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Castricum is goed voor 
kinderen; Uitgeest beter
Castricum - Wie in Nederland geboren wordt kan het wiegje 
het beste in Sevenum hebben staan, want daar zijn kinderen 
het allerbeste af. Maar wie in Uitgeest opgroeit heeft ook veel 
geluk. Dat blijkt uit het rapport ‘Kinderen in Tel 2008’. Van 443 
gemeenten in Nederland scoort Uitgeest een zevende plaats; 
nummer 437. Castricum is voor kinderen ook niet verkeerd; die 
gemeente eindigde op nummer 405. 

Beverwijk is op 61 gemeen-
ten na de slechtste woonplaats 
voor kinderen in Nederland en 
Heemskerk scoort de 78e plaats. 
Alkmaar doet het ook niet zo 
goed: nummer 75. De nummers 
een, twee en drie zijn Rotterdam, 
’s Gravenhage en Amsterdam. 
Gekeken is naar de onderdelen 
zuigelingen- en kindersterfte, 
kinderen bij jeugdzorg, voor de 
rechter, werkeloosheid bij jon-
geren, achterstandsleerlingen, 
achterstandswijken, uitkerings-
gezinnen, kindermishandeling, 
verzuim, speelruimte en tiener-
moeders. ‘Kinderen in Tel’ dringt 
er bij gemeenten en overheid op 

aan ervoor te zorgen dat kinde-
ren profiteren van investeringen 
in wijken. Gekeken is naar het 
aantal kinderen dat in een gezin 
met een laag inkomen leeft. Het 
rapport laat zien dat de algehele 
situatie voor kinderen iets is ver-
beterd. Er zijn minder jongeren 
werkeloos, minder kinderen lopen 
risico op een leerachterstand, het 
aantal tienermoeders is gedaald 
en kinder- en zuigelingensterfte 
komt minder voor. Daarentegen 
leven meer kinderen in armoede, 
is het schoolverzuim gestegen en 
is het aantal kinderen dat van-
wege een delict voor de rechter 
verschijnt iets toegenomen.

Unieke trilogie voor 
AVC-er Michel Butter
Castricum - Bij de City-Pier-Cityloop in Den Haag heeft Michel But-
ter van AV Castricum de nationale titel op de halve marathon veroverd. 
Met deze prestatie sloot de 22-jarige atleet een periode van vijf weken 
af waarin hij maar liefst drie keer tot Nederlands kampioen werd ge-
kroond. Lees verder in deze editie. (Foto: Karel Delvoye).

Gemeentelijke instellingen 
volledig op groene stroom

Chris Kuijten (directeur van HVC 
energie) reikte de ‘groene’ pla-
quette uit aan de trotse wethou-
ders. Hes: “De Gemeente Cas-
tricum gebruikt sinds 1 januari 
energie uit eigen afval. Daarmee 
zetten we een flinke stap voor-
waarts in duurzaamheid van 
onze gemeente. De afvalverbran-
dingsinstallatie van HVC energie 
zet ons afval om in elektriciteit.” 
Castricum bespaart hiermee aan-
zienlijk. Gemeentelijke gebouwen, 
openbare verlichting, de kermis, 
de markt en alle andere zaken die 

onder gemeentelijk beheer vallen, 
draaien nu op groene stroom.
Als aandeelhouder van HVC-
energie kan de gemeente Cas-
tricum tegen gunstige tarieven 
en voorwaarden groene stroom 
afnemen. Ook sportverenigingen 
die subsidie ontvangen van de 
gemeente mogen meeliften op 
deze regeling. Naast Castricum 
zetten ruim twintig gemeenten in 
Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Flevoland met behulp van HVC-
energie afval om in energie.
De afvalverbrandingsinstallatie 

van HVC in Alkmaar verwerkt 
jaarlijks circa 660.000 ton brand-
baar afval dat ongeschikt is voor 
hergebruik en zich niet laat schei-
den. Bijna de helft van dit afval 
bestaat uit organisch materiaal. 
Daarmee wordt groene stroom 
opgewekt voor onder andere ge-
meentelijke aandeelhouders. 
Ook biedt HVC de mogelijkheid 
om elders ingekochte elektrici-
teit te ‘vergroenen’ met de zo-
genoemde groencertificaten of 
GvO’s (Garantie van Oorsprong). 
Het benutten van groene stroom 
en groencertificaten stelt de ge-
meenten in staat een bijdrage te 
leveren aan het lokale klimaat-
beleid.

Castricum - Op 10 maart ontvingen wethouders Hes en Hom-
mes een plaquette vanwege het volledig op groene stroom 
draaien van gemeentelijke instellingen binnen Castricum. 
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Pancratiuskerk Castricum
Do. 20 maart 9.00 uur: Geen viering.
Vrij. 21 maart 15.00 uur: Goede Vrij-
dag. Kruisweg m.m.v. cantorij. Voor-
ganger pastor G. Huisman.
19.00 uur: Goede Vrijdagviering 
m.m.v. cantorij. Voorganger pastoor 
L. Vergara.
Za. 22 maart 18.30 uur: Eucharistie-
viering Paaswake m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastoor L. 
Vergara.
22.00 uur: Woord- en gebedsdienst 
m.m.v. jongerenkoor. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 23 maart 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. gemengd koor. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
11.00 uur: Woord- en gebedsdienst 
m.m.v. De Sterretjes. Voorganger 
pastor G. Huisman. Gezinsviering.
Ma. 24 maart 10.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. herenkoor. Voorgan-
ger pastoor L. Vergara.
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-
opneming Bakkum
Do. 20 maart 19.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Vrij. 21 maart 15.00 uur: Kruisweg 
met kinderen m.m.v. de Sterretjes. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Za. 22 maart 21.30 uur: Paaswake. 
Eucharistieviering m.m.v. Cantare. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 23 maart 11.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang. Voorganger 
pastoor L. Vergara.
Ma. 24 maart: Geen viering.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Do. 20 maart: Maranathakerk 19.30 
uur: Ds. M. Beitler m.m.v. liturgie-
koor. 
Vrij. 21 maart: Maranathakerk 19.30 
uur: Ds. D. van Arkel m.m.v. Con-
nection. 
Za. 22 maart: Maranathakerk 22.30 
uur: Ds. M. Beitler m.m.v. jongeren-
koor Erile. Paaswake.
Zo. 23 maart: Dorpskerk 10.00 uur: 
Ds. M. Beitler m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. van 
Arkel. Tijdens dienst kinderneven-
dienst en crèche.

Evangelie Gemeente Castricum
Vrij. 21 maart 19.00 uur: Avonddienst 
in The Basement. Susanna van 
Doorn uit Heemskerk. 
Zo. 23 maart 10.00 uur: Wim Nieu-
wenhuis uit St. Maartensbrug. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. Tij-
dens de dienst is er kinderopvang: 
crèche voor babies en peuters. Ver-
schillende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.
10.30 uur: Doopdienst in de Witte 
Brug.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Vrij. 21 maart 19.00 uur: Pastor An-
dré Wesche en ds. Angelique Rij-
laarsdam.

Zo. 23 maart 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam en pastor André 
Wesche.

H. Cornelius Parochie Limmen
Do. 20 maart 19.30 uur: Eucharis-
tieviering met gemengd koor. Voor-
gangers pastor S. Tol, pastor J. Olling, 
mevr. N. Koppes en mevr. C. Noom.
Vrij. 21 maart 14.15 uur: Paasmusical 
deel 2 met kinderkoor.
15.00 uur: Kruisweg met dameskoor. 
Voorgangers pastor J. Olling, mevr. 
N. Koppes en mevr. C. Noom.
19.30 uur: Oecumenische gebeds-
viering in de protestantse kerk met 
liturgisch koor. Voorgangers pastor 
J. Olling en ouderling mevr. M. Vaan-
drager en diaken mevr. M. Dene-
kamp.
Za. 22 maart 17.00 uur: Paasviering in 
de Cameren.
19.00 uur: Woord- en communievie-
ring met kinderkoor. Deel 3 Paasmu-
cial. Voorganger pastor J. Olling.
21.00 uur: Paaswake. Woord- en 
communieviering met liturgisch 
koor. Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 23 maart 10.00 uur: Eucharistie-
viering met gemengd koor. Voorgan-
gers pastor S. Tol en pastor J. Olling.
Ma. 24 maart 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Olling.

Prot. gemeente Limmen
Do. 20 maart 10.00 uur: Ds. Bouma. 
H.A.
21 maart 19.30 uur: Goede Vrijdag 
Viering.
Zo. 23 maart 10.00 uur: Ds. Blaauw.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 22 maart 21.00 uur: Paaswake 
met herenkoor. Voorganger pastor 
W. van Schie.
Zo. 23 maart 10.00 uur: Communie-
viering met dameskoor. Voorganger 
pastor W. van Schie.
Ma. 24 maart 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met enkele solisten. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente Uitgeest-
Akersloot
Do. 20 maart 10.00 uur: Dienst in 
Akersloot. Ds. de Geus uit Alkmaar.
Vrij. 21 maart 19.30 uur: Dienst in Uit-
geest. Ds. van Aller m.m.v. cantorij.
Za. 22 maart 22.00 uur: Dienst in Uit-
geest. Ds. van Aller m.m.v. cantorij.
Zo. 23 maart 10.00 uur: Dienst in 
Akersloot. Ds. van Aller. Paasontbijt.

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte 
Uitgeest
Do. 20 maart 14.30 uur: Witte Don-
derdag viering in Geesterheem.
19.00 uur: Witte Donderdagviering 
m.m.v. de cantorij.
Vrij. 21 maart 15.00 uur: Kruisweg. 
Geen Eucharistieviering in Geester-
heem.
19.00 uur: Kruiswegviering m.m.v. 
Laus Deo gemengd.
Za. 22 maart 19.00 uur: Paaswake. 
Eucharistieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 23 maart 10.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo gemengd.
Ma. 24 maart 10.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. de cantorij.

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

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

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

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-02-2008: Veerle Anna, 
dochter van W.D. de Boer en J. 
Criens, geboren te Alkmaar.
04-03-2008: Hidde Mees, zoon 
van E.J.H. Deuling en M.T. Ekel-
schot, geboren te Beverwijk.
07-03-2008: Thijs, zoon van M. 
de Jager en L.M. van Haaster, 
geboren te Castricum.
Wonende te Akersloot:
26-02-2008: Isa, dochter van 
R.B. Leijen en G.J.M. van der 
Burg, geboren te Alkmaar.
11-03-2008: Nick Richard 
Marcel, zoon van T.P.A. Stengs 
en S.M. Geluk, geboren te 
Akersloot.

Wonende te Limmen:
07-03-2008: Semm Janne, 
dochter van G.J. van der Ploeg 
en T.A.C. van Hensbergen,  ge-
boren te Beverwijk.
08-03-2008: Inés, dochter van J. 
Carcoba en F.C. van der Ende, 
geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
07-03-2008: Kruijenaar, Bar-
tholomeüs T.F. en Schoon, 
Hanneke, beiden wonende te 
Akersloot.
07-03-2008: Huijsmans, Rober-
tus J.M. en Tomasi, Giovanna F., 
beiden wonende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties: 
12-03-2008: Vollers, Daniël, wo-
nende te Bakkum en Aalbers, 
Paulien, wonende te Heiloo.

Overleden:
Wonende te Castricum:
08-03-2008: Terdu, Johannes 
H., oud 46 jaar, gehuwd met 
M.J. Sequeira de Mattos, over-
leden te Castricum

Wonende te Limmen:
08-03-2008: Helderman, Maria 
J., oud 45 jaar, gehuwd met J.J. 
Nederburgh, overleden te Am-
sterdam.
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Kampeerseizoen van start
Bakkum – Met de komst van de zomerhuisjes en caravans op Cam-
ping Bakkum, kan de lente niet lang meer uitblijven. Voorlopig worden 
er nog winterse buien voorspeld, maar op 20 maart wordt het kam-
peerseizoen officieel geopend en mag er weer op de camping over-
nacht worden. (Foto: Giel de Reus).

Avienna
Vorige week probeerde mijn leraar aan de Ame-
rikaanse studenten uit mijn groep uit te leggen 
waarom er de komende tijd zoveel lessen uitval-
len. Nederland heeft nogal wat feestdagen, zei 
hij. Hij vertelde over de dodenherdenking en de 
daaropvolgende bevrijdingsdag. Hij vertelde hen 
dat wij Nederlanders ons in het oranje kleden op 
Koninginnedag en dat we tulband eten op Pasen. 
Maar wat we nou precies vieren op Goede Vrijdag, 
Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag, vertelde hij 
niet. Dat is voor velen een raadsel. Ja, Pasen is een 
feest ter nagedachtenis aan Jezus maar het Jezus-
element is soms moeilijk te traceren in dit volledig 
gepimpte feest. Zo zingen we geen paasvariant op 
“De herdertjes lagen bij nachte” maar blèren het 
enige paaslied dat we kennen: ‘Één ei is geen ei, 
twee ei is een half ei, drie ei is een paasei’. Wie dat 
liedje ooit heeft bedacht had te veel advocaateitjes 
op. De kleuters maken deze week een paasstok, 
waarbij de misvormde brooddeeg kip, de bunge-
lende sliert chips en gekleurde slingers het symbo-
lische kruis volledig verdoezelen. Daarnaast nemen 
tegenwoordig nog weinig mensen een paasboom 
in huis en vieren minder mensen Pasen in de kerk. 
Wel zijn er in de afgelopen jaren meer dan twintig 
chocolade ei-smaken bijgekomen. Tja, sommige tra-
dities veranderen nou eenmaal door de tijd heen. 
Maar zolang we op en rond de paasdagen vrij zijn, 
denk ik dat niemand hier tegen protesteert. 
 

Anoek

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. Duin-
weg Egmond-Binnen: zwarte 
gecastreerde kater, 9 jr. Tobias. 
Visweg Limmen, zwarte gecas-
treerde kater, witte neus, bef en 
buik, mist een voorpoot, 1 jr. Did-
dle. Roelat Limmen: schildpad-
poes, witte bef, 1 jr. Floor.

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

Paasnacht in de 
Maranathakerk
Castricum - In aansluiting op 
de nachtdienst van 22 maart om 
22.30 uur in de Maranathakerk, 
waaraan jongerenkoor Erile haar 
medewerking verleend, is er in 
die kerk de hele nacht een pro-
gramma tot aan de paasjubel om 
7.00 uur in de Dorpskerk. Ieder-
een, van jong tot oud, is welkom 
om mee te doen. Men kan gaan 
en komen wanneer men wilt, net 
zoals dat vorig jaar gedaan werd 
bij de muziekmarathon.
Wat wordt er zoal gedaan: ieder 
uur een kaars aansteken, een 
lied zingen, schilderen, gedich-
ten schrijven, met Lego bouwen, 
verschillende spelvormen, mu-
ziek maken en muziek luisteren, 
film kijken, brieven voor Amne-
sty schrijven en er is alle tijd en 
ruimte om elkaar te ontmoeten 
en samen te beleven dat het 
donker licht wordt.
Om 6.45 uur brengt men in pro-
cessie het licht van Pasen vanuit 
de Maranathakerk over naar de 
Dorpskerk. Aansluitend is er dan 
de paasjubel. Na de paasjubel is 
er om 7.30 uur een gezamenlijk 
ontbijt in de Dorpskerk. 
Graag vooraf opgeven vóór don-
derdag 20 maart bij Marianne 
Beitler, mbeitler@wanadoo.nl, 
telefoon 652370. 

Pastoor Vergara 
vertrekt naar 
Heerhugowaard
Bakkum – Pastoor Vergara 
vertrekt op juni naar Heerhugo-
waard. Hij gaat daar werken in 
de parochie H. Dionisius. Zijn 
opvolger is nog niet bekend.  

Gratis kaarten Iskra

Jubileumconcert met 
het Rubens Kwartet
Castricum - Iskra bestaat dit jaar vijf jaar en viert daarmee 
haar eerste jubileum. In die vijf jaar heeft Iskra haar bestaans-
recht ruimschoots bewezen met veel bijzondere, ontroerende, 
verassende, sprankelende concerten door jonge talentvolle 
musici in klassieke concerten, wereldmuziek, jazz en muziek-
theater. Een prachtige aanleiding om feest te vieren. 

Zaterdag 5 april om 20.15 uur 
komt het Rubens Kwartet in de 
Dorpskerk spelen voor het Iskra 
Jubileumconcert. Dit gratis Ju-
bileumconcert biedt Iskra aan in 
samenwerking met het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds voor 
donateurs, vrijwilligers en adver-
teerders. De overige gratis kaar-
ten wil Iskra aanbieden als ken-
nismaking aan hen die de stap 
nog niet hebben gezet naar een 
Iskra concert.  
Veel jong, veelbelovend muziek-
talent kon in de afgelopen jaren 
zijn bestaansrecht en hoge mu-
ziekkwaliteit bewijzen met een 
concert in Castricum. 
Het Rubens Kwartet bestaat uit 
jonge musici. Ook zij verdienden 
al ruimschoots hun sporen en be-
wezen hun topniveau met presti-
gieuze prijzen. Veel jonge musici 
kunnen zich vaak geen instru-
ment veroorloven dat past bij hun 
niveau van musiceren. Gelukkig 
is er het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds dat veelal jonge 

talentvolle musici een goed in-
strument in bruikleen kan geven. 
Ook het Rubens Kwartet bespeelt 
instrumenten uit de collectie van 
het NMF. Als gevolg hiervan is 
het Rubens Kwartet ambassadeur 
voor het NMF en geeft het soms 
speciale promotieconcerten. Iskra 
promoot graag dit waardevolle 
fonds en ontvangt vaak jonge 
musici die bruikleners zijn bij het 
NMF. Uit dit contact kwam de sa-
menwerking voort voor dit Jubile-
umconcert. 
Het Rubens Kwartet  bestaat uit 
Quirine Scheffers en Sidonie Riha, 
1e en 2e viool, Roeland Jagers, 
altviool en Joachim Eijlander, 
cello. Het wordt financieel onder-
steund door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Kersjes van 
de Groenekan Fonds.
Wie graag in aanmerking wil ko-
men voor maximaal twee kaarten 
voor 5 april, kan contact opnemen 
met Iskra via info@iskra.nl of bel-
len naar 0251 674379. Kijk ook op 
www.iskra.nl. 

Margreet Bouman met Jo Annemans van Voice Male

Jantje’s PC het theater in
Castricum - De afgelopen weken heeft presentator Jan Castricum 
van Jantjes’s PC niet stilgezeten en is de theaters ingedoken. Op 8 
maart bezocht hij de musical “De Engel van Amsterdam” die door het 
gezelschap Scala werd uitgevoerd in De Vest in Alkmaar. 
Hij zal muziek laten horen uit de oorspronkelijke versie uit 1975 met 
Jasperina de Jong in de hoofdrol en zijn mening geven over de hui-
dige versie.

