op woensdag-
middag 5 maart starten er bij 
Toonbeeld drie kindercursus-
sen. Om 14.15 uur de cursus 
‘Muziek voor jonge kinderen’ 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar, 
om 15.00 uur de cursus ‘Van 
muziekspel tot nootjes’ voor 
kinderen van 7 en 8 jaar en 
om 15.45 uur de cursus ‘Spe-
len met Muziek’ voor kinderen 
van 6 tot 8 jaar. 
De cursussen sluiten nauw 
aan op de ontwikkeling van 
het kind en er wordt door 

middel van muziekspelletjes, 
beweging en zingen gewerkt 
aan muzikale begrippen als 
hoog-laag, langzaam-snel, 
hard-zacht etc. Docent is 
Pauline van der Mark die na 
enkele jaren afwezigheid weer 
terug is bij Toonbeeld. 
Meer informatie en aanmel-
den is mogelijk via www.toon-
beeld.tv of door het invullen 
van een aanmeldingskaartje 
bij de administratie van Toon-
beeld. Toonbeeld is tot 3 maart 
gesloten.

Zo kan men lezen over de di-
verse kortdurende cursussen 
die in Castricum voor vrijwil-
ligers worden verzorgd. Onder 
meer de cursus ‘Fondsenwer-
ving’, de cursus ‘EHBO in peu-
terspeelzalen’ en de cursus 
‘Werken voor en met ouderen 
in het verzorgingshuis’. Daar-
naast is een artikel opgenomen 
van Lucas Meijs, hoogleraar 
vrijwilligerswerk.
Voorts kan men kennis nemen 
van de diensten van het Steun-
punt Vrijwilligerswerk actief 
voor alle kernen van Castricum. 
Zo is er de mogelijkheid om 
vacatures te plaatsen voor or-
ganisaties die op zoek zijn naar 
vrijwilligers of andersom: de 
vele mogelijkheden die er zijn 
voor het vinden van een leuke 
en passende (voor langere of 

juist korte tijd) vrijwilligersjob 
voor wie zich wil gaan inzetten 
in het vrijwilligerswerk. Ook kan 
men lezen over de mogelijkheid 
om hulp en advies te verkrijgen 
voor verenigingen en vrijwil-
ligersorganisaties bij het vin-
den van fondsen, het ontwik-
kelen van vrijwilligersbeleid, 
het bemiddelen in geschillen et 
cetera en de mogelijkheid om 
zonder winstoogmerk stencil-
werk te laten verrichten, een 
vrijwilligersverzekering af te 
sluiten of audiovisuele appara-
tuur te huren. 
Wie nieuwsgierig is geworden 
en de Digitale Nieuwsbrief 
wil ontvangen kan een mailtje 
sturen naar info@welzijncastri-
cum.nl of bellen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562. 

Monnikenwerk
Egmond - Op 26 april vond de presentatie van het boek Mon-
nikenwerk plaats in de Abdij van Egmond. In het boek wordt 
ingegaan op de ontwikkeling van het landschap en de invloed 
daarop van de monniken van de abdij van Egmond.

Het fraai vormgegeven boek heeft 
veel afbeeldingen van oude kaar-
ten, etsen, gravures en schilde-
rijen, inclusief de voorlopige wan-
delkaart van het Monnikenpad. 
Het boek is te bestellen via www.
wielenmaker.nl. 
De stichting van de Egmondse 
abdij omstreeks 950 n.C. viel sa-
men met de eerste pogingen van 
de bewoners van Noord-Holland 
om zich krachtig te verweren te-
gen ongewenste watervloeden. 
In het proces van de waterkering 
hebben de monniken een grote 
rol gespeeld, niet alleen in het ge-
bied rondom de abdij. Hun invloed 
reikte veel verder, strekte zich uit 
over geheel Noord-Holland, zelfs 
tot ver over de provinciegrenzen.
In deze studie, die in kort bestek 
vele eeuwen omvat van strijd te-
gen het water, wordt ingegaan op 
de samenhang tussen een aantal 
factoren die tegelijkertijd aanwe-
zig waren. 
Stormvloeden en kustafslag, het 
ontstaan van jonge duinen en 
een dalende bodem door ontgin-
ning van de veengebieden, het 
waren ingrijpende processen die 
in betrekkelijk korte tijd het land-
schap veranderden. Daarbij was 
ook al sprake van een stijgende 
zeespiegel. 
Enerzijds aan de hand van oude 
kaarten en bodemkaarten, en 
anderzijds aan de hand van een 
aantal wonderverhalen over het 
leven van Sint-Adelbert, patroon 

