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Dolfijn spoelt aan op de kust
Castricum - Op het strand 
van Castricum is een dode 
Witflankdolfijn aangespoeld. 
Het was hulpstrandvonder 
Dirk Bakker die het dier vrij-
dagmorgen 21 maart aantrof. 
De Dierenambulance is er bij 
geroepen en in overleg met de 
gemeente is besloten het dier 
te verplaatsen naar gemeen-
tewerf De Schulpstet, waar 
rond 15.00 uur een medewer-
ker van Naturalis arriveerde.

Vanwege Goede Vrijdag en Pasen 
is besloten de dolfijn vooralsnog 
over te brengen naar de vriezers 
van Imares (Institute for Marine 
Resources & Ecosystem Studies) 
in IJmuiden, volgende week 
wordt het dier overgebracht naar 
Naturalis in Leiden voor nader 
onderzoek.
Witflankdolfijnen komen voor 
in het water van het Noordelijk 
halfrond met een diepte van zes-
tig tot enkele honderden meters. 
Dat de Witflankdolfijn steeds va-
ker ook zuidelijker gesignaleerd 
wordt zou te maken hebben met 
de overbevissing in het noorde-
lijke gebied van de Noordzee die 
daardoor te leeg raakt voor de 
dolfijnen. 
Het komt zeer zelden voor dat 
deze dolfijnsoort aanspoelt op de 
Nederlandse kust, dit is de elfde 
sinds 1967. De vondst van vrijdag 
betreft een volwassen exemplaar 
van 2.40 meter lang.

Hilarius blijft strafbaar
Castricum - De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Jan Hi-
larius (75) verworpen. De Castricummer blijft strafbaar vanwe-
ge zijn aandeel bij de zelfdoding van een vrouw. Hilarius kreeg 
eerder een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. 

Hilarius hielp in november 2003 
een 25-jarige vrouw een einde 
aan haar leven te maken door 
haar informatie te geven over de 
benodigde medicijnen en haar 
de ontbrekende medicijnen op 
te sturen. 
De vrouw bleek op 10 november 
2003 te zijn overleden aan een 
mengsel van medicijnen, waar-
onder dertig tabletten die Hila-

rius haar had opgestuurd in ruil 
voor andere medicijnen die de 
vrouw, op zijn advies, vier maan-
den lang had opgespaard. De ruil 
vond plaats via een briefwisse-
ling. Ze ontmoetten elkaar nooit. 
Jan Hilarius is een van de oprich-
ters van Stichting De Einder die 
ernaar streeft mensen met een 
doodswens op humanistische 
wijze te begeleiden.

Einde belasting-
ongelijkheid
Castricum - Er komt een einde 
aan de belastingongelijkheid 
voor inwoners van de gemeente 
Castricum. Vanaf volgend jaar 
betalen Castricummers en Bak-
kummers mee aan het onder-
houd van de buitenwegen in 
Limmen en Akersloot. Deze zijn 
in het verleden overgedaan aan 
het waterschap en voor het on-
derhoud moet belasting betaald 
worden. Momenteel moeten 
de inwoners van Limmen en 
Akersloot jaarlijks zo’n vier ton 
ophoesten aan het waterschap 
voor hun buitenwegen. De onge-
lijkheid is ontstaan door de fusie. 
De inwoners worden met ingang 
van volgend jaar gecompenseerd 
uit de gemeentekas.

Gebroken enkel 
bij burenruzie
Akersloot - Een 51-jarige man 
uit Akersloot liep verleden week 
woensdagmiddag bij een buren-
ruzie op de Kerklaan een gebro-
ken enkel op.
De man hoorde zijn buurvrouw 
ruzie maken met een andere 
buurman en ging poolshoogte ne-
men. Hij kwam tussenbeide en er 
ontstond een handgemeen. Hier-
bij verstapte hij zich en liep hierbij 
een beenbreuk op. Hij werd per 
ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis. De andere buurman, 
een 34-jarige man, werd aange-
houden en voor verhoor overge-
bracht naar het bureau in Alk-
maar. Hij werd woensdagavond 
weer in vrijheid gesteld.

De zomertijd
gaat zondag in!

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

tot ziens bij
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 29 maart 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Zo. 30 maart 9.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger 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-
opne-   ming Bakkum
Za. 29 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 30 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 30 maart: Dorpskerk 10.00 
uur: Taizedienst. Tijdens dienst 
kindernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
Groenendijk.

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 30 maart 10.00 uur: Sjoerd 
Folkertsma uit Wieringerwerf. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van de 

basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 30 maart 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Za. 29 maart 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 30 maart 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Olling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 30 maart 10.00 uur: Ds. Bruin.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 29 maart: Geen viering. 
Zo. 30 maart 10.00 uur: Commu-
nieviering met samenzang. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 30 maart 10.00 uur: Dienst 
in Akersloot. Ds. Smit uit Heem-
stede.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 28 maart 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem, koffie-
drinken.
Za. 29 maart 19.00 uur: Woord- en 
zangviering.
Zo. 30 maart 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo heren.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor 
waarneming van 8.00-17.00 uur 
op doordeweekse dagen, bij 

afwezigheid van de eigen huis-
arts.
Afwezig: Geen.

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Lim-
men 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:
13-03-2008: Catharina, doch-
ter van L.P. Soering en A. 
Muller, geboren te Alkmaar.
16-03-2008: Tjebbe, zoon van 
M.J.N. Visser en J. Langras, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
15-03-2008: Iza, dochter van 
M.E. van der Eng en K. Dijk, 
geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en 
partnerschapsregistraties:
14-03-2008: Savijn, Johan R., 
wonende te Castricum en 
Groot, Elly, wonende te Zaan-

dam.
14-03-2008: Jenner, Philip A. 
en Gaastra, Marion, beiden 
wonende te Castricum.
19-03-2008: Hoffman, Erik C. 
en de Bruijn, Ellen, beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
15-03-2008: Baltus, Theodo-
rus, oud 74 jaar, gehuwd met 
J.C. Sassen, overleden te Alk-
maar.
17-03-2008: de Ruijter, Johan, 
oud 75 jaar, gehuwd met M. 
van der Jagt, overleden te 
Castricum.

17-03-2008: Uljee, Maria L.J., 
oud 76 jaar, gehuwd met J.A. 
Tolhuisen, overleden te Cas-
tricum.

Wonende te Limmen:
18-03-2008: Kallenbach, 
Leendert J.C., oud 56 jaar, 
gehuwd met A.M.P. Admiraal, 
overleden te Limmen.
Wonende te Bakkum:
16-03-2008: Hemmega, Loui-
se M., oud 97 jaar, gehuwd 
met C.G. de Groot, overleden 
te Bakkum.

Voordelige rijbewijs-
keuringen voor 70+
Castricum - Dinsdag 8 april zullen er weer voordelige rijbe-
wijskeuringen voor met name 70-plussers worden aangebo-
den in het gebouw van Stichting Welzijn Ouderen in Geester-
hage, Geesterduinweg 5. 

De keuring kost 30,00 euro en 
is bedoeld voor automobilisten 
vanaf 70 jaar. Vanaf deze leeftijd 
is een medische keuring verplicht 
voor verlenging van het rijbewijs. 
Ook personen die jonger zijn dan 
70 jaar en die om medische re-
denen gekeurd moeten worden 
voor verlenging van het rijbewijs 
B/E zijn welkom.
Omdat de beoordeling van de Ei-
gen Verklaring door het CBR 2 a 3 
maanden kan duren wordt gead-
viseerd om 4 tot 6 maanden voor 
het aflopen van de geldigheid 

Drank op 
Castricum - Zaterdagavond om-
streeks 23.15 uur moest een 71-
jarige man uit Castricum blazen 
op de Van Oldebarneveldtweg in 
Bakkum. Hij blies 760 ug/l. De 
man moest zijn rijbewijs inleve-
ren.

van het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. Infor-
matie over de procedure en wat 
men mee moet nemen is te vin-
den op www.regelzorg.nl. 

Voor verdere informatie en aan-
melding moet men bellen naar 
het afsprakenbureau Regelzorg 
tel. 0251-231793 tussen 14.00 
uur en 17.00 uur. 
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Avienna
Karten of naar de Arena om een Ajax-Feijnoord wed-
strijd te bekijken. Met z’n vijftienen naar Six flags of 
een middag lasergamen. Make-up party’s en zelfs 
high tea’s. Zo zien veel kinderfeestjes er tegenwoor-
dig uit. Wij gingen vroeger met een kinderfeestje 
naar het zwembad en aten zelfgebakken frietjes. De 
pret begon al met de uitnodigingen. Ik denk dat het 
voor velen herkenbaar is: de beroemde uitnodigin-
gen waarop stond: “Kom je ook op mijn feestje, je 
wordt opgehaald en ik verklap niet waar we heen-
gaan.” “P.s.: “Je moet je zwemspullen meenemen!” 
De kinderfeestjes die me het best zijn bijgebleven 
waren die waarbij we spelletjes deden. Erg leuk was 
bijvoorbeeld geblinddoekt op pannen drummen, net 
zo lang tot je degene raakte waar een snoepje onder 
lag. Die je daarna mocht opeten, natuurlijk. Ook 
waxinelichtjes blussen met een miniwaterpistool 
was te gek. Dat soort dingen vergeet je niet. Ik herin-
ner zelfs nog mijn feestje toen ik vijf jaar was gewor-
den. We aten pelpinda’s, maakten feestmutsen en 
mijn familie voerde een poppenkastshow op. Ik weet 
zeker dat dit voor de kinderen van tegenwoordig net 
zo leuk (misschien zelfs leuker) is dan met oogscha-
duw op en nepjuwelen om in de limousine naar de 
McDonalds te rijden. In deze maatschappij met over-
volle agenda’s lijkt het een luxe om kinderfeestje uit 
handen te kunnen geven. Maar zullen deze kinderen 
hun feestje over twintig jaar nog herinneren? 
 

Anoek

Bezoek aan bollenbedrijf 
kweekt begrip bij college

Naast Huub de Waard – die ver-
antwoordelijk is voor de verwer-
king en bewaring van de bollen 
- werken ook zijn broers Sjaak 
(handel) en Simon (teelt) in het 
bedrijf met grond in het gebied 
Bergen, Egmond en Castricum. 
Op ongeveer 40 hectare worden 
tulpen, narcissen, krokussen, 
hyacinten en lelies geteeld. Nog 
wel, want de ruimtelijke druk op 
‘bollengrond’ in de gemeente is 
groot. Allereerst dreigt het bedrijf 
2,5 ha eigen grond kwijt te raken 
aan de Ecologische Hoofdstruc-
tuur, terwijl te huren grond in 
de omgeving steeds schaarser 
wordt. De Waard stelde dat daar-
mee de continuïteit van het be-
drijf in gevaar komt. “Vast staat 
dat we zeker 4 hectare gehuurde 
grond in het Zandzoomgebied bij 
Limmen moeten opgeven. Door-
dat er voor onze uitwijkmogelijk-
heden, zoals de Boekelermeer en 
de Oosterzijpolder, andere ruim-
telijke plannen liggen, is het las-
tig om het verloren terrein weer 
terug te winnen.” 
De suggestie van het college om 
het te zoeken in minder ruimte 
vragende soorten, is volgens De 
Waard niet reëel. “Het huidige 
assortiment is tot stand gekomen 
in nauw overleg met onze afne-
mers in Duitsland en Scandina-
vië. Daar kunnen we niet zomaar 
een hap uitnemen….” 
Ondanks de ruimtelijke zorgen, 
richt het bedrijf de blik vooruit. 
Bijvoorbeeld met de bouw van 
een zonnedak op de schuur, 
waarmee een energiebesparing 

van 25 procent kan worden be-
reikt. Ruim twee jaar tijd vergde 
de voorbereiding voor de uit-
bouw van de bedrijfsgebouwen. 
De Waard besteedde de aan-
vraag volledig uit aan de bouw-
kundig adviseur. “Omdat ik weet 
dat ik zelf op zijn zachtst gezegd 
niet zo goed kan omgaan met die 
langlopende procedures.” 
Burgemeester Emmens liet daar-
op weten dat de gemeente er al-
les aan doet om de procedures 
zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Dat is zelfs een van de speerpun-
ten van de organisatieontwikke-
ling. 
Het doel van de bedrijfsbezoe-
ken is inzicht krijgen in de pro-
blematiek van ondernemers en 
organisaties in het buitengebied. 
Op initiatief van wethouder  Por-
tegies, verantwoordelijk voor het 
buitengebied, wordt geprobeerd 
om in contact met betrokken 
partijen het landschap, maar 
ook het ondernemerschap de 
ruimte te geven. Van dat laatste 
gaf Huub de Waard zeker blijk, 
door zijn nek uit te steken met 
de bouw van het zonnedak. Door 
een extra dakwand te plaatsen, 
ontstaat een ruimte waarin de 
lucht door zonnestralen wordt 
opgewarmd, die kan worden 
gebruikt voor het drogen van de 
bollen. Portegies: “Dit getuigt er 
weer van dat ondernemerschap 
en goed omgaan met milieu en 
energie prima samen kunnen 
gaan. Zulke staaltjes van slim 
ondernemerschap passen pre-
cies in onze economische visie 

voor dit gebied.”
De Waard introduceert het sy-
steem in de bollenteelt en uit-
gerekend die energie-innovatie 
zorgde voor de nodige haken 
en ogen bij de vergunningver-
lening. Vanwege de ligging van 
de omliggende bebouwing zou 
de schuur een kwartslag moeten 
worden gedraaid, zo oordeelde 
de welstandscommissie. En juist 
dat staat een optimale energie-
winning in de weg, vanwege de 
stand van de zon. “Eigenlijk zou 
de commissie vaker ter plekke 
een kijkje moeten komen ne-
men. Dat zou veel misverstanden 
voorkomen en daarmee ook er-
gernis over een afwijzing van een 
ontwerp,” stelde één van de aan-
wezigen. Het college toonde zich 
positief over die suggestie. “Een 
oordeel vellen op basis van kaar-
ten, tekeningen en foto’s brengt 
niet dezelfde nuance als wan-
neer je het met eigen ogen ziet.”
Het bedrijfsbezoek aan De 
Waard bewees dat eens temeer. 
De rondleiding van Huub de 
Waard door de ‘nieuwe’ schuur, 
opende de ogen van het college 
en soms zelfs nog de agrarische 
vertegenwoordigers. Het toonde 
aan dat de bollenteelt een spe-
ciale sector is, met een specifiek 
productieproces. 

Tijdens de afsluitende koffieron-
de in de kantine van het bedrijf 
bleek dat het merendeel van de 
aanwezigen als scholier nog wel 
vakantiewerk in de bollen heeft 
verricht. Sindsdien is er veel ver-
anderd. “Bij het maken van be-
leid is het goed om op de hoogte 
te zijn van de laatste stand van 
zaken. Wat dat betreft zijn we 
vanmiddag weer een stuk wijzer 
geworden”, concludeerde burge-
meester Emmens, ook namens 
de rest van het college.

Castricum - Het voltallige college van B & W in Castricum ging 
dinsdagmiddag 11 maart met een mooie bos gele tulpen naar 
huis. Maar nog veel meer dan het spontane ‘paasboeket’, was 
de opgedane kennis over de bollenteelt een ‘groot goed’. Kwe-
ker Huub de Waard aan de Duinweg in Castricum deed tijdens 
het bedrijfsbezoek uit de doeken hoe de kwekerij functioneer-
de en tegen welke problemen hij aanloopt in Castricum.

