
Zeeweg 189-191      1971 HB  IJmuiden      Tel. 0255-533900      Fax 0255-518875 122 april 2008

Zie pagina
20 en 21

overdekT wInkelHarT casTrIcum

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

uw InsTallaTeur voor:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Pakketaanbieding

04-04 t/m 10-04

1 roomschijf bio

1 kant en klare

 magere runderlaP bio

1 nasivlees 100 gr bio

samen

€ 3.99

Skal 20199

Jubileum De Weid met hoop
op nieuwbouw in toekomst
Castricum – Op 4 april is het 
precies 25 jaar geleden dat woon-
voorziening De Weid werd ge-
opend op de Walstro. De Weid is 
een woonvoorziening voor volwas-
senen met een verstandelijke be-
perking van organisatie SIG. Met 

een verandering in visie rond de 
begeleiding van mensen met een 
verstandelijke handicap, heeft SIG 
plannen om de huidige behuizing 
te vervangen door een kleinscha-
lig appartementencomplex. Waar-
schijnlijk gebeurt dat op dezelfde 

locatie op De Walstro. Lees het 
gehele artikel in deze editie.

Gaslek Vredeburglaan
zorgt voor consternatie
Limmen - Wie vrijdag de Vrede-
burglaan in wilde rijden, trof daar 
de politie en brandweer aan. 
Doorgang onmogelijk. Vrijdags 
om kwart voor negen consta-
teerden ouders en leerkrachten, 
dat de Sint Maartenschool rook 
naar gas. “Het kwam van buiten”, 
zo zei men. Snel werd door ou-
ders de brandweer gebeld. Die 
ging in en rondom de school een 
meting verrichten en kwam tot 
de conclusie, dat de concentratie 
gas dermate hoog was, dat ont-
ruiming van de school noodzake-
lijk was.
Directeur Gerard Vriend: “Ontrui-
men is voor ons niet zo’n punt. 
Wij oefenen dat geregeld. In 
tweeënhalf à drie minuten staan 
er 600 kinderen buiten. Maar wij 

konden nu niet zoals bij een oe-
fening op de speelplaats blijven. 
We gingen nu naar het sportcen-
trum De Enterij. Daarvóór had-
den we de ouders van de kleu-
ters gebeld en hen gevraagd om 
de kinderen op te halen. 
In verband met de uitbreiding van 
het kerkhof wilde men een soort 
sloot graven. Tijdens het graven 
stootte men een gasleiding ka-
pot en kwam er gas vrij. Daar de 
wind richting Sint Maartenschool 
waaide rook men daar het gas in 
sterke mate. 
De NUON werd er bijgehaald 
en maakte het eerst proviso-
risch, maar kwam later met het 
noodzakelijke materiaal. Om half 
twaalf werd het sein ‘veilig’ ge-
geven. 

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

tot ziens bij

HEERLIJK
AppELvIctoRIA

elstars, een tipje kaneel,
afgemaakt met amandelbeslag

de hele dag door vers gebakken!
ter kennismaking
DEZE WEEK € 3,95

V.l.n.r.: Laura, Wil, Carry, Mike, 
Peter met de foto van zijn vriendin 

en Jos. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 5 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 6 april 9.30 uur: Eucharistie-
viering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 5 april 19.00 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. inzinggroep 
Bakkum. Voorganger B. Schip-
per.
Zo. 6 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 6 april: Dorpskerk 10.00 uur: 
Geen dienst. 
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
van Arkel m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 6 april 10.00 uur: Arjan van 
Doorn uit Heemskerk. Heilig 
Avondmaal. Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 6 april 10.00 uur: pastor An-

dré Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 4 april 9.30 uur: Woord- en 
communieviering. Voorganger 
pastor J. Olling. Koffiedrinken.
Za. 6 april 19.00 uur: Eucharistie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.
Zo. 6 april 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 6 april 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind. Koffie na de dienst.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 5 april: Geen diensten ont-
vangen.
Zo. 6 april 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 6 april 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Do. 3 april 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 4 april 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Za. 5 april 19.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. cantorij.
Zo. 6 april 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo, kin-
derkerk en jongerengroep. Kof-
fiedrinken in de Klop.
Van 14.00-17.00 uur: Muziekfeest 
voor Preijdor.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 

Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

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

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

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

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

Interview met Planet 
Asia bij BumrushRadio 
Castricum - Midnight, de host en dj van de wekelijkse HipHop radio-
show op radio Castricum105, maakt zijn belofte al snel waar. Eerder 
gaf hij aan dat er de komende tijd weer veel speciale items te horen 
zijn in zijn show. Aanstaande zondag tussen 20.00-22.00 uur is er een 
interview te beluisteren met Planet Asia, geen onbekende in de Hip-
Hopscene. Planet Asia (echte naam Jason Green), geboren en geto-
gen in Fresno, California, maakt deel uit van de groepen Cali Agents en 
Skhool Yard. Midnight en Planet Asia 

Cabaret in de kerk 
met Charlotte Glorie
Castricum - Cabaret in de kerk 
– geen  voor de hand liggende 
combinatie misschien. Toch zijn 
er veel raakvlakken. Want cabaret 
houdt een spiegel voor, leert de 
realiteit met andere ogen te be-
zien en geeft aanzet tot verande-
ring. Ook in de kerk zijn mensen 
bezig met de dagelijkse realiteit, 
geloof houdt een spiegel voor en 
dat zet aan tot verandering. 

De Raad van Kerken Castricum 
heeft de kleinkunstenares Char-
lotte Glorie uitgenodigd voor een 
bijzondere voorstelling getiteld: 
‘Op het gevoel’.
Deze titel krijgt extra beteke-
nis als men weet dat de artieste 

blind is.
Zij zingt en vertelt over de ont-
roerende, wrange en vaak ook 
humoristische kanten van het 
leven met een visuele of andere 
handicap. Ze laat het publiek ge-
nieten van haar originele kijk op 
de mogelijkheden en beperkin-
gen van zien en niet-zien. 

Charlotte Glorie schrijft haar ei-
gen teksten en melodieën en be-
geleidt zichzelf aan de piano.
Woensdag 9 april 20.00 uur in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1 Castricum.
Kaarten à E 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar via rvk.castricum@
casema.nl, of tel.nr. 0251-654428 
en in de kerk.
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Avienna
Iedereen heeft het bij zich. Altijd. Overal. Je kunt 
het namelijk nooit kwijtraken. Maar je kunt jezelf 
er wel op trainen om het niet te haastig en te vaak 
te gebruiken: Een onzichtbare rol etiketjes. Je weet 
wel, die dingen die je op iemand plakt. Bijvoor-
beeld wanneer je iemand voor de eerste keer ziet. 
Vooroordelen zijn vaak ongegrond. Waarom doen 
we het dan? Misschien omdat het fijn is om iemand 
in een hokje te plaatsen. Zodat je weet waar je aan 
toe bent. Daarbij is het gewoon onmogelijk om de 
hele wereldbevolking te leren kennen. Als vooroor-
delen niet blijken te kloppen kan dit tot grappige 
situaties leiden. Laatst stond ik in de metro. Vlak 
bij me stonden twee hele brede jongens, gekleed 
als gangsters, inclusief gouden kettingen en luide 
muziek om hun nek. De telefoon van een van de 
jongens ging af. Ik hoorde hem zeggen, “Ik zie je 
zo man.” “Ik ben zo bij Centje.” “Ja, ik ben bijna 
bij Centje.” Een manse gozer die eruit ziet alsof hij 
zo uit een agressieve videoclip is gestapt gebruikt 
een schattig koosnaampje voor het centraal station 
van Amsterdam. Kleding, afkomst, taalgebruik, 
haardracht, religie, leeftijd; het is allemaal zo 
relatief. Als je alleen aandacht hebt voor de wolf in 
schaapskleren dan is dat zelfbescherming maar ook 
bekrompenheid. Want wanneer je schapen in wolfs-
kleren een eerlijke kans geeft, lever je een bijdrage 
aan een gezelligere samenleving. 

Anoek

Nieuw blusvoertuig voor brandweer? 
Castricum - Is er zondagmorgen een nieuw blusvoertuig bij de brandweer in gebruikgenomen? Brand-
weerman Raymond Kloosterman werd door zijn familie naar de kazerne in Castricum gelokt. Daar werd hij 
met luid applaus ontvangen en kreeg hij opdracht om zijn bluspak aan te trekken en met de gereedstaande 
brandweer-skelter uit te rukken. Op naar de Hollaan voor een buitenbrandje. Deze stunt werd bedacht door 
zijn familie vanwege het 25-jarig huwelijksfeest dat Raymond en zijn vrouw Jacquelien in april vieren. (Foto: 
Giel de Reus).

Jubileum De Weid met hoop
op nieuwbouw in toekomst

Wil, Jos, Carry en Marjo waren er 
vanaf het eerste moment bij en 
hebben zelf ervaren wat er alle-
maal gewijzigd is in die 25 jaar. 
“De leiding verandert af en toe 
en dat is elke keer weer wennen”, 
vertelt Wil. “En vroeger woon-
den we hier met 24 mensen en 
nu zijn dat er nog maar zestien. 
Daardoor is het wel rustiger en 
krijgen we meer aandacht.” Maar 
tegelijk komen er ook mensen bij 
die maar heel licht verstandelijk 
gehandicapt zijn. Wil: “Ik vind dat 
niet zo goed passen bij elkaar.” 
De bewoners werken overdag in 
een dagcentrum of een sociale 
werkvoorziening. De 49-jarige 
Jos is een bekend gezicht in Kla-
ver Vier op de Dorpsstraat waar 
hij in het atelier allerlei cadeau-
artikelen maakt die in de winkel 
worden verkocht. “Op 24 april 
wordt daar een expositie van 
mijn werk geopend”, vertelt hij 
trots. Ook Carry en Wil zijn heel 
creatief, maar dan met textiel. 
Een aantal bewoners vertrok een 

paar jaar geleden naar Primo 
waar zij een appartement be-
trokken. Daar wonen zij nu onder 
begeleiding en naar alle tevre-
denheid. Marjo vertelt: “Doordat 
er kamers vrijkwamen kreeg ik er 
een extra kamer bij. Toen moest 
ik ook zelf de wastafels schoon-
maken en daar begreep ik eerst 
niets van. Ik dacht toen dat ik bij 
de schoonmaakploeg hoorde.” 
Elke bewoner van De Weid heeft 
een eigen kamer van gemiddeld 
12 m2. En sommige hebben er 
dus zelfs twee. Geen overbo-
dige luxe als je hobby’s hebt die 
ruimte eisen. “De indeling van 
De Weid sluit niet goed meer aan 
op de behoefte van de bewo-
ners”, vertelt groepsleidster Lia. 
“Vroeger waren de activiteiten 
veel meer gericht op de groep 
en daarom zijn er destijds drie 
ruime huiskamers en een grote 
centrale hal gerealiseerd. Tegen-
woordig zijn de activiteiten veel 
meer afgestemd op de persoon-
lijke voorkeur van de bewoners. 

Zij brengen het grootste deel 
van hun vrije tijd op hun kamer 
door en die zijn dan eigenlijk wel 
heel klein.” De Weid is dus toe 
aan vernieuwing. Groepsleidster 
Margarita vervolgt: “Er zijn plan-
nen om dit gebouw af te breken 
en een nieuw kleinschalig appar-
tementencomplex neer te zetten. 
Waarschijnlijk gebeurt dat op 
deze zelfde locatie.”  

Hoogtepunt van het jaar is voor 
de meeste bewoners de vakantie 
die met een speciale reisorgani-
satie wordt gemaakt. Margarita: 
“Vroeger werd dat door het huis 
georganiseerd. Zo zijn de be-
woners samen naar Florida ge-
weest. Nu maken ze reisjes die 
passen bij hun belangstelling. 
De een gaat naar de zeehondjes, 
een ander naar Disneyland of 
houdt zich een week lang bezig 
met muziek.”  

De Weid biedt ook begeleiding 
aan enkele extern wonende vol-
wassenen met een lichte ver-
standelijke handicap en vangt 
een weekendlogé op. Ondertus-
sen heeft Peter zich bij het gezel-
schap gevoegd. Hij laat een foto 
zien van zijn nieuwe vriendin die 
hij tijdens een vakantie op Ame-
land heeft ontmoet. Op de foto is 

Castricum – Op 4 april is het precies 25 jaar geleden dat woon-
voorziening De Weid werd geopend op de Walstro. De Weid is 
een woonvoorziening voor volwassenen met een verstande-
lijke beperking van organisatie SIG. Met een verandering in 
visie rond de begeleiding van mensen met een verstandelijke 
handicap, heeft SIG plannen om de huidige behuizing te ver-
vangen door een kleinschalig appartementencomplex.

een tamelijk jonge vrouw te zien, 
maar op de vraag hoe oud ze is, 
antwoordt hij heel blij: “96!” Leef-
tijden lijken sowieso een lastig 
onderwerp. Wil zegt een vijf en 
een zes, waarmee ze 56 bedoelt 
en Carrie is even helemaal verge-
ten hoe oud ze is. 
De zestien bewoners vieren het 
jubileum samen met hun familie 
en natuurlijk de begeleiding en 
het overige personeel van De 

Weid. Mike en Laura behoren tot 
de jongere generatie bewoners 
en zij maken onderdeel uit van 
de feestcommissie. “Het feest 
begint ’s middags met koffie en 
gebak en dan komt er muziek 
van Rudolf Goedhart. Dat wordt 
echt lachen”, verheugt Mike zich 
vast. En Laura besluit met een 
brede grijns: “Dan gaan we alle-
maal samen gezellig eten en mijn 
moeder, die komt ook.”  

Sopraan Hanneke de Wit be-
sluit serie winterconcerten
Heiloo - Op zondag 6 april 
wordt de serie winterconcer-
ten in de Witte Kerk van Heiloo 
(Heerenweg 32) afgesloten met 
een optreden waarin de sopraan 
Hanneke de Wit een belangrijke 
rol zal vervullen. Zij wordt bege-
leid door het eminente Domeni-
ca ensemble, bestaande uit Tony 
Rous (viool), Guus Jeukendrup 
(altviool) en Fred Edelen (cello), 
aangevuld met Christina Edelen 
(klavecimbel). Dit ensemble zal 
overigens ook afzonderlijk in di-
verse werken te beluisteren zijn.
Het programma omvat werken 
van onder andere Myslivecek, 
C.P.E. Bach, Geminiani, Marcello, 
Pergolesi, Caldara, Scarlatti en 
Benda. 

Het Domenica ensemble is een 
gezelschap van uitstekende 
barokspelers. Tony Rous, Guus 

Jeukendrup en Fred Edelen zijn 
leden van het Koninklijk Con-
certgebouworkest en Christina 
Edelen is een klaveciniste met 
lange carrière en brede ervaring 
in zowel de VS als in Europa. 

De aanvangstijd van dit concert 
op de zondagmiddag is 15.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
9,00 euro en voor 65+, CJP en 
kinderen t/m 12 jaar 8,00 euro. 
Kaarten reserveren kan telefo-
nisch via 072-5334804 of 072-
5335852, dan wel per fax 072-
5325063.

Het concert is ook te combineren 
met een diner (3-gangenmenu) 
in restaurant de Loocatie (tegen-
over de Witte Kerk). De totaal-
prijs hiervoor (diner en concert) 
bedraagt 29,00 euro (tevoren 
reserveren 072-5334804).
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INGEZONDEN
Verschijning wekelijks op 

woensdag of donderdag in:

-De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

-Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-533900 
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
0�-5395183�

Bladmanager:
Veroni Pereboom
0�-30�95175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
0�-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 0�-12930422
Annette Visser 0�-45733293
Wendi Honcoop 0�-20278532

Algemeen medewerker :
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-�74433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 1�.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum   
Tel: 0251-�5�750
ISDN 0251-�73�20
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zon-
der schriftelijke toestemming 
van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
De kans dat uw artikel geplaatst 
wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Alternatief plan Zanderij?
In een reactie op de heren Fopma en Mooij schrijft de heer Kramer op 
19 maart jl.: “door elk plan zal iets in het gedrang komen” en “welke 
oplossing is ten gunste van héél Castricum?”.

Natuurlijk kunnen er door nieuwe plannen zaken in het gedrang komen, 
maar daarbij moet dan niet uit het oog verloren worden om de lusten 
en lasten eerlijk te verdelen over de gemeente! Dus dan geen twee 
scholen aan de P. Kieftstraat/Doodweg. Het Terlouwterrein is uitermate 
geschikt voor het Clusius College: een school achter het station, wat 
wil een mens nog meer. En de consequenties voor de Papenberg? Die 
lijken me er niet te zijn. 

We hoeven inderdaad ook geen ellenlange discussies te voeren: het ar-
gument van de luchtkwaliteit is een redelijk overdreven item (scooters 
produceren geen stikstof), van die 1.600 woningen langs de spoorlijn 
kan natuurlijk geen sprake zijn: in het kader van de strategische vi-
sie is besloten dat er niet gebouwd zal worden langs Breedeweg en 
Doodweg en in de Oosterbuurt, één van de weinige oude Castricumse 
buurtjes. Bovendien, wáár heeft ooit gestaan dat er 1.600 wonigen ge-
bouwd moeten gaan worden? En over een randweg is al helemaal geen 
discussie nodig: daarvoor ontbreken simpelweg de financiën. Wat het 
verdwijnen van de Rustende Jager met dit alles heeft te maken is mij 
niet duidelijk. Er is in (en uit) het verleden al veel meer verdwenen. 

Zorgen maken over de inbreiplek-plannen? Dat lijkt me niet nodig: het 
gaat om een goede verdeling over de hele gemeente en qua architec-
tuur is er al veel meer verprutst!
T. Stolk, Castricum..

Kleine bonte specht 
“Een kleine bonte specht op het voederhuisje bij onze buurvrouw, za-
terdagmiddag in het lentezonnetje. Elke ochtend horen we hem/haar 
roffelen op de bomen in het park rondom. En dan een cadeautje als het 
op nog geen twee meter van je af te bekijken is!” 
Meinard Kloppenburg, Castricum. 

