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Proeftulband PvdA-bijeenkomst
Waterschappen en 

Hoogheemraadschappen; 
Wat doen ze? Waarom zijn ze 

belangrijk?
In 2008 zijn er verkiezingen 

voor de waterschappen.
Pak deze kans om hierover te 

discussiëren!
Openbare bijeenkomst op:

Woensdag 19 maart 
IEDEREEN welkom om 20.15 

uur. Boven Sportcentrum 
D’Enterij, Middenweg 3b, 

Limmen.
Sprekers: 

L. Snuif-Verweij, DB-lid van 
het Hoogheemraadschap. 

Wethouder John Hommes van 
Castricum zal ingaan op de 

wegensituatie in de gemeente 
Castricum. Er is volop 

gelegenheid tot discussie. 
(info: 0651426366)

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl
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Toch stil asfalt midden-
stuk van Soomerwegh?
Castricum – Er is toch nog een 
kans dat de bewoners van wie 
het huis grenst aan het midden-
stuk van de Soomerwegh wat 
meer rust krijgen. Momenteel 
wordt gewerkt aan de wegen van 
de CF Smeetslaan/Soomerwegh 
en Zeeweg/Soomerwegh. Al-
leen het deel tussen de Walstro 
en de rotonde Oranjelaan wordt 
niet voorzien van geluidsredu-
cerend afval. Bewoners van de 
Offenbachflat en Plantenhove 
vinden het onbegrijpelijk dat 
juist het gedeelte Soomerwegh 
waar de meeste huizen staan 
geen geluidswerende laag krijgt. 
Frank Post, sectordirecteur van 
de afdeling ruimte vertelt: “De 
werkzaamheden die nu wor-
den uitgevoerd waren al lang in 
voorbereiding. Wij onderzoeken 

nu de mogelijkheden voor een 
herinrichting van de Soomer-
wegh tussen Walstro en rotonde 
Oranjelaan en een plan van aan-
pak is gemaakt. Dit plan omvat 
uiteraard ook de vernieuwing 
van de asfaltdeklaag en wordt 
meegenomen in de Voorjaars-
nota 2008. De maatregel wordt 
binnenkort beoordeeld op basis 
van de overige inspecties van 
asfaltwegen. Medio juni hopen 
wij duidelijkheid te hebben wan-
neer het tussenliggende deel 
kan worden heringericht dan wel 
voorzien kan worden van een ge-
luidsreducerende asfaltlaag.” De 
bewoners die hinder ondervin-
den van de geluidsoverlast van 
de duizenden auto’s die dage-
lijks voorbijkomen, houden hun 
vingers gekruist.

(Advertentie)

Uit verveling Japans leren

Karel Hof (16) jaartje 
in Japan naar school 
Castricum - Karel Hof is zestien jaar en hij is afgelopen maan-
dag alleen naar Japan vertrokken om daar tien maanden lang 
een middelbare school te bezoeken op VWO-niveau. Hij ver-
blijft daar in een gastgezin dat in de stad Yokohama woont. Uit 
verveling is Karel Japans gaan leren met behulp van een boek 
dat hij besteld had op internet.

“Ik heb Japan altijd al interessant 
gevonden vanwege de cultuur 
die zo anders is dan de Europese 
culturen”, vertelt hij. “Op het Bon-
hoeffer College, waar ik atheneum 
volg, ontmoette ik een Amerikaan 
die hier een schooljaar doorbracht 

en dat gesprek bracht mij op het 
idee om naar Japan te gaan.” 
Zijn ouders vonden het meteen 
een goed idee. “Zij hebben er wel 
vertrouwen in dat ik het daar naar 
mijn zin zal hebben. Het meeste 
verheug ik mij er op om mijn gast-
gezin te ontmoeten. Met hen heb 
ik al geruime tijd contact via email 
en een brievenwisseling. Die vond 
plaats in het Engels.” Karel spreekt 
vloeiend Engels, redelijk Duits en 
Frans en een beetje Japans. “Die 
taal heeft drie alfabetten en dui-
zenden tekens. Ik kan nu wel een 
praatje maken over het weer bij-
voorbeeld, maar veel verder gaat 
het momenteel nog niet. Als ik 
terug ben wil ik meerdere talen le-
ren.” Het gastgezin waar Karel ver-
blijft heeft twee zonen van tien en 
vijftien jaar oud. En het eten? “Daar 
ga ik niet voor naar Japan, maar 
dat is wel een leuke bijkomstig-
heid. Ik vind Japans eten lekker.” 
Verleden week is een afscheids-
feestje gegeven waarbij alle vrien-
den, familie en kennissen Karel de 
hand hebben geschud. “Dat is het 
enige waar ik een beetje tegenop 
zie. Dat ik mijn vrienden en fami-
lie zo lang niet zie.” Het avontuur 
is meteen goed begonnnen. Door 
de storm liep Karel niet alleen ver-
traging op richting Engeland; daar 
was de aansluiting naar Japan 
vanwege het slechte weer komen 
te vervallen. Karel overnachtte op 
kosten van British Airways in een 
hotel. Ondertussen heeft hij zijn 
eindbestemming bereikt. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 15 maart 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 16 maart 9.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara. Palm-
zondag.
Di. 18 maart 19.00 uur: Boetevie-
ring. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week zijn de vieringen op 
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-11.30 
uur is de kerk open voor bezoek en 
bezinning.

Kerk Maria ten Hemel-
opne-   ming Bakkum
Za. 15 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 16 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara. Palm-
zondag.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 16 maart: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. M. Beitler. Palmpasen. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel. Palmpasen. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche.

Evangelie Gemeente Castricum
Zo. 16 maart 10.00 uur: ArieJan 
Mulder uit Purmerend. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. Tij-
dens de dienst is er kinderopvang: 
crèche voor babies en peuters. 
Verschillende kinderdiensten voor 
alle groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin

Zo. 16 maart 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Limmen
Za. 15 maart 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met kinderkoor. 
Viering met feestelijke Palmpasen 
optocht en uitvoering deel 1 van 
de paasmusical. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 16 maart 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Olling. 
Palmzondag.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 16 maart 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind.

R.K. St. Jacobus de Meerdere
Akersloot
Za. 15 maart 19.00 uur: Commu-
nieviering met herenkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.
Zo. 16 maart 10.00 uur: Palmpa-
senviering met kinderkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 16 maart 10.00 uur: Dienst in 
Akersloot. Ds. van Aller.

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte
Uitgeest
Vrij. 14 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
19.00 uur: Kruisweg.
Za. 15 maart 19.00 uur: Palmpasen. 
Gezinsviering. 
Zo. 16 maart 10.00 uur: Palm- of 
Passiezondag. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo heren. Geen kin-
derkerk en jongerengroep. 
Di. 18 maart 19.00 uur: Marialof.
Do. 20 maart 14.30 uur: Witte Don-
derdag viering m.m.v. Laus Deo in 
Geesterheem.

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: dr. Bakker 19 t/m 21 
maart.

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

Apotheek Limmen, Vuurbaak 
7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-

dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

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

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

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

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. 

Gemeenteraad akkoord 
met plan Dorpsstraat
Castricum – Een meerderheid 
van de gemeenteraad geeft 
groen licht voor het plan voor de 
herinrichting van de Dorpsstraat. 
De raad is ook akkoord gegaan 
met een verhoging van een half 
miljoen euro voor de uitvoering 
van het plan. GroenLinks, Vrij-

eLijst en CKenG zijn tegen, net 
zoals Veilig Verkeer Nederland. 
Zij verwachten dat het idee dat 
auto’s gast zijn in de fietsstraat, 
die de Dorpsstraat moet worden, 
niet haalbaar is. Het plan is tot 
stand gekomen met verschil-
lende belanghebbenden. 

Stilstaan bij ADHD 

Het ROC Nova College ver-
zorgt lezingen voor ouders
Castricum - Het ROC Nova College verzorgt in opdracht van de 
gemeente Castricum een serie van acht lezingen voor ouders 
van kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer veertien jaar. 
‘Sta stil bij ADHD’ is de titel van de vierde lezing op maan-
dagavond 17 maart in de Bibliotheek Castricum. De toegang 
is gratis.

De lezing over ADHD is be-
doeld voor ouders die een 
kind hebben dat extreem be-
weeglijk is, altijd in de weer is, 
overal aan zit, snel is afgeleid 
en niet goed luistert. Kinderen 
met ADHD zijn vaak nergens 
welkom om te komen spelen 
en worden vaak gepest. 

Orthopedagoog Leontien Dirk-
se en klinisch psycholoog Ma-
rijke van der Wal gaan in op de 
kenmerken van ADHD, de im-
pact op het dagelijks leven, de 
ontwikkeling van kinderen met 
ADHD, de oorzaken en behan-
delingsmo-gelijkheden. 
De volgende vier lezingen 

vinden plaats in de komende 
maanden tot de zomervakantie 
en gaan over de overgang van 
de basisschool naar het voort-
gezet onderwijs, autisme, ge-
dragsproblemen en dyslexie.

De lezingen duren van 20.00 
tot ongeveer 22.00 uur en vin-
den plaats in de Bibliotheek 
Castricum. 
De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Aanmelden is gewenst 
en kan via www.novacollege.
nl/lezingen of telefoon 0251-
246867.
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Gemeentegrenzen geen rol 
meer bij uitruk brandweer
Regio - Welk brandweerkorps uitrukt voor een hulpverlening 
of een brand is voortaan niet meer afhankelijk van in welke 
gemeente het incident plaatsvindt, maar welke eenheid het 
snelst ter plaatse kan zijn. Dat is kort gezegd de wijze waar-
op brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord vanaf 12 maart gaan werken. 

De centralist van de Meldka-
mer kijkt bij een alarmering welk 
brandweerauto het snelst aanwe-
zig is. In de praktijk kan het dus 
voorkomen dat bij een brand in 
een bepaalde gemeente het blus-
voertuig van de buurgemeente 
komt voorrijden. Berekeningen 
hebben uitgewezen dat daarmee 
een tijdwinst van 1 tot 11 minuten 
kan worden geboekt.  
Over het opheffen van gemeente-
grenzen wordt in brandweerland 
al geruime tijd gesproken. Het 
lijkt zo logisch. Een brandweer-
auto die het dichtst bij de brand 
of het ongeval geparkeerd staat, 
vertrekt als eerste naar de plek 

des onheils. Toch is het een on-
derwerp dat tot nog niet zo heel 
lang geleden tot soms emotionele 
discussies leidde. ‘Wat moet de 
brandweer van de buren op ons 
werkgebied’, was het gevoel dat 
onder diverse brandweervrijwil-
ligers leefde. In augustus 2005 
zag in  Noord-Holland Noord 
het rapport ‘Regionaal repres-
sief dekkingsplan’ het levenslicht. 
In opdracht van de toenmalige 
Regionale Brandweer Noord-
Holland Noord werd door een 
extern adviesbureau een inventa-
riserend onderzoek gedaan naar 
aanrijtijden van de brandweer. 
Ook mochten de onderzoekers 

analyseren of de brandweerzorg 
op efficiënte wijze gestalte kreeg. 
Nu, ruim twee jaar later, is het op-
heffen van de gemeente grenzen 
voor brandweerzorg bijna een feit. 
Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord, waarin 26 gemeenten sa-
menwerken, volgt daarmee een 
landelijke ontwikkeling. 
Op 12 maart gaat de meldkamer 
over op alarmering die zich niets 
meer aantrekt van een gemeen-
tegrens, maar uitsluitend reageert 
op de dichtstbijzijnde brandweer-
kazerne. Het regionale dekkings-
plan geldt daarbij als uitgangs-
punt. In dat dekkingsplan is de 
volledige regio verdeeld in 3500 
vakjes. Deze vakjes staan gelijk 
aan gebiedjes. In 500 van deze 
3500 gebieden komt voortaan 
een andere, dan het voertuig van 
de ‘eigen’ brandweer voorrijden. 
Dat komt neer op 15 procent van 
alle uitrukken.   

Brand veroorzaakt materiële schade
Castricum - Verleden week dinsdag moest de brandweer uitrukken voor een binnenbrand aan de Dorps-
straat. Aan de achterzijde van de woning verspreidde het vuur zich tussen het dakhout en de dakpannen. 
Het korps Limmen verleende assistentie. De brand kon snel bedwongen worden. Er was wel sprake van veel 
materiële schade. (Foto: Giel de Reus). 

Mensenwensen
Castricum - Men kent ze allemaal wel, de bekende spelletjes 
scrabble, rummikub, ganzenbord en men heeft ze ook waar-
schijnlijk wel eens gespeeld.

Er is een nieuw spel ontwikkeld 
speciaal voor volwassenen met 
levenservaring. Het spel heet 
‘mensenwensen’. Het is geba-
seerd op vijf pijlers: lichaam en 
geest, materiële situatie, sociale 
netwerken, waarden en inspira-

tie en arbeid en presteren. Het 
spel wordt met een groep ge-
speeld en het is de bedoeling 
dat de speler kan vertellen over 
de dingen die hem of haar bezig 
houden en kan luisteren naar de 
verhalen van anderen. Het levert 

vaak zeer interessante gesprek-
ken op.
Het spel ‘mensenwensen’ is 
aangeschaft door de KBO en 
wordt op dinsdag 25 maart tus-
sen 10.00 en 12.00 uur in sa-
menwerking met de Stichting 
Welzijn Castricum gespeeld in 
de tuin van Kapitein Rommel.

Opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 65 65 62 of via de 
email 2info@welzijncastricum. 
nl. De kosten zijn 2,00 euro ex-
clusief koffie en thee.

Avienna
Winnen, wie wil dat nou niet. M’n oom won ooit een 
auto en een smak geld in de postcodeloterij nadat hij 
net was verhuisd. De mensen die voorheen in dat huis 
woonden waren jaren lid geweest maar hadden, je raad 
het al, nog nooit wat gewonnen. En dat maakt mensen 
hebberig en jaloers: zij claimden dat het gewonnen geld 
aan hun toe behoorde. Sommige mensen winnen de 
hoofdprijs en delen hun gewonnen geluk. Ze besteden 
geld aan goede doelen en kopen er een busje voor, zodat 
bevriende allochtonen heen en weer naar hun familie 
kunnen reizen, zo laat een loterijreclame ons geloven. 
Maar in de realiteit gaat het winnen van grote prijzen 
vaak gepaard met echtscheidingen, jaloerse vrienden 
en zelfs faillissement. Was de hoofdprijs van 20 mil-
joen maar 20.000 euro dan zouden er 1000 mensen blij 
gemaakt kunnen worden. Maar de hebberigheid van de 
mens maakt een droomticket naar 20 miljoen verleidelij-
ker. Ook al is de kans om daadwerkelijk te winnen even 
groot als wanneer je een fles op een weiland zet en een 
meeuw er in poept, zei iemand me ooit. Kleinere prijzen 
winnen, daar win je pas wat mee. Afgelopen weekend 
vertelde een vriendin over haar neef die na het win-
nen van een prijsvraag zijn schuur vol had staan met 
senseopads. Bij elke verjaardag of andere gelegenheden 
moest er per se senseo worden gedronken om de schuur 
weer een beetje vrij te krijgen. Het deed me denken aan 
een oud televisiespel waar je je lengte in pindakaas kon 
winnen. Ik was destijds te jong om aan de show mee te 
mogen doen en baal daar nog steeds van. Hopelijk wordt 
het ooit weer eens de prijs bij een televisieshow, wed-
strijd of in de staatsloterij. En dan graag chocopasta. 

Anoek

Interview Nico Bijman  
in de 100 van Castricum
Castricum - Na enige tijd werkzaam te zijn geweest in de gezond-
heidszorg verzorgt Nico Bijman al geruime tijd samen met zijn vrouw 
zelf opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. In hun 
gezinshuis ‘het Kronendak’ in Castricum wonen naast hun eigen drie 
kinderen een groeiend aantal kinderen met een verstandelijke han-
dicap. Op de foto staat Nico samen met zijn vrouw en één van hun 
medebewoonsters. Nico Bijman wordt een uur lang geïnterviewd op 
Radio Castricum 105  donderdag 13 maart tussen 21.00 en 22.00 uur, 
in het programma ‘de 100 van Castricum‘.
(foto: Combi Loek Anderson)
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Alternatief plan Zanderij 
een monster
Als bewoner van de Oude Haarlemmerweg heb ik veel waardering voor 
de bewonerscommissie Castricum Zuid, die zich bezighoudt met de in-
breidingsplannen in de buurt Gasstraat, Beverwijkerstraatweg en Oude 
Haarlemmerweg. Ik ben echter van mening dart de subgroep die daar-
uit voortgekomen is, met het alternatieve stedenbouwkundig plan voor 
geheel zuidelijk Castricum, in de belangenbehartiging te ver is doorge-
schoten. Met dit plan wordt voorbij gegaan aan de strategische visie 
Buiten Gewoon Castricum tot 2030. Daarin staat dat de Oosterbuurt en 
directe omgeving een consolideringsgebied is, dat wil zeggen dat het 
cultuurhistorische karakter van dit gebied behouden moet blijven. Daarin 
past de bouw van 1600 starterswoningen niet. De bewoners langs de 
routes naar en in de omgeving van het Bonhoeffer College zullen niet blij 
zijn met het voorstel om ook het Clusius College daar te vestigen. Het 
plan getuigt nogal van de mentaliteit ‘voor ons de lusten voor anderen 
de lasten’. 
Het is wenselijk dat de sportvelden langs de Beverwijkerstraatweg on-
bebouwd blijven. Het idee om het clubhuis, inclusief de kleedkamers, te 
verplaatsen naar het huidige parkeerterrein van Vitesse ’22 is het over-
wegen waard. Het parkeerterrein achter het station is in het weekend 
voor het grootste gedeelte leeg, dus wedstrijdbezoekers kunnen hun 
auto’s daar goed kwijt. Wel moet voor dat parkeerterrein een betere ont-
sluiting komen. Uitbreiding van de parkeercapaciteit is mogelijk, ook als 
het Clusius College op het terrein van Terlouw en het Groenhuis op dat 
van het vroegere Strawberry Queen komen. Niemand verheugt zich op 
grote aantallen leerlingen voor zijn huisdeur. Ook vanuit dat gezichtspunt 
is het Clusius College op het terrein van Terlouw geen slechte keuze. 
De Beverwijkerstraatweg een is drukke doorgaande weg, maar dat de 
luchtkwaliteit met de komst van het Clusius Collega verder zal verslech-
teren, lijkt mij overdreven. Mij is verteld dat 60% van de leerlingen uit 
de richting Heemskerk/Beverwijk komen. Die leerlingen komen nu ook 
al met hun fietsen, brommers en scooters langs. De route is veilig en 
zij hoeven de spoorwegovergang niet meer te passeren en dat is mooi 
meegenomen met de verwachting dat het treinverkeer zal toenemen. 
Als de subgroep met de voorgestelde de aanleg van een zuidoostelijke 
randweg, geen moeite heeft met de landschappelijke aantasting, begrijp 
ik niet waarom zij niet meteen een westelijke randweg in hun plan heb-
ben opgenomen. Het is een sympathiek idee om op de locatie Kaptein 
Kaas één of twee zorgboerderijen te bouwen. Even sympathiek is het 
om deze in de oorlog door afbraak geteisterde locatie te reserveren voor 
wonen in het groen en daarmee de intieme sfeer van weleer te her-
stellen. De markante boerderij Cronenburg aan de zuidoost rand van 
Castricum heeft een hoge landschappelijke waarde. Met aankoop en 
na restauratie zou Cronenburg als zorgboerderij een nieuwe toekomst 
geboden kunnen worden. 
Ernst Mooij, Castricum. 