Wave Zero, Minomatic en 
ThirdLane Live in Discovery
Castricum - Zaterdag 29 maart staat Discovery bol van de live 
muziek! Maar liefst drie bands van eigen bodem vullen het 
Discovery podium. 

Minomatic bestaat uit twee 
broers op drum en bass en een 
gitaarmaatje. Zij zullen de avond 
openen met hun instrumentale 
jazz/post/math. Hierna is het 
de beurt aan Thirdlane met hun 
technische, luide en emotionele 
metalgeluid. De avond zal afge-
sloten worden door Wave Zero. 
Zij maken alternatieve rock met 

psychedelische invloeden. De 
zaal gaat open om 20.00 uur en 
Discovery sluit haar deuren om 
00.00 uur. Deze avond is bestemd 
voor de 14 tot en met 20 jaar. 

De entree bedraagt 3 euro en le-
gitimatie is verplicht. Discovery is 
te vinden aan de Dorpsstraat 2a, 
tegenover het station Castricum. 
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Sluipverkeer Breedeweg
Vertegenwoordigers van de Verzetsheldenbuurt én wethouder Hom-
mes, hebben zich hierover gebogen en zijn tot het volgende voorstel 
gekomen: Afsluiting van het kleine stukje Cieweg ter hoogte van de 
bocht Cieweg en Rensdorpstraat. Van de Breedeweg, ter hoogte van 
Breedeweg / Rensdorpstraat. Van de Pieter Kieftstraat, ter hoogte van 
de Rollerusstraat. De Verzetsheldenbuurt wordt hierdoor een groot 
woonerf. Doorgaand verkeer ten einde. Auto’s zullen moeten keren. 
De Breedeweg blijft dé aorta en zal blijven dienen om het verkeer naar 
de Dorpsstraat te leiden….Het erge is dat de héle Verzetsheldenbuurt 
van de Dorpsstraat gebruik moet gaat maken. Bijvoorbeeld om naar 
het winkelcentrum “Bakkersplein” te gaan en vervolgens verder over 
de Dorpsstraat naar Geesterduin omdat daar de rookworst het lek-
kerst is. Ook het Bonhoeffer wordt vergeten… niet alleen overdag is 
daar verkeer maar ook ‘s avonds kan het daar  druk zijn. Het zwem-
bad, druk, druk, zal deels anders benaderd moeten worden… via de 
Dorpsstraat… De drukte bij de Kern zal via de Dorpsstraat moeten 
worden ontsloten en bovendien zal alle verkeer op de Breedeweg 
moeten keren. Vrachtverkeer van Huitenga dat dágelijks zijn goederen 
lost in de Mr. Ludwigstraat zal moeten keren en over de Breedeweg, 
via de Dorpsstraat zijn weg vervolgen. Niet alleen de Dorpsstraat met 
zijn 30km/uur pleintjes wordt op deze manier extra belast maar ook 
de Verzetsheldenbuurt verstikt in zijn eigen woonerf.
Nú de Oosterbuurt. Deze buurt wordt geheel afgesneden, van de 
oude kern van ons dorp. De enige weg om met de auto naar het 
winkelcentrum “Bakkerspleintje” te komen is via de de Rollerusstraat, 
Rensdorpstraat, Cieweg, De Jonghweg, Smeetslaan om vervolgens 
weer de gehele Dorpsstraat af te rijden! Moet ik hier nou om lachen of 
huilen? Wat ook vergeten wordt is de door bestemmingsverkeer over-
belaste Cieweg, Rensdorpstraat, Rollerusstraat en Pieter Kieftstraat. 
Denk dan aan het zwembad en het Bonhoeffercollege. De problemen 
worden alleen maar groter. Maar er is lichte hoop…
De plannenmakers denken toch nog aan de locals van beide buur-
ten, want er is één maas in het net en dat is de route via de Richard 
Taylorstraat en de Bodewesstraat. Deze twee straten zullen geluk-
kig de weg naar het Bakkersplein doen verkorten. Dat de kinderrijke 
Schoutenbosch hierdoor een sluiproute wordt nemen we maar voor 
lief. Maar genoeg geklaagd. Wat de mensen vergeten, is dat de Bree-
deweg sinds mensenheugenis een doorgaande weg is. Romeinen 
hebben er gebruik van gemaakt en ook onze eigen Hilde, liep vele 
malen naar het duin heen en terug. Dus als je last hebt van deze door-
gaande weg, had een andere plek gekozen in ons Castricum…Flauw 
he, maar het wordt steeds drukker en dáár is een oplossing voor. Ten 
eerste, De Kern. Deze veroorzaakt  met zijn sociale functie te veel 
overlast. Cursussen kunnen verhuizen naar het nieuwe Cultuurhuis 
en de wekelijkse wandelgroepen zullen als startplek de Zanderij kie-
zen. Daar is vast ruimte vrij om wandelaars in te schrijven en genoeg 
parkeerruimte. Het gebouw  de Kern  wordt door de gemeente ver-
bouwd tot HAT-eenheden of een particulier tovert deze ruimte om in 
kamerverhuur. Als tweede is de opslag van de firma Huitenga aan de 
Ludwigstraat. Deze té grote opslagruimte dient te verdwijnen en hier-
door zal het vrachtverkeer verminderen op de Breedeweg. Een appar-
tementencomplex hier zal de gemeente weer blij maken. De opslag 
voor de firma Huitenga kan geïntegreerd worden naast huis, in plan 
de Oude Schimmel. De derde, tevens de beste is De Witte Brug. Een 
verplaatsing zal rust geven in het dorp en mogelijkheden geven om de 
Triade in lijn door te zetten met nog twee woontorens. Gemeente lacht 
nog meer.  De mooiste plek voor het nieuwe  zwembad is op de plaats 
van Kaptein Kaas. Uit te breiden tot op de landbouwgronden? Een 
locatie, geschikt voor een volwaardig professioneel regiozwembad 
met zonneweide, een plek waar menig zon- en wateraanbidder naar 
toe kan gaan ook als ons Bakkum aan zee weer VOL is. Er blijft zelfs 
plaats voor huizenbouw, én of landbouwgronden. De vierde oplossing 
voor de Breedeweg is verplaatsing van het populaire internetbedrijfje 
Zjarlotte, aan het Strengh. Dit bedrijfje wat meubelen oppimpt tot een 
mooi trendy iets, groeit uit zijn jasje en dient verplaatst worden. Wel-
licht kan met een aangepaste milieuzonering deze hard werkende 
ondernemer plek vinden op het “Bakkersplein”. Door grote bedrijvig-
heid en dagelijkse aan en afvoer van meubelen en kleingoed, is het 
een last voor de buurt. De vijfde en laatste hint (én de goedkoopste) 
om u te helpen is, het eenrichtingsverkeer maken van de Breedeweg,  
óf  er een zigzagweg van te maken met beleefdheidsopstoppingen 
en de drempel, Breedeweg/Mr. Ludwigstraat, sterk verhogen zodat 
5km/uur dé snelheid wordt en elke buitenstaander deze straat binnen 
een week vermijd. Hopende u hiermee het licht weer te doen zien 
schijnen.
Ruud Zonneveld, Castricum. 

Gebrek aan openheid en durf
CKenG vindt het terecht dat de Dorpsstraat in Castricum wordt aange-
pakt. Het is goed dat bewoners kans hebben gekregen oplossingen te 
bedenken. De gepresenteerde oplossing van een fietsstraat biedt per-
spectief 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 onveilig-
heid voor voetgangers. Alle beschikbare onderzoeken en ervaringen 
met fietsstraten bevestigen 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 zo-
als 1-richtingverkeer. En CKenG wil geen 1,5 miljoen uittrekken voor 
iets dat niet gaat werken. Pas later zal wethouder Hommes ons vertel-
len welke al aan de inwoners toegezegde verkeersmaatregelen door 
verhoging van het krediet voor de Dorpsstraat op de lange baan wor-
den geschoven: Duurzaam veilig inrichten Castricum-Oost, afsluiting 
Dusseldorperweg en voetgangersverbinding Limmen-Castricum.
Bert Visser, CKenG.

Alternatief Plan Zanderij??
Als inwoner van Castricum en buurman van het Bonhoeffer College volg 
ik de discussie in De Castricummer over het alternatieve Plan Zanderij 
met stijgende verbazing. Castricum is een prachtig dorp met alle voor-
zieningen, die nodig zijn om er met veel plezier te kunnen wonen. Naast 
een negental basisscholen zijn er, verspreid over Castricum, ook nog drie 
grote middelbare scholen, die ook veel leerlingen trekken van buiten 
Castricum. Al met al een dorp met een mooi leefklimaat, een prachtige 
natuur,een verenigingsleven om trots op te zijn, een overdekt zwembad, 
goed openbaar vervoer en een rijke historie. Dit alles en het feit dat er 
drie grote middelbare scholen zijn gevestigd maakt het dat veel mensen 
graag in Castricum wonen. In plaats van in een hutje op de hei. 
Natuurlijk brengt een school en met name een middelbare school in de 
directe omgeving soms een aantal ongemakken met zich mee. Vandaar 
dat het goed is dat deze drie scholen over heel Castricum verspreid zijn, 
zodat de pijn verdeeld wordt. Een kwestie van coöperatief met elkaar 
samenleven. Voor de verhuizing van het Clusius naar De Zanderij wordt 
nu een beroep gedaan op de bewoners van Castricum Zuid. En dan 
ontstaat er plotseling een probleem. Neen, nog veel erger, men bedenkt 
zelfs een alternatief plan. Naast het Bonhoeffer is volgens hun plan nog 
wel plaats voor het Clusius College. En passant wordt er dan ook nog 
even een Randweg aangelegd, waardoor in ieder geval de bewoners van 
Castricum Zuid, een snelle aansluiting hebben met de Provincialeweg. 
Overigens volgt deze randweg vrijwel hetzelfde tracé van de zuidelijke 
tak van de zogenaamde ‘Robuuste ecologische verbinding van kust tot 
kust’, die de provincie wil realiseren. Ook stelt de bewonerscommissie 
Castricum Zuid voor om in de omgeving van monument Croonenburg 
nog eens 1600 woningen te bouwen .
Al met al een voor mij onbegrijpelijke situatie temeer omdat het ingrij-
pende voorstel van Castricum Zuid het karakter aantast van de Ooster-
buurt met Breedeweg en Doodweg. Dit is namelijk één van de weinige 
karakteristieke oud-Castricumse buurtjes. Door de gemeenteraad is bij 
het vaststellen van de strategische visie Buitengewoon Castricum heel 
bewust gekozen voor het ontzien van dit gebied. Terecht! Gelukkig wordt 
door particulieren hier goed op ingespeeld onder andere door de re-
cente renovatie van een tweetal stolpboederijen aan de Breedeweg.
Hoewel het gebied van De Zanderij tot de ecologische hoofdstructuur 
behoort en het in het streekplan Noord-Holland-Noord inderdaad is 
aangewezen als uitsluitingsgebied, blijft het de vraag of dit voor voor 
de zone langs de spoorlijn, in de directe nabijheid van het NS station, 
blijft gelden (ex-Terlouw, ex-Fatels en Kaptein). Mits er een goede struc-
tuurschets komt, waarbij uiteraard aandacht wordt geschonken aan de 
landschappelijke en de verkeersaspecten moet er daar naar mijn mening 
toch gebouwd kunnen worden.
Ik ben het met de heer Kramer eens dat Castricum een groene plaats 
moet blijven en er een oplossing moet komen die voor heel Castricum 
goed zou moeten zijn. Het door Castricum Zuid ingediende plan is dat 
echter geenszins.
Henk van Haaster, Castricum

‘Maak van elke dag een feest’
Akersloot - Zondag 6 april organiseert Aquarius weer een koren-
festival. Het thema is: ‘Maak van elke dag een feest’. De koren 
Cantare uit Castricum/Bakkum, Ritmisch koor Bergen, Expecto uit 
Egmond  Binnen, Together uit Grootebroek, Ooker uit Hoorn, rit-
misch koor St. Jan de Doper uit Noord Scharwoude en Aquarius 
Akersloot verzorgen een oprtreden. Dit evenement vindt plaats in 
de Jacobuskerk in Akersloot. De aanvang is 13.00 uur en het zal tot 
ongeveer 17.00 uur duren.
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Zaterdag 29 maart 2008, 20.00 uur
Demonstratie Freestyle lessen

communicatie d.m.v. lichaamstaal, 
verhoogde veiligheid voor de ruiter en 

verhoogd welzijn van het paard.

Tevens demonstratie HIT-AIR airbagvesten
De nieuwe generatie in rijvesten! 

Het airbagvest voor de ruiter is eindelijk werkelijkheid 
(zie artikel in dit blad)

U bent van harte welkom: toegang gratis
Locatie: Kerkweg 221B, 1964 KJ Heemskerk 

(Sportboulevard Heemskerk)
www.ScHImmeLKRoFT.nL     
www.STALDeBeLoFTe.nL

Stal de Belofte

Zaterdag bij Ruitersportcentrum

Demonstratie-avond 
bij De Schimmelkroft

Heemskerk - Zaterdagavond 29 maart 
wordt bij Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft een nieuw product gedemon-
streerd, het HIT-AIR airbagvest. De in-
troductie van het nieuwe product wordt 
gevolgd door een Freestyle demonstra-
tie. Bij Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft staat plezier, communiceren 
met paarden en veiligheid altijd cen-
traal. In het programma van deze avond 
vindt u dit allemaal terug.
Met Freestyle leer je de taal van het paard 
kennen. Iets wat vele ruiters ten goede komt 
wanneer zij in het zadel zitten. Deze kennis 
van paarden geeft de ruiters de mogelijk-
heid om beter te reageren op de reacties 
van paarden in onverwachte situaties. Dat 
geeft een stuk veiligheid. Die veiligheid staat 
hoog in het vaandel bij Ruitersportcentrum 
de Schimmelkroft en wordt onder andere 
al bereikt door de ruiteropleiding, gedi-
plomeerde instructie en de keuze van de 
paarden. Om dit te complementeren wordt 
er op deze avond een nieuw product gede-
monstreerd voor extra bescherming van de 
ruiter; HIT-AIR airbagvest. Tijdens deze de-
monstratie zal een val van het paard worden 
gereconstrueerd waarbij u de werking van 
het HIT-AIR airbagvest ‘life’ kunt zien.
“Een valpartij zal een betere afloop hebben 
bij het dragen van het nieuwe airbagvest’’, 
volgens Marcel Sneek van Stal De Belofte 
en Natascha van Groenewoud van Paar-
denhouderij Jade. Het is een bodywarmer, 
uitgerust met opblaasbare luchtkussens, 
rugprotector, CO2-gaspatroon en een spi-
raalsnoer. Extra veiligheid door een betere 
lichaamsbescherming zal de sport nog vei-
liger maken, want zelfs het beste paard van 
stal struikelt of schrikt wel eens, het blijven 
immers vluchtdieren.
De Freestyle demonstratie bevat onder an-

dere het loswerken, werken aan de lange lijn, oefenen 
met hindernis materialen, werken met dubbele lange lij-
nen. De avond wordt afgesloten met een demonstratie 
bitloos rijden. De avond begint om 20.00 uur en eindigt 
om 22.30 uur. 

Ruitersportcentrum de Schimmelkroft is te vinden aan de 
Kerkweg 221b in Heemskerk en is telefonisch te bereiken 
op 0251-231164.