Sluipverkeer op de Bree-
deweg; meten is weten
Op normale dagen zonder de huidige wegomleggingen is er al sprake 
van een te hoog verkeersaanbod via de sluiproute Rensdorpstraat, 
Breedeweg, Overtoom en Verlegde Overtoom. Per etmaal denderen 
3000 tot 5000 voertuigen door deze smalle straten waaronder zwaar 
vrachtverkeer. Ruim 60 vrachtwagens per dag, verkeer dat hier niets te 
zoeken heeft. Nu, tijdens allerlei wegrenovaties is het nog vele malen 
erger. Waarschijnlijk vergelijkbaar met de situatie in de toekomst wan-
neer de Dorpsstraat ingericht wordt als fietsstraat waar de auto’s dan 
gast zijn. Buiten de aantallen zijn er nog andere zaken die wetenswaar-
dig zijn. De oude huizen aan de Breedeweg en Overtoom, sommige 
meer dan 300 jaar oud zijn niet berekend op zulk een zwaar verkeers-
aanbod. Tenminste vier gevels staan slechts op  anderhalve meter van 
de rijbaan . Op andere plaatsen is de stoep minder dan 1 mtr. breed 
met in het midden daarvan nog een lichtmast. Met kinderwagen of rol-
lator word je daar de drukke rijbaan opgedrongen. Ook de geluidsbe-
lasting op de gevel is boven de norm. Ook dit is gemeten! 65.3 decibel 
terwijl 48 decibel aanvaardbaar is. In de woningen is het voortdurende 
lawaai en trillen door het verkeer helaas (nog) niet gemeten. Ook de 
reductie van fijnstof is belangrijk voor de hele buurt.
Vanaf 2000 zijn er door buurtbewoners, die zich hebben verenigd in 
een belangengroepering, gesprekken geweest met de betrokken wet-
houders en ambtenaren om tot een oplossing te komen. Want ook de 
gemeente is van mening dat de situatie ontoelaatbaar is. Om het sluip-
verkeer een halt toe te roepen maar de buurten tevens goed berijdbaar 
en bereikbaar te houden voor de bewoners is door de werkgroep in 
samenspraak met de gemeente de aanleg van drie fietssluizen voor-
gesteld. Het kan dus voorkomen dat u even anders moet rijden dan u 
jaren gewend bent. En ja, het kan zijn dat u dan sneller ergens op de 
fiets bent. Maar uw buurt zal een stuk rustiger/ leefbaarder worden als 
alle bestuurders die er helemaal niets te zoeken hebben zullen gaan 
rijden volgens de door de gemeente ingestelde omleidingroutes. En u 
hoeft niet bang te zijn dat auto’s in de straten gaan keren omdat de be-
stuurders al lang van tevoren d.m.v. borden weten dat de gebruikelijke 
sluiproute niet meer beschikbaar is. Dit vraagt dus enige gewenning.
Namens de werkgroep Verlegde Overtoom, Overtoom, Breedeweg, 
Rensdorpstraat, George Harmse.

Lente bij Dikkertje Dap 
Castricum - Peuterspeelzaal Dikkertje Dap heeft weer een ‘lamme-
tjesdag’ gehad. Op woensdag hebben de peuters de boerderij van Cor 
Vergouw ‘onveilig gemaakt’. 
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EK Computers komt bij de mensen thuis 
Reparaties en onderhoud computers 

De computer wordt eens in de 
vier maanden gecontroleerd op 
spam, popups et cetera. Een 
keer per jaar wordt de computer 
grondig inwendig gereinigd en 
de harddisk opgeschoond, waar-
door de prestaties aanzienlijk 

verbeteren. Voor reparatie buiten 
het contract om wordt een kor-
ting toegepast. Met een onder-
houdscontract bij EK Computers 
ontvangt de klant bovendien 5% 
korting op hardware uit het toch 
al niet dure assortiment van EK 

Computers. Ook wanneer men 
geen contract heeft, dan is EK 
Computers het juiste adres voor 
alle voorkomende reparaties. En 
wie op zoek is naar een nieuwe 
computer of software, betaalt bij 
EK Computers geen cent teveel.  
Kijk op www.ekcomputers.nl 
voor het complete aanbod. 

Bel voor meer informatie naar 
Ger Buit: 06-16443131 of mail 
info@ekcomputers.nl.   

Castricum – Ger Buit van EK Computers komt direct bij de 
klanten thuis om een  probleem met de computer op te los-
sen en mocht dat niet direct mogelijk zijn dan wordt een leen-
computer of -laptop neergezet. Wie een onderhoudscontract 
afsluit met EK Computers is zeker van een goedwerkende pc. 

Gewichtsconsulente Ineke Earnshaw:

“In week van gezondheid, 
staat genieten centraal”
Castricum - In 2008 organiseert 
de NPHF (Nederlandse Public 
Health Federatie) voor de vijfde 
keer de Week van de Gezond-
heid. De start valt samen met de 
Wereldgezondheidsdag op 7 april 
en duurt tot 13 april. In deze week 
krijgt gezondheid extra aandacht 
en worden bedrijven in de ge-
zondheidssector gestimuleerd 
om de gezondheid extra onder de 
aandacht te brengen. 
Gewichtsconsulente Ineke Earns-
haw van Weight Solutions: ‘Vooral 
het thema spreekt mij erg aan. 
Dat is dit jaar namelijk ‘Laten we 
genieten van onze gezondheid’ 
en dat sluit naadloos aan bij wat 
ik mijn klanten altijd probeer mee 
te geven. Omschakelen naar een 
gezonde levensstijl om daarmee 

overgewicht kwijt te raken, hoeft 
echt geen zware strijd te zijn. In 
tegendeel; je voelt je zoveel beter 
als je gezonder gaat eten en meer 
gaat bewegen. Honger lijden is 
daarbij echt niet nodig. Daarom 
draag ik graag mijn steentje bij 
in deze week van de gezondheid 
en heb ik twee acties geïntrodu-
ceerd.” Iedereen die zich tussen 
7 en 13 april aanmeldt voor het 
afvalprogramma ‘Bereik een ge-
zond gewicht” krijgt 50% korting 
op het intakegesprek. En een 
complete lichaamsanalyse van 45 
minuten kost  25,- euro in plaats 
van 45,- euro.
Voor meer informatie kan men 
bellen met Ineke Earnshaw tel. 
06-52662676 of een e-mail sturen 
naar info@weightsolutions.nl

Spaaractie Wereldwinkel
Castricum - In de aanloop naar 
de EK 2008 heeft Wereldwinkel 
Castricum een spaaractie op 
touw gezet. Klanten kunnen spa-
ren voor 50% korting op een fair-
trade voetbal. Niet zomaar een 
voetbal, maar een voetbal in het 
teken van de Millenium Doelstel-
lingen. 
Vanaf deze week krijgen alle 
klanten bij besteding van 10,00 
euro een sticker. Met tien stic-
kers is de spaarkaart vol. Een 
volle spaarkaart levert 50% kor-
ting op de voetbal op. De natuur-
rubberen bal heeft het FSC keur-
merk van de Forest Stewardship 
Council voor duurzame bosbouw. 
Daarnaast worden zowel het rub-

ber als de bal zelf op fair trade 
basis gemaakt en draagt de bal 
het Max Havelaar keurmerk.  De 
landelijke keten van wereldwin-
kels draagt bij aan het behalen 
van de Millenium Doelstellingen, 
door middel van het stimuleren 
van eerlijke handel en het inves-
teren in goede doelen. De kleuri-
ge symbolen op de bal verwijzen 
naar de doelstellingen en laten 
op een speelse manier zien dat 
het noodzaak is om de armoede 
in de wereld aan te pakken. Zo 
hoopt de Wereldwinkel de men-
sen bewust te maken van de Mil-
lenium Doelstellingen. Deze bij-
zondere spaaractie duurt tot na 
de finale van de EK in juni. 

Dankzij Fit4lady fit 
en strak de lente in
Limmen - Zomaar binnenlopen 
wanneer het je uitkomt om in een 
korte tijd aan je conditie en een 

strak lichaam te werken; dat is 
wat veel vrouwen graag willen. 
Fit4lady is nu ruim één jaar oud 

en sindsdien trainen steeds meer 
dames uit Castricum, Limmen en 
Heiloo in dit unieke fitnesscon-
cept. 
De sfeer is er gemoedelijk, de 
begeleiding van de trainsters 
professioneel en persoonlijk. Al-
tijd al een betere conditie, meer 
energie, en een slanker en strak-
ker lichaam willen hebben, maar 
is de drempel van een sport-
school te hoog? Begin nog deze 
lente met een training bij Fit4lady 
in Limmen. 
Wat biedt Fit4lady allemaal? Een 
complete workout in 30 minuten 
waarbij het hart, de longen en 
alle spiergroepen van de benen, 
armen en billen tot buik worden 
getraind. Er zijn geen wachttijden 
of vaste uren, iedereen kan trai-
nen zo vaak als men wilt en wan-
neer dat het beste uitkomt. 
De deelnemers sporten in kleine 
groepjes vrouwen in een huise-
lijke sfeer en men kan rekenen 
op een persoonlijke begeleiding. 
Bovendien is het mogelijk te trai-
nen op speciale apparatuur met 
hydraulische weerstand. En wie 
af wil vallen kan hulp krijgen van 
de voedingsdeskundige van Fit-
4lady.
Bel voor meer informatie of het 
opgeven voor de eerste training 
tel.: 072-505 4605 of stuur een e-
mail: limmen@fit4lady.nl. Fit4lady 
is te vinden op De Drie Linden 2 
in Limmen naast Univé.
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De VVD in actie.
We doen wat
we beloven!

www.vvd-castricum.nl

Castricum op de schop!
Het kan niemand zijn ontgaan: er 
wordt hard gewerkt in (aan) ons 
Castricum. Honderden meters ri-
olering zijn vernieuwd, waarmee 
de grondwateroverlast in uw 
wijk wordt tegengegaan, trottoirs 
worden rechtgelegd, nieuwe 
wandelpaden, nieuw wegdek, het 
kan niet op zou je denken. Daar 
kleven ook nadelen aan: probeer 
maar eens in de Dorpsstraat te 
komen bijvoorbeeld. 
Maar liefst drie rotondes worden 
er gebouwd met alle nadelen van 
dien. Is dat allemaal wel nodig zal 
een enkeling denken? Ja, zegt de 
VVD nadrukkelijk, dat staat ook 

in ons verkiezingsprogramma. 
We hebben allemaal wel eens 
minutenlang onnodig op de Soo-
merweg voor een rood stoplicht 
staan te wachten en we hebben 
allemaal wel eens vanuit die-
zelfde Soomerweg geprobeerd 
de Zeeweg op te draaien. Hoge 
prioriteit heeft wat ons betreft 
ook een rotonde aan de Kerk-
weg/Rijksweg in Limmen en op 
de Geesterweg/afslag A9 bij Mo-
tel Akersloot. 
We hebben met zijn allen veel te 
lang op deze verbeteringen ge-
wacht. Maar nu gebeurt het, con-
form het motto: ‘Gewoon doen’. 

Uiteraard is er begrip voor de 
overlast, die dit soort bouwwer-
ken nu eenmaal met zich mee-
brengt, maar kom over een tijdje 
eens kijken; het wordt prachtig 
(en een stuk veiliger).

De boodschap aan onze stem-
mers luidt: we beloofden iets te 
gaan doen aan het achterstallig 
onderhoud: dat is precies wat er 
nu gebeurt! Kiezers, die nog niet 
op onze partij stemden vragen 
wij: is de VVD misschien niet 
toch uw partij? 
Met vriendelijke groet:
De VVD fractie

“Gun jezelf een moment van rust”

Aandacht, ontspanning en 
welbehagen voor de huid
Castricum - Nieuw bij Schoon-
heidssalon Gabrielle is de cos-
metische stone-therapie. “Deze 
therapie is een holistische be-
handeling met de gedachtegang, 
geest, ziel en lichaam zijn één”, 
vertelt Gabriele. “De behande-
ling combineert masseren met 
warme basaltstenen en de thera-
peutische kwaliteiten van etheri-
sche oliën. Door de combinatie 
van warmte en beweging kan 
men dieper in het spierweefsel 
doordringen. De cosmetische 
stone-massage draagt daarom 
bij aan zelfherstel  van het li-
chaam, stimuleert de organen, 
helpt het lichaam afvalstoffen af 
te voeren, werkt ontgiftend en 
zeer ontspannend. Het lichaam 
komt meer in balans.” 

Deze ‘warme’ aanvulling van be-
handelingen bij Schoonheidssa-
lon Gabrielle is door haar cliënten 
zeer goed ontvangen. Gabrielle 
is 19 jaar Stivas gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en aan-
gesloten bij de brancheorganisa-
tie ANBOS. Zij  heeft veel ken-
nis en ervaring opgedaan door 
goede scholing en cursussen. 
“Ik geef mijn cliënten oprechte 
aandacht voor de huid, maar ook 

ontspanning en een gevoel van 
welbehagen zijn mijn keurmerk.”
Schoonheidssalon Gabrielle is 
nu zes jaar gevestigd aan de 
Beverwijkerstraatweg 156 in 
Castricum. De merken waar Ga-
brielle mee werkt zijn Neoderma 
en Sans Soucis. “Neoderma is 
een product uit Cyprus. Door 
het gebruik van actieve kruiden 
en plantenextracten kunnen alle 
huidproblemen met een bio-
peeling en/of biolifting worden 
behandeld met een zeer mooi 
resultaat zonder ernstige vervel-
ling.” In de salon kan men verder 
terecht voor behandeling van 
acne, grove poriën, littekens door 
acne, pigmentvlekken, verslapte, 
slecht doorbloede (rokers)huid, 
rimpels, preventief geschikt voor 
alle huidtypen. 

Verder verzorgt Gabrielle ge-
zichtsbehandelingen,  wenk-
brauwen verven, epileren, harsen 
bovenlip of  benen et cetera. Ook 
voor elektrisch ontharen, een 
lymfedrainage van het gelaat, de 
cosmetische stone-massage en 
bruidsmake-up kan men hier te-
recht. Bel voor meer informatie of 
het maken van een afspraak tel.: 
0251-310468/ 06-20451927. 

Nieuwe praktijk Zicht 
Counselling & Coaching

of stuur een mail naar info@
zicht-counselling.nl. De website 
www.zicht-counselling.nl biedt 
ook informatie.

Castricum - Het is snel gegaan 
met het succes en door die grote 
belangstelling voor zowel trainin-
gen, individuele en relatiebege-
leiding zijn Daphne Hartman en 
Monique Krom uit gaan kijken 
naar een goede praktijkruimte 
in Castricum. Deze hebben zij 
gevonden en begin maart zijn ze 
verhuisd naar de Verlegde Over-
toom. Monique vertelt dat beide 
partners het werken vanuit huis 
niet professioneel vonden. “Bij 
beiden was behoefte aan een 
ruimte om te kunnen overleg-
gen, lezingen en trainingen te 
geven en om te kunnen werken.” 
“Het sluit helemaal aan bij onze 
wensen”, vervolgt Daphne. “Het is 
een fijne lichte ruimte in het oude 
centrum van Castricum. Het kon 
eigenlijk niet beter dat dit.” Zicht 
Counselling & Coaching timmert 
flink aan de weg. De vernieuwde 
site en de praktijkruimte dragen 
hier een steentje aan bij. “Coun-
selling als gespreksmethode is 
inzetbaar voor tal van zaken zoals 
bij problemen, wensen of uitda-
gingen op het gebied van werk 
en werkloosheid, loopbaanbe-
geleiding, maar ook bij emotio-

nele problemen, verlies, verdriet, 
burn-out, oververmoeidheid, re-
latieproblematiek, beslissingsbe-
geleiding en bij trainingen op het 
gebied van faalangst en examen-
vrees”, vertelt Daphne. “Wij zijn 
ons ervan bewust dat de kosten 
zwaar kunnen wegen voor het wel 
of niet aangaan van een counsel-
lingtraject. De beroepsvereniging 
ABvC, waar wij bij aangesloten 
zijn, is hard bezig om counselling 
op te kaart te zetten en dat lijkt 
zijn vruchten af te werpen. Op dit 
moment vergoeden een aantal 
zorgverzekeraars de kosten, we 
zijn dus op de goede weg. Ook 
werkgevers willen een bijdrage 
leveren indien het om werkgere-
lateerde problemen gaat. Omdat 
counselling vaak kortdurend is, 
wegen de kosten altijd op tegen 
de baten; versnelde inzetbaar-
heid, het beter om kunnen gaan 
met problemen en uitdagingen 
en inzicht in eigen functioneren 
verbeteren de kwaliteit van leven. 
Dat is toch wat iedereen wil.”
Bel voor een vrijblijvende afspraak 
Monique Krom: 06-24531189 en/
of
Daphne Hartman: 06-51494071, 

Wat is er te doen in Discovery?
Castricum - Tiener- en Jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 4 april een besloten feest. 
Op zaterdag 5 april is het vanaf 
20.00 weer tijd voor Discovery- 
Café! De dj’s zorgen voor de no-
dige beats en staat er weer een 
lekker gratis knabbeltje op de 
bar. Discovery- Café zal om 00.00 
uur sluiten en de entree is gratis. 
Deze avond is bestemd voor de 
14 tot en net 20-jarigen. Dins-
dag- en donderdagmiddag is er 

een algemene inloop voor ieder-
een van 12 tot en met 20 jaar. De 
inloop is van 14.00 tot 17.00 uur.
Op  woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar.  

Woensdagavond is het jongeren-
centrum open van 20.00 uur tot 
23.00 uur en is het voetbal wat 
de klok slaat! En op donderdag-
avond is er natuurlijk weer filma-
vond in Discovery.
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Op de ‘Special Days April’ wor-
den er dit jaar maar liefst twee 
sets van Jack & Jones aangebo-
den tegen een speciale prijs. Elke 
Blanco Milano winkel heeft een 
andere setaanbieding en filiaal 
Castricum heeft als enige twee 
sets. De sets zullen alleen zater-
dag worden aangeboden, want 
de oplage is gelimiteerd.
Zaterdag maken klanten kans op 
diverse prijzen, echte mannen-
prijzen. De hoofdprijs: een scoo-
ter van het Franse kledingmerk 
RG512 in samenwerking met 
Peugeot. Van deze scooter zijn er 
wereldwijd 512 gemaakt, waar-
van er slechts maar vier in Ne-

derland zijn. Een unieke scooter 
dus, inclusief helm en rugzak. Er 
is ook een Beertender van Krups, 
een HP DVD-recorder, een kle-
dingset naar keuze van EDC by 
Esprit ter waarde van 150,- euro 
en een outfit naar keuze van 
Blend ter waarde van 75,- euro. 
Naast de te winnen hoofdprijzen 
geeft Blanco Milano ook nog 
eens cadeaus weg aan klanten, 
omdat  Blanco Milano Castricum 
aanstaande zaterdag precies 1 
jaar bestaat!   
Met inmiddels drie winkels op 
de kaart, heeft Blanco Milano 
wel een naam gevestigd. Na Be-
verwijk en Castricum is vorige 

week het filiaal in Heemskerk 
geopend. Voor de mensen die de 
winkels nog niet kennen: Blanco 
Milano is een kledingzaak voor 
jongens en mannen met diverse 
betaalbare kledingstijlen. De 
zeer uiteenlopende collecties is 
van casual tot sportief, van ge-
kleed tot juist heel trendy. Het 
merkenpakket van de winkel be-
staat uit: Jack & Jones, Selected, 
Outfitters Nation (jongvolwasse-
ne), EDC by Esprit, LTB, RG512, 
Blend en A1A. Met maar liefst 
tien collecties per jaar en dus 
elke maand een compleet ande-
re winkel is Blanco Milano best 
uniek in zijn soort. Aanstaande 
zaterdag geldt de Special Days 
April in filiaal Castricum vanaf 
9.30 uur. Eigenaars Mike de 
Graaf en Jorien Bakker hebben 
er ontzettend veel zin in! 
Ga voor meer informatie naar 
www.blanco-milano.nl. 