Op 13 maart ging hij, op uitno-
diging, naar de presentatie van 
de nieuwe cd van de Belgische 
a-capella sensatie Voice-Male. 
In de uitzending zal één van 
de leden van de groep met Jan 
terugblikken op die avond. Ook 
Margreet Bouman, die zich de 
allergrootste fan van de groep 
mag noemen, zal aan het woord 
komen. Tenslotte heeft Jan 

voor het eerst een voorstel-
ling van het Cirque du Soleil 
op 14 maart bezocht en vertelt 
over de betoverende combina-
tie van de bizarre kostuums, 
de prachtige acrobatiek en en 
mooie muziek, welke ook in de 
uitzending te horen is. Jantjes’ 
PC wordt woensdagmiddag 19 
maart uitgezonden tussen 16.00 
en 17.00 uur.
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
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Gebrek aan openheid en durf
CKenG vindt het terecht dat de Dorpsstraat in Castricum wordt 
aangepakt. Het is goed dat bewoners kans hebben gekregen 
oplossingen te bedenken. De gepresenteerde oplossing van een 
fietsstraat biedt perspectief voor de toekomst en verdient onze 
steun. Maar zolang er 6700 auto’s per dag door de Dorpsstraat 
rijden is een veilige situatie voor fietsers onmogelijk. En een straat 
zonder trottoirs vergroot de onveiligheid voor voetgangers. Alle 
beschikbare onderzoeken en ervaringen met fietsstraten be-
vestigen dit. Daarom wil Veilig Verkeer Nederland terecht geen 
verantwoordelijkheid dragen voor de gekozen oplossing. Maar 
wethouder Hommes durft de hem geboden unieke kans niet te 
benutten om te komen met autobeperkende verkeersmaatregelen 
zoals 1-richtingverkeer. En CKenG wil geen 1,5 miljoen uittrekken 
voor iets dat niet gaat werken. Pas later zal wethouder Hommes 
ons vertellen welke al aan de inwoners toegezegde verkeersmaat-
regelen door verhoging van het krediet voor de Dorpsstraat op de 
lange baan worden geschoven: Duurzaam veilig inrichten Castri-
cum-Oost, afsluiting Dusseldorperweg en voetgangersverbinding 
Limmen-Castricum.
Bert Visser, CKenG

Plan Zanderij of alterna
tief een monster?
De heren Ernst Mooij en Dick Fopma verwijzen ‘Alternatief Plan 
Zanderij’naar de prullenbak want de Oosterbuurt behoort tot de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het zou m.b.t. 1200 leer-
lingen getuigen van wij de lusten, een ander de lasten. Bovendien 
zou het Clusius op het Terlouw terrein geen slechte keus zijn, de 
luchtkwaliteit is een overdreven item en het zou sympatiek zijn deze 
in  de oorlog door afbraak geteisterde locatie weer voor wonen in ‘t 
groen te bestemmen ter herstel van de intieme sfeer. Kortom door 
‘pappen en nathouden’ kent Castricum een 30 jaar achterlopende 
infrastructuur, en erger nog ‘pappen en nathouden’ blijkt versla-
vend.
Ook de Zanderij behoort tot de Provinciale Ecologische Hoofdstruc-
tuur omdat het grenst aan Habitatgebieden, Vogelrichtlijngebied en 
Natuurbeschermingsgebieden, waarop zware Europese bescher-
ming rust. Het is dus niet voor niets op 25/10-2004 door Provinciale 
Straten tot Uitsluitingsgebied verklaard. Wat voor consequenties 
heeft dit voor het duingebied, Papenberg, en de begraafplaats als 
hier 1200 tot 1500 leerlingen verblijven. Er is een spoortunnel/via-
duct voorzien t.b.v. het schoolgaande verkeer.De leerlingen kunnen 
via buitenrand van Castricum naar Heemskerk, Uitgeest, Limmen 
enz. Dit geeft geen verkeersbelasting voor het centrum, Bever-
wijkerstraatweg enz. Het bestemmingsplan van het Terlouwterrein 
meldt onder sub 15 agrarisch gebied met als bestemming een kwe-
kerij en/of tuincentrum.
Reeds nu wordt op de Beverwijkerstraatweg de fijnstofnorm twee 
keer overtreden. Terwijl de Europese norm naar de helft van de hui-
dige wordt bijgesteld. Minister Eurlings verwacht tot 2020 ± 65% 
groei in het railverkeer. Kan men zich iets voorstellen bij spoorbo-
men die 65% vaker dicht zijn m.b.t. uitlaatgas en fijne roetdeeltjes 
van auto’s, scooters etc.?. Moeten we dan luchthartig zijn over de 
luchtkwaliteit die 1200 leerlingen inademen, en van de bewoners 
aan de rand van de verstopte wegen? Provinciale Staten heeft in 
2004 dit gebied tot ‘Uitsluitingsgebied’ verklaard bij volle bewust-
zijn. Als de schrijver zorgen heeft over door afbraak geteisterde 
locaties zou de schrijver in eerste instantie kunnen denken aan ‘de 
Rustende Jager’ die veel recenter is afgebroken; daar was de be-
zetter niet voor verantwoordelijk. Schrijver zou zich zorgen kun-
nen maken over de inbreiplek-plannen van de gemeente waardoor 
Castricum de architectuur dreigt te krijgen van Amsterdam-Noord, 
of Beverwijk, terwijl héél Castricum toch een groene plaats wil zijn 
tussen de stedelijke kernen Alkmaar en Beverwijk volgens de Stra-
tegische Visie Buitengewoon Castricum. Door elk plan zal iets in 
het gedrang komen. De vraag is dus welke oplossing, behalve voor 
de Beverwijkerstraatweg, ten gunste is van héél Castricum. Laten 
we i.p.v. ellenlange discussies voeren eendrachtig terzake kundige 
Castricummers uitnodigen een comité te vormen dat een plan ont-
werpt voor een infrastructuur voor de komende 30 jaar. 
Deelcommissie Beverwijkerstraatweg/Zanderij,
Cor Kramer.

Moraal
Vandaag de dag moet alles kunnen,
waar zijn we toch met ons moraal?

Sex in parken,sex met dieren,
en het lijkt allemaal heel normaal!

Zijn we dan echt helemaal de weg kwijt!
En wat een voorbeeld voor de jeugd,

het gewone is niet normaal meer
alleen het verkeerde is wat deugd.

Het is de omgekeerde wereld,
ik vraag me af; duurt dit nog lang?
Zo zullen wij de jeugd verpesten

want ons beleid, gaat toch z’n gang.
Ik hou mijn hart vast voor de kinderen

die leven in deze maatschappij,
mijn jeugd was mooi, en zonder zorgen

daar ben ik dankbaar voor en blij.
Gun deze nieuwe generatie

iets goeds om mee te geven,
de zorg en liefde voor elkaar
wat zin geeft aan hun leven.

A. Assendelft.

Kennemer Wonen en 
De Wonerij fuseren
Regio - Kennemer Wonen en De Wonerij gaan fuseren. Per 1 
januari 2009 ontstaat er een grote nieuwe woningstichting 
met ruim 10.000 woningen. Daarvoor tekenden de directeu-
ren, Dick Tromp, Ton Boots en Martin van Hooff - onder het 
toeziend oog van hun raden van commissarissen - een inten-
tieverklaring. 

De nieuwe woningcorporatie 
heeft met ruim 10.000 woningen 
een breed scala aan woonmo-
gelijkheden te bieden aan haar 
huurders van Groet tot en met 
Uitgeest. 
Slechts een kwart van het bezit 
van de nieuwe organisatie staat 
in Alkmaar, driekwart in de 
dorpen daar omheen. Voor een 
goed contact met de klanten is 
het belangrijk om lokaal actief 
en aanwezig te zijn en blijven de 
vestigingen in Bergen, Heiloo en 
Castricum gehandhaafd.
Behalve het bestaande bezit is 
er aandacht voor nieuwbouw. 
Zowel Kennemer Wonen als De 
Wonerij heeft grote ambities als 
het gaat om nieuwbouwprojec-
ten. Naar het zich laat aanzien 
worden er tot 2020 maar liefst 
2000 woningen bijgebouwd. De 
organisaties hebben elkaar in 
Heiloo en Castricum al gevon-
den, daar zijn al gezamenlijke 
bouwinitiatieven gestart. Maar 
ook elders in de regio zijn er 
volop ambities die voldoende 
uitdaging bieden voor een toe-
komst samen. 
Zowel Kennemer Wonen als De 
Wonerij hecht niet alleen aan 
bouwen, maar vinden een pret-
tige woonomgeving minstens 
zo belangrijk. Dat betekent een 

veilige en schone buurt maar 
ook aandacht voor maatschap-
pelijke voorzieningen, zoals een 
buurthuis, brede school, ge-
zondheidscentrum… allemaal 
zaken die de leefbaarheid van 
de buurt ten goede komen en 
waar zij na de fusie extra in in-
vesteren.
Met deze fusie – waarin de 
krachten zijn gebundeld – wil-
len zij het dienstenaanbod ver-
der verbreden. 
Een goed voorbeeld is KoopGa-
rant, een aantrekkelijk product 
voor starters, waarbij mensen 
tot een bepaalde inkomensgrens 
een woning kunnen kopen voor 
een gereduceerd bedrag. Deze 
dienst gaat het nieuwe bedrijf in 
alle gemeentes waar zij actief is 
aanbieden. 
Eigenlijk is het even eenvoudig 
als uitdagend waar het nieuwe 
bedrijf voor staat: zorgen voor 
betaalbare woningen in een 
prettige omgeving.
Bij de nieuwe organisatie zullen 
ongeveer 80 mensen werkzaam 
zijn op vier locaties. Naast de 
reeds genoemde lokale steun-
punten in Bergen, Heiloo en 
Castricum wordt er een nieuw 
hoofdkantoor betreden, aan 
de Hertog Aalbregtweg te Alk-
maar. 

Castricum - Over het onder-
werp ‘Hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer 
van Bruno Gröning’ wordt op 
maandag 7 april van 19.30 tot 
21.30u een informatieve lezing 
gehouden in De Tuin van Kapi-
tein Rommel tegenover het sta-

tion De toegang is gratis. Bruno 
Gröning leefde van 1906 tot 
1959 in Duitsland. Hij wees er 
de mensen op dat er een gene-
zende kracht in de kosmos be-
staat. Voor informatie tel. 075-
6284502 of via internet: www.
bruno-groening.org.  

Lezing over Bruno Gröning
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Schoonheidsspecialiste en pedicure Gerda Opdam:  

”Beauty Balance voor natuurlijke 
schoonheid en gezonde voeten” 

Sinds een half jaar is op de Anna 
Bijnsstraat 5 in Castricum Beauty 
Balance gevestigd, de praktijk 
van Gerda waar schoonheids-
behandelingen voor gezicht en 
lichaam worden gegeven en 
pedicurebehandelingen, ook 
voor reuma- en diabeticipatiën-
ten. De praktijkruimte is smaak-
vol en doelmatig ingericht en 
heeft een aparte ingang naast 
het vrijstaande huis waar Gerda 
met haar man en drie kinderen 
woont.  “Ik richt mij op mannen 
en vrouwen en bied wellness op 
een ontspannen en persoonlijke 
wijze”, vervolgt Gerda. “Daarbij 
gebruik ik producten van het Ita-
liaanse merk Osaìne dat gebruik-
maakt van natuurlijke ingrediën-
ten. Er worden geen minerale 
oliën gebruikt die gewonnen zijn 
uit aardolie, zoals vaseline. Die 
verstoppen de huid alleen maar.” 

Osaìne maakt gebruik van hoog-
waardige algen en zeewier die 
de stofwisseling van de huid ver-
beteren. Er zijn zes productlijnen 
gecreëerd. Iedere lijn richt zich 
op een specifiek huidtype. De 
zesde lijn is sinds kort in Europa 
gelanceerd; de Men’s Line. “Door 
gebruik van uitzonderlijk hoge 
percentages actieve werkstoffen 
biedt Osaìne een uitmuntende 
kwaliteit en is tegelijk niet echt 
duur.” Daarnaast biedt Osaìne 
drie productlijnen voor het li-
chaam; een ontspannende, af-
slankende en een verstevigende 
lijn.  Maar Gerda doet meer. “Ik 
ben ook pedicure en heb de be-
voegdheid om mensen met reu-
ma of diabetici te behandelen. In 
de toekomst wil ik mij bovendien 
specialiseren in de behandeling 
van schimmelnagels die steeds 
vaker voorkomen.” Als pedicure 

behandelt Gerda allerlei soor-
ten voetklachten, waaronder het 
verwijderen van overtollig eelt of 
likdoorns, het herstellen van in-
groeiende nagels, maar ook voor 
een optimale verzorging van de 
voeten kan men hier terecht. En 
dat is geen slecht idee met de 
zomermaanden op komst. 
Zowel mannen als vrouwen kun-
nen terecht bij Beauty Balance. 
Voor harsen bijvoorbeeld of een 
pakking; een intensieve behan-
deling voor lichaam of decolleté 
die de doorbloeding en het her-
stel van de huid stimuleert..“In 
tegenstelling tot wat de trend is 
om met injecties te werken om 
veroudering tegen te gaan, ben 
ik ervan overtuigd dat op natuur-
lijke wijze een prachtig resul-
taat kan worden behaald”, aldus 
Gerda. “Met een bezoek aan de 
schoonheidsspecialiste eens in 
de zes weken ben je er nog niet. 
De huid vraagt om een inten-
sieve, dagelijkse verzorging. Wie 
dat serieus neemt, de huid en het 
lichaam met respect behandelt 
en de juiste producten gebruikt, 
zal er stralend uit gaan zien, on-
geacht de leeftijd.” Bel voor een 
afspraak tel.: 06-14283237.         

Castricum – Haar eigen uiterlijk is misschien wel het groot-
ste bewijs dat haar filosofie omtrent uiterlijke verzorging echt 
werkt. Schoonheidsspecialiste en pedicure Gerda Opdam is 
er van overtuigd dat een stralend uiterlijk begint bij de juiste 
dagelijkse verzorging. “Daarbij is het van belang dat er goede 
verzorgingsproducten worden gebruikt. Bovendien kan er een 
positieve invloed worden uitgeoefend door een gezonde le-
vensstijl”, zegt zij.

Subsidie voor oppasoma
Kinderopvang via Berend 
Botje is goed en voordelig!
Regio - Wanneer de zorg voor kinderen gecombineerd wordt 
met een baan of andere maatschappelijke activiteiten, kiezen 
steeds meer ouders voor gastouderopvang. Sandra Schonig is 
bemiddelingsmedewerker van Berend Botje in Castricum. 

Zij vertelt: “Voor ouders met bij-
voorbeeld wisselende werktijden 
of een baan in de avonduren is 
maatwerk in opvangtijden cru-
ciaal. Andere ouders willen een 
vertrouwde omgeving en veel 
individuele aandacht voor hun 
kind. Gastouderopvang is flexi-
bel, kleinschalig en lijkt veel op 
de situatie thuis.”
Een algemeen misverstand is 
dat kinderopvang duur zou zijn 
en de administratie ingewikkeld. 
“Niets is minder waar!, vervolgt 
Sandra. “Om de participatie van 
de vrouw in het arbeidsproces 
te stimuleren stelt de overheid 
geld beschikbaar voor de kin-
deropvang. De laatste jaren is de 
overheid al veel ouders tegemoet 
gekomen door verlaging van de 
inkomensgrens voor het aanvra-
gen van een bijdrage in de op-
vangkosten.”
Maar waar is kwalitatieve kin-
deropvang te vinden? Sandra: 
“De overheidsbijdrage, kinder-
opvangtoeslag, kan alleen aan-
gevraagd worden als ouders ge-
bruikmaken van een officieel en 
geregistreerd gastouderbureau 
en dat is Berend Botje. “Er ver-
schijnen steeds meer bureautjes 
die de kinderopvang administra-
tief formaliseren. Deze wildgroei 
heeft zelfs de landelijke dagbla-
den gehaald, want de meeste 

bureaus kunnen de kwaliteit van 
de opvang niet garanderen en 
bieden geen tot weinig service.”
Berend Botje zich heeft de afge-
lopen vijftien jaar volop bewezen 
en veel ouders wonende in de 
kop van Noord-Holland hebben 
hun weg gevonden naar kwalita-
tieve opvang. 
Zou het niet geweldig zijn om opa 
of oma een opvangvergoeding te 
geven op een fiscaal voordelige 
manier?
“Voor ouders die door het ver-
meende misverstand de opvang 
in het informele circuit hebben 
geregeld is het verstandig infor-
matie op te vragen om deze op-
vang te formaliseren.” 

Alle belangstellenden kunnen 
informatie aanvragen bij Gast-
ouderbureau Berend Botje. “Wij 
berekenen vrijblijvend hoeveel 
bijdrage men kan ontvangen. 
Niet alleen alle formaliteiten 
worden geregeld; Berend Botje 
doet méér. Wij hebben alles in 
huis: van bedjes, kinderwagens 
tot speelgoed maar ook pedago-
gische expertise. En mocht opa, 
oma of de buurvrouw onverhoopt 
een keer niet kunnen, dan rege-
len wij noodopvang.” 
Meer informatie? Bel 0229 – 24 
68 31 of bezoek de website www.
berendbotje.nl 

Caroline Treffers en Miranda 
Termaat starten samenwerking
Heemskerk - Caroline Treffers 
is een aantal jaren geleden 
met veel succes CC Webde-
sign gestart in Heemskerk. 
Momenteel heeft zij door het 
hele land opdrachtgevers uit 
verschillende bedrijfstakken; 
van bijvoorbeeld lunchroom 
tot technisch adviesbureau. 
Caroline is iemand die vanaf het 
ontwerp, met veel zorg en aan-
dacht, de gang er in zet, om zo de 
website binnen korte tijd de lucht 
in te krijgen. In de praktijk bleek 
echter dat de aanlevering van 
beeld en tekst vaak lang duurde.  
In het contact met freelance fo-
tografe Miranda Termaat is dit 
probleem vaak ter sprake geko-
men en nadat Miranda vanaf fe-
bruari fulltime is gaan freelancen, 
hebben ze de koe bij de hoorns 
gevat en hebben ze een samen-
werkingsverband onder de naam 
TT-Kennemerland opgericht. De 
dames begeleiden de klant in het 
gehele proces van de website, 
dus ook in tekst en beeld. 
Klanten ervaren deze all-in-one 
service als prettig: “het is net even 
het duwtje in de rug die je nodig 
hebt.” Op de website www.tt-ken-
nemerland.nl staat uitgebreide 
informatie over de creatieve ca-
paciteiten van de dames en men 
kan een kijkje nemen in de port-
folio van Caroline en Miranda.
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29 en 30 maart open week- 
end bij Schipper Kozijnen
Opmeer - De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe pro-
ductontwikkelingen geweest bij Schipper Kozijnen. Zoals een 
nieuw type aluminium schuifpui en een compleet vernieuwd 
en verbeterd kunststof profielsysteem waardoor men een uit-
gebreide keuze heeft in soort kozijn en kleurtoepassing.

Bezoek de open dagen van 
Schipper Kozijnen en bekijk eens 
de mogelijkheden van kunststof 
en aluminium kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien en dakka-
pellen. 
Ventileren in stijl en zonder 
vervelende insecten. Schipper 
Kozijnen introduceert de Plissé 
inzetvouwhor. Men kan deze in-
zetvouwhor open en dicht schui-
ven. Dit is ideaal als men het 
beddengoed wil luchten of een 
stofdoek wil uitkloppen. Zonder 
te boren of te schroeven wordt 
de inzetvouwhor eenvoudig in 
het kozijn geklemd en is altijd 
uitneembaar voor bijvoorbeeld 
schoonmaakklussen. Het zwarte 
gaas reflecteert niet, hierdoor 
wordt het zicht minimaal gehin-
derd. Deze strak vormgegeven 
hor met gevouwen gaas is ook 
als hordeur uitvoerbaar.
In het open weekend kan men 
profiteren van de actie ‘Gratis 
inzetvouwhor in draaikiepraam’. 
Informeer in de showroom naar 
de voorwaarden. 
Het enthousiaste team van Op-
meer verwelkomt bezoekers 
graag tijdens de open dagen op 
zaterdag 29 en zondag 30 maart 
in hun prachtige ruime show-
room. Men is welkom van 10.00 

tot 16.00 uur. 
Tijdens dit weekend kan men 
ook meedoen aan een prijsvraag 
om kans te maken ‘op een week-
endje weg’. Natuurlijk staat de 
koffie klaar en er is voor iedere 
bezoeker een fleurige voorjaars-
attentie. De showroom is te vin-
den op De Veken 201 Opmeer 
(eenmaal op industrieterrein De 
Veken gaat men drie keer links-
af). Telefoon 0226 360414. www. 
schipperkozijnen.nl. 

Zeven jaar garantie op auto bij 
Bosch Car Service Kleverlaan 

Een occasion van het Best Car Se-
lection label voldoet aan vastge-
stelde kwaliteitseisen en biedt de 
consument een aantal aantrekke-
lijke zekerheden. Met het Best Car 
Selection occasionlabel kan de 
klant kiezen voor 6 of 18 maan-
den aanvullende garantie na de 6 
maanden BOVAG garantie. Na de 
Best Car Selection garantie kan 
deze per jaar verlengd worden bij 

het jaarlijkse reguliere onderhoud 
bij Kleverlaan BV. Ook auto’s die 
niet als Best Car Selection occa-
sion zijn aangeschaft kunnen na 
het jaarlijkse onderhoud en een 
uitgebreide inspectie aangemeld 
worden voor het Bosch Car Ser-
vice Werkplaats Garantieplan. Dat 
is pas zorgeloos rijden!
Het Best Car Selection garantie-
plan is er al vanaf 125,00 euro, 

de tarieven voor het Bosch Car 
Service Werkplaats Garantieplan 
beginnen bij 200,00 euro per jaar.
Om zeker te zijn van mobiliteit 
kan men dus het beste kiezen 
voor het unieke garantieplan van 
Bosch Car Service Kleverlaan 
eventueel in combinatie met het 
Bosch Car Service Europa Pech-
hulpprogramma waarbij men op 
elke plek in Europa 24 uur per 
dag, alle dagen van het jaar een 
beroep kunt doen op hulpverle-
ning voor 29,75 euro per jaar. Voor 
meer informatie kan men contact 
opnemen met Kleverlaan BV te 
Limmen, 072-5057515 of kijk op 
www.kleverlaan.nl.