Eieren zoeken in de sneeuw 
Castricum - Tijdens de paasdagen konden de kinderen paaseieren 
zoeken op het terrein van ’t Dierenduintje. De sneeuw hield de kinde-
ren en hun ouders niet tegen. De kinderen konden de gevonden eieren 
inleveren bij de paashaas en kregen hiervoor een leuke verrassing. 

Familievoorstelling Forento

Het getemde heksje
Castricum - De getemde feeks is een stuk over de man-vrouw-
verhoudingen. Forento heeft er een begrijpelijk en komisch ver-
haal voor kinderen van gemaakt. De personages uit de getemde 
feeks zitten er allemaal in. De twee zusjes, gespeeld door San-
dra Noordover en Lara Molenkamp, zoeken geen echtgenoot, 
maar een oppas want hun moeder moet op zakenreis.

Roofvogel-
excursie, 
gratis voor 
jongeren
Castricum - Op zondag 30 maart 
kunnen jongens en meisjes sa-
men met excursieleiders van de 
Vogelwerkgroep Castricum naar 
roofvogels kijken in het Noord-
Hollands Duinreservaat. Bij deze 
excursie vertellen de excursielei-
ders hoe roofvogels leven, wat 
ze eten, hoe ze jagen. Jongeren 
tussen 10 en 18 jaar staan om 
9.30 uur met hun fiets klaar bij 
de fietsenstalling achter het NS 
station in Castricum. 

De excursie duurt tot ongeveer 
12.30 uur. De excursie is gratis. 
Na afloop van de excursie kun-
nen belangstellenden zich opge-
ven voor de jongerengroep van 
de Vogelwerkgroep Castricum. 
Ook dat is gratis.

De twee minnaars zijn in dit stuk 
de twee vriendinnen van Bianca 
en worden gespeeld door Lies-
beth Meijer en Maaike Kers-
sens, Zij gaan op zoek naar een 
oppas voor Katherina omdat de 
moeder (Mariska van Oel) heeft 
gezegd dat er eerst een oppas 
voor Katherina moet worden ge-
zocht. “Waar Bianca gaat, gaat 
Katherina ook ” En dat willen de 
vriendinnen niet. Zij willen allebei 
Bianca in huis. De oppas komt in 
de vorm van een gepensioneerde 
juffrouw van school, juf Petruchia, 
gespeeld door Wendela Weel. Zij 
is vast van plan om Katherina te 
temmen. En dat doet zij door zich 
als een nog grotere feeks te ge-
dragen dan Katherina. Zij geeft 
haar geen eten en houdt haar uit 
haar slaap, geholpen door haar 
zus Gremia (dubbelrol van Ma-
riska van Oel) Juf Petruchia speelt 
met taal en werkelijkheid. Zij be-
schrijft Katherina als een lieflijk 
meisje en doet alsof zij dat ook is. 
Uiteindelijk dwingt zij Katherina 
toe te geven dat de zon de maan 

is. Katherina geeft toe en even lijkt 
het erop dat er een nieuwe feeks 
ontstaat in de vorm van Bianca 
maar gelukkig komt alles weer tot 
een goed eind. Deze familievoor-
stelling wordt aangekleed door 
Greet Verkleedt waardoor men 
prachtige kleurrijke kostuums te 
zien krijgt. Bovendien komen de 
voorouders van Katherina in een 
prachtige dans tot leven, speci-
aal uitgevoerd door dansers van 
Dance Studio Patty uit Heems-
kerk. Het stuk wordt opgevoerd in 
de Dansende Duinen op zaterdag 
12 april. De voorstellingen zijn om 
13.30 uur en om 15.30 uur. 

De entreekaarten kosten 3,50 
euro. zodat het voor iedereen toe-
gankelijk is. Ook is er een speci-
aal Meet and Greet arrangement 
voor kinderen die hun verjaar-
dagsfeestje vieren. Men moet zich 
dan wel eerst even opgeven door 
een mail te sturen naar info@fo-
rento.nl. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
via de website  www.forento.nl  en 
natuurlijk ook aan de zaal.
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Sneeuwpop met narcissen
Castricum - Krijn Schagen werd zondag verrast door een sneeuwpop 
op de Henri Dunantsingel, die in plaats van wortel en zwarte kolen 
toegerust was met voorjaarsbloemen. Dat kan alleen als het Pasen 
sneeuwt. 

170 inzamelpunten in Noord-Holland

Lever oude mobieltje 
in voor natuurbehoud
Regio - Landschap Noord-Holland en GP Groot roepen op om 
de oude mobiele telefoon in te leveren bij één van de inmid-
dels 170 inzamelpunten die de provincie Noord-Holland rijk 
is. In deze boxen kan men ook de lege inktcartridges kwijt. 
Samen werken wij aan een beter milieu.

Uit onderzoek is gebleken dat 
Europeanen gemiddeld amper 
twee jaar met hun mobiele tele-
foon doen. Daarna wil men een 
nieuwer model met meer moge-
lijkheden en verdwijnt de oude 
telefoon veelal in de kast. En 
dat is jammer. Laat Landschap 
Noord-Holland en GP Groot de 
oude mobiele telefoons recyclen 
en de opbrengst investeren in de 
natuur dichtbij.
GP Groot draagt zorg voor de re-
cycling van de telefoon en zet zich 
zo belangeloos in voor een beter 
milieu. De netto-opbrengst komt 
geheel ten goede aan Landschap 

Noord-Holland. De stichting 
investeert de inkomsten in het 
Noord-Hollandse landschap. Het 
Landschap beschermt natuur en 
landschap door aankoop, beheer 
en ontwikkeling van natuurge-
bieden. Zij wordt ondermeer ge-
steund door 4.400 vrijwilligers en 
40.000 beschermers. 
Kijk voor een inzamelpunt in de 
buurt op www.landschapnoord-
holland.nl. Als ondernemer kan 
men ook meedoen aan deze ac-
tie. Bestel dan een inzamelbox 
op www.in zamelbox.nl.

Inzamelbox 

Musea GGZ open tijdens 
het museumweekend
Heiloo - In het weekend van 5 
en 6 april zijn er op het terrein 
van GGZ Noord-Holland-Noord 
twee musea geopend: museum 
Sint Willibrordus en de expo-
sitie van Stichting Regionale 
Archeologie Baduhenna. Ook 
de kapel op het terrein is voor 
bezoekers geopend. Museum 
Sint Willibrordus en de kapel 
zijn op beide dagen geopend; 
het museum van 11.00 uur tot 
16.00 uur en de kapel van 12.00 

uur tot 17.00 uur. Stichting Ba-
duhenna is alleen geopend op 
zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. Het 
thema van het museumweek-
end is dit jaar ‘de kunst van de 
waarheid’.

De musea bevinden zich in de 
souterrains van het hoofdge-
bouw op het terrein van GGZ 
Noord-Holland-Noord, Kenne-
merstraatweg 464 in Heiloo.  

Sine Nomine zingt het 
Hoogste Lied in kapel 
Heiloo - Kamerkoor Sine Nomi-
ne zal onder leiding van dirigent 
Paul Valk Het ‘Hoogste Lied’ zin-
gen op zaterdagavond 5 april in 
de kapel van GGZ in Heiloo. Het 
wordt een concert met delen 
uit Canticum Canticorum van 
G.P. da Palestrina (1525-1594). 
De teksten zijn beter bekend 
als ‘Het Hooglied’, een poëtisch 
bijbelboek over de liefde, waarin 
afwisselend de man en de vrouw 
hun liefde voor elkaar uitspre-

ken. Tijdens dit concert zingt 
Sine Nomine negen delen uit 
de versie van G.P. da Palestrina. 
De componist toonzette de lief-
desgedichten in meditatieve a-
capellaklanken. Aanvang 20.15 
uur. Reserveren: telefonisch 072 
- 533 69 06 (tussen 18.00-20.00 
uur) of via website: www.si-
nenominealkmaar.nl. Toegangs-
prijs: 8,00/6,50 euro. Kinderen 
tot 15 jaar gratis. Foto: Martin 
Wagenaar.

Castricum - In Dorpshuis de Kern zijn vanaf maandagavond 31 
maart enkele wekelijkse gespreksavonden met thema’s uit het 
dagelijks leven onder begeleiding van Betty Weijermars. 

Hoe kan het zijn dat men niet ge-
zien, gehoord of begrepen wordt? 
Er speelt zoveel meer mee in een 
gesprek dan woorden alleen. Hoe 
ontstaat het verschil tussen emo-
tioneel sensitief en bot en kortaf 
communiceren. Betty gaf eerder 
een cursus communiceren bij het 
Bonhoeffer college onder de titel 
‘Als je begrijpt wat ik bedoel’. Een 
korte cursus gebaseerd op NLP 
communicatie trainingen. De ge-
spreksavonden staan in het teken 
van wederzijds kennismaken. Er 

wordt een verhaal verteld, ge-
zichtspunten bekeken, gevoelens 
gedeeld, inzicht verworven en 
koffie gedronken.
Voor de avonden kunnen thema’s 
zelf worden ingebracht, zoals bij-
voorbeeld: generatieverschillen; 
zorgen voor anderen én zichzelf; 
wensen en dromen; vakantie; 
werk; vrije tijd; familie wel of geen 
contact. 
Maandagavond 31 maart staat 
in het kader van ontmoeten en 
het thema verjaardag: Sommige 

mensen vieren graag en gaan 
graag naar een verjaardag an-
deren voelen het als verplichting 
en verzinnen excuses, waardoor 
ze niet ‘hoeven’ of bijtijds kunnen 
vertrekken, hoe komt dat? Wat 
maakt een verjaardag leuk of juist 
niet. 
Wat is het verschil met vroeger en 
nu? Hoe hoog scoren verjaarda-
gen nog op de ontmoeting en con-
tactladder. Volgende avonden zijn 
op 7 en 14 april. Locatie: Dorps-
huis de Kern, Castricum. Aanvang 
19.30 uur. Deelname 6,00 euro 
inclusief koffie of thee. Graag 
aanmelden tel. 06-54681599 of e-
mail bweijermars @msn.com.

Gespreksavonden in de Kern 

Kamerconcert 
in Cameren
Limmen – Op zondag 6 april, 
om 15.00 uur, vindt in De 
Cameren, Lage Weide 3 te 
Limmen een klassiek kamer-
concert plaats, dat in nauwe 
samenwerking met Stichting 
Muziek In Huis wordt georga-
niseerd. 
Het concert is georganiseerd 
voor de ouderen in het woon-
zorgcentrum, maar ook andere 
geïnteresseerden uit de om-
geving zijn welkom om bij dit 
concert aanwezig te zijn. 
Het ensemble Quatre-mains-
duo, bestaande uit Ruud Lut-
tikhuizen - piano, Carin van 
den Tillaar - piano, zal een ge-
varieerd klassiek programma 
brengen met werken van Mo-
zart, Schubert, Grieg en Ravel. 
Het programma duurt twee 
maal dertig minuten. 

Meer informatie over SMIH, 
haar musici en een uitgebreide 
concertagenda is te vinden op 
www.stichtingmuziekinhuis.nl 
of www.smih.nl. 

Voorjaarsconcert 
Castricum - Zaterdag 29 maart 
wordt in Geesterhage een voor-
jaarsconcert gegeven door de 
accordeonvereniging BCAC uit 
Castricum. Er is met veel en-
thousiasme

gerepeteerd om een gevarieerd 
programma te kunnen presen-
teren. Het A-orkest staat onder 
leiding van Guus Wanders en 
het B-orkest van Guus Hen-
driks. De presentatie is in han-
den van Monique Teeling. Wie 
van accordeonmuziek houdt is 
dit de gelegenheid om te luis-
teren naar een verscheidenheid 
aan verschillende muziekstijlen 
die de accordeon te bieden 
heeft. Aanvang van het con-
cert is 20.00 uur. Kaarten à 7,00 
euro, 65+ en kinderen 3.50 euro 
zijn verkrijgbaar ‘s avonds aan 
de zaal.  
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Timo biedt naast stage hulp
aan allerarmsten in Zambia 
Castricum – Timo Beentjes verblijft sinds 29 januari in Zam-
bia waar hij als derdejaars student fysiotherapie vier maanden 
stage loopt in een paramedisch centrum in Livingstone. Deze 
stage wordt afgesloten met een aantal weken waarin Timo 
hulp biedt aan scholen die daar het meeste behoefte aan heb-
ben. Hij is al bezig materialen te verzamelen voor een school 
en op zoek naar een tweede die zijn hulp hard nodig heeft. 

Timo: “Voor het Livingstone 
School Project dat ik vorig jaar in 
het leven heb geroepen is 2.100 
euro verzameld. Vervolgens heb 
ik Stichting De Opstap opgericht. 
Doel is structurele hulp te bieden 
aan personen die projecten wil-
len uitvoeren die ten goede ko-
men aan ontwikkelingslanden.”
Timo geniet ondertussen volop. 
Niet alleen biedt zijn stageplaats 
veel interessante cases; hij is ge-
fascineerd geraakt door de flora 
en fauna in Zambia en hij heeft 
veel plezier met medestudenten. 
“In het paramedische centrum 
krijg ik te maken met verschil-
lende aandoeningen die je in 
Nederland niet zo vaak ziet. Bo-

vendien is een groot deel van de 
bevolking besmet met het Hiv-
virus.”
“Wat ook erg veel indruk heeft 
gemaakt is dat het ziekenhuis, 
waar ik met het centrum vaak 
ben, niet schoon is en de lucht 
die er vandaan komt is echt niet 
te geloven. Maar de collega’s op 
stage zijn erg leuk! Ondertussen 
heb ik een school gevonden die 
ik ga helpen; de Milota, een ba-
sisschool die volledig op vrijwil-
ligers draait. Vier leerkrachten 
geven les aan 148 kinderen. De 
school bevindt zich in een van 
de armste wijken van Livings-
tone. Het gebouw is een van de 
weinige in de wijk dat uit stenen 

bestaat, maar is niet om aan te 
zien. De huisjes in de buurt be-
staan uit hout en klei en de da-
ken zijn gemaakt van plastic zak-
ken of grote maïsmeelzakken. De 
school zelf bestaat uit drie ge-
bouwtjes met eigenlijk alleen een 
betonnen vloer. Voor de kleinere 
kinderen is er genoeg ruimte om 
te zitten op de bankjes, omdat ze 
nog niet zo groot zijn. De grotere 
kinderen zitten met de knieën 
hoog opgetrokken en een schrift 
op schoot. In het derde gebouw-
tje is een toilet, nou ja, een gat 
in de grond. Het dak zit vol ga-
ten en nu met het regenseizoen 
komt het water van alle kanten 
het lokaal binnenlopen.” 

Timo is bovendien opgetogen 
over de leerlingen. “De kinderen 
zijn zo anders, het liefst wil ik ze 
allemaal individueel helpen. Een 
kind loopt iedere dag 15 kilome-

ter in zijn eentje om naar school 
te komen. Andere kinderen ko-
men heel erg laat op school om-
dat ze eerst nog moeten werken. 
Aan het einde van mijn bezoek 
kreeg ik van een van de leraren 
een lijstje met spullen die nodig 
zijn. Ze vragen niet veel. Boeken, 
want die hebben ze niet, schrif-
ten, pennen, krijtjes en school-
borden. Ik heb al een goede 
winkel op het oog die de spullen 
kan leveren en heb op een lokale 
markt een timmerman gevonden 
die voor goede kwaliteit stoelen 
en bankjes kan zorgen tegen een 
redelijke prijs. Deze week ga ik 
op zoek naar een tweede school 
die wel wat hulp kan gebruiken.” 
Maak onder vermelding van 
naam en adres ook een bedrag 
over op 46.92.68.794 t.n.v. Timo 
Beentjes in Castricum. Timo 
zorgt dat het geld goed wordt 
besteed!