Zaterdag in Castricum!

Special Days Blanco Milano 
Castricum - zaterdag 5 april is het weer zover, de Special Days 
April bij Blanco Milano gaat van start. Op deze gezellige dag 
krijgt elke betalende klant cadeaus en worden er ook nog eens 
geweldige hoofdprijzen weggegeven waaronder een scooter & 
helm van Peugeot ter waarde van 2000,- euro. Reden genoeg 
dus om zaterdag langs te gaan bij Blanco Milano.

VUcas-lezing 
Autisme en eenzaamheid
Castricum – De Volksuniver-
siteit Castricum organiseert in 
samenwerking met de Openbare 
Bibliotheek op donderdag 3 april 
om 19.30 uur de lezing ‘Autisme 
en eenzaamheid’. Spreker is 
Baukje van Kesteren, auteur van 
het boek ‘Gat waar je hart in zit’, 
waarin zij schrijft over haar eigen 
eenzaamheid en die van andere 
volwassenen die aan autisme 
verwante stoornissen lijden. 

Mensen met autisme lijken vaak 
het alleenzijn te verkiezen boven 
het gezelschap van anderen. Kun 
je daaruit afleiden dat ze zich 
nooit eenzaam voelen? 

Baukje van Kesteren concludeert 
het tegendeel. Rond haar vijftig-
ste blijkt dat zij een ‘aan autisme 
verwante stoornis’ heeft. Ander-
half jaar is ermee gemoeid voor-
dat zij deze nieuwe wetenschap 
over zichzelf een plaats heeft ge-
geven. Eén van de dingen waarop 
zij stuit, is het mogelijke verband 
tussen de stoornis en het gevoel 
van eenzaamheid, waarmee zij al 
sinds haar kindertijd wordt ge-
confronteerd. 
In haar boek ‘Een gat waar je hart 

zit’ met de ondertitel ‘Eenzaam-
heid bij mensen met autisme’ 
schrijft zij over het verschijnsel 
autisme-spectrumstoornissen 
bij normaal begaafde volwasse-
nen. Zij vertelt daarin eerst haar 
eigen verhaal en laat vervol-
gens een twintigtal lotgenoten 
aan het woord. Hun ervaringen 
werpen een schrijnend licht op 
het dagelijkse gevecht tegen de 
eenzaamheid van veel – maar 
uitdrukkelijk niet àlle – mensen 
met autisme.

De Vucas-lezing, die op donder-
dag 3 april wordt gehouden in 
de Bibliotheek, Geesterduinweg 
2, Castricum, begint om 19.30 
uur (dus niet om 20.00 uur zoals 
gewoonlijk). Toegangskaarten à 
6,00 euro (inclusief koffie/thee) 
zijn verkrijgbaar aan de zaal en 
in de voorverkoop bij de CAL-Bi-
bliotheken en Boekhandel Laan. 

Ook is het mogelijk kaarten te re-
serveren via info@vucas.nl. Deze 
dienen een half uur van te vo-
ren te worden opgehaald bij de 
ingang van de zaal. Boekhandel 
Laan zal aanwezig zijn met een 
boekentafel over dit onderwerp.

Acht vrijwilligers van Rode 
Kruis in het zonnetje gezet
Castricum - Tijdens de ledenvergadering van de gefuseerde afdeling Cas-
tricum van het Rode Kruis op 25 maart hebben acht vrijwilligers attenties en 
Rode Kruiserkenningen ontvangen voor 25, respectievelijk 10 jaar onder-
steuning van diverse sociale activiteiten. Staande van links rechts op de foto: 
de dames Schermer, Saat, Dijkman en Van Noort. Op de voorgrond de da-
mes Korving en Vink. Niet op de foto mevrouw Combé en mevrouw Dirkson. 
De secretaris van de afdeling Niek Kaan trad af en in zijn plaats werd Moniek 
de Groot benoemd, die voorheen secretaris was van de afdeling Limmen.

Themamiddag 
fotobewerking
Castricum - Een gemakkelijke en 
vrij eenvoudige manier van fotobe-
werking kan gedaan worden met 
het gratis programma Picasa van 
Google. Op woensdagmiddag 16 
april organiseren Gilde Castricum 
en de Bibliotheek Castricum van 
14.15 – 16.15  een themamiddag 
over het werken met dit fotobewer-
kingsprogramma. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor opgeven in de 
Bibliotheek, Geesterduinweg 1 te 
Castricum, tel. 65 37 62.  De kosten 
zijn 5,00 euro per persoon. Tijdens 
deze themamiddag leert men het 
programma Picasa te installeren 
op de computer. Daarnaast wordt 
uitgebreid ingegaan op de wer-
king van het programma.
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Pancratius speelt eigentijds 
blijspel Gewoon te gek!
Castricum - Toneelvereniging 
Pancratius speelt op 25 en 26 
april in theater Dansende Duinen 
het eigentijdse blijspel Gewoon 
te gek! Met Gewoon te gek! zegt 
Pancratius wederom een verras-
sende productie op de planken 
te gaan zetten. Onder de bezie-
lende leiding van regisseur René 
Claassens halen de spelers alles 
uit de kast. Gewoon te gek! is 
geschreven door Ton Davids. Dit 
toneelstuk houdt de maatschap-
pij een spiegel voor: zijn we wel 
zo tolerant als we denken? 
Het voortbestaan van Huize van 
Speykstraat, waarin vier ex-psy-
chiatrische patiënten wonen, 
wordt bedreigd. De wethouder wil 
de subsidiekraan dichtdraaien en 
komt op werkbezoek. Sociothe-
rapeute Toos geeft de bewoners 
duidelijke instructies hoe ze zich 
moeten gedragen als de wet-

houder komt, maar deze betut-
teling schiet de ex-gekken in het 
verkeerde keelgat. Ze besluiten 
om zowel Toos als de wethouder 
duidelijk te maken dat ze best 
hun eigen boontjes kunnen dop-
pen. Hun ‘sterke kanten’ vieren 
hoogtij. Met onverwachte hulp 
van hun nieuwe buren bezorgen 
zij hun gasten een ‘gekke’ avond 
en blijven iedereen de baas. En 
dan blijkt langzamerhand dat het 
woordje ‘gek’ een nogal rekbaar 
begrip is...

De uitvoeringen zijn op vrijdag 
25 en zaterdag 26 april om 20.15 
uur in theater Dansende Dui-
nen op het terrein van Dijk en 
Duin. Kaarten zijn vanaf 12 april 
verkrijgbaar à 8,50 euro bij The 
Readshop, Geesterduin, Snack-
bar Family in Bakkum en Snack-
bar De Toren. 

Voor laatste keer winterse tafere-
len op open dag Oud-Castricum
Castricum - Vanwege de belangstelling voor de expositie en door-
lopende dia-presentatie over de winterse taferelen tijdens de open 
dagen van de Werkgroep Oud-Castricum in februari en maart, zijn 
deze nog een keer te zien op de eerstvolgende open dag. Deze wordt 
gehouden op zondag 6 april van 11.00 tot 16.00 uur in het Historisch 
Informatiecentrum De Duynkant aan de Geversweg. Ieder die nog niet 
geweest is, krijgt dus alsnog de kans om de vele ijs- en sneeuwbeelden 
te bewonderen. De leden van de werkgroep zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden over de geschiedenis van Castricum en Bakkum of 
over familieleden. Daarvoor is echter meer gelegenheid op elke maan-
dag- en woensdagavond van 19.30-21.30 uur, wanneer De Duynkant 
ook is opengesteld. Informatie over de werkgroep is ook te vinden op 
de website www.oudcastricum.com.

AfrikaCultuur organiseert 
lessen capoeira, Afrikaan-
se dans- en percussie
Castricum - AfriCultuur, een orga-
nisatie die regelmatig werelddans 
-en muzieklessen, workshops en 
feesten verzorgt, organiseert we-
kelijks lessen. Alle lessen, in series 
van 10, vinden plaats in de grote en 
kleine zaal van De Schakel, Kerkpad 
1 te Castricum (vlakbij het NS sta-
tion).  Op maandag 21 april wordt 
begonnen met de KidsDjembé 
voor kinderen van zes tot ongeveer 
twaalf jaar van 18:00 uur tot 19:00 
uur, gevolgd door de djembé les 
voor beginners (volwassenen) van 
19:00 uur tot 20:30 uur welke weer 
wordt gevolgd door de djembé les 
voor gevorderden van 20:30 uur tot 
22:00 uur. Alle djembé lessen staan 
onder professionele begeleiding van 
de uit Senegal afkomstige master-
drummer Saliou Kandé. Op dins-
dagavond vanaf 15 april van 19:30 
uur tot 20:45 uur vinden de lessen 
West-Afrikaanse dans plaats, onder 
leiding van de uit Senegal afkom-
stige danser en choreograaf Lamine 
Dramé. De danslessen worden live 
begeleid op verschillende trommels 
onder andere door Saliou Kandé uit 
Senegal. 
Aansluitend op de dinsdagavond van 
20:45 uur tot 22:00 uur vinden de les-
sen ‘Afrikaans percussie ensemble’ 

plaats. Hier leert men de verschil-
lende West-Afrikaanse ritmes op de 
doundoun, sangban, kenkeni, krin of 
(gevorderde) djembé.  Deze lessen 
staan onder professionele begelei-
ding van de uit Guinée, West-Afrika 
afkomstige masterdrummer Ous-
mane Sylla.  Ook zal er op woensdag 
16 april, van 18:15 uur tot 19:15 uur 
worden begonnen met capoeira les 
voor kinderen vanaf zes jaar. Ca-
poeira is dé Braziliaanse vechtsport 
waar acrobatiek, dans, muziek en 
gevecht samenkomen. Deze lessen 
staan onder professionele begelei-
ding van de uit Brazilië afkomstige 
docent Mestre Miojo. De kinderen 
leren zelf ook, op speelse wijze, de 
verschillende traditionele muziekin-
strumenten te bespelen. Ook zal er 
regelmatig worden gezongen. 
Op 21 juni is het  Werelddans -en 
Muziekdag met zes workshops, een 
Ethiopische maaltijd en presentaties 
van de wekelijkse lessen. Op 23 au-
gustus is de opening van het nieuwe 
seizoen met proeflessen. 
Aanmelden voor alle lessen is 
noodzakelijk. Voor meer informatie, 
prijzen en aanmeldingen kan men 
terecht bij AfriCultuur, telefoonnum-
mer 06-25 200 120 of e.hos@hetnet.
nl.

Dementie… en 
de emotionele 
verwerking ervan
Castricum - Op dinsdagavond 8 
april is er weer een bijeenkomst 
van het Alzheimer Café in ser-
viceflat Sans Souci 113 in Castri-
cum van 19.00 tot 21.00 uur.  
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. 
De toegang én het eerste kopje 
koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 
In Nederland zijn er ruim 130 
Alzheimer cafés. Het café in 
Castricum is een van de jongste 
hiervan en bestaat sinds okto-
ber 2007.  De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door de vaste 
gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen.  
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimer Café is overdag be-
reikbaar onder telefoonnummer 
06-33631872.  

Jaarrekening afgesloten met 
overschot van ruim acht ton
Castricum - De jaarrekening 
van 2007 van de gemeente Cas-
tricum laat een overschot zien 
van € 805.000. Dit bedrag is het 
resultaat van diverse mee- en 
tegenvallers ten opzichte van de 
begroting van dat jaar. Het saldo 
en de aanwending ervan wordt 
betrokken bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota 2008.  

De gemeenteraad bespreekt de 
jaarrekening op 22 mei.
Aan de kant van de financiële 
nadelen staan onder meer een 
lagere opbrengst van grond-
verkopen ( 443.000 euro), ver-
vroegde afschrijvingen (45.000 
euro), minder besparingen op 
rente (216.000 euro) en hogere 
elektriciteitskosten kosten voor 

openbare verlichting (28.000 
euro). Financieel voordeel werd 
behaald door onder meer een 
hogere opbrengst van de bouw-
leges ( 130.000 euro), minder uit-
gaven leerlingenvervoer (28.000 
euro) en resultaat grondbedrijf 
(394.000 euro). 

Verder zijn uitgaven gedaan voor 
zaken die niet waren begroot, 
waaronder voor de bereikbaar-
heid van de kust en kort parke-
ren (44.000 euro), museum Lim-
men, inclusief onderzoek (93.000 
euro), kosten WMO (192.000 
euro), opstellen waterplan 
(45.000 euro), extra kosten GGD 
( 35.000 euro) en een onderzoek 
ten behoeve van het pontveer 
Akersloot (50.000 euro).

Twee keer aan-
rijding op A9
Heiloo - Vrijdag rond 14.30 uur is 
een 32-jarige man uit Polen ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
op de A9 ter hoogte van Heiloo. 
Een getuige verklaarde dat de man 
met zijn voertuig op de vlucht-
strook terecht kwam, vervolgens 
in de berm belandde en toen op 
de vangrail inreed. Uiteindelijk 
kwam het voertuig in de sloot te-
recht.  Omdat het vermoeden van 
alcoholgebruik bij de bestuurder 
bestond is een bloedproef bij de 
bestuurder afgenomen. De man is 
met onbekend letsel opgenomen 
in het ziekenhuis. Op het moment 
van deze aanrijding vond er op de 
andere rijbaan in de richting van 
Alkmaar ook een aanrijding plaats. 
Niemand raakte gewond.
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Onze showroom is 24 uur per dag open!
400 Auto’s met foto. Internet: www.lieftingschermer.nl

Alle auto’s worden afgeleverd met APK, grote onderhoudsbeurt en garantie. 
Meeneemprijs zonder garantie, zonder APK.

Inruil mogelijk incl. 1 jaar garantie op motor + 3 maanden garantie auto.
CASTRICUMMERWERF 22, CASTRICUM

TEL. 0251-656334 OF 072-5053416

     meeneemprijs
BMW X5 4.4i Executive automaat, vol opties, zwartmet., 19 inch, navi ............bj. ’03 € 34.950,-  € 33.950,-
Chevrolet Corvette C5 5.7 V8, automaat, grijsmet., 41.000 km, vol opties ........bj. ’03 € 43.900,-  € 42.900,-
Chevrolet Matiz 0.8 Spirit, groenmet., div. extra’s, 16.000 km .........................bj. ’05 € 6.450,-  € 5.950,-
Chrysler 300 M 2-7 V6 automaat, div. extra’s, blauwmet., airco, 88.000 km ........bj. ’03 € 17.950,-  € 17.500,-
Citroen Saxo 1.4i VTS Sport, zwartmet., 113.000 km, l.m. velgen, ...................bj. ’01 € 5.750,-  € 5.250,-
Daewoo Nubira 1.6i 16V, 4-drs., blauwmet., airco, 113.000 km,  .....................bj. ’99 € 3.950,-  € 3.500,-
Fiat Cinquecento 1.1i Sporting, geel ...............................................................bj. ’96 € 2.350,-  € 1.850,-
Fiat Punto 1.2 Active, blauwmet., div. extra’s, 41.000 km .................................bj. ’04 € 7.350,-  € 6.950,-
Fiat Punto 1.2 Active, 3-drs., rood, airco, 30.000 km .......................................bj. ’07 € 11.450,-  € 10.900,-
Fiat Stilo 1.8i 16V Dynamic, 3-drs., zwartmet., 112.000 km, airco, 
div. extra’s .........................................................................................................bj. ’04 € 8.950,-  € 8.400,-
Ford Escort 1.8 TD Station, rood, airco, div. extra’s ..........................................bj. ’98 € 2.750,-  € 2.350,-
Ford Explorer 4.0 V6 Automaat, 4x4, blauwmet., div. extra’s ............................bj. ’93 € 3.950,-  € 3.450,-
Ford Focus 1.6 TDCi 90 pk Station Ambiente, blauwmet., 104.000 km, airco .... bj. ’05 € 14.800,-  € 14.300,-
Ford Focus 1.6i 16V Futura, vol opties, leer, ECC, l.m. velgen, zilvermet.,
87.000 km, ........................................................................................................bj. ’05 € 12.950,-  € 12.500,-
Ford Focus 1.8 TDDi Collection Station, zwartmet., airco, l.m. velgen,
198.000 km ........................................................................................................... bj. ’01 € 6.450,-  € 5.900,-
Ford Mondeo 2.0 TDCi Platinum, zwartmet., airco, l.m. velgen, 161.000 km ....bj. ’04 € 11.450,-  € 10.700,-
Hyundai Elantra 1.6i GL, 4-drs., blauwmet., airco, l.m. velgen, 76.000 km .......bj. ’02 € 5.250,-  € 4.750,-
Hyundai Getz 1.3i GL, 3-drs., blauwmet., 67.000 km, airco ..............................bj. ’03 € 6.650,-  € 6.300,-
Mitsubishi Carisma 1.6 GL Automaat, rood, 139.000 km, airco, elec. ramen...bj. ’98 € 3.950,-  € 3.500,-
Opel Agila 1.0 Enjoy, rood, 5-drs., 30.000 km, stuurbekr., div. extra’s ...................bj. ’04 € 7.450,-  € 6.950,-
Opel Agila CDTi Njoy, 5-drs., div. extra’s, airco, 133.000 km.................................bj. ’04 € 7.750,-  € 7.400,-
Opel Astra 1.6 XEL 16V Sport, rood, 128.000 km................................................. bj. ’98 € 4.950,-  € 4.600,-
Opel Astra 1.6 SE 8V Station, wit, airco, 138.000 km........................................... bj. ’03 € 8.250,-  € 7.850,-
Opel Vectra 2.2i Elegance automaat, blauwmet., vol opties,l.m. velgen, ECC ...... bj. ’03 € 9.950,-  € 9.500,-
Opel Zafira 2.0 DTi Comfort, blauwmet., 167.000 km, airco, cr.control,
l.m. velgen .........................................................................................................bj. ’04 € 10.450,-  € 9.950,-
Peugeot 206 1.1i, 3-drs., zilvermet., div. extra’s, 119.000 km ...........................bj. ’02 € 6.950,-  € 6.650,-
Peugeot 307 SW 1.6 HFDi Pack diesel, zwartmet., navigatie, airco, vol opties,
189.000 km .......................................................................................................bj. ’04 € 10.950,-  € 10.450,-
Porsche 911 Carrera 3.6 4x4, rood, orig. ned. auto, 250 PK, div. extra’s ...........bj. ’89 € 23.950,-  € 23.500,-
Renault Megane 1.6i 16V Coupé Expression, groenmet., l.m. velgen, airco.....bj. ’01 € 5.750,-  € 5.350,-
Renault Scenic 1.5 DCi Expression, zwartmet., 5-drs., l.m. velgen, airco,
131.000 km .......................................................................................................bj. ’04 € 10.950,-  € 10.500,-
Renault Twingo 1.2i 16V Authentique, zwartmet., 73.000 km, 3-drs. ..............bj. ’02 € 4.750,-  € 4.350,-
Renault Twingo 1.2 Expression, zilvermet., 3-drs., 29.000 km, airco, vol opties ..bj. ’07 € 7.950,-  € 7.500,-
Skoda Fabia 1.2 HTP ambiente, 5-drs., blauwmet., 93.000 km, ........................bj. ’03 € 7.750,-  € 7.250,-
Skoda Octavia 1.9 TDi station, grijsmet., l.m. velgen, airco, div. extrra’s ..........bj. ’04 € 9.950,-  € 9.450,-
Smart Pure, zwart/wit, div. extra’s, 45.000 km ..................................................bj. ’01 € 4.450,-  € 3.950,-
Volvo S40 1.8i, 125 pk, zilvermet., div. extra’s, airco, 138.000 km .....................bj. ’05 € 16.950,-  € 16.500,-
Volvo S60 2.4 140 pk edition, airco, l.m. velgen, zwartmet., 77.600 km ...........bj. ’03 € 14.900,-  € 14.450,-
Volvo S60 2.4D, 130 pk, blauwmet., div. extra’s, 179.000 km ............................bj. ’03 € 14.500,-  € 13.950,-
VW Passat 1.9 TDi station, automaat, comfortline, grijsmet., 169.000 km,
ecc, vol opties ....................................................................................................bj. ’04 € 13.950,-  € 13.500,-
VW Polo 1.4i Comfort, zilvermet., 3-drs., airco, 82.000 km, div. extra’s .............bj. ’04 € 9.350,-  € 8.950,-
VW Golf 1.4i 16V, 3-drs., blauwmet., l.m. velgen, div. extra’s.............................bj. ’98 € 4.950,-  € 4.500,-

