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Breugelslof
Gevuld met passie-banketbakkersroom, 

slagroom, frambozen, bosbessen. Afgewerkt 
met hazelnoot-broyage.

van 8,95 voor   € 7,95

Een verwennerij die u zeker niet mag missen!!! Voedselaanbod nekt wedstrijd 
Castricum - Afgelopen zondag startte de zondagcompetitie van zee-
visvereniging De Salamander aan het strand. De vangst viel ronduit 
tegen, het lag niet aan de inzet van de vissers maar aan het enorme 
voedselaanbod in zee. Elke keer bij het inhalen zaten de lijnen en ha-
ken vol met mesheften, favoriet voedsel van de vele vissoorten aan de 
kust. De echte kanjers brachten toch nog wat vis aan de kant, zij het 
slechts 1.99 meter.  Eerste werd Jan Stroomer, tweede Aad Hollenberg 
en derde Peter Zijp.

Lente op boerderij De Westert
Limmen - De zon scheen gelukkig tijdens de open dag die werd gehouden bij boerderij De Westert. De 
familie Welboren opende de deur voor iedereen die lammetjes wilde knuffelen. Er werden schapen gescho-
ren en ook de rest van de veestapel was van de partij. Het bezoekersaantal was hoog; er werden meer dan 
1.500 bezoekers geteld. (Foto: Giel de Reus).

Koninginnedag hartje Bakkum
Bakkum - Het Oranje-Comité heeft weer een aantrekkelijk pro-
gramma samengesteld voor jong en oud. Koninginnedag be-
gint al vroeg met de vrijmarkt die vanaf 7.00 uur van start gaat. 
Iedereen die tweedehands spullen heeft mag hier gewoon een 
plekje zoeken. Mensen die om commerciële redenen op de 
markt willen gaan nemen contact op met het Oranje-Comité-
via oranjecomitecastricum@hotmail.com.  

Om 9.15 uur opent burgemees-
ter A. Emmens-Knol officieel de 
activiteiten. Vanaf 9.30 uur kan 
iedereen terecht op het plein 
tegenover Borst voor de spel-
letjes, een ballonnenwedstrijd, 
de stormbaan, het springkussen, 
de verfcentrifuge, het maken van 
buttons en de brandweerdemon-
stratie. 
Iets later, zo rond 10.30 uur kan 
er worden deelgenomen aan 
het spijkerbroekhangen bij de 
garage van Dick de Winter. En 
schminken kan voor Inge’s Hair-
shop. 
Na een tijd van afwezigheid is 
de standbeeldenwedstrijd weer 
terug. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden in Hotel Borst om 
11.30 uur. Nieuw dit jaar is de 
puzzeltocht. Op en rond het 
feestterrein kan een korte route 
gelopen worden en vragen be-
antwoord. Ook is er een quiz en 
beiden zijn op te halen bij Hotel 
Borst. Een echte clown laat zien 
hoe van ballonnen dieren, bloe-
men en andere figuren gemaakt 
kunnen worden. Van 10.00 tot  
14.00 uur klinkt vanuit de mu-
ziektrailer op het plein bij Api-

cius muziek en zullen er diverse 
optredens zijn door echte praat-
jesmakers en jonge artiesten die 
mee doen aan het Open Podium. 
Iedereen die iets kan laten zien 
of laten horen kan zich aanmel-
den bij de muziektrailer. 

Een optreden van drumband Da 
Capo is te beluisteren rond 14.30 
uur bij Borst. 
Rond 15.15 uur is er een wedstijd 
tussen diverse bandjes onder de 
noemer: De grote prijs van Bak-
kum. Er is bovendien een optre-
den van Mucicstar. De festivitei-
ten duren tot 17.00 uur.

Straatprijs!
Akersloot - De winnende post-
code van week 14 is 1921 XJ of-
wel de Chopinstraat in Akersloot. 
Er spelen vijf winnaars mee met 
in totaal negen loten. Elk lot is 
goed voor 12.500 euro.
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Castricum - Arend de Jong uit 
Castricum is ruim dertig jaar lid 
van de vogelwerkgroep Castri-
cum, die op 12 april het vijftigjarig 
bestaan viert. Twee dagen eerder, 
op donderdag 10 april, is Arend 
de vijftiende gast in het radiopro-
gramma ‘de 100 van Castricum’. 
Hij ontving in 2002 in verband met 
de excursies die hij gaf over uilen 
en vleermuizen de ’Zilveren maan’ 
van de provincie Noord-Holland. 
Momenteel telt hij het aantal bos-
uilen in de regio. Het interview 
met Arend de Jong wordt uitge-
zonden op donderdag 10 april 
van 21.00 tot 22.00 uur op Radio 
Castricum 105. (Foto: Combi Loek 