Pianoconcert in Slotkapel
Egmond - In het kader van de concertserie in de Slotkapel te Egmond 
aan den Hoef wordt op zondag 30 maart een concert gegeven door de 
Egmondse pianiste Mariëlle Tromp - Zentveld. Aan dit concert werkt 
ook de cornettist Aad Baltus mee. Het programma omvat werken van 
Skrjabin, Debussy, Chopin, Tsjaikovski, Ibert en Mozart. De aanvang 
van het concert is om 15:00 uur en zal worden afgesloten met het 
heffen van het glas. Adres Slotkapel: Slotweg 19, Egmond aan den 
Hoef. Kaartverkoop voor aanvang van het concert bij de Slotkapel of te 
bestellen bij D. Thijssen, tel. 072-5062033.  

Opbrengst collecte 
Reumafonds
Castricum - Het Reumafonds 
heeft in Castricum en Bakkum 
8.183,05 euro opgehaald tijdens 
de jaarlijkse collecteweek. Met 
dit geld kan het fonds nog meer 
onderzoek doen naar behan-
delmethoden en medicijnen om 
reuma te bestrijden. Vooral nu 
uit onderzoek van TNO blijkt dat 
maar liefst één op de vijf mensen 
in Nederland, boven de twintig 
jaar, last heeft van een vorm van 
reuma.
Het Reumafonds dankt alle col-
lectanten en comitéleden die in 
de regio Castricum hebben mee-
geholpen.
Omdat het Reumafonds geen 
overheidssubsidie krijgt, zijn de 
opbrengsten van de collecteweek 
van groot belang. Het onderzoek 
in Nederland is inmiddels mede 
dankzij het Reumafonds van 
hoog niveau. Nederlandse reu-
matologen behoren tot de besten 
ter wereld en zullen zich blijven 
inzetten om uiteindelijk de ziekte 
te kunnen bestrijden.

EHBO voor ouders die 
actief zijn in speelzalen
Castricum - Veertien deelnemers waren de afgelopen weken ijverig 
in de weer tijdens de cursus ‘EHBO voor in de peuterspeelzaal’. De 
cursus werd gevolgd door een aantal ouders van Dikkertje Dap en De 
Springplank uit Castricum en de Peuterbeuk uit Akersloot. De Cas-
tricumse speelzalen functioneren volledig op ouderparticipatie en in 
Akersloot draaien veel ouders mee. Men wil de veiligheid in de speel-
zalen optimaal houden met actuele EHBO-kennis, die thuis uiteraard 
net zo hard nodig kan zijn. De cursus werd georganiseerd door de 
Stichting Welzijn Castricum, Opbouwwerk. 

Café voor 
mantelzorgers
Castricum - Op woensdag 2 
april is er weer een mantelzorg-
café in het Rode Kruisgebouw 
aan de van Speykkade 61. Tijdens 
deze avond zal aandacht worden 
besteed aan wondverzorging. 
Een specialiste op dit gebied zal 
allerlei adviezen geven en vragen 
kunnen beantwoorden. Aanvang 
19.30 uur. De bijeenkomsten van 
het café zijn bedoeld voor deze 
regio, dus ook voor mensen uit 
Limmen, Akersloot, Uitgeest, et 
cetera. Er zijn geen kosten aan 
deze bijeenkomsten verbonden. 
Wie deze avond wil bijwonen en 
daarvoor hulp nodig heeft voor 
een thuisblijver, kan bellen naar 
Tandem, telefoon 023-8910610. 
Ook voor vervoer kan gezorgd 
worden.

Pearl bij de Soos 
Castricum - Op zondag 6 april 
komt de populaire zanggroep 
Pearl naar De Soos. De groep 
zal prachtig in het gehoor lig-
gende hits zingen onder leiding 
van dirigente Adinda Vis. De 
optredens van Pearl worden 
afgewisseld met swingende 
muziek van toen en nu van dj 
Cismo. In de namiddag zal tij-
dens deze soos voor de liefheb-
bers een dart- en pooltoernooi 
worden gehouden. Van 14.00 
tot 17.00 uur zijn mensen met 
én zonder beperking uit de ver-
schillende kernen van Castri-
cum uitgenodigd voor De Soos 
in Discovery. 

Discovery is te vinden in de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, 
schuin tegenover het station en 
is toegankelijk voor rolstoelen. 
De Soos wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden.
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Arshavir Trio speelt Mozart
Castricum - De klassieke concertserie van Iskra staat dit 
voorjaar in het teken van de strijkinstrumenten onder de 
naam Strijkers in Castricum Klassieke Concerten. Iskra brengt 
steeds jonge, professionele musici van topniveau, soms nog 
op het conservatorium in opleiding of pas afgestudeerd, zoals 
het jonge Arshavir Trio op zaterdag 29 maart. 

Lustrum Vocal Choice
Castricum - Vocal Choise uit Castricum bestaat dit jaar vijf jaar 
en dit eerste lustrum wordt gevierd met ondermeer een eerste 
gloedvolle cd. Later dit jaar zullen enkele bijzondere concer-
ten en een korenconcert plaatsvinden.

Begin 2003 werd het gemengde 
koor opgericht door enkele er-
varen vocalisten en in korte tijd 
beschikte men over een groot 
aantal sopranen, alten en man-
nenstemmen. Momenteel heeft 
Vocal Choise 55 zangers, waar-
onder een redelijk groot aantal 
tenoren en bassen. Hoewel veel 
koren worstelen met een tekort 
aan mannen is dit probleem bij 

Vocal Choice niet aanwezig. Sinds 
de oprichting is de bekende Cas-
tricumse pianist Jan Boogers de 
vaste begeleider. Cees Brugman 
is de dirigent.  Hoofddoel voor 
het koor is het zingen van een 
gevarieerd repertoire van licht 
klassiek, musical/lichte muziek 
en volksmuziek met een geheel 
eigen uitstraling en presentatie. 
Het programma van de eerste 

cd is een afspiegeling van muzi-
kale hoogtepunten uit de afge-
lopen jaren. Tijdens een speciaal 
presentatie concert op zaterdag 
19 april zal de eerste cd formeel 
worden overhandigd aan de wet-
houder van Cultuur B. Hes. Ook 
tijdens dit concert zijn  cd’s voor 
bezoekers verkrijgbaar tegen de 
speciale prijs van tien euro. Aan 
dit concert wordt medewerking 
verleend door het bekende Be-
verwijkse Vocaal ensemble Lady’s 
Voice onder leiding van Paul Tim-
mer. Vanaf 21 april is de cd ook 
verkrijgbaar bij Electronica De 
Graaf (Expert) in de Torenstraat 
Castricum. Kijk voor meer infor-
matie  op www.vocalchoice.nl. 

Castricum - Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum hebben op 4 maart besloten tot het definitief vaststel-
len van het register van beschermde gemeentelijke monumen-
ten. Dit register bestaat uit 126 panden en overige objecten.

Er wordt tijdens deze klassieke 
voorjaarsserie op hoog niveau en 
met veel spelplezier gemusiceerd, 
waarbij de mooiste werken uit de 
uitgebreide kamermuziek-litera-
tuur van klassiek en romantiek 
tot 20e eeuw aan bod komen. 
Het jeugdige Arshavir Trio, aan-
gevoerd door de uit Castricum 
afkomstige violist Gideon Nelis-
sen, heeft daaruit een prachtige 
selectie gemaakt, bestaande uit 
strijktrio juweeltjes van Mozart, 
Reger en Beethoven. Van Mozart 
wordt het strijktrio KV 563 ge-
speeld. Het Arshavir Trio koos met 
de trio-samenstelling niet voor de 
makkelijkste weg. Er is niet veel 
werk geschreven voor strijktrio, 

maar die er zijn, zijn beslist ju-
weeltjes. Zo speelt het Arshavir 
Trio van Beethoven het schittte-
rende strijktrio opus 9 nr. 3 en van 
Max Reger strijktrio opus 77b. 
Naast Gideon Nelissen bestaat 
het trio uit altviolist Benjamin 
Hamburger en cellist Frank Rut-
gers. Alle concerten van deze 
klassieke concertserie zijn in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1, aanvang 
20.15 uur. Er zijn nog kaarten ver-
krijgbaar à 10,- euro, voor Iskra-
donateurs, 65+ en CJP kosten de 
kaarten 8,- euro. Voor kinderen 
t/m 12 jaar 6,- euro. 
Iskra is voor informatie en kaar-
ten bestellen bereikbaar op www.
iskra.nl of tel. 0251 674379.

In maart 2004 behandelde de 
gemeenteraad de beleidsnota 
‘Cultuurhistorie gemeente Castri-
cum 2004’. Tegelijkertijd stelde de 
raad een lijst met aanbevelingen 
vast voor het uitvoeren van het 
gemeentelijk cultuurhistorisch 
beleid. Eén van de aanbevelingen 
was dat er een register van be-
schermde gemeentelijke monu-
menten voor de gehele gemeente 
Castricum moest komen. Op dat 
moment bestond er alleen een 
dergelijk register voor de (voor-
malige) gemeente Akersloot. 
Vanaf najaar 2005 zijn namens de 
Stichting Welstandszorg Noord-
Holland drie architectenbureaus 
aan het werk geweest met het in-
ventariseren, selecteren en regi-
streren van een groslijst van ruim 
600 panden en overige objecten. 
Gelet op het positieve advies van 
de Monumentenraad Gemeente 
Castricum, hebben burgemeester 
en wethouders in juli 2007 beslo-
ten om het definitieve register van 
beschermde gemeentelijke mo-
numenten voorlopig vast te stel-
len. Dit register telde 123 panden 
en overige objecten. 
Alle eigenaren en overig zakelijk 

gerechtigden - met name hy-
potheekhouders – zijn hierover 
schriftelijk geïnformeerd in juli 
2007. Zij kregen de gelegenheid 
om binnen zes weken een schrif-
telijke zienswijze in te dienen. 
Daarvan maakten 34 eigenaren 
gebruik. Naar aanleiding van deze 
reacties is een Memorie van Ant-
woord opgesteld. 

De ingediende schriftelijke ziens-
wijzen, het Memorie van Antwoord 
en verslagen van aanvullend be-
stuurlijk overleg met enkele eige-
naren zijn nu - door tussenkomst 
en met instemming van de Monu-
mentenraad - voorgelegd aan het 
college voor besluitvorming. Met 
uitzondering van de uiteindelijke 
status van korenmolen “de Oude 
Knegt” (kern Akersloot) hebben 
de ingediende zienswijzen niet 
geleid tot een gewijzigd voorstel 
van het besluit door het college 
over het definitieve register. 
Het register van beschermde ge-
meentelijke monumenten is op 4 
maart door burgemeester en wet-
houders definitief vastgesteld. In 
het register staan 126 panden en 
overige objecten. Het register van 

beschermde gemeentelijke mo-
numenten ligt tot en met 28 april 
voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis in Castricum. Alle 
eigenaren hebben zes weken de 
tijd gekregen om een bezwaar-
schrift in te dienen. Zij zijn daar-
over persoonlijk geïnformeerd. 
Eventueel kan een eigenaar ver-
volgens tegen het besluit over 
zijn bezwaarschrift nog in beroep 
gaan bij de rechtbank. 

Doorrijden 
na aanrijding
Akersloot - Tegen een 48-ja-
rige Alkmaarder wordt proces-
verbaal opgemaakt wegens het 
doorrijden na een aanrijding. 
De man reed op vrijdagmiddag 
omstreeks 16.30 uur over de A9 
onder Akersloot toen het verkeer 
voor hem afremde. Hij kon niet 
op tijd remmen en stuurde naar 
links. Hierbij kwam hij tegen de 
vangrail tot stilstand waarbij zijn 
auto en de vangrail beschadigd 
raakten. De bestuurder reed 
echter weg zonder dat hij zijn 
identiteit bekend had gemaakt. 
De politie trof de man thuis. Hij 
verklaarde juist van plan te zijn 
geweest de politie te bellen.

Castricumse panden gemeentelijk monument 

Dit weekend exposeren de do-
centen beeldende vorming hun 
eigen werk in het witte kerkje 
van Dijk en Duin. Schilderijen, 
beelden, keramiek en kalli-
grafie; kortom een veelzijdige 
expositie met werk van Didi 
Overman, Rick Paauw, Angèle 
van den Thillart, Elma de Weerd, 
Lense Elzinga, Leo van den Bos, 
Anja Vosdingh Bessem, Benn 
Schröer en Wilma Bosland. Op 
zondagmiddag om 15.00 uur is 
een optreden van docenten van 
de afdeling Muzikale Vorming 
tijdens het docentenconcert. 
Werken van Bach, Beethoven 
en Chaminade staan op het 
programma maar er zal zeker 
ook wat lichter werk te beluiste-
ren zijn. De volgende docenten 
treden op: Lex van Amsterdam, 
gitaar, Marjan Deiman, harp, Pe-
ter Onnes, hobo Paula van Wijk, 
dwarsfluit en blokfluit, Peter 
Brouwer, klarinet, Peter Suring, 
cello, Bernard van den Boog-
aard, piano, Miranda Mooijman, 

blokfluit, Fie Schouten, klarinet 
en Daniël Strang, viool. Zater-
dagmiddag is er ieder half uur 
een optreden van leerlingen van 
Toonbeeld. Op het programma 
staan o.a. solisten zoals Anat 
Kos en Jesminne Castricum op 
dwarsfluit samen met Fayette 
Klaassen op piano, hobo- en 
klarinetleerlingen, pianoleerlin-
gen van Titia Mijnen en Bernard 
van den Boogaard maar ook het 
harpensemble van Toonbeeld 
en het blokfluitensemble Wind-
kracht 4.

Rode mond, Ang‘le van den Thil-
lart

Docenten laten zien en 
horen wat zij kunnen
Castricum - Het weekend van 29 en 30 maart laten de docen-
ten van Toonbeeld zich van hun beste kant zien. In het witte 
kerkje van Dijk en Duin is op beide dagen van 12.00 tot 17.00 
een expositie met eigen werk van de docenten te zien en op 
zondag is er om 15.00 uur een docentenconcert. De toegang 
voor dit concert bedraagt 7,50 euro, alle overige activiteiten 
zijn gratis.
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Van der Steen Autobe-
drijf Heiloo Bovag LSC
Heiloo - Van der Steen Autobedrijf Heiloo B.V. is als een van 
de eerste Autobedrijven in de regio Heiloo-Castricum-Limmen-
Akersloot-Uitgeest en Egmond die officieel gecertificeerd is als 
Bovag Lease Service Center (LSC). 

Het bijbehorende LSC schild is 
aan het bedrijfspand gemon-
teerd. Met dat schild profileert 
Van der Steen Autobedrijf Hei-
loo zich als autobedrijf dat de 
leaserijder kan en wil bedienen, 
conform strenge normen (score 
98%) die BOVAG-afdeling ABA 
in samenspraak met leasemaat-
schappijen heeft opgesteld.