Een nieuwe naam 
voor het Kultuurhuis
Op de plaats van Geesterhage zijn grootse plannen voor woningbouw 
en een Multifunctionele Accommodatie, die van de gemeente de be-
laden naam ‘Kulturhus’ meekreeg, naar goed scandinavisch voorbeeld. 
Vanwege de rare spelling werd dat al snel Kultuurhuis, niet te verwar-
ren met de Kultuurkamer, welke naam in de buurt verbasterd werd tot 
KutDuurHuis.
Niet verbazingwekkend dat nu gezocht wordt naar een nieuwe naam, 
die past bij de locatie. Het wordt een prachtige plek met een uitstraling 
naar de hele regio. Een plaats waar cultuur beleefd kan worden. Een 
podium, waar het liefst ook beginnende bands kunnen oefenen in een 
geluidsarme ruimte in de parkeergarage. Wellicht wordt deze culturele 
belevenis gecombineerd met een klein, klein beetje horeca? Een goed-
koop biertje tijdens een concert, een open podium, misschien dat er 
zelfs beginnende bands kunnen optreden? Er blijft zo eigenlijk nog maar 
één naam mogelijk voor de nieuwbouw op Geesterhage: ‘de Bakkerij’.
Marcel Steeman, Castricum.

Alternatief plan Zanderij 
De bedreiging van de Castricummerpolder vanuit Uitgeest lijkt net een 
beetje afgewend, maar nu wordt dit mooie weidegebied  bedreigd van 
binnenuit! De bewonerscommissie Castricum Zuid heeft een alternatief 
bedacht voor de plannen van de gemeente voor de Zanderij. En wat 
voor alternatief! 3000 leerlingen van Bonhoeffer en Clusius samen aan 
de Doodweg is kennelijk minder erg dan 1200 Clusiusleerlingen op het 
terrein van Terlouw volgens de bewonerscommissie. En boer Piet van der 
Hulst kan zijn koeien laten grazen op de campus van het Clusius. En, o ja, 
ook nog een nieuwe randweg, die natuurlijk gefinancierd moet worden 
door 1600 goedkope starterswoningen! Die woningen komen trouwens 
op het groengebied Hendriksveld en de aangrenzende weilanden. Een 
klein missertje is dat de randweg niet mooi aansluit op de ontsluiting van 
de wijk Watergeest, die B & W van Uitgeest zo graag willen bouwen. 
Kortom, met de plannen van Uitgeest - als die toch nog eens gere-
aliseerd zouden worden - en de plannen van de Bewonerscommissie 
Castricum Zuid kunnen we de Castricummerpolder wel vergeten!
Maar alle gekheid op een stokje, het is een duidelijk voorbeeld van NIM-
BY, not in my backyard, niet in mijn achtertuin! Er wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat ook de Oosterbuurt behoort tot de ecolo-
gische hoofdstructuur, dat Cronenburg een provinciaal archeologisch 
monument is, dat de weilanden in die omgeving een agrarische bestem-
ming hebben met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde, 
dat de gemeenteraad in het kader van de strategische visie besloten 
heeft dat er niet gebouwd zal worden langs Breedeweg, Doodweg en 

Oosterbuurt vanwege de cultuurhistorische waarde. Trouwens, de zuide-
lijke tak van de robuuste ecologische verbinding ‘Van kust tot kust’ loopt 
ook door dit gebied. 
Als ik lid van de bewonerscommissie zou zijn - wat ik gezien deze plan-
nen gelukkig niet ben - zou ik het eerst maar eens aan de gemeenteraad  
voorleggen. In het gemeentehuis zal wel een prullenbak te vinden zijn, 
waar het in gestopt kan worden.
Dick Fopma, Castricum

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
26-02-2008: Sanne dochter van M.K. 
Koster en W.S.A. Hogerheijde; gebo-
ren te Akersloot. 29-02-2008: Niels 
Nicolaas Adrianus, zoon van M.C.P. 
Schut en J.M. van Baar, geboren 
te Akersloot. 29-02-2008: Thomas 
Emanuel, zoon van M.P.J. Keijsper en 
D.J. de Haan, geboren te Akersloot. 
03-03-2008: Stijn Hendrikus Bernar-
dus, zoon van H.T. Kleverlaan en A. 
Buter, geboren te Akersloot.

Wonende te Limmen:
25-02-2008: Youri Petrus Antonius 
Richard, zoon van R.C.A.P. Bloedjes 
en S.M. Heijligers, geboren te Lim-
men. 23-02-2008: Quinten Spike, 
zoon van R. Rommel en M.H. Ton, 
geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-02-2008: Vollers, Daniël, wo-
nende te Bakkum en Aalbers, 
Paulien, wonende te Heiloo. 22-02-
2008: Tehupeiory, Louis A. en Oud, 
Josephina C.M., beiden wonende 
te Akersloot. 22-02-2008: Dijkstra, 
Ronald en Boer, Maria C., beiden 
wonende te Limmen. 22-02-2008: 
Kramer, Arjan J.M. en Gol. Adrienne 
J., beiden wonende te Limmen. 22-
02-2008: van Reeuwijk, Gerrit H. en 
Brugman, Natascha, beiden wonen-
de te  Akersloot. 27-02-2008: Leve-
ring, Johannes W.M. en Zonneveld, 
Maria H., beiden wonende te Castri-
cum. 29-02-2008: van Willigen, Jan 
en Vink, Marjon, beiden wonende te 
Castricum. 29-02-2008: de Pree, Pie-
ter L. en van de Giesen, Saskia P.M., 
beiden wonende te Castricum. 03-
03-2008: IJpelaan, Cornelis J.M. en 
Masczyk, Agata A., beiden wonende 
te Bakkum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties: 
29-02-2008: Streefland, Boudewijn 
A. en Muller, Karin, beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-02-2008: Heintzberger, Nicla-
sina T., oud 91 jaar, overleden te 
Beverwijk. 22-02-2008: Vonk, Wil-
helmina M.M., oud 57 jaar, gehuwd 
met E.W.H. Verkaart, overleden te 
Castricum. 02-03-2008: Groene-
veld, Andries G., oud 48 jaar, ge-
huwd met J.A. Kriek, overleden te 
Castricum. 03-03-2008: van Wes-
ten, Margaretha M., oud 83 jaar, 
gehuwd geweest met B. Lute, over-
leden te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
22-02-2008: van der Kooij, Johanna, 
oud 95 jaar, gehuwd geweest met 
B. Best, overleden te Akersloot. 22-
02-2008: Krom, Gerardus C., oud 
86 jaar, gehuwd geweest met A.G. 
Leijen, overleden te Akersloot.

Wonende te Limmen:
23-02-2008 Eisenga, Baukje, oud 89 
jaar, gehuwd geweest met B.H.A.M. 
van der Galiën, overleden te Lim-
men. 24-02-2008: Cupido, Baudina, 
oud 79 jaar, gehuwd met H.J. Dan-
nenburg, overleden te Limmen. 26-
02-2008: van Tuil, Elizabeth, oud 88 
jaar, gehuwd geweest met J. Krom, 
overleden te Limmen. 26-02-2008: 
Kaandorp, Hendricus N.M., oud 50 
jaar, gehuwd met A.J.A. Verduijn, 
overleden te Alkmaar. 01-03-2008 
Zoon, Adriana, oud 90 jaar, ge-
huwd geweest met A.J. Sengers, 
overleden te Limmen. 02-03-2008: 
Brandjes, Johannes P., oud 83 jaar, 
gehuwd met J.L. de Wit, overleden 
te Limmen.

Wonende te Bakkum:
02-03-2008: van Eerden, Geer-
truida E., oud 90 jaar, gehuwd ge-
weest met C.M. Put, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Beverwijk:
25-02-2008: Boergonje, Agatha, 
oud 78 jaar, gehuwd geweest met 
N. Dekker, overleden te Bakkum.
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Deining biedt vrolijke feesten en nieuwe kaart

Jaffa; een restaurant op het 
strand vol lekkere verrassingen

Bakkum – Het wordt steeds leuker op het strand van Bakkum. 
Want na de verschillende soorten uitstekende eetgelegen-
heden die er al waren, wordt nu strandpaviljoen Jaffa omge-
toverd tot een toprestaurant. Jaffa wil het beste uit het leven 
bieden onder de slogan: ‘Life is good! Do what you like, like 
what you do’. 

Chef-kok Ben Oort van het Hof 
van Saksen in Drenthe is aange-
trokken om de regie in de keu-
ken te voeren. 
“Er komt een wereldse kaart met 
onder andere kleine gerechten 
en die worden geserveerd op 
etagères”, vertelt Lars Onrust. 
“We hebben gerechten uit alle 
delen van de wereld, waaronder 
India die zich heeft gespeciali-
seerd in het creëren van heer-
lijke kleine hapjes; tifin & chaat 
voor kenners. Voor vegetariërs 
hebben we onder andere babi 
pangang waar je je vingers wer-
kelijk bij aflikt.” De vis wordt in-
gekocht bij Jan van As die een 
naam heeft opgebouwd met ‘Vis 
en Seizoen’; ecologisch duur-
zame visserij door de vangstsei-

zoenen te respecteren. Tegelijk 
zullen de prijzen heel betaalbaar 
zijn. “Er komt een open keuken 
en de sfeer wordt huiselijk en ge-
zellig trendy. Op het terras komt 
een houtgestookte hottube! Jaffa 
biedt een unieke locatie voor het 
vieren van een feest of receptie. 
Voor scholieren die een feest wil-
len organiseren, wordt een spe-
ciaal tarief gehanteerd.” 
Restaurant Deining, ook van 
eigenaar Richard Groot, maakt 
zich ondertussen op voor de 
paasbrunch, met speciale aan-
dacht voor kinderen, waarmee 
het seizoen wordt gestart. Er 
is nog ruimte voor gasten op 
tweede paasdag. “Officieel gaat 
Deining vrijdag 21 maart van 
start en Jaffa in de tweede week 

van april”, vervolgt Lars. “Voor 
Deining staan weer een aantal 
themafeesten op het programma, 
waaronder Booming Piano’s, elke 
laatste vrijdag van de maand. De 
menukaart van Deining is ver-
nieuwd met een aantal heerlijke 
gerechten. Timo staat als van-
ouds weer in de keuken. Voor 
de kinderen willen we wat extra 
speelattributen realiseren.”
Ondertussen hebben de ver-
schillende eigenaren van de 
strandpaviljoens een stichting 
opgericht: Frissewind. “Samen 
willen wij ook een aantal evene-
menten organiseren. Denk dan 
bijvoorbeeld aan een braderie en 
andere originele activiteiten op 
het strand. Bakkum is wat mij be-
treft hard op weg de leukste bad-
plaats van Nederland te worden!” 
Reserveren voor de paasbrunch 
kan via info@deining castricum.
nl of 0251-674101.

Kijk ook eens op de website 
www.deiningcastricum. nl.  

Kennismaken met de computer
Castricum - Mensen die geen ervaring met de computer heb-
ben en er in een rustig tempo en in een klein groepje eens mee 
willen kennismaken kunnen op maandagmiddag of woens-
dagmiddag terecht in de bibliotheek. 

De Stichting Welzijn Castricum 
en de Openbare Bibliotheek 
Castricum organiseren bijeen-
komsten ‘Kennismaken met de 
computer’. In twee middagen 
van circa twee uur laten mede-
werkers van Gilde Castricum de 
deelnemers kennismaken met 
de basisbegrippen van automa-
tisering. Door middel van korte 
inleidingen, afgewisseld met 
leuke oefeningen, krijgt men 
een idee wat er zoal mogelijk is 
met de computer. 
De bijeenkomsten vinden 
plaats op de bovenverdieping 

van de Openbare Bibliotheek 
Castricum van 14.15 tot 16.15 
uur. De totale kosten bedragen 
11,50 euro. 

Inschrijven en betalen kan men 
bij Gilde Castricum (achter de 
bibliotheek), Geesterduinweg 5 
te Castricum, tel. 656562. Daar 
vindt men de balie van de Stich-
ting Welzijn Castricum. 
Deze is geopend van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
- 12.30 uur en van 13.30 - 15.30 
uur en op vrijdag van 9.00 - 
13.30 uur. 

Tijdelijk onderkomen Aldi
Castricum - Verleden week is begonnen met de bouw van een tijdelijk 
onderkomen voor de Aldi op de Puikman. De supermarkt verhuist van-
wege de herinrichting van het Bakkerspleintje. Als die gereed is, komt 
de Aldi weer terug. (Foto: Giel de Reus).  

Nieuw vanuit Restaurant Johanna’s Hof

Heerlijk ontspannen in 
een fietszetel door het duin
Castricum - Velen genieten van een bezoek aan het Noord-
Hollands duinreservaat. Ieder op zijn eigen wijze: te voet, per 
fiets of te paard. Het duingebied beschikt over een prachtige 
flora en fauna. De bossen en duinen herbergen bijzondere 
planten en paddestoelen, vele bijzondere vlinders en vogels, 
bovendien grazen er Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s. 
Maar het is vooral heerlijk om op ontspannen wijze de frisse 
lucht van de natuur in te snuiven. Wie wil dat nu niet?

Met ingang van dit seizoen biedt 
restaurant Johanna’s Hof de gele-
genheid om een tocht per becak 
(een soort riksja) te maken. De 
fietstocht wordt gereden door een 
gids, die het stuur en de pedalen 
hanteert. Liefhebbers kunnen zich 
– alleen of per tweetal - in een zetel 
onder een beschuttende luifel laten 
rondrijden.
Een speciale kans voor diegenen 
die niet (meer) kunnen fietsen of 
wandelen, bijvoorbeeld doordat zij 
wat minder goed ter been zijn, om 
zich toch over de paden door het 
duingebied voort te bewegen en de 
natuurlijke omgeving te ervaren.
De becak gaat met ingang van 
paaszaterdag 22 maart rijden. In-
stapplaats: restaurant Johanna’s 

Hof. Route: naar eigen keuze over 
verharde fietspaden. Tijdsduur rit: 1 
tot 1,5 uur. Kosten: 12,50 euro per 
rit (1 of 2 personen); inclusief toe-
gang tot duingebied. Langere rit: in 
overleg.
Reservering:  via website www. jo-
hhof.nl of telefonisch 06 29421699. 
Rijtijden: in weekeinde elk uur van 
de dag, maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en circa 12.00 uur.
De gids heeft een goede kennis van 
het duingebied, spreekt verschil-
lende talen en is een geoefend fiet-
ser. Technische hulpmiddelen en 
EHBO-trommel zijn aanwezig. In-
dien gewenst kan voor consumptie 
onderweg gezorgd worden. Mocht 
het weer dit nodig maken, dan is 
een plaid voorhanden.



12 maart 2008  pagina 10

Einde levenswerk Truus Dijkstra 

Ot en Sien poppentaferelen
gaan verhuizen naar Drenthe
Castricum - Ze is tachtig jaar: Truus Dijkstra-Lammerse. Het 
opbouwen en weer afbreken van haar tien taferelen (diora-
ma’s) kost haar zeker twee uur per tafereel. De taferelen zijn 
150 centimeter lang en 60 centimeter diep met daarin mini-
atuurpoppen en allerlei nostalgische meubeltjes, schoolban-
ken, een draaiorgeltje, een potkacheltje enz. 

Het sjouwen met de dozen, het 
in- en uitpakken en het stuk 
voor stuk zorgvuldig neerzetten 
van de poppen en attributen: het 
wordt haar te zwaar. De poppen-
taferelen, die vanaf 1989 tijdens 
dertig tentoonstellingen in het 
hele land te zien waren, gaan 
nu voorgoed naar het museum- 
en monumentendorp Orvelte in 
Drenthe.

Het was Cornelis Jetses, die de 
tekeningen maakte voor het 
boek van Ot en Sien. Truus liet 
zich er jarenlang door inspire-
ren. Met weemoed neemt zij nu 
afscheid van al die met liefde en 
grote zorgvuldigheid gemaakte 
poppen, variërend van 13 tot en 
met 34 centimeter. Zij maakte 
alles zelf, er daarbij steeds aan 
denkend, dat alle verhoudingen 
onderling moesten kloppen. Zo 
boetseerde zij zelf de gezichtjes, 
de handjes en de voetjes van Dar-
wi klei. Ook alle kleertjes naaide 
zij zelf. Met de figuurzaag creëer-
de zij de vele tafeltjes, stoeltjes, 
kasten, enz. In de werkkamer 

van Truus Dijkstra zitten nu alle 
poppen, meubeltjes, enz. keu-
rig verpakt in dozen. Het is een 
indrukwekkende hoeveelheid. 
De poppen gaan voor de laatste 
keer op reis en blijven dan voor-
goed in Orvelte. Althans dat geldt 
voor de vijf poppentaferelen: De 
woonkeuken; Het marktplein; 
Winterpret; Het grutterswinkel-
tje en Het dorpscafé, die vanaf 
21 maart (officiële opening) elk 
seizoen tot en met oktober per-
manent in de oude boerderij ‘De 
Borckerhof’ in Orvelte tentoon 
zullen worden gesteld.
 Waardevolle bijdrage
Truus wordt veel gevraagd voor 
exposities. Zo zullen haar vijf 
andere poppentaferelen ( De 
boerderij; Het erf; De school-
klas, Hollandsche nieuwe en De 
schaapherder) eerst nog vanaf 
29 maart tot en met eind okto-
ber 2008 geëxposeerd worden in 
het streekhistorisch centrum ‘Het 
Oale Meestershuus’ in Slagharen. 
Daarna gaan deze vijf diorama’s 
eveneens naar het museum- en 
monumentendorp Orvelte. Truus 

Dijkstra exposeerde in vele mu-
sea, zorgcentra, gemeentehuizen, 
oudheidkamers, enz. in praktisch 
alle provincies in het hele land: 
onder meer in Hoorn, ’s Heeren-
berg, Gramsbergen, de Fraeyle-
maborg in Slochteren, Ahoy te 
Rotterdam en het Openluchtmu-
sem in Arnhem om er maar eens 
een paar te noemen. Toen haar 
tien taferelen klaar waren, maak-
te zij een boekje, waarvoor haar 
dochter, de bekende fotografe 
Rineke Dijkstra foto’s van de 
diverse werkstukken maakte en 
Truus zelf de verhaaltjes schreef. 
Deze boekjes zullen in Orvelte te 
koop zijn.     
Truus Dijkstra kreeg in de loop 
der jaren vele reacties, zoals: 
“Oh, dat herinner ik me nog van 
thuis” of van “Ja, zo zaten wij in 
de schoolbanken” of “Zo ging 
het op onze boerderij”. Het vast-
leggen van een tijd (1920/1930), 
die voorbij is, dát te laten zien 
aan de vroegere en huidige ge-
neratie, dat is het doel van deze 
creatieve vrouw. Dat haar tien 
poppentaferelen, die zij voorlo-
pig in bruikleen heeft afgestaan 
nu een permanente bestemming 
hebben gekregen maakt haar blij 
en gelukkig. Zij hoopt met haar 
levenswerk een waardevolle bij-
drage te hebben geleverd aan het 
nageslacht. (Marga Wiersma)   

Truus Dijkstra-Lammerse met twee van haar vele nostalgische poppen 
uit de tijd van Ot en Sien.

Positief opvatten of interpreteren 
wat ik eraan kan doen… 
Ik voer geneGeert Wilders 
Ook een gast in ons land 
Door massa’s grote invloed 
Aan de kant met één hand… 
…in plaats van een partij 
Wat willen wij dan doen 
We kunnen toetsen aan toen 
Wie de schoen past trekt ‘m aan 
Doe niets uit een andere naam 
Verantwoordelijke rechtstaat 
Praten over zaken zeer bekwaam 
1, Prijs, Faam voor die terechtstaat 
Op maat voor wie afweegt 
Vergeeft en eenmaal op dreef 
kan helpen, met meer 
Samen sterker in eer 
Verwildering genegeerd 
Heb nooit mensen onteerd 
Spreek niet van verkeerd maar 
Versterk jezelf, durf voor ontwikkeling 
Met ervaringen, positief maken 
Maakbaarheid, geef ‘t maar zin en 
de bons geneGeert. Nu bonst de bom 
We hebben ons bezeerd, aaahh 
Zie het perspectief: heb naasten lief 
Je bent een dief van waarheid, verantwoordelijkheid 
en realiteit als jouw zo geformuleerde doelen 
nog worden bereikt. Dat tot mijn spijt 
Nooit verantwoording en individu uit elkaar 
Onder geen enkele woorden. Onder geen enkele maar. 
Vrijheid = Gelijkheid…. 
Geen daden, geen beelden, blijkbaar geen gevaar 
Ik zie wat ik zie. Ik hoor wat ik hoor 
Ik, persoon, een individu. 
Samen verschillend. Negeer ’t verwilderen 
Ervaar en denk na bij wat je doet! 
©2B (Bert de Geest).