Pancratiuskerk Castricum
Za. 12 april 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst verzorgd door 
volwassenen liturgie m.m.v. da-
meskoor Bethlehem. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 13 april 9.30 uur: Woord- en 
communiedienst m.m.v. cantorij. 
Voorganger pastor G. Huisman.
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. 12 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger kapelaan H. Rivas.
Zo. 13 april 11.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 13 april: Dorpskerk 10.00 uur: 
Ds. D. van Arkel. Viering van het 
avondmaal. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
Beitler. Viering van het avond-
maal. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 13 april 10.00 uur: Sonrise-
kids. Poppentheater voor het hele 
gezin. Jeroen v.d. Berg uit Wad-
dinxveen. Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 
babies en peuters. Verschillende 

kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 13 april 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 12 april 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met jeugdkoor. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 13 april 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 13 april 10.00 uur: Ds. Koet-
sier uit Heemstede.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 12 april 19.00 uur: Geen vie-
ring. 
Zo. 13 april 10.00 uur: Commu-
nieviering met solisten. Voorgan-
ger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 13 april 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 11 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
Za. 12 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. het koor ‘Sound 
of live’.
Zo. 13 april 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

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

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

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

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

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

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.

Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum.

Arend de Jong in de 
100 van Castricum

Touwtrekken op Dorpsstraat
Castricum - Op Koninginnedag 
wordt voor café Scala de eerste 
Castricumse touwtrekkampi-
oenschappen georganiseerd in 
samenwerking met de Neder-
landse touwtrekbond. Om 14.00 
uur barst de strijd los. Een team 

bestaat uit zes personen.
Aanmelden kan aan de bar van 
Scala of stuur een mail naar bas-
buonacastricum@hotmail.com. 
‘s Avonds is er vanaf 21.00 uur 
live-muziek in Scala tot in de late 
uurtjes.

Kunst lenen bij de DuinrandArtotheek
Castricum - Wie voor een aantrekkelijke prijs kunst in huis wil 
halen, kan op zondag 20 april van 11.00 tot 16.00 uur weer 
terecht bij de Duinrand Artotheek in Castricum. Deze is twee 
keer per jaar geopend in april en november. Het werk wordt 
beschikbaar gesteld door leden van de kunstenaarsvereniging 
‘Perspectief’ én door de Gemeente Castricum uit de collectie 
van de kunstenares Lide Tulp. 

Er is volop keus. Zo zijn er schil-
derijen van bekende plekjes in 
de omgeving, sfeervolle impres-
sies van de natuur en kleurrijke 
abstracte schilderijen. Ook fijne 
en gedurfde etsen, origineel ke-
ramiek en abstracte en figura-
tieve beelden. 
Het werk kan voor een half jaar 
of een jaar geleend worden. Ook 
kan het meteen of na een leen-
periode aangekocht worden. Als 
extra is er de afdeling kleinkunst 
waar voor maximaal 50 euro een 
kunstwerk aangeschaft kan wor-
den. 
De DuinrandArtotheek is te vin-
den in de Oude Duinrandschool 
aan de Van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-03-2008: Maaike, dochter van 
R. Koppe en H. Keijsper, geboren 
te Castricum. 25-03-2008: Shireen 
Dewy, dochter van E.C. Baars en 
J.B. van der Galiën, geboren te 
Beverwijk. 27-03-2008: Annika 
Christina, dochter van J. Bavius 
en S. de Vries, geboren te Castri-
cum.  28-03-2008: Jurr, zoon van 
K. Groot en E.A.M. Duinmeijer, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
20-03-2008: Jaden Cooper, zoon 
van R. Roeleveld en P.N. van 
Lier, geboren te Beverwijk.  01-
04-2008: Sophie Anna Catha-
rina, dochter van J.C.J. Verhaar 
en C.A.M. Veldt, geboren te 
Akersloot.
Wonende te Limmen:
21-03-2008: Sophie Charlotte, 
dochter van M. Stolte en J.C. 
Wijn, geboren te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
26-03-2008: Annabelle, dochter 
van J.P.M. Korsmit en M.C. Berk-
hout, geboren te Bakkum.  Lasse, 
zoon van M.C. Zentveld en I. Ak-
kerman, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en
partnerschapsregistraties:
25-03-2008: Schulkes, Steven en 
van Mastrigt, Myrthe B.E., beiden 
wonende te Castricum.
25-03-2008: Wals, Gaston T. en 
Neervoort, Bartje, beiden wo-
nende te Castricum. 26-03-2008: 
Wals, Gaston T. en Neervoort, 
Bartje, beiden wonende te Cas-
tricum. 27-03-2008: Dikkentman, 
Yuri en Grandiek, Wendy M., 
beiden wonende te Castricum. 
27-03-2008: van ‘t Hoenderdaal, 
Jotam en Meeuwsen, Ester J., 
beiden wonende te Castricum. 
28-03-2008: Vogelzang, Rudolf J. 
en Snel,Carolina E.J. beiden wo-
nende te Limmen. 02-04-2008: 
Torenstra, Dennis en Bart, Eli-