Limmen - Bosch Car Service Kleverlaan levert zijn geselec-
teerde Best Car Selection occasions nu met een uitgebreide 
garantie tot zeven jaar. Best Car Selection is het eerste niet 
merkgebonden occasionlabel en dus neutraal adviserend, met 
de zekerheid van de kwaliteit waar Bosch Car Service voor 
staat. 

Met pijn in het hart in de verkoop

Tuincentrum Floralia gaat sluiten
Beverwijk - In het voorjaar van 
2007 hebben ze nog eigen-
handig Tuincentrum Floralia 
veranderd. Vele positieve re-
acties volgden van hun klan-
ten. Nu moeten zij hun bedrijf 
noodgedwongen verkopen, 
wegens een ernstige ziekte 
van Peter. En dat doet pijn, na 
37 jaar levenswerk.

Al 45 jaar zit Tuincentrum Flora-
lia aan de Creutzberglaan. In al 
die jaren is het uitgegroeid tot 
een gezellig, deskundig en ver-
trouwd adres met uitstekende 
materialen. Hier wordt de klant 
nog ouderwets geadviseerd en 
geholpen. Niet voor niets zijn 
er in de klantenkring velen, die 
al 30 tot soms wel 40 jaar lang 
trouwe bezoekers zijn.
De laatste 3 maanden was het 
Tuincentrum al beperkt open. 
Nu hebben de eigenaren, Peter 
en Marianne Kramer een defini-
tieve sluitingsdatum, te weten 25 
maart. Nog een paar dagen zijn 
zij geopend: van woensdag 19 
tot en met zaterdag 22 maart en 
op maandag 24 maart (tweede 

paasdag) van 10.00-16.00 uur.
Naast het vaste assortiment 
kunnen zij deze dagen mooie 
violen aanbieden, van de kwa-
liteit, die men van hen gewend 
is. Ook staan zij ervoor open, om 
wat herinneringen op te halen of 
gewoon een woordje met hen te 
wisselen. Zij bedanken iedereen 
voor het in hen gestelde jaren-
lange vertrouwen. Inmiddels zijn 

onderhandelingen gaande over 
een overname. 
Peter en Marianne hopen dat het 
Tuincentrum, zij het in andere 
handen, op dezelfde plaats kan 
blijven bestaan en in dezelfde 
vorm kan worden voortgezet. 
Dan zou het zo maar kunnen 
gebeuren, dat men Peter en/of 
Marianne af en toe nog tegen-
komt.

Denise 
Seignette 
wint I-Pod 
Castricum - Het ‘Lots of Fun no 
alcohol feest’ op 14 februari in de 
Bob’s Saloon gaf voor een van de 
bezoekers een aangename ver-
rassing. Nadat Denise Seignette 
het juiste aantal ‘Valentijnsharten’ 
geraden had, mocht ze een I-Pod 
uit handen van Ellen Wijdekop van 
ABN AMRO, Castricum ontvan-
gen. De prijsuitreiking vond plaats 
onder het toeziend oog van de 
organisatoren van het zeer ge-
slaagde feest.

Kinderen maken 
natuurschilderij 
Bakkum - Wel eens een schil-
derij gemaakt met de natuur als 
voorbeeld? Op woensdagmiddag 
26 maart gaat de boswachter 
gmet kinderen op pad om voor-
beelden te zoeken in de natuur 
en foto’s en schetsen te maken. 
Daarna wordt in bezoekerscen-
trum De Hoep van de schets een 
schilderij gemaakt. Deze creatie-
ve middag begint om 13.30 uur 
en is bedoeld voor kinderen van 
8 tot 12 jaar. Deelnemen kost 5 
euro. Opgeven via www.pwn.nl/
activiteiten. Er kunnen maximaal 
twaalf kinderen aan mee doen.
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Shantyfestival in Egmond
Egmond aan Zee - Het wordt gezellig op tweede paasdag in sportcomplex De Watertoren. Maar liefst 
zes shantykoren treden op en zij zullen hun beste repertoire ten gehoren brengen. Nostalgische zeemans-
liederen; daar draait het vooral om tijdens dit festival. De Stormvogels komen, Windstilte, De Skulpers, de 
Raddraaiers, Staende Tuygh en Zâalnêelden. Om 11.20 uur opent de burgemeester Hafkamp van Bergen 
het festival. Voor de kinderen die meekomen staat een springkussen klaar. Het parkeren is gratis en dat 
geldt ook voor de entree.

Kennismaken met peuter-
speelzaal De Springplank
Castricum - Peuterspeelzaal De Springplank geeft op woens-
dag 26 maart ouders van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar de 
gelegenheid om gratis kennis te komen maken. Ouders kunnen 
op deze ochtend komen ervaren hoe deze creatieve en actieve 
speelzaal te werk gaat terwijl de peuter ondertussen naar harte-
lust kan gaan spelen. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, 
ouders kunnen samen met het 
kind tussen 8.45 uur en 9.00 uur 
binnenlopen. Door het principe 
van ouderparticipatie waarbij ie-
dere ouder één ochtend in de 
week zelf meedraait in de groep, 
is de betrokkenheid groot. Ouders 
maken van dichtbij mee hoe de 
peuters spelenderwijs kennisma-
ken met leeftijdgenootjes en alvast 
wennen aan groepsactiviteiten. De 
ochtenden bij De Springplank lo-
pen volgens een vast patroon, zo-
dat de peuters zich ook bij andere 

ouders vertrouwd voelen. Hierdoor 
is het mogelijk om de kinderen 
doordeweeks iedere ochtend naar 
de peuterspeelzaal te brengen. 
Daarnaast worden er ook regel-
matig bijzondere activiteiten ge-
organiseerd zoals de opa en oma-
dag bijvoorbeeld. Voor peuters is 
dit dan ook het leukste sprongetje 
naar school.  Peuterspeelzaal De 
Springplank in het hart van Castri-
cum op de Dorpsstraat 109, naast 
de Pancratius Kerk. Meer informa-
tie is te vinden op www.spring-
plank-castricum.nl.

Emergo speelt met
The Grimethorpe Colliery 

Castricum - Dit jaar bestaat muziekvereniging Emergo uit Cas-
tricum 100 jaar en viert dit jubileum met maar liefst 14 activi-
teiten. Eén van de hoogtepunten in het jubileumprogramma is 
het concert samen met één van ‘s werelds beste brassbands: 
The Grimethorpe Colliery Band uit Engeland. 

Tijdens het concert wordt tevens 
de première uitgevoerd van het 
door Alexander Comitas speci-
aal voor Emergo gecomponeerde 
muziekwerk ‘Brass’. Het concert 
vindt plaats op zondag 30 maart 
om 14.30 uur in de grote zaal van 

de Philharmonie te Haarlem. De 
kaarten kosten 25,- euro en dat 
is inclusief een consumptie in de 
pauze en gebruik van de garde-
robe. 
De kaarten zijn te bestellen bij de 
Philharmonie: 023-5121212 of via 

www.philharmonie.nu. Op 5 janu-
ari werd het jubileumjaar geopend 
met een gala-concert en op 19 ja-
nuari organiseerde Emergo de lan-
delijke tuba- en euphoniumdag. 
Op het programma staan dit jaar 
verder nog een slagwerkfestival op 
25 mei, een groots concert met de 
Koninklijke Militaire Kapel en de 
Dutch Diva’s op 11 oktober en een 
concert van het jeugdorkest sa-
men met de bekende pianist Cor 
Bakker op 30 november.

Wanneer iedere seconde telt
Reanimatie kan iedereen leren
Castricum - Niet alleen bij een hartstilstand maar ook bij ver-
drinking, verslikking en verstikking is het van het grootste be-
lang om direct en efficiënt op te treden. 

De Stichting Reanimatie & 
AED Castricum is partner van 
de Nederlandse Hartstichting 
en biedt al sinds 1976 de mo-
gelijkheid om in een korte cur-
sus de basistechnieken van het 
reanimeren te leren. De hande-
lingen zijn niet moeilijk en in 
een aantal uren te beheersen. 
De instructeurs zijn gecerti-
ficeerd door de Nederlandse 
Reanimatieraad. 
Als vervolg op de reanimatie-
cursus bieden zij ook de moge-
lijkheid tot het volgen van een 
AED-cursus (Externe Automa-
tische Defibrillator). 
De AED is een hulpmiddel en 
geen vervanging van het reani-
meren. De kosten voor een re-
animatiecursus bedragen 20,00 
euro en voor een AED-cursus 
40,00 euro per persoon. 
Hierbij is inbegrepen de moge-
lijkheid om zes keer te herha-

len. 
De herhalingsavonden vinden 
plaats op iedere eerste don-
derdagavond van de maand 
(behalve in juli, augustus en 
januari) in het Ontmoetings-
centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Re-
animatie tussen 19.00 tot 20.00 
uur en AED tussen 19.45 tot 
20.30 uur. Tweemaal per jaar 
oefenen is over het algemeen 
voldoende. De eerstvolgende 
herhalingsavonden zijn op 3 
april en 5 juni. De maandelijk-
se herhalingsavond van 1 mei 
komt te vervallen in verband 
met Hemelvaartsdag. 

Voor de reanimatiecursus van 
donderdag 10 april zijn nog 
enige plaatsen beschikbaar. 
Inlichtingen tel: 0251-655307 
of 0251-650187, e-mail reani-
matie.cas tricum@casema.nl.

Bijeenkomst CDA Castricum 
Castricum - Op woensdag 2 april organiseert het CDA Castri-
cum, samen met de CDA-afdelingen uit Bergen en Heemskerk, 
een bijeenkomst over strand, toerisme/recreatie en economie. 
Gedeputeerde Jaap Bond zal aanwezig zijn en zijn visie geven 
op deze onderwerpen onder zijn motto: Strand weg, toerist 
weg, economie weg.

De opzet is enerzijds aandacht 
te geven aan de staat van de 
kust en de daarbij behorende 
bescherming, anderzijds aan de 
economische mogelijkheden van 
(de ontwikkeling van) toerisme 
en recreatie aan het eigen ge-
deelte van de Noord-Hollandse 
kust.
Toerisme en recreatie zijn zo on-
geveer de enige groeimarkten 
in de gemeenten. Hieraan geen 
aandacht geven betekent ach-

teruitgang van de economische 
bedrijvigheid en op termijn af-
kalving van het draagvlak van 
allerlei voorzieningen in de ge-
meenten.
Belangstellenden krijgen ruim 
gelegenheid om ideeën aan te 
dragen, vragen te stellen en mee 
te discussiëren. De raadsleden 
zijn ook aanwezig.
De bijeenkomst is in de Mara-
nathakerk in Castricum en vangt 
aan om 20.00 uur. 
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Nieuwe vliegroutes beperken 
én veroorzaken hinder! 

Vliegtuigen zetten de nadering 
hoger in en maken een steilere 
daling. Dit geeft naar verwach-
ting minder hinder in en nabij 
Castricum, Limmen en Uitgeest. 
De nachtprocedures voor lan-
dend en startend verkeer worden 
verlengd van 6.00 tot circa 6.30 
uur. Deze maatregel leidt naar 
verwachting tot minder slaapver-
storing. Maar... deze maatregel 
kan een toename van de hinder 

veroorzaken in de gebieden on-
der de nachtelijke vertrek- en na-
deringsroutes van de Polderbaan 
en Kaagbaan, dus onder andere 
Castricum en Limmen. Hett con-
venant is vastgesteld aan de Ta-
fel van Alders voor de korte ter-
mijn, tot 2010. De Alderstafel is 
het overleg tussen overheid, be-
woners en luchtvaartsector over 
de groei van de luchtvaart op 
Schiphol, de hinderbeperking en 

de kwaliteit van de leefomgeving. 
Deze experimenten zijn van tijde-
lijke aard en lopen in principe tot 
31 oktober van dit jaar. 

Met een speciaal opgestelde 
pleitnota brengt Cluster noord 
haar standpunten onder de aan-
dacht in politiek Den Haag. Kern 
van de boodschap: ‘de hinder 
kan en moet minder’. Met de 
pleitnota onder de arm willen de 
bestuurders uit Cluster noord de 
besluitnemers in Den Haag nog-
maals duidelijk maken dat de re-
gio te hard wordt getroffen door 
de ontwikkelingen op Schiphol.

Castricum - Op 13 maart is een groot deel van de afgesproken 
maatregelen uit het Convenant Hinderbeperkende Maatrege-
len Schiphol gestart. Vanaf die dag is daarbij ook het nade-
ringspunt boven zee verhoogd. 

Masterclass Joke de 
Kruif bij Coach4kids
Castricum - Op woensdag 12 maart gaf musicalster Joke de Kruijf 
een MasterClass aan de kinderen van de Coach4Kids school in Cas-
tricum. De kinderen luisterden aandachtig terwijl zij vertelde over haar 
werk en de musicals waarin zij gespeeld heeft. Vervolgens mochten de 
kinderen aan Joke de Kruijf laten zien wat ze tot nu toe geleerd hebben 
waarbij zij hen tips gaf om nóg beter te worden. Tot slot zong zij voor 
de kinderen het nummer ‘Memory’ uit ‘Cats’.  Coach4Kids Castricum is 
een initiatief van Stichting Coach4Kids in samenwerking met Forte Kin-
deropvang. Een nieuw trimester start op 9 april. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.coach4kids.nl

Sonja Bakker opent kaasmarkt 
Alkmaar - Op vrijdag 21 maart om 10.00 uur opent Sonja Bak-
ker met het luiden van de bel op traditionele wijze de eerste 
Alkmaarse kaasmarkt van het seizoen 2008. Na de officiële 
opening vindt op het Waagplein het kunstproject de Kaasmoe-
der plaats. Dit is de start van het feestjaar ‘400 jaar Kaasva-
der’.  

Dit jaar is het 400 jaar geleden 
dat door het gemeentebestuur 
een kaasvader werd ingesteld 
als baas van het Alkmaarse 
kaasdragersgilde. Vanwege het 
jubileum worden er dit jaar ver-
schillende feestelijkheden geor-
ganiseerd rond de huidige kaas-
vader, Cees Koopman. Na 400 
jaar eenzaamheid krijgt de kaas-
vader eindelijk zijn KAASmoed-
er: een 3 meter hoge vrouw die 
volledig uit kaas bestaat. Door 

haar een hart te geven, wekt hij 
haar tot leven. Dit alles gebeurt 
op de klanken van een nieuw ge-
schreven compositie, live gezon-
gen door zes zangeressen. Sonja 
Bakker zal worden uitgenodigd 
om samen met de kaasvader 
van de KAASmoeder te proeven. 
Daarna halen performers, in de 
rol van eigenzinnige kaasmei-
sjes, mensen uit het publiek die 
aan haar mogen ruiken en van 
haar mogen eten.

Hoogste punt Triade  
Castricum - Op 18 maart verrichtte ontwikkelaar Mulder Ob-
dam met assistentie van de kopers de officiële handeling voor 
het bereiken van het hoogste punt voor de bouw van het ap-
partementencomplex Triade in Castricum. Daarna konden de 
toekomstige bewoners een kijkje nemen in een aantal appar-
tementen. 

Week van de psychiatrie 
Castricum - Het thema van de landelijke week van de psychi-
atrie in 2008 is ‘Een andere psychiatrie?’ Theater Dansende 
Duinen heeft samen met het cliëntgestuurd scholingscentrum  
Studieduin een serie lezingen opgezet rond om alternatieve 
psychiatrie en alternatieve geneeswijzen.  Het programma start 
steeds om 19.00 en duurt ca één uur. De toegang is gratis.

Niet alleen cliënten zoeken naar 
een totale benadering van hun 
problematiek. De zoektocht naar 
“nieuwe”, veilige en effectieve 
benaderingen heeft tot gevolg 
dat alternatieve en aanvullende 
behandelingen ontstaan. Tijdens 
de week van de psychiatrie komt 
een aantal coaches vertellen over 
hun specifieke benadering.
Op het terrein van Dijk en Duin 
staan borden richting ontmoe-
tingscentrum De Clinghe. Hier-
binnen bevindt zich Theater Dan-
sende Duinen. Op maandagavond 
31 maart vertelt Johanna Kraus, 
schrijfster, over Spiritualiteit , het 
helende aspect van de gezond-
heidszorg van de toekomst, een 
nieuw paradigma. Dinsdagavond 1 
april staat Anne Marie de Hart van 
That’s Right, training & coaching, 
met Neuro Linguistisch Program-
meren op het programma. 
Woensdagavond 2 april vertelt het 
echtpaar Wineke en Harry Nijen-
huis, van het centrum Dagda uit 
Heemskerk, over de Helende Reis.  
Donderdagavond 3 april praat 
Richard Ravenhorst, health plus 
coach uit Beverwijk, over de weg 
naar totale welzijn.

Het huidige behandelaanbod 
van de reguliere geestelijke ge-
zondheidszorg voldoet helaas 
niet voor iedereen. Soms heb-
ben klanten weinig baat bij de 

behandeling. Allerlei klachten en 
problemen blijven bestaan. Pro-
blemen stapelen zich op als de 
behandeling aanleiding geeft tot 
bijwerkingen. 

Aan de Cieweg, op een steen-
worp afstand van het centrum 
van Castricum wordt de eerste 
fase van appartementencomplex 
Triade gebouwd. Dit project be-
staat uit drie woontorens in drie 
verschillende stijlen waarvoor 
een drietal onderscheidende ma-
terialen zijn gebruikt. De naam 
Triade, de Romeinse benaming 
voor ‘drie bij elkaar horende za-
ken’, is derhalve niet toevallig 

gekozen. De eerste fase betreft 
de bouw van woontorens een en 
twee die nu hun hoogste punt 
hebben bereikt. Het complex be-
staat uit 44 appartementen. Er is 
dan ook veel belangstelling voor 
dit project waarvan circa 70% is 
verkocht. 
Vlieg Makelaars in Alkmaar heeft 
samen met Van Amsterdam Ma-
kelaardij de aankoop van de ap-
partementen begeleid.
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Jaimie van Sikkelerus tevre-
den met het eerste resultaat
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus uit MX Team Akersloot heeft 
de eerste wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap 65cc 
Grote Wielen in Eersel naar tevredenheid afgesloten. De rijder 
uit Akersloot zat er in beide manches niet goed bij na de start 
maar wist zich in zowel de eerste als de tweede manche goed 
terug te knokken. Dit resulteerde in een zestiende en vijftiende 
plaats in de manches en hiermee eindigde van Sikkelerus op 
een vijftiende plaats in het dagklassement.

Het begon niet helemaal naar 
wens voor de rijder uit Akersloot, 
want in de tijdtraining kon hij zijn 
draai niet helemaal vinden op het 
circuit en hierdoor strandde hij op 
een dertigste plaats. Hiermee kon 
hij in beide manches nog net een 
plaats zoeken achter het starthek 
en hoefde hij niet vanaf de tweede 
startrij te starten. Na het vallen van 
het starthek in de eerste manche 
moest Jaimie vanaf een achttiende 
plaats terug naar voren zien te ko-
men. Jaimie knokte voor alles wat 
hij waard was en kwam in de eerste 
manche op een zestiende plaats 
over de finish. In de tweede manche 
begon Jaimie op een negentiende 

plaats aan de wedstrijd. Op het 
steeds zwaarder wordende circuit 
kwam Jaimie goed uit de voeten en 
gedurende de wedstrijd wist hij dan 
ook verschillende plaatsen winst 
te boeken. In de slotfase werd de 
opmars van Jaimie een klein beetje 
onderdrukt doordat zijn bril kapot 
ging maar ondanks dit wist hij toch 
op een mooie vijftiende plaats over 
de finish te komen.
Met een zestiende en een vijftiende 
plaats in de manches eindigde Jai-
mie op een vijftiende plaats in het 
dagklassement. In het weekend 
van 22 en 23 maart gaat het Ned-
erlands Kampioenschap verder in 
Oldebroek en Westerbork.

Beach Event 
Akersloot - Sinds vorig jaar is 
Akersloot in het bezit van een heus 
strand en wel gelegen aan de Bos-
chweg vlak bij het Alkmaardermeer. 
Op 31 mei en 1 juni organiseert de 
handbalvereniging Meervogels hier 
wederom het jaarlijkse strandge-
beuren op hun beachveld.  Beach-
(voet)vol leybal teams kunnen zich 
vanaf heden aanmelden. Familie-, 
straten-, bedrijfs-, of vrienden-
teams zijn welkom. Dit kan digitaal 
op beach@meervogels60.nl of men 
kan een inschrijfformulier ophalen 
bij Marco Buur, Rembrandtsingel 
28a.  Voor verdere informatie kan 
men terecht bij Erwin Tiebie, tele-
foon 0251-315717.

