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Weer ramkraak bij Mull
Castricum - In de nacht van maandag op dinsdag om 3.35 uur reed 
men met een gestolen personenauto tegen de pui van Mull, een kle-
dingzaak aan de Dorpsstraat. Dankzij de ramkraakvrije pui ontstond er 
slechts een kleine opening. De pui raakte wel flink ontzet. De daders 
zijn niet binnen geweest en zonder buit met de auto weer vertrokken. 
Deze auto, een Ford Escort, werd in de loop van de ochtend in het 
duingebied teruggevonden. De recherche stelt een nader onderzoek 
in. Het vorige pand van Mull werd meerdere malen door ramkrakers 
bezocht. Foto: Giel de Reus.

Hoe moet het Kultuurhuis heten?
Castricum – Dinsdag is het voorlopige ontwerp van het nieuw 
te bouwen sociaal-cultureel centrum gepresenteerd in Gees-
terhage. Omdat de huidige naam ‘Kultuurhuis’ een werknaam 
is, worden bewoners van Castricum uitgenodigd een passende 
naam voor het centrum te bedenken. Wie de meest aanspre-
kende naam verzint, krijgt een prijs. 

Kaarten om mee te doen zijn te 
vinden bij de bibliotheek, VVV, 
Geesterhage, het gemeentehuis 
en via www.castricum.nl. Het 
plan ligt tot 20 maart ter inzage in 
het gemeentehuis en op de web-
site. Gedurende deze periode is 
het mogelijk te reageren op het 
voorlopige ontwerp. Een reactie 
kan gestuurd worden naar het 
college onder vermelding van 
‘Kultuurhuis’. Deze reacties wor-

den zo mogelijk verwerkt in het 
definitieve plan. 
Op de locatie waar nu Geester-
hage, het gezondheidscentrum 
en de bibliotheek gelegen zijn, 
zal een combinatie van gebou-
wen gerealiseerd worden voor 
de huisvesting van een gezond-
heidscentrum, een wijksteunpunt 
en organisaties met een sociaal 
maatschappelijke en culturele 
bestemming. Behalve het delen 

van één dak zijn gezamenlijk 
beheer, gezamenlijke program-
mering en de onderlinge samen-
werking belangrijke elementen. 
Door het multifunctioneel ge-
bruiken van de ruimtes wordt er 
efficiëntie behaald. Zo worden 
er onder andere een theaterzaal, 
een nieuwe bibliotheek, een bij-
behorend café en genoeg par-
keerplaatsen gerealiseerd waar 
elke Castricummer gebruik van 
kan maken. Er zullen ook, mede 
ter financiering van het project, 
125 woningen ontwikkeld wor-
den die geschikt zijn voor diverse 
doelgroepen om zodoende te 
voorzien in de woningbehoefte in 
Castricum. Van de woningen val-
len 40% in het sociale segment, 
40% in het midden en 20% in het 
hoge segment. Een van de aan-
dachtspunten bij het Kultuurhuis 
is het verkeer en parkeren. In de-
cember 2007 heeft de raad in dat 
kader besloten om géén 90 on-
dergrondse parkeerplaatsen te 
realiseren bij het gemeentehuis, 
maar bij het Kultuurhuis. (Foto: 
Leeuwenkamp/Bronsvoort Blaak 
Architecten).

103 jaar oud!
Castricum – Donderdag 
vierde Reinskje Stemvers-de 
Jong haar verjaardag en dat 
deed zij al vele malen eerder. 
Op die dag werd zij namelijk 
103 jaar oud. Geboren in 1905 
heeft zij twee wereldoorlogen 
meegemaakt. Momenteel 
woont zij in zorgcentrum De 
Santmark, waar haar verjaar-
dag gevierd werd in de aula 
met alle bewoners. Natuur-
lijk bracht ook burgemeester 
A. Emmens-Knol haar een 
bezoek. En haar enige over-
gebleven familielid, nicht en 
naamgenoot Reinskje Stem-
vers, kwam haar feliciteren. 
Zij was speciaal voor de ge-
legenheid uit Italië overgeko-
men.
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Vermoedelijk zijn de meeste die-
ren al gedood door de inslag. Van 
het stallencomplex zijn twee stal-
len volledig verwoest. Uit de ander 
zwaar beschadigde stal hebben de 
eigenaren nog enkele koeien en 
schapen kunnen redden. De brand 
werd bestreden door twee tankau-

tospuiten van de Rijp, de blusboot 
van Akersloot en de eigen dorps-
hulpverlening van De Woude. De 
brandweer van de Schermer heeft 
ook geassisteerd. Bij de brand was 
asbest betrokken, maar vanwege 
de geïsoleerde ligging had dit geen 
effect op de omgeving.

290 dieren gedood
De Woude - Zaterdagochtend even na drie uur sloeg de blik-
sem in op eiland De Woude. Dit gebeurde in een stal op de 
Stierop. Deze inslag veroorzaakte een uitslaande brand waar-
bij 70 koeien en 220 schapen omkwamen. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 8 maart 18.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 9 maart 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 8 maart 19.00 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. de cantorij. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 9 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 9 maart: Dorpskerk 10.00 uur: 
Ds. de Vries. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 9.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 9 maart 10.00 uur: Wim Nieu-
wenhuis uit St. Maartensbrug. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 9 maart 10.00 uur: Pastor 

André Wesche en ds. Angelique 
Rijlaarsdam. Welkomstviering ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 8 maart 19.00 uur: Medita-
tieve en boeteviering met litur-
gisch koor. Voorganger pastor J. 
Olling.
Zo. 10 maart 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 9 maart 10.00 uur: Ds. Ger-
mans. Koffie drinken.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 8 maart 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met aquariuskoor. 
Voorganger vicaris G. Geukers.
Zo. 9 maart 10.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. dameskoor. 
Voorganger pater L. Bos.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 9 maart 10.00 uur: Dienst in 
Akersloot. Ds. Appers uit Castri-
cum.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 7 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
19.00 uur: Kruisweg.
Za. 8 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang.
Zo. 9 maart 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo ge-
mengd.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
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. 

Optreden Close Up

Beste koor van Nederland 
treedt op in Castricum
Castricum - Vocalgroup Close Up, winnaar van het Balk Vocal 
Light Top festival 2007, treedt op zaterdag 15 maart op in Cas-
tricum, met hun nieuwe theatershow ‘Move Me’. Om 20.00 uur 
kan men in het verbouwde theater De Dansende Duinen (voor-
heen De Clinghe) genieten van de muzikaliteit van Close Up. 

De zangers hebben ieder een 
nummer aangedragen dat voor 
hen een speciale betekenis heeft. 
Zo is een hele persoonlijke voor-
stelling ontstaan met passie en 
emotie, eigenzinnig en meesle-
pend. Met arrangementen van 
dirigent Jetse Bremer en enkele 
leden van de groep. In theatrale 
regie van Marijke de Wit, die de 
muziek daarmee een extra di-
mensie geeft.  Close Up is een vo-
calgroup uit Alkmaar en bestaat 

uit 22 ervaren zangers en zange-
ressen onder leiding van dirigent 
Jetse Bremer. Close Up treedt op 
in de Dansende Duinen, zaterdag 
15 maart om 20:00 uur.  Kaartver-
koop aan de zaal, bij Boekhan-
del Laan of reserveren via 06-
26963048 of Closeup@ orange.
nl. Toegangsprijs bedraagt 12.50 
euro (CJP en Pas 65 10,00 euro).
Voor meer informatie www.vocal 
groupcloseup.nl of www.dansen 
deduinen.nl.

Joodse leven 
van alledag 
Akersloot - Het Oecumenisch 
Beraad Akersloot-Uitgeest or-
ganiseert op woensdag 19 maart 
om 20.00 uur een gesprek-

savond in de Dorpskerk aan het 
Dielofslaantje in Akersloot, met 
als thema ‘het joodse leven van 
alledag en zijn tradities’. Eefje 
Droomer, die de lezing verzorgt, 
gaat naast de verschillende tra-
dities in het bijzonder in op het 
Joodse Pascha-feest. De toe-
gang is gratis.
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Avienna
De mens is een kuddedier. We omringen onszelf graag met 
andere mensen. We maken jarenlang deel uit van een klas 
en voetbal- of hockeyteam. En als we zijn opgegroeid zoe-
ken we een partner en maken we onze eigen kleine kudde. 
We starten een club of een politieke partij. We vergezellen 
elkaar in grote groepen in de kroeg of kermis. Samen sta 
je sterker, samen is het gezelliger, samenscholen is een in-
stinct. Maar samenscholing wordt vaak niet gewaardeerd, 
kijk maar naar de ergernis van files, hangjongeren, han-
gouderen, bendes en wachtrijen bij de Albert Heijn. Toen 
de jeugd het laatst niet eens was met de 1040 uur norm 
viel bij hen opeens een kwartje: Ook wij kunnen staken, 
ook wij kunnen samenscholen. En toen werd er massaal 
gespijbeld, gereld. Sommige scholen riepen de kinderen 
op om niet te staken, stuurden brieven naar de ouders en 
sloten zelfs hun poorten. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat de autoriteit, die normaal zo gefixeerd is, plotseling 
kromp als een trui in de 50 graden was. Het gezag laten 
wegvallen, dat is toch best bijzonder, vooral als je veertien 
bent. Helaas sloegen sommige samengeschoolde vrijbui-
ters door in dit speciale gevoel. De spijbelende kindergroe-
peringen die op tv werden geïnterviewd wisten eigenlijk 
niet waarvoor ze aan het staken waren maar genoten wel 
van hun extra vrije tijd. En abrupt nam niemand ze nog 
serieus. Enkele dagen daarna was alles weer als vroeger. 
Samenscholing en staken, dat is een krachtig wapen waar-
mee je veel kunt bereiken. Maak je er misbruik van, dan 
gaat dit gepaard met respectverlies. Gezaghebbenden 
zouden dat moeten weten…  Politieagenten en kinderen, 
erg veel verschillen zij niet.

Anoek

Honderdjarig bestaan Emergo

Tijdens het concert wordt tevens 
de première uitgevoerd van het 
door Alexander Comitas speci-
aal voor Emergo gecomponeerde 
muziekwerk ‘Brass’. De presen-
tatie van het programma wordt 
verzorgd door de burgemeester 
van Castricum. Het concert vindt 

plaats op zondag 30 maart om 
14.30 uur in de grote zaal van de 
Philharmonie te Haarlem. De kaar-
ten kosten 25,00 euro en dat is in-
clusief een consumptie in de pau-
ze en gebruik van de garderobe. 
De kaarten zijn te bestellen bij de 
Philharmonie: 023-5121212-keuze 

1, of via www.philharmonie. nu.
Op 5 januari werd het jubileum-
jaar geopend met een gala-con-
cert en op 19 januari organiseerde 
Emergo de landelijke tuba- en eu-
phoniumdag. Op het programma 
staan dit jaar verder nog een slag-
werkfestival (25 mei), een groots 
concert met de Koninklijke Mi-
litaire Kapel en de Dutch Diva’s 
(11 oktober) en een concert van 
het jeugdorkest samen met de 
bekende pianist Cor Bakker (30 
november).

Castricum - Dit jaar bestaat muziekvereniging Emergo uit Cas-
tricum 100 jaar en viert dit jubileum met maar liefst dertien ac-
tiviteiten. Eén van de hoogtepunten in het jubileumprogramma 
is het concert samen met de op dit moment beste brassband: 
The Grimethorpe Colliery Band uit Engeland. 

Bakkum - Dansen zit Tanja Koet in het bloed. Bij het buikdan-
sen lijkt haar lichaam wel op een slang, die zich kronkelend 
voortbeweegt. Zij heeft een eigen stijl ontwikkeld wat het les 
geven betreft. Zij wil niets liever dan mensen soepel laten be-
wegen, zodat zij lekker in hun vel zitten en zich optimaal voe-
len. Bij haar buikdanslessen is er veel aandacht voor expressie 
alsmede voor evenwichts- en cöordinatie-oefeningen. 

Tanja’s buikdanslessen beginnen 
altijd met een warming up. De 
spieren worden dan eerst los ge-
maakt. Tanja: “Het is belangrijk, dat 
de spieren warm worden, zodat je 
niet koud de oefeningen ingaat. Ik 
draai altijd reggae muziek, zodat 
iedereen heerlijk kan bewegen. 
Daarna volgen er evenwichtsoe-
feningen en coördinatie-oefenin-
gen: goed voor de gewrichten, 
maar ook de hersenen worden 
hierdoor getraind. Deze oefenin-
gen worden vaak gedaan op Bra-
ziliaanse en Cubaanse muziek. Ik 
doe eveneens veel expressie-oe-
feningen. Dan moet iedereen een 
bepaalde opdracht vervullen en 
iets gaan uitbeelden.”
“Ja en dan ga ik over op Oosterse 
muziek en gaan we buikdansen. Ik 
leer mijn leerlingen de heupkicks, 
de verschillende shimmy’s (snelle 
en langzame trillingen), een acht-
je draaien en zoals dat heet ‘de 
kameel’, waarbij het net lijkt of je 
op een kameel zit. Als kleding heb 
je slechts een los zittende broek 
en een topje of T-shirt nodig. Voor 
slechts tien euro verkoop ik echte 
buikdanssjaaltjes. De cursus om-
vat tien lessen van anderhalf uur 
per keer. Ik werk met maximaal 

dertien leerlingen (alle leeftijden). 
Kosten: 85 euro. Ik eindig altijd 
met cooling down oefeningen met 
onder meer yoga rek-en strekoe-
feningen. De lessen worden ge-
houden in een mooi zaaltje met 
spiegels op het terrein van Dijk en 
Duin in Bakkum.”
De buikdanslessen zijn een groot 
succes. De dinsdagavond is he-
lemaal vol. Maar daar er meer 
belangstelling voor blijkt te be-
staan, gaat Tanja nu ook de don-
derdagavond starten, eveneens 
van 20.00 tot 21.30 uur. Men kan 
zich opgeven: telefoon Tanja Koet:  
06-25037730. Tanja zit altijd vol 
ideeën. “Bewegen voor kinderen 
is momenteel erg belangrijk”, zegt 
zij. “En als je dat op een leuke in-
ventieve manier doet, is dat nóg 
leuker. Ik wil in Limmen en/of 
Castricum op donderdagmiddag 
en vrijdagmiddag een cursus voor 
jongens en meisjes gaan star-
ten van zes tot en met tien jaar 
en een cursus voor jongens en 
meisjes van tien tot dertien jaar. 
Dat wordt echt heel leuk en span-
nend. Ik werk met dans, toneel en 
lichte acrobatiekoefeningen naar 
een klein optreden toe. Daarvoor 
maak ik zelf de kostuums. Twaalf 

Duinwerkdag: 

Help mee de padden-
poelen op te schonen
Heemskerk - Op een leuke manier aan de conditie werken? 
Kom dan helpen op de duinwerkdag zaterdag 15 maart te 
Heemskerk. 

PWN waterleidingbedrijf Noord-
Holland kan de hulp goed ge-
bruiken om de paddenpoelen te 
beheren. De poelen dreigen dicht 
te groeien met bomen en stuiken. 
PWN wil het unieke leefgebied 
van veel bijzondere planten en 
dieren graag behouden. 
De duinwerkdag start om 10.00 

uur en eindigt rond 16.00 uur. 
Opgeven kan via www.pwn.
nl/vrijwilligers of 023-5413289. 
Neem zelf een lunchpakket mee, 
trek stevige schoenen en goede 
werkkleding aan. Verzamelen op 
parkeerplaats Geversduin aan de 
Rijksstraatweg tussen Heems-
kerk en Castricum.

Joodse wortels van het 
Christelijke paasfeest
Regio - Het Oecumenisch Leer-
huis ‘rond de waterput’ verzorgt 
door het jaar heen tal van lezin-
gen, cursussen en andere acti-
viteiten. Op woensdag 12 maart 
spreekt Dr. Bart Koet in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo over de 
Joodse wortels van het paas-
feest.

Het doel van deze bijeenkomst is 
vooral om te kijken naar de zeer 
speciale manier waarop bij het 

Joodse paasfeest oude wijsheid 
vernieuwd wordt. Dr. Bart Koet is 
docent Nieuwe Testament  aan 
de Faculteit Katholieke Theologie 
(Utrecht/Tilburg); docent levens-
beschouwing Pabo Leiden; hij 
geeft ook Oude Testament aan 
het Willibrordhuis (Vogelenzang). 
Mail voor aanmelding: secretari-
aat@willibrorduskerk-heiloo.nl  
of  bel 072-5330906. Aanvang: 
20.00 uur in de Ter Coulsterkerk, 
Heiloo. Kosten: 2,00 euro. 

lessen van ongeveer een uur kos-
ten 80 euro.” 
En dan kan je bij Tanja ook terecht 
voor een bijzonder vrijgezellen-
feestje of een workshop. Alles 
kan in overleg geregeld worden 
in combinatie met paaldansen en 
basis acrobatiekoefeningen. Het 
is heerlijk om naar Tanja te kijken 
als zij aan het dansen is. 
Zij beweegt op een uiterst soepele 
manier. Zelf wil zij niets liever dan 
haar leerlingen leren hoe zij op 
een vrije ontspannen en natuurlij-
ke manier kunnen dansen en dat 
op lekker in het gehoor liggende 
muziek. (Marga Wiersma)

Een zelf ontwikkelde stijl
Buikdansles van Tanja Koet
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Klokken Pancratius 
worden vernieuwd
Castricum - De Pancratiusklok is vervangen door een zwaar-
dere klok met een sonore warme klank en deze is nu de groot-
ste van de vier. De Jacobklok werd vrijdagmorgen geplaatst in 
de St. Pancratiuskerk op de Dorpsstraat. . 