sabeth H.G., beiden wonende te 
Akersloot.

Huwelijken en
partnerschapsregistraties: 
20-03-2008: Schönhard, Johanna 
C., oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met W.M. Kamhoot, overleden te 
Beverwijk. 21-03-2008: Bruijnse, 
Johannes M., oud 82 jaar, ge-
huwd met M.C. Danenberg, over-
leden te Castricum: 23-03-2008: 
Kuijs, Hendericus B., oud 91 jaar, 
gehuwd geweest met M.C. Rob-
regt, overleden te Castricum. 25-
03-2008: Goedhart, Gerrit, oud 76 
jaar, gehuwd met G.I. Apmann, 
overleden te Castricum. 25-03-
2008: IJpelaan, Cornelis J.M. en 
Masczyk, Agata A., beiden wo-
nende te Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
01-04-2008: Ootjers, Dieuwertje, 
oud 98 jaar, gehuwd geweest 
met T. van Eik, overleden te Cas-
tricum. 02-04-2008: Bes, Jan A., 
oud 87 jaar, gehuwd met E.C. 
Emmer, overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot:
20-03-2008: Stuifbergen, Gerarda 
C., oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met D. van Sikkelerus, overleden 
te Akersloot. 26-03-2008: van 
Urk, Roelfje, oud 81 jaar, ge-
huwd geweest met H.B. Horring, 
overleden te Heemskerk. 28-03-
2008: Schmitz, Antonia J.M., oud 
61 jaar, gehuwd met C. Schaap, 
overleden te Akersloot.
Wonende te Bakkum:
18-03-200: de Vos, Jacob C., oud 
49 jaar, overleden te Alkmaar.  
30-03-2008: Compaan, Jan, oud 
87 jaar, gehuwd met A.E. Hakhof, 
overleden te Bakkum.
Wonende te Zaanstad:
22-03-2008: de Waard, Petrus, 
oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met I. Bollen, overleden te Bak-
kum.

Avienna
Nederland houdt van stamppot. Misschien omdat we geen 
maat kunnen houden wanneer we aardappels schillen. Als 
je er vandaag een zootje over hebt kunnen die mooi in de 
stamppot van morgen. Toch zijn de meeste kant-en-klaar 
menu’s geen stamppot. Ook al komt het in je maag toch 
allemaal weer samen, in de supermarkten ligt het vol met 
plastic bakjes die keurig de aardappels afbakenen van de 
groente en het vlees. Qua kookwensen zitten we in een 
T-splitsing. Enerzijds is er de massale vraag naar verschil-
lende soorten kant-en-klaar maaltijden. Noem het maar en 
je kunt het kopen. En nog afwisselend ook. Je kunt zo’n 
maaltijd bijvoorbeeld op maandag in de oven opwarmen, 
op dinsdag kort opbakken, woensdag onder de gril, don-
derdag stomen, vrijdag in de waterkoker gooien, zaterdag 
koud opdienen en zondag in de magnetron. Simpel en 
snel. Anderzijds is er een grote stroom aan verscheiden-
heid in kookboeken en kookcursussen. Ja, we houden van 
een stamppotprakkie, een simpel gefrituurde bitterbal of 
een magnetronmaaltijd. Maar de culinaire kookkant van 
de gemiddelde Nederlander bloeit ook. In onze eigen keu-
ken pocheren, braiseren, singeren, fruiten, canneleren en 
gratineren we er op los. Thuisgerechten worden chiquer 
en excentrieker. Nederland is niet langer slechts een sim-
pele stamppotmaatschappij. We zijn geëvolueerd tot een 
tegenstrijdige frituur&flambeersamenleving.

Anoek

Allemaal vrijdagavond 
naar het Raadhuisplein!
Castricum - Op 11 april vindt er vanaf 18.00 uur een evene-
ment plaats op het plein voor het gemeentehuis. Er zijn op-
tredens van onder meer een Zuid-Afrikaans koor en een per-
cussieband en er zijn verschillende sprekers. Verder is er een 
markt, een terras en een loterij. 