De BOVAG-afdeling ABA, over-
handigde onlangs het LSC-schild 
en het LSC-certificaat aan Joop 
en Maarten van der Steen, de 
eigenaars van het gelijknamige 
autobedrijf, gevestigd in Heiloo. 
Daarmee is de opbouw van het 
LSC-netwerk van start gegaan. 
Peter de Goede en Joop van 
der Steen hoorden bij een van 

Fitness speciaal voor vrouwen 
bij Hypoxi Studio Castricum

De speciaal door fysiotherapeu-
ten ontwikkelde trainingsme-
thode is ook voor ongetrainde 
beginners uitermate geschikt 
en zonder risico’s. Het biedt een 
leuke en effectieve manier van 
bewegen speciaal voor vrouwen 
van alle leeftijden. Men krijgt ook 
een persoonlijke gewichtsanaly-
se en Futrex meting, kortom een 

algehele gezondheidsanalyse.
In 30 minuten werken de deelne-
mers een cirkel van tien appara-
ten af en daarmee een compleet 
programma voor het verbeteren 
van de conditie en een slank en 
gezond lichaam. Binnen twee 
weken zal het resultaat merk-
baar zijn, waaronder: afvallen, 
betere conditie, minder rug-

klachten, meer vitaliteit en meer 
levenskwaliteit. Het is een echt 
alternatief voor diëten en de 
sportschool. 
100% tevredenheidsgarantie
Hypoxi Studio Castricum biedt 
de mogelijkheid de training een 
maand vrijblijvend te testen! Wie 
nu contact opneemt met de stu-
dio kan zich laten informeren 
over de fantastische startaanbie-
ding voor de eerste 50 inschrij-
vers! Hypoxi Studio Castricum is 
te vinden op de Dorpstraat 31, 
tel.: 0251-676516 of kijk op www.
hypoxistudiocastricum.nl

Castricum- Hypoxi studio Castricum is uitgebreid met fitness 
uitsluitend voor vrouwen. Lady’s fitness bij Hypoxi Studio Cas-
tricum is een kleinschalige gezellige studio voor vrouwen, die 
graag iets aan figuur en gezondheid willen doen , maar niet 
naar een normale sportschool willen.

Nieuwe generatie
Molenaar slaat eerste paal 
voor nieuwe aanbouw
Akersloot - Verleden week woensdag werd bij Timmerfabriek 
Molenaar aan de Boekel 29-30 te Akersloot de eerste paal 
geslagen voor de nieuwe aanbouw. Timmerfabriek Molenaar 
is een veelzijdig en ambachtelijk bedrijf, al bijna 23 jaar een 
gevestigde naam in de timmerindustrie en bij vele aannemers, 
bouwbedrijven en particulieren in de regio en daarbuiten.

Onder de naam Machinaal Tim-
merbedrijf Molenaar begon 1 
september 1985 Ber Molenaar 
zijn timmerbedrijf  in Limmen en 
sinds 1 januari 2005 kreeg het 
bedrijf niet alleen een nieuwe 
naam maar ook een nieuw pand, 
Timmerfabriek Molenaar werd 
gevestigd in Akersloot en groeit 
nu alweer uit hun jas.

Ber Molenaar al 23 jaar directeur 
van het bedrijf geeft over circa 
twee jaar de functie over aan zijn 
zonen Erwin en Peter Molenaar. 
Het waren dan ook Erwin en Pe-

ter die de eerste paal mochten 
slaan naar de 230 m2 uitbouw 
welke meteen aan het bestaande 
pand gebouwd gaat worden door 
Bouwbedrijf Bos uit Limmen.

Een nieuwe mijlpaal voor het 
bedrijf, wat na al die jaren nog 
steeds aan het groeien is. Met 
een nieuwe machine in het voor-
uitzicht en de wijzigingen welke 
het bedrijf allemaal nog zal on-
dergaan blijft het bedrijf goed 
in beweging, en dat is een goed 
teken volgens eigenaar Ber Mo-
lenaar. 

de eerste die de speciale LSC-
training bij Innovam met goed 
gevolg afrondden. Omdat ook 
de verplichte schouwing van het 
autobedrijf een positief resultaat 
opleverde, kan Van der Steen 
Autobedrijf Heiloo nu officieel 
als Bovag Lease Service Center 
de markt op. 

Joop en Maarten van der Steen 
waren erg trots, om als een van 
de eerste in regio Heiloo-Cas-
tricum-Limmen-Akersloot en 
Egmond het schild en bijbeho-
rende communicatiepakket in 
ontvangst te mogen nemen. “We 
zijn al ruim 20 jaar specialist in 
alle merken auto’s, alle merken 
zijn daarom ook welkom in onze 
werkplaats en natuurlijk ook in 
onze showroom. 

We hebben zelf al de nodige 
leaseklanten in eigen porte-
feuille en willen dit graag verder 
uitbreiden. De schouwing ging 
goed, dat wijst de hoge score aan 
en we hebben er van geleerd. De 
eisen zijn best streng, parkeer-
aanduiding en kledinghaakjes in 
de toiletten deden ons echter de 
das om naar de strijd om 100% 
te scoren. Maar nu hebben we 
alles in huis, van de juiste op-
leidingen in elektronica tot de 
vereiste professionele uitstraling 
op dealer niveau. Ik heb veel ge-
had aan de verplichte training. 
Ze leren je bij Innovam de fijne 
kneepjes van de ROB-aanvraag 
(Reparatie Onderhoud Banden), 
maar ook hoe je nog meer za-
kelijke rijders binnen kunt krij-
gen”, aldus de trotse technisch 
receptionist Peter de Goede en 
eigenaars Joop en Maarten van 
der Steen.

Alle leaserijders zijn natuurlijk 
welkom, ook een online afspraak 
maken behoort tot de moge-
lijkheden. Kijk op: www.vander 
steen-heiloo.nl.
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Van Riet pakt de leiding 
Castricum - De Castricumse coureur Pim van Riet is het nieu-
we autosportseizoen uitstekend begonnen. Tijdens de door 
sneeuwbuien geplaagde Paasraces op het circuit van Zand-
voort scoorde de routinier een eerste en een tweede plaats en 
greep daarmee de leiding in het kampioenschap.

Pim van Riet is vastbesloten in 
2008 zijn eerste merkenkampi-
oenschap binnen te halen. De 
routinier, hij begon al in 1991 
in de Renault Clio Cup, miste 
vorig jaar op een haar na de ti-
tel, die uiteindelijk naar Equipe 
Verschuur-rijder Tim Buijs ging. 
Omdat Van Riet niets aan het 
toeval wil overlaten, besloot hij 
zijn auto bij het kampioensteam 
onder te brengen. Aan de eerste 
krachtmeting te oordelen heeft 
hij daar een goede zet mee ge-
daan. In de kwalificatietraining 
kwam Van Riet met de tweede 
tijd sterk voor de dag. Het nieu-
we reglement schrijft voor dat 
de eerste acht van de training in 
omgekeerde volgorde de eerste 
race rijden. In de tweede race is 
dan de startopstelling gelijk aan 
de trainingsuitslag. 
De eerste race draaide na 12 
minuten onderweg op een grote 
chaos uit, toen het plotseling 
begon te sneeuwen. Alle auto’s 
stonden op profielloze slickban-
den en iedereen kwam tegelijk 
de pitstraat binnen. Voor Van 
Riet waren er niet eens genoeg 
monteurs beschikbaar, zodat hij 
zoveel tijd verloor dat hij als 18e 
de natte baan weer op kwam. 
Ondanks de gladde weersom-
standigheden sneed Van Riet als 
het bekende warme mes door de 
boter, om uiteindelijk als vierde 
(!) over de finishlijn te komen. 
“Na die pitstop had ik het even 
moeilijk omdat ik zoveel tijd had 
verloren, maar toen ik eenmaal 

weer in mijn ritme zat werd het 
puur genieten. Vooral in de der-
tiende ronde, toen ik er op die 
vier kilometer zes inhaalde. Dat 
was kicken”, lachte Van Riet, die 
nog een plaatsje opschoof omdat 
winnares Sandra van der Sloot 
een tijdstraf kreeg vanwege een 
onjuiste pitstop.
Ook in de tweede race scheen 
Van Riets ster. Dit keer ging hij 
als tweede de opwarmronde in 
maar zag tot zijn verbazing hoe 
de trainingssnelste Sebastiaan 
Bleekemolen op slickbanden al 
in de vangrail gleed voordat de 
race feitelijk was begonnen. Van 
Riet nam direct de leiding, op zijn 
bumper gevolgd door Addie van 
de Ven. Die wist van geen wijken 
maar Van Riet was niet te ver-
murwen. Hij rook de overwinning 
en wat Van de Ven ook probeer-
de, hij kwam er niet langs. Zelfs 
niet toen het plotseling weer 
flink begon te sneeuwen en het 
duo desondanks met de bum-
pers haast aan elkaar gekleefd 
over het circuit schoot. Na afloop 
stonden twee stralende coureurs 
de race te becommentariëren. 
“We hebben er een geweldige 
show van gemaakt. Dit was fair 
racen in optima forma. Als je één 
foutje maakt ben je gezien maar 
ik heb Addie nergens ook maar 
een kleine kans gegeven. Het 
was hard werken, maar de be-
loning is er dan ook naar”, aldus 
de stralende winnaar, die meteen 
goede zaken voor het kampioen-
schap deed. 

Cas RC moet tweede
play-off winnen
Castricum - De play-offs om een finaleplaats voor het Neder-
lands kampioenschap kenden een verrassende start. De Du-
kes waren op sportpark Wouterland in de slotfase slimmer en 
gewiekster dan titelhouder CAS RC (10 - 13) en in Naarden 
werd ‘t Gooi verslagen door een gretig Hilversum (6 - 12). 

De Bossche ploeg had zich vorige 
week al moreel gesterkt door de 
beker te winnen in Amsterdam. 
Toch was Castricum in de eerste 
helft veel sterker en ging rusten 
met een 10 - 0 voorsprong (try 
McCorkindale, conversie Storm 
Carroll en penalty Rob Molenaar).  
CAS RC was de eerste 40 minuten 
duidelijk de betere ploeg en een 
grotere marge had wel degelijk 
tot de mogelijkheden behoord. De 
spaarzame kansen voor de Bra-
banders kwamen in de laatste mi-
nuten, toen ze in de voorwaartsen 
konden profiteren van een overtal 
situatie door een gele kaart van 
Wesley Mulder. Tot tweemaal 
toe begingen ze op de trylijn een 
overtreding en kon de thuisploeg 
weer gemakkelijk uitverdedigen. 
In de tweede helft bleken de in to-
taal vier gemiste penalty’s fataal. 
CAS RC raakte ongeduldig, ging 
onsamenhangend spelen en leed 
balverlies. De Dukes profiteerden 
van de sneeuwstorm in de rug en 
maakte meters. Een snelle ( Wilco 
Kunnen) en een late try (Jeroen 
Dooyenburg) bracht de stand ge-
lijk. Vijf minuten voor tijd benutte 
Bart Viguurs een strafschop voor 
de overwinning. Een grote kans 
voor CAS RC in de slotminuten 
werd niet benut om de partij als-
nog naar zich toe te trekken. Zo 

wordt het zondag 30 maart in 
Den Bosch een zware klus om 
toch nog een derde wedstrijd af 
te dwingen. Gezien de vertoonde 
eerste helft is de moed nog lang 
niet verloren en met een beter ga-
meplan is de race om de titel ze-
ker nog open. Uiteraard rekenen 
de spelers en begeleiding weer 
op grote steun langs de zijlijn in 
het stadspark in Den Bosch. De 
wedstrijd begint zoals gebrui-
kelijk om 14.30 uur. De colts en 
het Driede laten evenwel verstek 
gaan bij deze partij. Zij komen zelf 
in actie en spelen resp. in Middel-
burg en op Wouterland, eveneens 
14.30 uur.
Oranje onder 18 heeft de laatste 
wedstrijd niet meer kunnen win-
nen. In Italië was de Oekraïne 
met 20 - 7 te sterk en werd vijfde. 
België (dat Nederland in de eer-
ste wedstrijd van het EK een pak 
slaag gaf) is kampioen geworden 
en promoveert naar de A-poule. 
Polen werd 2e en Duitsland 3e. 
Vrijdagavond stonden weer 5 van 
de 8 spelers van CAS RC in de ba-
sis! Eerder won Jong Oranje knap 
van Litouwen en daarmee was 
behoud in de B-poule al zeker-
gesteld en dat mag een knappe 
prestatie genoemd worden met 
een veel jonger en minder ervaren 
team dan vorig jaar.

Training FCC aan meisjes 
schoolvoetbaltoernooi
Castricum - FC Castricum geeft de meisjes die meedoen aan het 
schoolvoetbaltoernooi op 2 april de mogelijkheid om vrijdag 28 maart 
een training te volgen. Een aantal professionele jeugdtrainers staan om 
16.15 uur klaar op sportcomplex Noordend. De training duurt ongeveer 
één uur. Het wedstrijdschema van het toernooi is te vinden op de web-
site van FC Castricum. 

Goede bondsresultaten 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 21 maart 
speelden zowel het Vredeburg 
8-tal als het viertal thuis de voor-
laatste bondswedstrijd tegen 
respectievelijk Het Witte Paard 
Haarlem en Bergen. 

Het werd een glorieuze avond 
voor Vredeburg. Het 8-tal steeg 
naar de derde plaats. K. Kramer 
won steeds meer pionnen en 
offerde netjes zijn paard voor 
damepromotie, B. Stolp zag zijn 
pluspion steeds meer oprukken 

naar winst, E. Stolp profiteerde 
in betere stand van het vallen 
van de vijandelijke vlag en H. 
Ebels wist in mindere stand een 
dodelijke röntgenschaak met da-
mewinst te creëren. J. Admiraal, 
R. vd Storm en C. Dinkla speel-
den remise en D. Aafjes verloor. 
Het 4-tal won eenvoudig door 
winst van R. Termes, M. Voorwalt 
en M. Kos terwijl B. Blekemolen 
remise hield.  Komende vrijdag 
wordt na het paasreces de com-
petitie hervat met ronde 22.

HVC
organiseert 
jeugdviscursus
Castricum - De jeugdcommis-
sie van de Hengelsport Vereni-
ging Castricum organiseert in 
april de cursus ‘Sportvissen voor 
beginners’. De cursus is bedoeld 
voor kinderen van negen tot en 
met twaalf jaar en beslaat vijf 
avonden te weten 4 april, 11 
april, 17 april, 25 april en 9 mei. 
De cursus wordt gegeven in het 
Clusius College aan de Oranjel-
aan, begint om 19.00 en duurt tot 
20.30 uur. Er is nog plaats voor 
jeugdige sportvissers om aan 
deze cursus mee te doen.

Een greep uit het lesprogramma: 
Welke hengels, dobbers, haakjes, 
vislijnen kiest men uit om te gaan 
vissen. Zelf een vistuigje maken. 
Het aas en lokaas waarmee men 
de verschillende vissen gaat van-
gen. Herkenning van vissen, wa-
terdiertjes en waterplanten. Hoe 
moet men zich gedragen aan de 
waterkant en hoe gaat men net-
jes met de visjes om.
De vijf avonden zijn theorieles-
sen die plaatsvinden in het Clu-
sius College. Op 10 mei wordt 
er, met hengels en aas van de 
vereniging en het zelf gemaakte 
vistuigje, onder begeleiding ge-
vist in de Trompvijver. Tot besluit 
krijgt iedereen een Sportvisdi-
ploma.
De deelnemers dienen een 
jeugdvisvergunning ‘Basis’ van 
de vereniging te hebben (te ver-
krijgen op een van de avonden) 
Als tegemoetkoming in de kos-
ten, vraagt de vereniging aan ie-
dere deelnemer een bijdrage van 
5,00 euro. Dit bedrag dient men 
te voldoen op de eerste cursus-
avond. Behalve de lessen krijgt 
men de nodige consumpties, het 
materiaal om een vistuigje mee 
te maken en ook nog eens twee 
cursuspakketten. Meer informa-
tie over de jeugdviscursus is te 
vinden op www.hsvcastricum.nl.