De kerk heeft vier luidklokken in 
de 32 meter hoge klokkenkamer. 
Deze nieuwe klok komt uit de Ja-
cobus De Meerderekerk in Den 
Bosch. Het vervangend benodigd 
materiaal zijn vier luidmotoren, 
drie nieuwe klepels, vier krukas-
sen, vier luidwielen, acht lagers, 
een set kroonstoppen en hoek-
lijnen.  
De stichting kreeg hulp van Win-
der Transport die gratis het hijs-
werk verrichtte. Het bouwkundi-
ge werk werd ook gratis gedaan 
door Casmond B.V. uit Castricum. 
Voor de montage en installatie 
stond een groep van deskundige 
vrijwilligers gereed om het werk 

uit te voeren. De supervisie van 
de uitvoering is in handen van 
Daelmans Klokken & Uurwerken 
uit Stiphout bij Helmond.

Voor de vanaf 1948 functione-
rende klokken zijn aanpassin-
gen, vervangingen, reparaties en 
renovaties nodig en de Stichting 
Luidklokken St. Pancratiustoren 
beschikt nog niet over voldoende 
geld. Wie het ook belangrijk vindt 
dat de klokken in de dorpskern 
blijven luiden, kan een bijdrage 
storten op het Rabo-bankre-
keningnummer 103525386 van 
Stichting Luidklokken St. Pancra-
tiustoren. (Foto: Giel de Reus).

Boekenweek 2008: 
Elsbeth Etty geeft lezing
Castricum - Toonbeeld Literair en de Bibliotheek Castricum 
ontvangen in het kader van de boekenweek op 12 maart de 
schrijfster en columniste Elsbeth Etty. Wie haar columns in 
NRC Handelsblad kent, weet dat ze geen blad voor de mond 
neemt. Etty: “Ik vind wat in de wereld gebeurt belangrijker dan 
mijn eigen besognes. Ik ben bang dat ik niet meer serieus ge-
nomen word als ik veel schrijf over privézaken.”

Elsbeth Etty begon haar car-
rière in 1973 als journalist bij 
De Waarheid, het partijblad van 
de CPN, en werd daar adjunct-
hoofdredacteur. Sinds1990 is 
Etty redacteur literatuur bij NRC-
Handelsblad. Als columniste van 
deze krant is ze strijdbaar en 
vaak controversieel. Ze schrijft 
ook recensies. Sinds 2004 is ze 
hoogleraar Literaire Kritiek aan 
de VU. De ethisch-journalistieke 
aspecten van de kunstkritiek 
hebben haar aandacht. Ze pro-
moveerde in 1996 cum laude aan 
de Universiteit Utrecht op een 
proefschrift over het leven van 

Henriette Roland Holst. Dat ver-
scheen ook in boekvorm: ‘Liefde 
is heel het leven niet’. Dit boek 
werd met verschillende prijzen 
bekroond. Etty maakte deel uit 
van verschillende jury’s voor li-
teraire prijzen, waaronder de P.C. 
Hooftprijs, de Gouden Uil en de 
AKO- en Librisprijzen. 

De lezing begint om 20.00 uur in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1. Kaarten voor deze literaire 
lezing kan men nu al kopen bij 
de Bibliotheek Castricum, boek-
handel Laan en The Readshop. 
Toegang: 8,00/7,00 euro. 

Muttathara in nieuw jasje!
Castricum - De Stichting Castricum helpt Muttathara bestaat 
dit jaar 25 jaar. Een reden om de huisstijl te verfrissen met een 
nieuw logo en een nieuwe website. Het onderstaande logo, 
ontworpen door Lonneke Doekes, studente grafische vormge-
ving aan het Mediacollege Amsterdam, is uit vier ontwerpen 
gekozen als het nieuwe logo voor Muttathara. 

Het nieuwe logo van Muttathara 
is op 1 maart voor het eerst ge-
bruikt in Ghana ter gelegenheid 
van de opening van het weeshuis 
van Mariëtte Asagbo-Krouwel 
van Mhchildcare. 

Muttathara heeft de bouw van dit 
tehuis mede gefinancierd en het 
weeshuis is voor een groot ge-
deelte gemeubileerd met goede-
ren uit de winkel van Muttathara.
Op schrikkeldag 29 februari is 
de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe website van Muttathara. 

De webmaster, Rob de Jeu, heeft 
de site geactualiseerd en in een 
nieuw jasje gestoken. Het nieuwe 
logo staat erop en de site is uit-
gebreid met een nieuwe rubriek: 
Actualiteiten. In deze rubriek kan 
men bijvoorbeeld lezen over de 
activiteiten die Muttathara begin 
juni organiseert ter ere van het 
25-jarig bestaan van de stichting. 

Ga voor meer achtergrondinfor-
matie over de winkel, de mede-
werkers en de ontwikkelingspro-
jecten naar: www.muttathara.nl.

Voordracht over Amster- 
dam in de Vredeburg
Limmen - Senioren uit Limmen en omgeving worden uitgeno-
digd voor het bijwonen van een voordracht over Amsterdam op 
donderdag 13 maart, aanvang 14.00 uur, in de Vredeburg.

Spreker is de heer Dick Keijzer uit 
Landsmeer, een goede bekende 
in Limmen. In het seizoen 2004 
– 2005 heeft hij een lezing ver-
zorgd over het Noord Hollands 
kanaal, eveneens georganiseerd 
door de KBO activiteitencommis-
sie Limmen.
Met de heer Keijzer maakt men 
een denkbeeldige wandeling 
door de binnenstad van Am-
sterdam met de eeuwwisselin-
gen van 1800, 1900 en 2000 als 
leidraad. Voor de pauze wordt de 
Nieuwe Zijde bezocht en na een 
fictieve koffiestop in ‘Het Tolhuis’ 
aan het IJ, zal het tweede deel 

van de lezing naar de Oude Zijde 
van de stad voeren. 
Wat is nog herkenbaar als men 
het huidige straatbeeld vergelijkt 
met dat van 1900 en 1800? Er 
wordt niet alleen gekeken naar 
het stedenschoon, maar er wordt 
ook aandacht besteed aan ge-
schiedenis, kunst, architectuur 
en de bewoners van Amsterdam 
van toen en nu.
Dick Keijzer zal begeleiden op 
een rondwandeling door Oud 
Amsterdam, eventueel op don-
derdag 22 mei. De definitieve 
datum zal worden vastgesteld op 
13 maart.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Bewoners komen met 
alternatief plan Zanderij
Castricum - Uit de bewonerscommissie Castricum Zuid, die 
zich vooral bezighoudt met de bouwplannen rond de Oude 
Haarlemmerweg, is een subgroep opgestaan die een nieuw 
stedenbouwkundig plan heeft laten ontwikkelen voor de Zan-
derij. Meest opvallend is dat er geen ruimte meer is voor het 
Clusius College en een zuidoostelijke randweg die aansluit op 
de Provincialeweg.

Voorzitter van de subgroep is 
Cor Kramer. Hij vertelt: “Een en-
quête onder 53 huishoudens aan 
de Beverwijkerstraatweg heeft 
uitgewezen dat er slechts één 
huishouden is dat geen moeite 
heeft met de massale bouwplan-
nen aan de Zanderij. Met de 
bouw van het Clusisus College 
aan weerzijden van de Puikman 
wordt het open karakter naar het 
groen verstoord. Daarom zijn we 
naar ADD Architecten in Lim-
men gestapt en zij hebben een 
nieuw stedenbouwkundig plan 
gemaakt.” 
Het Groenhuis van Landschap 
Noord-Holland mag in het alter-
natieve plan blijven. Op het hui-
dige parkeerterrein van Vitesse 
’22 komt een nieuw clubhuis, 
inclusief kleedkamers voor de 
vereniging en waar Strawberry 
Queen was gevestigd is ruimte 
gemaakt voor een multifunc-
tioneel ‘groen’ parkeerterrein 
waar iedereen gebruik van kan 
maken. Het Clusisus College is 
helemaal uit het gebied verdwe-

nen. Dit krijgt een plek naast 
het Bonhoeffer College, langs 
de spoorlijn. Kramer: “De voet-
balvelden van Vitesse ’22 blijven 
zo intact. En dat geldt ook voor 
de samenwerking tussen alle 
partijen. De school kan gewoon 
gebruik blijven maken van de 
sportvelden.” Waar nu nog de 
kaasfabriek staat van Kaptein wil 
de commissie geen villa’s, maar 
een of twee zorgboerderijen 
waar mensen met een beperking 
kunnen werken en wonen.
Cor Kramer ziet bij de plannen 
van de gemeente grote proble-
men ontstaan voor de buurt. “Ik 
verheug mij niet op het grote 
aantal leerlingen dat hier rond 
gaat hangen in pauzes en voor 
en na schooltijd en dan heb ik 
het nog niet eens over de stikstof 
in de lucht die al die scooters 
produceren. Daarnaast wordt 
een flinke groei verwacht in het 
treinverkeer en dat zal voor deze 
omgeving behoorlijke proble-
men opleveren in verkeersveilig 
opzicht. De wegeninfrastructuur 

heeft hier sowieso geen gelijke 
tred gehouden met alle ontwik-
kelingen.” 

Via een zuidoostelijke randweg 
zou het verkeer rond het dorp 
geleid kunnen worden en ook 

aan een veilige route voor de 
scholieren is gedacht. In het plan 
is een viaduct of tunneltje opge-
nomen voor de oversteek van het 
spoor. Het plan laat ook woning-
bouw zien. “1600 starterswonin-
gen op een stuk weiland langs 

het spoor die voor 100.000 euro 
per stuk kunnen worden gerea-
liseerd. Dan hoeft het centrum 
van Castricum ook niet helemaal 
worden volgebouwd.” Binnenkort 
wordt het plan aan de provincie 
voorgelegd. 

Plan Dorpsstraat nog niet omarmd 

Castricum - Op donderdag 28 februari presenteerde de pro-
jectgroep Herinrichting Dorpsstraat haar schetsontwerp aan 
de raad in het gemeentehuis. En die reageerde niet zo en-
thousiast. Niet alleen is er een miljoen euro meer nodig dan 
begroot; er was ook kritiek op de uitvoering van het plan. Zo 
vreest de raad dat de vlakke bestrating van de Dorpsstraat de 
veiligheid niet bepaald verhoogt.

Van gevel tot gevel komt een 
vlakke bestrating waarbij de 
kleuren van het wegdek het ge-
bruik moeten aangeven. Fietsers 
en auto’s rijden over brede rode 
asfaltstroken en als een auto 
een fietser inhaalt, rijdt die over 

een lawaaistrook van een meter 
breed. Er komt een regengoot 
aan weerszijde van de weg van 
zo’n veertig centimeter breed en 
een gele lijn geeft aan waar het 
trottoir begint. In totaal worden 
er 87 parkeerplaatsen gereali-

seerd en dat zijn er twee meer 
dan nu het geval is. 
In de projectgroep zitten verte-
genwoordigers van de bewoners 
van de Dorpsstraat en de zijstra-
ten, winkeliers, horeca, Fietsers-
bond, gehandicaptenplatform en 
de gemeente. Veilig Verkeer Ne-
derland heeft zich teruggetrok-
ken omdat die de Dorpsstraat 
autovrij wilde hebben. VVN heeft 
er geen vertrouwen in dat de 
Dorpsstraat straks een gebied 
wordt voor fietsers en voetgan-
gers en dat de auto als gast ge-

bruikmaakt van de straat. 
Vanaf eind september hebben 
zij onder aanvoering van pro-
cesbegeleider De Regt en met 
ondersteuning van het zelfge-
kozen architectenbureau BGSV 
gewerkt aan een schetsontwerp 
voor de ‘nieuwe’ Dorpsstraat. Het 
project valt duurder uit dan in de 
vooraf door de raad vastgelegde 
uitgangspunten is meegegeven. 
Daarover heeft de procesbege-
leider in december de gemeente-
raad geïnformeerd en gevraagd 
om het budget aan te passen. De 
gemeenteraad heeft hierop ge-
adviseerd om ook een alternatief 
te presenteren, dat wel binnen 
het financiële uitgangspunt van 
1.156.000 euro blijft. 
De projectgroep zag echter geen 
kans om binnen dat budget een 
ontwerp te maken dat aan de 
overige uitgangspunten voldoet. 
Om toch inzichtelijk te maken 
wat er voor het oorspronkelijke 
bedrag gemaakt kan worden 
heeft gemeentewerken een refe-
rentieplan gemaakt. De project-
groep heeft zich hiervan echter 
gedistantieerd. 

Ongeval
Castricum - Op woensdag-
avond omstreeks 23.10 uur 
raakten twee personen ge-
wond bij een eenzijdig on-
geval op de kruising van de 
Beverwijkerstraatweg-Tolweid 
in Castricum. Een 16-jarige 
jongen uit Castricum reed op 
een snorfiets over de Bever-
wijkerstraatweg. Achterop zat 
een 15-jarig meisje uit Bever-
wijk. De jongen probeerde af 
te slaan bij de Tolweid, maar 
kwam in de bocht ten val. De 
jongen liep kneuzingen en 
schaafwonden op. Het meisje 
had een hersenschudding. 
Zij werd voorbehandeling 
overgebracht naar het Rode 
Kruisziekenhuis in Beverwijk. 
De jongen bleek niet in het 
bezit te zijn van een brom-
fietsrijbewijs. Ook bleek hij 
alcohol gedronken te hebben. 
Hij blies 544 ug/l. Dat is zes 
maal het wettelijk toegestane 
maximum van 90 ug/l voor 
een beginnend bestuurder. 
De jongen kreeg een proces-
verbaal.
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Groot aanbod aan puur handwerk 

Veel belangstelling voor de
jaarlijkse Limmer expositie
Limmen - De zaterdag door de Limmer huisarts Jaap van der 
Dussen geopende expositie ‘Limmen Artistiek en Creatief’ 
is zo langzamerhand uitgegroeid tot een expositie met meer 
amateurkunstenaars buiten Limmen (22) dan uit Limmen zelf 
(15). De expositie kenmerkte zich door een mooi aanbod van 
schilderijen, dat altijd een centrale plaats inneemt met daar-
naast veel aandacht voor het pure handwerk.

Inspiratie is vaak doorslag-
gevend voor schilders. Zij wil-
len graag weergeven wat hen 
heeft beroerd en wat emoties 
bij hen hebben opgewekt. Zo 
had Freddy Arends een schilde-
rij gemaakt van de Tempel van 
Poseidon in Griekenland, had 
Tiny Hanck Het Putje uit Heiloo 
geschilderd en raakte Gré Snel 
ontroerd door vrouwen in Burki-
na Faso, die zo’n twintig kilome-
ter met een kindje op de rug en 
een emmer water op hun hoofd 
huiswaarts keren. Bij de trapop-
gang stond op een ezel een mooi 
schilderij (vrouw in gedachten) 
van Willy Min. Alex Zwart, die 
les krijgt van Rita Nanne stond 
trots bij zijn fraaie schilderijen 
met daarop onder meer bloemen 
en dieren in sprekende primaire 
kleuren. 
Keramiek wordt altijd op de bo-
venverdieping bij de schilderijen 
geëxposeerd. Mooi keramiek 
was er onder meer van Karin 
Rotteveel en van Thea Krom en 
er waren mooie beelden van Ira 
Rademakers. Op de bovenverdie-

ping was veel plaats ingeruimd 
voor de Stichting Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking, 
waar allerlei producten uit Bur-
kina Faso werden verkocht, 
waarvan de opbrengst ten goe-
de komt aan het onderwijspro-
ject van deze stichting. Voor het 
eerst werd met veel succes een 
workshop paneelschilderen met 
acrylverf gehouden door de pa-
neelschilder Sipke Schoorstra. 
Veertien mensen hebben er en-
thousiast aan mee gedaan.
 