De 5-VWO leerlingen op het Jac. 
P. Thijsse College Rosalie West-
meijer, Salien Oosterman en Lotte 
van der Eng organiseren samen 
met het Platform Internationale 
Samenwerking van de gemeente 
Castricum een evenement.

De jongeren willen hiermee 
de millenniumdoelen onder de 
aandacht brengen. Dit zijn de 
streefdoelen die in 2000 zijn 
vastgesteld door 189 regerings-
leiders. Met deze doelen wordt 
getracht de grootste problemen 
in de derde wereld te bestrijden. 
De leerlingen richten zich met 
name op het doel ‘alle kinderen 
naar school’. Donderdag 10 april 

is er een lezing van fotojourna-
list Raymond Rutting met als titel 
‘Met oog op Afrika’. Het evene-
ment B aware vindt plaats op 11 
april vanaf 18.00 uur op het plein 
voor het gemeentehuis. Er zijn 
optredens onder meer van een 
Zuid-Afrikaans koor en een per-
cussieband en er zijn sprekers. 
Verder is er een markt, een terras 
en een loterij. Bovendien is er in 
het gemeentehuis en bij het Jac. 
P. Thijsse College een expositie 
te zien van Raymond Rutting. De 
opbrengst gaat naar Stichting 
Werkgroep Ontwikkelingssa-
menwerking Limmen die het zal 
besteden aan een onderwijspro-
ject in Burkina Faso.

Contract met volkstuin- 
vereniging niet verlengd
Castricum - De eigenaars van 
de grond waarop een aantal 
volkstuintjes te vinden zijn 
nabij de Oude Haarlemerweg 
hebben de huur opgezegd met 
de volkstuinvereniging. Dit 
doen zij vanwege het stand-

punt van het buurtcomité dat 
het gebied graag ongewijzigd 
ziet. 

De eigenaars willen op de 
grond een aantal woningen 
bouwen.

Doorrijden na 
aanrijding met 
lantaarnpaal
Castricum - Het rijbewijs van 
een 42-jarige man uit Castricum 
werd woensdagnacht ingevor-
derd. De man was rond 0.45 uur 
met zijn auto tegen een lantaarn-
paal gereden op de Duinen-
boschweg in zijn woonplaats. De 
politie kreeg een melding binnen 
van een getuige. 
Op de plek van de aanrijding 
werd een vloeistofachtige sub-
stantie aangetroffen. Door het 
vloeistofspoor te volgen kwamen 
agenten bij de betreffende auto 
uit. De auto had zichtbare scha-
de aan de voorzijde en stond op 
naam van de Castricummer. 
De man was thuis en moest bla-
zen. Hij blies 790 ug/l. Dit is ruim 
drieënhalf maal de toegestane 
hoeveelheid van 220 ug/l. Het 
rijbewijs van de man werd inge-
vorderd. Ook bleek zijn voertuig 
onverzekerd te zijn.

Fietser geschept 
Castricum - Op maandag 31 
maart raakte een 48-jarige man 
uit Castricum gewond bij een 
aanrijding in Heerhugowaard. 
Een lijnbus zag de fietser over 
het hoofd bij het linksaf slaan 
omdat die niet op het fietspad 
reed, maar op de rijweg. De man 
werd voor behandeling overge-
bracht naar het Medisch Cen-
trum in Alkmaar.

Inbreker
aangehouden
Castricum - Zondagmorgen 
omstreeks 4.15 uur werden de 
bewoners van een pand aan de 
Louise de Colignystraat in Cas-
tricum wakker. Zij zagen dat 
beneden in hun woning licht 
brandde. Toen de bewoner ging 
kijken zag hij nog juist een man 
door de openslaande deuren aan 
de achterzijde van het pand weg-
rennen. 
Onderzoek wees uit dat de man 
een foto- en een videocamera 
had weggenomen. De gewaar-
schuwde politie kon even later 
een auto aan de kant zetten 
waarin een 19-jarige Castricum-
mer zat. De man had kort daar-
voor geprobeerd om door een 
politiecontrole te komen. Hij gaf 
zelf aan dat hij dat had gedaan 
omdat hij drank had gebruikt. 
De man voldoet echter ook aan 
het opgegeven signalement van 
de inbreker. De politie stelt een 
onderzoek in.

Nieuws voor kleine boekenwurmen
Castricum - Elk eerste zaterdag 
van de maand organiseert Her-
mien de Waard een vertelvoor-
stelling voor peuter- en kleuter-
publiek in de gezellige kelder van 
Boekhandel Laan. 