Schaker Ton Morcus verstevigt koppositie

Uiteindelijk waren deze twee to-
rens van Morcus in het eindspel 
sterker dan de witte dame en 
goed voor de winst.

Henk van der Eng week af van 
zijn geliefde opening tegen Pe-
ter Siekerman en kwam meteen 
op onbekend terrein. Siekerman 
kreeg het initiatief en wist met 
een tussenschaakje een kwaliteit 
te winnen, hetgeen voldoende 
was voor de winst. Na een on-
regelmatige opening maakte 
Marijn van der Himst een fatale 
misrekening tegen Bob Bakker, 
hij verloor een toren en kon ge-

lijk opgeven. 

Na een rustig koningsgambiet 
tussen Adri Twisk met wit tegen 
Fons Vermeulen ontstond een 
subtiele manoeuvre van Vermeu-
len toen Twisk verzuimde het 
oprukken van de zwarte a-pion 
tegen te gaan. Vermeulen kon 
zich door de witte stelling van 
Twisk heen bluffen met een ‘drei-
gende’ koningsaanval en won 
het eindspel. In een totaal ge-
wonnen partij verloor Jan Jacob 
uiteindelijk door hebzucht van 
Frank Romeijn. Commijs kon een 
pion laten promoveren en wilde 

daarbij ook nog eens de volle da-
mewinst. 
Hij offerde hiertoe een toren, 
maar Romeijn wist  op achter-
bakse wijze de opgerukte pion te 
veroveren, waarna Commijs met 
lege handen stond. 

In een Siciliaanse opening kreeg 
Jacob Bleijendaal met zwart te-
gen de sluwe Sjoerd Gaastra na 
een afruil een sterk centrum. 
Dewitte paarden werden in toom 
gehouden. De zwarte lopers van 
Bleijendaal bestormden de ko-
ningsvleugel en forceerden de 
winst. Schaakclub Bakkum kan 
zich deze week opmaken voor 
een kampioensfeest, nadat de 
concurrentie kostbare punten liet 
liggen. Slechts een half bordpunt 
is Bakkum verwijderd van het 
kampioenschap.

Bakkum - In een spannende en enerverende partij heeft Ton 
Morcus zijn koppositie bij schaakclub Bakkum verstevigd 
door een overwinning op Arno Schlosser. In een Nimzo-Indi-
sche partij kwam Schlosser overwegend te staan, kwam twee 
pionnen voor, maar liet een dameruil tegen twee torens toe. 

Opnieuw goud voor 
Lotte Tabak van DOS  
Castricum - Zaterdag 15 maart 
werd de tweede competitiewed-
strijd in de C, D en E klasse ge-
sprongen in Landsmeer. Lotte 
Tabak van de trampolineafdeling 
van DOS presteerde hier weer 
erg goed en zij behaalde op-
nieuw de eerste plaats in haar 
klasse pupillen gemengd E. Iris 
Dekker behaalde net geen podi-
umplaats; zij werd 4e in de klasse 
junior-senior gemengd D. Tim 
Buursma werd 7e en Robin Borst 

13e. Philip Elders werd 6e in de 
klasse Jeugd gemengd E, Aranka 
Veen werd 13e. In de klasse se-
nioren heren C behaalde Wouter 
Beets de 2e en Rick Wesker de 
3e plaats. Judith Welp werd 7e in 
haar klasse senioren dames C. 

De laatste competitiewedstrijd 
wordt gehouden op zaterdag 5 
april in Kudelstaart. Dan wordt 
duidelijk wie de halve finale haalt 
namens DOS Castricum.

Krappe winst voor de Stiefel
Castricum - Nadat de achterstand op de twee koplopers was 
teruggebracht van tien naar zes punten, moest het dartteam 
van de Stiefel nu aantreden tegen Saggitarius uit Akersloot.  
Tegen deze ploeg, die op de vijfde plaats stond, is het voor de 
mannen uit Castricum altijd lastig en de wedstrijd werd ook 
verloren.

De Stiefel mag niet veel laten lig-
gen om de achtervolging voort 
te kunnen zetten en met die ge-
dachte begon René Poel aan de 
singles en ondanks de wil, lukte 
het Poel niet om zijn partij te win-
nen en met 0-2 was het dus 0-1 
voor de gastheren.
Roy van Bilderbeek won daarna 
wel zijn single en werd het dus 1-
1 en daarna was er een zeer span-
nende partij van Paul Steenbrink, 
die hij ongelukkig net aan verloor 
met 1-2 en was het de beurt aan 
Tom de Vries om de stand weer in 
evenwicht te brengen en gelukkig 
voor de Stiefel lukte dat ook en 
werd het 2-2 in de tussenstand.
De koppels moesten dus de be-
slissing gaan brengen en Poel en 
Van Bilderbeek wisten de eerste 
partij overtuigend te winnen en 
stond het 3-2 en voor het eerst 
was de Stiefel op voorsprong in 

de wedstrijd. Steenbrink en De 
Vries konden het geen goed ver-
volg geven en verloren. Zij maak-
ten dat weer goed in hun tweede 
koppel door die wel te winnen en 
toen daarna Poel en Van Bilder-
beek ook wisten te winnen was 
het 5-3 voor de Stiefel en kon de 
teamgame een toch nog goede 
uitslag op het bord brengen.
Die werd verloren, het bonuspunt 
dus gemist en de eindstand werd 
5-4, wat eigenlijk iets te weinig is, 
omdat ze nu op de vierde plaats 
blijven staan en het gaatje naar 
de bovenste ploegen weer wat 
groter is geworden.

Donderdag de derby tegen Café 
City in de Stiefel voor een plek bij 
de laatste zestien van het beker-
toernooi in de winnaarsronde. Het 
zou toch een kleine stunt zijn als 
die volgende ronde bereikt wordt.

Gerard verslaat neef Piet Kuijs
In de 26e ronde interne competitie van de Schaakvereniging 
Castricum speelden de neven Piet en Gerard Kuijs tegen el-
kaar. Beide spelers stonden aan de basis van een heus fami-
liedrama. Piet was erop gebrand  revanche te nemen na een 
vorige nederlaag.

Gerard speelde met zwart weer 
de Hollandse Stonewall verdedi-
ging, geen verrassing voor Piet, 
want die kent hij door en door. 
Na een blunder van Gerard op 
de tiende zet verloor hij de kwali-
teit en ontstond er voor hem een 
verloren stelling. Toen rechtte 
Gerard zijn rug en begon een 
wanhoopsaanval op de konings-
vleugel. 
Piet moest zijn rokade opgeven, 
waardoor zijn koningstoren bui-
ten spel bleef. Ook de witte ko-
ning werd in het centrum vastge-
houden en stond niet lekker. Na 

afruil ontstonden er complicaties 
waardoor wit een pion verloor 
en zwart een ijzersterke loper 
kreeg.
Toen ook de dames werden ge-
ruild bleek de witte loper sterker 
als de toren van Piet. De opruk-
kende zwarte h-pion was niet 
meer tegen te houden en de rol-
len waren omgedraaid. Nu stond 
Gerard gewonnen en hij gaf het 
niet meer uit handen. Na afloop 
van de partij wist een gedesil-
lusioneerde Piet nog steeds niet 
waar hij het fout had gedaan.
Michael van Gelderen is met een 

prachtige serie bezig. Dit keer 
versloeg hij met zwart heel knap 
Robert van der Wal.
Kees Lute kreeg met wit de Fran-
se verdediging van Evert Schmit 
tegenover zich. Wit kwam passief 
te staan en na afruil van de lichte 
stukken was het prijsschieten 
voor Evert met kwetsbare witte 
pionnen op de damevleugel. Een 
wanhoopspoging om met de 
dame de zwarte stelling binnen 
te dringen mislukte en Kees ver-
loor een stuk en de partij. 

De strijd om het clubkampioen-
schap dreigt een 1-persoons 
expeditie te worden. Sander 
Mossing Holsteijn won opnieuw 
en ligt ruim 400 punten voor. De 
clubtitel komt nu wel heel snel 
dichtbij.

Michiel Kraay kampioen 
Regio - De derde wedstrijd van het nieuwe seizoen werd gevist 
in de Markervaart bij Marken-Binnen. Een uur voor tijd ver-
scheen er een zeer forse vol geladen zandboot. De schipper 
besloot om hoogstens veertien meter uit de kant te passeren. 
Voor de vaste stok was het na de doorgang van deze grinza 
echt helemaal afgelopen. 

Voor Marco de Bruin, Nico 
Schouws en Hendrik Moole-
vliet leken dit wel de signalen 
van azen voor de vis. Na de 
boot kon de korf nauwelijks 
zakken of er hing er weer een-
tje aan. 

Na drie en een half uur was het 
moment van wegen aangebro-
ken. In vak A bleek dat Marco 
de Bruin vanuit een middenstek 
zijn vak had gewonnen met 
ruim elf kilo. In het andere vak 
was het Hendrik Moolevliet die 
veertien kilo wist te vangen. Dit 
was echter niet genoeg voor de 
vakwinst en wedstrijdoverwin-
ning, die ging deze ochtend 
naar Nico Schouws. Schouws 
wist midden in het parcours 
ruim achttien kilo vis te van-

gen, ruim voldoende voor de 
winst.
Alhoewel Nico alle drie wed-
strijden zijn vak wist te winnen 
moest hij de eindoverwinning 
overlaten aan Michiel Kraay. 
Michiel ging de laatste wed-
strijd in met een voorsprong 
van ruim negentien kilo maar 
Nico Schouws wist het met zijn 
vangst nog best spannend te 
maken.

Met het prachtige gewicht 
van 29 kilo en 150 gram werd 
Michiel Kraay de kampioen 
van deze openingswedstrijden 
mini-competitie. Nico Schouws 
werd tweede met 28.375 gram 
en Hendrik Molevliet derde 
met 20.375 gram.

Geen krant
ontvangen?

Bel
0251-674433
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Jongerentheatermiddag
Castricum - Op tweede paasdag kunnen jongeren uit Castricum en 
omgeving de Lama in zichzelf ontdekken bij Fruns. Daar verzorgt de 
Castricumse theaterdocente Anja Boorsma een workshop improvisa-
tietheater, waarvoor geen theaterervaring nodig is. Op maandag 24 
maart gaat Anja met jongeren vanaf 15 tot 21 jaar een hele middag im-
proviseren met grappige oefeningen en spelvormen. De jongerenthe-
atermiddag is van 13.00-17.00 uur. De kosten zijn 20,- per deelnemer. 
De locatie is Fruns, Verlegde Overtoom 9 te Castricum. Aanmelden kan 
via info@fruns-jazz-events.nl of 06-51046044.  

Nieuwe danslessen bij mariz.nu
Castricum - Bij Mariz.nu onder leiding van personal trai-
ner & dance-coach Mariska Tauber, worden moderne dans-
stijlen als HipHop/Streetdance, Breakdance, Showdance en 
Shape&Dance 25+ gegeven. 

De populariteit van HipHop/
Streetdance groeit over de hele 
wereld. Ook in Castricum groeit 
de belangstelling. Veel nieuwe 
stijlen worden steeds meer op-
gepakt en verwerkt in de lessen. 
Leerlingen vanaf 7 jaar maken 
zich dit wekelijks eigen. 
Voor breakdance zijn, dank-
zij grote belangstelling, zelfs al 
aparte lessen. Voor zowel 7 t/m 
12 jaar als 16+. 
Showdance is een combinatie 
van verschillende dansstijlen. 
Het accent van Showdance ligt 
op het instuderen van spetteren-
de shows, waarbij ook aandacht 
besteed wordt aan uitstraling en 
het overbrengen van enthousi-

asme naar het publiek. Voor alle 
25-plussers, die niet aan een 
maandabonnement vast willen 
zitten, maar wel lekker in hun vel 
willen zitten is er Shape&Dance. 
Zoals de naam al zegt, bestaat de 
les uit een half uur Shape en een 
half uur Dance.
Mariz.nu traint ook leerlingen 
voor optredens. De vaste show-
groep Fantasy is bekend om het 
veelzijdige repertoire en ook Hip-
Hop/Streetdance en Breakdance 
heeft zijn eigen groepen die op-
tredens verzorgen. Alle lessen 
duren een uur zonder pauze en 
worden gegeven in rookvrije za-
len. Voor informatie: www.mariz.
nu of 06-53192461.

Abdij van Egmond wordt 
provinciaal monument
Egmond - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 
besloten dat het Abdijterrein en de Adelbertusakker, van de 
Abdij van Egmond een provinciaal monument is. De aanwij-
zing betreft twee terreinen die vanwege hun zeer hoge arche-
ologische waarde een beschermde status verdienen. 

Beide zijn gelegen in Egmond-
Binnen: het Abdijterrein en de 
Adelbertusakker van de Abdij van 
Egmond. De bestaande gebou-
wen: de abdij, de abdijkerk, de 
hervormde kerk en de gebouwen 
van de boerderij op het terrein zijn 
circa tien jaar geleden uitgeroe-
pen tot Rijksmonument.
Met de status van monument zijn 
de terreinen beter beschermd. Het 
is zonder vergunning verboden 
om het monument af te breken, te 
verplaatsen of te wijzigen, te her-
stellen, het te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze waardoor 
het wordt ontsierd of in gevaar 
wordt gebracht. Hiermee wordt 
verdere achteruitgang van de ar-
cheologische waarden tegengaan. 
De monumentaanwijzing houdt 
ook een verbod in op het oprapen 
en meenemen van objecten en 
voorwerpen, al dan niet gevonden 
met behulp van een metaaldetec-
tor. Secundair doel van de aanwij-
zing als monument is behoud van 
de landschappelijke waarden van 
het abdijterrein en de omliggende 
landerijen.  Het Abdijterrein betreft 
de tuinen, paden en landerijen 
(waaronder een tweetal weilan-
den) die direct rond en onder de 
huidige abdijgebouwen en bijbe-
horende kerken liggen. Het is niet 
uitgesloten dat er nog (delen van) 
intacte graven in de grond aanwe-
zig zijn. In de oudere en diepere 
bodemlagen worden geregeld 
vondsten gedaan. Het gaat om 
archeologisch waardevolle lagen 
die stammen uit de Late IJzertijd 
en Romeinse Tijd, en uit de Vroege 

en Hoge Middeleeuwen. 
De Adelbertusakker bevat de res-
ten van de oude kapel waarin de 
heilige Adelbertus is begraven, 
evenals (hoogst waarschijnlijk) 
resten van de nederzetting waarin 
hij destijds verbleef. Het terrein ligt 
aan een kleine weg aan de rand 
van bloembollenvelden en vlak bij 
een ingang van het Noord-Hol-
lands duinreservaat.
Gedeputeerde Sascha Bagger-
man: “ik vind het belangrijk dat 
religieus erfgoed vanwege de cul-
tuurhistorische waarde behouden 
blijft voor toekomstige generaties. 
Daarom zet ik mij er ook voor in 
dat dit soort plaatsen publiek 
toegankelijk zijn.” Gedeputeerde 
Sascha Baggerman opent op 6 
mei 2008 een publieksdag bij het 
monument in het kader van het 
Jaar van het Religieus Erfgoed.

Discovery 
Castricum - Discovery heeft 
vrijdag 21 maart een besloten 
tienergroep- of klassenfeest op 
het programma staan. Op za-
terdag 22 maart is het weer tijd 
voor Café-kookfestijn. Vanaf 
19.15 uur kunnen jongeren ge-
nieten van een warme maaltijd 
voor 1,50 euro. Op de woensdag 
is Discovery ‘s middags geopend 
voor kinderen en zij gaan paas-
eieren zoeken. Woensdagavond 
is er een Hollandse avond. Van 
Hazes tot Drukwerk en van Het 
Goede Doel naar Jantje Smit. 

Van Ooijen nieuwe voorzitter 
Overleggroep Buitengebied 
Castricum - Dave van Ooijen is de nieuwe voorzitter van de 
OBC, de Overleggroep Buitengebied Castricum. Van Ooijen 
woont in Castricum en werkt in Den Haag als hoofd van het 
Kenniscentrum voor de Grote Steden van het Nicis Institute. 
Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de dienst Infra-
structuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. 

“Mijn werkervaring ligt vooral in 
het stedelijk domein. De verken-
nende gesprekken die ik over de 
OBC heb gevoerd, onder meer 
met wethouder Portegies en de 
secretaris van de OBC, hebben 
me enthousiast gemaakt voor 
de rol van, vooral technisch, 
voorzitter van de overleggroep. 
Het is natuurlijk ook een mooie 
gelegenheid op die manier in-
tensiever bezig te zijn met mijn 
eigen woon- en leefomgeving. 
Bovendien sluit de thematiek 
van de OBC goed aan bij mijn 
persoonlijke belangstelling voor 
milieu, natuur en het landelijk 
gebied. 

De stad en het landelijk gebied 
beïnvloeden elkaar en zijn ook 
wederzijds afhankelijk van el-
kaar. Samenwerking is essen-
tieel om de samenhangende 
kwaliteit van beide te kunnen 
vergroten. 

De diverse groeperingen in de 
OBC spelen een belangrijke rol 
om die kwaliteit gezamenlijk te 
verbeteren.” Dave van Ooijen is 
de opvolger van Herman Ver-
hagen, die sinds de oprichting 
van de OBC als voorzitter fun-
geerde. Verhagen gaf onlangs 
aan wethouder Portegies en de 
agendacommissie van de OBC 
te kennen de voorzittershamer 
te willen neerleggen. Hij acht 
het een goede zaak als er een 

frisse wind waait. “Ik ben altijd 
met veel plezier voorzitter van 
deze overleggroep geweest. De 
discussies tussen de spreek-
buizen van de verschillende be-
langengroepen zijn vaak pittig, 
maar dat is onvermijdelijk in een 
gebied met zo veel kwaliteiten, 
ontwikkelingen en ruimtedruk. 
Flinke debatten zijn goed, maar 
het is ook goed steeds weer te 
proberen bruggen te slaan.” 

Snelheidsduivel 
aangehouden
Uitgeest - De politie heeft om-
streeks 19.35 uur een 45-ja-
rige snelheidsduivel uit Bergen 
aangehouden. De man reed met 
zijn personenauto 175 km/uur 
over de A9. Ter plekke is 120 
km/uur de maximumsnelheid. 
Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt en zijn rijbewijs is in-
gevorderd. 

Collecte
Castricum - De komende week 
wordt een collecte gehouden in 
Castricum en Akersloot voor de 
Dierenambulance Kennemer-
land. 
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Close-Up verrast Castricum
Castricum - Vocalgroup Close-Up uit Alkmaar trad voor het 
eerst op in de Dansende Duinen in Castricum met hun pro-
gramma ‘Move Me’. De goed gevulde zaal werd gevangen door 
de arrangementen van dirigent Jetse Bremer, geen onbekende 
in de korenwereld. De treffende choreografie van Marijke de 
Wit was een zeer belangrijke aanvulling op de 19 uitgevoerde 
nummers.

Bijzonder gevoelig waren Bar-
celona van Bløf en Nu Dat Jij Er 
Bent van Trijntje Oosterhuis, de 
sterke uitvoering van Ren Lenny 
Ren (Acda en de Munnik) sloot 
het programma voor de pauze. 

Na de pauze stonden een paar 
knallers op het programma, Na-
tural Woman krachtig uitgevoerd 
door alle vrouwen van Close-Up, 
en Pastorale van Ramses Shaffy, 
fenomenaal gezongen en heel 

mooi uitgebeeld. 
Na de uitsmijter September 
(Earth Wind & Fire) werd Close-
UP beloond met een staande 
ovatie. Als toegift zongen ze 
Chariot van Gavin Degraw, een 
nummer uit hun nieuwe pro-
gramma dat in december in de 
Dansende Duinen zal worden 
uigevoerd.
Het volgende optreden van 
Close-Up is op 24 maart om 
11.00 uur in het Scagon theater 
in Schagen.

Open lessen tekenen en 
schilderen bij Toonbeeld
Castricum - Alles willen weten over wat men kan doen met 
kwast, krijt en houtskool? Op 20 maart gaan er twee korte cur-
sussen tekenen en schilderen voor kleuters en voor kinderen 
van negen tot en met twaalf jaar van start bij Toonbeeld. Beide 
cursussen worden gegeven door Elma de Weerd op donder-
dagmiddag. 