Dodge Ram Van 2.5 CRD, wit, 81.000 km, airco, elec.ramen, l.m. velgen .........bj. ’04 € 9.950,- ex. € 9.500,- ex.
Dodge SRT10 Pickup V10, automaat, zwart, 21.000 km, leer, vol opties ..........bj. ’05 € 39.700,- ex. €  38.700,- ex.
Ford F150 Pickup 5.4 Lariat Triton, automaat, V8, zwart, 61.000 km,
vol opties ...........................................................................................................bj. ’04 € 24.950,- ex. €  23.950,- ex.
Ford F150 Pickup 5.4 Lariat Triton, automaat, V8, zwart, 78.000 km,
vol opties ...........................................................................................................bj. ’04 € 22.950,- ex. €  21.950,- ex.
Renault Kangoo 1.5 DCi, wit, imperiaal, 139.000 km ........................................bj. ’04 € 6.450,- ex. €	 5.950,- ex. 
Renault Kangoo 1.5 DCi, wit, div. extra’s ..........................................................bj. ’06 € 6.250,- ex. €	 5.950,- ex. 

Auto van de week
 Fiat Punto 1.2 Active

3-drs., rood, airco,
30.000 km, bj. ’07

€ 10.500,-

AUT0WASBOX
UW AUTO nU SUperSchOOn.

Keuze uit 8 programma’s vanaf 50 cent.

BEDRIJFSWAGENS

Uitreiking HKZ certificaat
Kinderopvang Pinkeltje
Akersloot - Afgelopen week 
reikte onderwijswethouder Hes, 
onder het toeziend oog van bur-
gemeester Emmens, het bij het 
HKZ keurmerk behorende certi-
ficaat uit aan Laura Krom, direc-
teur van Kinderopvang Pinkeltje. 
Het HKZ certificaat garandeert 
kinderopvang van hoge kwa-
liteit in Akersloot. Laura Krom 
benadrukte dat het behalen van 
het keurmerk een verdienste is 
van alle medewerkers van Kin-

deropvang Pinkeltje. Met name 
bedankte zij de heer Frans Royen 
voor de vele steun die zij aan 
hem heeft gehad gedurende het 
gehele certificeringstraject.
Daarna maakte zij bekend dat de 
overkoepelende organisatie een 
nieuwe naam krijgt. Een naam 
waar meteen uit blijkt dat het 
om kinderen gaat en dat het om 
kwaliteit gaat: Kidsbest Kinder-
opvang. De vernieuwde website 
is online: www.kidsbest.nl. 

Unicefdag op de Montessori-
school Castricum groot succes!
Castricum - Alweer voor de 33e 
keer steunt de Montessorischool 
Castricum kinderen die het min-
der goed hebben door geld in te 
zamelen voor Unicef. En ook de 
Unicefdag 2008 is een groot suc-
ces geweest. Niet alleen steeg 
het bezoekersaantal, ook het op-
gehaalde bedrag was aanzienlijk 
hoger dan voorgaande jaren. 
Er is meer dan  6.000 euro op-
gehaald dankzij de inzet van de 
Montessorileerlingen, ouders en 
bezoekers. 

De ochtend begon met een Uni-
cef-sponsorloop. De sportieve 
inzet werd extra beloond met 
een waterig zonnetje, wat de 
leerlingen natuurlijk alleen maar 
harder deed lopen. Ieder gelopen 
rondje betekende meer geld voor 
het goede doel. Zelfs de kleuters 
hebben zich formidabel ingezet 

en liepen met rode hoofdjes door 
het park naast de school, waar 
de sponsorloop werd gehouden, 
aangemoedigd door vele toe-
schouwers.

Gedurende de verdere ochtend 
vermaakte iedereen zich uitste-
kend op de Unicefmarkt, die in 
en om de school werd gehouden. 
Er was een boekenmarkt, waar 
zelfs een ouder een exclusieve 
kunstuitgave mee naar huis kon 
nemen. Daarnaast waren door 
de hele school geldinzamelings-
activiteiten door de leerlingen 
georganiseerd. Zoals de ludieke 
moppentent, grimeren, de pis-
sebeddenrace, parcoursfietsen, 
kralen rijgen en ezeltje prik. Te-
veel om op te noemen. De nade-
rende paasdagen waren aanlei-
ding voor veel creatieve uitingen. 
Van ingezaaide tuinkers in eier-

dopjes tot kunstig opgemaakte 
paasstukjes.
En natuurlijk kon iedereen uit-
puffen in de theetuin, waar naast 
heel veel zelfgemaakt lekkers 
ook genoten kon worden van 
een openbare workshop Lindy-
hop onder de bezielende leiding 
van een echte ‘dancingmaster’.

Het komt niet vaak voor dat een 
school jarenlang zo trouw is in 
de ondersteuning aan één goed 
doel. De school was daarom ver-
eerd twee Unicefmedewerkers 
te mogen ontvangen. De afge-
vaardigden waren zeer onder 
de indruk van het niveau van de 
organisatie en de creativiteit van 
de activiteiten. Zoals een van de 
dames het verwoordde: “De be-
trokkenheid van de leerlingen 
bij kinderen in andere landen 
die het minder goed hebben, is 
hartverwarmend.” Ter afscheid 
kregen alle leerlingen van de 
twee Unicefdames een speciale 
Uniceftas, gevuld met gadgets 
en informatie.
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Open ochtend bij peuter-
speelzaal ’t Drempeltje
Castricum - Op dinsdag 8 april 
organiseert Forte Kinderopvang 
een open ochtend op peuter-
speelzaal ’t Drempeltje, Asser-
laan 1 in Castricum. 
Tijdens de bijeenkomst krijgen 
belanstellenden de gelegenheid 
om vragen te stellen en laat Forte 
Kinderopvang de speelruimtes 
zien. Ook wordt een video ver-
toond, waardoor men een indruk 
krijgt van een ochtend peuter-
speelzaal.
De kinderen spelen, leren en 
doen ervaringen op in een gezel-

lige sfeer. De groepen zijn over-
zichtelijk en ruim ingericht. Met 
aparte hoekjes waarin de peuters 
in hun eigen tempo verschillende 
spelmaterialen kunnen ontdek-
ken. Het avontuurlijke buiten-
terrein daagt de kinderen uit tot 
ontdekkingstochten, fietsplezier 

en klim- en klauteractiviteiten. 
Het sociale aspect, samen spelen 
en samen delen, wordt dagelijks 
geoefend en bereidt de peuters 
voor op het basisonderwijs.
De open ochtend duurt van 10.00 
tot 11.15 uur. Men wordt ontvan-
gen met een kopje koffie of thee. 
De ochtend wordt verzorgd door 
Jacqueline Appelman.
Indien men vragen heeft, kan 
men uiteraard altijd bellen met 
Jacqueline Appelman, telefoon-
nummer 06 - 43 01 52 45, of via 
e-mail j.appelman@fortebv.nl.

ViVa! Zorggroep en Stichting Sint Ja-
cob ondertekenen intentieverklaring
Regio - ViVa! Zorggroep en 
Stichting Sint Jacob – beide 
grote aanbieders van thuiszorg, 
verpleeghuis- en verzorgings-
huiszorg - onderzoeken dit jaar 
hoe zij hun slagkracht op tal 
van gebieden door verregaande 
samenwerking kunnen vergro-
ten en daarmee een nog betere 
kwaliteit aan cliënten leveren. 
Donderdag 20 maart tekenden 
de Raden van Toezicht en de be-
stuurders de intentieverklaring.
ViVa! Zorggroep levert in haar 
werkgebied IJmond  een breed 
pakket aan zorgdiensten van 
voorlichting, advies, zorg aan 
huis tot wonen in een woonzorg-
centrum of een verpleeghuis. In 
de regio Zuid-Kennemerland le-
vert zij ook huishoudelijke zorg. 
Sint Jacob levert in Zuid-Ken-
nemerland in acht zorgcentra en 
verpleeghuizen zorg en diensten 
en is ook actief in de thuiszorg. 
Beide organisaties streven er-
naar de zorg wijkgericht te or-
ganiseren, dicht bij de cliënt. 

ViVa! Zorggroep en Sint Jacob 
verwachten dat door hun sa-
menwerking de thuiszorg in de 
wijken een stevige impuls krijgt. 
Het onderzoek naar de voorde-
len van de schaalvergroting zal 
zich verder richten op gebieden 
als ICT, innovatie, kwaliteit en 
aantrekkelijk werkgeverschap. 
ViVa! Zorggroep en Sint Jacob 
verwachten dat onderzoek uit-
wijst dat hun samenwerking de 
marktpositie van beide verbetert, 
de ontwikkelkracht toeneemt en 
de organisaties daardoor minder 
kwetsbaar voor veranderingen en 
ontwikkelingen in de zorg zijn. 
De komende maanden zal de 
voorgenomen samenwerking 
verder worden uitgewerkt. De 
Raden van Bestuur doen dat aan 
de hand van gezamenlijk opge-
steld plan van aanpak en in goed 
overleg met cliënt- en onderne-
mingsraden. Eind 2008 zal de 
definitieve besluitvorming om-
trent de beoogde samenwerking 
plaatsvinden.

Vip-behandeling 
voor jarige Ashley
Castricum - Ashley Walker werd 
vrijdag zes jaar oud en dat ging 
niet onopgemerkt voorbij. Bij 
de Sokkerwei kwam om 12.15 
uur een Lincoln Stretch Limou-
sine van maar liefst negen me-
ter voorrijden. Samen met zeven 
vriendjes en vriendinnetjes, haar 
mama en kleine broertje nam 
Ashley hierin plaats waarna de 
reis richting hamburgerrestau-
rant volgde. Tijdens het vip-ritje 

werden de kinderen getrakteerd 
op een chique glas kindercham-
pagne en zij konden naar een 
tekenfilm kijken. 
Nadat de kinderen hun buikje 
vol hadden gegeten, spelletjes 
hadden gedaan en cadeautjes 
waren uitgewisseld werden ze 
weer netjes thuisgebracht in de 
limousine. Op de foto is de jarige 
Ashley als een na laatste te zien 
met een feestmuts op. 

Nieuwe website online
Castricum - De website www.
castricum.nl is in een nieuw jasje 
gestoken. Op 27 maart om 19.00 
uur ging deze nieuwe gemeente-
lijke website officieel de ether in. 

Dit gebeurt in de raadszaal van 
het gemeentehuis in Castricum. 
De inhoud van de nieuwe web-
site is grotendeels overgeno-
men van de huidige website. De 
nieuwe ‘jas’ heeft vele voordelen. 
Overzichtelijk,  toegankelijk en 
een betere service voor burgers. 

Ook is deze website nu in staat 
om toekomstige ontwikkelingen 
rond elektronische dienstverle-
ning te kunnen inzetten. 

De toegankelijkheid van de web-
site is op twee belangrijke pun-
ten verbeterd. De bezoeker wordt 
gericht door de informatie geleid 
dankzij een overzichtelijke struc-
tuur. Vanuit de burger gedacht 
wordt bepaalde informatie via 
verschillende menu’s aangebo-
den. Een centrale ingang voor 
gepersonaliseerde dienstverle-
ning, voor toegang tot de eigen 
WOZ-gegevens en aanvraagfor-

mulieren, is ook nieuw voor de 
burgers. Meldingen en klachten 
over mankementen in de open-
bare ruimte zijn nu via een cen-
traal meldpunt eenvoudig digitaal 
door te geven aan de gemeente. 

De gepersonaliseerde dienst-
verlening wordt in de komende 
maanden in rap tempo uitgebreid. 
Ontwikkelingen die op termijn 
hier hun plaats kunnen krijgen 
zijn: het monitoren van vragen 
en verzoeken aan de gemeente 
(bouwaanvraag, bezwarenbrief), 
het abonneren op nieuwsbrieven 
over specifieke onderwerpen, 
het raadplegen van geografische 
kaarten (riolering, nutskabels 
etc.) en het volgen van de afhan-
deling van een betaling. 

Deze ontwikkelingen zijn voor 
een belangrijk deel afhankelijk 
van de inrichting van een zo-
genaamd mid-office. Dit is een 
technische koppeling van ge-
meentelijke gegevensbestanden 
in een beveiligde omgeving. 

De invoering daarvan wordt nu 
voorbereid.



Is er behoefte aan meer ruimte 
en is een dakopbouw of dakka-
pel de oplossing of zijn geluid- en 
warmte isolerende verbeteringen 
toepassen in vloeren, wanden en 
plafonds noodzakelijk? Moeten 
installaties worden vervangen of 
verbeterd of moeten de paneel-
deuren worden hersteld en voor-
zien van nieuw hang- en sluit-
werk? Moet er in dat ene kozijn 
eindelijk een draairaam komen in 
plaats van vast glas of bestaat de 
wens om een ruime nieuwe ga-
rage te bouwen aan het huis?
Aannemersbedrijf Danny Tee-
renstra is zeer ervaren in de 
particuliere sector. Zij beschik-
ken over de juiste kwaliteiten om 
alle woonwensen  en comfort te 
verwezenlijken. Het bedrijf be-
staat uit een relatief jonge groep 
professionals, die inmiddels zijn 
sporen heeft verdient. Op vak-
kundige wijze worden projecten 
geïnventariseerd, voorbereid en 
uitgevoerd. Daarbij worden de 
medewerkers ondersteund door 

moderne faciliteiten en bedrijfs-
middelen. Bij Teerenstra worden 
uitsluitend eerste klas materialen 
gebruikt en milieuverantwoord 
gewerkt. Aannemersbedrijf 
Danny Teerenstra is VCA gecer-
tificeerd en werkt volgens het 
Bouwbesluit en geldende NEN-
normen. Teerenstra is tevens lid 
van Bouwgarant. Dit keurmerk 
betekent dat het aannemersbe-
drijf voldoen aan strenge eisen 
op het gebied van bedrijfsvoe-
ring. 
Teerenstra staat voor betrouw-
baarheid, goede kwaliteit en een 
flexibele instelling. Men werkt 
samen met een gedegen groep 
onderaannemers om projecten 
van elke aard en omvang correct 
uit te voeren.
“Ervaring in de particuliere sector 
heeft ons geleerd dat er in eerste 
instantie vaak behoefte is aan 
een goed advies met betrekking 
tot de verbouwingsplannen; de 
voorbereidingen zijn het belang-
rijkste traject bij de realisering 

van de wensen”, aldus Danny 
Teerenstra. In alle gevallen zal 
onze adviseur eerst bij u langs-
komen om samen met u ideeën 
en wensen te bespreken en deze 
daarna uit te werken in een voor 
u passende offerte. Deze offerte 
is geheel vrijblijvend en verplicht 
u tot niets. Uiteraard zijn wij 
onze klanten, indien gewenst, 
ook van dienst met tekenwerk, 
constructieberekeningen en het 
aanvragen van de benodigde 
vergunning. Naast particulieren 
werken wij ook voor bedrijven, 
instellingen en VVE’s waarvoor 
wij meerjarenbegrotingen op-
stellen en planmatig onderhoud 
uitvoeren waardoor een goede 
conditie van het onroerend goed 
gewaarborgd is. Bij calamiteiten 
zoals inbraak, ruitbreuk of lek-
kage wordt direct ingegrepen. 
Sinds september vorig jaar zijn 
wij gevestigd op de Castricum-
merwerf 88 en beschikken hier 
over een representatief kantoor 
met een ruime werkplaats.” Wie 
meer informatie wenst over de 
dienstverlening van Aannemers-
bedrijf Danny Teerenstra, bel 
dan: 0251 670 037 of bezoek de 
website: www.dannyteerenstra.
nl.