Puur handwerk
De exposanten kwamen behalve 
uit Limmen eveneens uit Heiloo, 
Castricum, Uitgeest, Beverwijk, 
Heemskerk, Alkmaar, Bergen, 
Wognum en Heerhugowaard. 
Het mooie van een expositie als 
die in Limmen is de aandacht 
voor al díe mensen, die zich in-
tensief bezig houden met puur 
handwerk. En dat geldt voor 
mannen zowel als vrouwen. Ve-
len bleven nog bezig tijdens de 
expositie. Zo ratelde onder meer 
de naaimachine, waar namen op 

badjasjes, slabbetjes en hand-
doeken werden geborduurd. 
Er was een groot aanbod aan 
zelfgemaakte kaarten; er wa-
ren zelfgemaakte kleertjes voor 
Barbiepoppen van Hanny Zent-
veld uit Castricum; Rika Terluin 
uit Limmen toonde een fraaie 
collectie poppenjurkjes en zelf-
gemaakte truitjes; Jan Zentveld 
vertelde enthousiast over hout-
bewerking (mooi was onder 
meer zijn ouderwetse melk-
kar) en Ria Koot maakte mooie 
raamhangers van glas en lood. 
Nieuw waren de fraaie zelfge-
maakte messing kroonluchters 
van Jan de Graaf uit Castricum. 
Een compliment waard is het 
vroegere houten speelgoed, dat 
Leonie Roozen uit Castricum 
bij elkaar scharrelt op rommel-
markten en onder meer bij Mut-
tathara in Castricum, vervolgens 
schuurt en het als nieuw voor 
redelijke prijzen verkoopt. 

Zo gaan tal van mensen totaal 
op in hun hobby. Het tentoon te 
stellen voor een groot publiek 
werkt dan inspirerend. (Marga 
Wiersma)  
 

Voor de derde keer stond de Thai-
se Elle Payungwong op de Limmer 
expositie met sieraden en enkele 
schilderijen uit Thailand.    

Muzikale ontmoetings-
middag voor 55-plussers
Castricum - Op woensdag 26 maart wordt in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage in Castricum een muzikale ontmoetings-
middag voor ingeschrevenen en nieuwe belangstellenden 
voor het project ‘Samen uit of thuis’ georganiseerd. Aan de 
bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

‘Samen uit of thuis’ is het bemid-
delingsproject van de Stichting 
Welzijn Castricum dat onder-
steunt bij het vinden van een 
leeftijdgenoot om samen een 
activiteit te ondernemen op bij-
voorbeeld het terrein van: wan-
delen, fietsen, hobby’s, concert-
bezoek, theaterbezoek of voor 
vriendschappelijk contact. 
‘Samen uit of thuis’ bemiddelt 
niet alleen telefonisch maar wil 
ingeschrevenen en nieuwe be-
langstellenden graag in de ge-
legenheid stellen leeftijdgenoten 
te ontmoeten.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje kan men op 26 
maart kijken en luisteren naar 
een aantrekkelijk muzikaal pro-
gramma uitgevoerd door de mu-
sici: Jan van der Schaaf en Louis 
Schuurman. De muzikale optre-

dens worden afgewisseld met 
ontmoetingsmomenten. Op een 
luchtige, niet geforceerde wijze, 
kan men, middels een speelse 
opzet, kennismaken met de 
andere deelnemers. Het motto 
hierbij is: niets hoeft! Wil men 
alleen naar de optredens kijken 
en luisteren dan kan dit uiter-
aard ook. 
De bijeenkomst wordt van 14.00 
tot 16.00 uur gehouden in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Wie de muzikale ontmoetings-
middag bij wil wonen of belang-
stelling heeft voor ‘Samen uit of 
thuis’ kan contact opnemen met 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Opbouwwerk, telefoon 0251-
656562. 
Of mailen naar: info@welzijn 
castricum.nl. 

Samen aan de wandel, een van de mogelijkheden van ‘Samen uit of 
thuis’ 

Lezing: 
Zicht op Zeedorpenlandschap
Castricum - Boswachter Menno van den Bos geeft op dinsdag-
avond 18 maart om 20.00 uur een lezing in bezoekerscentrum 
De Hoep over het zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee. Dit 
bijzondere landschap is in de loop der eeuwen door intensief 
menselijk gebruik ontstaan. Nu behoort het tot de zeldzame 
plekken in Nederland waar een bijzondere flora is te vinden. 
Aanmelden voor de lezing kan via www.pwn.nl/activiteiten of 
0900-7966288. Deelname, inclusief koffie/thee, is 5,00 euro.

Rondom zeedorpen als Zand-
voort, Wijk aan Zee en Egmond 
is een bijzondere vegetatie te 
vinden. Men liet er vroeger vee 
grazen, sprokkelde brandhout en 
er werden aardappelen geteeld. 
Hierdoor is er op deze plekken 
een bijzondere flora ontstaan, 
die in heel Nederland faam ge-
niet. 
In 2007 deed Menno onderzoek 
naar het effect van de begrazing 
in De Rellen. Sinds 1992 lopen 
er weer koeien in dit gebied, ten 
noorden van Wijk aan Zee. Het 

gebied begon namelijk dicht te 
groeien met struiken waardoor 
de zeldzame vegetatie dreigde 
te verdwijnen. Deden deze grote 
grazers echt waar ze voor waren 
ingehuurd?
Tijdens de lezing hoort men het 
antwoord op deze vraag. En nog 
veel meer. Via foto’s wordt men 
meegenomen door het land-
schap. 
Zo staan er bij Wijk aan Zee hon-
derden orchideeën, die maar op 
een paar plaatsen in Nederland 
te vinden zijn.
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Singers Session  bij 
de Jazz Session Club 
Limmen - Op zondag 9 maart is er weer een muzikaal feestje 
in de Vredeburg vanaf 16.00 uur. Na het spectaculaire optre-
den in februari van Saxissofunny nu weer iets totaal anders, de 
Singers Session.

In ieder geval komen er twee 
zangeressen, die nog niet eer-
der in de Vredeburg bij de Jazz 
Session Club hebben gezon-
gen.  Marije Renema uit Am-
sterdam wordt begeleid door de 
gerenommeerde New EastSide 
Combo onder leiding van Jan 
van Weelden. Uiteraard is er 
daarna een sessie, waarna weer 
andere optredens zullen plaats-
vinden. De tweede nieuweling 
op de bühne is Rixte Bijland. Zij 
is begonnen bij het studenten-

koor van de Pabo, daarna volgde 
het ritmisch Koor Bergen.
Met de 16-koppige Mario Sin-
gers voerde ze de succesvolle 
rockopera Barcelona uit, onder 
meer een week lang in Rome. Zij 
wordt begeleid door het Bergens 
Jazz Orkest.  Dit zevenmans or-
kest, ook wel het Bergens Jeugd 
Orkest genoemd, bestaat bijna 
twee jaar en treedt, evenals zan-
geres Rixte, voor het eerst op 
bij de Jazz Session Club Vrede-
burg.

Carrière in sneltreinvaart 
voor One for the Bodycount

Levi (14), Syl (15), Daan (14), 
Keith (18) en Jimmy (16) vormen 
samen One for the Bodycount, 
een band die zich toelegt op me-
talcore. Zanger Keith grunt en zijn 
stem lijkt regelrecht uit de hel te 
komen, maar het geluid komt in 
werkelijkheid uit zijn buik. Lief-
hebbers zijn enthousiast over de 
nummers die door Daan worden 
gecomponeerd en door Keith van 
tekst wordt voorzien. 
Het eerste optreden vond een 
maand geleden plaats in jonge-
rencentrum Joeb waar in samen-
werking met De Bakkerij een 
Bandbattle werd georganiseerd. 
Van de zes optredens was die 

van hen het beste. De prijs be-
stond uit twee optredens en een 
professionele demo van het num-
mer ‘I will remain’. “Ondertussen 
had mijn vader bij een kennis die 
bij de VPRO werkt geïnformeerd 
of we niet op konden treden in 
Villa Life”, vertelt Levi. “En daar 
werden we meteen voor uitgeno-
digd. De uitzending was te zien 
op 10 februari en nu nog steeds 
op YouTube.” Een dikke week la-
ter stond de band op het podium 
van De Nozem en de Non en 
vrijdagavond won de band een 
battle in De Kade in Zaandam 
waarbij het publiek liet zien hoe 
moshpitten is bedoeld; dansen 

door te duwen, trekken en beu-
ken, ruig en toch vriendelijk. 

Verleden week donderdag wer-
den de leden van de band ver-
zocht naar het huis van Levi te 
komen voor een interview met 
de lokale krant. Vader Gerard 
Kotten: “Dat was natuurlijk een 
smoes, want ze mochten van 
niks weten. Op een gegeven mo-
ment kwam er een rode Cadillac 
limousine voorrijden met daarin 
de dj van Villa Life en een came-
raman. Zij kwamen met de ver-
rassing dat de band binnenkort 
weer in de studio verwacht wordt 
en dat zij meedoen met een wed-
strijd in Paradiso. De band die 
dat wint, mag een dag backstage 
bij PinkPop.” Maar hoe komt het 
dat een band in een maand tijd 
zo veel succes boekt? Zanger 
Keith: “Dat hebben we te danken 
aan de muziek van Daan in com-
binatie met mijn stem. Ik laat mij 
in het schrijven van teksten ook 
steeds meer leiden door emo-
ties en ervaringen waardoor ze 
steeds beter worden.” 
En Daan vervolgt: “En ik probeer 
met allerlei dingetjes te experi-
menteren. Toen ik One Bullet Left 
op tv zag, wist ik dat wij ook zo 
goed konden spelen. Zij inspi-
reerde mij om nog serieuzer aan 
de gang te gaan en nu staan wij 
samen met One Bullet Left op 18 
april op het podium. Muziek gaat 
een steeds groter wordende rol 
spelen. Meer dan de helft van de 
tijd dat ik wakker ben, besteed ik 
aan muziek.” Kijk voor informatie 
en filmpjes op myspace.com/oft-
bofficial.   

Castricum – Ze komen uit Castricum, Uitgeest en Heemskerk 
en ze kennen elkaar van het Bonhoeffer College. Sinds een 
half jaar maken ze muziek en afgelopen week kregen zij be-
zoek van de VPRO die hen uitnodigde een optreden te verzor-
gen in Paradiso. Toen hadden zij al een tv-optreden achter de 
rug. One for the Bodycount maakt carrière in sneltreinvaart!

Dokter van Nieveltweg 
weer open voor verkeer 
Castricum - De Dokter van Nieveltweg is op 1 maart weer vrij-
gegeven voor het personenautoverkeer. Eerder werd de weg 
afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de Smeet-
slaan. 

Met de opening komt de gemeen-
te tegemoet aan de vele bezwaren 
die zij kreeg over de afsluiting van 
de weg.  De ingestelde afsluiting 
wordt dus opgeheven voor per-
sonenauto’s. Doorgaand verkeer 
voor vrachtauto’s wordt uitge-
sloten van deze herstelmaatregel 
doordat een verkeerssluis wordt 
aangebracht die door vrachtwa-

gens niet kan worden gepasseerd. 
Nabij de sluis wordt een kunststof 
verkeersdrempel gelegd. Hulp-
diensten kunnen de sluis passeren 
door de aanwezige klappaal om te 
klappen.  Vrachtverkeer voor be-
voorrading blijft mogelijk. De be-
nodigde infoborden worden bij de 
Dorpsstraat/Wilhelminalaan en de 
Dokter de Jonghweg geplaatst.

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencen-
trum: 072-5090234. Inspectie: 
0900-2021210. 
Vogelasiel: 075-6213737. Die-
renambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. 
Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Vermist:
Rijksweg Limmen: rode ge-
castreerde kater, wit neusje, 
bef en sokjes, rood/wit ge-
streepte staart, 2 jr. Tijgertje.

Gevonden:
Oranjelaan/De Santmark, 
Castricum: roodcyperse ge-
castreerde kater, witte bef 
doorlopend tussen voorpoten, 
voor witte voetjes, achter sok-
jes, getatoueerd.

Live-muziek in Conquista 
Limmen - Na het succes van 
de Bachhh avond waar maar-
liefst 11 bands optraden is het 
vrijdag 7 maart tijd voor nog een 
live-avond in het Conquista Café 
voor 16+. Twee spectaculaire 
funkbands zullen het podium be-
treden, The Race To Galamax en 
Fang of Gabon.
Fang of Gabon is een beginnende 

funkband uit Beverwijk die Con-
quista wil gaan verrassen met 
hun energieke funkrock. Race to 
Galamax is ergens midden 2005 
ontstaan en al snel ontpopte 
de nog jonge band zich tot een 
grootse funk/hiphop/soul/rock-
formatie. Aanvang funkavond 
20.30 uur en de entree is hele-
maal gratis.
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Sfeervolle kunst- en antiekbeurs

De 58e Antiekade in 
Golden Tulip Heiloo
Regio - Voor antiekliefhebbers en verzamelaars van oude sier- 
en gebruiksvoorwerpen en curiosa wordt voor de 58e keer de 
Antiekade gehouden, de grootste antiekmarkt van Noord-Hol-
land. De Antiekade wordt gehouden van vrijdag 7 tot en met 
zondag 9 maart in de rustieke ambiance van zalencomplex 
Golden Tulip Heiloo. 

Liefhebbers van oude meubelen, 
klein antiek, sieraden, verzamel- 
en designobjecten, kunst en 
curiosa komen hier volledig aan 
hun trekken. 
De collectie omvat onder meer 
antiek huisraad, ambachtelijk ge-
maakt in velerlei stijlen, waaron-
der Art Deco, Jugendstil lampen, 
kristallen kroonluchters of olie- 
en koetslampen, Friese staart-
klokken, Engelse en Schotse 
staande horloges, kristal en glas, 
porselein en aardewerk, tinnen, 
koperen en bronzen voorwerpen, 
lampen, oude kaarten, prenten 

Een sfeervol en gezellig evene-
ment om mooie antieke meube-
len en andere unieke, interes-
sante oude objecten te vinden 
bij de circa dertig nieuwe én 
oude vertrouwde deelnemers. 
Op de Antiekade worden geen 
massaproducten verkocht, maar 
vakkundig, individueel gemaakte 
objecten. Deze bieden de mo-
gelijkheid om een persoonlijke 
smaak tot uitdrukking te bren-
gen in het eigen interieur of door 
het dragen ervan. Nostalgisch 
antiek kan de koelheid van een 
moderne design compenseren. 

Bakkerspleintje gaat nu 
toch echt op de schop
Castricum – Het heeft jarenlang geduurd voordat het er van kon ko-
men, maar nu zijn de werkzaamheden toch echt gestart. Op de foto is 
te zien dat het pand waar Mull eerder in was gehuisvest met de grond 
gelijk is gemaakt. Het nieuwe Bakkerspleintje moet het centrum van 
Castricum een nieuwe impuls geven. Met kleinschalige, specialistische 
winkels, nieuwe appartementen, ondergronds parkeren en een gezellig 
plein wordt een nieuw dorpshart gecreëerd. (Foto: Giel de Reus). 

en gravures, schilderijen, goud, 
zilver en edelstenen, verzamel-
voorwerpen en curiosa. Nieuw 
zijn de oude muziekinstrumenten 
en grammofoons. De Gedekte 
Tafel uit Uitgeest laat oude zil-
veren tafelbestekken zien en Art 
of Joyce uit Castricum presen-
teert moderne kunstsieraden. 
Ook verzamelaars van bijzondere 
kleine en grote objecten kunnen 
hier uitstekend terecht.   
Op zaterdag is het mogelijk an-
tiek en kunst gratis te laten taxe-
ren. Aangeraden wordt hiervoor 
vroeg te komen en bij grote 
drukte wordt een limiet gesteld 
aan het aantal voorwerpen dat 
getaxeerd kan worden. Op de An-
tiekade is informatie voorhanden 
over restauratie en onderhoud 
van antiek. Ook worden fraaie 
kunst- en antiekboeken aan-
geboden. Bij de stand van Palet 
Kunstmagazine ontvangt de be-
zoeker het magazine ter waarde 
van 6,50 euro geheel gratis. 
Indien gewenst kan voor een 
voorwerp boven de 100,00 euro 
een garantiecertificaat worden 
afgegeven. Omvangrijke artike-
len kunnen gratis binnen een 
straal van 25 km worden thuisbe-
zorgd. Het is bovendien mogelijk 
het bezoek te combineren met 
een wandeling naar de histori-
sche bedevaartplaats gelegen in 
het bos.  
De openingstijden zijn vrijdag 
van 19.00 - 22.00 uur, zaterdag 
en zondag van 11.00 - 17.00 uur. 
Toegangsprijs 7,50 euro, CJP/65+ 
6,00 euro. Kinderen tot zestien 
jaar onder begeleiding van vol-
wassenen gratis. Het adres is 
Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. 
Kijk ook op www.antiekade. nl. 

Kinderen naar gemeentehuis 
voor speeltuintje in de straat
Castricum - Kinderen uit de buurt van de Verlegde Overtoom, 
die graag een speelveld willen hebben in die straat, worden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn op het gemeentehuis op don-
derdagavond 6 maart om 19.30 uur. 