De kleuters beginnen om 15.50 
uur. Nooit zal de fantasie van de 
mens groter zijn dan in de kleu-
terleeftijd. Kleuters ontdekken 
op speelse wijze verschillende 
teken- en schildermaterialen zo-
als onder andere verf en krijt. Er 
kunnen kleurige vlakken, kras-
serige krassen en een veelheid 
aan vormen ontstaan die een 
eigen leven leiden. De lessen 
stimuleren de ontwikkeling van 
waarneming, concentratie en 
motoriek. Verhalen, vingerpop-
jes, muziek en liedjes kunnen 
een inleiding op de teken- en/of 
schilderopdracht zijn. Met veel 
plezier, vertrouwen en fantasie 
gaan de kinderen aan de slag. 
Het resultaat is vaak een kleuri-
ge verzameling werkstukken die 
mee naar huis genomen mogen 
worden.  
De oudere kinderen zijn welkom 
om 17.00 uur. Deze cursus is ge-
schikt voor kinderen die meer 
willen weten over verschillende 
teken- en schildertechnieken. 
Ze kunnen daarmee experimen-
teren aan de hand van korte en 
langere opdrachten die elkaar 
wekelijks afwisselen. Zo leren 
de kinderen op een speelse 
manier tekeningen te maken en 
daarmee een manier om zich in 

beelden uit te drukken. Goed le-
ren kijken, zelfstandig werken en 
iets afmaken is heel belangrijk. 
Maar ook kennismaken met de 
belangrijkste schilder- en teken-
materialen: pen en inkt, potlood, 
houtskool, verschillende soorten 
verf en misschien wel linoleum-
druk of etsen. De onderwerpen 
kunnen heel verschillend zijn. 
De ene keer tekenen de kinde-
ren elkaar of iets uit hun omge-
ving na, een andere keer wordt 
er vanuit de fantasie gewerkt. 
Aan het eind van de les worden 
de werkstukken besproken dus 
ze leren ook elkaars werk bekij-
ken en waarderen. Kortom een 
leuke, afwisselende cursus!
De kinderen zijn welkom voor 
een open les op 20 maart. Wel 
graag vooraf aanmelden. Men 
betaalt die les alleen dan als 
men zich voor de hele cursus 
van zes lessen opgeeft. Voor de 
kleuters kost dat 26,00 euro voor 
zes lessen van een uurtje en voor 
de oudere kinderen 35,00 euro 
voor zes lessen van anderhalf 
uur (exclusief materiaalkosten). 
Voor aanmeldingen en meer in-
formatie over andere cursussen: 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
5 Castricum of www.toonbeeld.
tv. Email: tnbeeld@xs4all.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
IVN Midden-Kennemerland (IVN) staat voor meer natuur en 
een beter milieu.  Door natuur- en milieueducatie onderscheidt 
men zich van andere natuur- en milieuorganisaties. IVN biedt een 
reeks van activiteiten, onder andere groencursussen, cursussen 
over bijvoorbeeld vogels en paddestoelen. Ook organiseert IVN 
excursies, wandel- en fietstochten, jeugd- en jongerenactiviteiten. 
Daarnaast brengt IVN zelfstandig publicaties op de markt over na-
tuur- en milieu. Men is dringend op zoek naar een secretaris die 
zitting wil nemen in het bestuur. Tijdsinvestering wordt geschat op 
4 tot 6 uur per week.
Op het terrein van Dijk en Duin rijdt een electrobus voor vervoer 
van personen (en/of vracht). Er worden vrijwilligers gezocht die 
deze bus zouden willen besturen op dinsdagavond of zondag-
morgen. Op zondag is het werk het ophalen en brengen van cliën-
ten naar de kerk en hen ook weer terugbrengen na de dienst. Na 
de dienst in de kerk helpen met het serveren van koffie. De werktijd 
is van 9.00 - 12.00 uur.
Op dinsdagavond worden verhalen verteld in het kerkje. De vrijwil-
liger haalt de cliënten op en brengt hen ook weer terug. De werktijd 
is van 18.00 - 20.00 uur.
Voor deze functies is het belangrijk dat de vrijwilligers een vervoer-
middel kunnen en mogen besturen, rolstoelen kunnen duwen, zelf-
standig kunnen werken, betrouwbaar zijn in hun afspraken (niet 
zomaar wegblijven), verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zorg-
vuldig zijn, communicatie en sociale vaardigheden hebben.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 
5 in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het tele-
foonnummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.
welzijncas tricum.nl.

Tweedehands 
Baby Boel Beurs
Castricum – In sportcentrum de 
Bloemen, De Bloemen 71 in Cas-
tricum wordt op zondag 20 april 
de halfjaarlijkse Baby Boel Beurs 
gehouden. De voorjaarsedi-
tie. Deze beurs is speciaal voor 
mensen die van hun kinderspul-
len af willen en voor de mensen 

die op zoek zijn naar betaalbare 
en leuke kinderspulletjes. 
Iedereen die nog spullen over 
heeft en deze niet meer gebruikt 
kan deze spullen hier te koop 
aanbieden voor een prijs die 
men zelf bepaalt. De organisatie 
is vooral nog op zoek naar kle-
ding vanaf maat 110, speelgoed, 
kinderstoel, boxen, autostoeltjes, 
wippertjes, fietszitjes, ledikant-

jes, campingbedjes, en buggy’s. 
De beurs wordt gehouden van 
10.00 tot 13.00 uur in de sport-
hal de Bloemen te Castricum. 
De entree is gratis. Wie meer wil 
weten over de beurs, of een ver-
koopnummer wil aanvragen, kan 
contact opnemen met Wendy 
Bank  j.vander.kolk@quicknet.nl, 
Yvonne Beerse  y.beerse@chello.
nl of belt 06- 24141220.

Zingen bij Tremenda
Regio - Tremenda is een groot gemengd oratoriumkoor waarin mensen zingen uit de hele regio. Want sa-
men zingen is nog leuker dan in je eentje. Bovendien wordt aan stemvorming gedaan door een specialiste. 
Er wordt geoefend met mooie werken voor koor, orkest en gerenommeerde solisten. Zelfs zonder enige 
ervaring kan men op de maandagavond vrijblijvend eens langskomen om 20.00 uur in de Vredevorstkerk 
aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk waar dirigent Hans Timmer op zijn bekende vakkundige wijze 
en met de nodige humor zorgt dat de gezamenlijke inspanning op een ontspannende manier tot prachtig 
resultaat leidt.
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Jaarvergadering brandweer
Castricum - Tijdens de jaarvergadering van de vrijwillige 
brandweerpost Castricum werd stilgestaan bij het brand-
weerwerk van het afgelopen jaar. In 2007 waren er voor de 
drie posten Castricum, Limmen en Akersloot 363 meldingen 
waarvan voor de post Castricum 286. Ten opzichte van het jaar 
2006 betekent dit voor de post Castricum een stijging van 58 
alarmeringen. 

Het is opmerkelijk te noemen dat 
dit aantal in de afgelopen twee 
jaar steeds met circa 60 is toege-
nomen. De korpsleiding bij mon-
de van postcommandant Gerard 
Veldt bzn. memoreerde dat van 
de 286 meldingen er 164 afkom-
stig waren van automatische 
brandmeldinstallaties. In zeven-
tien van deze 164 meldingen 
was er daadwerkelijk sprake van 
brand de overige 147 meldingen 
waren loos. 
Het aantal hulpverleningen be-
droeg in 2007 64 stuks, hiervan 
29 gevallen stormschade en 20 
liftstoringen.

De postcommandant ging nader 
in op een aantal opvallende inci-
denten waaronder twee pelotons 
inzetten in Velsen (scheeps-
brand) en Noord-Scharwoude 
(bedrijventerrein) en de branden 
bij Blinckers en 

De Albatros op het strand. De 
commandant van de drie posten 
mevrouw Petra Abma bedankte 
de spuitgasten voor de inzet en 
samenwerking het afgelopen 
jaar en prees de vrijwilligers voor 
hun motivatie, professionele in-
stelling en vooral de onderlinge 
collegialiteit.  

(Foto: Giel de Reus)Paaspop met Be Rude en 
The Chief in Vriendschap
Akersloot - Traditioneel organiseert De Vriendschap eerste 
paasdag het Paaspop met de Akerslootse band Be Rude en 
Henk Haanraads oftewel The Chief. De band Be Rude bestaat uit 
Hans van der Waals, Pierre Pennekamp, Pim Verduijn, Bas Dol-
lekamp en Ruud den Hartog. Zij hebben laatst met groot succes 
meegedaan aan de voorronden The Class of coversbands in Pa-
radiso en daar kregen zij lovende woorden van de jury.

Het repertoire van Be Rude is 
een mengeling van stevige 70’s 
rock met nummers van onder 
andere Thin Lizzy, George Thoro-
good, Van Halen, Golden Earring, 
Lit en the Beasty Boys.
Tevens treedt deze avond Henk 
Haanraads alias The Chief live 
op. Met Henk Hanraads heeft 
men het over pure rock, gespeeld 
door een van de beste gitaristen. 
N
ummers van Fleetwood Mac, The 
Beatles, Carlos Santana, Dire 
Straits, The Shadows, Bryan Hy-

land, Chuck Berry om er maar 
een paar te noemen staan op het 
uitgebreide repertoire van Henk 
Haanraads, die sinds hij gestopt 
is met de band Full Circle het bi-
jzonder druk heeft gekregen met 
optreden als The Chief.

Omdat er eigenlijk twee bands 
deze avond optreden zit men 
toch krap met de tijd en daarom 
begint het paaspop al om 21.00 
uur, terwijl de deur om halfnegen 
open gaat. De entree deze avond 
is helemaal gratis.

Hierna  reikte zij een aantal di-
ploma’s en onderscheidingen uit 
aan: Diploma brandweerchauf-
feur: Jan Brasser, Gerard Veldt 
bzn, Frank Bruggeling, Walter 
Husman, John Koopman, Arnold 

Res, Andre Schermer, en Sylvia 
Adrichem.
Diploma Manschappen: Paul 
Bruggeling en Marcel Lute en 
diploma Onderbrandmeester: 
Jacques van Beek.

De volgende heren werden in het 
zonnetje gezet voor hun langdu-
rig dienstverband: Robbert Bos-
winkel 30 jaar, Harry de Water 
25 jaar, Arnold Res 15 jaar, Frank 
van Riet 10 jaar.

Leerlingen van De Paulus-
school krijgen schilderles
Castricum - Na twee succesvolle edities in 2006 en 2007 
konden basisscholen zich inschrijven voor de Savantis Tro-
nenwedstrijd 2008; dé schilderwedstrijd waarbij basisschool-
leerlingen een troon ontwerpen en beschilderen. De leerlingen 
van de Paulusschool uit Castricum doen aan dit project mee 
en proberen hiermee de opvolger te worden van de winnaar 
van 2007, RKB Meander uit Tilburg. 

Tijdens de Savantis Tronenwed-
strijd maken basisschoolleerlingen 
het schildersvak van heel dichtbij 
mee. Het is een soort schilder-
les: de leerlingen ontvangen een 
bouwpakket van een troon, die ze 
naar eigen inzicht ontwerpen en 
beschilderen.  Deze lessen wor-
den op de Paulusschool begeleid 
door Henk Zoontjes, werkzaam 
bij Schong schilderwerken uit 
Akersloot. Daarnaast maken de 
leerlingen een projectverslag van 
ontwerp tot eindresultaat.
Savantis wil met de Savantis Tro-
nenwedstrijd aansluiten bij de 
initiatieven vanuit de overheid om 
techniek in het basisonderwijs 
te promoten. Tijdens de Savantis 
Tronenwedstrijd editie 2007 heb-
ben in totaal landelijk 96 basis-
scholen kennisgemaakt met het 
schildersvak. 
Er vinden achttien regionale wed-
strijden plaats en alle regionale 
winnaars nemen vervolgens deel 
aan de landelijke Tronenfinale. 
Deze vindt plaats in het archeo-
logisch themapark Archeon op 9 
september. Hier zal een vakjury 
samen met een kinderjury de tro-
nen beoordelen. De kinderjury 
bestaat uit drie jongens en drie 
meisjes van een basisschool die 

zelf niet deelneemt. 
De winnaar van de landelijke fi-
nale wint een set Techniek Torens 
ter waarde van 7.500 euro. Dit zijn 
drie opvallende en vrolijk gekleur-
de kasten met alle materialen, les-
kisten en lesbeschrijvingen voor 
tenminste 80 technieklessen voor 
groep 1 tot en met 8. 
Alle deelnemers aan de finale 
kunnen genieten van een leuk 
dagje uit. Uiteraard mag iedere 
school haar eigen troon houden. 
Meer informatie over de Savantis 
Tronenwedstrijd is te vinden op 
www.savantis.nl.

Nieuwe uitgave 
telefoongids 
Akersloot - Momenteel ont-
vangen alle huishoudens en be-
drijven in Alkmaar en omgeving 
een herziene editie van De Te-
lefoongids in hun brievenbus. In 
de vorige uitgave zijn verkeerde 
vermeldingen in de gids terecht-
gekomen. De distributie van deze 
telefoongids is direct stopgezet 
en de gidsen zijn teruggehaald. 
In de herziene uitgave staan alle 
gegevens correct vermeld. 
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Augustinus sluit project 
Ruimtevaart af met expo
Castricum - Donderdag 13 maart was er een tentoonstelling van het 
schoolproject Ruimtevaart in de Augustinusschool te zien. Een on-
derdeel van de tentoonstelling werd verzorgd door de Nederlandse 
Jeugdvereniging voor Ruimtevaart en Sterrenkunde. De kinderen zijn 
op allerlei manier bezig geweest met het onderwerp. Ze hebben uitleg 
gekregen van een vertegenwoordiger van de NJRS, boeken gelezen, 
filmpjes bekeken, geknutseld en powerpoint-presentaties gemaakt. 

Kinderopvang Pinkeltje 
behaalt HKZ-keurmerk
Akersloot - Eind februari van dit jaar heeft keurmerkinstituut 
Lloyds geconstateerd dat Kinderopvang Pinkeltje in Akersloot 
voldoet aan alle kwaliteitseisen van het HKZ-keurmerk. Op 25 
maart wordt om 18.00 uur het bijbehorende certificaat door 
burgemeester Emmens, wethouder Hes en ambtenaar kinder-
opvang Beentjes aan directeur Laura Krom van Pinkeltje wor-
den uitgereikt.

De Wet Kinderopvang stelt ba-
siseisen, waaraan iedere kinder-
opvangorganisatie moet voldoen. 
De GGD toetst regelmatig of aan 
de eisen van deze wet wordt vol-
daan. Ook de brandweer contro-
leert of de veiligheidseisen met 
het oog op calamiteiten worden 
nageleefd. “Kinderopvang Pin-
keltje gaat een stap verder als 
het om kwaliteit gaat”, vertelt 
Laura Krom. “Wij hebben ervoor 
gekozen om het HKZ-keurmerk 
te behalen.” Twee jaar lang is er 
door de directie en medewerkers 
van Kinderopvang Pinkeltje aan 

gewerkt. Op woensdag 27 febru-
ari was het zover. Het zo fel be-
geerde HKZ certificaat werd door 
Lloyds uit Rotterdam aan Kinder-
opvang Pinkeltje toegekend. Aan 
dit keurmerk, speciaal gericht 
op organisaties werkzaam in de 
zorgsector, wordt grote waarde 
gehecht. Het betekent dat de 
kinderopvang in Akersloot niet 
alleen voldoet aan hogere kwa-
liteitseisen, maar ook dat er een 
managementsysteem wordt ge-
hanteerd waardoor de kwaliteit 
steeds verder wordt verbeterd. 
Jaarlijks wordt dit getoetst.

Trio Eensgezindheid geeft 
concert in Ter Coulsterkerk
Heiloo – Op zaterdagavond 12 april geeft de jubilerende Muziekver-
eniging Eensgezindheid Heiloo in de Ter Coulsterkerk te Heiloo een 
voorjaarsconcert tezamen met twee andere orkesten uit de regio. 
Tezamen met Eensgezindheid Egmond-Binnen en Eensgezindheid 
Wormer wordt er deze avond afzonderlijk optreden, maar er wordt 
ook gezamenlijk opgetreden als groot-orkest met een bezetting van 
meer dan 120 muzikanten. Kaarten voor dit concert zijn op 12 april 
vanaf 19.15 uur aan de zaal de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 
te Heiloo.  Reserveringen kunnen plaatsvinden via het telefoonnum-
mer 072 5334851 of het e-mail adres info@mv-eensgezindheid.nl.   

Muziek binnen en 
buiten de kerk
Heiloo - Vroeger klonk de 
muziek die in de kerk werd 
gemaakt, heel anders dan te-
genwoordig. Behalve Grego-
riaans, meerstemmige koor-
muziek en het bekende ‘liedje 
na’ klinken er sinds de komst 
van het Nederlands in de kerk 
geluiden, waarvan sommigen 
vinden dat die eigenlijk meer 
buiten de kerk thuis horen. Is 
het een goede zaak dat het on-
derscheid tussen gewijde en 
profane muziek meer en meer 
verdwijnt? Dit wordt behan-
deld in een lezing die op 31 
maart gehouden wordt in het 
Willibrordushuis in Heiloo.  De 
begeleiding is in handen van 
Prof. Dr. A. Vernooij, pr, aan-
vang 20.00 uur.  

Bijeenkomst over 
waterschappen
Limmen - Sinds kort staat het 
werk van het waterschap weer 
volop in de belangstelling. Dat 
is noodzakelijk want er zou 
van Noord-Holland niet veel 
overblijven als de waterschap-
pen hun werk niet goed zou-
den uitvoeren. Waterschappen 
bestaan al sinds de Middel-
eeuwen. In de waterschap-
pen wordt samengewerkt in 
de strijd tegen het water. Met 
wisselende resultaten trachtte 
de bevolking in het verleden 
het water tegen te houden. 

In 2008 is dat nog steeds zo. 
Zij het dat er inmiddels een 
professionele organisatie tot 
stand is gekomen. Door haar 
geschiedenis heeft het wa-
terschap tot op de dag van 
vandaag een organisatie die 
afwijkt van de gemeentelijke 
organisatie. En dat is nut-
tig vanwege het grote veilig-
heidsbelang. Dit jaar zullen er 
in het hele land waterschaps-
verkiezingen gehouden wor-
den.

De openbare bijeenkomst 
die georganiseerd is door de 
PvdA is op 19 maart om 20.15 
uur in de zaal boven sport-
centrum d’Enterij, Middenweg 
3b in Limmen. De toegang is 
gratis.
Inleiding door L. Snuif-Verwij, 
lid van het Hoogheemraad-
schap. John Hommes, wet-
houder van Castricum zal zijn 
visie geven op de wegensitu-
atie in en rondom Castricum. 

Start 55+ viscompetitie 
Uitgeest - Op dinsdag 6 mei start de hengelsportcompetitie 
voor 55+ deelnemers met de eerste ontmoeting van de in to-
taal achttien geplande wedstrijden. Aan de competitie wordt 
door het maximale aantal van achttien personen deelgeno-
men. De wedstrijden worden wekelijks, vanaf begin mei tot 
begin september, op de dinsdagochtend gevist.

Om zeven uur ‘s morgens wordt er 
aan het AHB viswater De Kuil ver-
zameld. De wedstrijden starten, 
afhankelijk van de locatie, tussen 
7.30 uur en 8.00 uur en duren tot 
11.00 uur. Er wordt gevist in de re-
gionale viswateren van Castricum, 
Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en 
Wormerveer. Er mag uitsluitend 
en alleen met de vaste hengel 
worden gevist. Het wedstrijdre-
sultaat bestaat uit de som van het 
resultaat van aantal (een punt per 
vis) en het gewicht (een punt per 
100 gram) van de gevangen zoet-
watervis. Het eindresultaat van de 
competitie wordt gevormd door 
van de achttien wedstrijden de 
twaalf beste wedstrijdresultaten 
op te tellen.
Ter afsluiting van de competitie 
wordt op 9 september een kop-
pelviswedstrijd in het ‘eigen’ AHB 
viswater de Kuil georganiseerd, 
waarna in de kantine van VV Uit-
geest de prijsuitreiking van de zo-
mercompetitie plaatsvindt. Naast 
de interne competitie worden 
jaarlijks tussen de deelnemers 
van de 55+ competitie van de 
AHB Uitgeest en HSV ’t Snoekje 
uit Heemskerk, twee onderlinge 
koppelviswedstrijden georgani-
seerd.
Op dinsdagochtend 29 april zal, 
voorafgaande aan de start van 
de competitie, aan de oevers van 
recreatieterrein Dorregeest, een 
instructie wedstrijdvissen voor 
deelnemers aan de AHB 55+ 
competitie en overige geïnteres-
seerden, worden georganiseerd. 