INGEZONDEN

Wordt Thomas de auto-
technicus van het jaar?
Regio -Thomas van Beest van Van der Steen Autobedrijf Heiloo 
strijdt om titel Autotechnicus van het Jaar 2008. Hij neemt het 
daarbij op tegen 87 collega’s. Op woensdag 12 maart buigen zij 
zich in de voorronde over een theorietoets met diverse vragen over 
onder meer veiligheid, communicatie en natuurlijk autotechniek. 

Op basis van de inzendingen belooft 
het een bijzonder spannende strijd 
te gaan worden. Het deelnemers-
veld is zeer gevarieerd, van jong tot 

technische kennis graag meten met 
mijn collega’s”, licht Thomas zijn 
aanmelding toe. Zijn werkgevers 
Joop en Maarten van der Steen 
voegen daaraan toe: “Wij zijn ervan 
overtuigd dat hij goed zal presteren. 
We investeren veel in ons personeel, 
want het is belangrijk dat medewer-
kers zich kunnen blijven ontwikke-
len. Zeker voor een autotechnicus. 
Het vak is lang niet alleen meer 
een kwestie van sleutelen en vieze 
handen. Computers en elektronica 
spelen een steeds belangrijkere rol 
en nieuwe technieken dienen zich 
voortdurend aan.”

oud en van merkdealer tot univer-
seel autobedrijf, maar bij allemaal 
staan de kernwoorden kwaliteit 
en uitdaging centraal. “Ik wil mijn 
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De Lakenhal in Krakau 
Boeiende culturele reis 
Vucas voert naar Polen 
Castricum- De Volksuniversiteit Castricum organiseert van 8 
tot en met 19 september een twaalfdaagse busrondreis naar 
de koninklijke steden Krakau en Warschau en omgeving. Gids 
bij deze culturele reis naar Polen is de in Castricum wonende 
Maria Zaleska, Poolse van geboorte en zeer goed bekend met 
de indrukwekkende cultuur van haar moederland.

Bij aankomst in Polen zijn de 
eerste vier overnachtingen ge-
pland in Krakau, de voormalige 
hoofdstad die de ‘stad van hon-
derd kerken’ wordt genoemd en 
beschouwd wordt als een van 
de mooiste steden van Europa. 
Naast de bezienswaardigheden 
en musea, wordt een bezoek ge-
bracht aan de oudste zoutmijnen 
van Europa, waar al sinds 700 
jaar zout wordt gewonnen. Ver-
der wordt een bezoek gebracht 
aan Auschwitz, het grootste con-
centratie- en vernietigingskamp 
van de nazi’s. Ook in Warschau, 
dat al sinds 1595 de hoofdstad 
van Polen is, worden verschil-
lende bezienswaardigheden be-
zocht. Verder staat een aantal 
stadswandelingen op het pro-
gramma, onder andere door De 
Oude Stad die in de jaren 50 door 
het Poolse volk met piëteit werd 
gereconstrueerd naar de schil-

derijen van Bernardo Bellotto en 
in 1980 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO is opgenomen. 
Ook het geboortehuis van Cho-
pin staat op het programma in 
Zelazowa Wola, waar een piano-
concert wordt bijgewoond. Daar-
naast staat er een voorstelling op 
het programma in het monumen-
tale Grote Theater voor Opera en 
Ballet. Op de heen- en terugreis 
wordt er overnacht in een hotel in 
de omgeving van Berlijn. 

Bel voor meer informatie naar 
reisbegeleider T. Bouwman-Ver-
meulen, tel.: (0251)-658061. In-
schrijven voor deze  Vucas-reis 
kan via het aanmeldingsformulier 
in het Vucas-programmaboekje 
(gratis bij bibliotheken en boek-
handels Castricum en omgeving) 
of via de website www.vucas.nl. 
Vucas is ook te bereiken via info@
vucas.nl of tel.: 0251-670048. 

Keurslagerij Hoogland 
bestaat zestig jaar!
Akersloot – Het is zestig jaar geleden dat de familie Hoogland 
hun woonplaats Vreeswijk inruilde voor het dorp Akersloot om 
daar een slagerij te beginnen. Deze week wordt deze stap uit-
voerig gevierd en alle klanten worden getrakteerd. Want de 
geschiedenis van deze slagerij is succesvol. Ondertussen is 
het de derde generatie die het vakmanschap uitvoert op de 
Julianaweg 31!

De feestweek staat niet alleen in 
het teken van allerlei aantrekke-
lijke aanbiedingen. Op vrijdag 14 
maart wordt een heerlijke proeve-
rij georganiseerd. Bovendien wor-
den er die dag lekkere keursloffen 
gemaakt in de winkel. Bij beste-
ding van 10,00 euro ontvangt elke 
klant vrijdag en zaterdag een bos 
tulpen. Voor de kinderen is er een 
leuke kleurwedstrijd en bij het in-
leveren van de kleurplaat mogen 
zij gratis een greep doen in de 
grabbelton.  
Drie jaar na de Tweede Wereld-
oorlog besloot de familie Hoog-
land om de drukte van de stad 
Vreeswijk de rug toe te keren en 
na een zoektocht viel hun oog op 
Akersloot. Daar werd een slagerij 
geopend die achttien jaar later 
werd overgenomen door Wim en 
Gerda. Sinds 1999 zijn het Guus 
en Jeanette die de touwtjes in 
handen hebben. Samen met chef-
slager Theo, vijf parttime mede-
werksters en vier zaterdaghulpen 
worden de klanten hier op hun 
wenken bediend. 
“Corina werkt dit jaar al twintig 
jaar bij ons in de zaak”, vertelt 

Jeanette. “Marina, Carina en Hen-
nie zijn al ruim tien jaar bij ons en 
Brigitte is onze nieuwe aanwinst. 
Samen vormen wij een ervaren, 
gemotiveerd team waarbij klant-
vriendelijkheid en het bieden van 
service een belangrijke rol speelt.”
Vader Wim en moeder Gerda doen 
het wat rustiger aan. Wim, die 50 
jaar lang zijn vak heeft uitgevoerd, 
is nog een dag werkzaam in het 
bedrijf en Gerda is sinds juli ge-
stopt in de winkel. Zij genieten 
volop van hun vrije tijd.
De metworst, paardenworst, gril-
lworst, rookvlees, cervelaat, os-
senworst, het Bourgondisch ge-
braad, diverse soorten salades én 
de rookworst worden in de eigen 
keuken gemaakt. Deze producten 
hebben dankzij hun uitstekende 
smaak al veel prijzen in de wacht 
gesleept. 
Guus: “Kwaliteit gaat bij ons voor 
alles. Daarom zijn wij ook aange-
sloten bij de Keurslagers waarvoor 
je aan strenge eisen moet vol-
doen. Het lidmaatschap is de of-
ficiële erkenning van ambachtelijk 
vakmanschap. En dat voeren wij 
uit, al drie generaties lang.” 

Deze zomer het vaarbewijs
Regio - Binnenkort start Toplicht 
Opleidingen cursussen Vaarbe-
wijs en Marifonie te Alkmaar en 
Haarlem. Wie nu inschrijft kan 
snel examen doen en heeft deze 
zomer zijn Vaarbewijs. Dat is 
belangrijk, want er wordt inten-
sief gecontroleerd op het steeds 
drukker wordende vaarwater. 
Een cursus omvat 4 of 5 lessen. 
Men leert manoeuvreren, veilig-
heid, meteorologie, voorrangs-

regels, lichten, geluidsseinen, 
tonnen, gebruik waterkaarten, 
kompas, gps, wind en stroom. 
Met VB1 mag men varen op klei-
ne binnenwateren, met VB2 ook 
op IJsselmeer en Waddenzee. 
Het Vaarbewijs is verplicht voor 
motorboten die sneller kunnen 
dan 20 km/uur. Dus ook opblaas-
boten, waterskiën en jetskiën. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.toplicht.nl of 06-12036011. 

Hoog Unicefbezoek op 
de Montessorischool 
Castricum - De Montessorischool staat op woensdagmorgen 
19 maart voor de 33e keer in het teken van Unicef. Gedurende 
de ochtend vinden er allerlei activiteiten plaats om geld in te 
zamelen voor Unicef. Behalve ouders en verdere familie van de 
leerlingen zijn natuurlijk ook andere belangstellenden welkom.

Omdat dit jaar alweer voor de 
33e keer deze Unicefdag door de 
Montessorischool wordt geor-
ganiseerd, komt er speciaal een 
aantal afgevaardigden van Uni-
cef om deelnemers en bezoekers 
aan te moedigen. 

Het komt namelijk niet vaak 
voor dat een school jarenlang 
zo trouw is in de ondersteuning 
aan één goed doel. De activitei-
ten beginnen om 8.45 uur met de 

traditionele Unicef-sponsorloop 
rondom de school. De kinderen 
van de onderbouw lopen 20 mi-
nuten lang rondjes, van de mid-
denbouw 25 minuten en van de 
bovenbouw 30 minuten. Na de 
sponsorloop worden spannende 
en leuke activiteiten in en rond 
de school georganiseerd. Verder 
zijn er allerhande producten te 
koop en wordt een boekenmarkt 
georganiseerd. Het adres is Koe-
koeksbloem 55.  

Workshop
Kennismaken met kleur
Castricum - De nieuwe kledingcollectie voor het voorjaar 
hangt overal in de winkels. Er is een ruime keuze en toch is het 
voor veel mensen soms moeilijk kiezen uit het assortiment. 
Heeft het kledingstuk wel de kleur die erbij past, is het model 
goed en zo ja past het bij het figuur? Allemaal vragen die in de 
paskamer opkomen.

Om er goed uit te zien heeft 
iedereen iets anders nodig. 
Stichting Welzijn Castricum 
organiseert op dinsdag 1 april 
voor mensen van 55 jaar en 
ouder, een workshop ‘kennis-
maken met kleur’ in de tuin van 
Kapitein Rommel. Tijdens deze 
workshop laat de docente zien 
wat kleuren met mensen doet. 
Tevens zal zij een kleurover-
zicht aanreiken om een indruk 
te geven van de mogelijkheden 

die er zijn om op een andere 
manier kleuren te kiezen. Er 
worden stijltips gegeven en er  
wordt uitleg gegeven over de 
belijning van kleding, kapsels, 
de kleur van het haar, make-up 
en brilmonturen.

Docent is Sandra Bolten, kosten 
10,00 euro per persoon exclu-
sief koffie en thee.
Opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum tel. 0251-656562.

Rijbewijs in  
beslag genomen
Uitgeest - Tijdens een laser-
snelheidscontrole  is om 13.15 
uur een 47-jarige automobilist 
uit Amsterdam aangehouden op 
de  Provinciale weg. De man reed 
met een snelheid van 135 km/u 
waar 80 km/u is  toegestaan. Zijn 
rijbewijs is ingevorderd. Tegen de 
man wordt proces-verbaal  op-
gemaakt. 

Brandstoflekkage
Castricum - Donderdagvond 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een brandstoflekkage. Uit 
een aan de W. de Zwijgerlaan ge-
parkeerde auto lekte een flinke 
hoeveelheid dieselolie. De tank 
van de auto is waarschijnlijk lek 
geraakt door een verkeersdrem-
pel of een scherp voorwerp. De 
brandweer kon zich beperken 
tot het plaatsen van een opvang 
bak. De eigenaar die de volgen-
de dag naar de wintersport zou 
gaan moest snel op zoek naar 
een vervangende auto.

Havik in de tuin
Castricum - Vrijdagmorgen trof 
Nel Frederiks, die aan de Jacob 
Rensdorpstraat woont, een havik 
in haar tuin aan. De roofvogel 
had net een onfortuinlijke vogel 
gevangen die hij op zijn gemak 
ging oppeuzelen.  
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Reparaties aan huis en voordelig contract 

EK Computers breidt de
service uit in deze regio
Castricum – Iedereen die in het bezit is van een computer zit 
wel eens met de handen in het haar. Want een computer is dan 
wel een handige uitvinding die niet meer weg is te denken uit 
het dagelijkse leven; als het apparaat niet naar behoren func-
tioneert kan dit veel ergernis en tijdverlies opleveren. Geluk-
kig biedt Ger Buit van EK Computers de ideale oplossing voor 
ondernemers en particulieren! 

Met een computer onder de arm 
naar de winkel en die meteen 
een week kwijt zijn, behoort nu 
tot de verleden tijd. Ger Buit van 
EK Computers komt direct bij de 
klanten thuis om het probleem 
op te lossen en mocht dat niet 
mogelijk zijn dan wordt een leen-
computer of -laptop neergezet. 
Bij EK Computers betaalt men 
50,00 euro per uur, inclusief btw. 
Maar het kan nog beter…
Ger vertelt: “Wie een onder-
houdscontract afsluit met EK 
Computers voor slechts 80,00 
euro per jaar, is zeker van een 
goedwerkende pc. De computer 
wordt eens in de vier maanden 
gecontroleerd op spam, popups 
et cetera. Een keer per jaar wordt 
de computer grondig inwendig 
gereinigd en de harddisk opge-

schoond, waardoor de prestaties 
aanzienlijk verbeteren. De drivers 
van de VGA-kaart, netwerkkaart 
et cetera worden eens per jaar 
aangepast en virussen en spywa-
re worden van de pc verwijderd. 
De software wordt nagekeken op 
fouten en de nieuwste aanpas-
singen van de software worden 
doorgevoerd. En wie thuis over 
meerdere computers beschikt 
betaalt 25,00 euro extra per com-
puter per jaar.” Voor reparatie 
buiten het contract om wordt 
een korting toegepast. Met een 
onderhoudscontract bij EK Com-
puters ontvangt de klant boven-
dien 5% korting op hardware uit 
het toch al niet dure assortiment 
van EK Computers. Ook wanneer 
men geen contract heeft, dan is 
EK Computers het juiste adres 

voor alle voorkomende repara-
ties. En wie op zoek is naar een 
nieuwe computer of software, 
betaalt bij EK Computers geen 
cent teveel.  
“Het kopen van een pc, onder-
delen daarvan of software moet 
een weloverwogen beslissing 
zijn”, vervolgt Ger. “Vragen als 
hoe zwaar gaat u uw computer 
belasten, welke uitbreidingen 
zijn er nodig in de toekomst en 
welke programma´s heeft u no-
dig spelen een belangrijke rol. 
Ik inventariseer daarom eerst de 
wensen en adviseer wat voor de 
beste en de voordeligste koop 
is.” EK Computers is een initia-
tief van Erik Kras en ontstaan uit 
de vraag uit de markt naar een 
betere service als het gaat om 
onderhoud, reparaties en de le-
vering van pc´s en systemen. Kijk 
op www.ekcomputers.nl voor het 
complete aanbod. Momenteel is 
er een laptop voor slechts 499 
euro te koop. 
Bel voor meer informatie naar 
Ger Buit: 06-16443131 of mail 
info@ekcomputers.nl. 

Allegra Strijkkwartet bij 
Iskra klassieke concerten 
Castricum - De klassieke concertserie van Iskra staat dit 
voorjaar in het teken van de strijkinstrumenten onder de 
naam Strijkers in Castricum Klassieke Concerten. Iskra brengt 
steeds jonge, professionele musici van topniveau, soms nog 
op het conservatorium in opleiding zoals het zeer jonge Al-
legra Strijkkwartet op zaterdag 15 maart. 

Er wordt op hoog niveau en met 
veel spelplezier gemusiceerd, 
waarbij de mooiste werken uit de 
uitgebreide strijkkwartetten-litera-
tuur van klassiek en romantiek tot 
20e eeuws aan bod komen. Het 
zeer jeugdige Allegra Kwartet be-
staat uit vier jonge meiden die hun 
eerste successen boekten bij de 
bekende Fancy Fiddlers van Coos-
je Wijzenbeek. Ze behoren nu tot 
de veelbelovende nieuwe lichting 
van de Nederlandse Strijkkwar-
tetten Academie en wonnen de 
tweede prijs in het Charles Hen-
nen Concours. Het zijn Rosanne 
Phillipens 1e viool, Nadia Frissen, 

2e viool, Hannah Strijbos altviool en 
Lidy Blijdorp cello.Zij spelen op za-
terdag 15 maart werken van W.A. 
Mozart KV , D. Shostakovitsj Strijk-
kwartet opus 117 nr 9 in Es en van 
F Mendelssohn-Bartholdy Strijk-
kwartet opus 13 nr 2 in a. In deze 
concertserie volgt op 29 maart 
nog het Arshavir Strijktrio met 
strijkjuweeltjes van Reger, Mozart 
en Beethoven.Alle concerten van 
deze klassieke concertserie zijn 
in de Dorpskerk, Kerkpad 1, aan-
vang 20.15 uur. Er zijn nog kaarten 
verkrijgbaar. Informatie en kaarten 
bestellen bij Iskra op www.iskra.nl 
of tel. 0251 674379.

Open podium Vredeburg 
met gitarist Hans Laduc
Limmen - Op zondag 16 maart 
vindt in Boerderij Vredeburg een 
Open Podium plaats. Het is een 
podium voor iedereen die een 
akoestisch instrument bespeelt 
en graag wil laten horen aan een 
geïnteresseerd publiek waar hij 
of zij mee bezig is. Voorwaarde is 
dat het leuk moet zijn om naar te 
luisteren. De deelnemers krijgen 
tien minuten de tijd om zich te 
presenteren. Er zijn al aanmel-
dingen van een gitarist, zanger, 
pianist en zelfs een gitaartrio 
met Limmer muzikanten. Wie ook 
mee wil doen kan zich opgeven 

bij Marjan: 06-23328955. Ook 
de organisatoren Hans Laduc en 
Marjan Muziek zullen een muzi-
kale bijdrage leveren. De aanvang 
is 15.00 uur en de entree is gratis. 

“Hondenpoepveld moet 
een speelplek worden”
Castricum – Kinderen en volwassenen hebben gehoor gegeven aan een oproep in de krant om toch maar 
vooral naar het gemeentehuis te komen. Op initiatief van een bewoner van de Overtoom, Wynzen Pauzenga, 
diende GroenLinks een motie in om van het hondenpoepveld tegenover De Kern een schoon speelveld te 
maken. Wethouder Hes heeft toegezegd dat er een buurtonderzoek komt. Het spandoek dat donderdag-
avond in het gemeentehuis hing, is nu op het veld te zien. Pauzenga zet zich al twee jaar in om een speel-
plek voor de kinderen in de buurt te creëren. Op de foto is te zien dat het niet fris ruikt op het grasveld.  
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Wie wil maatje zijn? 

Het Maatjesproject kan 
vrijwilligers gebruiken
Beverwijk - Het Maatjesproject Midden-Kennemerland kan weer 
een aantal vrijwilligers gebruiken. Ook mannen worden van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden. Het Maatjesproject is een 
project waarin vrijwilligers sociale steun geven aan mensen met 
een psychiatrische achtergrond, aan mensen met een beperking 
en ouderen. Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer 
die dezelfde interesse of hobby heeft. Zo worden deze twee men-
sen elkaars vaste maatje en ondernemen samen activiteiten. Een 
vrijwilliger investeert ongeveer drie uur per twee weken in zijn of 
haar maatje. Er is een aantal koppels dat veel plezier met elkaar 
heeft. Sommige maatjes kennen elkaar al jaren. Het Maatjespro-
ject wordt ondersteund door Stichting Welzijn Beverwijk, Stich-
ting Welzijn Velsen, Welschap Heemskerk, Welzijn Castricum, 
RIBW, GGZ Dijk en Duin en Roads.   