Ruud Martens & Danny Teerenstra zijn de aanspreekpunten van het aannemersbedrijf.

Teerenstra realiseert alle 
mogelijke woonwensen
Castricum - Forse uitbreiding van de woonkamer inclusief 
een nieuwe keuken of een op maat gemaakte inloopkast in 
de slaapkamer? Een compleet nieuwe badkamer of is het dak 
van de woning hard toe aan betere isolatie en kan het eigenlijk 
beter in zijn geheel vervangen worden? 

Wie dat als geen ander weten 
zijn de mensen van haarden- 
en meubelatelier De Schouw. 
“Met de invoering van kierdicht 
geïsoleerde woningen die bo-
vendien vaak geen rookkanaal 
hebben, groeide de vraag naar 
alternatieven voor het open 
houtvuur. En die zijn er nu legio 
in de vorm van gashaarden.” In 
de showroom van De Schouw 
staan tal van open haarden in 
allerlei uitvoeringen, uiteenlo-
pend van superstrak tot klas-
siek. Ook het gebruik is varia-
bel: haarden met uitstralende 
warmte, puur decoratieve haar-
den, houtgestookte liftdeur-
haarden die als open haard 
én als gesloten haard gebruikt 
kunnen worden. Bij De Schouw 

weten ze er werkelijk alles over 
te vertellen.
Wat haarden- en meubelatelier 
De Schouw zo bijzonder maakt, 
is dat haarden hier desgewenst 
in een compleet op maat ont-
worpen meubel kunnen wor-
den geleverd. Wat dat betreft 
heeft De Schouw geen nee te 
koop. Vanzelfsprekend zijn ook 
alle bij open haarden behoren-
de accessoires te koop. Loop 
eens gezellig binnen, het is er 
altijd lekker warm.
Haarden- en meubelatelier De 
Schouw is te vinden op de La-
moraalweg 69 in Egmond aan 
den Hoef op industrieterrein de 
Weidjes. Kijk voor informatie 
ook op www.deschouwhaar-
den.nl.

Warmte, gezelligheid 
en sfeer in De Schouw
Egmond aan den Hoef - Een haardvuur staat sinds men-
senheugenis symbool voor warmte en geborgenheid. Dat is 
nóg zo. Met dit verschil, dat in de huidige, razendsnelle we-
reld, mensen steeds meer op zoek zijn naar geborgenheid 
en warmte thuis. Open haarden zijn dan ook zeer populair.



Jeroen: “Wij bieden particuliere 
klanten of particuliere bezoekers, 
die onze showroom aan de Uit-
geesterweg 15 te Limmen  bin-
nenstappen veel service. Natuur-
lijk vind ik het fijn als Zijlstra een 
mooi luxe jacht mag inrichten, 
maar ik kan net zo goed heel 
enthousiast zijn als ik bij mensen 
thuis ben geweest en hen heb 
geadviseerd over tal van zaken, 
die betrekking hebben op het 
creëren van een mooi interieur. 
Je ziet in onze showroom stijl-
volle meubelen en luxe tapijten, 
gecombineerd met geraffineerde 
verlichting. Wij hebben een groot 
aanbod aan modern/klassieke 
banken, stoelen, salon- en eetta-
fels alsmede dressoirs en kasten 
in moderne kleuren. Momenteel 
is blank eiken en wengé, naturel 
afgewerkt in olie, erg populair. 
Ik ga altijd naar de mensen toe. 
Dat is altijd weer spannend. Hoe 
is men ingericht? Wat voor sfeer 
heerst er? Wij betrekken hen al-
tijd bij de uitvoering: van het be-
gin tot het einde.”  
 
Duizenden stoffen
“Ik ga ook naar de mensen toe 

als het slechts om één enkele 
stoel gaat. Wil men die opnieuw 
bekleed hebben, dan kijk ik eerst 
of het binnenwerk nog goed is. 
Kijk, je kunt wel erg gehecht zijn 
aan een stoel, maar die raakt na 
bijvoorbeeld vijftien jaar behoor-
lijk uitgezakt en is dan aan ver-
nieuwing toe. Het uitkiezen van 
een nieuwe meubelstof is altijd 
heerlijk om te doen. Wij hebben 
zó veel keuze. Wij beschikken 
over bijzondere meubelmerken. 
Zo hebben wij onder meer de 
ensemblecollectie van het Ne-
derlandse meubelmerk Bench 
in huis en voeren wij het Ameri-
kaanse merk John Hutton. Onze 
stoffeerderij behoort tot één van 
de grootste van Nederland en 
gekenmerkt door vakmanschap 
zeker tot de meest toonaange-
vende.”
“Ik vind, dat wij een unieke zaak 
hebben, want bij ons speelt net 
als vroeger het ambacht nog een 
grote rol. In onze zagerij wordt 
veel handwerk en maatwerk ver-
richt. Zo worden er bij voorbeeld 
mooie headboards achter een 
bed vervaardigd. Ook worden 
gordijnen bij ons met de hand 

op maat gemaakt. Er werken vier 
dames op het gordijnenatelier. 
Wij hebben gordijnstoffen van 
wel zestig internationale stof-
fenhuizen uit de gehele wereld 
in huis, zoals Sacho Hesslein en 
Zimmer & Rohde, die men op zijn 
of haar gemak kan bekijken in 
onze stalenkamers.” 
 
Er zijn drie divisies: Zijlstra Meu-
belstoffering voor stoffering en 
herstoffering voor particulieren; 
Zijlstra International Decoration 
voor jachtstoffering en interieur, 
horeca- en winkelinrichting en 
Zijlstra Comfort voor het maken 
van hoogwaardige matrassen. In 
’t totaal werken er 22 mensen. 
Het bedrijf won in 2002 een prijs 
(Design Award) voor het mooist 
ingerichte jacht in Monaco. Dat 
zegt wel iets over de vakkennis, 
die men in huis heeft. Jeroen: 
“Geregeld houd ik hier in de 
zaak een presentatie voor eige-
naars van luxe jachten.” Vorig 
jaar oktober heeft Zijlstra links 
van het huidige gebouw er een 
pakhuis  bij gekocht. De huidige 
showroom zal worden verbouwd. 
Jeroen: “Wij hebben grootse 
plannen. Wij krijgen ook meer 
parkeerruimte. Het wordt een 
geheel nieuw concept: allemaal 
heel eigentijds met al onze nieu-
we ideeën erin verwerkt. (Marga 
Wiersma)

Jeroen van Zijlstra Collection:

“Ik ben een stoffenfreak”

Jeroen Zijlstra achter zijn tekentafel.

Limmen - “Stoffen, kleuren en de algehele uitstraling daar-
van: ik kan er van genieten.” Aan het woord is de 38-jarige 
eigenaar/directeur Jeroen Zijlstra, de derde generatie van het 
familiebedrijf Zijlstra, die zich bezig houdt met een compleet 
aanbod op interieurgebied.   

Volop maatwerk bij BEKU
Onbeperkte mogelijk-
heden met schuifwanden 
en kasteninterieurs
Krommenie - Gedurende de 
afgelopen vijftien jaar hebben 
de multifunctionele op maat 
gemaakte schuifwanden en 
bijbehorende kastinterieurs 
een reuzensprong gemaakt in 
populariteit. Bestond het as-
sortiment vroeger uit een aan-
tal standaardopstellingen, met 
daarbij vele beperkingen in on-
der meer het aantal kleuren en 
dessins; momenteel worden er 
onbeperkte mogelijkheden en 
kleurcombinaties aangeboden.
Bijna iedere beschikbare ruimte 
kan worden omgetoverd in een 
praktische en oogverblindend 
mooie kastenwand. Of dit nu is 
onder een schuine kap, in een 
hoekopstelling, in de garage 
of in de slaapkamer; er is voor 
iedere ruimte een geschikt sy-
steem. 
BEKU beschikt over in totaal 
drie verschillende kastinterieurs 
die kunnen worden gecombi-
neerd met maar liefst acht ver-
schillende deursystemen.
De werkwijze van BEKU is 
glashelder. In de winkel wor-
den meerdere opstellingen 
gepresenteerd, die een goed 
beeld geven van alle moge-
lijkheden. De klant levert een 
globale maat aan, waarbij het 
niet uitmaakt wanneer men er 
een paar centimeter naast zit. 
Aan de hand van de wensen, in 
combinatie met de ervaring en 
het vakmanschap van BEKU, 

ontstaat een bijzonder stukje 
maatwerk, waarbij werkelijk ie-
dere millimeter wordt benut.
De gekozen opstelling wordt 
stukje voor stukje zichtbaar en 
de uiteindelijke 3-d tekening 
krijgt de klant in kleur mee naar 
huis.
Om alle risico’s uit handen te 
nemen, wordt iedere kasten-
wand altijd én kosteloos door 
de vakmannen van BEKU in-
gemeten. Een kleine vergissing 
kán immers grote gevolgen 
hebben.
Omdat dit bedrijf voor de plaat-
sing van alle systemen bijzon-
der aantrekkelijke tarieven be-
rekent, kiest de klant er meestal 
voor om ook de plaatsing keu-
rig netjes te laten verzorgen.
Uiteraard is het afleveren van 
het systeem deel van de ser-
vice, ook als de klant deze zelf 
plaatst. Wie er voor kiest om de 
plaatsing te laten verzorgen, 
kan er vanuit gaan dat zo’n 
vier weken na het bestellen 
de compleet ingerichte schuif-
wand klaar is om in te richten. 
En natuurlijk nemen de man-
nen van BEKU het afval mee! 
Nieuwsgierig? Neem vrijblij-
vend een kijkje in de fraaie 
showroom op de Heiligeweg 
75 in Krommenie. Ook kan men 
veel informatie vinden op www.
schuifwandenopmaat.nl. Een 
afspraak maken kan ook op 
tel.: 075-6214432.



Fijnhovenier Ed Schut:

“Doorleefde beplanting 
bepaalt de sfeer in tuin”
Castricum - Door de jaren heen hebben ze bij Ed Schut een 
geheel eigen kijk op de tuin gekeken, waarbij de volwassen 
beplanting een steeds grotere rol heeft gekregen. “Volwassen 
beplanting is bij ons de basis of het vertrekpunt voor een to-
taalplan. De rust die daar van uitgaat is bijzonder te noemen”, 
vertelt fijnhovenier Ed Schut.

Door te kiezen voor volwassen 
beplanting heeft het bedrijf een 
specialisme op het gebied van 
het leveren, inrichten en verwer-
ken van exclusieve, bijzondere, 
karakteristieke beplanting als 
onderdeel van een totaalconcept 
in huis gehaald. De werkzaam-
heden strekken zich dan ook uit 
tot ver buiten de regio.
Dankzij de voorliefde voor aparte 
en beeldbepalende beplanting 
is het mogelijk een een geheel 
eigen invalshoek voor een tuin-
plan te creëren. Daarbij geldt 
een unieke werkwijze waarbij de 

emotie en het karakter van de 
klant tot uiting komen in het ont-
werp. Daarbij kunnen onder des-
kundige begeleiding verrassende 
voorkeuren naar boven komen!  

Op de Brakersweg 21a worden 
de klanten op afspraak ontvan-
gen. Op het terrein staan prach-
tige zuil-, dak-, lei-, en bolvormen 
maar ook kiwi’s en druivenran-
ken met vrucht van maar liefst 
80 jaar oud. Er zijn zeer oude 
vijgen-, granaatappels-, peren- 
en olijvenbomen en deze laatste 
zelfs tot honderden jaren oud. Er 

is veel zorg en aandacht besteed 
aan de kwaliteit en diversiteit 
van de unieke collectie bomen 
en planten. Uiteraard is er voor 
de rest van de tuin op dezelfde 
passende wijze een assortiment 
van zeer sfeervolle producten 
opgebouwd zoals oude gebak-
ken klinkers tot strakke natuur-
steen tegels, vorstvrije potterie 
tot exclusieve en toch betaalbare 
tuinverlichting. De website is tot 
slot net vernieuwd en zal de ko-
mende tijd verder worden geper-
fectioneerd. Verder zal het bedrijf 
de komende tijd een aantal za-
terdagen open zijn, dit zal op de 
website vermeld worden.

De website is te vinden op www.
tuincreatie.nl. Fijnhovenier Ed 
Schut is telefonisch bereikbaar 
op 0251-659755.

Pellethaarden Bijvoet & Zn

Nog meer keuze wegens 
overweldigend succes

Met de komst van de nieuwe 
modellen kan Bijvoet & Zn. nog 
meer typen woningen bedienen, 
of het nu een klein appartement 
of ruime boerderij betreft. Zo is 
de pellethaard Soleil prachtig te 
combineren met een romantische 
huisstijl en voor een strakker in-
terieur is de Alba pellethaard 
een waar juweel in de woning. 
Functioneert de bestaande open 
haard of schouw niet meer, of is 
deze aan vervanging toe dan is 
de Pellbox pellethaard eenvoudig 
in te bouwen. Voor welke haard 
ook wordt gekozen, gemak en 
warmte zijn gegarandeerd. 
Naast de eenvoudige bediening 
en huishoudvriendelijkheid zorgt 
de Pellethaard-techniek voor een 
sfeervol modieuze uitstraling. 
Kortom, dit innovatieve product 
is milieubewust, duurzaam en 
zorgt voor een riante besparing 

op de gasrekening.
Een pellethaard is dé biomas-
saketel voor particulier gebruik. 
Deze haard verkrijgt zijn warmte 
door het verbranden van pellet. 
Houtpellets worden vervaardigd 
uit zaagsel, onder andere afkom-
stig uit houtverwerkende indu-
strie. De vlam is door een kijk-
glas duidelijk te zien en brengt 
zo de sfeer van een openhaard in 
huis, zonder het veelvuldige on-
derhoud en afval. Het is mogelijk 
de pellethaard te integreren in 
de bestaande CV installatie. Zo 
wordt de levensduur van de CV 
installatie verlengd en het huis 
een stuk goedkoper verwarmt.
Biomassaketels ontsteken en 
werken volautomatisch, dit bete-
kent een modulerende verbran-
ding die zorgdraagt voor een 
schone en complete verbranding 
van de biomassa. De ketels vol-

doen aan de Europese norm 
EN 303-5 klasse 3, de hoogste 
norm betreffende rendement en 
uitstoot. Bedrijven komen hier-

door in aanmerking voor de EIA 
(Energie Investerings Aftrek) en 
leveren de ondernemer dubbel 
voordeel op. Niet alleen bespaart 
men op energiekosten, er is ook 
belastingvoordeel. Een besparing 

tot 75% op de gasnota is haal-
baar voor zakelijk gebruik. 

Nieuwsgierig naar biomassa? 
Bezoek de website op www.
stookgoedkoop.nl

Regio - Na diverse succesvolle beurzen te hebben gedraaid 
heeft Bijvoet & Zn. besloten zijn assortiment pellethaarden uit 
te breiden. Met deze uitbreiding heeft Bijvoet & Zn. de moge-
lijkheid gecreëerd om nog beter in te springen op de wensen 
en behoeftes van de consument. De referenties van consumen-
ten die onlangs een pellethaard gekocht hebben bij Bijvoet en 
Zn bevestigen wat Bijvoet & Zn. al langer wist. Namelijk hét 
geheim van de pellethaard; het ongekende gebruikersgemak 
en de huishoudvriendelijkheid van deze schone haarden. 
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Pech en onmacht nekken 
FC Castricum in Volendam
Castricum - FC Castricum nam 
het afgelopen zondag op tegen 
koploper Volendam, die ongehin-
derd afstevent op het kampioen-
schap in de vijfde klasse C. In het 
palingdorp kwam de thuisclub 
echter niet tot grote hoogte. Beide 
ploegen hielden elkaar de eerste 
drie kwartier dan ook aardig in 
evenwicht. Door een vroege eigen 
goal liepen de blauw-witten ech-
ter voortdurend achter de feiten 
aan en bleken in de tweede helft 
van dit matige treffen niet in staat 
om langszij te komen.
Al binnen zo’n tien minuten keek 
Castricum door een onfortuinlijk 
moment tegen een achterstand 
aan. Dirk Hooft wilde een Volen-
damse inzet van Jan Tol via een 
halve omhaal wegwerken, maar 
in plaats daarvan verdween de 
bal achter de verbouwereerde 
keeper Pim Touber (1-0). Daarna 
pakten de bezoekers de draad 
snel weer op en creëerden een 
aantal doelrijpe kansen, die ech-
ter niet scherp genoeg werden 
afgerond door Jordi Huisman en 
Bob Rootjes. 
Van tijd tot tijd was de Castri-
cumse opbouw goed verzorgd en 
was er nauwelijks krachtsverschil 
tussen beide tegenstanders. Theo 
Kras kreeg weliswaar na een half 

uur spelen een geweldige moge-
lijkheid om zijn ploeg op 2-0 te 
brengen, maar hij slaagde er in 
vrije schietpositie op een meter 
van Touber niet in om deze kans 
te verzilveren.
Volendam voerde de druk vervol-
gens wel wat meer op, waardoor 
de Castricumse defensie even 
alle zeilen moest bijzetten om het 
gevaar af te wentelen. Ook aan 
de andere kant deden zich kan-
sen voor, maar het was te weinig 
om doelman Ricardo Nijholt te 
verrassen.
Na rust zocht de thuisclub direct 
de aanval op en dat bezorgde 
Touber het nodige werk. Gelukkig 
stonden de spitsen van de wijd-
broeken niet echt op scherp en 
bleef de schade in de beginfase 
tot het minimum beperkt. Op de 
helft van Volendam kwamen de 
Castricummers op dat moment 
lang niet meer tot het niveau dat 
voor de thee werd gehaald.
Rond de 60e minuut kwam de 
thuisclub toch wat veiliger in het 
zadel te zitten. Uit een voorzet 
vanaf links werd via een handige 
overstap Jan Tol bereikt, die van-
af dichtbij simpel kon binnentik-
ken (2-0).
Daarna zagen de blauw-witten 
het licht langzamerhand uitgaan. 