van de Egmondse abdij, is ge-
tracht het landschap van destijds 
te reconstrueren.
Aan de hand van die reconstruc-
ties wordt de lezer meegenomen 
door het veranderende landschap 
van Noord-Kennemerland, waar-
bij de reproducties van etsen en 
schilderijen van oude meesters 
zoals Jacob van Ruisdael het 
beeld versterken.
Het Monnikenpad – een initiatief 
van Stichting De Wielenmaker 
– voert door de landschappen die 
het boek beschrijft en koppelt de 
vele cultuurhistorische elementen 
rond de Egmonden aan elkaar. 
Het wandelpad is nog volop in 
ontwikkeling. In het boek is de 
‘voorlopige kaart’ bijgesloten.

Vrijwilliger voor 
Clips gezocht
Akersloot - Wie komt het vrijwil-
ligersteam van de Stichting Welzijn 
Castricum versterken als balieme-
dewerker van de Clips, voorheen 
WonenPlus? Bij de Clips kunnen 
alle inwoners van Castricum dicht-
bij huis informatie of advies krijgen 
op het brede terrein van wonen, 
welzijn, zorg, werk en inkomen. 
Bij de Cliënteninformatiepunten 
(Clip’s) zijn zowel beroepskrach-
ten als vrijwilligers betrokken. De 
vrijwilligers nemen de baliefunctie 
voor hun rekening. Zij informeren 
de bezoekers, nemen de vragen 
in en zorgen ervoor dat de juiste 
instantie of persoon contact op-
neemt met de bezoeker. Ook kun-
nen zij direct al ondersteunende 
hulp inschakelen. De nieuwe me-
dewerker zal één dagdeel werk-
zaam zijn bij de Clip/balie van 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum en 
op dinsdagmorgen van 9.30 uur 
– 11.00 uur spreekuur houden in ‘t 
Kruispunt in Akersloot. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
met Tineke Moll-Twisk, tel.: 656562, 
t.moll@welzijncastricum.nl.

Stressreductie
Castricum - Een effectieve com-
binatie van Westerse cognitieve 
psycholgie en Oosterse meditatie 
en yoga-oefeningen; dat is Mind-
fulness. In de tuin van Kapitein 
Rommel worden mediatiteavon-
den gehouden op de donderdag 
in de oneven weken. 
De eerstvolgende is op 28 febru-
ari, aanvang 20.00 uur, meedoen 
kost 5,00 euro.

Drankrijder ramt 
een verkeersbord
Heiloo - Vrijdagavond om 20.45 
uur reed een 32-jarige automo-
bilist uit Castricum tegen een 
verkeersbord op de Kennemer-
straatweg. Het ging om een 
dwangpijlbord op een verkeers-
heuvel.
De man bleek te diep in het 
glaasje te hebben gekeken en 
moest mee naar het bureau. 
Daar blies hij 730 ug/l (tot 220 
toegestaan). Zijn rijbewijs werd 
ingenomen en de man krijgt een 
proces-verbaal.

Paasarrangement 
bloemschikken 
Heiloo - De paasworkshop op 12 
en 20 maart wordt georganiseerd 
door Groei en Bloei. De deelnemers 
gaan een voorbereide ondergrond 
in elkaar zetten en daarna ‘een zwe-
vend ei’ schikken. Zelf meenemen: 
een scherp mes, draadtang, zakje 
voor het groenafval én een goed hu-
meur. Aanmelden of informatie via 
benzdocter@hotmail.com. Vermeldt 
daarbij voor welke groep, wel of 
geen lid Groei & Bloei, woonplaats 
en telefoonnummer. Telefonisch 
kan men terecht bij Mercedes Doc-
ter, tel. 072-5336827. Datum groep 
A: 12 maart om 13.45 uur, groep B: 
12 maart om 19.45 uur, groep C: 20 
maart om 1945 uur.
Plaats: Ter Coulsterkerk in Heiloo. 
Kosten: 26,00 euro voor leden. 
Niet leden betalen 29,75 euro. Dit 
is inclusief alle materialen en on-
dergronden.