Eveline is vrijwilligster bij het Maat-
jesproject. Sinds een jaar is zij het 
maatje van Marjolein. Allebei begin 
dertig, hebben ze al veel dingen 
samen ondernomen. Eveline vertelt 
hoe het allemaal begon. 
,,Ik zag een advertentie van het 
Maatjesproject in de krant en heb 
die uitgeknipt. Ik wist dat ik zoiets 
wilde doen, maar had er op dat mo-
ment nog geen tijd voor. Ik heb een 
drukke baan bij Corus en ik deed 
ook nog een opleiding voor het wer-
ken in het opvangteam binnen Co-
rus. Toen ik die had afgerond heb ik 
me gemeld bij Anne-Marie Scholte 
van het Maatjesproject’’.
 
Anne-Marie is volwassenenwerker/
opbouwwerker bij Stichting Welzijn 
Beverwijk. Zij koppelt de maatjes 
aan elkaar en ziet vaak gelijk wie bij 
wie past. Bij de eerste kennismaking 
is Anne-Marie dan ook aanwezig 
om te kijken of het klikt en om infor-
matie te geven. ,,Ik koppel mensen 
die minimaal een jaar elkaars ma-
tje kunnen zijn. Ik hamer er altijd op 
dat er gelijkwaardigheid is bij een 
koppel.’’ 
Tijdens die eerste ontmoeting tus-
sen Eveline en Marjolein maakten 
ze meteen een afspraak voor een 
etentje en een concert in Haarlem. 
Eveline: ,,Behalve Marjolein, waren 
er nog vier bekenden van mij mee. 
Ik ging er met vertrouwen in. Toch 
heb ik me er op verkeken, zo bleek 
later. Marjolein belde me de volgen-

de dag op. Het ging om de finan-
ciën. Zo’n uitstapje was voor haar te 
duur. Ja, misschien is dat niet slim 
van mij, maar dat had ik me totaal 
niet gerealiseerd. Daar hou ik nu 
dus rekening mee. Daarna gingen 
we wandelen, fietsen, bij elkaar 
eten of thee drinken en soms naar 
de film. We willen ook samen gaan 
zwemmen.’’ 

Eveline heeft in het begin moeten 
wennen aan haar rol als maatje. 
Ze zegt geen ervaring te hebben 
met psychische aandoeningen 
en liep tegen gedrag aan, waar ze 
niet meteen mee wist om te gaan. 
Bijvoorbeeld het steeds afzeggen 
van afspraken door Marjolein. ,,Dan 
hadden we een dag en tijd afge-
sproken en dan belde ze vier dagen 
voor die tijd, dat ze niet wilde. Een 
dag later belde ze dat ze toch wel 
wilde en zo ging dat maar door. Ik 
kan in zulke gevallen op Anne-Ma-
rie terugvallen. Zij heeft me verteld 
dat dat bij het ziektebeeld hoort. Ze 
adviseerde me om de afspraak toch 
in mijn agenda te houden. Ik kan 
er nu makkelijker mee omgaan. Ik 
denk nu eerder: het heeft niets met 
mij te maken, maar met de ziekte 
van Marjolein.’’ 
Eveline vindt dat het maatje zijn haar 
niet belast. Ze wist van tevoren een 
beetje wat er kon gebeuren.  De 
twee maatjes zijn inmiddels goed 
aan elkaar gewend. Marjolein durft 
het te zeggen als ze vindt dat het niet 

goed gaat en andersom zegt Eveline  
ook wanneer iets haar niet bevalt. 
Eveline: ,, Als ze nu een afspraak af-
zegt omdat ze moe is bijvoorbeeld, 
dan weet ik dat het echt zo is’’. 
Inmiddels heeft Eveline ook de kring 
mensen rond Marjolein ontmoet. ,,Ik 
ben naar haar verjaardag geweest. 
Marjolein leunt erg op haar moeder 
en daar heb ik ook kennis mee ge-
maakt.’’ 
De twee maatjes spreken ongeveer 
eenmaal in de drie weken af. Tus-
sendoor hebben ze geen telefonisch 
contact. Of er moet iets bijzonders 
zijn. ,,Marjolein belt elke dag met 
haar moeder en toen die een keer 
op vakantie ging, vroeg Marjolein 
of ze mij mocht bellen. Ik vond dat 
goed, maar in overleg met Anne-
Marie heb ik gezegd dat het om de 
paar dagen mocht. Daar hield Mar-
jolein zich keurig aan. We kunnen 
goede afspraken over zulke dingen 
maken. Als ze mij belt, omdat er iets 
aan de hand is en ik heb het op dat 
moment te druk, kan ik dat gewoon 
zeggen. Ik bel haar dan later terug.’’ 
De afspraken vinden overwegend 
doordeweeks plaats en soms in het 
weekeinde. Eveline probeert Marjo-
lein deelgenoot te maken van haar 
leven en zich in te leven in de wereld 
van haar maatje. ,,Ik vertel haar de 
dagelijkse dingen, wat ik leuk vind 
of waar ik trots op ben. Van beide 
kanten beseffen we hoe waardevol 
dit contact is. Ik verwacht niet iets 
terug te krijgen, behalve dat ik zie 
dat het mijn maatje helpt en ik zie 
dat het helpt. Ik zou wel tien maatjes 
willen hebben.’’
Marjolein vindt het op haar beurt 
heerlijk om Eveline om zich heen te 
hebben. (Anneke Araya)
Wie belangstelling heeft voor het 
Maatjesproject of meer wil weten, 
kan contact opnemen met Anne-
Marie Scholte, tel. 0251-220944 of 
e-mailen anne-marie.scholte@wel-
zijnswb.nl.  Hieronder:
Maatje Eveline en Anne-Ma-
rie Scholte, coördinator van het 
Maatjesproject

Interview met Delinquent 
Habits bij BumrushRadio
Castricum - Gezien zijn drukke tijden is het alweer even ge-
leden dat Midnight, de host en dj van de wekelijkse HipHop-
radioshow op radio Castricum105, op pad ging om enkele 
artiesten te interviewen. Dit tij is weer gekeerd. Niet dat het 
minder druk is momenteel, integendeel, maar Midnight wil wel 
exclusief blijven met zijn show en dus weer wat meer tijd be-
steden aan dit soort items. 

Afgelopen donderdag traden de 
Delinquent Habits op in de Pa-
tronaat te Haarlem. Aangezien 
de heren continu de hele wereld 
over touren zijn ze ook regelma-
tig in Nederland te vinden. Voor 
degene die ze nog niet kent even 
een kleine introductie. 
Delinquent Habits, de HipHop 
groep uit ‘the lower-eastside’ van 
Los Angeles, begon in 1991 en 
bestond uit drie leden te weten: 
Yves Irie (MC), Kemo (MC) en dj 
O.G. Style. 
Na vier albums waarvan de laat-
ste is uitgebracht in 2003 houdt 
Kemo (The Blaxican) het voor 
gezien en gaat werken aan een 
solo carrière. Toch gaat de groep 
verder en brengt in 2006 nog een 
album uit genaamd ‘New & Im-
proved’. 
Yves Irie vindt het gezelliger met 
nog een mc op het podium en 
dus neemt hij voor de tour een 

back-up mc mee (tweede van 
links op de foto). 
Het eerste album dat zij uit-
brachten dateert uit 1996 waar-
bij Sen Dog (Cypress Hill) de 
rol van executive producer had. 
De heren staan bekend om hun 
Spaanse invloeden in hun mu-
ziek die dj O.G. Style allemaal zelf 
produceert. Nummers als ‘Here 
Come The Horns’ en ‘Return Of 
The Tres’ zijn toch wel de meest 
bekende. Midnight voelde de 
heren in een zeer goed gesprek 
aan de tand over hoe het er in de 
begintijd aan toeging. Het vele 
touren en natuurlijk het vertrek 
van Kemo uit de groep. 
Beluister het interview zondag 
16 maart tussen 20.00-22.00 bij 
BumrushRadio. Voor frequenties 
en live-internetstream gaat men 
naar www.castricum105.nl en 
voor meer info: info@bumrush 
radio.com.

Midnight en Delinquent Habits

Fusie Dijk en Duin 
en conflict met Roads 
Bakkum - De Raden van Be-
stuur van GGZ Dijk en Duin in 
Castricum en de Parnassia Bavo 
Groep in Den Haag hebben een 
voornemen tot fusie uitgespro-
ken. De Parnassia Bavo Groep 
beschikt naast een aantal de-
centrale locaties, over centrale 
locaties in Capelle aan den IJs-
sel, Den Haag en Alkmaar.
Ondertussen heeft de Stichting 
Roads, de instelling die in 2005 
de dagbestedingactiviteiten voor 
psychiatrische patiënten heeft 
overgenomen van Dijk en Duin, 
aangekondigd dat tachtig man 
personeel weer terugkeert en 
dat de samenwerking wordt op-
gezegd.

Roads zegt in grote financiële 
moeilijkheden te verkeren en dat 
de salarissen niet volledig wor-
den vergoed. Het personeel dat 
recht heeft op een terugkeerga-
rantie komt weer in dienst van 
Dijk en Duin.

Ledenavond K.V.G. 
Limmen - Op 19 maart houdt 
het K.V.G. haar ledenavond in 
de ‘Burgerij’, aanvang 20.00 uur. 
Deze avond komt de Limmenaar 
Jan Castricum vertellen en een 
film laten zien over alles wat er in 
de natuur voorkomt. 
Ook niet-leden zijn welkom.
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Prachtig feest voor 90-jarige Koos!
Castricum - Op 10 maart 1918 werd Koos Veldt geboren. Ne-
gentig levensjaren later is zij de trotse moeder van elf dochters 
en twee zonen en evenzoveel schoondochters en schoonzo-
nen. Zij is bovendien oma van 32 kleinkinderen, acht achter-
kleinkinderen en zijn er drie op komst. Op zondag 9 maart 
werd door haar kinderen een prachtig feest georganiseerd.

Het feest vond plaats in de, voor 
de gelegenheid omgetoverde, 
broeikas aan de Beverwijker-
straatweg. Er was juist voor deze 
plek gekozen, omdat dit de plaats 
is waar Koos samen met Han Bra-
kenhoff het gezin heeft grootge-
bracht en het land bewerkte. Na 
het overlijden van vader Han ging 
het bedrijf over in handen van 
jongste zoon Hans. De broeikas 
was dus de uitgelezen plek om 

het grote feest te vieren.
Natuurlijk had het heel wat voe-
ten in de aarde om een broeikas 
tot een feestgelegenheid om te 
toveren, want om de gasten nou 
letterlijk met de voeten in de aar-
de te laten staan... 
De kas werd voorzien van een 
houten vloer, een heus podium 
voor Koosie, een garderobe, bar, 
zitplaatsen en statafels. Boven-
dien was de ruimte gevuld met 

bloemen, ballonnen en kleurige 
doeken. De kleinkinderen staken 
op de dag zelf de handen uit de 
mouwen in de bediening, achter 
de bar en als parkeerwachters.

Er waren veel mensen voor het 
feest uitgenodigd: broers en zus-
sen van Koos met kinderen en 
aanhang en alle neven en nich-
ten van de Brakenhoff-kant. Dit 
zorgde voor een opkomst van 
meer dan 250 mensen. Iedere 
gast werd ontvangen met een ad-
vocaatje en de gezellige muziek 
van een draaiorgel. En het feest 
bleek naast een verjaardagsfeest 
een heuse reünie voor de Braken-
hoffjes en Veldtjes.  

Bestuurlijke taken van VVV 
Castricum naar Regio VVV
Castricum - De ledenvergadering van de VVV Castricum moet 
op 26 maart een belangrijk besluit nemen. Als de leden daar-
mee instemmen worden de taken van de VVV-ANWB in Cas-
tricum, in bestuurlijke zin, overgenomen door de in Alkmaar 
gevestigde Regio VVV. 

Na 88 jaar houdt de oude Castri-
cumse vereniging dan op te be-
staan. De VVV-ANWB dienstver-
lening, in het stationsgebouw en 
vanuit de steunpunten in Akersloot 
en Limmen blijft onveranderd.  
De VVV werd in l919 opgericht op 
initiatief van de toenmalige burge-
meester Lommen. De opheffing 
vindt nu ongeveer in de achtertuin 
van zijn ambtswoning plaats. De 
vereniging kan bogen op heel wat 
wapenfeiten. Ze heeft zich ingezet 
voor de aanleg van de Zeeweg, 
een goede dienstregeling van de 
spoorwegen en een goede op-

vang van vele pensiongasten. Er 
zijn in het verleden talloze eve-
nementen en wandeltochten ge-
organiseerd. Een mijlpaal was het 
jaar l996, toen het VVV-bestuur 
een overeenkomst sloot voor het 
mede uitvoeren van ANWB-ta-
ken. Het kantoor heeft heel wat 
verhuizingen achter de rug. En-
kele maanden geleden opende 
wethouder Portegies de nieuwe 
vestiging in het NS-station. De 
bijzondere ledenvergadering op 
26 maart begint om 20.00 uur in 
de ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Rommel.  

Groot openingsfeest 
op de Johannesschool
Akersloot -  Het is feest op basisschool Johannes. Het nieuwe 
gebouw wordt op vrijdag 14 maart officieel geopend en tus-
sen 15.00 en 17.00 uur vindt het openingsfeest plaats. Er wordt 
een roofvogelshow opgevoerd en voor kinderen zijn er tal van 
activiteiten. 

De adelaar die te zien is tijdens 
de show staat symbool voor de 
Johannesschool. Een andere 
roofvogel zal de sleutel van het 
nieuwe gebouw aanvliegen. Het 
jongste en oudste kind van de 
school openen daarna symbo-
lisch het gebouw. Daarna laten 
alle kinderen van de Johan-
nes ballonnen op en wordt het 
nieuwe schoollied ten gehore 
gebracht. 
Na deze officiele opening is ie-
dereen welkom in de school. 
Willy Könst, leekracht van groep 
8, vertelt: “Omdat wij een brede 
school willen worden, doen de 
bibliotheek en sporthal de Le-

lie met ons mee. Overal in het 
schoolgebouw zijn activiteiten 
voor kinderen te doen zoals een 
workshop muziek, poppenkast, 
karaoke, kunstverkoop waarvan 
de opbrengst naar het goede 
doel Mama Jane gaat. 

Verder is er schmincken en wor-
den neptattoos gezet, er is een 
fotospeurtocht, het spel raad 
de leraar, voelzakjes, energizers 
(korte spelletjes), grabbelton, 
cake versieren en ga zo nog 
maar even door. De kinderen van 
groep 8 verzorgen deze dag zelf-
gemaakte hapjes. Kortom, volop 
feest!” 

Open dag ViVa! Zorggroep 
Castricum - ViVa! Zorggroep 
doet mee met de jaarlijkse Open 
Dag van de Zorg op 15 maart. De 
vestigingen van ViVa! Zorggroep 
in Heiloo, Uitgeest, Castricum, 
Beverwijk en Heemskerk zijn 
geopend van 10.00 uur tot 13.00 
uur. De open dag is voor alle be-
langstellenden uit de buurt, de 
wijk, toekomstige medewerkers 
en cliënten.

In de gemeente Castricum is 
het woonzorgcentrum De Sant-

mark geopend. In Uitgeest is dit 
woonzorgcentrum Geesterheem 
en in Heiloo woonzorgcentrum 
De Loet. Zo is er onder meer in 
De Santmark alle informatie te 
vinden over werken en leren, 
over solliciteren en aanmelden. 
In Geesterheem is onder meer 
de dagverzorging open en toont 
ergotherapie de aangepaste 
materialen. In De Loet is er een 
tildemonstratie en kunnen cliën-
ten hun wensen op een ludieke 
manier kenbaar maken. 

Lammetjesdag
Limmen - Het is lente op boerderij De Westert. De eerste lamme-
tjes zijn geboren! De jaarlijkse lammetjeskijkdag wordt gehouden 

op zondag 6 april.
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Lustrum Carry’s Music Ma- 
chine op Radio Castricum105 
Castricum - Op maandagavond 17 maart is het precies vijf jaar 
geleden, dat de uit Akersloot afkomstige Carry Munter startte 
met zijn radioprogramma Carry’s Music Machine op Radio 
Castricum 105. In dit programma, dat elke maandagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur te horen is, staat altijd een band 
centraal, de zogenaamde ‘Band Van De Maand’, wat inhoudt 
dat er in elke uitzending vijf nummers van die band worden 
gedraaid, gedurende die maand.

De muziek, die men in dit pro-
gramma hoort, is niet alledaags 
en komt van voornamelijk onbe-
kende bands met de meest uit-
eenlopende stijlen, zoals Punk, 
Folk, Dark Wave, Gothic, Spa-
cerock, Hardrock, Stonerrock, 
Psychedelisch, Ska, Pop, enzo-
voort en komt van over de hele 
wereld.

Om het feit te vieren, dat zijn ra-
dioprogramma 17 maart exact vijf 
jaar bestaat, is er die avond een 
extra lange uitzending, die van 

18.00 tot 23.00 uur zal duren en 
waarin alle bands te horen zul-
len zijn, die de afgelopen vijf jaar 
‘Band Van De Maand’ waren.
Het programma is te beluisteren 
via de etherfrequentie 105.0 FM 
tot ver buiten de regio, of via de 
kabel op 89.0 FM in Akersloot, 
Limmen en op De Woude en op 
104.5 FM in Bakkum en Castri-
cum. Het programma is ook via 
een livestream op de computer 
te beluisteren en deze is te vin-
den op de website van de om-
roep: www.castricum105.nl.

Tentoonstelling Cre-Art 
‘kunstzinnig’ Akersloot
Akersloot - Op zaterdag 15 en zondag 16 maart zal in het 
deels gerenoveerde Sport & Cultureel Centrum ‘De Lelie’ de 
tentoonstelling Cre-Art ‘kunstzinnig’ Akersloot plaatsvinden. 
Dit belooft een speciale editie te worden aangezien dit de 15e 
editie is van ‘kunstzinnig’ Akersloot.

Een groot aantal amateurkun-
stenaars uit de regio zullen op 
de tentoonstelling hun werk 
exposeren. Tevens is er ruimte 
gereserveerd voor hobbyisten. 
Op CREatief kan het publiek sie-
raden, cadeauboeketjes, houten 
decoraties, scrabboeken en de-
copage bekijken.
Op ARTistiek is het volgende 
te bewonderen: Verschillende 
schildertechnieken onder ande-
re: olie, acryl, aquarel, pastel en 
lapjes. Beeldende kunst in onder 
meer brons, steen, keramiek en 
glas, uitgevoerd in abstracte en 
figuratieve vormen. Beide dagen 
zal er een portrettist aanwezig 
zijn, welke onder andere kari-
katuren maakt en tevens zal er 
beide dagen een demonstratie 
gegeven worden van het maken 
van ‘wasbeeldjes’. 
Cre-Art ‘kunstzinnig’ Akersloot 

wil aan een brede groep kun-
stenaars, die met verschillende 
materialen werken, gelegenheid 
bieden hun kunstvoorwerpen 
aan het publiek te tonen. Het 
unieke van Cre-Art is dat de kun-
stenaars de twee dagen van de 
tentoonstelling zelf aanwezig zijn 
om het publiek uitleg te geven 
over hun kunst, het gebruikte 
materiaal en dergelijke.

Men is welkom op Cre-Art ‘kunst-
zinnig’ Akersloot op zaterdag 15 
en zondag 16 maart. De ope-
ning zal zaterdag om 11.45 uur 
gedaan worden door mevrouw 
A. Emmens-Knol, burgemees-
ter van de gemeente Castricum. 
Beide dagen is de tentoonstelling 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis. De ten-
toonstelling is in ‘de Lelie’ aan de 
Rembrandtsingel 3 te Akersloot.