GroenLinks heeft in samenwer-
king met Wynzen Pauzenga, be-
woner van de Verlegde Overtoom, 
het onderwerp ‘Inrichting veldje 
Verlegde Overtoom’ op de agenda 
gezet. “Het agendapunt is spe-
ciaal vroeg op de agenda gezet 
zodat kinderen op de tribune kun-
nen plaatsnemen om te laten zien 
aan de gemeente dat ook zij ont-
zettend graag meer speelruimte in 
hun buurt willen”, aldus Pauzenga. 
“De kinderen uit de buurt willen 
graag een veldje waar je lekker 
kunt voetballen.” Pauzenga kreeg 
in 2006 al een positieve reactie 
van de gemeente op het plan om 
van het veld een speelplek te ma-
ken. “Het gaat er mij om dat met 
name de hondenpoep verdwijnt 
en het veld kinderen uitnodigt om 
daar te gaan spelen.” Later inge-
diende bezwaren van twee buurt-
bewoners hebben er toe geleid 
dat de gemeente de afgegeven 
toestemming intrekt. Pauzenga en 
GroenLinks roepen nu alle kinde-

ren en ouders uit de buurt van de 
Verlegde Overtoom op om don-
derdag aanwezig te zijn.  

Wereldgebedsdag 
Castricum - Vrijdag 7 maart 
wordt de Wereldgebedsdag ge-
vierd in de Maranathakerk. We-
reldwijd wordt er 24 uur in 170 
landen dezelfde liturgie gevierd 
als een gebedsring van hoop en 
trouw aan elkaar. Dit jaar is de 
liturgie samengesteld door vrou-
wen uit verschillende kerkelijke 
genootschappen uit Guyana met 
als thema ‘Wijsheid en Inzicht’. 
De bijeenkomst begint om 19.30 
uur.

Bibliotheek Limmen 
krijgt een make-over
Limmen - De bibliotheek is van 10 tot en met 17 maart geslo-
ten in verband met herinrichting en de overgang naar zelfbe-
diening. De bibliotheek in Limmen zal een ware metamorfose 
ondergaan. Een kleine verbouwing van de balie en een herin-
richting moeten er voor zorgen dat deze bibliotheekvestiging 
een prettige, eigentijdse en uitnodigende uitstraling krijgt.

Het zal wel even wennen zijn 
voor de klanten van de biblio-
theek in Limmen als die op 19 
maart weer open gaat. De boe-
ken zullen niet meer op hun oude 
vertrouwde plekje staan, en het 
aanzicht van de bibliotheek zal 
compleet anders zijn. Daarnaast 
doet zelfbediening zijn intrede. 
Klanten nemen voortaan zelf het 
materiaal in dat zij terugbren-
gen en de materialen die zij mee 
naar huis willen nemen lenen zij 
aan zichzelf uit via een speciale 
balie. Van het innemen van boe-
ken, het pasje scannen tot het 
lenen of verlengen van materi-
alen, het zelfbedieningsscherm 
geeft stap voor stap de hande-
lingen aan die gedaan moeten 
worden. De lener kan kiezen 
voor een bon waar de gege-
vens van de geleende materia-
len op staan én de vervaldatum. 
Leengelden, reserveringen en 
andere bedragen kan men nog 
afrekenen bij de informatiebalie. 

De klant heeft met de invoering 
van zelfbediening een beter 
overzicht van de geleende ma-
terialen. Met het in gebruik ne-
men van de zelfbedieningsbalie 
wordt een grotere efficiency be-
reikt. Personeelsuren die daar-
door worden bespaard worden 
op termijn anders ingezet om 
tot een betere dienstverlening te 
komen. De invoering van zelfbe-
diening leidt niet tot ontslag van 
personeel. De eerste weken zijn 
er extra medewerkers aanwezig 
om het publiek te assisteren.
Verder komt er in Limmen net als 
in de andere twee vestigingen 
een inleverbus in de buitenmuur. 
Hierdoor kunnen leners ook bui-
ten de openingsuren van de bi-
bliotheek hun boeken inleveren
Tijdens de periode dat de bibli-
otheek gesloten is kunnen de 
leners terecht in de bibliotheek 
van Castricum of Akersloot. Ook 
via www.bibliotheekcastricum.
nl kunnen de leners een aantal 
zaken zelf regelen, zoals het ver-
lengen van de geleende materia-
len, de catalogus raadplegen en 
boeken reserveren.

Preuvement in 
teken van Pasen
Limmen - Op woensdagavond 
12 maart wordt er voor het eerst 
een paas preuvement gehou-
den in de Burgerij te Limmen. 
In navolging van de twee eerder 
gehouden kerstversies, hebben 
de deelnemende ondernemers 
besloten een andere feestdag in 
het middelpunt te zetten. Deze 
ondernemers zullen op deze 
bijzondere avond waarvan de 
entree gratis is, hun specialitei-
ten laten zien en proeven, die 
in het teken staan van Pasen. 
Deze inloopavond vindt plaats op 
woensdag 12 maart van 19.00 tot 
22.00 uur.  
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Demonstraties en informatie zaterdag 15 maart 

Le Grand Esthétique  

In het centrum kunt u ook terecht 
voor zeer specialistisch cosme-
tische behandelingen, zoals:
-Microdermabrasie, een huidop-
pervlak vernieuwende en ver-
jongende behandeling, die kan 
worden toegepast bij veel huid-
problemen, zoals acné, express-
ierimpels, ouderdomsvlekken en 
hyperpigmentatie
-Neoderma biopeeling, een huid-
therapeutische behandeling onder 
meer tegen acné en couperose
-Figuurverbeterende afslank- en 
anticellulite kuurbehandelingen 
d.m.v. (algen)pakkingen
-Laserbehandelingen tegen over-
beharing

-Rimpelcorrecties d.m.v. inject-
ables. Daarnaast kunt u ook 
genieten van heerlijke Spa-Re-
laxarrangementen (dagdeel), die 
combinaties zijn van heerlijke 
huidverzorgende behandelingen 
en ontspanning. Hierbij droomt u 
weg op de zwoele klanken van de 
muziek, terwijl deskundige han-
den uw huid behandelen!

Cosmetisch Centrum Le Grand-
Esthétique werkt met diverse cos-
metische producten, zoals Phy-
tomer, afkomstig uit Frankrijk, en 
samengesteld uit alle rijke grond-
stoffen van de Middellandse Zee.
Ahava, afkomstig uit Israël en 

opgebouwd uit mineralen uit de 
Dode Zee. Neoderma, afkomstig 
van Cyprus en gebaseerd op de 
werking van kruiden.
Deze variëteit aan producten 
maakt het mogelijk om voor elk 
huidtype een behandeling samen 
te stellen.

Cosmetisch Centrum Le Grand 
Esthétique stelt iedereen in de 
gelegenheid om zaterdagmid-
dag 15 maart kennis te laten 
maken met de mogelijkheden 
op cosmetisch gebied. Van 12.00 
tot 16.00 uur bent  u  van  harte  
welkom om diverse demonstra-
ties  bij  te  wonen en  informatie 
in  te  winnen van  de zeer ge-
specialiseerde behandelingen, 
zoals microderma- brasie, Neo-
derma, anticellulite kuurbehan-
delingen en  nog veel meer. Er 
zijn die middag aantrekkelijke 
aanbiedingen. 
Voor meer informatie kan men 
bellen met 0251-236575 of een 
kijkje nemen op website www.
grand-esthetique.nl. 

Heemskerk - Bij cosmetisch centrum Le Grand Esthétique is 
zaterdag 15 maart een demonstratie- en informatiemiddag. 
Le Grand Esthétique, prachtig gesitueerd op de hoek van de 
Tolweg en de Gerrit van Assendelfstraat in Heemskerk, is al 12 
jaar een gevestigde naam op het gebied van totaalcosmetiek.
Het cosmetisch centrum biedt onbeperkte mogelijkheden op 
het gebied van huidverzorging en ontspanning. Hierbij valt te 
denken aan alle mogelijke huidverzorgende behandelingen, 
lichaams- en gezichtsmassages, pedicure, make-up, harsen, 
acné-behandelingen, enz. 

Biomassa energie zorgt 
voor volle portemonnee
Regio - Bijvoet & Zn. springt in op de nieuwste trend van ver-
warmen, stoken op biomassa (houtafval). Deze manier van 
verwarmen is milieubewust, duurzaam en spaarzaam voor de 
portemonnee. De biomassaketels van Bijvoet & Zn. bieden nog 
vele aanvullende voordelen waardoor deze techniek in bijna 
elk bedrijf en/of huishouden toepasbaar is.

Wat het gebruik van deze tech-
niek zo interessant maakt is de 
daling van uw energienota. In 
vergelijking tot gas, olie of elektra 
is een besparing tot 50% moge-
lijk. In de afgelopen 5 jaar zijn de 
gasprijzen met 42% gestegen, de 
verwachting is dat deze stijging 
zal aanhouden. Biomassa daar-
entegen is de laatste jaren mar-
ginaal in prijs gestegen. Een in-
vestering zal men binnen enkele 
jaren terugverdienen. 
In Duitsland, Oostenrijk, Italië 
en Zwitserland is dit fenomeen 
al jaren een daverend succes. In 
Duitsland bijvoorbeeld worden 
nu al meer dan 40.000 bedrijven 
en huishoudens door deze nieu-
we techniek verwarmd.
Een biomassaketel voor parti-
culier gebruik is de pellethaard. 
Deze haard verkrijgt zijn warmte 
door het verbranden van pellet. 
Houtpellets ofwel houtkorrel zijn 
vervaardigd uit zaagsel, onder 
andere afkomstig uit houtverwer-

kende industrie. Niet alleen zorgt 
een pellethaard voor een prettig 
warm huis, de stijlvol uitgevoerde 
haarden zijn tevens een waar ju-
weel in uw woning. De vlam is 
door een kijkglas duidelijk te zien 
en brengt zo de sfeer van een 
openhaard in huis, zonder het 
veelvuldige onderhoud en afval.
Biomassaketels ontsteken en wer-
ken volautomatisch, dit betekend 
een modulerende verbranding die 
zorgdraagt voor een complete en 
schone verbranding van de bio-
massa. De ketels voldoen aan de 
Europese norm EN 303-5 klasse 
3, de hoogste norm betreffende 
rendement en uitstoot. Bedrijven 
komen hierdoor in aanmerking 
voor de EIA (Energie Investerings 
Aftrek) en leveren ondernemers 
dubbel voordeel op. Niet alleen 
bespaart men op energiekosten, 
ook de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting gaan omlaag. 
Bezoek www.stookgoedkoop.nl 
voor meer informatie. 

Groenten en fruit op markt lekkerder en goedkoper! 

Piet Broersen met uitgebreide 
groentekraam op de markt
Castricum – Iedereen is blij dat er een goede opvolger gevon-
den is voor de groentestal op de wekelijkse markt. Sinds Cor 
Beentjes er vanwege gezondheidsredenen mee is gestopt, 
staat Piet Broersen (38) uit Akersloot met een breed assor-
timent dagverse groenten en fruit op de markt. Zo blijft het 
aanbod van de markt compleet en kan iedereen profiteren van 
de lage prijzen die Piet hanteert.

“Sinds drie jaar ben ik volledig 
aan het werk als marktkoopman 
en het bevalt mij heel goed”, ver-
telt Piet enthousiast. “Het werk is 

lekker afwisselend en elke dag is 
echt anders. Mijn vader had een 
groentewinkel in Akersloot die 
ik op een gegeven moment heb 

overgenomen. Maar omdat men-
sen steeds minder tijd hebben 
en al hun aankopen bij voorkeur 
bij een supermarkt doen, liep de 
klandizie terug en werd de win-
kel gesloten.” 
Piet betreurt het verloren gaan 
van vele kleine ondernemers. 
“Daarmee verdwijnt veel kwali-
teit en smaak. Hutspot en boe-
renkool van de groenteboer 
smaken nu eenmaal veel beter 

dan een pak kant-en-klaar uit de 
supermarkt. De trend om zo kort 
mogelijk in de keuken te staan 
heeft ook tot gevolg dat er min-
der smakelijk wordt gegeten.” En 
dat is waar. Wie zelf de moeite 
neemt om de groenten te snijden 
en het fruit te schillen eet een 
stuk smakelijker dan wie alles 
kant-en-klaar heeft ingekocht. 
Daarbij komt ook nog eens dat er 
voor die smakelijke maaltijd heel 
wat minder geld is neergelegd. 
Zelf houdt Piet eigenlijk van alle 
soorten groenten en fruit en ook 
de drie kinderen eten wat de pot 
schaft. “Maar bloemkool en spi-
nazie zijn favoriet.” Ondertussen 
is het gezellig druk bij de kraam 
van Piet. De meeste klanten slaan 

groenten en fruit in voor een hele 
week. “Naast Castricum sta ik op 
de markt in Limmen, Hillegom, 
Oudorp, Schagen en Alkmaar. 
Het valt mij op dat in Castricum 
ook jonge mensen naar de markt 
gaan voor hun inkopen.” 

De wens om in Castricum te 
staan met zijn groenten en fruit 
kwam eerder uit dan verwacht. 
“Ik stond al een tijdje ingeschre-
ven voor Castricum en had niet 
gedacht dat ik er zo snel terecht 
zou kunnen. Ik hoop dat ik net 
zo’n goede band met de klanten 
opbouw als Cor heeft gedaan. Zij 
kunnen in ieder geval rekenen op 
topkwaliteit voor een mooie prijs 
en ik bied een goede service!”
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‘Red de waterfabriek!’
Interactieve tentoonstelling 
voor kinderen in De Hoep
Bakkum - Nieuw in bezoekerscentrum De Hoep: van 5 maart 
tot 28 mei een speelse tentoonstelling voor jong en oud over 
een waterfabriek waarin drinkwater en afvalwater gezuiverd 
worden. Speciaal voor kinderen tussen 6 en 10 jaar is er het 
interactieve spel ‘Red de waterfabriek’. 

Directeur Wildwater en zijn as-
sistent Drup hebben alles in de 
waterfabriek onder controle, tot-
dat op een dag mijnheer Wild-
water zijn been breekt. Assistent 
Drup staat er nu helemaal alleen 
voor en zit met de handen in het 
haar. De kinderen moeten hem 

helpen om de fabriek weer in be-
drijf te krijgen. Daarvoor moeten 
ze heel wat van water weten. 
Bezoekerscentrum de Hoep is te 
vinden aan de Zeeweg te Castri-
cum. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Bloemendagen  
Limmen - Deze week ontvangt 
iedere inwoner van Limmen het 
informatiebulletin over de Bloe-
mendagen. Hierin staat alle be-
nodigde informatie over de aan-
komende Bloemendagen. Deze 
is ook te vinden op de website 
www.bloemendagenlimmen.nl
Om alvast in de stemming te 
komen organiseert de Stichting 
Bloemendagen Limmen weer 
een informatieavond. Tijdens 
deze avond zullen de juryrappor-
ten van vorig jaar uitgereikt wor-
den aan alle aanwezige prikploe-
gen. Dit is een fraai gebonden 
boekwerk waarin alle mozaïeken 
staan afgebeeld met het com-
mentaar van de jury erbij. Deze 
opmerkingen zouden van nut 
kunnen zijn bij het maken van uw 
aankomend mozaïek. Er wordt 
gesproken over het inkorten en 
het opleuken van de route. 
Tevens zal er ingegaan worden 
op de toekomst van de Bloemen-
dagen. En natuurlijk ontbreken 
de films van 20 jaar terug en van 
vorig jaar niet. Deze avond vindt 
plaats op 11 maart in café De 
Lantaarn. Aanvang 20.00 uur. 

Palmpasen 
Uitgeest-Akersloot - Hervorm-
de gemeente Uitgeest-Akersloot 
viert zoals gewoonlijk weer haar 
jaarlijkse palmpasen. Dat zal zijn 
op zondag 16 april in de kerk in 
Akersloot. 
Zondag 9 april wordt tijdens de 
dienst een start gemaakt met het 
versieren van de stokken. Ook 
die dienst zal plaatsvinden in de 
kerk aan het Dielofslaantje te 
Akersloot.

Ieder kind is dan van harte wel-
kom! De kinderen die voorgaan-
de jaren mee hebben meegedaan 
nemen hun stokken mee op 9 en 
16 april. 

Viering van 
meeleven 
Akersloot - Op donderdag 13 
maart wordt om 19.30 uur in de 
kerk van Sint Jacobus Major in 
Akersloot een ‘viering van mee-
leven’ gehouden. Tijdens deze 
samenkomst worden de overle-
den familieleden van aanwezige 
parochianen op bijzondere wijze 
herdacht. 

Alle parochianen en belangstel-
lende dorpsgenoten zijn in deze 
dienst welkom. Vóór aanvang 
kunnen alle aanwezigen de na-
men van de overledenen op-
schrijven op een groot hart, dat 
tijdens de viering vóór in de kerk 
wordt geplaatst. De muzikale bij-
drage wordt verzorgd door enke-
le leden van het koor Intermezzo 
uit Alkmaar-Noord. 

Na de viering is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten in het 
parochiecentrum van de kerk. 

Zondagconcert Trio TriDali
Castricum - De naam TriDali heeft van zichzelf al een muzikale klank. 
En even melodieus als de naam is ook het spel van de drie jonge mu-
sici. Op harp, altviool en fluit brengen ze op 16 maart een heel gevari-
eerd programma met onder meer ‘l’Histoire du Tango’ van Astor Piaz-
zolla (1921–1971) en de beroemde ‘Sonate pour flute, alto et harpe’ 
van Claude Debussy (1862–1918).  Het concert begint om 11.30 uur in 
de aula van Toonbeeld, Jan van Nassasaustraat 6. V.l.n.r.: Sabien Can-
ton (harp), Wouter van Breugel (fluit) en Yvonne van de Pol (altviool) 
vormen samen het trio TriDali. (foto M. Borgreve). 