Volendam ging daarentegen wat 
makkelijker voetballen en bleef 
offensief dreigend. 
Met invaller Anthony Pinas pro-
beerde Castricum af en toe nog 
wat terug te doen, zonder dat het 
de Volendamse achterhoede di-
rect echt in het nauw bracht. Na 
een periode zonder hoogtepun-
ten moest Touber als een haas 
zijn goal uit om Tom Kwakman 
het scoren te beletten.
De thuisploeg geloofde het ver-
der wel en liet zich in de slot-
fase meer terugzakken. Aan de 
andere zijde was er nog een 
hoofdrol voor Pinas weggelegd. 
Eerst werd de spits op maat be-
diend door Bob Rootjes, maar hij 
maaide vlak voor Nijholt over de 
bal heen. 
Vlak voor tijd werd Pinas op-
nieuw knap aangespeeld en 
schoot vervolgens hard tegen de 
onderkant lat. Het was toen al te 
laat dat Bob Rootjes de stand op 
2-1 kon brengen door de terug-
ketsende bal in een leeg doel te 
koppen.
Een enigszins teleurstellend re-
sultaat dus voor de Castricum-
mers, die misschien wel met een 
beetje meer geluk een puntje aan 
deze ontmoeting hadden kunnen 
overhouden.

Team Castricummer wint 
Nova strandzeilwagenrace
Castricum - Achttien tweede-
jaars Werktuigbouwkunde van 
ROC Nova College in Beverwijk 
hielden vrijdag 28 maart een race 
op het strand van Wijk aan Zee 
met drie zelfgebouwde strand-
zeilwagens. De wagen van de 
ploeg van Jeremy Potvliet uit 
Castricum bleek sterk genoeg 
en werd daarmee winnaar van 
de race.
De opleiding Technisch Mid-
denkaderfunctionaris Werk-
tuigbouwkunde is competen-
tiegericht: cursisten leren het 
beroep door praktijkopdrachten 
uit te voeren. Het project van de 

strandzeilwagenrace is daar een 
goed voorbeeld van. Daarin ko-
men alle aspecten voor van een 
productieproces: ontwerpen, sa-
menwerken, plannen, inkopen, 
bouwen en testen. 
Dat de testfase minstens zo be-
langrijk is als bijvoorbeeld de 
ontwerpfase konden de cursis-
ten vrijdagochtend goed ervaren: 
door de harde wind raakten twee 
van de drie strandzeilwagens 
beschadigd. Voor meer informa-
tie over de opleiding Werktuig-
bouwkunde van het Nova Col-
lege, website www.novacollege.
nl/MTECH.

Succesvolle afsluiting van 
zaalseizoen voor Helios
Castricum - Helios heeft de laat-
ste zaalwedstrijd van het seizoen 
succesvol afgesloten. De ploeg 
van coach Michiel van Halderen 
kwam in de slotfase van het duel 
met Apollo langszij en zegevierde 
uiteindelijk met 14-12.
Coach Michiel van Halderen blikt 
terug op een succesvol zaalsei-
zoen. Volgens Van Halderen had 
zijn ploeg wat hoger kunnen ein-
digen op de ranglijst, maar het 
feit dat zijn spelers met name 
psychisch gegroeid zijn stemt 
hem zeer tevreden. “We hebben 
nu veel meer zelfvertrouwen dan 
aan het begin van het seizoen. We 
laten ons niet meer intimideren 
door een tegenpartij die er toeval-
lig  wat beter voorstaat dan wij.’’
Ook in het duel met Apollo liet 

Helios zich niet wegzetten. De 
ploeg van Van Halderen keek 
bijna de gehele wedstrijd tegen 
een achterstand aan, maar dat 
weerhield de Castricummers er 
niet van om hun eigen spelletje 
te blijven spelen.
Helios kwam in de slotfase van 
het duel met Apollo langszij tot 
10-10 en stootte door naar een 
voorsprong die vervolgens niet 
meer uit handen werd gegeven.
“Het was een leuke en sportieve 
wedstrijd. We bleven ons eigen 
spel uitvoeren en op een gege-
ven moment begon dat gewoon 
te lopen. Vervolgens vallen de 
ballen er dan ook goed in.’’
Van Halderen kijkt vol goede 
moed uit naar het veldseizoen 
dat half april van start gaat.

Meisjes schoolvoetbal-
training is groot succes
Castricum - Woensdag 2 april 
wordt bij FC Castricum het 
meisjes schoolvoetbaltoernooi 
gespeeld en dat het leeft onder 
de scholieren van groep 7 en 8 
bleek afgelopen vrijdag op sport-
park Noord End. 
Bijna 80 meiden waren ondanks 
de regen aanwezig om zich het 
voetballen eigen te maken. Ieder-
een was keurig op tijd en na een 
korte toelichting van de hoofd-
trainer werden er zeven groepen 
gevormd. Voor iedere groep was 
een jeugdtrainer beschikbaar die 
de voetbalvaardigheden voor-
deed waarna de meiden aan de 
slag gingen. 
Na diverse oefeningen werd er 
op een half speelveld gevoetbald. 
Dit in overeenstemming met de 

regels van het schoolvoetbal-
toernooi waar er zeven tegen 
zeven wordt gespeeld. Ruim een 
uur werd er enthousiast gesport 
door de basisscholieren. Moe en 
een ervaring rijker was er na de 
training limonade om even bij te 
komen. Op de training werd niet 
duidelijk wie er komende woens-
dag gaat winnen, maar dat het 
spannend wordt is wel zeker. 

Woensdag 2 april hebben 21 
meisjesteams zich ingeschreven 
waarvan de Toermalijn er met 
vier teams de meeste heeft. 
Naast deze school doen ook de 
Augustinus, Cunera, Juliana van 
Stolberg, Klimop, Montessori, 
Paulus, Sokkerwei en Visser ’t  
Hooft mee.

Volop strijd tijdens de meiden voetbaltraining afgelopen vrijdag.

Finale Drieban-
den kampioen-
schap Akersloot
Akersloot - Vrijdag 4 en za-
terdag 5 april wordt de finale 
van het Akerslootse Drie-
banden kampioenschap ge-
speeld.
Na de voorronden waar zo’n 
kleine zeventig deelnemers 
aan meededen en de halve 
finales zijn de acht finalisten 
bekend geworden. 
Zij strijden twee avonden lang 
om de beste driebandenspe-
ler van Akersloot te worden 
tijdens dit negentiende kam-
pioenschap van Akersloot. 
Dit alles geschied in biljart-
centrum De Vriendschap in 
Akersloot.
De finalisten zijn : Theo Oud: 
26 caramboles, Han Duin: 23, 
Klaas Jongeneel: 21, Hans 
Verduin: 17, Jack Veldt: 17, Rick 
de Rooij: 17, Siem Schoon: 15 
en Arno Mossinkoff 15.

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 6 april is er 
weer een  wandeling van Amak. 
De wandeling is een wandeling 
bij ‘Zonder Blaren Sportief Ver-
der’ in Koog aan de Zaan en is 15 
km lang. Het vertrek is om 9.30 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/ hoek Raadhuisweg. Be-
langstellenden zijn van welkom.
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De corifeeen Cees Liefting en 
Ber Veldt liepen direct warm voor 
dit plan en ook nieuwkomer Jan 
Hans Berg was meteen enthou-
siast. Nadat de eerste wedstrijd 
met maar liefst 14–0 werd ver-
loren, ontwaakte bij het team 
de ware driebandenspirit die 
vele prachtige prijzen opleverde 
en ontzag bij de tegenstander. 
Ab Schuit heeft zich onsterfelijk 
gemaakt als ‘losse banden spe-
cialist’ en Cees en Ber speelden 
moyennes, die deden denken 
aan hun glorietijd. Nieuwkomer 
Jan Hans Berg deed als derde 
man uitstekend werk en haalde 

menig punt binnen. Op 17 en 18 
mei speelt het team de regionale 
in Zaandam en volgend jaar wel-
licht in de B1 klasse bij de echte 
toppers.
Het libreteam bestaande uit Jan 
Visser, Frans Peperkamp, Gertjan 
Beentjes, Piet de Graaf, en Jan 
Levering zijn voor het tweede jaar 
kampioen geworden in de C1 
klasse van het district Alkmaar. 
Van de 72 gespeelde partijen 
werden er 43 gewonnen, er was 
1 remisepartij en 23 verliespartij-
en. De einduitslag was 102 pun-
ten voor en 66 tegen. In mei gaat 
het team regionaal spelen.

Driebandenteam Onder 
Ons districtskampioen
Castricum - Dit seizoen heeft Onder Ons sinds jaren weer een 
driebandenteam. Een initiatief van Ab Schuit die een jaar ge-
leden de club kwam versterken. Voor Ab is driebanden z’n lust 
en z’n leven en dat steekt hij ook niet onder stoelen of ban-
ken.

Het driebandenteam en het libre-team gezamenlijk op de foto. (Foto: 
Giel de Reus).

Vitesse’22 houdt druk 
op koploper Kennemers
Castricum - In de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse 
is na afgelopen zondag weinig veranderd. Koploper De Ken-
nemers maakte geen fout thuis tegen Hellas Sport. Vitesse’22 
hield de druk op De Kennemers door uit bij laagvlieger Zee-
burgia de winst te pakken. In Amsterdam werd het 0-3.

Met de verloren thuiswedstrijd 
tegen Zeeburgia in het achter-
hoofd was het zaak om de volle 
winst te pakken. Alleen bij winst 
zou het kampioenschap nog in 
het vizier blijven. Inzet was dus 
het codewoord. Op een moei-
lijk bespeelbaar veld werd er 
flink gebuffeld, wat resulteerde 
in een voorsprong. Milo Cre-
mers schoot een afgeslagen bal 
onberispelijk in de hoek (0-1). 
Zeeburgia voetbalde sterk en 
kreeg de nodige grote kansen, 
maar had moeite de moeilijk 
passeerbare Koekkoek te ver-
schalken. Vitesse’22 hield een 
licht veldoverwicht, zonder dat 
er echt goed gevoetbald werd. 
Dit overwicht kwam ook terug 
op het scorebord. Lennert Been-
tjes nam een voorzet van links 
ineens op de pantoffel en schoot 
á la Van Basten de bal tegen de 
netten. Niet lang na deze 0-2 

werd er afgefloten voor de rust. 
Na rust liet Vitesse’22 de Am-
sterdammers komen en stichtte 
gevaar uit de counter. Waar 
Koekkoek achterin een hoofd-
rol opeistte, deed Beentjes dat 
voorin. Na een lange bal naar 
voren won Beentjes het duel 
met de clowneske keeper van 
Zeeburgia en lobte de bal over 
een meeverdedigende Amster-
dammer. Na deze 0-3 bleef Zee-
burgia aandringen, maar miste 
de finesse voorin om te scoren.

Met nog drie wedstrijden staat 
Vitesse’22 op drie punten van De 
Kennemers. Het is dus zaak om 
de komende drie wedstrijden te 
winnen en hopen dat De Ken-
nemers onderweg punten laat 
liggen. Mocht het dat een utopie 
blijken, is er nog altijd de promo-
tie mogelijk via de weg van de 
nacompetitie.

Aquafit zwemt meerkamp
Castricum - Zondag 30 maart 
was de derde en laatste ronde 
van de meerkamp van dit sei-
zoen. Deze wedstrijd werd ge-
zwommen in De Witte Brug. Bij 
de meisjes min 4 en later werd 
de 50 vrij de 50 rug en de 100 
wissel gezwommen. Serena Stel 
won goud op deze 50 vrij en 100 
wissel. Sascha Rozemeijer won 
zilver op de 50 vrij en de 50 rug. 
Deze afstanden werden ook ge-
zwommen door Myrthe Bouma, 
Jasper Garstman, Denise Laan 
en Kaylin Stel in goede tijden. 
Bij de jongens min 5,6 stond 
de 50 school de 100 vrij en de 
50 vlinder op het programma. 
David van der Veen won zilver 
op de 100 vrij. Melle Zijp, Perry 
Warenhoven en Martin Hogema 
zwommen de 50 school en de 
100 vrij ze deden voor het eerst 
mee aan een wedstrijd en het 
ging heel goed. Bij de meisjes 
min 5, jun 1 werd Leanne Roze-
meijer 2e op de 50 rug in een 
nieuw clubrecord 42.10 en ook 

2e bij de 100 wissel. Renske 
Weeda won brons op de 100 
vlinder. Bij de meisjes jun 2 en 
later won Lisan Dekker brons op 
de 50 rug. Fabien Hogema won 
goud op de 100 wissel en zilver 
op de 50 vrij. Marlotte Wester 
zwom naar 2x zilver op de 50 
vrij en de 100 wissel. Eline van 
Riet won brons op die 100 wis-
sel. Natascha Rietbroek won zil-
ver op de 200 vrij en Soraya Tak 
brons. Bij de jongens jun 1 en 
later zwom Sammie Leyen naar 
zilver op de 50 vrij en brons op 
de 200 vrij. Cornee Rozemeijer 
won ook zilver en brons op deze 
afstanden. Arno Garstman won 
brons op de 50 school. Wessel 
Weeda won goud op de 200 vrij. 
Bij de dames zwom Lisette Wes-
ter naar 2x zilver op de 50 rug en 
de 50 vrij. Milou van Riet werd 
3e  op deze 50 vrij en zwom naar 
goud op de 200 vrij. Linda Stoe-
velaar werd 3e op de 100 wissel. 
Bij de heren won Nico Rozeme-
ijer brons op de 200 vrij.  

Eindelijk vervolg WK Mini’s
Castricum - Nadat de voor-
jaarsvakantie erop zat, waren de 
weergoden niet echt goed ge-
zind. Twee weken op rij werd de 
wk afgelast. Eindelijk was het dan 
zo ver en kreeg de competitie zijn 
vervolg. Dit tot grote vreugde van 
de deelnemertjes. Het was dan 
weliswaar niet het mooiste weer 
wat men zich kan wensen maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Na zo’n vier weken stilstand 
moest alle energie eruit en gooi-
den de jongens en de meisjes al-
les in de strijd om een spannend 

vervolg aan het wk te geven. Met 
rode wangen van inspanning 
konden de spelertjes in de rust 
even bijtanken onder het genot 
van een glaasje limonade om 
zich daarna te begeven naar het 
‘grote doel’ waar ze met z’n allen 
op de foto mochten. 
Daarna ging de tweede partij van 
start en ook die zorgde weer voor 
een hoop voetbalplezier. 
Na de wedstrijd een frisse dou-
che en een glaasje limonade en 
de voetbalochtend zat er alweer 
op.

Eerste Bixi wedstrijd 
bij rijvereniging
Starrenburg
Castricum - Bij rijvereniging 
Starrenburg wordt voor het eerst 
een Bixi wedstrijd gehouden.
Bixi proeven zijn bedoeld voor de 
jeugdige beginnende ruitertjes. 
De allerkleinsten leren zo op een 
verantwoorde manier om te gaan 
met de pony’s en paarden.
Zo doen zij de oefeningen niet 
bij de letters in de rijbaan maar 
hebben zij plaatjes zoals een aap, 
hond, egel en een muis.
Ze moeten tussen balkjes door-
rijden, om pionnen heen slalom-
men en op en afstappen en een 
stukje met hun paard lopen.
Sommigen kunnen dat al hele-
maal los en zonder begeleider en 
bij de anderen mag er een bege-
leider meelopen.
Er is de afgelopen weken al enorm 
getraind, en op 6 april worden de 
pony’s ook mooi versierd.
De meer gevorderde ruiters doen 
ook mee; de wedstrijd begint om 
half tien en de Bixi begint om half 
twaalf.
Starrenburg is te vinden aan de 
Korte Brakersweg naast de Jac. 
P. Thijsse school. 
Voor meer info kijk op www.
lrpcstarrenburg.nl.

Arienne bij het bordje Boom.

Corso beloont 
jeugd FCC
Castricum - Bioscoop Corso 
verraste afgelopen woensdag de 
jeugd van FCC met een bioscoop-
bon voor hun inbreng aan de jon-
gere pupillen. De D-pupillen die 
iedere woensdagmiddag meehel-
pen training te geven of zondag-
morgen een wedstrijd fluiten voor 
de allerkleinste mini’s kregen dit 
cadeau voor hun inspanningen. 
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zondag 6 april 14.00 uur:

Limmen - Berdos
wedstrijdsponsor:	 dennis Beentjes
 interieurBouw keuken enz.

pupil	van	de	week:	 Bas de wiLdt (LiMMen d2)

Vrouwen van VV Limmen 
blijven trots aan kop staan
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn uit tegen Duinrand 
S niet verder gekomen dan 2-2. 
Maar het team blijft toch trots 
aan kop staan.
Na de vele afgelastingen mocht 
er afgelopen zondag eindelijk 
weer eens gevoetbald worden 
door de ambitieuze vrouwen. 
Tegenstanders waren de dames 
van Duinrand S. Eerder dit sei-
zoen werd er in Schoorl al eens 
gewonnen. Maar de dames van 
Duinrand doen ook nog mee in 
de race om het kampioenschap, 
dus het beloofde opnieuw een 
zware pot te worden. 
Op het drassige B-veld in Schoorl, 
begon Limmen direct goed. Het 
was Yvonne die Judith op rechts 
diep stuurde. Zij kapte haar te-
genstandster uit en passeerde 
de keepster met een geplaatste 
roller in de verre hoek: 0-1, een 
mooi opsteker, zo vroeg in de 
wedstrijd. 
Daarna bleef Limmen de betere 
ploeg. Speelster Nathalie Hol-
lenberg: “Duinrand probeerde 
ons spel te ontregelen door het 
maken van (soms forse) overtre-
dingen. Maar wij lieten ons niet 
zomaar van de bal zetten.” Na 
een overtreding op Marije Min, 
was het Hollenberg die met een 
fraai benutte vrije trap de Duin-
rand keepster kansloos liet, 0-2. 
Daarna kreeg het team nog en-
kele kansen met name voor Nikki 

Kuijs en Min, maar deze ballen 
gingen helaas voor de fans langs 
de kant niet in het doel. Zo was 
de ruststand 0-2. Na de pauze 
leek de wind in eens flink toe-
genomen, zo kwam het dat Lim-
men de tweede helft begon met 
een fikse tegenwind. Hollenberg: 
“Dit is bij damesvoetbal toch al-
tijd een nadeel. We begonnen 
niet scherp genoeg, daardoor 
lieten we het initiatief het eerste 
kwartier aan Duinrand. Zij wisten 
toen ook de aansluitingstreffer te 
maken. Dit was toch wel een te-
genvaller, maar we lieten ons niet 
van de wijs brengen.”
Helaas voor Limmen werd het 
toch 2-2 doordat een corner van 
Duinrand via een Limmers been 
het doel in belandde. Hollenberg: 
“Hierna zetten wij weer aan, om 
toch nog met de drie punten naar 
Limmen terug te keren. Maar de 
kansen die we kregen gingen er 
helaas niet in. Zo bleef het 2-2.”
Komende zondag komen de da-
mes van Duinrand alweer op be-
zoek in Limmen. Hollenberg: “We 
moeten dan laten zien, waarom 
wij degenen zijn die bovenaan 
staan in de competitie. Met goed 
voetbal en de volle 100% inzet 
moet het lukken om de drie pun-
ten op Dampegheest te laten! We 
hopen dat er veel fans komen 
kijken. Het duel begint zondag 
6 april om 14:00 uur. We kunnen 
uw steun goed gebruiken.”