Bakkerij ligt plat
Rouwdienst Wave Zero, 
Third Lane en Minomatic  
Castricum - De Bakkerij ligt plat. Naar aanleiding daarvan 
zullen drie Bakkerijbands zaterdag 15 maart op de Bukkerij-
avond in de Buk Buk in muzikale sfeer afscheid nemen van 
het pand waar jarenlang een jongerencentrum was gevestigd. 
Vanwege de speciale aangelegenheid zal er dit keer in het 
café van de Buk Buk opgetreden worden.

Het geluid van Third Lane neigt 
naar nu-metal maar is te veel-
zijdig om echt in een hokje te 
plaatsen. Invloeden van Incubus, 
Deftones en Tool en als Faith No 
More die rock, metal en funk op 
sublieme wijze combineren zijn 
in hun sound terug te horen. 
Minomatic is één van de meest 
eclectische post-alles-rock 
formaties uit de regio. De laat-
ste tijd weten ze met hun met 
mathematische precisie uitge-

voerde composities en spelend 
met popstructuren steeds meer 
publiek te bekoren in de ver-
schillende poppodia in de regio. 
Wave Zero is een alternatieve 
rockband bestaande uit de twee 
Uitgeesters Willem en Koen die 
zich regelmatig samen met de 
Castricummer Tom in de oefen-
ruimte terugtrekken. Buk Buk 
is te vinden aan de Pastoor van 
Muijenweg te Heiloo en de en-
tree is drie euro.  

VrijeLijst wil meer weten 
over Heer Derkplantsoen 
Akersloot – De VrijeLijst heeft een aantal schriftelijke vragen 
gesteld aan het college over de toekomst van het Heer Der-
kplantsoen. Aanleiding was een krantenartikel waarin gemeld 
werd dat de huidige situatie misschien wel blijft bestaan tot 
2010.

Marian Bleijendaal vertelt: “Na-
vraag bij De Wonerij heeft uitge-
wezen dat de wachtlijst voor ou-
deren enorm oploopt en dat zelfs 
het herplaatsen van de ouderen 
moeizaam verloopt door het be-
perkte aanbod van deze wonin-
gen in de kern Akersloot. Wij zijn 
van mening dat het voorzien in 
passende woonruimte niet alleen  
de verantwoordelijkheid is van 
De Wonerij, maar ook van het 
gemeentebestuur.” Daarom wil 
de VrijeLijst weten of het college 
locaties op het oog heeft waar op 
korte termijn gebouwd kan wor-
den voor deze doelgroep.
“De VrijeLijst ziet een oplos-
sing voor het probleem door het 
plaatsen van woonunits op ge-

meentegrond, waar wellicht in de 
toekomst gebouwd gaat worden 
maar niet op korte termijn”, ver-
volgt Bleijendaal. ”Bijvoorbeeld 
bij de voormalige kwekerij Kers-
sens om in de herplaatsing van 
de huidige bewoners te voor-
zien, zodat men kan starten met 
nieuwbouw op het Heer Der-
kplantsoen. Daarnaast zien wij 
een oplossing in de tijdelijke be-
woning van kleine en goedkope 
woninkjes door starters, de zo-
genaamde woonunits. De Vrije-
Lijst wil graag met de raadsleden 
op werkbezoek naar een locatie 
waar deze woonunits worden 
bewoond. De raadsleden kunnen 
dan een weloverwogen mening 
vormen over deze woonvorm.” 

Lezing over mo- 
derne literatuur 
Castricum - Op woensdag 19 
maart zal José Schlebaum bij het 
Vrouwen Contact Castricum een 
lezing geven over moderne lite-
ratuur. De lezing wordt gegeven 
in ‘de Kern’ aan de Overtoom van 
10.00 tot 12.00 uur.
Ze zal de lezing beginnen met het 
voorlezen uit een een boek, maar 
ze heeft tevens een tas boeken 
uit de moderne literatuur bij zich 
die ze daarna zal bespreken. Er 
is de mogelijkheid om vragen te 
stellen.
José zal tot slot nog een tijdje 
voorlezen , maar uit welk boek is 
nog niet bekend. Leden hebben 
gratis toegang. Belangstellenden 
betalen 4,00 euro. Koffie of thee 
is gratis.

Meditatief dansen
Castricum - In de Stille Week, de 
week voor Pasen, worden in de 
diverse kerken vieringen gehou-
den. Daar klinken de bekende 
woorden en liederen, waarmee 
het lijden en sterven van Je-
zus herdacht worden. Maar ook 
wordt er al vele jaren een avond 
met levensdans gehouden. Dat 
wil zeggen een samen-zijn, 
waarin dansen, tekst, muziek en 
symboliek elkaar afwisselen en 
versterken. Ervaring met dansen 
is niet nodig.
De viering wordt gehouden op 
woensdagavond 19 maart om 
20.00 uur in de Maranathakerk, 
Kleibroek/Pr. Beatrixstraat. De 
kosten bedragen 5,00 euro. Aan-
melden bij: Jenny Appers, tel. 
0251-652729, Willy Eusman, tel. 
0251-651035.

Paranormale 
gezondheids-
beurs zondag 
in De Bloemen
Castricum - Op zondag 16 
maart vindt er een beurs 
plaats in sporthal De Bloe-
men die in het teken staat 
van het paranormale, ge-
zondheid en lifestyle. 
Bezoekers treffen allerlei 
zaken aan die te maken 
hebben met spiritualiteit en 
gezondheid. Men treft er in-
formatie over aurafotogra-
fie, readingen kleurenthe-
rapie, reiki, psychometrie, 
pendelen, voetreflexologie, 
er worden newage artike-
len verkocht, edelstenen en 
aloeveraproducten, er zijn 
magnetiseurs, kaartleggers, 
helderzienden, waarzeggers 
en mediums. 
Bezoekers zijn welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. De en-
tree is vijf euro, kinderen 
tot twaalf jaar hebben gra-
tis toegang. Het adres is De 
Bloemen 71 in Castricum.
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Fietsers aangereden op rotonde
Castricum – Zaterdagmiddag rond 14.30 uur is een echtpaar op de fiets aangereden door een automobilist 
die geen voorrang verleende. Het echtpaar fietste naast elkaar toen de 43-jarige automobilist uit Amster-
dam de vrouw raakte op de rotonde Oranjelaan-Kleibroek. Zij viel tegen haar man aan, die vervolgens ook 
van zijn fiets viel. De vrouw hield beenletsel over aan het ongeval, de man bleef ongedeerd. De automobilist 
verklaarde dat hij de fietsers niet gezien had omdat hij naar de juiste weg zocht. Een van de omwonenden 
vertelde dat hij dagelijks meerdere bijna-ongelukken ziet gebeuren op de rotonde. (Foto: Giel de Reus). 

Verhalenvertellers gezocht
Castricum - De Stichting Wel-
zijn start  in samenwerking met 
de Werkgroep Oud Castricum 
het project ‘Verhalen vertellen’. 
Zij zijn daarvoor op zoek naar 
personen die de naoorlogse 
periode in Castricum hebben 
meegemaakt en daarover willen 
vertellen. Thema’s zijn bijvoor-
beeld particuliere verhuur van 
onderkomens aan badgasten, 
de ervaringen van tuinder tot 
hoogovenarbeider, katknuppelen 

tijdens de Bakkummer kermis, de 
dorpsuitbreidingen, de komst van 
de televisie, de zondagse auto-
files van Egmond naar Castricum 
en noem maar op. De bedoeling 
is dat in een gespreksvorm de 
verhalen tot leven komen. Voor 
nadere uitleg en kennismaking 
zal op dinsdag 25 maart een eer-
ste ontmoeting plaatsvinden voor 
aspirant-verhalenvertellers in de 
Duynkant, aanvang 15.00 uur. De 
Duynkant is het onderkomen van 

de Werkgroep Oud-Castricum 
op de hoek Geverwegs/Duinen-
boschweg. De vervolgbijeenkom-
sten zullen plaatsvinden in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van kapitein Rommel. De bedoe-
ling is dat er 6 bijeenkomsten van 
ongeveer 1,5 uur per ochtend ge-
houden zullen worden. Natuur-
lijk is er koffie en thee. Opgeven 
kan bij de Stichting Welzijn, tel.: 
0251-656562 of per e-mail vcc@
welzijncastricum.nl. 

In de jaren zestig was de televisie nog niet in iedere huiskamer doorgedrongen. Bij belangrijke voetbal-
wedstrijden verdrong het publiek zich voor de etalage van elektronicazaak De Graaf aan de Torenstraat. 
(Collectie Werkgroep Oud-Castricum).

Rina wordt René...
Limmen – Nee, het gaat hier niet om een zware medische in-
greep bij een vrouw die graag man wil worden. Rina Groen-
ten & Fruit wordt René Groenten & Fruit. René Beukers en 
zijn vrouw Trijnie nemen de zaak op de Dusseldorperweg 75  
vanaf 17 maart over. 

René is opgegroeid in de groen-
tewinkel van zijn ouders in 
Schoorl. Daarna heeft ook een 
aantal jaren bij zijn broer in 
dezelfde branche gewerkt. Na 
zijn middelbare schoolopleiding 
heeft René ruim 29 jaar winke-
lervaring opgedaan. Onlangs 
kwam zijn vrouw, ook werk-
zaam geweest in groentehandel 

in Schoorl, met  het bericht dat 
Rina zou stoppen met haar win-
kel. Voorlopig gaan ze de winkel 
op dezelfde wijze voortzetten 
zoals de klanten dat van Rina 
zijn gewend. Een dagelijks vers 
aangeleverd assortiment van 
aardappelen, groenten en fruit 
en natuurlijk vers bereide ge-
sneden groenten en salades.

Reactie Cluster noord op 
maatregelen Schiphol
Regio - Met een inspraakreactie reageert Cluster noord, be-
staande uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo, op de ‘concept-ministeriële 
regeling experimenten’. Met deze regeling mag Schiphol een 
aantal maatregelen uitvoeren die de hinder in de hele Schip-
holregio moeten verminderen. 

De ministeriële regeling bevat 
vier regelingen waarvan drie 
met een maatregel en een met 
vijf maatregelen. Niet alle maat-
regelen hebben gevolgen voor 
de cluster of pakken negatief uit 
voor de regio. Met betrekking 
tot deze maatregelen hebben de 
clustergemeenten geen bezwaar. 
Maatregel 17 – de verlenging van 
de nachtelijke procedures tot 6.30 
uur – stuit echter wel op bezwa-
ren van de cluster. Deze maatre-
gel houdt in dat alle inkomende 
en vertrekkende vliegtuigen 
worden afgehandeld volgens de 
nachtprocedure: een geluidarme 
nadering van het vliegveld. 
De gemeenten onderschrijven 
wél de gedachte achter de maat-

regel, maar vinden deze onvol-
doende doordacht. Dit maakt dat 
het cluster bezwaren heeft tegen 
de maatregel. Sinds de inge-
bruikname van de Polderbaan is 
sprake van een toename van het 
aantal gehinderden en slaapver-
stoorden. 
Door experiment 17 wordt voor 
de duur en het tijdstip van het 
experiment de hinder van vrijwel 
de hele Schipholregio verplaatst 
naar de gebieden die onder de 
aan- en uitvliegroutes van de Pol-
derbaan en de Kaagbaan liggen. 
Het gevolg daarvan is een toena-
me van het aantal ernstig gehin-
derden en slaapverstoorden met 
enkele tientallen procenten in de 
gemeenten van Cluster noord. 

Kinderen centraal op Open Dag 
Ziekenhuis zet 15 maart voor 
iedereen de deuren open 
Beverwijk - Spreekuur bij de poppendokter en zelf een kijk-
operatie uitvoeren. Op zaterdag 15 maart staan kinderen cen-
traal tijdens de Open Dag in het Rode Kruis Ziekenhuis. Van 
10.00 tot 15.00 uur lichten medewerkers en medisch speci-
alisten een tipje van de sluier op voor iedereen die het inte-
ressant vindt om te zien wat er achter de schermen van het 
ziekenhuis gebeurt. 

Speciale aandacht is er dit jaar 
voor de jonge bezoeker. Een 
poppendokter zal de door kin-
deren meegenomen poppen of 
knuffels vakkundig verbinden. 
Naast een tekenwedstrijd is er 
ook een quiz. Daarnaast ver-
toont een ballonnenclown zijn 
kunsten en kunnen kinderen 
zich laten schminken. 
Uiteraard verzorgt het RKZ weer 
rondleidingen door het zieken-
huis. Op de operatiekamer (OK) 
worden de nieuwste operatie-
technieken besproken terwijl 
de bezoeker in het Atrium zelf 
een kijkoperatie kan uitvoeren. 

Er is beweging op de afdeling 
Fysiotherapie terwijl de afde-
ling Verloskunde vertelt over de 
nieuwste mogelijkheden op het 
gebied van pijnbestrijding bij de 
bevalling. 

De centrale hal is ingericht voor 
presentaties van de diverse 
afdelingen met steeds wis-
selende activiteiten. Zo geven 
onze kaakchirurgen een lezing 
over implantaten en wordt bij 
de stand van Personeelszaken 
informatie verstrekt over werken 
in het ziekenhuis en de laatste 
vacatures.
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Pasen bij de wereldwinkel
Castricum - Dit jaar heeft de wereldwinkel weer leuke spullen 
ingekocht voor Pasen. Veel frisse kleuren en natuurlijke mate-
rialen brengen de winkel in wereldse lentesferen. 

Er is veel te vinden in de wereld-
winkel. Devra Mooij vertelt: “Alle 
ingrediënten voor een lekker 
paasontbijt bijvoorbeeld, maar ook 
allerlei mooie handgemaakte pro-
ducten om ook het huis in wereld-
se lentesferen te brengen. Leuk 
voor Pasen, maar ook daarna nog 

steeds toepasselijk. Bijvoorbeeld 
mooie schalen als decoratie voor 
op tafel of om heerlijke gerechten 
in te serveren en mooie beeldjes 
in allerlei soorten en maten.” 
Natuurlijk kunnen de chocolade-
eitjes niet ontbreken met Pasen. 
Devra vervolgt: “De wereldwinkel 

verkoopt Divine paaseitjes van 
Cerro Azul, biologisch en eerlijk 
geproduceerd. Het woord Divine 
zegt het al, goddelijk van smaak. 
Genoeg redenen dus om even 
binnen te lopen bij de wereld-
winkel aan de Smeetslaan. Op dit 
moment wordt er nog steeds hard 
gewerkt voor de deur, maar op de 
fiets en te voet is de wereldwinkel 
gelukkig nog steeds goed te be-
reiken.” 

Boekenweek in de bibliotheek 
Castricum - De 73e Boekenweek, die plaatsvindt van woens-
dag 12 tot en met zaterdag 22 maart, staat in het teken van 
de derde leeftijd ofwel de ouderdom. Bibliotheken, boekhan-
dels en andere organisaties in heel Nederland werken nauw 
samen om van deze boekenweek een feest te maken! In de 
bibliotheken van Castricum, Akersloot en Limmen kan men 
tijdens de Boekenweek terecht voor de verschillende acties 
en activiteiten.

Iedereen van 18 jaar en ouder die 
zich in deze periode als nieuw 
betalend bibliotheeklid inschrijft, 
krijgt een voucher waarmee in 
de boekwinkel gratis het Boe-
kenweekgeschenk opgehaald 
kan worden. Het boekenweek-
geschenk is dit jaar geschreven 
door Bernlef en heeft de titel ‘De 
pianoman’. 
Bernlef liet zich inspireren door 
het waargebeurde verhaal van 
een man die enkele jaren geleden 
aanspoelde op een Engels strand 
en die maandenlang niet kon wor-
den geïdentificeerd doordat hij 
hardnekkig bleef zwijgen. Bern-

lef staat ook centraal in de Boe-
kenweektest. Op speelse manier 
wordt ingegaan op het leven en 
werk van Bernlef en op zijn favo-
riete thema’s. Er is ook een kleine 
prijsvraag aan gekoppeld. 

De Boekenweektest krijgt men in 
Castricum en Akersloot op vrij-
dag 14 maart gratis uitgereikt, 
zolang de voorraad strekt, bij het 
lenen van boeken, cd’s of andere 
materialen. In Limmen wordt het 
geschenkboekje uitgereikt op 
woensdag 19 maart als de bibli-
otheek na een make-over weer 
open gaat. Het is mogelijk een 

verrassingspakket met ‘leeftijdser-
varing’ te lenen. Deze speciaal ter 
gelegenheid van de Boekenweek 
samengestelde tassen zijn gevuld 
met materialen rond het thema. In 
het pakket kan men één van de 
vrijkaarten voor de lezing van Els-
beth Etty op 12 maart aantreffen. 
Op uitnodiging van Toonbeeld Li-
terair en de bibliotheek opent Els-
beth Etty op woensdag 12 maart 
de Boekenweek met een lezing 
om 20.00 uur in de Bibliotheek 
Castricum. 

Joyce Roodnat in Limmen
Joyce Roodnat is journalist en 
schrijft net als Elsbeth Etty voor 
het NRC. Zij is vooral bekend 
door haar boeken over wandelen, 
maar ze schrijft ook romans. Joyce 
verzorgt op uitnodiging van Lim-
men Cultuur en de bibliotheek op 
donderdag 20 maart vanaf 20.00 
uur een lezing in de Bibliotheek 
Limmen.

The Cast geeft voorproefje
Castricum - Musicalgroep The Cast biedt in de nieuwe musical ‘Op zoek naar?’ een scherpe, hu-
moristische en spetterende kijk op alle auditie-realityprogramma’s die de afgelopen jaren op tv zijn 
geweest. Na het succes vorig jaar met de musical Copacabana maakte het artistiek team een eigen 
script met gloednieuwe teksten. In prachtige zang- en dansnummers tonen de leden van The Cast 
hun musicaltalent. The Cast was al te zien op Uit de Kunst in De Bloemen. Maar ‘Op zoek naar? 
wordt in zijn geheel uitgevoerd op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 juni in het Kennemertheater 
in Beverwijk.  

ACW zoekt een nieuwe 
voorzitter en secretaris
Castricum - Ruim 40 jaar geeft de Advies Commissie Wonen 
Castricum (ACW) regelmatig advies aan onder andere bou-
wers, particulieren, ontwikkelaars en architecten. Door een 
goede onderbouwing en argumenten kunnen ze plannenma-
kers wijzen op mogelijke aanvullingen, wat ook weer ten goe-
de komt aan het bouwproject. De afdeling VROM informeert 
de ACW, wanneer er een bouwaanvraag wordt ingediend en 
dankzij deze goede samenwerking zijn ze in staat adequaat 
hier op in te spelen.

Zeer recent hebben zij in samen-
werking met het PGBC (Platform 
Gehandicapten Beleid Castricum), 
de bouwplannen van het raadhuis 
mogen toetsen. Mede door het 
gezamenlijke advies zal er meer 
rekening worden gehouden met 
mensen met een beperking.
De ACW is een onafhankelijk 
commissie en wordt door de ge-
meente gesubsidieerd. Helaas 
zijn ze ook afhankelijk van de me-
dewerking van vrijwilligers, vorig 
jaar hebben zij via de media met 
succes drie nieuwe leden kunnen 
aantrekken. In deze hectische tijd 
hebben veel vrijwilligersorgani-

saties te kampen met een tekort 
aan bestuursleden. Ook de ACW 
treft dit: regulier treden dit voor-
jaar respectievelijk de secretaris 
en de voorzitter af. Tot nu toe is 
het nog niet gelukt hen te vervan-
gen. De voorzittersfunctie zal tij-
delijk worden waargenomen door 
Frank du Long.
Wie na het lezen van deze drin-
gende oproep geïnteresseerd 
is kan contact opnemen met de 
zittende secretaris Hermien Vis-
ser, tel. 0251-654364, e-mail: her-
mien.visser@casema.nl en of Ria 
Baars, tel. 0251-651919, e-mail: 
fam.f.baars@zonnet.nl.

Programma Discovery
Castricum - Tiener- en jongerencentrum Discovery heeft vrij-
dag 14 maart een besloten tienergroep- of klassenfeest. Wie 
ook een feest met de hele klas of eventueel school wil geven 
kan contact opnemen met tiener en jongerencentrum Disco-
very, tel. 0251-675302, e-mail: jongerenwerkcastri cum@pla-
net.nl.