Ook als men géén interesse heeft 
in deelname aan de competitie is 
men welkom.
Pico, de kampioen van de afge-
lopen jaren, zal de deelnemers 
bijpraten en zal een demonstratie 
verzorgen over zaken die bij het 
wedstrijdvissen relevant zijn. Zo 
zal er aandacht worden besteed 
aan het materiaal waarmee ge-
vist kan worden. Hierbij kan ge-
dacht worden aan hengellengte, 
lijndikte, loodzetting, dobbers en 
de maatvoering van haken onder 
verschillende omstandigheden. 
Tevens komen peilen, aas, de wij-
ze waarop gevoerd kan worden 
en het aanknopen van haken aan 
bod. Ten slotte hoopt men nog iets 
te kunnen opsteken van de wijze 
van aanslag en landing van ge-
vangen vis.
Dit jaar is er ruimte ontstaan om 
enkele nieuwe deelnemers aan de 
competitie te kunnen laten deel-
nemen. 
Wie interesse heeft om als enthou-
siast visser, hieraan mee te willen 
doen, en/of  bij de instructie aan-
wezig wil zijn, wordt verzocht zich 
zo spoedig mogelijk aan te mel-
den bij een van de wedstrijdcom-
missieleden  Teun Visser, 0251-
310584, Pico Pilkes, 0251-310275 
of Joop de Beer, 0251-311348.
Overigens is het niet noodzakelijk, 
om als nieuwe deelnemer aan de 
competitie, ervaring te hebben 
met het wedstrijdvissen. Met re-
latief eenvoudig standaard hen-
gelsportmateriaal kan, in eerste 
instantie, worden volstaan.

Collecte Simavi 
Regio - Van 23 tot en met 29 
maart vindt de jaarlijkse collecte-
week van Simavi plaats. 2008 is 
door de Verenigde Naties uitge-
roepen tot het Jaar van Sanitatie. 
Daarom staat de collecteweek 
van Simavi dit jaar in het teken 
van water en sanitatie bij scholen 
in ontwikkelingslanden. 

Investeren in molens op zee?
Regio - Particulieren, gemeenten en bedrijven die actief iets 
willen doen tegen de klimaatverandering kunnen nu het heft 
in eigen hand nemen: zij kunnen direct investeren in de bouw 
van een windmolenpark op de Noordzee.

Meewind is een financiële actie-
groep met vergunning van de Au-
toriteit Financiële Markten (AFM). 
Deze activistische belegger wil Ne-
derlanders aansporen het initiatief 
naar zich toe te trekken en mee te 
doen met grootscheepse investe-
ringen in windenergie op zee. Daar-
mee wordt de minister van Verkeer 
en Waterstaat aangespoord meer 
vergunningen af te geven voor dit 
soort windparken. Tot nu toe wer-
den die tegengehouden door de 
gevestigde scheepvaartbelangen. 
Meewind wil dat daar een eind aan 
komt. “De Noordzee is van iedereen 
en het is een plek bij uitstek voor 
duurzame energie.”
Voor 1000 euro per stuk kunnen 
participaties gekocht worden in het 
beleggingsfonds Meewind. Wie par-

ticipeert, is mede-eigenaar van het 
windmolenpark en kan een jaarlijks 
rendement van 7 tot 10% over een 
periode van 25 jaar verwachten.
De circa 50 windmolens die Mee-
wind wil bouwen - niet zichtbaar 
vanaf de kust, wel dichtbij - voor-
komen jaarlijks de uitstoot van meer 
dan 210.000 ton CO2. Zij produce-
ren 160 MW. Dit komt overeen met 
het elektriciteitsgebruik van 170.000 
huishoudens; dat is ruim de helft 
van Amsterdam.
Meewind is een activistische beleg-
ger in duurzame energie.
Meewind is een activistische beleg-
ger in duurzame energie. Het fonds 
verwacht 20.000 particulieren, plus 
een groot aantal gemeenten, bedrij-
ven en non-profit organisatie aan 
zich te binden.



Vrouwen en mannen die er-
van houden modieuzer voor 
de dag te komen dan alle an-
deren weten het allang; Feel it 
heeft het. “Ik ben zo blij dat er 
een winkel als Feel it in het dorp 
te vinden is”, zegt een vrouwelij-
ke klant spontaan. “Ik slaag hier 
eigenlijk altijd. Niet alleen voor 
schoenen en laarzen, maar 
ook de kleding die Agaath ver-
koopt spreekt mij enorm aan.” 
Zowel de heren-, dames en 
kinderschoenen als de kleding 
en de accessoires vallen on-
der de noemer trendy. “Maar 
ik heb ook wel wat basisstukken 
in de collectie opgenomen”, 
vervolgt Agaath. “Bij het aan-
bieden van een complete out-
fit mogen die niet ontbreken.” 
Klanten kunnen hier rekenen 
op persoonlijke aandacht en 
een welgemeend advies.
Agaath bezoekt zelf de be-
langrijkste schoen- en mo-
debeurzen in Europa zodat 
de klanten niet op schoenen 
lopen die de buurvrouw ook 

heeft. Deze zomer zijn er weer 
nieuwe merken in het assorti-
ment opgenomen, zoals het 
Italiaanse merk Unisca, Cam-
per, Betty Blue, Jacobelli en 
Tamaris. “Deze zomer zien we 
veel lak, maar ook veel felle 
kleuren, wit en zilver. De bal-
lerina’s zien we nog steeds, 
maar de trend gaat richting 
hak. In Italië zie je al veel hoge 
hakken.” De prijsklasse die hier 
wordt gehanteerd varieert tus-
sen de 40,00 en 130,00 euro. 
De kleding die Feel it verkoopt 
is heel vrouwelijk. Jurkjes en rok-
ken worden gecombineerd 
met grappige vestjes en mooie 
jasjes. Daarnaast heeft Agaath 
weer een prachtige collectie 
shawls ingekocht, ook van zijde 
van het merk Romano. Er zijn 
exclusieve tassen te koop in 
leder of van kunststof en wat zij 
gemeenschappelijk hebben is 
dat het om originele exempla-
ren gaat. Riemen worden deze 
zomer veelvuldig gedragen en 
dat geldt ook voor sierraden 

waar Feel it een mooie collec-
tie van in huis heeft.

Iedereen kan even binnenlo-
pen om kennis te maken met 

de nieuwe collectie van dins-
dag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur, op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 

19.00 tot 21.00 uur. Het adres 
is Dorpsstraat 39a in Castricum. 
Het telefoonnummer is 0251-
652510.

&zomermodevoorjaars-
Nooit meer ontharen dankzij IPL bij Yvonne Dusseljee

Zorgeloos de zomer in 
zonder lelijke beharing

Sinds twee jaar biedt Yvonne 
deze behandeling aan. “De 
mensen die zijn behandeld 
met IPL hebben allen goede 
resultaten geboekt. Dat waren 
vrouwen met haargroei op de 
bovenlip, ze kwamen voor de 
bikinilijn, de oksels en benen. 
Onder mijn klanten zijn ook he-
ren die de rug en het nekhaar 
laten verwijderen.” 

IPL staat voor Intense Pulse 

Light. De methode is geba-
seerd op het ontharen door 
middel van lichtflitsen. Het licht 
wordt omgezet in warmte dat 
via het pigment van het haar 
bij de wortel komt. “Het gevolg 
is dat de haarwortels door de 
warmte worden vernietigd en 
niet meer in staat zijn te groei-
en.” Voor en gedurende de 
behandelingen kan men beter 
niet zonnen of onder de zon-
nebank gaan. Yvonne: “Daar-

naast wordt men verzocht om 
vier weken voor de behande-
ling en tussentijds de haren al-
leen te scheren of te knippen. 
De duur van de behandeling 
varieert van tien minuten tot 
een uur. Gemiddeld heeft 
men zes tot twaalf behandelin-
gen nodig.” 

Blonde en grijze haren zijn niet 
tot slecht te behandelen. In 
de maand maart is de eerste 
behandeling helemaal gratis. 
Het intakegesprek is sowieso 
kosteloos. Bel voor meer infor-
matie Yvonne Dusseljee, tel.: 
0251-652375 of kijk op www.
yvonnedusseljee.nl voor meer 
informatie.   

Castricum - Wie zich nooit meer druk wil maken over over-
tollige haargroei kiest voor IPL van Optima Plus. Met deze 
snelle, pijnloze behandelwijze behoren scheren, harsen of 
epileren voorgoed tot het verleden. Voor een behandeling 
kan men terecht bij schoonheidsspecialiste Yvonne Dussel-
jee in Castricum.

Castricum – “Onze ambitie is om voor onze klanten de leuk-
ste, mooiste en modieuste schoenen, tassen, riemen, shawls 
en bijouterieën bij elkaar te zoeken om een outfit compleet 
te maken.” Aan het woord is Agaath v.d. Berghe, die in 2004 
Feel it op de Dorpsstraat opende. Sindsdien is de klanten-
kring fors uitgebreid. 

TIJD OM BIJ TE KLETSEN…….

“Waar haal je nou zo’n leuk 
jurkje vandaan Manon ”?

Afgelopen zaterdagmiddag, 
had ik met mijn vriendinnen 
een gezellige High -Tea.
Bepakt en bezakt kom ik aan 
met boodschappen en een 
grote Britt tas. Enthousiast be-
gin ik mijn vriendinnen te ver-
tellen over mijn aankopen.
Dat ik net lekker gebruind de 
zonnestudio uitkwam en een 
leuk winkeltje ontdek aan de 
overkant. Ik vertelde ze dat ik 
lekker ben gaan snuffelen en 
uiteindelijk heb gekozen voor 
een prachtig jurkje van Elisa 
F., een ontwerpster die op 
Ibiza woont en werkt. Vroeger 
gingen we met de vriendin-
nen altijd naar Ibiza.
Dus daar waren onze vakan-
tie herinneringen weer……de 
muziek, hoe hip we toen wa-
ren en de nachten die we 
toen nog door haalden.
Omdat ik de kleinste ben van 
het stel paste niemand mijn 
jurkje, maar ik heb de meisjes 
wel verteld, dat ze maat 36 
- 4/46 in de collectie hebben 
bij Britt.
Maar dat is niet alles, verder 
verkoopt Carolien van Brit 
ook Cher, Backstage, prach-
tige zijde T-shirts van Posselt, 
schoentje, tassen en nog veel 
meer. Je zou eens moeten 

kijken. En… van elke maat is 
maar een stuk, dat is fijn!
Inmiddels lopen al m’n vrien-
dinnen met iets uit de col-
lectie van Britt en iedereen 
heeft zijn eigen smaak en stijl 
gevonden.
Volgende maand hebben 
we weer een High - Tea, ik 
ben benieuwd of we weer 
vakantieherinneringen gaan 
ophalen.

Xxx voor m’n vriendinnen
Groetjes Manon

PS. britt. mode kan je vinden 
aan de Dorpsstraat 89 in 
Castricum.

“Zo blij met Feel it”

Volop combineren met de 
trendy collectie van Feel it
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Dubbele Lus op 31 mei
Castricum - De Triangel Dubbele Lus van Castricum wordt ook dit jaar weer gehouden op 

herinrichting van de Cieweg. Het 
parcours loopt vervolgens verder 
over de Jacob Rensdorpstraat, de 
Breedeweg en de Rietkamp weer 
terug naar de Cieweg. Nieuw ob-
stakel is een flinke drempel in de 
buurt van de finish. De wielren-
ners zullen in verband hiermee 

de ronde voor het eerst met de 
klok mee rijden in plaats van er 
tegenin. Naast de vele volwas-
sen lopers rekent de organisatie 
ook dit jaar opnieuw op een groot 
deelnemersveld vanuit de Castri-
cumse basisscholen. Er zijn weer 
mooie prijzen te verdienen voor 

alle scholen. Hoe beter de pres-
taties hoe hoger de prijs. In totaal 
zijn er 5 leeftijdscategorieën. De 
eerste stratenloop start om 17.00 
uur. Het evenement wordt om 
20.30 uur afgesloten met een wie-
lerronde voor de categorie Ama-
teurs B. De inschrijving voor de 
stratenloop start binnenkort via 
de website van de Dubbele Lus. 
Meer informatie kan men vinden 
op www.dubbelelus.nl.

een zaterdag. Vanwege de vroege zomervakantie en de vele 
activiteiten aan het einde van het schooljaar is gekozen voor 
de laatste dag van mei. De organisatie hoopt op 1.000 deel-
nemers. 
Deze 29ste Dubbele Lus blijft op het vertrouwde parcours ondanks de 

KV Stormvogels is 
overwinning rijker
Uitgeest - KV Stormvogels heeft de laatste thuiswedstrijd in 
de zaal met 16-9 van Waterland gewonnen. Het team van aan-
voerder Gerard Valkering liet goed spel zien.

Wouter Notenbos ontbrak vooraf 
wegens griep. Saskia Blokker 
was afwezig vanwege een bles-
sure aan haar enkel, haar plek 
werd overgenomen door haar 
twee jaar oudere zuster Jeanette 
(20) en dat ging prima. Het duel 
begon enerverend. Al direct kon 
de thuisploeg scoren. Maar nog 
steeds in die eerste minuut werd 
het 1-1 en 2-1. Valkering: “Dat 
is inderdaad een hele bijzon-
dere opening van een zaalduel.” 
Daarna ging het lange tijd gelijk 
op. In de slotfase van het eerste 
bedrijf kon Stormvogels uitlopen 

naar 10-5. 
In de tweede helft hield de ploeg 
van Valkering deze voorsprong 
goed vast. Valkering: “Het ver-
schil bleef steeds vier punten.” 
Door de overwinning heeft Storm-
vogels nu dertien punten. Over 
twee weken is de laatste wed-
strijd in de zaal tegen Aurora.
Valkering: “Met de paasdagen 
zijn we gelukkig vrij van verplich-
tingen. Tegen Aurora verwacht 
ik een mooie afsluiting van de 
zaalcompetitie. Twee weken later 
wacht dan op het veld de con-
frontatie met koploper AWDTV.”  

Junioren Sea Devils tonen 
opnieuw hun kwaliteit!
Castricum - Twee weken geleden moest koploper Mosquito’s 
eraan geloven en de vraag was natuurlijk of The Sea Devils de 
opgaande lijn ook kon vasthouden tegen de nummer twee van 
de ranglijst Akrides uit IJmuiden.

De wedstrijd begon wat lauw 
waardoor de lange mannen van 
Akrides (drie boven de twee 
meter) van dichtbij konden 
scoren. Sea Devils kwam ech-
ter sterk terug met goed ver-
zorgd spel en mooie scores van 
Tim M., Fabian, Daniel, Tom en 
Bob. De opgelopen achterstand 
werd verkleind tot slechts drie 
punten. Men zag langzaam dat 
de Castricumse ploeg meer grip 
op de wedstrijd begon te krij-
gen. Het tweede kwart werd er 
weinig gescoord door goed de-
fensief spel aan beide kanten. 
Toch kon The Sea Devils door 
punten van Tom, Bob en Coen 
(driepunter) een voorsprong 
opbouwen en de rust ingaan 
met een voorsprong van drie 
punten, 33 -30. 

Het publiek ging er na de rust 
weer eens goed voor zitten 
want het leek opnieuw dat de 
Castricummers voor een ver-
rassing gingen zorgen. Na de 
rust begonnen beide ploegen 
agressiever te spelen en het 
spel golfde heen en weer. Door-
dat Bob drie fouten had en ook 

even moest rusten had men 
minder lengte en kon Akrides 
langzij komen. Het defensieve 
rebound overwicht was even 
weg. De mannen uit IJmuiden 
wonnen dit kwart dan ook met 
21-29.

Het vierde kwart zou opnieuw 
de beslissing moeten brengen 
en de Castricummers begonnen 
met een 54 – 59 achterstand. 
Op de tribune werd het steeds 
voller mede vanwege de kam-
pioenswedstrijd van de heren 1 
direct na deze wedstrijd.
Sea Devils gaf het vierde kwart 
vol gas en met de hulp van het 
publiek in de Bloemen begon 
er een fantastische inhaalrace. 
De defensie sloot haar gele-
deren en Akrides stond al snel 
met haar rug tegen de muur. Jef 
(negen punten dit kwart), Fabi-
an (ook negen punten dit kwart) 
en Bob (elf punten dit kwart) 
en scores van Tom, Tim D., Jan 
en Daniel zorgden ervoor dat 
Akrides haar Waterloo vond in 
Castricum. Opnieuw fantastisch 
basketball en een goed resul-
taat. Eindstand 88 -77.

Amak  wandelt
Akersloot - Op maandag 24 
maart, tweede paasdag, is er 
weer een wandeling. De wande-
ling is de 29e Westplastocht in 
Aalsmeer en is 15 km. Vertrek 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg. 
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956 .

Ook lekker schaatsen 
met de Limmer IJsclub?
Limmen - Vrijdag 14 maart 
mochten 280 kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 van de Pax 
Christi school en de Sint Maar-
tenschool op uitnodiging van de 
Limmer IJsclub een middagje 
schaatsen op IJsbaan de Meent. 
Als het een winter zonder natuur-
ijs is, verzorgt de Limmer IJsclub 
traditiegetrouw een schaatsmid-
dag voor de Limmer jeugd. Het 
was een geslaagde middag met 
enthousiaste kinderen. Als er 

kinderen zijn, die naar aanlei-
ding van deze middag beter wil-
len leren schaatsen; vanaf half 
oktober start de Limmer IJsclub 
weer met het jeugdschaatsen op 
zaterdagochtend op De Meent in 
Alkmaar. 

Hiervoor dient men zich al in het 
voorjaar op te gegeven. Meer in-
formatie is te verkrijgen bij Paul 
Mink 0251-656434 of Sandra 
Koot 072-5053768.

Everard Luijckx 
naar VV Limmen
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen heeft eind vorige week 
overeenstemming bereikt met 
Everard Luijckx. De huidige 
hoofdtrainer van FC Castricum 
gaat volgend seizoen binnen 

Limmen de nieuwe functie van 
hoofd jeugdopleidingen bekle-
den. Everard zal volgens het be-
stuur van Limmen proberen de 
totale jeugdopleiding van Lim-
men (van de A- tot en met de 
F-junioren) beter te stroomlijnen. 
En dat is een mooie klus want 
binnen de club lopen nogal wat 
talenten rond.
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Presentatie IJsland door 
avonturierster Linschooten 
Akersloot - “De grootste drempel tussen een plan bedenken 
en het daadwerkelijk uitvoeren, zit tussen onze oren”, weet 
avonturierster Jolanda Linschooten. Daarom stapte ze in de 
zomer van 2006 over die drempel en reiste naar IJsland. Niet 
voor een autorondje ringweg, maar voor een loodzware voet-
tocht dwars door het onherbergzame binnenland. “Want écht 
avontuur maak je zelf en bestaat ook anno 2008!” 

Op vrijdagavond 18 april, presen-
teert de Akerslootse beroeps-
avonturier, auteur en fotografe 
Jolanda Linschooten haar solo-
voettocht over IJsland. Tijdens 
deze High-Definition presentatie 
met inspirerende fotografie en 
indringende videobeelden on-
dersteund door IJslandse muziek, 
vertelt Jolanda live over haar be-
levingen.
Te voet trekt zij in haar eentje 
dwars door het onbewoonde 
binnenland, in 40 dagen loopt zij 
door ongebaand terrein van kust 
naar kust met rugzak en tentje, 
langs geisers en hete bronnen, 
over gletsjers, door eindeloze 
moerassen en over roodoranje 
bergen. Tussen de dagelijkse 
momenten van vreugde, span-
ning, eenzaamheid en euforie is 
haar verbondenheid met de na-
tuur voelbaar. Want dát is haar 

drijfveer achter die rugzak van 
35 kilo en die eenzame weken: 
“daarbuiten voel ik me op m’n 
plek; los van luxe en afleiding, 
leer ik heel anders te zien.” 

Het verhaal van Jolanda’s solo-
tocht over IJsland is opgenomen 
in haar recente foto- en verha-
lenbundel Poollicht. Dit boek is 
genomineerd voor de Bob den 
Uyl prijs als het beste reisboek 
van 2007. De presentatie op 18 
april in De Vest begint om aan-
vang 20.00 uur. 
Kaarten kosten 12,50 euro en 
kunnen gereserveerd worden 
via www.OutdoorFoto.nl. Ook zijn 
de kaarten te koop aan de kassa 
van theater De Vest. Uitsluitend 
bij Kompas Outdoor World in 
Heerhugowaard zijn de kaarten 
met korting verkrijgbaar voor 
8,50 euro.   

Zo zonnig veel; 

Zeg het met poëzie 
Castricum - Zaterdag 22 maart 
presenteert Mia Wijten uit Bak-
kum haar nieuwe poëziebundel-
tje. Dit vindt plaats bij Boekhan-
del Laan op de Burgemeester 
Mooijstraat tussen 15.00 uur en 
17.00 uur. De bundel is een foto/
ansichtkaartenboekje met bloe-
men en poëzie. Wie de kaarten 
verstuurd, houdt een klein po-
eziebundeltje over. De bundel, 
voorzien van kleurige bloemen-

foto’s, sluit mooi aan bij het be-
gin van de lente en kunnen uit-
stekend dienst doen als cadeau. 