De deelnemers kunnen zich 
tot 31 maart aanmelden bij de 
jeugdcommissie: Henk Serlijn, 
H. Casimirstraat 22, tel. 0251-
656400, email: h.serlijn@case-
ma. nl.
Niet alleen organiseert de ver-
eniging jaarlijkse cursussen voor 
beginnende vissertjes, ook heeft 
ze vijf jeugdwedstrijden waaron-
der de Van Leeuwen en de Kop-
pelwedstrijd waar de vissertjes 
gekoppeld worden aan een ou-
der, tante, opa et cetera.
Ook voor de senioren heeft de 
vereniging een aantal zoge-
naamde zomeravonden gereser-
veerd en zijn er aan het eind van 
het seizoen de baarswedstrijden.
De jeugdafdeling bestaat dit 
jaar 75 jaar en is er op 8 juni 
een jubileumwedstrijd voor de 
senioren(jeugd), hiervoor wordt 
men ruimschoots van te voren 
op de hoogte gesteld.
Wie meer wil weten over HVC 
kan kijken op www.hsvcastri 
cum.nl.
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Schaakclub Bakkum 
kampioen

Bakkum - Schaakclub Bakkum heeft historie geschreven door 
het kampioenschap in de tweede klasse van de NHSB te be-
halen en hierdoor te promoveren naar de eerste klasse. Het 
team van coach Bob Bakker had in de laatste wedstrijd tegen 
Heerhugowaard genoeg aan slechts een half bordpunt om het 
kampioenschap te behalen. Na een uur spelen was het al zo-
ver. 

Fons Vermeulen kwam aan bord 
4 met wit na een rustige Oud-
Indische opening in een wilde 
partij, waarin zwart een dame 
offerde voor twee torens en 2 pi-
onnen. Enkele zetten later moest 
zwart echter het moede hoofd 
in de schoot leggen. Door deze 
overwinning was het kampioen-
schap zeker gesteld. Marijn van 
der Himst wist aan bord 6 met 
wit in een aangenomen dame-
gambiet, flink de duimschroeven 
aan te draaien. Zijn tegenstan-
der stelde zich bescheiden op 
waardoor wit sterk spel kreeg. 
Noodgedwongen gaf zwart een 
stuk voor 3 pionnen, die echter 
al snel van het bord verdwenen. 
Van der Himst won vervolgens 
vlot het eindspel met 2 lopers 
tegen een paard. Aan bord 7 
gaf Han Kemperink een pion 
voor initiatief. Het leidde tot een 
enerverend middenspel. In een 
heel lastige stelling voor beiden 
spelers werd tot remise beslo-
ten. Na een Engelse opening 
kreeg Henk van der Eng aan 
bord 2 met wit het betere spel, 
maar na stukkenruil was het 
voordeel onvoldoende voor de 
winst met als resultaat remise. 
Inmiddels had Adri Twisk aan 
bord 8 een overwegende stelling 
op het bord gekregen en na een 

aarzeling van zijn tegenstan-
der was de winst binnen. Peter 
Siekerman speelde aan bord 3 
met zwart een gambiet om in 
tactisch vaarwater te komen. Na 
de theoretische schermutselin-
gen, koos zwart echter voor het 
verkeerde plan. Wit kon lang-
zaam met drukzetten een aanval 
opzetten. Na een gedwongen 
dameruil bleef een verloren po-
sitie over. Ton Morcus aan bord 
1 had ondertussen een fraai 
paardoffer gepleegd, dat zijn 
tegenstander terecht niet kon 
aannemen. In het vervolg werd 
echter niet de winnende combi-
natie gevonden en ging de partij 
onverwachts verloren. Inmiddels 
had Arno Schlosser aan bord 
5 na een Engelse opening de 
aanval opgezocht, maar zag zijn 
kwaliteitsoffer mislukken. In het 
vervolg ruilde zijn tegenstander 
onder tijdsdruk niet goed af en 
verloor door een aftrekschaak 
de dame tegen toren. In tijdnood 
verzuimde Schlosser vervolgens 
de winst te pakken. Wit wist een 
vesting om zijn koning te bou-
wen, waar de dame niet meer 
doorheen kon breken. De re-
mise was echter voldoende voor 
de Bakkumse winst, zodoende 
smaakte de champagne na af-
loop nog zoeter.

Jeugdschaatsers VKIJ sluiten 
in stijl en succesvol seizoen af!
Castricum - Op zaterdag 8 maart hebben 50 jeugdige schaat-
sers met succes én veel plezier hun schaatsklasperiode afge-
sloten met het behalen van KNSB-schaatsvaardigheidsdiplo-
ma’s. Het was op kunstijsbaan de Meent in Alkmaar afgelopen 
zaterdagen al met al een gezellige drukte. De schaatsklasuren 
op ijsbaan de Meent zijn altijd goed bezet met schaatsers in 
de leeftijd van zes tot twaalf jaar uit de hele regio. 

Vanuit de schaatsclub Castricum - 
Bakkum hebben dit schaatsseizoen 
(van half oktober tot half maart) 
50 kinderen in de basisschool-
leeftijd meegedaan. Onder leiding 
van enthousiaste trainers en trai-
ner-assistenten hebben hebben 
deze 50 kinderen zich bekwaamd 
in deze oer-Hollandse sport. Met 
vallen en opstaan hebben de deel-
nemers zich de basisvaardigheden 
van het schaatsen eigen gemaakt. 
Het is elk jaar weer fantastisch te 
ervaren hoe de kinderen, met een 
relatief beperkt aantal lessen, zich 
de - niet gemakkelijke - schaats-
bewegingen eigen maken.
De kinderen worden aan het begin 
van de cursus ingedeeld in ver-
schillende niveaugroepen zodat 
eenieder op zijn/haar eigen niveau 
les krijgt. Het is aan het eind van 
de cursusperiode leuk om te zien 
dat kinderen hun vaardigheden op 
een hoger niveau hebben weten 
te tillen. De schaatslessen worden 
aan het eind van de cursusperiode 
afgerond met - drie KNSB testen; 
De slalom proef, de start en rem-
proef en de langebaan proef.
Veel kinderen zijn er in geslaagd 
om hun verbeterde schaatsvaar-
digheden via een ‘hoger’ diplo-
ma tot uitdrukking te brengen. 
Dit schaatsseizoen zijn er twee 
schaatsers in geslaagd om een 
F-diploma te behalen: Sacha Kos 
en Roos de Haan. Daarnaast zijn 
er een aantal kinderen die een E-
diploma hebben behaald: Freek 
Borst, Doeschka Kos, Luuk en 
Stella Muthert, Menno Schaap, 
Maaike van Duin, Jardy Bianchi 
en Marloes Kooij. De hoofdtrainer 
jeugd Theo Versteegen verleende 
de onderscheiding ‘meest techni-
sche schaatser jongen/meisje’ dit 
seizoen uit aan Menno Schaap en 
Roos de Haan.
Afgelopen zaterdag 15 maart was 
er weer het traditionele afsluiting 
van het schaatsseizoen: De Elf-
stedentocht! Het is tevens één van 
de hoogtepunten van het seizoen. 
IJsbaan de Meent wordt voor deze 
gelegenheid omgebouwd tot een 
Elfsteden parcours met heuse 
bruggen, wakken, kluunplaatsen 

et cetera. Met stempelkaarten om 
de nek gaan de schaatsers dan op 
pad om over het lastige maar uit-
dagende parcours hun stempels te 
verzamelen. Met als beloning uit-
eindelijk het felbegeerde elfsteden 
kruisje! 
En omdat het einde van een sei-
zoen het begin van het volgende 
seizoen inluidt, kunnen liefheb-
bers zich nu al opgeven voor het 
seizoen 2008 - 2009 bij de coordi-
nator jeugdschaatsen: Annemiek 
Kos, telefoon 0251-675250.
Op zaterdag 15 maart deden tien 
schaatspupillen van de VKIJ mee 
aan de regionale wedstrijd voor 
schaatsers die het jeugdschaatsen 
afsluiten en de overstap gaan ma-
ken naar het pupillen schaatsen. 
Bij dat schaatsen gaat het niet 
alleen om de schaatsvaardighe-
den, maar ook om snelheid en het 
uithoudingsvermogen. Aan deze 
wedstrijd deden in totaal 74 meis-
jes mee en 55 jongens van alle 
schaatsverenigingen die trainen 
op de ijsbaan de Meent in Alk-
maar. De wedstrijd bestaat uit de 
zogenaamde supersprint afstan-
den: een 100 meter en een 300 m. 
Over deze twee afstanden wordt 
het klassement opgemaakt.
De VKIJ jeugdschaatsers heb-
ben het uitstekend gedaan. Bij de 
meisjes behaalde Roos de Haan 
met prima tijden een derde plaats. 
Ook de andere meisjes hebben 
een mooi klassement gereden: 
Doescka: 11e, Jardy 13e , Maaike 
25e, Marloes 31e en Hester 35e. 
Bij de jongens leek Sacha Bos 
ook op een podiumplaats af te 
stevenen: hij had de derde plaats 
op de 100 m en was op de 300 m 
ook zéér snel weg, maar hij ging 
onderuit in het laatste stuk van de 
bocht. Ondanks zijn val werd hij 
toch nog 32e. De andere jongens 
stonden allen hoog in de einduit-
slag: Luuk werd vijfde, Menno ne-
gende en Freek 12e .

Meer informatie over donatie of 
lidmaatschap jeugdwedstrijd en 
recreatieschaatsen is te vinden 
op de website van de schaatsclub 
Castricum, www.vkij.nl. 

Bram is de jeugdspeler 
van de maand bij FCC
Castricum - Gelukkig brengt het zijn optreden in de hoofdrol van de 
musical Les Miserables niet in gevaar, maar als keeper van de E5 is de 
tienjarige Bram Zoontjes wel een echte pechvogel. Eind 2007 brak hij 
zijn linkerarm tijdens een voetbalwedstrijd. In januari stond hij weer op 
doel, maar deze maand sloeg het noodlot opnieuw toe, dit keer tijdens 
het slootje springen. Bram is wel weer druk aan het oefenen voor zijn 
belangrijke rol in de musical Les Miserables. Vanaf augustus moet hij 
dan in 4 maanden 24 optredens verzorgen. Voorlopig zingt Bram alleen 
nog, maar na zijn herstel zal hij hard moeten werken aan het klim- en 
springwerk dat ook in de musical zit. 

De afzwemmers 
van februari

en maart 
Castricum – Elke woensdag-
middag – buiten de school-
vakanties om – wordt er tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor 
verschillende diploma’s af-
gezwommen in zwembad De 
Witte Brug in Castricum
Op woensdag 20 februari heb-
ben voor het A Diploma de 
volgende 31 kandidaten af-
gezwommen: Rembrandt Ba-
ron, Tom van Beekhof, Quinty 
Boontje, Martijn Borst, Rachel-
le Broek, Cato Broenink, Tim 
Bruijns, Aniek van Dijk, Li-
selotte Gravemaker, Thijs Gra-
vemaker, Jasper Huis, Sam 
Jacobs, Rebecca Koenders, 
Nick, Koet, Joyce Kaandorp, 
Maarten Kops, Fabian Lan-
genbach, Maarten Odekerken, 
Sem Olgers, Ella Picavet, San-
der van Pinxteren, Nique v/d 
Plaat, Cheyenne Podiwongso, 
Noa Prijs, Stijn van Sprang, 
Fleur Stroet, Job Verburg, Kim 
Vermolen, Maxime Versterre, 
Melle de Vroome en Annelotte 
Wildschut.  

Op woensdag 5 maart hebben 
voor het B Diploma de volgen-
de 26 kandidaten afgezwom-
men: Jessie Broers, Floortje 
Doornenbal, René van Duin, 
Thomas Gianotten, Juan van 
Hoogdalem, Maaike Jonge-
jan-Escar, Lex Kerssens, Justin 
klein Schiphorst, Noah Koel, 
Denise Koppes, Isa Krom, Iris 
Moorman, Dylan Peys, Sem 
Spanjaard, Isabel van Sprang, 
Teun Stins, Julia Sunnotel, Mat 
Tiggeler, Tessa Vlek, Demis de 
Vries, Nickey de Waard, Bas 
Wempe, Wouter Wildschut, 
Mika de Winter, Eva Wonder-
gem, Hidde Zeestraten.

Op dinsdag 11 maart hebben 
de volgende 8 kandidaten voor 
de  Teddyberen Diploma´s af-
gezwommen; Voor Teddybeer 
Brons waren dit: Wouter könst, 
Feline Leek, Tigo Richter en 
Sil de Ridder. Voor Teddybeer 
Zilver waren dit: Dylan Hazel-
zet,  Joeke Kavsek en Djoeke 
de Ridder. Voor Teddybeer 
goed was dit: Bente Kavsek. 
Op woensdag 12 maart heb-
ben voor het C Diploma de 
volgende 11 kandidaten af-
gezwommen: Christopher 
Bloemers, Lex Burgering, Evin 
Djamil, Lotte Glerum, Maaike 
Groot, Rikkert Honing, Mitra 
Jalali, Tim Kok, Daphne Lie-
vers, Chang Min en Daniël de 
Winter,  

Op woensdag 19 maart heb-
ben 8 kandidaten afgezwom-
men; Voor Zwemvaardigheid 
1 waren dit: Rick Hollenberg, 
Jasmine Jack en Han Ying Min. 
Voor Zwemvaardigheid 2 was 
dit: Robin Cairo. Voor Zwem-
vaardigheid 3 waren dit: Danae 
Kingma,  Jeroen Sassen, Kaylin 
Stel en Jelle v/d Veer.
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WK Indoor atletiek

Zilveren medaille 
voor Marc van Vliet 
Castricum - Tijdens de Wereldkampioenschappen indoor voor 
Masters in het Franse Clermont-Ferrand heeft Marc van Vliet 
van AV Castricum beslag weten te leggen op de tweede plaats 
bij het polsstokhoogspringen in de leeftijdscategorie 55-59.

De huidige Europees kampioen 
begon met een goede sprong 
over 3.30 meter, waarna de lat 
10 cm hoger ging. Deze hoogte 
overbrugde de AVC’er wederom 
in zijn eerste poging. Toen twee 
naaste concurrenten deze hoogte 
niet wisten te bedwingen was Van 
Vliet zeker van de tweede plaats. 
Hierna werd de lat op 3.60 meter 
gelegd. In de tweede poging was 

de Castricummer ruim de lat ge-
passeerd maar had de pech dat 
de polsstok deze er net afgooide. 
De wedstrijd werd gewonnen 
door de Duitser Wolfgang Ritte 
die een klasse apart was. In Cler-
mont Ferrand scherpte hij het we-
reldrecord met maar liefst 19 cm. 
aan en bracht het op 4.31meter.
Marc van Vliet (links) tweede bij 
WK.

Volleybaltoernooi
Akersloot - Zondag 16 maart kon men in de Lelie genieten 
van een gezellig volleybaltoernooi. Volleybalvereniging Ax-
meriscota uit Akersloot, had dit georganiseerd voor bedrijven, 
maar ook familie of vriendenteams konden zich aanmelden. 
Elf teams hadden zich ingeschreven.