Op zaterdag 15 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 ge-
nieten van een warme maaltijd 
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-
kookfestijn is bestemd voor de 
veertien tot en met 20-jarigen. 

Dinsdag- en donderdagmid-
dag is er een algemene inloop 
voor iedereen van twaalf tot 
en met 20 jaar. Darten, poolen, 
computeren, tafelvoetballen 
en airhockey is allemaal mo-
gelijk. De inlopen starten om 
14.00 uur en eindigen om 17.00 
uur.

Op de woensdag is Discovery 
‘s middags geopend voor de 
jongeren tussen de acht en 
twaalf jaar. Deze week kan 
men het knutselwerk voor 
Pasen afmaken of een super 
groot ei beschilderen. 
Woensdagavond is Discovery 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 
geopend met Music Night. 
Deze week staat er een jam-
sessie op het programma. Wie 
een instrument kan bespelen 
neemt hem mee en plugt in. 
Gehele Backline, drums, ver-
sterkers staan klaar.

Op donderdagavond is er 
filmavond in Discovery tussen 
20.00 uur en 22.00 uur. 
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum.
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Noo?geval nieuwe 
show Music Train 
Castricum - Afgelopen zondag trad zang- en showgroep Mu-
sic Train op in De Bloemen tijdens de Culturele Manifestatie. 
Dit was voor de groep een kans om tien nummers ten gehore 
te brengen, die eveneens in de komende show opgevoerd zul-
len worden op 13, 14 en 15 juni in theater de Beun in Heiloo. 

Anderhalf jaar na het overweldi-
gende succes van ‘Hotel Califor-
nia’ heeft de groep onder leiding 
van dirigent Julian Bremer en 
regisseur Herman Planken weer 
een zelfgeschreven musical in-
gestudeerd ‘Noo?geval’. De rol-
len zijn inmiddels verdeeld en 
de groep is druk bezig met het 
instuderen van de scènes, dans 
en koorpartijen. Op basis van 
nummers van Nederlandse bo-
dem, toneelspel en dans wordt 
het verhaal verteld van Dennis 
Bovenlander en zijn moeder El-
len. Na een brommerongeluk 
belandt Dennis in het zieken-
huis, waar hij wordt behandeld 

door de ‘gladde’ dokter Bernard. 
Met noo?geval is het Music 
Train wederom gelukt een wer-
velende show voor te bereiden. 
Onder begeleiding van een ge-
weldige live band worden zeer 
uiteenlopende nummers van 
Nederlandse bodem meerstem-
mig ten gehore gebracht. 

Onder andere nummers van de 
Golden Earring, Krezip, Herman 
van Veen en Spargo passeren de 
revue. Er is een gelimiteerd aan-
tal kaarten beschikbaar. Kaar-
ten kunnen besteld worden via 
de kassa van De Beun in Heiloo 
www.debeun.nl.

Programmering 
Radio Castricum105
Donderdag 13 maart
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter
18:00 – 19:00 Special Edition – Carry Munter
19:00 – 21:00 Nonstop muziek
21:00 – 22:00 100 van Castricum – Sander Egas
Vrijdag 14 maart
16:00 – 18:00 Afterschool – Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg
Zaterdag 15 maart
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Liefting
17:00 – 19:00 R&B Sport - Rick Dreijer en Bob Brouwensteijn
19:00 – 21:00 Double D - Daan Zonneveld en Daniel Vollers
21:00 – 22:00 Afslag 203 – Ivo de Lange en Lars Baltus
Zondag 16 maart
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight
Maandag 17 maart
18:00 – 23:00 Carry’s Music Machine (5-jarig jubileumuitzending) – Carry 
Munter
Dinsdag 18 maart
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst
Woensdag 19 maart
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 
Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie. Castricum105 is te beluisteren in de ether 
op 105.0FM en op de kabel in Bakkum & Castricum op 104.5FM en in 
Akersloot, Limmen en de Woude op 89.0FM. En wereldwijd via internet: 
www.castricum105.nl.

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482.

Vermist:
Poelven Bakkum: zwarte gecas-
treerde kater met wit streepje op 
de borst, gechipt, 1 jr, Max.

Gevonden:
Oranjelaan/De Santmark, Castri-
cum: roodcyperse gecastreerde 
kater, witte bef doorlopend tus-
sen voorpoten, voor witte voetjes, 
achter sokjes, getatoueerd. 

Boswandeling
Castricum - Op tweede paasdag 
organiseert de Avonturijn in sa-
menwerking met de protestantse 
gemeente een boswandeling die 
afgesloten wordt met een borrel 
in de boshut. De deelnemers zijn 
25 tot en met 45 jaar oud en de 
opzet is om de gemeenteleden in 
de gelegenheid te brengen elkaar 
wat beter te leren kennen. Deze 
activiteit begint om 15.00 uur en is 
om 18.00 uur weer afgelopen. 

Help Lies Vink helpen
Castricum - Lies Vink is alweer een poosje in Nepal en naast 
haar werk in het kinderhuis Shangrila-home is zij volop aan 
het werk voor de straatkinderen in de omgeving van de Bhoud-
danath stupa. 

“Elke avond zoek ik ze op, de 
kleine mannen onder hun kar-
tonnetjes met smalle koppies en 
grote schrikogen. Ik laat momo’s 
aanrukken en warme thee; dat 
is op dat moment het enige wat 
ik kan doen. In dit gebied is nog 
geen opvangshelter zoals we er 
al een paar in de stad hebben. 
Bovendien krijg je ze niet uit hun 
eigen leefgebied vandaan. Hier 
kennen ze de plekken en we-
ten ze waar ze moeten schuilen 
voor grof geweld. Er zijn maar 
een paar mensen die zich het 
lot van deze kinderen aantrek-
ken. Ik heb Tenzing een monnik 
leren kennen en het voor elkaar 
gekregen dat de allerkleinsten 
nu op het terrein van de monni-
ken kunnen slapen. We hadden 
hier de laatse dagen veel regen 
en de kinderen waren drijfnat. 
Toen heeft hij mij geholpen met 
dekens en een droge plek. Het 
is me niet gelukt de kinderen 

in een lodge onder te brengen. 
Zij zijn het uitschot van een arm 
land, verlaten door ouders en 
familie en zij moeten zich maar 
zien te redden. Dat lukt ze dus 
niet zonder hulp; ze vervallen in 
diefstal en lijm snuiven. 
Samen met Tenzing en Joshi 
Rijkmans ben ik nu aan het kij-
ken wat we kunnen doen. Mijn 
wens is een kleine shelter voor 
zo’n vijftig kinderen, dat zou op 
dit moment genoeg zijn. Ze kun-
nen ‘s avonds binnenkomen, 
eten en slapen en moeten de 
volgende dag weer de straat 
op totdat er ruimte komt in kin-
derhuizen zoals ons Shangrila 
home. Maar alles is beter dan 
echt niets hebben. Om deze 
kinderen een menswaardig be-
staan te geven is geld nodig.” 
Een bijdrage kan gestort wor-
den op Fortisbank Castricum 
801275490 t.n.v. Straatkinderen 
van Kathmandu. 

Pasen in ‘t 
Dierenduintje
Castricum - Als eerste activiteit 
in dit jaar kunnen er tijdens de 
paasdagen op zondag 23 maart 
en maandag 24 maart van 11.00 
uur tot 16.00 uur door de kinde-
ren paaseieren gezocht worden 
op het terrein van ‘t Dierenduintje. 
Van te voren aanmelden is niet 
nodig, dus maak er samen met de 
kinderen een leuke dag van. Met 
een beetje geluk komt men tussen 
alle dieren misschien ook wel de 
paashaas tegen. Kinderboerderij 
‘t Dierenduintje bevindt zich ach-
ter het NS-station van Castricum 
aan de Duinenboschweg. Deze 
informatie is ook te vinden op de 
website www.dierenduintje.nl. 

Kom ook naar ViVa! Zorg- 
groep op de Open Dag
Regio - ViVa! Zorggroep doet mee met de jaarlijkse Open Dag 
van de Zorg op 15 maart. De vestigingen van ViVa! Zorggroep 
in Heiloo, Uitgeest, Castricum, Beverwijk en Heemskerk zijn 
geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur. De open dag is voor alle 
belangstellenden uit de buurt, de wijk, toekomstige medewer-
kers en cliënten.

Op bijna elke vestiging van ViVa! 
Zorggroep is een informatie-
markt met alle producten en 
diensten van ViVa! Zorggroep te 
vinden. Tevens wordt de open 
dag gebruikt voor de werving 
van nieuwe medewerkers, leer-
lingen voor de opleidingen, va-
kantiemedewerkers en vrijwilli-
gers. Dus alles op het gebied van 
werken en leren bij ViVa! Zorg-
groep is ook aanwezig. Rondlei-
dingen door het verpleeghuis of 
woonzorgcentrum of een enkele 
woning kan ook op deze dag. 
Daarnaast heeft elke vestiging 
zijn eigen, speciale programma 
samengesteld, zoals het laten 
controleren van bloedsuiker, een 
stoelmassage, bonbons maken, 
de officiële opening van een her-
inneringsmuseum, een gesprek 
met een ouderenadviseur. 
In de gemeente Uitgeest is het 
woonzorgcentrum Geesterheem 
geopend. In Castricum woon-

zorgcentrum De Santmark en 
in Heiloo woonzorgcentrum De 
Loet. 
In woonzorgcentrum Geester-
heem is onder meer de dagver-
zorging open en toont ergothe-
rapie de aangepaste materialen. 
In De Santmark is alle informatie 
te vinden over werken en leren, 
over solliciteren en aanmelden. 
In De Loet is er een tildemon-
stratie en kunnen cliënten hun 
wensen op een ludieke manier 
kenbaar maken et cetera.
Ook in de omliggende gemeen-
ten zijn de vestigingen van ViVa! 
Zorggroep geopend. 
Bij ViVa! Zorggroep vindt men 
een breed pakket aan zorgdien-
sten. Zorg die is toegespitst op 
de vraag en situatie. Zorg aan 
huis, wonen met zorg en allerlei 
producten en diensten op het 
gebied van gezond zijn en blij-
ven. Persoonlijke aandacht staat 
bij ViVa! Zorggroep voorop.
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Tegenslag voor VV Limmen
Limmen - De zondag 1 van VV Limmen heeft onverwacht een 
grote tegenvaller moeten incasseren, de thuiswedstrijd tegen 
Schagen ging met 0-2 verloren. Het team dat de laatste weken 
zo goed presteerde viel deze keer bitter tegen.

Al in de vijfde minuut kreeg Lim-
men de eerste waarschuwing 
van Schagen toen de centrale 
middenvelder bij de tweede paal 
opdook. Via het lichaam van doel-
man Edwin den Breejen en de paal 
ontsnapte de thuisploeg. Zonder 
de geschorste Jeroen Veldt bleek 
het uitermate lastig om lijn in het 
spel te brengen. Toch was ook 
Limmen dicht bij een voorsprong. 
Een fraaie boogbal van Gido Me-
ijer ketste af op de lat. In de acht-
tiende minuut kwam Limmen toch 
op achterstand. Na een scherp 
genomen corner kopte de spits 
van Schagen fraai raak: 0-1. 
Vervolgens kreeg Limmen in de 
33e minuut een uitgelezen kans 
op de gelijkmaker. René Hof werd 
in het strafschopgebied gevloerd. 
De prima leidende scheidsrech-
ter Vlaar kende een penalty toe. 
Bij zijn poging om Limmen naast 
Schagen te schieten vond Hof de 
doelman vervolgens op zijn weg. 
Weer enkele minuten later ont-
snapte Limmen aan de 0-2 toen 
een speler van Schagen de bal 
opnieuw hard op de paal schoot. 
Het bleek uitstel van executie, 

want op slag van rust sloegen de 
bezoekers andermaal toe. Op-
nieuw gebeurde dit koppend na 
een goed genomen vrije trap: 0-2.
Met twee verse wissels probeerde 
Limmen in de tweede helft de ba-
kens te verzetten. Dat lukte zeker 
in het eerste kwartier toen Limmen 
enkele prima kansen kreeg. De in-
zet van Alex de Ruijter werd van 
de lijn gehaald, het schot van Hof 
caramboleerde via de lat over. 
Naarmate de tweede helft vorder-
de verloor Limmen echter de hoop 
op een goede afloop.  Limmen was 
niet de enige topploeg die punten 
verspeelde. Dit keer deden Vios 
en LSVV mee. Hollandia T was de 
lachende derde, terwijl Koedijk en 
zelfs Schagen weer aan het kam-
pioenschap mogen denken. 
Er staan in de vierde klasse nog 
enkele knotsgekke weken te 
wachten en voor Limmen 1 zal 
zondag 16 maart in het teken van 
de revanche staan. Bij winst op 
Berdos kan de tweede periodeti-
tel het team nauwelijks meer ont-
gaan, maar dan zal er zondag uit 
heel ander vaatje getapt moeten 
worden dan tegen Schagen.        

Sportspektakel bij Multi- 
sportpark Berg en Bal
Castricum - Voor de tiende keer organiseert Multisportpark 
Berg en Bal in Castricum weer een jeugdteamdag. Op zondag 
23 maart, eerste paasdag, is het weer zover. Inschrijven kan 
met de klas, sportteam of met vriendjes of vriendinnetjes. Al-
les mag als men maar met vier kinderen inschrijft. Inschrijven 
kan tot 16 maart, bij een groot aantal inschrijvingen volgt een 
loting.

De minimum leeftijd om mee te 
kunnen doen is acht jaar, de maxi-
mum leeftijd is twaalf jaar. Er is ook 
een klas- of elftalprijs te winnen, 
als ze uit dezelfde klas of groep 
komen. Het is de bedoeling dat de 
kinderen verkleed komen als team. 
Er is weer een vol programma met 
een aantal bekende activiteiten, 
zoals klimmen, kratstapelen, boog-
schieten en nog veel meer.
De jeugdteamdag begint om 11.00 
uur (10.30 uur aanwezig), tussen 
de middag is er een lunch en na 
afloop gaat men over tot de prijs-
uitreiking, die tussen 15.30 en 17.00 

uur is. Er zijn weer leuke prijzen te 
winnen.
Voor de opa’s, oma’s, vaders en 
moeders en alle andere belang-
stellenden een goede gelegenheid 
om eens bij Berg en Bal te komen 
rond kijken. 
Voor meer info over de jeugdteam-
dag of andere activiteiten kan men 
contact opnemen met Multisport-
park Berg en Bal, tel. 0251-657070. 
Inschrijfformulieren kan men krij-
gen op de Bloemen 69 in Castri-
cum. Ook is een inschrijfformulier 
te downloaden op de website: 
www.bergenbal. nl.

Dave Versluis begint seizoen 
met tiende plaats in Eersel
Akersloot - Dave Versluis uit MX Team Akersloot is zondag in 
Eersel het KNMV seizoen met een tiende plaats begonnen. In 
de eerste manche reed de rijder uit Assendelft in de beginfase 
rond de vijfde plaats. Deze positie wist hij echter niet vast te 
houden en kwam uiteindelijk op een negende plaats over de 
finish in de eerste manche. 

In de tweede manche zat Dave 
er ook goed bij maar ook ditmaal 
moest hij gedurende de wedstrijd 
plaatsen prijsgeven waardoor hij 
als elfde werd afgevlagd.
Het begon niet helemaal naar 
wens voor Dave, want in de tijd-
training kon hij het juiste ritme 
niet te pakken krijgen. Dave bleef 
echter aanzetten en wist er aan 
het einde van de training toch 
nog een zesde tijd uit te persen.
De start van de eerste man-
che was goed en na een goede 
eerste rond kwam Dave op een 
vijfde plaats voorbij start/finish. 
Dave wilde meer en ging het ge-
vecht aan met de vierde man in 
de wedstrijd. 

Deze positie wist hij kort daarna 
over te nemen maar de vijfde 
man gaf zich niet zomaar gewon-
nen en veroverde zijn positie kort 
daarna terug. In het resterende 
deel van de manche moest de 
rijder uit Assendelft een aantal 
posities prijsgeven en hierdoor 
werd hij in de eerste manche op 
een negende plaats afgevlagd.
Ook in de tweede manche zat 
Dave er goed bij na het vallen van 
het starthek en ditmaal kwam hij 
op een zesde plaats uit de eerste 
ronde. Omdat Dave niet helemaal 

lekker in zijn ritme zat viel hij ge-
durende de wedstrijd terug naar 
een twaalfde plaats. Dave bleef 
doorknokken en wist op een ge-
geven moment de elfde plaats in 
de wedstrijd over te nemen. Deze 
positie wist hij vast te houden tot 
in de slotfase en zo kwam hij in 
de tweede manche op een elfde 
plaats over de finish.

Met een negende en een elfde 
plaats in de manches eindigde 
Dave op een tiende plaats in het 
dagklassement. Aankomende 
zondag staat voor Dave de eerste 
wedstrijd om het Jumbo Open 
Nederlands Kampioenschap in 
Gemert op het programma.

Herenturners TOSS door 
naar halve finale NK turnen
Heemskerk - De herenturners van TOSS Heemskerk hebben 
prima resultaten behaald tijdens de tweede voorronde van het 
Nederlands kampioensschap in Den Helder. De afvaardiging 
van TOSS Heemskerk bestaat naast trainer Rob Hartman uit 
Duco Veldhuizen, Quinten Servinga, Thom Bakker, Stef Duin, 
Dylan Kortekaas, Misha Schram en Mats van Burgel.

Als eerste mocht Duco Veldhuizen 
in actie komen in de derde divisie 
pupil niveau 9. Na een goede en 
constante wedstrijd kon Duco bijna 
het resultaat van de vorige wed-
strijd evenaren. Dit keer mocht de 
tweede prijs mee naar huis worden 
genomen.
Thom Bakker, Stef Duin, Dylan Kor-
tekaas en Misha Schram komen 
allen uit in de tweede divisie instap 
10. Thom Bakker heeft een goede 
wedstrijd geturnd, helaas liep hij 
een podiumplek mis door een klei-
ne misser op het onderdeel voltige. 
Toch wist hij nog de vijfde plek te 
bemachtigen. 
Stef Duijn kon na een ziekteperiode 
zijn normale niveau niet behalen en 
eindigde op de 17e plaats. Dylan 
Kortekaas steeg boven zichzelf uit 
en behaalde na een spannende 
strijd de tweede plaats. Helaas 

mocht hij door een foute punten-
telling het podium niet beklimmen, 
maar krijgt hij de medaille achteraf 
toegezonden. Misha Schram maakt 
grote vorderingen en kon dat tijdens 
deze wedstrijd goed laten zien, een 
zevende plaats was het resultaat.
In de eerste divisie instap 9 heeft 

Mats van Burgel na een nek aan 
nek race de eerste plaats behaald. 
Mede door een hoge score bij zijn 
favoriete onderdeel voltige kon het 
verschil worden gemaakt. Quinten 
Servinga die uitkomt in de talen-
tendivisie instap 8 heeft aan de 
verwachtingen voldaan en kon na 
een spannende strijd het toernooi 
afsluiten met een derde plaats. Alle 
deelnemers van TOSS mogen door 
de behaalde resultaten door naar 
de halve finale die op 12 april  in 
Emmen zal plaatsvinden.
Trainer Rob Hartman is bijzonder 
trots op deze resultaten en ziet zijn 
inspanning en die van zijn pupillen 
beloond. Het is boven verwachting 
dat al zijn pupillen door mogen naar 
de halve finale.