Fraaie winst voor VV Limmen
Limmen - Limmen 1 heeft via 
een 2-4 overwinning in en tegen 
Bergen de koppositie in de vierde 
klasse A behouden. Op de zege 
viel niet veel af te dingen, al zakte 
het spel van Limmen na de pauze 
naar een bedenkelijk peil. 
Daar tegenover stond een prima 
eerste deel waarin Limmen op de 
uiterst lastig bespeelbare gras-
mat geen twijfel over de krachts-
verhoudingen liet bestaan. Al in 
de eerste minuut was Limmen 
dichtbij de openingstreffer toen 
Gido Meijer zijn geluk beproefde 
met een schot van afstand. Via 
de paal caramboleerde de bal 
het veld weer in. Zestig tellen la-
ter was het wel raak. Bijna van de 
zijlijn joeg Koen Nijman het leer 
voor, waarbij de bal over de kee-
per zeilde en via de paal in het 
doel terechtkwam: 0-1. 
Gesteund door die vroege voor-
sprong nam Limmen de teugels 
stevig in handen en vijf minuten 
na de openingstreffer verdub-
belde Limmen de voorsprong. 
Dit keer trok René Hof de bal 
scherp voor het doel en was 
Jeroen Veldt ter plekke om zijn 
traditionele doelpunt weer mee 
te pikken: 0-2. Het pleit voor Ber-
gen dat het ondanks de penibele 
positie waarin de ploeg zich be-

vindt nooit naar grove middelen 
greep om Limmen af te stop-
pen. Gevolg was wel dat Limmen 
nog enkele prima kansen kreeg 
om de voorsprong verder uit te 
breiden. Nadat er al een aantal 
mogelijkheden onbenut waren 
gebleven, liep het team na een 
half uur verder uit. Dit keer was 
de voorzet van Ron van Stralen 
op maat gesneden voor Martijn 
de Haan, die vervolgens hard en 
fraai raakschoot. Invaller-doel-
man Erwin Molenaar (Edwin den 
Breejen was een weekend weg) 
kweet zich aan de overzijde van 
het veld prima van zijn taak en 
deed het weinige werk dat hij 
kreeg naar behoren. 
In de rust euforie alom in de 
kleedkamer en die werd vlak na 
rust nog groter toen De Haan 
goed profiteerde van goed stoor-
werk van de gehele voorhoede: 
0-4. 
De tweede helft viel Limmen 
sterk terug en kon de thuisploeg 
twee keer scoren. Maar dat inte-
resseerde de fans na afloop niet 
zoveel, wat telt is dat Limmen 
de trotse koploper blijft. Zondag 
wordt er tegen Berdos gespeeld. 
Limmen staat na  19 duels samen 
met Hollandia T aan kop. Vios 
volgt op twee punten.   

Castricum - Komende zondag 
gaat in diverse klassen en onder-
delen weer de landelijke tennis-
competitie van start. Amper de 
koude winter ontvlucht zal het 
eerste mixteam van TV Castricum 
haar campagne beginnen op de 
kunstgrasbanen van De Dog 
in Uitgeest. TVC 1 speelt zoals 
de afgelopen jaren in de vijfde 
klasse, waar tegenstanders van 
diverse pluimage actief zijn.
Met kopman Roy Boontje als 
sterkste speler (vorig jaar afwezig 
vanwege een slepende blessure) 
en de nieuwe, jeugdige, aanwinst 
Cynthia Lustig zijn de verwach-
tingen dit jaar hooggespannen. 
Het gemengde team bestaat 
verder uit de vaste krachten Da-
nielle Veenman, Caroline Terstal, 
Dennis Boontje en Jean-Jacques 
Ziedses Des Plantes. 
In het vervolg van het program-
ma zullen naast drie thuiswed-

strijden ook nog uitwedstrijden 
volgen tegen Alkmaar, KZTV en 
Pim Mulier. KZTV huist in Koog 
aan de Zaan en heeft, eveneens 
als De Dog, de beschikking over 
kunstgrasbanen. Over de kansen 
van TVC 1 laten de spelers zich 
voorzichtig uit. 

Playing captain Ziedses Des 
Plantes: “Kunstgras is voor de 
meesten van ons niet een favo-
riete ondergrond, maar er zijn 
vijf ontmoetingen die op gravel 
zullen worden afgewerkt; in die 
ontmoetingen moeten we pro-
beren onze winst te pakken. Wat 
belangrijk is, is of we blessurevrij 
blijven. Caroline en Cynthia zijn 
rond de 20 jaar maar de overi-
gen rond de 40 en dan word je 
nu eenmaal gevoeliger voor bles-
sures.” De tijd zal leren of TVC1 
zich staande weet te houden in 
deze poule.

TV Castricum 1 begint 
campagne op kunstgras

Openings-
toernooi TVC
Castricum - Afgelopen zondag 
is het openingstoernooi gespeeld 
voor het nieuwe seizoen van Ten-
nisvereniging Castricum. De dag 
startte met een warming-up voor 
alle deelnemers. De drie tennisle-
raren van TVC hebben weer voor 
een zeer geslaagde tennisclinic 
gezorgd. Dit jaar is er ook een 
clubcompetitie. Die begint half 
juni en loopt tot het einde van 
het seizoen. Men speelt vier tot 
acht wedstrijden. Deze compe-
titie is voor iedere speelsterkte. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.tvcastricum.nl.

Salsadansschool Happy 
Time start salsacursus
Castricum - Salsadansschool 
Happy Time van Henry Menes 
start vrijdag 4 april weer een 
nieuwe cursus salsa en merin-
gue dansen voor volwassenen. 
Stellen, echtparen en ook singles 
kunnen meedoen met de een-
voudige en leerzame lessen 
en in twaalf lessen leren hoe leuk  
het is om te dansen met een part-
ner op spaanstalige muziek.
Na de lessen kan men oefenen 
met de partner of geoefende 
dansers tijdens het Salsa Café 

elke vrijdag na de danslessen. 
Ook voor gevorderde salsadan-
sers is er de mogelijkheid om 
op vrijdag lessen te nemen in de 
andere danszaal en aansluitend 
vrij te dansen op muziek van de 
speciale salsa-dj’s. De lessen 
worden gegeven bij Danscen-
trum Luut Griffioen, Dorpsstraat 
72 te Castricum.

Mail voor meer informatie naar 
h.menes1@chello.nl of bel 06-
26768424/023-5313215.

Broer en zus 
in de finale
Castricum - Afgelopen week-
end werden in Luyksgestel de 
eerste topcompetitie verreden 
van de fietscross (BMX). Bob 
van Westerop, die in de crui-
serklasse 30-39 uitkomt deed 
het goed nadat hij te kampen 
had gehad met een blessure.
Hij kwam de manches en 
de halve finale mooi door. In 
de finale had hij echter een 
slechte starten veroverde een 
vijfde plaats. Zijn zus Loes, die 
in twee klasses uitkomt, kwam  
bij de Elite niet verder dan de 
manches.Maar bij de Cruiser 
deed ze het uitstekend. Loes 
behaalde in de halve finale 
een mooie derde plek waarna 
ze doorstroomde na de fi-
nale. In de finale kwam Loes 
als achtste over de streep. In 
het weekend van 5 en 6 april 
zullen broer en zus afreizen 
naar Oss, waar zij zich moe-
ten kwalificeren voor het N.K 
in Heiloo, het E.K in Duitsland 
en het W.K in China.

Red Stars wint  
oefenwedstrijd
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zondag de eerste wed-
strijd van het seizoen gewon-
nen. Uit bij vierdeklasser Ter-
rasvogels in Santpoort-Noord 
werd het 3-7. Het stond lange 
tijd 1-1, maar in de zesde in-
ning brak Mark Kuijper, die 
na 7,5 jaar afwezigheid terug-
keerde op het honkbalveld, 
met een tweehonkslag de ban: 
1-3. Vervolgens liep Red Stars, 
dat komend seizoen acteert in 
de vijfde klasse, uit tot 3-7.
Komend weekend zijn de Cas-
tricummers gastheer van een 
tweedaags toernooi op de 
Puikman en nemen het op te-
gen OVVO (Amsterdam), Pira-
tes (Amsterdam), The Batters 
(Putte) en Radboud Rangers 
(Nijmegen). De eerste compe-
titiewedstrijd is op zondag 13 
april, uit bij Sparks Haarlem.



2 april 2008  pagina 37

Geen verlenging kampioenschap voor jubilerend CAS RC

Dukes kapen finaleplaats 
in de laatste minuut weg
Castricum - Na de verloren 
eerste play-off werd bij de Cas-
tricumse Rugby Club orde op 
zaken gesteld. Hoe ernstig waren 
de blessures van spelbepalers 
Edward Kelsey en Storm Carroll? 
Wie waren beschikbaar om de 
lege plekken op te vullen? Hoe 
moest de moraal in het team naar 
een ‘winning mood’ worden om-
gezet? 
Met hard trainen en een flinke 
hersenpijniging kreeg trainer/
coach Gavin Roberts toch alles op 
een rijtje. Kelsey en Carroll kon-
den gewoon beginnen en het was 
erop of eronder en niet anders 
in Den Bosch. Negenenzeventig 
minuten lang zag het er voor de 
Castricummers rooskleurig uit, al-
thans voor een derde beslissende 
wedstrijd op eigen veld. In de al-
lerlaatste seconde werd alle hoop 
aan diggelen geschoten door een 
benutte penalty van oud CAS RC-
speler Bart Viguurs. Het 21 – 21 
gelijkspel was voor de Dukes vol-
doende om voor het eerst in de 
historie een kans op de landstitel 
te maken.
Roberts had een gemengd seizoen 
achter de kiezen. De achtvoudige 
landskampioen, waarvan de laat-
ste vijf titels op rij, zag zich achter-
volgd en bewust van het feit dat 
kampioen blijven veel moeilijker is 
dan kampioen worden. Een ware 
blessuregolf teisterde zijn ploeg 
het hele seizoen, maar daartegen-
over stond dat er veel jeugd uit ei-
gen kweek doorbrak op het hoog-
ste niveau. Uiteraard zullen allerlei 
excuses de revue passeren, maar 
daar neemt Roberts al het hele 
seizoen geen genoegen mee. De 
ploeg die het veld betreedt moet 
voor de overwinning zorgen en 
dat is gewoonweg in deze jaar-
gang niet voldoende gelukt.
Louis du Plessis ontbrak vanwege 
een schouderoperatie vrijwel het 
hele seizoen. In de slotfase maak-

te hij zijn rentree en speelde in 
de tweede play-off in Den Bosch 
zelfs in de basis. Met zijn onvoor-
spelbare kicks en snelle breaks 
weet hij menig tegenstander in 
verwarring te brengen. De eerste 
penalty van de wedstrijd was aan 
hem echter niet besteed. 
Na een klein kwartier spelen 
openden de Castricummers wel 
de score in Brabant. Een goede 
drive uit een line-out werd door 
Wesley Mulder met een vijfpun-
ter beloond. Carroll verzuimde 
de conversie te benutten. Na een 
half uur werd een Bossche aanval 
foutief afgestopt en moest Carroll 
met geel tien minuten langs de 
zijlijn toekijken. De Dukes profi-
teerden direct van het overtal en 
lieten snelheidsduivel (ook oud 
CAS RC) Wilco Kunnen gelijkma-
ken. Een kleine minuut later was 
de herhaling, echter op het sco-
rebord telde deze score gewoon 
als nieuw en was er de voor-
sprong voor de thuisploeg met 10 
– 5. Nog voor de rust zette CAS 
RC echter weer orde op zaken 
en schoot Andrew Marsden zijn 
makkers via twee strafschoppen 
weer naar 10 – 11.
In de tweede helft zetten de Cas-
tricummers de opmars voort en 
uit een nieuwe drive wist Joe Hu-
tana te scoren en nu verzilverde 
Marsden ook de conversie. In 
het laatste half uur van de span-
nende ontmoeting werd hevig 
om de winst gestreden. Bart Vi-
guurs benutte een penalty en de 
thuisploeg kroop dichterbij naar 
13 – 18. Even later wist Van Zon 
in de hoek zijn gewicht beter te 
gebruiken en dook naar 18 – 18. 
Het opportuun spelende Dukes 
dwong in het laatste kwartier op-
nieuw geluk af. Het werd minder 
streng bestraft voor overtredingen 
en pas in de laatste minuut mocht 
Marsden voor de laatste maal 
aanleggen. De luidkeelse Bossche 

aanmoedigingen verstomden toen 
het 18 – 21 werd. In de commotie 
van toch nog die derde wedstrijd 
afdwingen beging Castricum de 
meest zondige fout; een overtre-
ding in goed bereik van de palen. 
Bart Viguurs was net als vorige 
week koelbloedig en bracht een 
uitbarsting van geluk en verras-
sing teweeg toen hij er 21 – 21 
van maakte. 
Dolgelukkig vielen de Bosschena-
ren elkaar in de armen, waar de 
Castricummers gedesillusioneerd 
achterbleven. Het arbitrale trio liet 
zelfs de benodigde blessuretijd 
achterwege in al het tumult. De 
grote verrassing van het seizoen 
was er dan toch van gekomen. 
Langer al werd gespeculeerd op 
een verval van titelverdediger CAS 
RC, maar nu hadden de Dukes 
dan toch door het harnas van de 
Castricummers heengeprikt. En 
waar Hilversum en ’t Gooi nog een 
derde partij nodig hebben om een 
finaleplaats te bemachtigen, kon 
de veelvoudige landskampioen er 
geen zesde achtereenvolgende fi-
naleplaats meer uitslepen.
De colts hadden het ook niet 
gemakkelijk in Zeeland en ver-
loren, maar zij kunnen zich nog 
steeds plaatsen voor de strijd 
om de landstitel en het vorig jaar 
veroverde kampioenschap ver-
dedigen. Het Driede deed goede 
zaken zonder te spelen. Directe 
concurrent Hilversum 3 verkoos 
het aanmoedigen van hun hoofd-
macht boven de belangen van 
eventuele degradatie en ziet nu 
vijf strafpunten tegemoet, waar 
CAS RC de overwinning claimt. 
Zondag staat voor de colts in het 
teken van de halve finale, het 
Driede moet nogmaals goede 
zaken doen in Purmerend bij Wa-
terland en de Shadows spelen op 
Wouterland tegen AAC. Kick-off 
tijden vindt men in de loop van de 
week op www.casrc.nl.

Schitterend debuut Hilda 
Kibet bij het WK cross
Castricum - AV Castricum at-
lete Hilda Kibet heeft bij de we-
reldkampioenschappen cross in 
Edinburgh een prachtige vijfde 
plaats behaald. Met deze pres-
tatie in haar eerste internationale 
kampioenschap overtrof zij ie-
ders verwachtingen. 
De organisatoren hadden in het 
Holyroodpark van de Schotse 
hoofdstad de deelnemers een ui-
termate selectief parcours voor-
geschoteld; flink geaccidenteerd 
en vlak voor de meet een forse 
klim. Daarnaast had de regen 
van de afgelopen dagen z’n werk 
gedaan en de ondergrond nog 
zwaarder gemaakt. 
De wedstrijd ging over bijna 
acht kilometer, waarbij de atle-
ten twee kleine en twee grote 
ronden moesten afleggen. In het 
ijzersterke deelnemersveld, een 
wereldkampioenschap meer dan 
waardig, ontbrandde de echte 
strijd na zo’n vijftien minuten. 
De steile klim in het parcours 
bleek een ware scherprechter 
die het veld uiteen sloeg. Kibet 
liep op dat moment op de elfde 
positie. De 27-jarige AVC-atlete 
kende een sterk slotakkoord. In 
de laatste kilometers wist zij nog 
een zestal concurrentes te ach-
terhalen en daarmee een feno-
menale vijfde plaats veilig te stel-
len. Zij bedwong de bijna acht 
loodzware kilometers in 25.35 
minuten en moest daarmee de 

Ethiopische winnares Tirunesh 
Dibaba slechts 25 seconden voor 
zich dulden. 
Hilda Kibet richt zich vanaf nu op 
een tien kilometer wedstrijd in Is-
tanbul die op 12 april op het pro-
gramma staat. Daar hoopt zij te 
voldoen aan de limiet van 31.22 
minuten voor deelname aan de 
Olympische Spelen in Peking. 
Na een stevige trainingsstage in 
Kenia had Hugo van den Broek 
gekozen voor de deelname aan 
de Venloop in het Limburgse 
Venlo. De AVC-atleet bereikte 
op de halve marathon in 1.05.18 
een dertiende plaats. In het door 
Afrikaanse atleten gedomineerde 
topveld werd hij daarmee vierde 
Nederlander. 
In Zandvoort beleefde de Cir-
cuit Run zijn eerste editie. Op 
de twaalf kilometer behaalden 
verschillende AVC-atleten hier 
aansprekende resultaten. Op 
zo’n 20 seconden van de win-
naar kwam Tom Wiggers in 38.26 
minuten als vierde over de meet, 
op korte afstand gevolgd door 
Michel Butter. De ingehouden 
lopende drievoudig Nederlands 
kampioen kwam tot een eind-
tijd van 38.47 minuten. Peter Res 
sloot zijn wedstrijd af in 40.03 mi-
nuten. Bij de masters reikte Peter 
ter Sluis in zijn categorie naar het 
podium. Met zijn tijd van 44.36 
minuten bereikte de Castricum-
mer een fraaie tweede stek.

Welpen gaan los bij Helios
Castricum - Kinderen die wel 
van een sportief feestje houden, 
kunnen op zaterdagmiddag 12 
april terecht bij korfbalvereniging 
Helios. Kinderen uit de groepen 
1, 2 en 3 van alle scholen uit 
Castricum en omgeving kunnen 
meedoen. 
Er is veel te beleven: een sportief 
spellencircuit, er is een clown, 
een poppenkast en een leuke 
korfbaldemonstratie. De ouders 

zijn ook welkom om naar de pres-
taties van hun ‘welpen’ te kijken. 
Aan het einde van de middag ligt 
er een mooi certificaat voor de 
deelnemers klaar. 
De Welpenspeldag wordt gehou-
den op het veld van Helios op 
Sportpark Noord-End van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Deelname is 
gratis. Aanmelden kan via het 
volgende e-mailadres: gjm-
schoorl@wanadoo.nl.