Programma Discovery
Castricum - Tiener- en jongerencentrum Discovery heeft vrij-
dag 7 maart een besloten klassenfeest. Ook een feest geven 
met de hele klas of misschien wel school? Neem dan contact 
op met tiener en jongerencentrum Discovery en vraag naar de 
voorwaarden.

Op zaterdag 8 maart is het weer 
tijd voor café-kookfestijn. Disco-
very is in de middag al open en 
wordt er gekookt. Vanaf 19.15 uur 
kan men genieten van pasta su-
prème en voor slechts 1,50 euro 
kan men al aan tafel. Kookfestijn 
start om 17.00 uur en het Café zal 
om 00.00 uur sluiten. Café-Kook-
festijn is bestemd voor de 14 t/m 
20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmid-
dag is er een algemene inloop 
voor iedereen van 12 t/m 20 jaar. 
Darten, poolen, computeren, ta-
felvoetballen en airhockey is al-
lemaal mogelijk. De inlopen star-
ten om 14.00 uur en eindigen om 
17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 

middags geopend voor de jonge-
ren tussen de acht en twaalf jaar. 
Deze week staat de knutselacti-
viteit in het teken van Pasen en 
zijn naast de limonade ook de 
paaseitjes gratis.  
Woensdagavond is Discovery van 
20.00 uur tot 23.00 uur geopend 
met Music Night. Deze week 
staat er een jamsessie op het 
programma. Wie een instrument 
kan bespelen neemt hem mee en 
plugt hem in. 
Op donderdag avond is er weer 
filmavond in Discovery tussen 
20.00 uur en 22.00 uur.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel. 
tel: 0251-675302, e-mail: jonge 
renwerkcastricum@planet.nl.

Werkgroep Oud Castricum 
is gast bij Zondagsociëteit
Castricum - In Geesterhage 
kunnen 55-plussers op zondag-
middag 9 maart genieten van 
beelden en verhalen van Cas-
tricum uit vroeger jaren. Werk-
groep Oud Castricum verzorgt 
een presentatie, aangevuld met 
films, over Castricum uit de jaren 
1935 - 1945. Loek Zonneveld en 
Peter Levi van de Werkgroep Oud 
Castricum weten veel te vertellen 
over hoe het vroeger was in onze 
gemeente. 

Hun boeiende verhalen en de 
oude films die zij laten zien ne-
men de aanwezigen mee naar 
een tijd die voor velen herken-
baar is. Zoals de groentevei-

ling uit 1937, de opening van de 
Dorpsstraat, het Lunapark uit 
1942 en de evacuatie en bevrij-
ding van Castricum/Bakkum. Er 
zal gelegenheid zijn tot het stel-
len van vragen over het heden en 
verleden van het dorp. 
De muzikale omlijsting van deze 
middag is als vanouds in handen 
van Jan van der Schaaf. De Zon-
dagmiddagsociëteit wordt ge-
houden van 14.00 tot 16.00 uur in 
Geesterhage, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De toegang is 3,00 
euro. Voor meer informatie of 
het regelen van vervoer kan men 
bellen tot en met 6 maart naar 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foonnummer 0251- 65 65 62.

Vraagtekens rond reorganisatie 
Castricum – Na CKenG zet nu ook GroenLinks vraagtekens bij 
het vertrek van de gemeentesecretaris Leo ’t Hart, die vanwege 
de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is opgestapt. Zijn 
ambities zouden niet aansluiten bij de veranderde wijze van di-
rectievoering en de wijzigingen in de organisatie. 

In een brief aan het college heeft 
GroenLinks een groot aantal vra-
gen gesteld over het vertrek van 
de gemeentesecretaris. “Leo ’t 
Hart is het eerste slachtoffer van 
de reorganisatie die het college 
op dit moment doorvoert”, zegt 
Peter Könst van GroenLinks. “De 
raad staat in dit proces met lede 
ogen toe te kijken. Het is een 
bevoegdheid van het college en 
wanneer die binnen de begro-
ting blijft kan de raad weinig of 
niets. Bij de begrotingsbehande-

ling in november meldde wet-
houder Hommes dat al het per-
soneel achter de reorganisatie 
staat. Helaas is de werkelijkheid 
anders. Als wij medewerkers één 
op één spreken blijkt dat zij er 
net als wij niets van begrijpen.” 
Könst vreest dat van de 33 lei-
dinggevenden er 16 hun baan 
zullen verliezen, net als de ge-
meentesecretaris. Burgemeester 
A. Emmens-Knol heeft echter 
gezegd dat er geen gedwongen 
ontslagen zullen vallen.  
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”Geen stil asfalt waar de
nood het allerhoogst is”

Dat vindt de bewonerscommi-
sie Offenbachflat. Maar de ge-
meente komt hen niet tegemoet, 
want daar is geen rekening mee 
gehouden in de meerjarenbe-
groting.  Er wordt hard gewerkt 
op de Soomerwegh ter hoogte 
van het gemeentehuis en aan de 
kruising Zeeweg/Soomerwegh. 
Er worden onder andere roton-
des gerealiseerd en de weg krijgt 
nieuw asfalt, stil asfalt ook wel 
fluisterasfalt genoemd. 
Maar de bewoners die het mees-
te last hebben van het verkeers-
lawaai hebben daar weinig aan, 
want hun gedeelte wordt over-
geslagen. Paul de Kruijf is chef 
Civiele Werken bij de gemeente 
Castricum. “Het onderhoud aan 
het tussenstuk staat nog niet op 
de planning. Er komt stil asfalt op 
de C.F. Smeetslaan en de Soomer-
wegh omdat daar de weg toch al 
openligt vanwege de werkzaam-
heden. In samenspraak met de 
Provincie is besloten om ook het 
deel Zeeweg Soomerwegh tot de 
Walstro van geluidsreducerend 
asfalt te voorzien.” 

De bewonerscommissie Offen-

bachflat heeft een brief verspreid 
waarin aanwonenden worden 
opgeroepen te reageren en de 
krachten te bundelen. ‘Wij wo-
nen op Plantenhove en onze 
kleine achtertuin grenst aan de 
Soomerwegh”, aldus R. Rühland 
die reageerde op de oproep. “Wij 
zijn blij met ons huis, maar er is 
wel een heel groot nadeel; het 
lawaai van het drukke verkeer 
op de Soomerwegh. Op warme 
zomerdagen kunnen we geen 
gebruik maken van de tuin; te 
veel lawaai. En op zondagmid-
dag is het geen harde vanwege 
het grote aantal motorrijders dat 
voorbijkomt. 
Als wij een telefoongesprek wil-
len voeren of tv kijken, moet de 
tuindeur sowieso dicht. In de 
slaapkamers die aan de weg 
grenzen houden wij ‘s nachts de 
ramen gesloten. Eigenlijk wil nie-
mand aan de straatzijde slapen 
en dat geldt ook voor de zolder. 
Ik vind dat als je iets doet, dat 
je het ook goed moet doen en 
wat mij betreft laat de gemeente 
nu een steekje vallen. Er komt 
geen stil afval waar de nood het 
hoogst is.” 

Castricum – Duizenden auto’s passeren dagelijks de Soomer-
wegh en dat levert behoorlijk wat geluidshinder op voor de 
aanwonenden. En nu de gemeente toch op twee plaatsen stil 
asfalt aanbrengt op de Soomerwegh, lijkt de tijd rijp om ook 
het tussengedeelte te voorzien van fluisterasfalt. 

Jubilarissen bij Vrouwen 
van Nu in Akersloot
Akersloot - Drie Vrouwen van Nu werden tijdens de jaarlijkse leden-
vergadering in de bloemetjes gezet. Agnes Kelder en Ida Kerkhof waren 
25 jaar lid van de afdeling Akersloot. Corrie de Boer was zelfs 40 jaar lid 
van de vereniging. Uit handen van de voorzitter kregen ze een boeket 
en een speciaal voor deze gelegenheid beschilderd herinneringsbord.

Debbie Tervoort terug 
Castricum - Op donderdag 28 februari was het op Schiphol enorm druk. De reis naar Oeganda van Edu-
kans zat er al weer op, en dus werd Debbie opgewacht door familie, vrienden, klasgenoten en docenten. 
Debbie was op 20 februari als Going Global verslaggever naar Oeganda vertrokken samen met 53 leerlin-
gen van scholen uit heel Nederland. Elke leerling vertegenwoordigde een school die actie voert voor beter 
onderwijs in Oeganda. De jonge verslaggevers verdiepten zich in het leven van hun Oegandese leeftijdge-
noten en bezochten projecten van Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Nu gaat Debbie op 
school uitgebreid verslag doen van de onuitwisbare reiservaringen. 

Castricum - Zondagmiddag 
24 februari was er een buiten-
brand nabij de Boogaert. Deze 
werd veroorzaakt door baldadige 
jeugd die een vat met olierestan-

ten in brand hadden gestoken. 
Diezelfde middag was er een 
containerbrand bij de Juliana van 
Stolbergschool. Beide brandjes 
konden snel worden geblust.  

Extra bijverdienen?

Distributeur zoekt postbezorgers
Bent u graag buiten bezig, op zoek naar een 
goede combinatie tussen vrije tijd en verdiensten 
en een paar uur in de week beschikbaar?

Twijfel niet en meld u aan als postbezorger.
VOOR DE BEZORGDAGEN DINSDAG EN VRIJDAG

BEL 0251-211911
of stuur een email naar bezorger@stadspostsnelbestel.nl

Deze functie staat open voor alle kandidaten (m/v) van 16 jaar en ouder

Brandstichting

   Geen krant ontvangen?
   Bel: 0251-674433
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Wegens succes geprolongeerd: 
Ledenwerfactie TVC met 
kennismakingsaanbieding
Castricum - Tennis Vereniging Castricum start het seizoen 
2008 weer met een ledenwerfactie. De aanbieding: nieuwe 
jeugdleden krijgen een gratis tennisracket en nieuwe volwas-
sen leden krijgen drie gratis tennislessen!

Het afgelopen jaar heeft TVC haar 
30-jarig bestaan uitbundig gevierd 
met een succesvolle feestavond. 
Ook de clubkampioenschappen 
waren een groot succes, mede 
door de grote deelname en het 
mooie weer. Bij TVC geldt geen 
ledenstop: iedereen, die recrea-
tief als competitief wil tennissen is 
welkom. Er zijn nauwelijks wacht-
tijden, er wordt gespeeld op goed 
onderhouden gravelbanen op het 
prachtig gelegen park, het multi-
sportcentrum Berg en Bal. Vooral 
‘s avonds en in het weekend is er 
voldoende ruimte om te spelen. De 
grote groep van nieuwe leden, die 
zich dit jaar hebben aangemeld 
(meer dan 100) hebben daar op-
timaal gebruik van gemaakt. Re-
servering van de banen verloopt 
gemakkelijk doordat de vereniging 
de beschikking heeft over een di-
gitaal Jiba afhangbord. De speel-
tijd voor enkelpartijen is 45 minu-
ten en voor dubbels 60 minuten.
In de winter worden voor begin-
nende jeugdleden (6,7 jaar) bal-
vaardigheidslessen gegeven en is 
er de mogelijkheid van tennisles in 
de hal. In de zomer wordt er voor de 
jeugd het volgende georganiseerd: 
tennislessen, ballenbak (voor de 
beginners), een racketmiddag voor 
iedereen op de woensdagmid-
dag racketmiddag voor iedereen, 
schooltennis, ouder/kind toernooi, 
clubkampioenschappen en het 
Huis Moen toernooi. Daarnaast is 
er de competitie voor de jeugd en 
zijn er mogelijkheden voor selec-
tietrainingen voor de getalenteer-
de jeugd. Als er vanwege de regen 
niet buiten getennist kan worden, 
worden de tennislessen verplaatst 
naar binnen! 
Senioren kunnen bij TVC zowel 
recreatief als in competitieverband 
tennissen. Voor de recreatieve ten-
nisser is er veel te doen; de club 
besteedt veel aandacht aan allerlei 
activiteiten, die het verenigings-

leven bevorderen. Allereerst is er 
het openingstoernooi. Er is iedere 
dinsdagavond en vrijdagmorgen 
een rackettombola, waar nieuwe 
en oude clubleden elkaat treffen 
om dubbels te spelen. Verder zijn 
er de clubkampioenschappen, is 
er een  zomeravondtoernooi en 
vindt in de zomer het open vete-
ranentoernooi (35+) plaats. Ver-
der wordt in samenwerking met 
de andere tennisverenigingen het 
CALB Toernooi georganiseerd. In 
het winterseizoen zijn er aantal 
Winteravondtoernooien.  Hoewel 
het aantal recreatieve tennissers 
het grootst is, is er voldoende 
mogelijkheid en gelegenheid om 
prestatiegerichte sport  te be-
drijven. Iedereen kan aan diverse 
competities deelnemen gedu-
rende de week, op zaterdag en 
op zondag. Er zijn uiteraard ook 
selectietrainingen. Afgelopen sei-
zoen waren de toernooien goed 
bezocht en zeer gezellig. TVC is 
weer een bruisende club aan het 
worden en de vele evenementen 
hebben mede  bijgedragen  aan 
een informele en goede clubsfeer. 
In de wervingscampagne voor het 
nieuwe seizoen (vanaf 1 april) krij-
gen de nieuwe jeugdleden tot en 
met 12 jr een tennisracket cadeau 
of een waardebon van 20,00 euro. 
Voor jeugdleden van 13 tot en met 
17 jr is er een waardebon van 20,00 
euro. Nieuwe seniorleden krijgen 
drie gratis tennislessen, die gege-
ven worden in teamverband of een 
waardebon van 20,00 euro, te be-
steden aan sportartikelen. De rac-
kets worden gedeeltelijk gespon-
sord door Blovo (Berg en Bal) en 
de waardebonnen voor een deel 
door Sport Sportief, de sportzaak 
in het winkelcentrum Geesterduin.
Meer informatie over het lid-
maatschap kan men vinden op 
de website www.tvcastricum.nl 
of bel: senioren: 0251-656732, 
jeugd:0251-658239. 

Meervogels scoort weer makkelijk
Akersloot - Het was zondag 
weer eens fijn langs de lijn bij 
Meervogels. Het team won met 
8-0 van SDOB. Het team blijft 
hierdoor op de tweede plek 
staan in de vijfde klasse. Het 
enige minpunt is dat koploper 
Volendam geen punten ver-

speelde en zelfs met een treffer 
meer won. 
Meervogels moet het zondag 9 
maart opnemen tegen Bever-
wijk. Ongetwijfeld zal er weer 
een grote groep van de fana-
tieke en altijd gezellige M-Side 
meereizen.

Meervogels niet 
langer aan kop
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels staat niet langer 
aan kop van de vierde klasse B. 
De ploeg uit Akersloot kon niet 
spelen omdat het veld van te-
genstander Fortuna Wormerveer 
door de zware regenval te nat 
was geworden. Concurrent Pur-
merend kwam wel in actie en 
won met 7-0 van PSCK. Meer-
vogels heeft nu een punt achter-
stand op Purmerend maar echter 
een wedstrijd minder gespeeld 
en een beter doelsaldo van liefst 
dertig treffers. Zaterdag 8 maart 
ontmoeten de beide concurren-
ten elkaar in Akersloot.  

‘De Witte Brug’ 
neemt deel aan 
actie Peijnenburg
Castricum - Bij Zwembad & 
Sauna ‘De Witte Brug’ kan vanaf 
begin maart gratis worden ge-
zwommen. De Witte Brug doet 
namelijk tot 31 augustus mee 
aan de actie ‘een kaartje kopen, 
een kaartje gratis’ die is opgezet 
door Peijnenburg in samenwer-
king met het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ.  Vanaf begin 
maart tot en met half mei zitten 
er actiezegels op ruim acht mil-
joen Peijnenburg producten als 
de Peijnenburg ontbijtkoeken en 
Kapitein Koek Ontbijtkoekrepen. 
Tegen inlevering van drie actie-
zegels bij de kassa van De Witte 
Brug krijgt de zwembadbezoeker 
bij aankoop van een entreebewijs 
het tweede toegangskaartje gra-
tis. Voor openingstijden kan men 
kijken op www.dewittebrug.com.
De actiezegels kunnen worden 
ingeruild tot en met 31 augustus. 
Na deze datum zijn de zwemze-
gels niet meer geldig. 
Het gratis entreebewijs is alleen 
geldig in combinatie met een be-
talende bezoeker. In ruil voor de 
actiezegels krijgt de bezoeker dan 
gratis een tweede zwemkaartje 
voor dezelfde dag, en hetzelfde 
tijdstip. De actiezegels kunnen 
niet worden ingewisseld voor geld 
en de actiezegels zijn niet geldig 
in combinatie met andere acties.