Hafkamp stunt 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 7 maart speelde 
SV Vredeburg ronde 21. Hafkamp 
zorgde voor een verrassing door 
een mindere stand tegen koploper 
B. Stolp magistraal om te buigen 
in een gewonnen toren-dame 
eindspel. R. Termes dacht lang na 
over zijn zetten, maar wist steeds 
het evenwicht te behouden en een 
verdienstelijke remise te bereiken 
tegen Admiraal. Blekemolen keek 
glimlachend om zich heen toen hij 
een volkomen gelijkstaand toren-
pionnen eindspel tot remise bracht 
tegen V.d. Storm. Van der Bult 
kreunde maar vond in een moeilij-
ke stand de juiste remisezet tegen 
Dinkla. Zwart moest in een min-
dere stand steeds schaak geven 
tegen Kos, die genoeg had aan 1 
vergissing om zijn pion beslissend 
te laten promoveren. De Vries gaf 
de pas beginnende Van Vliet gratis 
schaakles en veroverde voldoende 
materiaal voor winst. Borst onder-
schatte de taaiheid van H. Leve-
ring, die geduldig profiteerde van 
de voorbarige aanval en simpel 
won. In groep B kropen Allard de 
Vries en Remi Aafjes dichter naar 
koploper Ozair Dahi door winst op 
Mika Ehlhardt en Karel Voorwalt, 
terwijl Ozair goed wegkwam met 
remise tegen de sterke Sandra 
Hollander. Komende week is het 
paastoernooi. 

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 16 maart 
gaat Amak weer wandelen. De 
Waterlandwandeltocht in Land-
smeer is 15 km. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg. 
Belangstellenden kunnen ge-
woon mee.



12 maart 2008  pagina 28

Castricummers eindigen toch nog bovenaan

AAC mist play-offs na 
bizarre winst CAS RC
Castricum - Waar iedereen dacht dat het alleen nog maar om 
de vierde play-off plaats ging, nam het verloop van de laatste 
competitiedag zowaar nog een verrassende wending. De sleu-
tel voor de plaatsing lag in Castricum en AAC leek het goede 
slot gevonden te hebben.

In de slotfase echter kantelde de 
wedstrijd en wist de thuisploeg 
alsnog een 39 - 17 overwinning 
binnen te slepen. In de slotmi-
nuut echter verzaakten de Am-
sterdammers een mogelijkheid 
om een vierde try te scoren en 
daarmee liepen ze het benodigde 
bonuspunt alsnog mis. De Dukes 
hadden in Den Bosch geen enkel 
probleem met het zwakkere Oi-
sterwijk en bereikten op doelsal-
do toch nog een vierde plaats in 
de rangschikking. Daarin leek ’t 
Gooi lang eerste te blijven, maar 
op de slotdag verloren ze op ei-
gen terrein verrassend van Diok. 
De thuisploeg opende offensief, 
maar zag de Amsterdammers het 
initiatief al snel overnemen. Zo 
stond het al na zeven minuten 0 
– 7 voor de bezoekers en wisten 
ze die marge even later te ver-
hogen tot 0 – 12. Gavin Roberts 
blokkeerde een gekickte bal van 
AAC en Rob Molenaar kon uit 

zijn achtervolging scoren. Storm 
Carroll verzilverde de conversie 
en bij rust was er nog een krappe 
7 – 12 achterstand.
In het tweede bedrijf kwam de 
regerend landskampioen al snel 
op gelijke hoogt via uitblinker 
Roberts en na een kwartier spe-
len was er zelfs voor het eerst 
een voorsprong. Inmiddels met 
een man minder, na een uitzon-
derlijke rode kaart voor een gro-
ve overtreding, profiteerde AAC 
toch van enkele gaten in de altijd 
zo gesloten Castricumse defen-
sie. In de uiterste hoek werd de 
stand weer gelijk: 17 – 17. Na de 
line-outs werd veelvuldig gebruik 
gemaakt van de driving maul en 
daarmee werden veel meters ter-
reinwinst geboekt. Vervolgens 
werd de bal in een volgende 
fase gebracht en uit zo’n situ-
atie scoorde Daniël Zwijnenberg. 
Vanuit deze hoek benutte Carroll 
de conversie. Roberts dirigeerde 

zijn spelers en bracht zelf de bal 
naar de uiterste hoek, waar Luuk 
de Geest klaarstond om af te ron-
den. Met de 29 – 17 was de ban 
gebroken en volgden zelfs nog 
twee tries. Walter van Keulen en 
Daniel McCorkindale schreven 
nog een vijfpunter op hun naam. 
In de slotminuut kon AAC bijna 
nog gebruik maken van enige 
paniek op de Castricumse trylijn, 
maar zij verzaakten deze kans te 
benutten en verspeelden zo uit-
eindelijk zelf de laatste strohalm 
op een play-off plaatsing. Groot 
was de verwondering over het 
verlies van ’t Gooi, waardoor CAS 
RC onverwacht als eerste eindig-
de in de Ereklasse. Zij moeten het 
nu in de play-offs opnemen te-
gen de Dukes. Op paaszaterdag 
22 maart wordt er gespeeld op 
Wouterland; een week later volgt 
de return in Den Bosch. Er wordt 
gespeeld in een best of three en 
mocht een derde wedstrijd nodig 
zijn, dan wordt die begin april in 
Castricum gespeeld. De finale om 
het landskampioenschap is dan 
op zaterdag 12 april in Amster-
dam. ’t Gooi en Hilversum spelen 
om de andere finaleplaats.

Nieuwe cursussen Nordic 
Walking gaan van start
Castricum - Op zaterdag 15 maart is het mogelijk kennis te 
maken met Nordic Walking. Verzamelen bij Johanna’s Hof aan 
de Zeeweg in Bakkum om 10.00 uur. Iedereen wordt in de ge-
legenheid gesteld kennis te maken met deze unieke training 
voor slechts tien euro, inclusief gebruik van poles. 

Daarna kan een korte cursus wor-
den gevolgd van zes lessen om de 
puntjes op de i te zetten. Na deze 
cursus kan men meedoen aan 
de wekelijkse trainingen in het 
prachtige bos en duingebied van 
Castricum! 
Vanaf donderdag 20 maart is er 
iedere week vanaf Johanna ‘s Hof 
ook een training Nordic Walking 
om 18.30 uur. De training is voor 
deelnemers die de techniek be-
heersen en 5-6 km per uur kun-
nen wandelen. 
Voor mensen met een lichte be-
perking en toch lekker willen wan-
delen, is het project Beweeg Mee! 
van start gegaan. In Castricum is 
men welkom op donderdag 20 
maart om 16.30 uur bij Johanna 
‘s Hof.
Nordic Walking is een vrij nieuwe 
tak van sport die is ontstaan van-
uit de langlaufsport. Nordic Wal-
king is een sport welke, mits goed 
uitgevoerd, alleen maar voordelen 
heeft. Eigenlijk hoeft men niet 
meer naar de sportschool, want 
met een half uurtje Nordic Wal-
king per dag, wordt bijna onge-
merkt aan de verbetering van de 
spierfunctie en conditie gewerkt. 
Maar ook is de inwerking van 
de zon en de buitenlucht op ons 
lichaam heel belangrijk. Nordic 
Walking bevordert de zo geroem-
de actieve leefstijl. Nordic Walking 
zorgt ervoor dat sportwandelen 
effectiever wordt doordat de nek-, 
schouder- en armspieren intensief 
worden gebruikt in combinatie met 
het middenrif. Daarnaast worden 
vooral de rug-, buik-, heup- en 
beenspieren optimaal aangespan-

nen. Een juist uitgevoerde tech-
niek doet de totale actieve hoe-
veelheid spiermassa in het gehele 
lichaam doorlopend aanspannen 
en ontspannen. Daardoor ligt het 
totale energiegebruik 20% hoger 
dan bij het sportieve wandelen. 
De ultieme methode om af te 
vallen! De belasting op het hart-
longsysteem neemt toe, terwijl de 
ervaren zwaarte van de training 
niet toeneemt. Het uithoudings-
vermogen neemt reeds toe vanaf 
het allereerste begin. Ook treden 
veranderingen op van lichaams-
samenstelling, cholesterolwaar-
den, bloeddruk en botdichtheid. 
Deze vorm van training is effectief 
zonder dat de belasting op de ge-
wrichten van rug, bekken en be-
nen toeneemt. 
Recent wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat door 
tegengestelde draaibewegingen 
in de wervelkolom de 21 ringen 
in de tussenwervelschijven afwis-
selend spannen en ontspannen. 
Hierdoor wordt de voeding op-
timaal en neemt de kwaliteit toe. 
Ook spannen door deze draai-
bewegingen kleine spiertjes aan 
tussen de wervels, welke verant-
woordelijk zijn voor de stabiliteit 
tussen deze wervels.
Kosten cursus 65,00 euro met 
lidmaatschap Thuiszorg of 75,00 
euro zonder lidmaatschap. Bel 
de Stichting Sportwandelschool 
0229-239447 of Marjan de Weerd, 
gecertificeerd trainer KNAU 
Nordic Walking Nederland, 06-
42138213. Kijk voor meer infor-
matie op de website www.nordic-
walkingschool.nl.  

Mini’s Meervogels kam-
pioen van zaalcompetitie
Akersloot - Zondag speelden 
de mini’s van handbalvereniging 
Meervogels hun kampioenswed-
strijd tegen de mini’s van Koe-
dijk. De winnaar mocht zich de 
kampioen van de zaalcompetitie 
2007/2008 noemen. De ontmoe-
ting tussen de nummer één en 
twee van de ranglijst was eerder 
dit jaar in het voordeel van Koe-
dijk uitgevallen, 8-7. Meervogels 
had dus wat recht te zetten en 

dat deden ze ook! Met een 12-
3 overwinning werden de mi-
ni’s kampioen! Van de veertien 
gespeelde wedstrijden zijn er 
dertien gewonnen, een verloren, 
118 doelpunten voor en 34 doel-
punten tegen. Een prestatie waar 
ze trots op mogen zijn! Nu snel 
weer overschakelen naar het 
veld, want ook daar hoopt men 
het kampioenschap in de wacht 
te slepen. 

Sea Devils heren1 
zaterdag kampioen?
Castricum - Zal het dan eindelijk komende zaterdag 15 maart 
na 20 jaar weer gebeuren dat de heren 1 van basketballclub 
The Sea Devils kampioen wordt?

Het eerste team bestaat uit een 
groep ervaren spelers: Robert 
v.d. Eng, Thijs Engels, Esteban 
Metselaar, Robert Jan Derwig, 
Jeroen Hoffman, Bart Res en de 
jonge talentvolle basketballers 
Stefan Heijne, Fabian Strijder, 
Jeffrey Bouwman en Bob Hollan-
ders die het bijzonder goed met 
elkaar kunnen vinden.
Onder leiding van coach Cees 
Castricum  groeide de overtui-
ging dat dit team dit jaar wel 

eens kampioen zou kunnen wor-
den. Met slechts twee verliespar-
tijen tegen ‘angstgegner’ KFC is 
het na winst komende zaterdag 
voor de concurrenten niet meer 
mogelijkThe Sea Devils te pas-
seren op de ranglijst. Natuurlijk 
moet er wel even gewonnen wor-
den van Onze Gezellen uit Haar-
lem. Volgens de kenners moet dit 
geen probleem zijn! De wesstrijd 
begint om 20.30 uur, publiek is 
welkom.  

HSV in Akersloot
Akersloot - De tweede wedstrijd 
van het nieuwe seizoen werd ge-
vist in het Noordhollandskanaal bij 
Akersloot door HSV. Vrijwel gelijk 
na het beginsignaal werden er 
mooie voorns gevangen en hier en 
daar ook een brasem. In het mid-
den op het laatste nummer van het 
A-vak wist Nico Schouws na weer 
rijkelijk piertjes te hebben geknipt 
mooie brasem te vangen. In het B-
vak had Michiel Kraay ook flink de 
schaar gezet in zijn piertjes, de vis 
werd er dol van, brasem na brasem 
verween in zijn net. Op kop wist 
Teun Kanon een mooi vrachtje vis 
te vangen, maar de winst in het A-
vak ging naar Nico Schouws die 
ruim 8 kilo wist te verschalken. In 
het B-vak was de vakwinst en de 
wedstrijdoverwinning voor Michiel 
Kraay. De weegschaal gaf bijna 
twintig kilo aan, Michiel had wer-
kelijk visles gegeven.

Meervogels wint
met klein verschil
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels is met een krappe 0-
1 overwinning teruggekomen uit 
Beverwijk. Meervogels was sterker, 
maar kon dit niet in treffers uitdruk-
ken. Het team moet het zondag 16 
maart opnemen in en tegen Ilpen-
dam. Meervogels moet om in de 
race te blijven voor de eerste plek 
de volle winst pakken tegen deze 
wispelteurige middenmoter.  

zondag 16 maart 14.00 uur:

Limmen - Berdos
wedstrijdsponsor:	 dennis Beentjes
 interieurBouw keuken enz.

pupil	van	de	week:	 Bas de wiLdt (LiMMen d2)
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Ron van Aanholt nieuwe 
hoofdtrainer Vitesse’22
Castricum - Ron van Aanholt is de nieuwe hoofdtrainer van 
Vitesse’22. Hij heeft afgelopen donderdag een contract gete-
kend voor het seizoen 2008-2009.

De voorkeur voor Van Aanholt 
kwam tot stand na het raadple-
gen van de voltallige selectie. Uit 
een groep van vijftien kandidaten 
heeft de technische commissie 
vier trainers uitgenodigd voor 
een gesprek met de spelersraad.
Van Aanholt heeft als voetballer 
en als trainer vele kampioen-

schappen en promoties meege-
maakt. 
Als speler gebeurde dit voorna-
melijk bij ADO’20 waar hij jaren-
lang op hoofdklasseniveau heeft 
gevoetbald. Als trainer boekte 
Van Aanholt successen bij 
ADO’20, ODIN’59, FC Castricum, 
HSV en FC Uitgeest. Zijn gedre-

venheid en passie voor aanval-
lend voetbal passen uitstekend 
bij de huidige jonge selectie van 
Vitesse’22. 

Ron van Aanholt (midden) bij de 
ondertekening van het contract, 
geflankeerd door van links naar 
rechts A-juniorentrainer Donald 
Boontjes, B-juniorentrainer Je-
roen Smit, voorzitter Gerard Boe-
ters en bestuurslid technische 
zaken Hans Kaandorp.

Vitesse’22 breekt de 
titelrace weer open

Castricum - Met tien man heeft Vitesse’22 zondag de kraker te-
gen De Kennemers gewonnen. Dankzij de 2-1 zege op de kop-
loper mengen de Castricummers zich volop in de titelstrijd.

Uitzicht op een mooi resultaat leek 
verkeken, toen de scheidsrechter 
Vitesse-speler Arjen Brakenhoff het 
veld uitzond wegens het neerhalen 
van een doorgebroken speler. Op 
dat moment leidde Vitesse met 1-0 
dankzij een countergoal van top-
scorer Lennert Beentjes, maar had 
het nog driekwart wedstrijd voor de 
boeg.
Trainer Dick Jan Ente hield zijn spe-
lers, die met de benauwde voor-
sprong de rust haalden, voor om 
aanvallend te blijven spelen en juist 
niet te verdedigen. Desondanks was 
het veldoverwicht in de tweede helft 
voor de bezoekers uit Beverwijk. 
De grootste kans kwam echter op 
naam van Beentjes, die een coun-
tersituatie promoveerde tot doel-
punt. Dit was zijn twintigste van het 
seizoen en een comfortabele voor-

sprong tot gevolg.
De vrije trap waaruit De Kennemers 
de aansluitingstreffer scoorde, kon 
niet meer voorkomen dat de drie 
punten in Castricum bleven. “Aan 
een gelijkspel hadden we niks ge-
had”, weet Ente. “Daarom gaf ik 
mijn spelers in de rust mee dat deze 
wedstrijd onze laatste kans was en 
ze nog meer moesten knokken.”
Dat pakte goed uit. Het team van 
de vertrekkende Ente sluit een im-
posante inhaalrace voorlopig af op 
drie punten van koploper De Ken-
nemers, waar het gat nog niet zo 
lang geleden elf punten bedroeg. 
Afscheid nemen met een kampi-
oenschap? Ente: “Daar ga ik me 
nog niet druk over maken. De Ken-
nemers heeft een pittig programma 
voor de boeg, maar dat geldt ook 
voor ons.”

ADO ’20 De tegenstander die ADO zondag ont-
vangt, het Amsterdamse AFC, zag zondag 
zijn wedstrijd op het laatste moment af-
gelast. Het veld van DWS, waar de derby 
tussen de meest en minst ervaren ploeg 
van hoofdklasse A zou plaatshebben, 
werd door de scheidsrechter als niet be-
speelbaar beoordeeld. 
AFC is de hoogst geklasseerde van de 
clubs die nu nog tussen ADO en de be-
geerde vierde plaats staan. Ton du Cha-
tinier, trainer van de Amsterdammers, die 
volgend seizoen net als Cees Bruinink een 
overstap maakt naar een topclub in het za-
terdagvoetbal, Spakenburg, zal eveneens 
zijn zinnen hebben gezet op die periode-
titel. Toch zal hij met enige zorg uitkijken 
naar de confrontatie op de Vlotter. 
In oktober bleef Du Chatinier in Amster-
dam met zijn team zijn Heemskerkse op-
ponent met 3-1 de baas. Dat gebeurde 
in een wedstrijd met hindernissen. ADO 
nam er de leiding door Patrick Krop, maar 
voor rust werd de stand door de thuisclub 
al naar 2-1 omgebogen. Het beginsignaal 
voor de tweede helft liet lang op zich 
wachten omdat een vervanger voor de 
geblesseerd geraakte scheidsrechter niet 
snel kon worden gevonden. Uiteindelijk 
nam assistent scheidsrechter mevrouw 
Anouk de Jong deze taak op zich. ADO 
zag de achterstand na een kwartier spelen 
in de tweede helft verder oplopen naar 3-
1 en kwam deze klap niet meer te boven.  
AFC presteert deze competitie heel wis-
selvallig. In de wedstrijden op Goed Ge-
noeg kregen naast ADO, ook DWV, West-
landia, Omniworld en DCV een nederlaag 
te slikken. DWS speelde er gelijk. Argon, 

VVSB en VUC namen de punten mee uit 
Amsterdam. Omdat het nieuwe sportpark 
Goed genoeg dit seizoen niet op tijd ge-
reed was werd de uit- en thuisbeurt tus-
sen AFC en Elinkwijk omgedraaid. Zo zien 
we voor AFC in de officiële cijfers een 2-1 
thuisnederlaag en een 1-0 uitoverwinning 
staan. ‘Echte’ uitoverwinningen werden er 
door AFC ook geboekt. VUC en FC Omni-
world bleven met lege handen achter na 
een bezoek van de Amsterdammers. De 
meest opvallende uitslag werd echter op 
het scorebord gebracht tegen Haaglandia. 
Daarop stond na 90 minuten de onwaar-
schijnlijke uitslag van 2-6.
Zo’n resultaat steekt wat merkwaardig af 
tegen de 1-0 nederlaag tegen DCV! Ook 
DWV hield AFC eronder. Deze clubs ko-
men al jaren tegen elkaar uit en de uit-
slag van de derby tussen Noord en Zuid 
blijkt keer op keer onvoorspelbaar. De 2-1 
nederlaag werd door weinigen verwacht, 
maar de historische reeks laat voor DWV 
simpelweg de beste statistieken zien. 
ADO mag daaruit ook enig optimisme 
putten. Vanaf 1988, het eerste jaar in 
ADO’s hoofdklassergeschiedenis bonden 
de twee clubs al 29 keer met elkaar de 
strijd aan. Slechts vijf keer eindigde deze 
zonder winnaar. Tien keer won AFC, veer-
tien keer waren de Heemskerkers te sterk. 
Voor ADO’s laatste nederlaag moeten we 
vijf jaar terug in de geschiedenis. Een 
bloedeloze 0-0 komt in de uitslagenreeks 
op de Vlotter niet voor. Er is alle reden om 
aan te nemen dat er naar traditie weer een 
spannende pot voetbal valt te genieten. Er 
staat voor beide clubs nog voldoende op 
het spel!