Er was een grote diversiteit aan 
deelnemers. Zo speelde een 
team mee van aanstormend ta-
lent (gemiddelde leeftijd 16 jaar) 
maar ook een team welke we-
kelijks via de SWOA een partij-
tje volleybal speelt (gemiddelde 
leeftijd 76 jaar!). Ook een team 
met de toekomstige bewoners 
van het nieuwbouwplan de Vrije 
Geest deed mee. In alle poules 
werd fanatiek maar sportief ge-
streden om de punten. De een 

had de techniek wat beter onder 
de knie dan de ander maar het 
spelplezier was er niet minder 
om.
Na de prijsuitreiking, gespon-
sord door sportcentrum De Lelie, 
werd er nog gezellig nagezeten. 
En men was het er over eens; dit 
was zeker voor herhaling vat-
baar.
Ook interesse in volleybal? Op 
maandagavond traint Axmeris-
cota in sporthal De Lelie! 

Zilver voor 
Serena Stel
Castricum - Zaterdag 22 maart 
heeft Serena Stel van Aquafit 
meegedaan aan het internatio-
nale paastoernooi in Tilburg. Het 
was voor het eerst dat ze een 
wedstrijd zwom met elektroni-
sche tijdwaarneming. De eerste 
afstand, de 100 school, ging nog 
niet echt lekker. Bij de tweede 
afstand de 100 rug verbeterde ze 
haar eigen clubrecord tot 1.30.22 
goed voor een vierde plek. De 
50 vrij was de volgende afstand. 
Ook deze ging best lekker een 
pr 35.54. De vierde en laatste 
afstand was de 200 wissel. Deze 
ging heel goed. Serena verbeter-
de haar eigen clubrecord die ze 
vorige week al had aangescherpt 
met 2 sec. tot 3.11.89 ze won 
hiermee een zilveren medaille. 

Schaatscursus afgerond 
met de elfstedentocht
Castricum - Met een heuse elf-stedentocht heeft Castricumse 
schaatsclub VKIJ de schaatscursus van deze winter weer  af-
gesloten. Vanaf oktober volgden de kinderen tussen de 6 en 
12 jaar in diverse klassen schaatslessen op de banen van 
kunstijsbaan De Meent in Alkmaar.

Frans toont met blozende wangen 
zijn elfstedenkruisje. 

Krabbelen, starten, remmen, 
pootje over, slalom, snelle bin-
nenbochten; voor elk niveau 
werd er getraind voor het vol-
gende officiële KNSB-diploma. 
De begeleiding werd verzorgd 
door een groep enthousiaste 
trainers van VKIJ, die ruim 15 
weken lang belangenloos les-
sen gaven aan de groepen kin-
deren om ze op te leiden voor 
diploma  A , B, C, D, of zelfs E 
en F. In een prettige sfeer gle-
den de kinderen hun diploma 
binnen. Verleden week werden 
de start en remproef, de slalom 
en de afstandsproef afgeno-
men, en... allemaal geslaagd! 

Zaterdag werd afgesloten met 
de elfstedentocht en  een elf-
stedenkruisje. 

Paashaas op bezoek bij Helios
Castricum – Hoog bezoek bij 
korfbalvereniging Helios vo-
rig weekend. Ook dit jaar had 
de paashaas er wel oren naar 
om zijn eieren op het veld te 
verstoppen. De pupillen van 
Helios zochten naast de paas-
eieren ook naar een gouden 
ei, een Helios-ei en een paas-

hazenvorm, want dat leverde 
een prijs op. Op zaterdag 12 
april is er op bij KV Helios een 
speciale dag voor kinderen tot 
ongeveer zes jaar. Zij kunnen 
op speelse wijze kennis maken 
met de korfbalsport. Voor meer 
informatie: Rutger Hierck: 
0251-673613.

Zesjarige Kaylin 
zwemt af voor 
zwemvaardigheid 3
Castricum - Woensdag 19 maart 
werd er in zwembad De Witte Brug 
afgezwommen voor zwemvaardig-
heid. Kaylin Stel, 6 jaar oud, zwom 
af voor zwemvaardigheid 3 samen 
met Danae, Jeroen en Jelle. Kaylin 
ontving daarna haar achtste diplo-
ma. Nu rest alleen nog snorkelen 3.

Spannende weken 
voor Jong VV Limmen
Limmen - Jong Limmen speelt 
op dinsdag 1 april thuis en op 15 
april uit tegen Jong Vitesse‘22 een 
promotie-degradatie wedstrijd in 
jong-seniorencompetitie. Als de 
dubbel van Vitesse‘22 gewonnen 
wordt, speelt Jong Limmen vol-
gend seizoen wederom in de first 
leaque en voor de opleiding van 
de talenten van levensbelang. 
Op 22 april volgt dan nog een 
ontmoeting om de vijfde plaats op 
het terrein van Vitesse‘22. Indien 
de dubbel niet gewonnen wordt 
volgt er een verder vervolg in de 
promotie-degradatie race. Dat is 
een beslissende wedstrijd op 22 
april op de velden van Vitesse‘22. 
Maar eerst wordt op dinsdag 1 
april om 19.30 uur Jong Limmen-
Jong Vitesse‘22 gespeeld. 

Beslissende weken 
voor VV Limmen
Limmen - Het eerste zondagteam 
van VV Limmen komt zondag 30 
maart uit tegen Bergen in actie. 
De week daarop wordt er thuis 
tegen Berdos gespeeld. Dit is een 
inhaalwedstrijd. De week daarop 
krijgt het team op zondag rust. Op 
zondag 20 april wordt de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen te-
gen DWOV gespeeld. Het seizoen 
wordt afgesloten met een uitwed-
strijd tegen DTS. 
Limmen is nog volop in de race 
voor promotie.  a
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Odoratus bestaat tien jaar 
Heemskerk - Dat de tijd hard gaat realiseren Jimme en Cynthia 
zich en zij herinneren zich nog als de dag van gisteren hoe het 
allemaal begon met Odoratus. Ze zaten in 1995 in de sauna 
van Castricum toen ze daar in aanraking kwamen met een ge-
pierced echtpaar. ,,We verklaarden ze toen nog voor gek, maar 
hoe meer we er over praatten, hoe enthousiaster we werden. 
We zijn ons er in gaan verdiepen.’’ 

Een kant en klare opleiding om 
piercer te worden was, en is, er 
niet. Cynthia is inmiddels al 17 
jaar doktersassistente bij een 
huisarts en Jimme deed veel 
opleidingen van het Rode Kruis 
en EHBO, waaronder verzorging 
en gewondenzorg bij rampen. 
Er was dus medische kennis ge-
noeg. Met zelfstudie en na twee 
jaar meegelopen te hebben met 
een ervaren piercer, kon de pier-
cingstudio op 28 april 1998 be-
ginnen.
,,We zaten toen nog op de zolder 
van ons huis in Velsen-Noord, 
die we hadden verbouwd tot 
piercingstudio.’’ Het werd steeds 
drukker en inmiddels waren 
er kinderen geboren. Het was 
thuis geen doen meer. Het on-
dernemende stel ging op zoek 
naar een winkelruimte. ,,Als men 
hoorde dat we er een piercing- 
annex tattoowinkel wilden gaan 
vestigen, werden we al gauw af-
gewezen, sterker nog, er was een 
makelaar in Heemskerk die een 
negatief advies gaf aan de eige-
naren van het pand.’’ 
Op een dag trok Jimme de stoute 
schoenen aan en ging met zijn 
twee kinderen naar het Bachplein 
om te vragen aan de eigenaar of 
ze het mochten en konden hu-

ren.
,,De eigenaar keek verbaasd en 
zei: goh, jullie zijn gewone men-
sen en niet zoals ik van de ma-
kelaar heb gehoord. Toen ging 
het in een stroomversnelling en 
hebben wij het pand op 1 januari 
2002 betrokken en we zitten er 
zeker nog steeds met veel plezier. 
We begonnen toen gelijk met een 
tatoeëerder, Cees, en als variatie 
hadden we ook lingerie, erotische 
kleding en een klein assortiment 
aan erotisch speelgoed.

GGD en Warenwet
In de loop der tijd is er veel ver-
anderd, zo werd er met diverse 
tatoeëerders gewerkt. Een vrijwil-
liger die hen altijd bijstond, heb-
ben zij zelf opgeleid als piercer. 
Odoratus houdt zich aan de wet, 
de richtlijnen van de GGD en de 
Warenwet. ,,Toen wij begonnen 
kon je zo een studio openen, 
maar tegenwoordig moet je eerst 
een strenge keuring ondergaan 
van de GGD om je vervolgens te 
mogen > vestigen als je vergun-
ning wordt verleend. Gelukkig 
hebben wij deze vergunning ge-
kregen en daar zijn wij ook heel 
trots op, het is toch een teken dat 
je goed werk levert en onder de 
juiste omstandigheden te werk 

gaat.’’
Odoratus wordt geleid door Cyn-
thia. Jimme biedt vanwege zijn 
achteruitgaande gezondheid zo 
nu en dan nog een helpende 
hand. Dit jaar is de hele winkel 
veranderd en is de tattoo studio 
ook helemaal verbouwd. Cynthia 
is dit jaar ook begonnen met het 
leren tattoeëren onder leiding van 
Cees en oefent nu veel op vrijwil-
ligers tot dat ze het vak goed ver-
staat en ook klanten zelfstandig 
kan gaan tattoeëren.
Het 10-jarig bestaan willen zij 
niet zo maar voorbij laten gaan 

en daarom is er een leuke actie 
in de hele maand april. Zo krijgt 
iedere klant in de maand april 10 
procent korting op een gezette 
piercing of bij aankoop van een 
piercingsieraad. Als klap op de 
vuurpijl deelt Odoratus nog een 
cadeautje uit bij het zetten van 
een piercing (zo lang de voorraad 
strekt) en bij een aankoop boven 
een bepaald bedrag.

De mensen van Odoratus be-
groeten de klanten graag in de 
vernieuwde winkel voor een pier-
cing, tattoo of andere aankoop. 

Een kijkje nemen op de website 
kan ook: www.odoratus. of loop 
vrijblijvend binnen. 
Odoratus is gevestigd op het 
Bachplein 27 te Heemskerk, tel: 
0251-205992. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 
15.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 
21.00 uur, zaterdag 10.30 tot 
16.00 uur.

Zondagen en feestdagen is Odo-
ratus gesloten en in de winter-
maanden van 1 november tot 
en met 31 maart is de winkel tot 
20.30 uur geopend.

Knipopbrengst naar goede doel
Extra aandacht voor 
War Child bij Hizi Hair
Castricum - Woensdag 2 april wordt een speciale dag voor alle 
vestigingen van kappersketen Hizi Hair. Als partner van War 
Child zullen alle medewerkers deze dag extra aandacht vragen 
voor het goede werk van de hulporganisatie. De totale knipop-
brengst zal bovendien gedoneerd worden, zodat geïnvesteerd 
kan worden in een vreedzame toekomst voor kinderen in oor-
logsgebieden.

Hizi Hair besteedt graag aan-
dacht aan haar klanten, maar 
heeft ook aandacht voor de we-
reld om ons heen. Niet iedereen 
heeft het even goed en ook zij 
verdienen beter. Kinderen in oor-
logsgebieden zijn daarbij dubbel 
slachtoffer. Oorlog en geweld 
zijn voor kinderen onbegrijpelijk, 
de impact op hun ontwikkeling is 
enorm. Omdat Hizi Hair gelooft 
dat investeren in jonge mensen 
bijdraagt aan een vreedzame 
toekomst, is de organisatie part-
ner geworden van War Child.
Alle vestigingen van Hizi Hair 
zullen woensdag 2 april hele-
maal in het teken staan van War 
Child. Medewerkers zullen aan-
dacht vragen voor de activiteiten 
van War Child, om kinderen weer 
kind te laten zijn. Aangezien de 

hulporganisatie helemaal afhan-
kelijk is van giften heeft Hizi Hair 
besloten de totale dagopbrengst 
van het knippen te doneren. Een 
bezoek aan de kapper heeft dus 
dubbel resultaat!
“Iedereen moet komen! Het wordt 
een leuke, feestelijke dag in alle 
vestigingen, waarbij we hopen 
heel veel te kunnen betekenen 
voor War Child”, zo vertelt Dimitri 
Last, directeur van Hizi Hair.
War Child richt zich met haar 
projecten op de psychosociale 
ontwikkeling van de kinderen in 
oorlogsgebieden, zodat zij de 
kans krijgen op te groeien tot 
evenwichtige volwassenen, met 
begrip en respect voor elkaar. 
Creativiteit en sport staan daarbij 
centraal. Met dans, muziek, the-
ater en sport leren kinderen hun 

emoties uiten en hun oorlogser-
varingen te verwerken. Hizi Hair 
helpt graag mee om aandacht 
te vragen voor het werk van War 
Child.
Hizi Hair is de snelst groeiende 
kappersketen met ruim 50 ves-

tigingen. Men kan altijd zonder 
afspraak terecht, zes dagen per 
week en dus ook op 2 april. Kijk 
voor meer informatie op www.
hizihair.nl. In Castricum is Hizi 
Hair te vinden in winkelcentrum 
Geesterduin.

Introductie 
en informatie 
over Nordic 
Dog Walking
Regio - Nordic Walking 
Akersloot geeft introductie-
lessen op donderdag 3 april 
om 10.00 uur op de parkeer-
plaats bij Sporthal de Lelie in 
Akersloot en op zaterdag 6 
april om 11.00 uur op de par-
keerplaats bij het Johanna’s 
Hof. De introductieles kost 6,00 
euro, inclusief de poles.
Er wordt op zaterdag 12 april om 
11.00 op de parkeerplaats bij het 
Johanna’s Hof gratis informatie 
gegeven over het Nordic Dog Wal-
king, dus Nordic Walking met de 
hond samen. 
Nieuwsgierig? In de editie van 
maart staat er een stuk geschreven 
in het Nordic Walking Magazine 
NIC over het Nordic Dog Walking. 
Voor deze activiteiten aanmelden 
via tel.: 0251-318251/0623258001 
of stuur een mail:   info@nordicwal-
kingakersloot.nl. Kijk ook eens op 
de website www.nordicwalkinga-
kersloot/www.nordicdogwalking.nl. 
Ook kan men hier terecht voor een 
Nordic Walking wandelgroep.

Modeshow in Vredeburg 
Limmen - De stichting Welzijn Ouderen Limmen presenteert op 
donderdag 3 april een modeshow van mooie, maar vooral betaalbare 
kleding, in de Vredeburg op de Dusseldorperweg 64. Modehuis Pe-
ters verzorgt alweer voor het zevende jaar deze show, die om 14.00 
uur begint. De geshowde kleding zowel voor dames als voor heren, 
kan na de show gekocht worden. De entree is gratis. 



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

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

I N F O B U L L E T I N
27 maart 2008

Beeldkwaliteitplan
Geesterduingebied
In 2005 is de Ontwikkelingsvisie Geester-
duin ontwikkeld. De Ontwikkelingsvisie 
geeft een ruimtelijke analyse van Gees-
terduin. De Ontwikkelingsvisie noemt een 
aantal knelpunten in het gebied en be-
schrijft een scenario van het stapsgewijs 
herontwikkelen van het centrumgebied.

De Ontwikkelingsvisie geeft ook de grote 
lijnen van de mogelijke ontwikkelingen 
in het gebied weer. Voorbeelden daarvan 
zijn: het benoemen van een gebied waar 
het Kultuurhuis komt en het geven van een 
voorzet voor de nieuwe vormgeving van de 
Soomerwegh.
Met betrekking tot de beeldkwaliteit - de 
feitelijke uitstraling van de beoogde nieuwe 
gebouwen en het openbare gebied - geeft 
de Ontwikkelingsvisie slechts enkele alge-
mene indicaties. 