Mia Wijten woont sinds vier jaar 
in Bakkum, zij is 58 jaar oud, 
schrijft gedichten, schildert en 
maakt objecten en collages. 
Eerder kwamen de poëziebun-
dels ‘De zomer op een kier’ en 
‘Ik dans tot mijn jurk is vergeeld’ 
van haar uit.

Drankrijder 
vlucht huis in
Castricum - Zaterdag kort na 
middernacht kreeg de politie een 
anonieme tip over een 36-jarige 
automobilist uit Castricum die 
dronken met zijn auto op weg 
naar huis was. Bikers zagen de 
man nog juist zijn auto parkeren 
aan de Groteweide maar konden, 
ondanks dat ze de man riepen te 
blijven staan, niet voorkomen dat 
hij zijn huis invluchtte. 
De man deed niet open en 
daarom werd een machtiging 
aangevraagd om de woning met 
geweld binnen te gaan. Op het 
moment dat de agenten de deur 
wilden forceren kwam de man 
naar buiten. Hij werd onmiddel-
lijk aangehouden maar verzette 
zich en beledigde de agenten. 
Aan het bureau weigerde de ver-
dachte elke medewerking. Tegen 
hem wordt proces-verbaal op-
gemaakt en zijn rijbewijs wordt 
ingevorderd.

Wandelen 
voor water 
Castricum - Woensdag heb-
ben de kinderen van de Visser ‘t 
hooftschool, de Paulusschool, de 
Klimop, de Augustinus en de Ju-
liana van Stolbergschool gewan-
deld voor water.
De leerlingen van de groepen 7 
en 8 hadden hun best gedaan 
om sponsoren te vinden die mee 
willen helpen het sanitair in Gha-
na beter te ontwikkelen zodat 
kinderen niet de hele dag alleen 
maar bezig zijn met water halen, 
maar ook naar school kunnen. 
De kinderen wandelden vanaf 
9.00u. met een rugzak met zes 
liter water het bos in om zo zes 
km af te leggen om te ervaren 
wat kinderen in Ghana elke dag 
moeten verduren. 

Programmering 
Radio Castricum105 
Donderdag 20 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 – 19:30 Nonstop muziek
19:30 – 23:00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering

Vrijdag 21 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
22:00 – 0:00   Nick on air – Nick Keesman

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

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

Dinsdag 25 maart
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst

Woensdag 26 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 en Castricum op 104.5FM en 
in Akersloot, Limmen en de Woude op 89.0FM. En wereldwijd via 
internet: www.castricum105.nl.
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The Sea Devils kampioen!
Castricum - Na 32 seizoenen kan het eerste herenteam van The 
Sea Devils zich gaan opmaken voor een rentree in het rayon 
Noord-Holland. Met nog vier wedstrijden te gaan werd zaterdag 
de directe opponent, Onze Gezellen uit Haarlem, met duidelijke 
cijfers aan de zegekar gebonden. Met deze winst kan The Sea 
Devils niet meer achterhaald worden en kan het zich de terech-
te kampioen noemen van de eerste klasse district Haarlem. 

Na het vorig seizoen met een 
derde plaats afgesloten te heb-
ben was de doelstelling voor dit 
seizoen duidelijk. Met minder dan 
een kampioenschap zou geen ge-
noegen worden genomen. Met een 
smalle basis en veel bankspelers 
uit de junioren werd de ene na de 
andere wedstrijd in winst omgezet. 
De routine van de oudere garde 
met de inzet van de jongeren bleek 
de oplossing om tot dit resultaat te 
komen.  De wedstrijd tegen Onze 
Gezellen was er een van twee ge-
zichten. Zoals wel vaker gebeurd 
werd er stroef gestart en liep The 
Sea Devils in de eerste negen mi-
nuten tegen een achterstand aan 
te kijken. Na wat wissels werd 
het spel verlegd van het proberen 

van de Breakoptie naar het druk 
zetten in een tegen een situaties. 
Dat had het gewenste resultaat. In 
het tweede kwart werd in een run 
weggelopen bij Onze Gezellen en 
werd de rust bereikt met een stand 
van 48-30. Met name Thijs Engels 
en Robert van der Eng hadden een 
grote inbreng door keer op keer de 
weg naar de ring te zoeken.   Na de 
rust werd dat nog eens dunnetjes 
overgedaan door Jeroen Hoffman, 
Jeffrey Bouwman en Fabian Strij-
der. Binnen vijf minuten werd Onze 
Gezellen op een definitieve achter-
stand gezet van 30 punten en was 
de strijd gestreden. Onze Gezellen 
boog het hoofd en de wedstrijd 
kon rustig uitgespeeld worden. 
Eindstand 88-58.     

V.l.n.r.: Esteban Metselaar, Stefan Heine, Jeroen Hoffman, Thijs Engels, RobertJan Derwig, Vincent van Veen, 
Fabian Strijder, Bob Hollanders, Bart Res en coach Cees Castricum. Zittend: Jeffrey Bouman en Robert van 
der Eng.

Safe Point deelt
punten met Castricum!
Castricum – De zaalvoetballers van Jos Kuijs hebben een 
punt overgehouden aan de ontmoeting met middenmoter 
Castricum. Hoewel Safe Point meer kansen kreeg verzuimde 
de ploeg afstand te nemen. De 3-3 eindstand houdt het team 
voorlopig in de onderste regionen van de vijfde klasse.

Safe Point begon goed. De po-
sities werden prima bezet maar 
toch kwam Castricum op voor-
sprong na een individuele actie, 0-
1. Safe Point kreeg hierna enkele 
goede kansen op de gelijkmaker 
maar Castricum profiteerde van 
de ruimte die ontstond, 0-2. 
De aansluitingstreffer kwam ver-
volgens op naam van Jinze de 
Groot die de bal met een schui-
ver langs de keeper schoof, 1-2. 
De ploeg hield hierna de druk 
op de tegenstander, nog voor de 
wissel passeerde Mark Meijer zijn 
directe tegenstander alsmede de 
doelman: 2-2. In de tweede helft 

hield Safe Point het overwicht. Er 
werden behoorlijk wat kansen ge-
schapen maar Meijer, De Groot en 
Marcel Beentjes waren onfortuin-
lijk in de afwerking. Na ongeveer 
een kwartier bracht Ronald Wel-
boren op aangeven van De Groot 
de thuisploeg op voorsprong, 3-2. 
Castricum voerde de druk vervol-
gens op zonder echte kansen te 
krijgen. Toch wist men een gaatje 
te vinden en de bal knap in de bo-
venhoek te deponeren: 3-3.  Beide 
teams wisten hierna niet meer te 
scoren zodat de goed leidende 
scheidsrechter Sasburg bij deze 
gelijke stand kon affluiten. 

Danspaar verovert een 
podiumplaats in Hilversum
Castricum - Afgelopen zondag werd er in Hilversum gestreden om 
de Gooiland Cup 2008, georganiseerd door de N.D.O. (Nederlandse 
Danssport Organisatie). Ook aan dit grote evenement deden weer 
de dansparen van de Castricumse dansschool Griffioen mee.

Aan de start van de eerste klasse 
Latin-American verscheen het 
danspaar Rinaldo Carillho en 
Marloes Willems. Nadat dit paar 
zich in een bijzonder druk be-
zochte klasse goed wist te pre-
senteren, behaalden Rinaldo en 
Marloes de grote finale. Daar 
werd het spannend. Na een hele 
sterke finaleronde te hebben ge-
danst, wisten zij uiteindelijk een 
derde prijs te behalen en moch-
ten dus plaats nemen op het 
podium om hun bronzen plak in 
ontvangst te nemen.

In Almere werd het jaarlijkse 
N.A.D.B. debutanten NK geor-
ganiseerd. Ook hier waren weer 
paren van Griffioen present, het 
danspaar Andre Quax en Nicole 
Mooijen verscheen aan de start 
van zowel de Ballroom, als de 
Latin-American dscipline. Dit 
paar wist in beide categorieën 
de derde ronde te behalen, wat 
een mooi resultaat was.
Voor de Castricumse trainers 
Luut Griffioen en Mariska Tauber 
een mooi resultaat op deze grote 
evenementen.

Tios Jazzdance eerste op 
voorronde NK Jazzdans
Limmen - Twee groepen van Tios Jazzdance uit Limmen hebben af-
gelopen zaterdag deelgenomen aan de voorronde van het NK Jazz-
dans in Nijkerk. Beide groepen staan onder leiding van Willy Könst.

’s Morgens deed de showgroep 
mee in de categorie C 16 jaar en 
ouder. Er werd gedanst op een 
medley uit  de Nederlandstalige 
musical Tarzan. De dans werd syn-
chroon, verhalend, strak en over-
tuigd gebracht.  In de C-categorie 
werd sinds dit wedstrijdseizoen 
een nieuw puntensysteem gehan-
teerd. Hierdoor vielen de punten-
totalen van de verschillende deel-
nemers beduidend lager uit dan 
voorheen. Tios moest genoegen 
nemen met een achtste plaats.  
In de middagwedstrijd deed een 

groep van Tios mee in de D-cate-
gorie 16 jaar er ouder. Er werd nu 
gedanst op ‘Flipmuziek’ van Fou-
radi. Deze dans bestaat uit een mix 
van jazzdance, streetdance en hip-
hop. De dans werd ook erg goed 
uitgevoerd. Deze groep mocht de 
eerste prijs mee naar huis nemen 
met een puntentotaal van 15,24. 
Er werd een 8,07 gegeven voor de 
choreografie en een 7,17 voor de 
uitvoering. Bij deze categorie werd 
het nieuwe puntensysteem niet ge-
hanteerd. Beeldmateriaal is te be-
kijken via www.tios-limmen.nl.

Grote paas-
klaverjasdrive 
Akersloot - Zaterdag 22 maart 
wordt in de Vriendschap te 
Akersloot een grote paaskla-
verjasdrive georganiseerd. Het 
wordt een drive met diverse prij-
zen en ook zullen de speciale 
paasartikelen zoals paaseieren 
en paasstollen niet ontbreken.
Naast deze speciale prijzen zal 
er een keur aan prijzen staan zo-
als Senseo koffiezetapparatuur, 
draagbare radio cd-spelers, kof-
fersets, levensmiddelen en pa-
ling. Wie niet zo gelukkig is met 
het kaarten kan zijn geluk altijd 
proberen met de grote loterij, 
want dan zijn deze prijzen ook 
te winnen. Men kan zich van te-
voren telefonisch opgeven 0251-
312866 of ‘s avonds aan de zaal. 
De kosten bedragen 4,00 euro.
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Belgen kraaien victorie

CAS RC start play-offs 
op paaszaterdag thuis
Castricum - Zaterdag 22 maart begint voor de Castricumse 
Rugby Club een spannende serie van mogelijk drie wedstrij-
den in de race om het kampioenschap. De regerend lands-
kampioen eindigde na een bizarre laatste competitieronde 
alsnog op de eerste plaats en speelt daarom tegen de nummer 
vier én kersverse bekerwinnaar van de ranglijst de Dukes. 

De Bossche formatie, die zwaar 
leunt op de inbreng van de broers 
Viguurs, bereikte door een beter 
doelsaldo dan AAC toch nog de 
eindronde. Door de koppositie 
verzekerde CAS RC zich van het 
thuisvoordeel in de play-offs; de 
eerste wedstrijd op eigen terrein, 
de tweede in Den Bosch (zondag 
30 maart) en mocht een derde 
beslissende ontmoeting nodig 
zijn dan wordt die wederom in 
Castricum gespeeld op zondag 
6 april. Alleen de eerste partij 
wordt op zaterdag gespeeld in 
verband met het paasweekend. 
Aanvang op Wouterland is 14.30 
uur en uiteraard wordt er op veel 
steun van het publiek gerekend 
door beide ploegen!
De Zuiderburen beleefden in 
sportief opzicht een fantastisch 
weekeinde. Bosvoorde herover-
de de ING Cup en de Nationale 
Onder 18 selectie overrompelde 
Oranje in Italië. Er kwamen geen 
teams van CAS RC in actie. Alle 
teams waren vrij en het ingelaste 
Coltstoernooi in Amsterdam werd 
vanwege verregende velden als-
nog afgelast. 
In het Stadion de Drie Linden in 
Brussel stond Bosvoorde voor de 
vierde opeenvolgende maal in de 
finale om de ING Cup. In Amster-
dam werd tweemaal verloren van 
CAS RC en in 2006 werd in het-
zelfde stadion in de allerlaatste 
minuut van diezelfde Castricum-
mers gewonnen. De strijd om de 
finale te bereiken leek aanvan-
kelijk spannender, maar Ottig-
nies kon de vorm uiteindelijk niet 
vasthouden. ‘t Gooi was uiteinde-
lijk op doelsaldo beter dan twee-
voudig winnaar CAS RC en mocht 
voor de eerste maal in de eind-
strijd aantreden. Op eigen grond 

zijn de Belgen vrijwel altijd on-
doorgrondelijk en Bosvoorde had 
hoog ingezet op het terugwinnen 
van de bokaal met grote oren. Er 
moest stevig strijd gevoerd wor-
den, maar de Belgen bleken toch 
weer de sterkste en wonnen met 
22 - 13 het eremetaal terug. 
In Italië kwamen alle acht ge-
selecteerde CAS RC jeugdspe-
lers in actie voor Oranje Onder 
18. Tijdens het EK dat gespeeld 
wordt in de omgeving van Ve-
netië moest Nederland openen 
tegen België. De Zuiderburen 
overrompelden de selectie van 
bondscoach Obbe Winkels en 
hadden binnen tien minuten al 
drie tries gescoord. Van een echte 
wedstrijd was geen sprake meer 
en de Belgen bereikten met een 
gemakkelijke 44-7 overwinning 
de halve finale. Voor Nederland 
is het nu zaak om dinsdagavond 
te winnen van Litouwen voor be-
houd in de B poule. Bij een zege 
kan dan vrijdag nog om de vijfde 
plaats gespeeld worden.
In Amsterdam werden zondag de 
bekerfinales gespeeld. Voor de 
regionale beker kwamen Dwin-
geloo en Haaglanden op het veld 
en de ploeg uit Drente was met 
14–8 net de sterkste. In de grote 
finale betraden de Dukes en AAC 
de modderige grasmat. 
Tussen de plassen door ontspon 
zich een spannende strijd. Tot 
10–10 ging de strijd gelijk op, tot 
halverwege de tweede helft de 
Bosschenaren naar de overwin-
ning spurtten. Wilco Kunnen was 
de scherprechter met een try, 
conversie en een penalty. De Am-
sterdammers brachten nog een 
stevig offensief, maar raakten tot 
driemaal in kansrijke positie de 
bal kwijt.

Goede tijden bij Speedo
Castricum - Afgelopen zondag vond de vierde en laatste Spee-
dowedstrijd van het seizoen plaats. Deze werd gezwommen in 
zwembad de Slag te Zaandam. Hieraan deden 10 verenigingen 
mee. Voor Aquafit kwamen David van der Veen en Serena Stel 
in actie.

Voor David die uitkomt bij de mi-
nioren 5 1997, stond als eerste de 
100 school op het programma. 
Met een tijd van 1.42.67 was hij 
negen seconden sneller dan hij 
ooit was. Hij werd hiermee vierde. 
Zijn tweede afstand was de 100 
rug. Zijn tijd van 1.41.71 was ze-
ven seconden sneller goed voor 
een zesde plaats.  Serena Stel die 
uitkomt voor de minioren 4 1998 
zwom als eerste de 200 wissel. 
Met een tijd van 3.13.64 scherpte 

ze haar eigen clubrecord aan met 
twee seconden. De tijd was tevens 
goed voor zilver. Op haar tweede 
afstand, de 100 vrij, ging het heel 
goed. Ze werd eerste in 1.17.36 
maar doordat er tijdens de race 
protesten waren en er vlaggen in 
het water vielen tijdens de rugslag 
moest deze opnieuw gezwommen 
worden aan het einde van het pro-
gramma. Op deze tweede 100 vrij 
was ze wel sneller, 1.16.64, maar 
werd ze nipt tweede.  

Helios E1 zaalkampioen
Castricum – Afgelopen weekend heeft de E1 van Helios een 
geweldig seizoen bekroond met de titel. De E-pupillen wonnen 
de kampioenswedstrijd in eigen huis met ruime cijfers: 9-3.

zij zich de ware kampioen. Helios 
E1 liet niets meer toe en vond 
zelf zes keer achter elkaar het 
gat van de korf: 9-3. Na het laat-
ste fluitsignaal konden de armen 
omhoog en werden de medailles 
in ontvangst genomen. 

Helios-voorzitter Rob Reijnierse 
is trots op de prestaties van de 
E1. “Dit is heel knap. Fantastisch. 
Deze ploeg is voornamelijk op-
gebouwd uit het vorig seizoen 
al zeer succesvolle F1-team. Ik 
verwacht in de toekomst veel van 
deze talentvolle spelers en speel-
sters.”

De jonge korfballertjes speelden 
twaalf wedstrijden in deze zaal-
competitie, waarvan ze er zeven 
wonnen. Thuis tegen Purmer E1 
moest gewonnen worden om de 
titel veilig te stellen. Het team van 
de coaches Carlijn Huis en Esmee 
Reijnierse begon gespannen aan 
de wedstrijd. Purmer kon goed 
volgen en wist elke keer langszij 

te komen of zelfs een voorsprong 
te nemen. Te veel ballen kwa-
men bij de jonge Castricummers 
niet aan. Hierdoor moest Helios 
genoegen nemen met een 3-3 
ruststand.
Aangemoedigd door de coaches 
en het publiek ging de ploeg in 
de tweede helft sterk van start. 
Vanaf de eerste minuut toonden 

Unieke trilogie voor 
AVC’er Michel Butter
Castricum - Bij de City-Pier-Cityloop in Den Haag heeft Michel 
Butter van AV Castricum de nationale titel op de halve mara-
thon veroverd. Met deze prestatie sloot de 22-jarige Beverwij-
ker een periode van vijf weken af waarin hij maar liefst drie 
keer tot Nederlands kampioen werd gekroond. 

Na zijn winst op de tien kilome-
ter in Schoorl en de veldlooptitel 
in Gilze-Rijen had Butter nu zijn 
zinnen gezet op de nationale ti-
tel op de halve marathon op de 
weg. Op het snelle circuit tus-
sen Den Haag en Scheveningen 
werd het een mooie en tactische 
wedstrijd. 

Achter een achttal supersnelle 
Kenianen vormde zich onder 
leiding van Greg van Hest een 
groepje met de Nederlandse ti-
telfavorieten Sander Schutgens, 
Koen Raymaekers en Michel 
Butter. Na tien kilometer had 
deze groep een doorkomsttijd 
van 29.42 minuten.

Vanaf zo’n dertien kilometer 
hadden Butter en Raymaekers 
het verschil met de beide andere 
Nederlanders gemaakt en werd 
duidelijk dat de Nederlandse titel 
voor één van hen zou zijn. 

Beide atleten bleken aan elkaar 

gewaagd en bleven dan ook tot 
kort voor de meet zij aan zij. Het 
vertrouwen dat Butter in z’n eind-
sprint stelde werd beloond. 

In de laatste honderden meters 
wist hij titelverdediger Raymae-
kers op achterstand te zetten. In 
een tijd van 1.03.17 over de halve 
marathon pakte de AVC’er de 
nationale titel en scherpte hij ook 
z’n persoonlijk record op deze af-
stand met zo’n 40 seconden aan. 

Ook Peter Res en Esther Schip-
per kwamen in Den Haag aan 
de start. De beide AV Castricum-
atleten maakten er een goede 
race van. Res sloot zijn wedstrijd 
af in 1.10.01. Esther Schouten, 
sinds kort bij AVC aangesloten, 
liep haar eerste halve marathon. 
De Alkmaarse kende een uitste-
kend debuut en liet zien dat ze 
de afstand prima aankan. Met 
een goed ingedeelde vlakke race 
kwam ze uit op een mooie tijd 
van 1.25.51. 