Reserves en Driede behalen volle winst

Spectaculaire binnenkomer 
voor topper tegen AAC
Castricum - Zondag 9 maart is het absoluut de moeite waard 
om naar Wouterland te komen. Natuurlijk voor de wedstrijd 
tussen CAS RC en AAC om 14.30 uur, maar zeker niet min-
der om de spectaculaire stellage te zien, voordat men naar de 
tribune loopt.  In het kader van het 40-jarig jubileum is een 
prachtige entree ontworpen die de echte rugbyfan niet mag 
missen. En dan is de wedstrijd tussen beide ploegen nog de 
grootste reden om te komen kijken. 

De Castricummers zijn al ge-
plaatst voor de play-offs net als 
‘t Gooi en Hilversum. De vierde 
plaats lijkt weggelegd voor 
AAC, maar als de Amsterdamse 
ploeg in Castricum verliest en 
de Dukes winnen wel, dan kan 
de Bossche ploeg alsnog toe-
treden tot de laatste vier. 
Afgelopen weekend claimden 
de Shadows en het Driede de 
hoofdrol. Op Wouterland was de 
brigade van trainer-coach Wiet 
van Duin met 47–5 veel te sterk 
voor streekgenoot the Smugg-
lers. Liefst zeven tries werden 
er gescoord met bijna evenveel 
conversies. De ploeg uit Velsen 
kon de eer redden met een try, 
maar daarbij moet aangete-
kend dat intussen enkele Cas-
tricumse spelers hun gelederen 
hadden versterkt. In Den Helder 
waren de reserves van CAS RC 
ook te sterk voor de concurrent 
uit de marinestad. De talenten, 
aangevuld met jongeren uit de 
Colts, toonden bravoure om via 
de 62/12 zege een betere klas-
sering in de tweede klasse af 
te dwingen. Met nog een paar 
duels te gaan zit zelfs een rang-
schikking in de top drie nog 
binnen de mogelijkheden.
De hoofdmacht had een trai-
ningsweekend ingelast. Dat be-
tekende veel trainen, wedstrij-
den op video bekijken en ook 

verdeeld over de zondag in ac-
tie komen. Als de jongeren dan 
al niet moesten invallen bij de 
Shadows in Den Helder, waren 
ze als analisten aanwezig bij de 
wedstrijd tussen AAC en Hilver-
sum in Amsterdam. 

Op papier had de ploeg uit Den 
Bosch na het slordige midweek-
se verlies bij Diok de kansen 
op een plaats in de play-offs 
vergooid, maar doordat RCH 
in Amsterdam won zit er toch 
nog een kans in voor de ploeg 
van de voormalige Castricum 
spelers Gerard en Bart Viguurs. 
Dan moet CAS RC echter wel 
zondag winnen van AAC en de 
Bossche formatie eveneens een 
zege boeken tegen Oisterwijk. 
Dan zal het doelsaldo gaan tel-
len en is de Brabantse ploeg al 
bij voorbaat in het voordeel. 
Hilversum plaatste zich door 
de overwinning in Amsterdam 
al definitief voor de eindronde, 
die na het paasweekend een 
aanvang neemt. Kortom, ge-
noeg reden om zondag weer 
naar Wouterland te komen! 
Voorafgaand aan de belangrijke 
wedstrijd tegen AAC spelen 
de Shadows tegen de Betuwe 
(12.30 uur). Zaterdag is er een 
volledig programma voor de 
jeugd, daar is men vanaf 11.00 
uur welkom.

Spannende strijd 
bij Onder Ons
Castricum - Met nog één wed-
strijd te gaan is het zeer spannend 
bij de strijd om het kampioen-
schap voor biljartteams. Afgelopen 
vrijdag werd er gewonnen van B.V. 
Obis uit Heemskerk. Piet de Graaf 
won en verloor een partij met een 
mooie serie van 79. Ook Jan Visser 
won en verloor een partij.
Frans Peperkamp deed hetzelfde. 
Zijn laatste partij was cruciaal voor 
de algemene winst. Met een serie 
van 123 in zijn eerste partij en 125 
in zijn tweede maakte Frans met 
extra punten zijn 225 caramboles 
in twaalf beurten uit. Winst 8-6 
Onder Ons. 

Helios wint in Purmerend
Castricum - Coach Michiel van Halderen van Helios was afge-
lopen zondag na het duel met Purmer dik tevreden. Dat mocht 
ook wel. Zijn ploeg bracht hem een 22-11 overwinning. De 
korfballers van Helios wisten voor de aanvang van het duel met 
Purmer niet echt wat voor vlees ze in de kuip zouden hebben. 

Coach Michiel van Halderen gaf de 
opdracht mee om sowieso van de op-
ponent uit Purmerend te winnen. “Ik 
wilde de druk opvoeren, omdat ik mijn 
ploeg met druk wil leren omgaan. Want 
op dat punt wil het nog wel eens mis 
gaan.’’
Helios begon redelijk gespannen aan 
het duel met Purmer, maar was daar-
om ook op en top scherp. “In de verde-
diging zaten we er flink op, al kon het 
beter. In de aanval wilden we nog wel 
wat te gehaast spelen.’’ Helios liep ge-

durende de eerste helft wel al flink weg 
van Purmer. Bij rust werd het verschil 
tussen beide partijen al duidelijk. 10-6.
In de tweede fase was Helios nog 
scherper in de verdediging. Purmer 
kreeg bijna geen kansen meer en bal-
len werden continu door Helios onder-
schept. In de aanval pakte de ploeg van 
Van Halderen zijn rust en speelde, zon-
der ook maar een moment in gevaar 
te komen, de wedstrijd op zijn gemak 
uit. Helios heeft sinds deze maand een 
nieuwe website: www.kv-helios.nl.
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Castricum - Komend weekend vindt het NK veldlopen plaats 
in het Brabantse Gilze-Rijen. Team Distance Runners (TDR) 
hoopt ook dit jaar weer met minimaal vier medailles naar huis 
te gaan. Zelfs het droomscenario van 2007, toen er liefst zeven 
medailles werden gewonnen, speelt soms door de hoofden 
van de atleten. 

Zondagochtend bijten de B ju-
nioren het spits af. Bij de meis-
jes gaan Lisanne Wever (16) en 
Martje de Jong (17) voor een 
top-10 klassering. Bij de jongens 
is Leon Koch (15) de sterkste 
troef. De Almeerder kwam dit 
crossseizoen wat langzaam op 
gang maar lijkt nu de juiste vorm 
te pakken te hebben getuige zijn 
gouden medaille op de 3000 me-
ter tijdens het NK indoor.
Bij de meisjes A is Margriet Berk-
hout (17) de absolute favoriete. 
Berkhout won de voorgaande 
jaren de titel bij de meisjes B en 
is zodoende nog ongeslagen op 
een NK veldlopen. 
Bij de jongens A komen Wesley 
Pauel (17), Alwin Groen (19) en 
Niels Verwer (18) in actie. 
Op de korte cross bij de vrou-
wen over 2100 meter wordt Rai-
ka Lenaarts (19) gezien als een 
medaillekandidaat. Ook Diana 
Spaargaren (18), die recent de 
nationale titel op de 800 meter bij 

de A-junioren won, zal in Brabant 
in actie komen.
Op de korte cross bij de mannen 
gaat Tom Wiggers (20) zijn nati-
onale titel verdedigen. Wiggers 
maakte, na een uitstekende sta-
ge in Zuid-Afrika, een ijzersterke 
indruk tijdens het NK 10 km in 
Schoorl waar hij zesde werd in 
29.59. 
Op lange cross bij de vrouwen 
kan Selma Borst haar medail-
lewinst van afgelopen jaar niet 
herhalen vanwege een voetbles-
sure. 
Manon Kruiver (20) en Barbara 
Zutt (26) komen wel in actie in 
de wedstrijd over 6,3 km en gaan 
voor een top-8 klassering. Esther 
Schipper (20) neemt ook deel, 
maar loopt de wedstrijd primair 
in voorbereiding op haar debuut 
op de halve marathon tijdens de 
City-Pier-City Loop.
Op de lange cross bij de mannen 
gaat alle aandacht naar titelhou-
der Michel Butter (22). 

Michel Butter prolongeert 
nationale titel lange cross
Castricum - Bij de Nederlandse kampioenschappen cross in 
het Brabantse Gilze-Rijen heeft AV Castricum atleet Michel 
Butter bij de lange cross voor de mannen op overtuigende 
wijze de nationale titel veroverd. Hij deed dit voor de tweede 
keer op rij. Bij de korte cross was er een goede derde plaats 
voor Tom Wiggers.

De organisatie had de deelnemers 
aan deze Nederlandse titelstrijd 
een stevig parcours voorgescho-
teld. Flinke stukken doorweekt 
weiland, gladde passages over 
leemgronden en snelle stukken in 
het bos werden afgewisseld met 
diverse pittige heuvels. Het kon 
Butter echter niet van een nieuwe 
zege afhouden. De AV Castricum 
atleet vertrok als huizenhoge fa-
voriet voor de titel en maakte deze 
verwachting ook volledig waar. 
Aanvankelijk koos de Beverwijker 
ervoor om niet in de frontlinie te 
verschijnen. Het was dan ook Greg 
van Hest die de eerste helft van de 
wedstrijd domineerde. Zo halver-
wege was een tempoversnelling 
van Butter voldoende om in rap 
tempo de 150 meter voor hem lo-
pende Van Hest voorbij te steken. 
Snel daarna was de spanning uit 
de wedstrijd. Op de meet bleek 
Butter dan ook een voorsprong 
van bijna 1 minuut op de als 
tweede binnenkomende Stitzinger 
te hebben opgebouwd. De zware 
10.200 meter werden door hem in 
31.17 minuten bedwongen. 
Bij de korte cross was de wed-
strijd aanmerkelijk spannender. 
Gedoodverfd favoriet Gert-Jan 

Liefers bouwde in deze wedstrijd 
over 3.300 meter al snel een kleine 
voorsprong van een handvol se-
conden op en behield deze tot op 
de meet. Titelverdediger Tom Wig-
gers kwam met zijn tijd van 10.35 
minuten uiteindelijk zes seconden 
tekort. Hoewel Wiggers ook Guus 
Jansen voor zich moest dulden, 
was de AVC’er zeer tevreden met 
zijn derde plek. 

Lentine Klaassen heeft het indoor-
seizoen goed afgesloten. Tijdens 
een wedstrijd in Utrecht behaalde 
de D-juniore van AV Castricum 
twee derde plaatsen. Ze sprintte 
naar 8.96 seconde op de 60 meter 
en sprong 4.53 meter ver. Beide 
prestaties betekenden een nieuw 
clubrecord. Bij het kogelstoten 
behaalde de Castricumse een af-
stand van 10,79 meter, ook goed 
was voor een aanscherping van 
het clubrecord. Op de 60 meter 
horden snelde de AV Castricum 
juniore naar een tijd van 10.66 se-
conde, wat slechts éénhonderdste 
seconde boven haar persoonlijk 
record was. In totaal heeft Lentine 
Klaassen dit indoorseizoen maar 
liefst vijftien clubrecords verbe-
terd.

Sterke derde plaats AVC atleet Tom Wiggers op korte cross (foto: Karel 
Delvoye).

TDR wil op herhaling 
tijdens NK veldlopen

Martin Lauret (36), bronzen me-
daillewinnaar tijdens het NK 10 
km, zal niet actie komen. Trai-
ningsmaatjes Rens Dekkers (26) 
en Ronald Schröer (23) zullen wel 
van start gaan. Ook Christian de 
Lie, Peter Res, Yennick Wolthui-
zen en Harmen Korfage starten 
in de wedstrijd over 10200 meter.

Vitesse’22 zoekt voetbalvrouwen
Castricum - De voetbalclub Vitesse’22 heeft al een aantal jaar een meidenafdeling aan de club toegevoegd 
en om de sportieve meiden van groep 6, 7, en 8 te laten zien hoe leuk voetbal wel niet is organiseren ze ook dit 
jaar weer een meidenvoetbaldag. Voorgaande jaren kwamen meer dan 60 jonge meiden op deze dag af.
Op zaterdag 15 maart worden alle onderdelen van het huidige voetbal behandeld en kan men zien of men het 
naar de zin heeft op het voetbalveld. Met behulp van een aantal leuke voetbalspelletjes en onder leiding van 
voetbaldames zorgt Vitesse’22 voor een uitermate geslaagde voetbalmiddag.
Kom dus zaterdag 15 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur op sportpark ‘De Puikman’ en neem vriendinnetjes 
mee.

Van Halderen blijft bij Helios
Castricum – Michiel van Halde-
ren blijft nog zeker één seizoen 
de hoofdmachtcoach bij korfbal-
vereniging Helios. 
De Zaankanter heeft bijgetekend 
met één jaar, met een optie op 

nog een jaar. De 30-jarige Van 
Halderen begon in augustus als 
trainer van Helios 1. Zijn doel-
stelling is om met zijn ploeg, die 
nu uitkomt in de derde klasse, de 
tweede klasse te bereiken.

Geocaching 
voor de jeugd 
Akersloot - Tijdens de elfde 
editie van de AMAK wandel-
tochten op zondag 27 april 
wordt er in Akersloot een geo-
caching wandeltocht georga-
niseerd voor de jeugd van tien 
tot en met zestien jaar.

Onder begeleiding en met GPS 
apparatuur wordt er gezocht 
naar een ‘schat’. Het is de be-
doeling van de organisatie de 
jeugd vertrouwd te maken met 
het gebruik van GPS. 
Elke groep bestaat uit tien 
personen en er zijn twee rou-
tes, die gelijk starten. De start 
zal zijn vanaf 9.00 uur. De 
tocht zal ongeveer twee uur in 
beslag nemen. Daarom is het 
noodzakelijk, dat de deelne-
mers zich van te voren opge-
ven, zodat de organisatie kan 
aangeven, hoe laat er gestart 
gaat worden. De inschrijving 
zal zijn tot en met 20 april.
Het inschrijfgeld voor dit eve-
nement is 1,50 euro. En er is 
voor elke deelnemer een her-
innering.  

Info: C.J. Bakker, tel. 0251-
310272, 06-13203704, e-mail: 
ceesjbakker@quicknet.nl of K. 
Deijlen, tel. 0251-310715, 06-
54963536, e-mail: cjedeijlen@ 
quicknet.nl.
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Oranjespelers trainen 
honkbaljeugd Red Stars
Castricum - Drie honkbalinternationals waren zondagmiddag te gast in sporthal de Bloemen. Michael 
Duursma, Mark Duursma en Michiel van Kampen gaven een clinic aan de pupillen en aspiranten van Red 
Stars Vitesse. De drie M’s bogen zich met de toch wat zenuwachtige honkbaljeugd over slaan (Mark), van-
gen en fielden (Michael) en werpen (Michiel). Na afloop was het dringen geblazen om een handtekening 
op handschoen, pet, shirt of gewoon papier van een van de oranjespelers te bemachtigen. 

Goud en zilver voor 
dansparen Griffioen 
Castricum - Afgelopen zondag werd er in Badhoevedorp de jaarlijkse 
Henk Ponne Trophy georganiseerd in samenwerking met de N.A.D.B. 
Ook aan dit evenement namen de wedstrijddansers van de Castri-
cumse dansschool Griffioen weer deel. Het danspaar Andre Quax en 
Nicole Mooijen werd kampioen en promoveren naar een nog hogere 
dansklasse. Dennis Kerdijk en Patricia Groenewegen, veroverden de 
vijfde plaats. In de A-klasse verscheen het paar Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen en zij namen zilver mee naar huis. Op de foto 
André Quax en Nicole Mooijen met hun  beker in Badhoevedorp.

Recreatief fietsen bij 
de Tourclub Limmen
Limmen - De Tourclub Limmen beoogt het recreatieve fietsen 
in de regio Limmen te bevorderen. De vereniging heeft circa 
250 leden en de contributie bedraagt 10,00 euro per jaar. Zo-
lang het wintertijd is wordt er gereden in een groep, die start 
om 9.00 uur. Het vaste startpunt is in de bocht waar de Visweg 
overgaat in de Oosterzijweg.