AFC stelt zich zelfde doel als ADO

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

AFC

zondag 16 maart
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

Meervogels onder-
uit tegen concurrent
Akersloot - Het zaterdagteam van 
Meervogels ’31 heeft een bittere 0-
3 nederlaag geleden tegen naaste 
concurrent Purmerend. Door de 
winst staan de Akersloters nu 
vier punten achterop. Meervogels 

viel in het eerste bedrijf tegen. De 
ploeg wilde wel, maar het lukte niet 
om te scoren. De goed spelende 
Rolfes kon voor Purmerend in het 
eerste bedrijf twee keer scoren. Na 
de pauze probeerde Meervogels 
terug te komen maar na de 0-3 van 
Buijs was het duel beslist. Meervo-
gels is zaterdag 15 maart vrij.



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
12 maart 2008

Hoorzitting Com-
missie Bezwaar-
schriften Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt op woensdag 
19 maart  2008 vanaf  20.00 uur hoor-
zitting in het gemeentehuis van Castri-
cum. Zie voor meer informatie www.
castricum.nl

WWW.CASTRICUM.NL

Uitwerkingsfase woning-
bouwproject ‘De Klimop’
Het college van burgemeester en wethouders wil in samenwerking met woningbouw-
corporatie De Wonerij op de Klimoplocatie woningen bouwen voor starters. 

Ontwerp
Kuiper Compagnons heeft een steden-
bouwkundige visie voor het gebied opge-
steld, waarin kwalitatieve randvoorwaar-
den van het college zijn opgenomen. Begin 
2007 is aan omwonenden gevraagd hierop 
te reageren. Er kwamen talrijke suggesties 
en er bleek een voorkeur voor een compact 
gebouw met veel groen en water. De ar-
chitect van De Wonerij (FKG) ontwierp een 
cirkelvormig gebouw met een ‘monumen-
taal karakter’. Het gebouw is aan de ene 
kant drie lagen hoog en aan de andere kant 
vijf lagen hoog. Rond het gebouw ligt een 
groot oppervlak aan groene ruimte. In een 
tweede bijeenkomst met omwonenden, in 
oktober 2007, heeft FKG het ontwerp ge-
presenteerd. Over het algemeen waren de 
aanwezigen positief over het resultaat.

Uitwerkingsfase
De ruimte die het huidige bestemmingsplan 

biedt is niet voldoende voor de ontwikke-
ling van het gewenste programma. Dit be-
tekent dat er een vrijstellingsprocedure zal 
moeten worden gestart.

Voor het starten van de procedure is een 
ruimtelijke onderbouwing nodig. De Wo-
nerij is verantwoordelijk voor het aanleve-
ren daarvan. Er wordt nog gewerkt aan de 
benodigde onderzoeken voor deze Ruim-
telijke Onderbouwing. Het Definitieve 
Ontwerp (DO)  en de Ruimtelijke Onder-
bouwing komen met de bouwaanvraag ter 
inzage te liggen bij de gemeente voor de 
vrijstellingsprocedure.

Welstandscommissie
Daarna kan De Wonerij op basis van het 
raadsbesluit hierover starten met het ma-
ken van een DO. Na het afronden van het 
DO wordt het plan aan de Welstandscom-
missie ter goedkeuring voorgelegd.

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.

Interesse in 
een volkstuin 
in Akersloot?
Op dit moment zijn 2 volkstuinen beschik-
baar op de locatie Hoogegeest en 2 halve 
volkstuinen op de locatie Boschweg in 
Akersloot.
De huurprijs voor deze tuinen bedraagt 
€ 31,77 per jaar, voor een hele tuin en € 
15,90 per jaar, voor een halve tuin.

Tevens ligplaatsen beschikbaar voor een 
bootje in het gemeentelijke haventje ‘t 
Stet in Limmen
Verschillende ligplaatsen zijn beschikbaar 
voor een bootje van ongeveer 2 meter 
breed en 3 meter lang, in het gemeente-
lijke haventje ‘t Stet in Limmen. Ook is er 
nog 1 kanoligplaats beschikbaar aan de 
noordkant van het haventje. De huurprijs 
voor deze ligplaatsen bedraagt € 49,16 per 
jaar per ligplaats. 

Mocht u interesse hebben in een volkstuin 
of in een ligplaats, dan zien wij graag uw 
schriftelijke reactie tegemoet. U kunt deze 
sturen aan de gemeente Castricum, ter at-
tentie van het team Grondzaken, Postbus 
1301, 1900 BH te Castricum, onder ver-
melding van volkstuin Akersloot/ligplaats 
Limmen.

Mocht u na het lezen van deze informatie 
nog vragen hebben dan kunt u contact op-
nemen met het team Grondzaken. Bereik-
baar op telefoonnummer (0251) 661127.



Agenda
Raadsplein
20 maart 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Herinrichting Dorpsstraat
19:30 - 21:00 Diverse verordeningen:

Verordening Cliëntenparticipatie WWB
Afstemmingsverordening
Reïntegratieverordening
Verordening Kinderopvang

20:00 - 21:00 Bestemmingsplan Bakkum

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 6 maart 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

21:30 - 22:00 Vervolg herinrichting Dorpsstraat
21:30 - 22.00 Huwelijken en huwelijkslocaties 

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:15- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Parkeren gemeentehuis / Kultuurhuis

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

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

Huisbezoek ouderen speelt 
in op wensen en problemen
Omdat ouderen zo lang mogelijk zelf-
standig willen wonen is het, ook voor de 
gemeente van belang, een goed beeld te 
hebben van de leefsituatie van ouderen.
Om deze reden is het project ‘Preventief 
Huisbezoek’ gestart.  Alle inwoners van 
75 jaar en ouder worden door middel van 
een huisbezoek geïnformeerd over allerlei 
mogelijke voorzieningen voor ouderen in 
Castricum.

Brieven
Iedere zelfstandig wonende inwoner van 
75 jaar of ouder in de gemeente Castricum 
ontvangt een brief van de gemeente. In 
deze brief wordt gevraagd of men prijs stelt 
op een huisbezoek. Met het invullen van 
de bijgevoegde antwoordkaart kunt u uw 
belangstelling aangeven. De gemeente zal 
uw gegevens vervolgens doorgeven aan de 
Stichting Welzijn Castricum. Een vrijwilli-
ger van de Stichting zal telefonisch contact 
met u opnemen om een afspraak voor  een 
huisbezoek te maken.

Seniorenvoorlichters
‘Seniorenvoorlichters’ vertellen u tijdens 
het huisbezoek waar u hulp voor uiteenlo-
pende zaken kunt aanvragen, of daarover 
informatie kunt krijgen. 
Tot nu toe hebben de Seniorenvoorlichters, 

vrijwilligers die opgeleid zijn door Stich-
ting Welzijn Castricum, al vele bezoeken 
gebracht. De reacties zijn zeer positief. Er 
blijkt namelijk een aanzienlijk aantal oude-
ren te zijn dat niet weet waar men hulp kan 
krijgen en van welke voorzieningen men 
gebruik kan maken. Ook over de nieuwe 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) bestaan vaak nog vragen.

Omdat we niet iedereen op hetzelfde mo-
ment kunnen aanschrijven doen we dat in 
verschillende rondes verspreid over het jaar 
2008. Medio maart 2008 start een nieuwe 
bezoekronde. Hiervoor krijgen rond de 200 
ouderen van 75 jaar en ouder binnenkort 
een brief waarin hen een huisbezoek aan-
geboden wordt. Indien u geïnteresseerd 
bent kunt u de antwoordkaart invullen en 
aan de gemeente retourneren. Kort daarna 
wordt telefonisch contact met u opgeno-
men en een afspraak met u gemaakt voor 
het huisbezoek.
Er zijn geen kosten verbonden aan het 
huisbezoek.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met:
Gemeente Castricum, Het Zorgloket
mw. Anneke Kuiper of mw. Miriam de Jong 
(0251) 661 332

Fietsen voor Spitak
Op initiatief van de leden van stichting 
Spitak staat op 2 augustus 2008 een reis 
naar de gelijknamige stad gepland. Tien 
Castricummers starten daar een fietstour-
tocht van ongeveer 730 kilometer die ook 
weer eindigt in Spitak. Spitak en de ge-
meente Castricum worden hierdoor dich-
ter bij elkaar gebracht.  Dit alles voor een 
goed doel, namelijk het onderzoek naar 
baarmoederhalskanker bij 6000 vrouwen. 
Daarna  kan een beroep worden gedaan 
op subsidie van het ministerie van Volks-
gezondheid van Armenië. Verder kunnen 
culturele, maatschappelijke, economische, 
sportieve en andere ontwikkelingen plaats-
vinden.

Grote ramp
Op 7 december 1988 sloeg het noodlot toe 
in Armenië. Een groot deel van het Aziati-
sche land werd verwoest door een zware 
aardbeving. Duizenden overleefden de 
ramp niet. Meer dan een half miljoen men-

sen werden dakloos. De stad Spitak werd 
zelfs bijna volledig verwoest. Bijna 20 jaar 
na dato is men nog steeds bezig met de 
wederopbouw.

Project
De stichting Spitak is ongeveer acht jaar 
geleden in het leven geroepen. Inmiddels 
maakte de stichting enkele reizen naar deze 
stad. En andersom kwamen twee Armeniërs 
naar Limmen, waaronder arts Ardo. Dank-
zij zijn daadkracht is nu een project gestart. 
Als dit project slaagt kunnen 6000 vrouwen 
worden onderzocht op baarmoederhals-
kanker. Ziekenhuisopname met operatie 
kosten veel geld en dat hebben de meeste 
mensen daar niet. Daarom is dit onderzoek 
noodzakelijk. Voor het onderzoek is 7000 
euro nodig. Dit bedrag wil de stichting door 
middel van donaties bij elkaar krijgen. Heeft 
u interesse, dan kunt u een bedrag storten 
op rekeningnummer 336482043 ten name 
van de stichting Vriend Spitak-Limmen.

Minder hinder door hogere aanvliegroute
Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de hinder van laagvliegende vliegtuigen 
te verminderen. De eerstvolgende pilot start morgen. Een hogere nachtelijke aanvlieg-
route zal minder overlast geven. Door het volgen van een aangepast pad waarop het 
vliegtuig vliegt verhoogt het startpunt van de daling.

Geluidsarme daling
Bij de huidige starthoogte (4000 voet, onge-
veer 1200 meter) is de daling vrij vlak, zodat 
de vliegtuigen praktisch horizontaal moeten 
vliegen om niet onder het voorgeschreven 
dalingspad te komen. Voor een hoger begin-
punt bij de daling is er een steiler pad naar 
de landingsbaan nodig. Dit zorgt dan voor 
continue, geluidsarme daling waarbij minder 
motorvermogen wordt gebruikt. Eerst zal al-
leen bij goed zicht het hogere pad worden 
gebruikt. Op termijn, als hiermee ervaring is 
opgedaan, zal deze voorgeschreven nacht-
nadering ook tijdens slecht zichtomstandig-
heden worden gevlogen.

Apparatuur
Daarnaast promoot Luchtverkeersleiding 
Nederland het gebruik van betere naviga-
tieapparatuur (P-RNAV) in vliegtuigen. Dat 
heeft ertoe geleid dat de overheid deze 
apparatuur vanaf medio 2008 ‘s nachts 
verplicht stelt. Hierdoor kunnen voortaan 
alle vliegtuigen volgens de geluidsarme 
naderingsprocedures naar de Polderbaan 
vliegen.

Effect
Verwacht wordt dat deze maatregel zal 
leiden tot minder hinder in en nabij Cas-

tricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot. 
Aan het eind van 2008 / begin 2009 zal de 
maatregel geëvalueerd worden. 

Tafel van Alders 
Deze proef maakt deel uit van de afspraken 
die zijn gemaakt aan de Tafel van Alders. 
Dit overlegorgaan is in december 2006 
opgericht met als doel de groei van de 
luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking 
en de kwaliteit van de omgeving met alle 
betrokken partijen gezamenlijk uit te wer-
ken voor de korte (tot en met 2010) en de 
middellange termijn (2018/2020). Onder 
leiding van de onafhankelijke voorzitter 
Hans Alders zitten de volgende deelnemers 
aan tafel: Het Rijk (vertegenwoordigers van 
de ministeries van Verkeer & Waterstaat en 
van VROM), de luchtvaartsector (Schiphol 
Group, KLM, Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL), de provincie Noord-Holland, 
de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, 
Haarlemmermeer en Uitgeest en vertegen-
woordigers van omwonenden van Schiphol 
via de CROS (Commissie Regionaal Over-
leg luchthaven Schiphol) en de VGP (Ver-
eniging Gezamenlijke Platforms). 

Meer informatie over hinderbeperkende 
maatregelen en pilots op www.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:
280208 Zeeweg 36 (strand) in Castricum

Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Jaffa’
Zeeweg 22 (strand) in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Deining’

290208 Kastanjelaan 39 in Castricum
Het plaatsen van een carport



Kastanjelaan 47 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak
Kastanjelaan 33 in Castricum
Het plaatsen van een erker
Rijksweg 90b in Limmen
Het uitbreiden van de woning

030308 Henri Dunantsingel 48 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

040308 Meester Ludwigstraat 6 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Torenstraat 19 in Castricum
Het plaatsen van een garage
Torenstraat 21 in Castricum
Het plaatsen van een garage
Koningsweg 34 in Akersloot
Het plaatsen van een veranda

050308 Duinenbosch 3 in Bakkum
Het realiseren van een theehuis
Oosterbuurt 5 in Castricum
Het nieuwbouwen van de schuur
De Wieken 19 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuis en een veranda
Stierop 4 in De Woude
Het slopen van een aantal opstallen en het 
verwijderen van asbest

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 20 februari 2008 stond:
120208 Prins Mauritsstraat 32

Het plaatsen van dakkapellen
Dit moet zijn:
120208 Prins Mauritsstraat 32

Het plaatsen van een dakopbouw

AAnvrAgen
vrIjStellIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 maart 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Zomerschoon 12 in Limmen

Het plaatsen van een tuinhuisje

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 maart 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Kerklaan 7 in Akersloot

Het realiseren van een tijdelijke woonruimte 
voor een periode van 2 jaar

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 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
Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum

Het plaatsen van een schuur
Van Assendelftlaan 1 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
Prinses Margrietstraat 31 in Castricum

Het plaatsen van een schuur

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Klein Dorregeest, Geesterweg perceel G 2246 in 

Akersloot
Het vernieuwen van de schuur

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
290208 Bleumerweg 9 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping
Oranjelaan 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

060308 Kastanjelaan 3 in Castricum
Het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbrei-
den van de woning en de verdieping
Cieweg/Dokter de Jonghweg in Castricum
Het vergroten van de dakbergingen van 
woontoren 1 en 2
Gobatstraat 29 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Sloopvergunningen
290208 Mendelssohnplein 12 in Akersloot

Het verwijderen van asbesthoudende platen

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

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing afvalstoffenverordening (04-03-2008)
Aan AS&S Airservice is ontheffing verleend voor het uit-
werpen van parachuutjes boven het strand te Castricum 
in de periode van 1 mei tot en met 30 september 2008.
Ontheffing sluitingsuur Storeyclub (10-03-2008)
Aan het bestuur van Storeyclub te Akersloot is onthef-
fing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 15 
op 16 maart 2008 tot 02.00 uur.
Sportvereniging Tios 50-jarig evenement (04-03-2008)
Aan sportvereniging Tios is, in verband met het 50-jarig 
bestaan, vergunning verleend voor het plaatsen van een 
circustent op de Vuurbaak te Limmen waarin een aantal 
voorstellingen wordt gehouden.
Collectevergunning
Vergunning is verleend voor het houden van een collec-
te t.b.v. de Stichting Simavi van 23 t/m 29 maart 2008.

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 vOOrOntwerp bestemmings-
plan “castricum nOOrd, OOst-west”
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat met ingang van 13 maart  2008 gedurende 
6 weken ter inzage ligt het voorontwerp bestemmings-
plan “Castricum Noord-Oost-West”. Tijdens genoemde 
periode ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter in-
zage bij de gemeentelijke locatie, sector Ruimte aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen. De sector Ruimte is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 
uur. Inzage buiten kantooruren is mogelijk na afspraak 
met dhr. B. Visser (0251) 661153.  

Het bestemmingsplan betreft het actualiseren van ver-
ouderde bestemmingsplannen. Het plangebied bestaat 
uit twee deelgebieden en betreft een groot deel van de 
bebouwde kom van Castricum. Het grootste deelgebied 
wordt globaal begrensd door de Zeeweg aan de Noord-
zijde, de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar aan de Westzijde 
en de Provincialeweg N203 aan de Oostzijde. De zuide-
lijke plangrens wordt o.a. gevormd door de Ruiterweg, 
Prinses Beatrixstraat, Soomerwegh-Geesterduinweg-Dr. 
De Jonghweg, de watergang parallel aan de Cieweg, 
de Uitgeesterweg en het Buitendijkspad. Het kleine 
deelgebied betreft Schoutenbosch e.o. De begrenzing 
wordt hier gevormd door de spoorlijn, Schoutenbosch, 
Mr. Nijsenstraat, Pieter Kieftstraat en de grens met het 
Buitengebied.

Dit nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard. 
Dit houdt in dat de bestemmingen en voorschriften 
worden geactualiseerd.  

Gedurende bovenstaande periode kan iedereen een, bij 
voorkeur schriftelijke, reactie indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Castricum, Post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. Voor een mondelinge 
reactie dient u contact op te nemen met dhr. B. Visser 
(0251) 661153.

inlOOpmiddag/avOnd vOOrOntwerp-
bestemmingsplan ‘castricum nOOrd,
OOst en west’
Op dinsdag 18 maart 2008 wordt van 16.00 tot 20.00 
uur een inloopmiddag/avond gehouden over het voor-
ontwerp bestemmingsplan in het gemeentehuis, Raad-
huisplein 1  te Castricum. Tijdens deze middag/avond 
wordt een toelichting gegeven op het plan en is er ge-
legenheid tot het stellen van vragen en het maken van 
opmerkingen ten aanzien van het plan.

verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Castricum brengen 
ter openbare kennis dat zij hebben besloten:

door middel van plaatsing van de verkeersborden E6 als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) een gehandicaptenparkeer-
plaats te reserveren voor:
- het motorvoertuig met het kenteken  NZ-ZJ-36 zo 

dicht mogelijk bij de woning aan de Bakkummer-
straat 59 te Castricum, kern Bakkum, zoals aangege-
ven op de bij dit besluit behorende kaart en foto. 

- het motorvoertuig met het kenteken 41-GP-PB zo 
dicht mogelijk bij de woning aan de Lide Tulpsingel 49 
te Castricum, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart en foto.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van pu-
blicatie schriftelijk en  gemotiveerd bezwaar worden ge-
maakt bij het college van burgemeester en wethouders.

wet milieubeHeer
Definitieve vergunning
Vanaf 13 maart 2008 liggen ter inzage de definitieve 
vergunning en bijbehorende stukken van:
GGZ Dijk en Duin, Duinenbosch 3 te Castricum voor de 
oprichting van een honden- en kattenopvang voor cli-
enten en medewerkers.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerp niet gewij-
zigd.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen geduren-
de zes weken, van 13 maart tot en met 24 april 2008 ter 
inzage bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen, 
iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags 
uitsluitend op afspraak. 

Beroep
Beroep wordt alleen nog toegekend aan belanghebben-
den in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit 
betrokken is. Tegen het besluit kan beroep worden in-
gesteld door de aanvrager, betrokken adviseurs, dege-
nen die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben 
ingebracht, degenen die zienswijzen hebben ingebracht 
tegen de eventueel aangebrachte wijziging in het besluit 
ten opzichte van het ontwerp ervan en belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ont-
werp van het besluit.
Gedurende zes weken kan beroep/voorlopige voorzie-
ning worden ingesteld tegen het besluit bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE  Den Haag. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, 
de heer J. van Hooren, tel. (072) 548 84 46.

Castricum, 12 maart 2008