Het Beeldkwaliteitplan Geesterduingebied 
voorziet daarin wel. In het beeldkwaliteit-
plan wordt onder meer  ingegaan op:
De samenhang tussen de verschillende 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld tussen het 
Kultuurhuis en  de winkelontwikkeling;
Uitgangspunten voor het ontwerp van de 
gevelindelingen van de gebouwen;
Uitgangspunten voor het materiaalgebruik 
van de openbare ruimte, hoe gaan bijvoor-
beeld de trottoirs er uit zien.

Het beeldkwaliteitplan is dus een uitwerking 
van de Ontwikkelingsvisie Geesterduin. 
Daarnaast zijn in het beeldkwaliteitplan 
eerdere besluiten van de gemeenteraad 
opgenomen over de vernieuwbouw van 
het gemeentehuis, de ontwikkeling van het 
Kultuurhuis en de mogelijke ontwikkeling 
van het winkelgebied. Het beeldkwaliteit-

plan bevat dus geen nieuwe plannen.

Reageren
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het 
Beeldkwaliteitplan Geesterduingebied. 
Vandaar dat gedurende een periode van 
drie weken, tot 17 april 2008, gereageerd 
kan worden op het plan.  Het beeldkwali-
teitplan ligt vanaf 27 maart 2008 zowel in 
het gemeentehuis Castricum als Limmen 
ter inzage. Het plan is vanaf de genoemde 
datum ook op de website www.castricum.
nl te zien. Reacties kunt u sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders, 
postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Vervolgtraject
De reacties worden verzameld en worden 
meegenomen in het definitieve beeldkwali-
teitplan. Vervolgens zal het Beeldkwaliteit-
plan Geesterduingebied door de gemeen-
teraad worden vastgesteld. 

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het Beeld-
kwaliteitplan Geesterduingebied dan kunt 
u contact opnemen met de heer J. van Bo-
ven van de afdeling VROM, telefoonnum-
mer 0251 - 66 11 02.

Het afgelopen jaar is druk gewerkt aan 
het opstellen van een visie voor de Oude 
Haarlemmerweg e.o. Tijdens het proces 
zijn belanghebbenden tot tweemaal toe 
in de gelegenheid gesteld te reageren op 
de conceptvisie. Daarnaast zijn er diverse 
gesprekken gevoerd met omwonenden 
en initiatiefnemers/grondeigenaren. Een 
en ander heeft uiteindelijk geleid tot een 
visie die aan de raad zal worden voorge-
legd.

Raadsactiviteit
Alvorens de visie in de raad zal worden 
behandeld, wordt de visie eerst gepresen-
teerd aan de raadsleden. Deze presentatie 
vindt donderdag 27 maart om 21.00 uur 
plaats in het gemeentehuis in Castricum. 
Deze presentatie is openbaar. Geïnteres-
seerden kunnen deze presentatie dan ook 
bijwonen. Wel dient u daarbij er rekening 
mee te houden dat de avond in het teken 
staat van het informeren van de raad.

Raadscarrousel en besluitvorming
Na de presentatie wordt de visie vervolgens 
ter vaststelling aan de raad aangeboden, na 
behandeling in een raadscarrousel. De da-
tum van de carrousel is nog niet bekend.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de heer B. Limmen 
van de afdeling VROM, telefoonnummer 
(0251) 661 167 of via de e-mail limmen@
castricum.nl.

Visie Oude Haarlemmerweg e.o.



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

Agenda
Raadsplein
27 maart 2008
Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:30 Discussiestuk oplossingen buitenwegen
20:30 - 21:00 Initiatiefvoorstel GroenLinks
20:30 - 21:00 Diverse Verordeningen:

Verordening Cliëntenparticipatie WWB
Afstemmingsverordening WWB
Reïntegratieverordening WWB
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang

21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen Diverse raadsvoorstellen*
a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 20 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

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:00 Diverse Verordeningen - Vervolg 

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:00 - 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

Huwelijken en huwelijkslocaties
Bestemmingsplan Bakkum
Herinrichting Dorpsstraat 

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

WWW.CASTRICUM.NL

Compostdagen
Zaterdag 12 t/m zaterdag 19 april  2008

(zolang de voorraad strekt)

U kunt deze week gratis compost halen bij het afvalbrengdepot.
U leverde immers zelf de grondstoffen voor deze compost door uw groente-,

fruit- en tuinafval (gft) te scheiden.

Gebruiksaanwijzing voor compost
Compost is een bodemverbeteraar en geen potgrond. Werk het compost altijd goed 
door de grond heen. Hoeveel heeft u nodig?

- voor borders 25 liter per 6 m2
- voor gazons 25 liter per 12 m2
- voor de moestuin 750 liter per 100 m2
- voor aanleg nieuwe tuin 750 liter per 100 m2

Bedankt voor uw bezoek en veel plezier van uw compost! Heeft u vragen, dan kunt 
u altijd www.Castricum.nl bezoeken en een e-mail sturen. Wij zijn ook telefonisch 
bereikbaar op (0251) 661263.

Vrijdag vanaf 18.00 uur ‘B Aware’ op het Raadhuisplein

Leerlingen Jac. P. Thijsse orga-
niseren Millenniumevenement 
Op het Raadhuisplein in Castricum  vindt 
op vrijdag 11 april het evenement ‘B awa-
re‘ plaats. ‘B aware’ wil er voor zorgen dat 
de millenniumdoelen onder de aandacht 
worden gebracht. Millenniumdoelen zijn 
streefdoelen die door regeringsleiders van 
189 landen zijn afgesproken om voor 2015 
de ergste wereldproblemen aan te pakken. 

Er zijn acht millenniumdoelen, waaronder: 
halvering van de armoede, minder mensen 
met honger, mannen en vrouwen worden 
gelijkwaardig behandeld en alle kinderen 
gaan naar school. ‘B aware’ vestigt de aan-
dacht op dit laatste streefdoel. Om dit op 
een leuke en leerzame manier onder de 
aandacht te brengen, is er op het Raadhuis-
plein van alles te doen. 

Op een podium treden verschillende ar-
tiesten op, waaronder de percussieband 

Brotherhood, het koor Shoscholoza, Sophie 
van der Stok en Efrem Gonet. Ook is er een 
goede doelen markt waarbij verschillende 
deelnemers aan het Platform Internationale 
Samenwerking hun werk laten zien. Er is 
een terras waar gedronken en gegeten kan 
worden en er is een loterij met verschillen-
de grote en kleine prijzen. In het gemeen-
tehuis zelf is een tentoonstelling te zien van 
fotojournalist Raymond Ruttin. 

Dit evenement wordt georganiseerd door 
de drie Jac.P.Thijsse College leerlingen Ro-
salie Westmeijer, Salien Oosterman en Lot-
te van der Eng. Dit zijn 5-vwo leerlingen die 
in opdracht van de gemeente Castricum en 
het Platform Internationale Samenwerking 
enthousiast werken aan de bewustwording 
rondom de millenniumdoelen. 
Iedereen is van harte welkom bij het Mil-
lenniumevenement.

Rosalie, Lotte en Salien zijn de organisatoren van het Millenniumevenement

HVCcompostering stelt 
gratis compost ter
beschikking aan Castricum
In de maand april plaatst HVCcompostering containers met compost op de gemeente-
werven of afvalbrengstations in de bij Huisvuil Centrale Alkmaar (HVC) aangesloten 
gemeenten. Zo ook in onze gemeente. De inwoners van Castricum kunnen gratis com-
post afhalen. Zij kunnen zelf het compost in een aanhanger of zelf meegebrachte zak 
scheppen. HVC organiseert deze actie om het product compost en het belang van goede 
afvalscheiding onder de aandacht te brengen. 

Compost kan nuttig worden toegepast als 
bodemverbeteraar voor particulier en be-
drijfsmatig gebruik. De bij HVC behorende 
composteringsinstallaties hebben baat bij 
de aanlevering van zuiver, niet verontrei-
nigd groente-, fruit- en tuinafval (gft) zo-
dat het goed en efficiënt tot compost kan 
worden verwerkt. Het product compost 
kan alleen van goede kwaliteit zijn wan-
neer mensen hun gft goed scheiden van 
hun restafval. 

U bent welkom op het afvalbrengdepot 
van zaterdag 12 april t/m zaterdag 19 
april op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur 
en van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
11.45 en van 13.00 tot 15.45 uur, zolang 
de voorraad strekt. U brengt uw eigen zak-
ken mee. Als u met een aanhanger komt, 
denk daarbij om de bandenspanning en 
een afdekzeiltje. Tractoren en vrachtwa-
gens staan wij niet toe.

Commissie Bezwaarschriften Castricum 
Kamer II  van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting op 
woensdag  2 april  2008 vanaf  19.30 uur 

in kamer 1.20 van het gemeentehuis in 
Castricum. Voor meer informatie: www.
castricum.nl.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
120308 Wanne 16 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
Buurtweg 20 in Akersloot
Het slopen van de ‘oude’ Johannesschool

130308 Beethovensingel 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Zomerschoon 89 in Limmen
Het plaatsen van een schuur
Stetweg 66 in Castricum
Het uitbreiden van de bedrijfsruimte

140308 Binnengeest 41 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Simon Pauwelslaan 1 in Akersloot
Het wijzigen van de entree

170308 Hogeweg 141 in Limmen
Het uitbreiden van de verdieping
Visweg 77 in Limmen
Het plaatsen van een carport
Delving 98 in Akersloot
Het realiseren van een dakterras
Delving 98 in Akersloot
Het wijzigen van de gevel

180308 Buurtweg 20 in Akersloot
Het plaatsen van een hekwerk

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnVrAGen
VriJsTeLLinGen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 27 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
Pirola 28 in Castricum

Het plaatsen van een erker
Pirola 30 in Castricum

Het plaatsen van een erker

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Grutto 59 in Castricum

Het plaatsen van een carport
Kastanjelaan 33 in Castricum

Het plaatsen van een erker

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Boekel 7a in Akersloot

Het toestaan van mantelzorg (inpandig)
Boekel 8 in Akersloot

Het toestaan van mantelzorg (inpandig)

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
190308 Brakenburgstraat 26 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Thalia 7 in Limmen
Het plaatsen van dakkapellen
Prinses Margrietstraat 48 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Het Korte Land 2 in Castricum
Het wijzigen van de gevel en het vergroten 
van de badkamer

200308 Zwaluw 6 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
Kerkemeer 43 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Schoutenbosch 22 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

aanlegvergunningen
200308 Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot

Het aanleggen van verharding

vrijstelling artikel 19 wet Op de
ruimtelijke Ordening
200308 Uitgeesterweg 1b in Limmen

Het legaliseren van de reeds aangebrachte 
verharding

200308 Herinrichting voor het inrichten van de we-
gen rond Parkplan te Limmen
Zijnde de Lage Weide, Meidoornlaan en de 
Vredeburglaan

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. 

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

Castricum, 26 maart 2008

126 Castricumse panden worden gemeentelijk monument 

(Cultuur)historie
In het kader van de beleidsnota ‘Cultuur-
historie gemeente Castricum 2004’ is de 
afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen 
van een lijst (‘register’) van beschermde ge-
meentelijke monumenten voor de gehele 
gemeente Castricum. 
Medio 2007 besloten burgemeester en 

wethouders om het definitieve register van 
beschermde gemeentelijke monumenten 
voorlopig vast te stellen. Dit register telde 
123 panden en overige objecten. Alle eige-
naren en overig zakelijk gerechtigden - met 
name hypotheekhouders - kregen de gele-
genheid om binnen zes weken een schrif-
telijke zienswijze in te dienen. 34 eigenaren 

maakten daarvan gebruik. Naar aanleiding 
van deze reacties is een Memorie van Ant-
woord opgesteld. 

126 definitieve monumenten
Over de ingediende schriftelijke zienswij-
zen, het Memorie van Antwoord en versla-
gen van aanvullend bestuurlijk overleg met 
enkele eigenaren heeft - door tussenkomst 
en met instemming van de Monumenten-
raad - het college nu een besluit genomen 
over de definitieve lijst. In het register staan 

nu 126 panden en overige objecten. Het 
register ligt tot en met 28 april voor ie-
dereen ter inzage in het gemeentehuis in 
Castricum.

Alle eigenaren krijgen zes weken de tijd 
om een bezwaarschrift in te dienen. Zij zijn 
daarover persoonlijk geïnformeerd. Even-
tueel kan een eigenaar vervolgens tegen 
het besluit over zijn bezwaarschrift nog in 
beroep gaan bij de Rechtbank.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum hebben het register van be-
schermde gemeentelijke monumenten vastgesteld. Het gaat om 126 panden en overige 
objecten.

M.L. Kinglaan 28,
1902 DN Castricum
Tel.: 0251-652375
www.yvonnedusseljee.nl

DEFINITIEF ONTHAREN  
VOOR DE ZOMER OF VAN 
ONGEWENSTE HAARGROEI

Te koop:
Van Quard statief, onbewogen 
foto’s of video’s 15,-. Tel: 023-
5370615
Te koop:
Nieuw, kinderkeyboard met 
begl. + div. 54 toetsen van 
60m- voor 40,-, 2 antieke ko-
peren kandelaars 30,-, + 60 div. 
lp’s 30,-. Tel: 0255-513466
Te koop:
Strijkplank 10,-, staande kle-
dingrek + hoes 15,-, buggy 
kinderwagen 21,-, Gadena 
grasmaai. 20,-, zw. motorhelm 
35,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
Ouderwets keukentafeltje, br. 
85  77 hg. x 60 met 4 laadjes, 
beuken kl. 3 laadjes, 3 links 
en rechts schuiven 15,-. Tel: 
0255-520859

Te koop:
Cadeaubon Jenas winkel van 
70,- voor 50,-, hartslagmtr. 
M51/M52 Polar, nw. van 175,- 
vo. 90,-. Tel: 0251-247581
Te koop:
Org. dakdragers MBW 3 serie 
50,-, bagagewagen 1,5 x 0.8 x 
0.6, grote wielen 150,-, combi 
noren Viking mt. 36 30,-. Tel: 
0255-535886
Te koop:
Schaaqlmodellen van div. 
brandweerauto’s van Blicor, 
schaal 1:43, iets voor echte 
verzamelaar 200,-. 2 tennis-
rackets met hoezen voor 40,-. 
Tel: 0251-655747
Gevraagd:
Ik ben Hailey, wie wil mij hel-
pen sparen met Artiszegels. 
Tel: 0255-532318

Te koop:
DVD Het Geheim, 10,-, dvd 
Jamie Cullum: Live at Blen-
heim Palace 10,-. Tel: 0255-
515948
Te koop:
Rollator, zeer stevig met zit. 
30,-, handgeschildert Delfts 
blauw bord, doosrn. 40 cm 
50,-. Tel: 0255-533899 na 
17.00
Te koop:
Caravan leveller z.g.a.n. nw. 
pr. 490,-, nu 45,-. Caravan-
spiegels op spatbord 20,-. 
Tel: 0255-515923
Te koop:
43 Baantjer pockets 2,50 p.st., 
Readers Digist, 16 del. Lekker 
Koken Thuis. Vr. pr. 75,-, Phi-
lips koffiezetapp. Café Gour-
met 15,-. Tel: 023-5256794