Daarnaast wordt er door de week 
gefietst door diverse groepjes, die 
dit onderling afspreken. Zo vertrekt 
elke dinsdagmiddag om 13.30 uur 
een groep op het vaste punt aan 
de Visweg. 
Vanaf zondag 30 maart, als de zo-
mertijd weer is ingegaan, wordt er 
elke zondagmorgen weer in twee 
groepen gefietst. De snelle groep 
start om 8.30 uur en rijdt een af-
stand van circa 90 km met een ge-
middelde snelheid van ongeveer 
34 km per uur. De tweede groep 
start om 8.45 uur en rijdt een af-
stand van circa 80 km met een ge-
middelde snelheid van ongeveer 
30 km per uur.
In de maanden april tot en met 
september wordt er op elke eerste 
zondag van de maand een langere 
tocht verreden. De start is dan om 
8.00 uur bij café De Lantaarn in 
Limmen. De Openingstocht zal zijn 

op zondag 6 april.
Naast de bovengenoemde regu-
liere activiteiten wordt er elk jaar 
een meerdaagse tocht georgani-
seerd. Dit jaar gaan ze drie dagen 
naar Nordhorn in Duitsland, vlak 
over de grens bij Denekamp. Het 
vertrek is op vrijdag 6 juni om 7.00 
uur bij café De Lantaarn in Lim-
men. Na aankomst en koffie wordt 
er circa 80 km gefietst. Zaterdag 7 
juni wordt er circa 140 km gefietst. 
Zondag wordt er eerst nog gefietst, 
en na de lunch volgt de terugreis 
naar Limmen. De inschrijving voor 
deze tocht sluit op 15 maart.
Wie een sportieve fietser is en 
aansluiting zoekt bij gelijkgestem-
den of mee wil doen aan de drie-
daagse is welkom bij de Tourclub 
Limmen. 
Meer informatie bij de voorzitter 
tel. 0251-652849 of de secretaris 
tel. 072-5020102.

Marathonveteraan weer 
de snelste in Östersund
Akersloot - Jan en Ton Veldt uit Akersloot waren woensdag 27 
februari de snelste Nederlanders die een 200 km op natuurijs 
reden op de Storsjö bij Östersund. De nieuwe 200 km toertocht 
werd georganiseerd door het plaatselijke toeristenbureau en 
IJsburo, een aanbieder van schaatsreizen naar Zweden. 

Op het meer in Midden-Zweden 
klonk ’s morgens het startschot 
voor een groep Nederlanders die 
op deze nieuwe tocht waren af-
gekomen. Onder hen een groep 
uit Castricum met Jan en Ton 
Veldt aan kop. Deze twee hadden 
van begin af aan de leiding bij 
deze nieuwe toertocht. Al eerder 
reden beide gebroeders ook een 

snelste tijd op een 200 km tocht 
in Orsa. Ook deze plaats wordt 
regelmatig bezocht door schaat-
sers uit de regio Castricum op 
zoek naar natuurijs.
In een vetaranenteam van gese-
lecteerde rijders rijdt Jan Veldt 
iedere winter regionale wed-
strijden in Alkmaar, Haarlem, 
Utrecht, Amsterdam en Den 

Haag. Ooit maakte hij deel uit 
van de A-selectie van marathon-
rijders die vanaf het natuurijs 
de overstap maakten naar het 
kunstijscircuit.
De gebroeders Veldt spraken 
achteraf met groot enthousias-
me over het ijs van Östersund en 
de organisatie er rond om heen: 
‘het leek wel kunstijs’. Duidelijk 
is dat zij met hun deelname en 
sterke rijden een nieuwe trend 
hebben gezet voor het schaat-
sen op de Storsjö. 

Foto: www.nordicskatingcenter.nl.
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FCC en Beemster niet verder 
dan doelpuntloos gelijkspel
Castricum - De zondagploeg van FC Castricum nam het na de 
ruime zege op Purmerland van vorige week afgelopen zondag 
thuis op tegen het iets hoger staande Beemster. De ervaring 
in de laatste jaren heeft uitgewezen dat de blauw-witten het 
altijd lastig hebben tegen deze ploeg, die nu wordt getraind 
door Marcel Blank, die jarenlang het Castricumse zondags-
team onder zijn hoede had. Beide ploegen waren deze middag 
in een niet hoogstaand duel volledig aan elkaar gewaagd en 
slaagden er ondanks de vele kansen niet in om tot scoren te 
komen.

Zowel FC Castricum als Beem-
ster konden zonder enige druk 
aan deze wedstrijd beginnen, 
maar lieten toch te vaak onrustig 
spel zien. Van tijd tot tijd werd 
aan beide kanten de aanval op-
gezocht, waarbij de Castricumse 
doelman Pim Touber wat meer in 
actie moest komen dan zijn col-
lega Joost Puister aan de andere 
zijde.
Na een half uur kwam de thuis-
club tot wat meer pressie en was 
wat nadrukkelijker aanwezig in 
het strafschopgebied van Beem-
ster. Dat resulteerde in wat kleine 
kansen. Eerst probeerde Robert-
Jan Baars het Puister lastig te 
maken met een omhaal, maar die 
miste doel. Iets later stond Bob 
Rootjes er vanaf links beter voor. 
Nu beschikte de vorige week zo 
productieve aanvaller echter niet 
over de benodigde scherpte om 
het succesvol af te maken. Ook 
Jort Boot kwam in de 35e minuut 
precisie te kort bij een kopbal uit 
een corner van Anthony Pinas.
De blauw-witten bleven vervol-
gens domineren en Beemster had 
het even moeilijk in de slotfase 
voor rust. Touber moest nog wel 
de bal uit een afstandsschot van 
Niels Puister uit de lucht plukken, 
maar daar bleef het bij. Ook de 
thuisploeg kwam niet veel verder 
dan een gekrulde vrije trap van 
Boot van net buiten de 16 me-
ter, die een paar decimeter naast 
ging. Er ontstonden ook nog wat 

hachelijke momenten vlak voor 
Puister, maar niemand van de 
Castricumse voorhoede wist het 
beslissende tikje te geven.
In de tweede helft kwamen de 
bezoekers wat beter uit de start-
blokken en moest de defensie 
van de thuisploeg een paar keer 
controlerend optreden. Spoedig 
nam Castricum het initiatief weer 
over. Nadat Bob Rootjes moest 
worden afgestopt voor hij zijn 
ploeg op voorsprong kon zetten, 
probeerde Dirk Hooft het uit een 
volley van dichtbij. Ook deze vond 
het net niet en dat gold eveneens 
aan de andere kant voor Martijn 
Mechielsen, die vrijstaand voor 
Touber mocht aanleggen en over 
schoot.
Het kon dus alle kanten op in deze 
partij, die slechts aantrekkelijk was 
door het niet benutten van de we-
derzijdse mogelijkheden. Zo bleef 
het lang de vraag of deze middag 
nog een winnaar zou opleveren.
Na 75 minuten moest Touber weer 
eens gestrekt naar de hoek na een 
vrije trap van Mechielsen.
Beemster creëerde in de slotfase 
nog meerdere hoekschoppen en 
kansrijke situaties, maar keer op 
keer kon Castricum het gevaar 
afwenden. 
Ook de thuisclub gaf het nog niet 
op en bestookte regelmatig de 
defensie van Beemster. Het mocht 
echter aan beide kanten niet meer 
baten, zodat de wedstrijd eindigde 
in een verdiende brilstand.

Aquafitters zwemmen 
om Waterhoornbokaal
Castricum - Afgelopen zaterdag hebben zeven zwemmers van 
Aquafit meegedaan om de Waterhoornbokaal in zwembad de 
Waterhoorn te Hoorn. Er deden acht clubs aan mee. Er werd 
gestreden voor klassementen in verschillende leeftijdscatego-
rieën. Er werd gezwommen over drie afstanden en de beste 
drie kregen een medaille.

Wessel Weeda zwom voor het 
vrijeslag klassement. Die bestond 
uit de 200, 100 en 50 vrij. Wessel 
zwom op alle afstanden een pr 
maar was niet bij de beste drie. 
Bernd Rozemeijer en David van 
der Veen (beide mini 5 1997) 
zwommen voor het minioren 4,5 
en 6 klassement.
Bernd en David zwommen de 50 
vrij, de 50 rug en de 50 school. 
De jongens deden dit heel netjes 
allemaal. Renske Weeda (mini 5 
1997) en Serena Stel (mini 4 1998) 
zwommen voor het minioren 4,5 
en jun 1 klassement. Renske en 
Serena zwommen ook de 50 vrij, 
50 rug en de 50 school. Beide de-
den dit heel goed met mooie pr’s. 
Renske werd zevende en Serena 
zwom naar de tweede plaatst en 
kreeg een zilveren medaille. Er 

was nog een minioren klassement 
namelijk die voor minioren 1, 2 en 3 
ook hier werd de 50 vrij, 50 rug en 
de 50 school gezwommen. Sascha 
Rozemeijer (mini 3 1999) en Kaylin 
Stel (mini 1 2001) zwommen voor 
dit klassement. Het was voor beide 
meisjes hun eerste wedstrijd. Ze 
deden het heel goed. Kaylin werd 
na drie afstanden derde en won 
dus brons en Sascha won alle drie 
de afstanden en won dus goud. 

Kaptein nieuwe sponsor 
CSV Handbal Dames 1
Castricum - Het Castricumse bedrijf Kaptein heeft besloten om met 
ingang van 2008 het enthousiaste Dames 1 team van CSV Handbal te 
gaan sponsoren. V.l.n.r. Cock Graas: CSV Handbal en Mireille Kaptein: 
Kaptein dynamiek in kaas en boter.

Open avond buikdansen
Castricum - Op dinsdagavond 11 maart van 19.00 tot 21.00 
uur is er een open buikdansavond. Karin Dekker is de spe-
cialiste in deze dans en geeft al weer enige tijd lessen bij 
Fruns. 

Van 19.00-20.00 uur is er de 
mogelijkheid voor gevorderden 
om een proefles mee te doen. 
Van 20.00-21.00 uur komen de 
beginners aan bod. De kosten 
van deze enkele les bedragen 
10,00 euro. Een volledige cur-
sus kost voor tiien lessen 90 
euro. 

De lessen bij Fruns beginnen 
behoorlijk vruchten af te wer-
pen. De gevorderden treden al 

regelmatig op. Ook zal tijdens 
de culturele manifestatie onder 
de hoede van Fruns dit ‘team’ 
een demonstratie geven. Fruns 
zal om 19.25 uur het podium 
betreden.

Voor meer informatie over 
de buikdanslessen kan men 
bellen met Wynzen, telnr. 
06-51046044. Studio Fruns 
is gelegen aan de Verlegde 
Overtoom 9 in Castricum
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Opbrengst van veiling 
Vitesse’22 naar Puikman
Castricum - De opbrengst van de achtste veiling van Vites-
se’22 Red Stars, de Veiling van de Toekomst, gaat naar de 
aanstaande ver- en herbouw van complex De Puikman. De 
sportvereniging hoopt dat over twee jaar, op de tiende editie, 
bekend is hoe het complex er definitief uit gaat zien en hoe het 
geld besteed wordt.

Kantine De Treffers staat zater-
dag 12 april traditiegetrouw bol 
van kavelgevers en kavelkopers. 
Onder de ludieke kavels waar op 
geboden kan worden, bevinden 
zich een training van Ton Ojers, 
penaltyschieten op voorzitter Ge-
rard Boeters en backstagekaar-
ten voor De Spinnerij. Kaarten 

voor de gala-avond, waar bezoe-
kers de afgelopen twee jaar gre-
tig op boden, zijn uit het aanbod 
gehaald. De sponsorcommissie 
van Vitesse maakt binnenkort 
bekend wat voor kavels hiervoor 
in de plaats komen. Kavels aan-
bieden kan via sponsor-commis-
sie@vitesse22.nl.

Winnares Jo Zonneveld (tweede van rechts) aan de prijzentafel.

Jo Zonneveld wint klaver-
jastoernooi Blauw-Zwart
Castricum - Voor de 39e keer hield de supportersvereniging 
van Vitesse’22 afgelopen week de jaarlijkse ouderenmiddag, 
voor de inwoners van Castricum, Bakkum en omstreken.

Om 14.00 uur opende voorzitter 
Henny Reijnders van de suppor-
tersvereniging Blauw-Zwart de 
middag. Omdat die dag toeval-
ligerwijs ook een uitje was ge-
organiseerd door de Landelijke 
Tuindersbond, was de belang-
stelling dit keer wat minder dan 
gebruikelijk. Voor het eerst in 
de toch lange historie bleef het 
aantal namelijk onder de 100. 
Maar toch was de kantine met 
23 tafels en dus 92 personen 
goed gevuld voor het klaverjas-
sen, bijkletsen, genieten van be-
kende Amsterdamse deuntjes en 

het verorberen van soep. De wat 
mindere opkomst had tot gevolg 
dat iedereen met een prijs naar 
huis ging. De eerste prijs was 
voor Jo Zonneveld met 5556 
punten. 
Maar liefst zestien personen 
eindigden met méér dan 5000 
punten. Daar stonden evenveel 
personen met minder dan 4000 
punten tegenover. Alvorens de 
middag ten einde kwam met de 
prijsuitreiking wees de voorzit-
ter er op dat volgend jaar de 40e 
editie van de ouderenmiddag 
plaatsvindt.   

Drie FCC-ers door naar 
Frans Hoek keepersdag 
Castricum -  Afgelopen vrijdag is het drie keepers van FC Castricum 
gelukt om zich te plaatsen voor de landelijke finale van de Frans Hoek 
keepersdag in mei van dit jaar. Vrijdag werd een keeperspromotiedag 
gehouden bij voetbalvereniging Westfriezen in Zwaag. Drie keepers, 
Olof Baltus, Sven van der Werff en Lenn Poel wisten zich te plaatsen.  

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - dE kEnnEmErS

ZONDAG 9 mAArt
AANVANG 14.00 UUr

GESPONSORD DOOR DE RABOBANK WEST-KENNEMERLAND

PUPIL VAN DE WEEK: BRAM zONNEVELD

zondag 9 maart 14.00 uur:

Limmen - Schagen
wedstrijdsponsor:	 ARIE VAN DER VELDEN
 ALUMINIUMPLAATWERK

pupil	van	de	week:	 DEREK BAKKUM (LIMMEN D1)

Megascore Vitesse ‘22 
bij laagvlieger Velsen
Castricum - Afgelopen zondag is Vitesse’22 op bezoek gegaan 
bij Velsen die al geruime tijd de laatste plek bezet in de tweede 
klasse op zondag. Vitesse die nog altijd aspiraties heeft om, 
naast de al behaalde periode titel, ook dit jaar kampioen te 
worden ging dan ook met volle moed richting Velsen.

Het niveauverschil was de ge-
hele wedstrijd duidelijk aanwezig 
en Vitesse was 90 minuten lang 
de bovenliggende partij. Dit in 
combinatie met de voorhoede 
van Vitesse die weten wat score 
is resulteert in de grootste score 
van dit seizoen: 1-9! 
Al na de eerste helft was het 
wedstrijd beeld al geschetst door 
de tussenstand van 1-6. Topsco-
rer van Vitesse; Lennert Been-
tjes deed goede zaken voor het 
Noord-Holland topscorerklasse-
ment en vond maar liefst 5 maal 

het doel. Ook Robin Bakker was 
goed op dreef met 2 doelpunten, 
Robbie Touber en Tanno van de 
Berghe maakte de 9 compleet 
met ieder 1 doelpunt. Volgende 
week staat de topper thuis te-
gen de Kennemers op het pro-
gramma. 
Omdat zij afgelopen weekend 
hebben verloren staan zij nog 
maar 6 punten los van Vitesse 
die de tweede plek bezet. Bij 
winst volgende week is de span-
ning weer helemaal terug in de 
competitie! 

Limmen blijft 
aan kop 
Limmen - De vrouwen van 
vv Limmen blijven het goed 
doen en versloegen Fc Uit-
geest met 4-0. De wedstrijd 
begon scherp voor Limmen. 
In de eerste helft had Uitgeest 
wind mee, met name keepster 
Shari Breetveld wist er voor te 
zorgen dat Uitgeest nog een 
paar keer op de Limmen helft 
terecht kwam. Uit haar uit-
trappen werd steeds de spits 
gezocht. 

De eerste kansen van de wed-
strijd waren voor Limmen. Vooral 
over de zijkanten kreeg de thuis-
ploeg veel ruimte. Alleen het eer-
ste doelpunt kwam niet uit een 
spelsituatie, maar uit een vrije 
trap. Het was weer Nathalie Hol-
lenberg die uit een vrije trap wist 
te scoren. Limmen bleef daarna 
wel aandringen en maakte ook 
de meeste kans op het volgende 
doelpunt. Dit was er een om in 
te lijsten. Nadat Yvonne Poel de 
bal inspeelde op Marije Min, wist 
deze met de rug naar de goal de 
bal terug te leggen op Poel die 
de bal langs de keepster wist te 
schuiven: 2-0 Dit was ook tevens 
de ruststand. 

Na de pauze kwam er weer een 
gedreven Limmen op het veld en 
die had de regie over de wed-
strijd. Na een pass op de in het 
strafschop opgedoken Marije 
Min werd deze in kansrijke po-
sitie neergehaald. Gevolg een 
penalty voor Limmen. Hollen-
berg wist deze beheerst binnen 
te schieten. De 3-0 was een feit. 
Voor Hollenberg een zeer be-
langrijke treffer want hierdoor is 
ze op de reginale topscoorders-
lijst op gelijke hoogte gekomen 
met de spits van Uitgeest. Bei-
den noteren zij nu 9 doelpunten 
achter hun naam. Het slotof-
fensief bracht nog kansen voor 
Limmen, veelal afstandschoten. 
De kansen vonden hun weg via 
de vrij gelaten Kim Blom op de 
rechterkant en Laura Koot. Maar 
het was Jacqelien Masterling die 
met een hard afstandsschot de 
keepster nog een keer wist te 
verschalken. In de slotfase kreeg 
Uitgeest nog enkele kansen 
maar keepster Monique Castri-
cum, in bloedvorm, wist alle kan-
sen onschadelijk te maken. Lim-
men kwam tegen Uitgeest weer 
als een hecht collectief over, 
niemand liet steekjes vallen. De 
volgende tegenstander is Always 
Forward. 