Fietstocht de 
IJsbaantoer
Regio - Op zondag 30 maart 
organiseert de fietsvereniging 
de Kennemer Toer Club alweer 
hun tweede fietstocht van dit 
seizoen. In aanloop naar de 
grotere tochten, die vanaf eind 
april bij diverse clubs verre-
den worden, is een toertocht 
uitgezet over 100 kilometer. 
Een toertocht is een tocht die 
in gesloten colonne verreden 
wordt onder begeleiding van 
voorrijders van de vereniging. 
De snelheid is ± 25 km/u, dus 
er wordt door gereden in een 
gezellig tempo. 
De prachtige route verloopt 
vanaf Heemskerk, Zaandam 
en het pontje bij Landsmeer 
om via de landelijke dorpen 
Zunderdorp en de natuur- en 
stiltegebieden bij Broek in Wa-
terland naar de rust in Monnic-
kendam te voeren. De terugrit 
via enkele zeer fraaie wegen 
gaat via Ilpendam, Purmerend, 
Spijkerboor en Krommenie te-
rug naar Heemskerk. Aanmel-
den kan tussen 8.30 en 8.50 
uur in IJsclub gebouw Kees 
Jongert, Adelaertlaan, Heems-
kerk. De start zal precies om 
9.00 uur plaatsvinden.  



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
19 maart 2008

Hoorzitting
Commissie Be-
zwaarschriften
Op donderdag 27 maart 2008 vanaf 
19.30 uur houdt kamer 1 van de Com-
missie Bezwaarschriften Castricum 
hoorzitting in kamer 1.20  van het ge-
meentehuis. Zie voor meer informatie 
www.castricum.nl

Buitengebied Castricum op de kaart
Op 12 maart is het project ‘’Kadernota Buitengebied’’ officieel van start gegaan met de 
installatie van een externe klankbordgroep. Wethouder Portegies gaf de aftrap door de 
voorzittershamer uit te reiken aan Bart Korf van de klankbordgroep. 

De gemeente Castricum wil voor het hele 
buitengebied één bestemmingsplan ont-
wikkelen. Dit voornemen is verwoord in 
het coalitieakkoord van twee jaar geleden. 
Momenteel zijn voor het buitengebied on-
geveer twintig verschillende bestemmings-
plannen van toepassing, die voor een groot 
deel dateren van vóór de fusie van Castri-
cum, Akersloot en  Limmen. De kadernota 
is de voorloper van het nieuwe bestem-
mingsplan voor het buitengebied. 

Dynamisch en transparant
Wethouder Portegies - portefeuillehouder 
voor het buitengebied  - noemde in haar 
toespraak twee opvallende kenmerken 
van het buitengebied. Van oudsher is het 
landschap van Castricum onderhevig aan 
verandering; dynamiek is het gebied ei-
gen. De veel geprezen openheid (transpa-
rantie) van het tegenwoordige landschap 

is een andere karakteristiek.

Betrekken gebruikers en bewoners
‘Dynamisch en transparant’ slaat ook op 
het werkproces van de Kadernota Buiten-
gebied.  Veel organisaties en individuele in-
woners van de gemeente voelen zich sterk 
betrokken bij het buitengebied. Onder hen 
is ook veel kennis en expertise aanwezig. 
Om de bestaande gebiedskennis zo goed 
mogelijk te benutten en om draagvlak te 
verkrijgen, krijgen organisaties en gebrui-
kers van het buitengebied diverse keren de 
gelegenheid mee te denken en praten.

Planning
Het traject rond het opstellen van de ‘’Kader-
nota Buitengebied’’ gaat ongeveer een jaar 
duren. Het streven is dat eind 2008 een con-
cept van de kadernota gereed is, waarna de 
mogelijkheid tot inspraak wordt geboden.

Wethouder Portegies draagt de voorzittershamer over aan Bart Korf. Links: projectleider 
René Marcelis.

Veteranen-
dag 2008
De gemeente wil dit jaar een bijeenkomst 
organiseren voor de in Castricum wonende 
oorlogsveteranen. Aanleiding hiertoe is de 
overweldigende respons op een brief die 
de burgemeester medio vorig jaar aan de 
oorlogsveteranen stuurde. Ruim 100 vete-
ranen gaven aan een dergelijk initiatief op 
prijs te stellen. 

De bijeenkomst wordt gehouden op vrij-
dag 27 juni a.s. van 16.00 uur tot 19.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Castricum. Er is voor deze datum gekozen 
omdat daags erop de Landelijke Vetera-
nendag plaatsvindt (29 juni - de eigenlijke 
dag, tevens de geboortedag van de over-
leden Prins Bernhard, valt namelijk op een 
zondag).

Door het organiseren van de bijeenkomst 
voor haar veteranen wil de gemeente blijk 
geven van haar erkenning voor deze groep 
burgers. De gemeente geeft verder een 
speciale “Veteranenkrant” uit die huis-aan-
huis zal worden verspreid.

De personen, die vorig jaar hebben aange-
geven positief te staan tegenover een door 
de gemeente te organiseren bijeenkomst, 
worden begin juni over de bijeenkomst ge-
informeerd en ontvangen een uitnodiging. 
Het gaat hier om de groep veteranen, die 
staat ingeschreven bij het Veteraneninsti-
tuut.
De bijeenkomst is echter ook bedoeld voor 
degenen die wel oorlogsveteraan zijn, maar 
niet bij dit instituut staan ingeschreven. 
Deze personen moeten zich hiervoor dan 
wel aanmelden bij de gemeente en kunnen 
aantonen dat zij oorlogsveteraan zijn. Dit 
kan alleen door het overleggen van een 
pasje dat bij het Veteraneninstituut (gratis) 
verkrijgbaar is.
Het adres van het Veteraneninstuut is Wil-
lem van Lanschotplein 2, 3941 XP in Doorn 
(0343) 47 41 47. Verder treft u informatie 
aan op de site www.veteraneninstituut.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met 
(0251) 661294.



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 27 maart 2007
Tijd Onderwerp
19: 30 - 21:00 Visie Oude Haarlemmerweg
21:15 - 22:30 Visie Startingerweg

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:

050308 Leeuwerik 16 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

060308 Kerklaan 32 in Akersloot
Het plaatsen van een botenkraan

070308 Johan Willem Frisostraat 21 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Kastanjelaan 45 in Castricum

uitnodiging thema-avond 
‘Castricum in zee?’
Het Rode Kruis organiseert samen met de gemeente Castricum op maandag 31 maart 
2008 de  thema-avond: ‘Castricum in zee?’

Alle inwoners van de gemeente Cas-
tricum zijn van harte welkom!

De avond wordt geopend door burgemees-
ter Emmens-Knol.
Mevrouw De Boer van het Klimaatcentrum 
van het Rode Kruis vertelt over de positie 
die de organisatie inneemt in verband met 
de gevolgen van klimaatverandering.
De heer Roos, bioloog, publicist en docu-
mentairemaker, laat u met filmbeelden zien 
- uit zijn documentaires ‘Bewogen Kust-
landschap’ en ‘Opgewarmd Nederland’ - 
wat er in de Nederlandse natuur verandert. 
Hij zoomt in op het kust- en duingebied, 
maar ook op veranderingen in de bebouw-
de omgeving. Voorproefje? Zie www.op-
gewarmdnederland.nl.
Wethouder Hommes geeft een voorbeeld 

van lokale aanpak: duurzaamheid in het 
nieuwe gemeentehuis. John Hommes is 
portefeuillehouder van het project huis-
vesting van de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie. 

Op deze avond ontvangt u het boekje ‘Wat 
je zelf kunt doen tegen klimaatverande-
ring’.  Iedereen is welkom. Wij raden u aan 
een plaats te reserveren. U kunt een plaats 
reserveren via: (0251)66 11 68, vraag naar 
mevr. Overbeek of dhr. Schuijt of stuur een 
e-mail naar: overbeek@castricum.nl.

Het programma begint om 19.45 uur en 
duurt tot 22.15 uur. Vanaf 19.30 uur staat 
koffie en thee voor u klaar in Café Restau-
rant Borst, Van Oldenbarneveldweg 25, 
Bakkum.

Brandweer Castricum bestaat uit de drie 
posten Akersloot, Castricum en Limmen. 
Als u wilt weten wat werken bij de brand-
weer inhoudt, kom dan naar de open da-
gen. Laat u inspireren door de leden van 
het korps  en hun ervaringen bij de brand-
weer. Op deze dagen kunt u al uw vragen 
kwijt aan onze mensen en kunt u uw be-
langstelling kenbaar maken. Verder wor-
den er brandweerdemonstraties gehouden. 

Dit is natuurlijk ook leuk voor kinderen. Wij 
heten u in ieder geval van harte welkom!

Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vra-
gen? Bel dan de brandweer Castricum 
(0251) 661357 of surf naar onze website 
www.brandweercastricum.nl. Tevens kunt 
u hier het belangstellingsformulier down-
loaden. Hiermee kun u zich aanmelden als 
vrijwilliger bij de brandweer.

Afvalbrengdepot en overige
gemeente-instellingen gesloten
Vrijdag 21 maart, zaterdag 22 maart en 
maandag 24 maart zijn het afvalbrengde-
pot aan het Schulpstet, het gemeentehuis 

in Castricum en de sector Ruimte in Lim-
men gesloten.

Open dag korps brandweer Castricum
In het weekend van 12 en 13 april zijn er open dagen bij de brandweer Castricum. De 
brandweer zoekt namelijk vrijwilligers voor de posten Akersloot en Castricum en wil 
u op deze dagen informeren. De kazerne Akersloot is open op zaterdag 12 april en de 
kazerne Castricum is open op zondag 13 april a.s. De openingstijd op beide dagen is 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Vakantiekriebels?
denk aan uw paspoort!
De vakantieperiode komt er weer aan. En 
dit betekent soms lange wachtrijen voor 
het gemeenteloket bij het aanvragen van 
reisdocumenten. Wees daarom op tijd met 
het vernieuwen van uw paspoort of iden-
titeitskaart.

Wat neemt u mee bij het aanvragen van 
een paspoort (wereldwijd geldig) of identi-
teitskaart (alleen geldig in de meeste Euro-
pese landen)?
- Een recente, niet gebruikte kleurenpas-

foto van 3,5 bij 4,5 cm. (gemaakt vol-
gens de fotomatrix model 2007, bekend 
bij erkende fotografen). Geen automaat-
foto, stickerfoto, digitale foto of school-
foto.

- De reisdocumenten (Paspoort, Neder-
landse Identiteitskaart, Europese Iden-
titeitskaart, Gemeentelijke Identiteits-
kaart) die u in uw bezit heeft, of waarin 
u staat bijgeschreven, ook al is de geldig-
heidsduur verlopen. 

De kosten moeten bij de aanvraag  worden 
voldaan  Een paspoort kost € 48,35 een 
Nederlandse Identiteitskaart € 40,70.

Kinderen
Kinderen kunnen tot hun 16e jaar worden 
bijgeschreven in het paspoort van hun 
ouder(s).
De kinderen moeten dan ook bij die aan-
vraag meekomen, een goede pasfoto mee-
nemen en de schriftelijke toestemming van 
de andere ouder met (duidelijke kopie) le-
gitimatiebewijs van die andere ouder.
Bijschrijving in een nieuw paspoort kost € 
8,50 per kind, per paspoort.

Bijschrijving in een reeds afgegeven pas-
poort kost  €19,80 per kind, per paspoort.

Afwijkende regels
Voor sommige landen gelden afwijkende 
regels. Zo is bijvoorbeeld voor de Verenig-
de Staten van Amerika, ongeacht de leef-
tijd van het kind, een eigen paspoort nodig, 
voor Egypte is dat vanaf twaalf jaar en voor 
Tsjechië en Slowakije vanaf 15 jaar. 

Hoe lang duurt het
Het maken van een paspoort of Neder-
landse Identiteitskaart of het bijschrijven 
van kinderen kost een week, het aanvragen 
en afhalen moet persoonlijk gebeuren. Bij 
vermissing of diefstal van eerder afgegeven 
reisdocumenten moet u rekening houden 
met een langere afhandelingstijd en extra 
kosten (tarief 2008: € 34,00).
Mocht u onverhoopt met spoed een reis-
document nodig hebben dan kunt u van 
maandag tot donderdag vóór 15.00 uur en 
op vrijdag vóór 12.30 uur een reisdocument 
aanvragen. Dit reisdocument kunt u dan de 
werkdag daarop ophalen. Het spoedtarief 
voor deze documenten bedraagt echter € 
41,00 extra per reisdocument. 

Waar
Voor de reisdocumenten bent u welkom bij 
de balie van Publiekszaken in het gemeen-
tehuis van Castricum. Bij de balie kunt u 
terecht tijdens de openingstijden (zie co-
lofon).

Verdere informatie via telefoonnummer 
(0251)661246.



Het plaatsen van een pannendak
Rijksweg 100 in Limmen
Het intern wijzigen van het pand

100308 De Enterij 29 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel

110308 Kastanjelaan 49 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak
P.C. Hooftstraat 6 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Geelvinckstraat 104 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Charlotte de Bourbonstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnVrAgen
Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 20 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
Visweg 71 in Limmen

Het realiseren van een kantoor- en archief-
ruimte

Molenlei 12 in Akersloot
Het realiseren van een bedrijfsverzamelge-
bouw

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 20 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
Molenweide 26 in Castricum

Het plaatsen van een tuinhuisje
Johan Willem Frisostraat 9 in Castricum

Het plaatsen van een balkonhek
Kastanjelaan 5 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Startingerweg 42 in Akersloot

Het plaatsen van een garage
Oude Haarlemmerweg 44 in Castricum

Het uitbreiden van de woning.

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

Verleende
Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
110308 Beverwijkerstraatweg 146 in Castricum

Het wijzigen van de schuur
120308 P.C. Hooftstraat 8 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Lindenlaan 76 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Offenbachstraat 16 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Henri Dunantsingel 48 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

130308 Zeeweg 24 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Zoomers’
Zeeweg strandvlak 1 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Bad Noord’
Zeeweg 44 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Club Zand’
Zeeweg 28 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Zeezicht’
Zeeweg 22 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Deining’
Zeeweg 36 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
‘Jaffa’

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 sluitingsuur Storeyclub (10-03-2008)
Aan het bestuur van De Storeyclub te Akersloot is ont-
heffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 
15 op 16 maart 2008 tot 02.00 uur.

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. 

antennebeleid castricum
Hierbij maakt de gemeente Castricum bekend dat zij 
bezig is met het opstellen van nieuw beleid voor an-
tennemasten. In dit beleid wordt aangegeven bij welke 
functies en gebieden bij voorkeur wel of juist niet anten-
nemasten geplaatst mogen worden. 

Voor welke antennes geldt het beleid
Voor het plaatsen van antennes op een mast kleiner dan 
5 meter is geen bouwvergunning nodig. De gemeente 
heeft, tenzij de masten op gemeentelijke gebouwen 
worden geplaatst, geen zeggenschap over deze mas-
ten. In het gemeentelijk beleid wordt zodoende alleen 
vastgelegd waar bouwvergunningsplichtige masten ge-
plaatst kunnen worden en wanneer masten op gemeen-
telijke gebouwen mogen worden geplaatst. 

Ter inzage legging
Vanaf 20 maart 2008 ligt het  conceptbeleid ter inzage in 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Castricum en de 
sector Ruimte in Limmen voor een periode van 6 weken. 
Het conceptbeleid is vanaf de genoemde datum ook op 

onze website te zien (www.castricum.nl). Gedurende de 
periode van 6 weken kan gereageerd worden op het 
concept beleid. Reacties kunt u sturen naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 
BH te Castricum.

Vervolgtraject
De ingediende inspraakreacties en het concept beleid 
worden na afloop van de termijn van de ter inzage leg-
ging voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders. Vervolgens zal beoordeeld worden of het 
beleid, al dan niet aangepast, vastgesteld kan worden. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het concept anten-
nebeleid of de verdere procedure dan kunt u contact 
opnemen met de heer D. Bruin of de heer R. Schuijt van 
de afdeling VROM, telefoonnummer (0251) 661105 of 
(0251) 661124.

Ontwikkelingsvisie brakersweg
Hierbij maakt de gemeente Castricum bekend dat zij 
bezig is met het opstellen van een visie voor de Brakers-
weg en omgeving. In deze visie wordt een ruimtelijke 
toetsingskader gegeven waaraan toekomstige ontwik-
kelingen aan getoetst worden.

In de visie zijn de verschillende (ruimtelijke en plano-
logische) waarden geïnventariseerd. Vervolgens zijn er 
randvoorwaarden geformuleerd waaraan nieuwe initia-
tieven moeten voldoen. Uit de visie blijkt onder andere 
dat er locaties aan de Brakersweg aanwezig zijn die zich 
er voor lenen om in de toekomst te verbeteren. Deze 
locaties zijn specifiek benoemd. Het gaat hier om (voor-
malige) bedrijfslocaties. Op deze locaties zou onder be-
paalde voorwaarden, indien hiervoor initiatieven komen, 
eventueel een functiewijziging mogelijk kunnen zijn.

Gebied
De visie heeft betrekking op de gehele Brakersweg te 
Castricum en alle aanliggende gronden waaronder een 
gedeelte van de Kooiweg en de gronden gelegen tussen 
de Zeeweg (N513) en de Brakersweg. 

Ter inzage legging
Vanaf 20 maart 2008 ligt het conceptbeleid ter inzage 
bij de sector Ruimte in Limmen, Zonnedauw 4 te Lim-
men voor een periode van 6 weken. Het conceptbeleid 
is vanaf de genoemde datum ook via onze website te 
zien (www.castricum.nl). Gedurende de periode van 6 
weken kan gereageerd worden op het conceptbeleid. 
Reacties kunt u sturen naar het college van burgemees-
ter en wethouders, postbus 1301, 1900 BH te Castri-
cum.

Vervolgtraject
De ingediende inspraakreacties en het conceptbeleid 
worden na afloop van de termijn van de ter inzage leg-
ging voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders. Vervolgens zal beoordeeld worden of het 
beleid, al dan niet aangepast, vastgesteld kan worden. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het conceptbeleid of 
de verdere procedure dan kunt u contact opnemen met 
de heer D. Bruin van de afdeling VROM, telefoonnum-
mer (0251) 661105.

Castricum, 19 maart 2008

Te koop:
Videobanden, 1,- p.st. Hen-
gels + acc. v.a. 50,-. Tel: 0251-
213508
Te koop:
Mooie eiken buffetkast 134 x 
206 x 50, 8 lades veel berg-
ruimte, als nw. 250,-. Tel: 0255-
534199
Te koop:
Beauty sun zonnebank 2 x 10 
lamps met gezichtsbruiner 
100,-, Delftsblauwe borden 
25,- per stuk. Tel: 023-5376726 
na 18.00

Te koop:
Disney auto electronisch met 
gaspendaal voor kinderen, 
leeft. 3 a 4 jr. 100,-. Tel: 0255-
785402
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect, haal 
ik gratis op voor onze hobby. 
Tel: 023-5639828
Te koop:
Verstelbare wc-verkleiner 
7,50, 2 lichthouten stoelen 
15,-, z.g.a.n. Geox jongens-
schoenen mt. 25 5,-. Tel: 
0255-522750

Te koop:
Tapijttegels ± 90 st. i.g.st. vr. 
pr. 50,-, ondervloer kl. oranje/
bruin. Tel: 0255-537122
Te koop:
Caravanmirror opzetspiegels 
10,-, wielklem 15,-, 6 jeu de 
boules ballen 7,-. Tel: 023-
5370615
Te koop:
Ronde grenen salontafel op 
1 poot 25,-, beuken peuter-
tafel 15,-, kinderschommel 
kunststof 10,-, 0/4 jr. Tel: 023-
5490282

Te koop:
Strijkplank 10,-, stretcher 15,-, 
buggy kindewandelwagen 7,-, 
staand kledingrek + hoes 15,-
, gardena grasmaaimachine 
20,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
Verzameling eierdopjes ± 340 
stuks 50,-. Tel: 023-5379349
Te koop:
J. fiets 24” 60,-, autostep 12” 
15,-, tuinbankje 5,-, eiken 
gordijnroedenset 10,-, slee 
12,-, m. fiets 4 kl. 60,-. Tel: 
023-5328585

Gevraagd:
Muziekinstrumenten, oud 
of defect, haal ik gratis op 
voor onze hobby. Tel: 023-
5639828
Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt tegen be-
taling singles jaar 50/60 t.b.v. 
jukebox. Tel: 023-5381320
Te koop:
Massief 6-pers. eiken eethoek 
i.g.st. 100,-, d. bl. echt leren 3 
en 2 zits bankstel i.g.st. 150,-. 
Tel: 0255-522491

Gevraagd:
Wie heeft er een sopeelgoed 
tel. gevonde met 2 foto’s erin, 
omg. sporthal Zeewijk, wil hem 
heel graag terug. Tel: 0255-
521788
Te koop:
Mooie ruime kledingkast 240 
br. 100,-, 2 pers. bed waarvan 
1 onderschuifbaar + matras-
sen 75,-. Tel: 0255-511029
Te koop:
Bauknecht wasdroger, als 
nieuw 100,-. Tel: 0255-
523354