Tourclub Limmen start 
nieuwe seizoen met rit

De tocht gaat over de sluizen van 
IJmuiden en ook Het Kopje van 
Bloemendaal ligt op de route. 
Na de boulevard van Zandvoort 
wordt er in Bentveld gepauzeerd 
voor een koffiestop.
Na de koffie wordt er gefietst 
richting Haarlemmermeerpolder. 
Via Vijfhuizen en Haarlemmerlie-
de steken de deelnemers bij het 

pontje Buitenhuizen het Noord-
zeekanaal weer over. Deelname 
is gratis voor leden en aanko-
mende leden.
Tourclub Limmen bestaat ruim 
30 jaar heeft  260 leden. Iedere 
zondagochtend wordt er gefietst 
in twee groepen. Om 8.30 uur 
starten de fietsers die heel snel 
willen fietsen en 8.45 uur voor 

hen die het wat kalmer aan wil-
len doen. De groepen vertrekken 
vanaf de hoek Visweg/Oosterzij-
weg. Elke eerste zondag van de 
maand wordt er een toertocht 
georganiseerd van ongeveer 100 
km, maar deze ritten vertrekken 
om 8.00 uur bij café de Lantaarn. 
In het eerste weekend van juni 
gaat de club voor een driedaagse 
fietstocht naar Nordhorn (Duits-
land). De contributie van de club 
bedraagt 10,00 euro per jaar. 
Voor meer informatie zie website: 
www.tourclublimmen.nl.

Limmen - Zondag 6 april organiseert Tourclub Limmen zijn 
eerste toertocht van dit seizoen. Het vertrek is om 8.00 uur 
vanaf Café De Lantaarn en de afstand bedraagt ongeveer 100 
km. De snelheid zal om en nabij de 30 km/uur liggen.



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
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Nieuwe voorzitter 
Overleggroep Buiten-
gebied Castricum
Dave van Ooijen is de nieuwe voorzitter 
van de OBC, de Overleggroep Buitenge-
bied Castricum. De OBC is een platform 
voor de vele groeperingen en individuen uit 
de gemeente Castricum die het buitenge-
bied een warm hart toedragen. Van Ooijen 
woont in Castricum en werkt in Den Haag, 
als hoofd van het Kenniscentrum voor de 
Grote Steden van het Nicis Institute. Daar-
voor was hij onder meer werkzaam bij de 
dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
van de gemeente Amsterdam. 
‘Mijn werkervaring ligt vooral in het stede-
lijk domein. De verkennende gesprekken 
die ik over de OBC heb gevoerd, onder 
meer met wethouder Portegies en de se-
cretaris van de OBC, hebben me enthousi-
ast gemaakt voor de rol van - vooral tech-
nisch - voorzitter van de overleggroep. Het 
is natuurlijk ook een mooie gelegenheid op 
die manier intensiever bezig te zijn met mijn 
eigen woon- en leefomgeving. Bovendien 
sluit de thematiek van de OBC goed aan 
bij mijn persoonlijke belangstelling voor mi-
lieu, natuur en het landelijk gebied. De stad 
en het landelijk gebied beïnvloeden elkaar 
en zijn ook wederzijds afhankelijk van el-
kaar. Samenwerking is essentieel om de sa-
menhangende kwaliteit van beide te kun-
nen vergroten. De diverse groeperingen in 
de OBC spelen een belangrijke rol om die 
kwaliteit gezamenlijk te verbeteren.’
Dave van Ooijen is de opvolger van Her-
man Verhagen, die sinds de oprichting van 
de OBC als voorzitter fungeerde. Verhagen 
gaf onlangs aan wethouder Portegies en de 
agendacommissie van de OBC te kennen 
de voorzittershamer te willen neerleggen. 
Hij acht het een goede zaak als er een frisse 
wind waait. 
 ‘Ik ben altijd met veel plezier voorzitter van 
deze overleggroep geweest. De discussies 
tussen de spreekbuizen van de verschillen-
de belangengroepen zijn vaak pittig, maar 
dat is onvermijdelijk in een gebied met zo 
veel kwaliteiten, ontwikkelingen en ruimte-
druk. Flinke debatten zijn goed, maar het is 
ook goed steeds weer te proberen bruggen 
te slaan.’ 

Voorzitter Dave van Ooijen van de OBC

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

Brandweer Castricum bestaat uit de drie 
posten Akersloot, Castricum en Lim-
men. Als u wilt weten wat werken bij 
de brandweer inhoudt, kom dan naar de 
open dagen. Laat u inspireren door de 
leden van het korps en hun ervaringen 
bij de brandweer. Op deze dagen kunt u 
al uw vragen kwijt aan onze mensen en 
uw belangstelling kenbaar maken. Ver-
der worden er brandweerdemonstraties 
gehouden. Dit is natuurlijk ook leuk voor 
kinderen. Wij heten u in ieder geval van 
harte welkom!

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



Agenda
Raadsplein
3 april 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Discussienota ongelijkheid omslag wegenheffing
20:30 - 21:00 Initiatiefvoorstel GroenLinks inzake gezondheidsschade door

vliegtuiglawaai
20:30 - 21:00 Diverse Verordeningen:

Verordening Cliëntenparticipatie WWB
Afstemmingsverordening WWB
Reïntegratieverordening WWB
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang

21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen 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 

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

Agenda raadsactiviteiten 10 april 2008
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Fase document Zanderij
20:30 - 21:00 Startnotitie lokaal volksgezondheidsbeleid
21:00 - 22:30 WMO-beleid

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 aware 
‘ 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 vóór 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, zan-

geres Sophie van der Stok en zanger 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 ge-
dronken en gegeten kan worden en er is 
een loterij met verschillende grote en kleine 
prijzen. In het gemeentehuis 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.

Omleiding Soomerwegh
De werkzaamheden aan de rotonde op de 
Zeeweg verlopen volgens schema. Op 3 
april start aannemer KWS met het maken 
van de aansluiting met de westelijke rijbaan 
van de Soomerwegh. Vanaf 3 april is dan 
geen verkeer meer mogelijk in de richting 
Castricum over de Soomerwegh. Het ver-
keer wordt omgeleid via Bakkum.
Na realisatie van de aansluiting op de wes-
telijke rijbaan wordt deze rijbaan, tot aan 
de kruising met de Walstro, voorzien van 
een laag geluidsreducerend asfalt. Deze 
werkzaamheden nemen ongeveer vier en 
een halve week in beslag. Dit is wel af-
hankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij slecht weer kan de planning in tijd uit-
lopen. Over deze periode van vier en een 
halve week, is geen verkeer mogelijk over 
de Soomerwegh naar Castricum. 

In het weekend van 26 en 27 april of 3 en 
4 mei start de laatste fase van de aanleg 
van de rotonde en wordt de aansluiting ge-
maakt met de oostelijke rijbaan. Verkeer dat 
Castricum wil verlaten is dan niet mogelijk 
via de Soomerwegh. Ook het uitgaande 
verkeer wordt omgeleid via Bakkum. Ver-
keer vanuit Castricum via de Soomerwegh 
is alleen niet mogelijk in het weekend dat 
de aansluiting met de oostelijke rijbaan 
wordt gemaakt. Direct aansluitend wordt 
het oostelijke deel van de rijbaan van de 
Soomerwegh voorzien van geluidsreduce-
rend asfalt. 
Hierna wordt de aansluiting gemaakt met 
de zuidelijke rijbaan van de Zeeweg ter 
hoogte van de bypass. Deze werkzaam-
heden nemen ongeveer drie weken in be-
slag.

Werkzaamheden C.F. Smeetslaan/
Soomerwegh lopen uit
De werkzaamheden aan de nieuwe roton-
des aan de C.F. Smeetslaan/Soomerwegh 
lopen uit. Het aanleveren van benodigde 
materialen laat in veel gevallen op zich 
wachten, waardoor de werkzaamhe-
den stagneren. De uitvoering van enkele 
werkzaamheden zijn ook afhankelijk van 
de goedkeuring van het beeldkwaliteit-
plan. Zolang hier geen goedkeuring voor 
is, kunnen sommige werkzaamheden niet 
worden uitgevoerd en worden later uitge-
voerd.

Vervolgens starten medio mei de werk-
zaamheden aan de Soomerwegh. Na de 
aanleg van de beide rotondes wordt de 
aansluiting gemaakt met de Dorpsstraat. 
De planning is dat de werkzaamheden 
van de rotondes C.F. Smeetslaan eind april 
zijn afgerond. Vanaf eind april is dan ook 
de C.F. Smeetslaan weer open voor door-
gaand verkeer. De werkzaamheden zijn wel 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
en de planning kan bij slecht weer in tijd 
uitlopen.

Wegwerkzaamheden in Limmen
De Meidoornlaan, de Vredeburglaan en 
de Lage Weide.Eind worden herbestraat. 
De werkzaamheden starten begin deze 
maand. De werkzaamheden worden in fa-
ses uitgevoerd. 
- Meidoornlaan 35 tot en met 51: start 

eind maart/begin april. Deze werkzaam-
heden duren ongeveer drie weken;

- Meidoornlaan 17 tot en met 33: start 
medio april. Deze werkzaamheden du-
ren ongeveer drie weken. 

- Vredeburglaan: deze werkzaamheden 
starten tussen half en eind april en zijn 
rond half mei afgerond. 

- Meidoornlaan 1 tot en met 15: start be-
gin mei. Deze werkzaamheden duren 

ongeveer drie weken.
- Lage Weide vanaf de Meidoornlaan: 

deze werkzaamheden starten na half mei 
en zijn volgens planning eind juni afge-
rond.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van 
het weer en de planning kan door slechte 
weersomstandigheden uitlopen.
Op het deel waar de verharding is opge-
broken, is rijdend verkeer niet mogelijk.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met de projectleider, de heer F. 
Schönig. Hij is bereikbaar op werkdagen 
(met uitzondering van de woensdag) op 
telefoonnummer 0251-661 122.

Lokaal Gezondheidsbeleid 
De raadsactiviteit op 10 april heeft de nota 
Lokaal gezondheidsbeleid op de agenda. 
De GGD geeft vanaf 20.00 uur een pre-
sentatie over de vijf landelijke speerpunten 
voor het Lokale Gezondheidsbeleid en hun 
relevantie voor de gemeente Castricum.
Sinds 1 juli 2003 is in het kader van de Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid 
(WCPV) de gemeente verplicht om iedere 
vier jaar een nota Lokaal gezondheidsbe-
leid vast te stellen. In deze notitie worden 
de ambities, keuzes en prioriteiten op het 

gebied van volksgezondheid en preventie 
vastgelegd voor een periode van vier jaar.
De voorgaande nota Lokaal Gezondheids-
beleid liep van 2003-2006. Er dient weer 
een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
te worden vastgesteld. Het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 
voor dit nieuwe tijdvak een vijftal landelijke 
speerpunten aangegeven in de preventie-
nota “Kiezen voor gezond leven” (2006).
Naast de raadsleden zijn ook andere geïn-
teresseerden van harte welkom.

Raadsactiviteit Wmo 

Een samenleving ma-
ken wij met elkaar!
De wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) verplicht gemeenten om elke vier 
jaar een plan te maken. De gemeente 
Castricum heeft na een brede inventarisa-
tie en een Wmo beleidsdag in september 
2007 een vierjarenbeleidsplan gemaakt: De 
Wmo ook uw zorg!.
Tijdens de raadsactiviteit op 10 april 2008 
wil de gemeente graag toelichten hoe het 

plan tot stand is gekomen en met de ge-
meenteraad en andere belanghebbenden  
discussiëren over de doelstellingen per 
deelonderwerp. Op 17 april wordt het be-
leidsplan vervolgens in de raadscarrousel 
besproken.
Tijdens de bijeenkomst is het ook mogelijk 
kennis te maken met leden van de Wmo-
raad.



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:
180308 Willem de Zwijgerlaan 53 in Castricum

Het uitbreiden van de verdieping
190308 Juliana van Stolbergstraat 34 in Castricum

Het renoveren van de gevels
Middenweg 26 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

200308 Hoogeweg 7 in Castricum
Het omzetten van de bestemming (van agra-
risch naar woondoeleinden)
Willem de Zwijgerlaan 33 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Zuster Meijboomstraat 1 in Castricum
Het plaatsen van een berging
Vaartkant 16 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Enterij 64 in Limmen
Het wijzigen van de gevel

250308 Zuidlaan nabij nummer 3 in De Woude
Het realiseren van een speelterrein
Dusseldorperweg 40 in Limmen
Het legaliseren van een aantal wijzigen ten 
behoeve van de zuivelfabriek
Soomerwegh 1 in Castricum
Het slopen van de betonvloer
Soomerwegh 1 in Castricum
Het realiseren van een indoor car wash

260308 Heerweg 44 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

270308 Burgemeester Boreelstraat 1a in Castricum
Het vergroten van de carport

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

rectificatie
In de krant van 26 maart 2008 stond:

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Dag Hammarskjöldlaan 17 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Dit moet zijn:
Dag Hammarskjöldlaan 29 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

vrijstellingsverzOeken
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 april 2008 de volgende aanvra-
gen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Duinenbosch 3 in Bakkum

Het tijdelijk gebruiken van het gebouw De 
Loet als gemeentehuis en het aanleggen van 
een tijdelijk parkeerterrein.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 april 2008 de volgende aanvra-
gen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Kastanjelaan 39 in Castricum

Het plaatsen van een carport
Duyncroft 2 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

vErLEENdE
vErGuNNiNGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
250308 Kastanjelaan 45 in Castricum

Het plaatsen van een pannendak
Kastanjelaan 47 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak
Nienke van Hichtumstraat 7 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Enterij 29 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel.

260308 Koekoeksbloem 55 in Castricum
Het intern verbouwen van de Montessori-
school ten behoeve van de naschoolse op-
vang.

280308 Breedeweg 2 in Castricum
Het renoveren en vergroten van de woning
Bartokstraat 19 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Vuurbaak 40 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping
Oosterzijweg 25 in Limmen
Het realiseren van een schuur ten behoeve 
van 5 paardenboxen
Boekel 21 in Akersloot
Het plaatsen van een kapberg (legalisatie)

Sloopvergunningen
250308 Buurtweg 20 in Akersloot

Het slopen van de ‘oude’ Johannesschool

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.
apv-vergunningen (Overigen)
Muziekevenement De Balustrade (28-03-2008)
Aan de heer Teerenstra van café De Balustrade aan de 
Dorpsstraat 35a te Castricum is vergunning verleend 
voor het organiseren van een muziekevenement op 13 
april 2008 van 16.00 tot 21.30 uur.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

vrijstelling gebruik grOnd gelegen
aan de alkmaarderstraatweg 59 te
castricum
De gemeente is voornemens een strook grond gelegen 
aan de Alkmaarderstraatweg 59 te Castricum te verko-
pen aan de bewoners van het perceel kadastraal bekend 
onder nummer C 489. Deze grond heeft de bestemming 
groen en zal de bestemming tuin/erf krijgen. Het voor-
nemen is in strijd met de voorschriften van het geldende 
bestemmingsplan ‘Winkelcentrum Geesterduin’.

Medewerking is alleen mogelijk via een vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening.

Op grond van bepaalde in artikel 19a, lid 4 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening ligt het voornemen vanaf 
donderdag 3 april 2008 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de sector ruimte in het gemeentehuis van Limmen. 
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een 
ieder schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het voor-
nemen.

De zienswijzen kunnen worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 

postbus 1301, 1900 BH Castricum.

inspraak vOOrnemen limmerweg 2b
te bakkum
De heer Van der Molen heeft een principeverzoek in-
gediend om in een bestaand opstal op het perceel Lim-
merweg 2/B twee recreatie-eenheden te realiseren. Het 
verzoek voldoet aan het gemeentelijk beleid voor vrijko-
mende Agrarische Bebouwing (VAB-beleid). 
Het ter plaatse oprichten van twee recreatie-eenheden 
is strijdig met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Om 
deze reden is dan ook een vrijstelling van het bestem-
mingsplan vereist.
Alvorens te beoordelen of wij bereid zijn om medewer-
king te verlenen middels het doorlopen van een vrijstel-
lingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening is het gewenst om belang-
hebbenden en anderen over dit verzoek te informeren 
en de gelegenheid te geven voor inspraak conform de 
inspraakverordening.

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 3 april 2008 ligt het schetsplan gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de sector 
Ruimte in het voormalige gemeentehuis van Limmen ge-
legen aan de Zonnedauw 4. Gedurende deze termijn van 
zes weken kunt u schriftelijk reageren. Reacties kunt u 
sturen naar het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

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

Vragen?
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over 
het voornemen of de verdere procedure, dan kunt u 
contact opnemen met de heer Van den Haak van de 
afdeling VROM. Hij is dagelijks bereikbaar op telefoon-
nummer: (0251) 66 11 52.

wOningbOuw aan de buurtweg in ak-
erslOOt
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij-
stelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied (Akersloot)’, ten behoeve van de oprich-
ting van een achttal woningen op de gronden gelegen 
achter de Buurtweg en Kerkemeer in Akersloot. Om 
precies te zijn betreft het de gronden kadastraal bekend 
als sectie A, nummer: 2422 en I gedeeltelijk nummer: 75 
in Akersloot. Het betreft de gronden waar momenteel 
nog het agrarische bedrijf van de heer Sander is geves-
tigd. Doel is om, na de verplaatsing van dit bedrijf naar 
de Verlengde Roemersdijk, de gronden op te delen in 
acht bouwkavels ten behoeve van woningbouw. 

Stukken inzien
Het ontwerp-vrijstellingsbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 4 april 2008 gedurende 
zes weken ter inzage bij de sector Ruimte in Limmen 
gelegen aan de Zonnedauw 4. De afdeling VROM is ge-
opend van 9.00 tot 12.30 uur. Hierbij wordt artikel 19a, 
lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegepast, 
waarmee de gelegenheid ontstaat voor het indienen van 
een zienswijze (uw reactie op de inhoud van het plan).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk, dan wel mondeling, gemotiveerd zienswijzen 
tegen de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken aan 
burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-
bracht door hiervoor tijdens de periode van ter inzage 
ligging een afspraak te maken met de heer E. Boogaard 
van de afdeling VROM. Hij is dagelijks bereikbaar op te-
lefoonnummer: (0251) 66 11 04. Ook voor eventuele 
vragen en/of opmerkingen kunt u contact met hem op-
nemen.

Castricum, 2 april 2008