Sinds december rijden de huisvuilwagens in 
Castricum rond met de tekst 
Afval scheiden scheelt! 
Afval scheiden scheelt echt, voor het milieu 
maar ook in geld. De verwerking en inza-
meling van afval kost veel minder als het 
afval goed is gescheiden. Afval kan als het 
apart wordt ingezameld heel goed opnieuw 
worden gebruikt. Doe daarom uw glas in 
de glasbak, papier en textiel in de daarvoor 
bestemde containers en groen- fruit- en 
tuinafval in uw groene container!  

De veegmachine kopt: Ik veeg niet alleen 
mijn eigen straatje schoon...!
Een verzorgd straatbeeld, dat wil toch ie-

dereen. Ook het zelf opruimen van uw afval 
scheelt de gemeente een hoop geld! De 
gemeente besteedt jaarlijks ca. € 250.000,- 
aan het opruimen van zwerfafval.

De gemeente heeft uw hulp bij het scheiden 
en opruimen van het afval hard nodig. 

Kijk voor informatie over het scheiden van 
afval in de Milieuwijzer in de gemeente-
gids. Voor vragen over het scheiden van 
afval kunt u terecht bij 0251 (66 11 22).

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
5 maart 2008

Afvalbreng-
depot gesloten
Vrijdag 21 maart, zaterdag 22 maart en 
maandag 24 maart is het afvalbrengde-
pot aan het Schulpstet gesloten.
Ook is het depot gesloten van 30 april 
tot en met 5 mei.

Afval scheiden en opruimen scheelt!

Distelconvenant ondertekend
Afgelopen donderdagmiddag is het dis-
telconvenant in de gemeente Castricum 
ondertekend. Door het maken van af-
spraken met een aantal partijen wordt zo 
geprobeerd de overlast die de distels ver-
oorzaken zoveel mogelijk te beperken.

Elk jaar komen in het voorjaar bij de ge-
meente klachten binnen over de overlast 
van de akkerdistels. De gemeente Castri-
cum heeft besloten om geen distelbepa-
ling in de Algemene plaatselijke verorde-
ning op te nemen omdat naleving van dit 
artikel zeer moeilijk is. Vanaf dat moment is 
geprobeerd om met alle belanghebbenden 
afspraken te maken om de overlast van de 
distels te beperken.
Nadat er gesprekken zijn gevoerd met ver-
schillende grondbezitters en grondgebrui-
kers in de gemeente Castricum is op 16 
maart 2007 in het gemeentehuis in Castri-
cum een ‘distelconferentie’ gehouden. De 
heer Lotz, werkzaam aan de Universiteit 
Wageningen, heeft toen een presentatie 
gehouden voor een groot aantal aanwezi-
gen. Naar aanleiding van deze presentatie 
is afgesproken dat in ieder geval een zone 
van 50 meter op het eigen land, dat grenst 

aan dat van een andere partij, zoveel mo-
gelijk vóór de zaadvorming wordt vrij ge-
houden van akkerdistels.
De deelnemers aan het convenant zijn: 
Landschap Noord-Holland, LTO afd. Ken-

nemerland, provincie Noord-Holland, Rijks-
waterstaat Noord-Holland, Samenwer-
kende Veehouders CAL, Stichting Hooge 
Weide, het PWN en de gemeente Castri-
cum.



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.

Agenda Raadsactiviteiten 13 maart 2007
Tijd	 Onderwerp
19: 30 - 21:00 Beeldkwaliteitsplan Geesterduingebied
21:15 - 22:30 Projectrapportage Geesterduin

Aanpassing kruising Kerkweg/
Middenweg (Kern Limmen) 10 
tot en met 14 maart 2008
Maandagochtend 10 maart vanaf 07:00 
uur start aannemer KWS uit Heerhu-
gowaard met de aanpassingen aan de 
kruising Kerkweg/Middenweg te Limmen. 
De werkzaamheden duren volgens plan-
ning tot en met vrijdag 14 maart. De krui-
sing is tijdens de werkzaamheden afgeslo-
ten voor al het verkeer. 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan 
o.a. uit het verwijderen van de bestaande 
snelheidsremmer (een zogenaamde pu-
naise). Hierna wordt asfalt aangebracht. 
Als deklaag wordt rood asfalt toegepast, 
waardoor een attentievlak ontstaat. Op 
deze kruising blijft voorrang van rechts 
gelden (30 km/uur-zone).

Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum (OBC) bijeen op 12 maart
De eerste bijeenkomst van de Overleg-
groep Buitengebied Castricum (OBC) in 
2008 is op woensdag 12 maart a.s., van 
20.00 tot 22.00 uur, in de Raadzaal van 
het gemeentehuis in Castricum. 

Openbaar
Op deze avond komt de voorgenomen 
Kadernota Buitengebied uitgebreid aan de 
orde. Daarnaast is als speciale spreker de 
geograaf Lia Vriend (van LIA,  Landschap-

pen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm) 
uitgenodigd. Het volledige programma 
kunt u vinden op  www.castricum.nl (onder 
Nieuwsberichten). De bijeenkomst is open-
baar en belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Meer informatie
René Marcelis, secretaris OBC
Tel.: (0251) 661154
E-mail: renemarcelis@castricum.nl

Kultuurhuis zoekt nieuwe naam
De inloopavond van afgelopen dinsdag 
was ook de start van de KultuurhuisPrijs-
vraag. De huidige naam ‘Kultuurhuis’ is 
een tijdelijke werknaam. We dagen u uit 
om een nieuwe, passende naam voor het 
Kultuurhuis te bedenken!

Inzending
Stuur uw inzending voor de Kultuur-
huisPrijsvraag vóór 4 april 2008 in via de 
Kultuurhuis- antwoordkaart (te vinden bij 
het VVV, bibliotheek, Geesterhage, het 
gemeentehuis en via de website www.cas-
tricum.nl).

Voorlopig Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp (VO) van het Kul-
tuurhuis ligt ter inzage in het gemeentehuis 
van Castricum tot 20 maart 2008. Tot deze 

datum kunt u schriftelijk reageren op het 
VO. Reacties stuurt u naar de gemeente 
Castricum, het college van burgemeester 
en wethouders, postbus 1301, 1900 BH in 
Castricum onder vermelding van: Kultuur-
huis.

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 bekend gemaakt. 

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

Gemeentelijke stimuleringsregeling voor zon-
nepanelen, -collectoren en warmtepompen 
Al verschillende inwoners van Castricum 
hebben gebruik gemaakt van de  ‘Stimule-
ringsregeling duurzame energie technieken 
t.b.v. bestaande woningen’. Zij krijgen  
tot € 750,- subsidie voor duurzame ener-
gietechnieken die voor het eigen huis zijn 
aangeschaft. Ook voor u bestaat nog de 
mogelijkheid om van deze regeling gebruik 
te maken! De regeling eindigt op 31 de-
cember 2008 of wanneer het budget van € 
10.000,- eerder op is. Kortom: wees er op 
tijd bij, want op = op!

De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor be-
staande woningen van particuliere eigena-
ren in de gemeente Castricum. Voorwaarde 
voor de bijdrage is dat de technieken zijn 
gekocht in de periode dat de regeling van 
kracht is. Lees de Stimuleringsregeling voor 
een toelichting op reikwijdte en weigering-
gronden.  
Technieken waarvoor de Stimuleringsrege-
ling van toepassing is:
. PV-systeem: systeem werkt op basis van 

zonnepanelen (photo-voltaïsche cellen) 
voor de opwekking van elektriciteit. 

. Zonneboilersysteem:  systeem werkt 
op basis van zonnecollectoren (voor de 
bereiding van    warm tapwater en/of 
verwarming).

. Warmtepomp.

Met deze regeling wil de gemeente haar 
inwoners stimuleren om duurzame ener-
gietechnieken in de eigen woning aan te 
schaffen. Dat is prettig voor de portemon-
nee, want het levert de bewoner een lagere 
energierekening op. Maar het levert ook 
wat op voor het milieu: een verminderd 
gebruik van fossiele brandstoffen en een 
vermindering in CO2-uitstoot. De regeling 
sluit zeer goed aan op het werkprogramma 
‘Schoon en Zuinig; Nieuwe energie voor 
het klimaat’ van de Rijksoverheid. Dit werk-
programma beschrijft de manier waarop 
Nederland in 2020 over één van de meest 
efficiënte en schone energievoorzieningen 
van Europa kan beschikken.

Aanvraag indienen?
U kunt een aanvraagformulier en de ‘sti-
muleringsregeling duurzame energie tech-
nieken t.b.v. bestaande woningen’ down-
loaden op de website van de gemeente 
Castricum: www.castricum.nl. 
Voor vragen over de stimuleringsregeling 
kunt u op maandag, dinsdag en vrijdag 
contact opnemen met dhr. Schuijt, team 
Milieu, gemeente Castricum: (0251) 66 11 
24 /schuijt@castricum.nl.

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
200208 Vuurbaak 38 in Limmen

Het realiseren van een kantoor aan huis
220208 Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot

Het plaatsen van een mestplaat
250208 Visweg 81 in Limmen 

Het plaatsen van een berging
Visweg 81 in Limmen
Het plaatsen van een berging en een overkap-
ping
Rijksweg 7 in Limmen
Het renoveren van de gevel

260208 Achterweg 48 in Limmen
Het plaatsen van een carport, erker en een 
dakkapel
Martin Luther Kinglaan 103 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Dag Hammerskjöldlaan 29 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel

Dusseldorperweg 17a in Limmen
Het bouwen van een woning en een garage

270208 Rijksweg 172 in Limmen
Het bouwen van een woning
Pirola 30 in Castricum
Het plaatsen van een erker
Pirola 28 in Castricum
Het plaatsen van een erker
Hoogegeest 20 in Akersloot
Het plaatsen van een veranda
Kogerpolder 1 in de Woude
Het uitbreiden van de woning

280208 Boschweg 74 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur
Duyncroft 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning



290208 Prinses Margrietstraat 48 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Beverwijkerstraatweg 160 in Castricum
Het bouwen van een woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

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

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Willem de Zwijgerlaan 33 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Kapelweg 30c in Limmen

Het uitbreiden van de woning
Wisseven 1 in Castricum

Het uitbreiden van de berging
De Kwekerij 14 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning en de garage/
berging

Dusseldorperweg 167 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje

Willem de Zwijgerlaan 92b in Castricum
Het plaatsen van een schutting

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Bogerdlaan 2 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

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
280208 Meidoornlaan achter de nieuwbouw van 4 

appartementgebouwen in Limmen
Het plaatsen van een brug
Van Speykkade 1 in Castricum
Het plaatsen van een berging en een erfaf-
scheiding
Dag Hammarskjöldlaan 67 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Johan Willem Frisostraat 19 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

vrijstelling artikel 19 wet Op de
ruimtelijke Ordening
280208 Berkenlaan 9 in Castricum

Het realiseren van een schoonheidssalon

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

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. 

inspraak vOOrnemen uitgeesterweg
14 en 16 te limmen
Namens de heer Pleging is een principeverzoek inge-
diend voor de oprichting van een tweetal woningen op 
de percelen aan de Uitgeesterweg 14 en 16. De agra-
rische bebouwing zal hiertoe op de onderhavige loca-
ties volledig worden gesaneerd. Het betreft de sloop 

van diverse opstallen, bestaande uit onder meer een 
ligboxenstal, een mestsilo en een loods. Totaal betreft 
het circa 1950 m2 aan bebouwing. Daarnaast verdwijnt 
er nog een behoorlijke hoeveelheid aan verharding. Het 
ter plaatse oprichten van twee burgerwoningen is strij-
dig met het bestemmingsplan ‘Buitengebied (Limmen)’. 
Om deze reden is dan ook een vrijstelling van het be-
stemmingsplan vereist.
Alvorens te beoordelen of wij bereid zijn om medewer-
king te verlenen middels het doorlopen van een vrijstel-
lingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening is het gewenst om belang-
hebbenden en anderen over dit verzoek te informeren 
en de gelegenheid te geven voor inspraak conform de 
inspraakverordening.

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 6 maart 2008 ligt het schetsplan ge-
durende zes weken voor een ieder ter inzage bij de sec-
tor Ruimte in Limmen, Zonnedauw 4. Gedurende deze 
termijn van zes weken kunt u schriftelijk reageren. Re-
acties kunt u sturen naar het college van burgemeester 
en wethouders van Castricum, postbus 1301, 1900 BH 
te Castricum.

Vervolgtraject
Eventuele ingediende inspraakreacties worden na afloop 
van de termijn van de ter inzage legging voorgelegd aan 
het college. Vervolgens zal het college de inspraakreac-
ties afwegen en een besluit nemen omtrent het opstar-
ten van de genoemde vrijstellingsprocedure.

Vragen?
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over 
het voornemen of de verdere procedure, dan kunt u 
contact opnemen met dhr. E. Boogaard van de afdeling 
VROM. Hij is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 
(0251) 66 11 04.

wOningbOuw aan de kOningsweg / si-
mOn pauwelslaan (grOen)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij-
stelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan 
‘Koningsweg’, ten behoeve van de oprichting van een 
vijftal woningen op het perceel gesitueerd aan de Ko-
ningsweg 32 in Akersloot. Om precies te zijn betreft het 
de gronden kadastraal bekend als sectie G, nummer: 
2798 in Akersloot.
Op het genoemde perceel is nu nog het verenigingsge-
bouw van scoutinggroep Jacobus gesitueerd. Het scou-
tinggebouw zal worden verplaatst naar de Verlengde 
Roemersdijk in Akersloot. Doel is om het vrijkomende  
perceel op te delen in vijf bouwkavels ten behoeve van 
woningbouw. De voorgestelde verdeling is zodanig dat 
er twee woningen worden gerealiseerd aan de Konings-
weg en drie woningen aan de Simon Pauwelslaan. 

Stukken inzien
Het ontwerp-vrijstellingsbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 6 maart 2008 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de sector Ruimte in Lim-
men, Zonnedauw 4. De afdeling VROM is geopend van 
9.00 tot 12.30 uur. Hierbij wordt artikel 19a, lid 4 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening toegepast, waarmee de 
gelegenheid ontstaat voor het indienen van een ziens-
wijze (uw reactie op de inhoud van het plan).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk, dan wel mondeling, gemotiveerd zienswijzen 
tegen de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken aan 
burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-
bracht door hiervoor tijdens de periode van ter inzage 
ligging een afspraak te maken met de heer R. van den 
Haak van de afdeling VROM. Hij is dagelijks bereikbaar 
op telefoonnummer (0251) 66 11 52. Ook voor eventu-
ele vragen en/of opmerkingen kunt u contact met hem 
opnemen.

bekendmaking kOOpzOndagen 2008
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken bekend dat de volgende koopzondagen 

voor 2008 voor de gemeente Castricum zijn aangewe-
zen. Het betreft de volgende dagen:

24 maart 2008 (Tweede Paasdag)
1 mei 2008 (Hemelvaartsdag)
12 mei 2008 (Tweede Pinksterdag )
18 mei 2008
15 juni 2008
20 juli 2008
24 augustus 2008
28 september 2008
30 november 2008
14 december 2008
21 december 2008

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Castricum 
(Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

- Naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-

schrift is gericht (bijv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie 
ervan);

- gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een bezwaarschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders beslo-
ten:

Betreft: Instellen verkeersbesluit parkeerverbod 
Schulpstet
Tot het instellen van een parkeerverbod op de Schulp-
stet, kern Bakkum, ter hoogte van de dienst Gemeen-
tewerken door middel van plaatsing van de verkeers-
borden E1 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende kaart;
aan de zijde van het kantoor van de Dienst Gemeen-
tewerken op huisnummer 26 tot de ingang van het af-
valdepot
op de Van Haerlemlaan aan de zijkant van de garage 
van de dienst Gemeentewerken, Schulpstet 17. Hier zal 
onder de borden E1 een onderbord worden geplaatst 
met de tekst ‘geldt voor het gehele terrein’ .

Betreft: Instellen verkeersbesluit blauwe zone 
Geesterduinweg, kern Castricum
Tot het instellen van een blauwe zone op de Gees-
terduinweg, kern Castricum, op        het tweetal par-
keervakken ter hoogte van de apotheek Geesterduin, 
Geesterduinweg 42, door middel van plaatsing van het 
verkeersbord E10 (parkeerschijf-zone) met een maxi-
male parkeertijd van 30 minuten en het aanbrengen van 
een blauwe streep langs deze twee parkeervakken, als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij 
dit besluit behorende kaart.
Tegen deze twee besluiten kan binnen 6 weken na de 
dag van publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar 
worden gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders.

Castricum, 5 maart 2008