De vertelvoorstellingen zijn klein-
schalig van opzet en de kinderen 
krijgen volop ruimte om actief 

mee te spelen. Na afloop is er 
gelegenheid om lekker te spelen 
en knutselen. 
Er is plaats voor twintig kleine 
boekenwurmen. De start is om 
10.30 uur. Een kaartje kost 2,50 
euro voor één kind met bege-
leiding. Een plaatsje is te reser-
veren via Boekhandel Laan, tel.: 
652255.
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INGEZONDEN
Sluipverkeer Breedeweg
Met stijgende verbazing lazen wij de ingezonden brief van meneer 
Harmse d.d. 2 april. Meneer Harmse presenteert zijn oplossing voor het 
vermeende sluipverkeer over de Breedeweg als een fa”t a complis. Over 
zijn oplossing in de vorm van het aanleggen van drie wegafsluitingen was 
ons oordeel reeds eerder gevraagd door de gemeente via een enquête 
op 6 maart. Bij deze enquête was een plattegrond gevoegd. Deze platte-
grond heeft de naam ‘Verkeerscirculatie Verzetsheldenbuurt Castricum, 
Voorstel voor de aanleg van een drietal knippen’. Op deze plattegrond 
zijn voornoemde voorgestelde knippen duidelijk aangegeven. 
Tot onze verbazing zijn de straten Schoutenbosch, Neeltje Groentjestraat 
en/of mr. Bodewesstraat die ‘slachtoffer’ zijn van dit voorstel, weggela-
ten. Ook de ‘verkeerscirculatie’ zoals die zal moeten gaan plaatsvinden 
is in dit plan niet aangegeven. Hoe gaat het verkeer komend van en naar 
Beverwijk/Heemskerk in het vervolg naar bijvoorbeeld het zwembad of 
Geesterduin, Albertshoeve of het Bonhoeffer College. En hoe komen 
hulpverleners snel ter plekke. 
De enige logische mogelijkheid hiervoor is, als het voorstel wordt aan-
genomen, de route via Schoutenbosch, Neeltje Groentjesstraat/Mr. 
Bodewesstraat. Want geen mens zal omrijden via de Mient enzovoort 
enovoort. 
Met het voorgestelde plan is de Breedeweg verlost van vermeend sluip-
verkeer, terwijl deze straat toch echt gezien mag worden als doorgaande 
route. Maar wat gebeurt er dan? Ook de Mr. Bodewesstraat en Neeltje 
Groentjesstraat hebben reeds last van verkeer, en dan met name ‘snel-
verkeer’, door straten die niet zijn ingericht als doorgaande route. Als uw 
voorstel wordt aangenomen komt al het doorgaande verkeer ook nog 
eens door deze wijk en veegt u letterlijk uw eigen ‘doorgaande’ straatje 
schoon. Het plaatsen van de fietssluizen maakt de bewoners van drie 
straten gelukkig, maar men verplaatst het probleem. Eén straat dicht 
geeft het dubbele aanbod in het straatje er achter. Een oplossing voor 
het ‘probleem’ wordt hier dus helaas niet voorgesteld, wel een verplaat-
sing ervan.
Dit brengt ons dan onmiddelijk op de term ‘sluipverkeer’. Sluipverkeer is 
verkeer waarbij automobilisten een route door zijstraten of –wegen kie-
zen ter vermijding van drukte of opstoppingen op de hoofdroute. Bij een 
normale situatie in Castricum, waarbij alle wegen berijdbaar zijn, is hier 
natuurlijk geen sprake van. Verkeer gaat men niet door de verzetshel-
denbuurt rijden als men daar niets te zoeken heeft. Ook wij als bewoners 
van de Bodewes en Neeltje Groentjes moeten al maanden over de Bree-
deweg omdat de Schoutenbosch al (veel te lang) niet berijdbaar is.
Na ons commentaar telefonisch aan de gemeente kenbaar gemaakt te 
hebben, gaf hij aan ook het probleem Schoutenbosch, Neeltje Groen-
tjesstraat/Mr. Bodewesstraat aan te pakken als eerdergenoemd voorstel 
wordt aangenomen. Nog meer sluisjes? 
Naast bovengenoemde bezwaren is het ook noodzakelijk om na te 
denken over de gevolgen voor de kruising Schoutenbosch/Beverwijker-
straatweg. Dit is nu al een gevaarlijk punt en dit zal nog erger worden als 
al het verkeer via de Neeltje Groentjesstraat/Mr. Bodewesstraat/Schou-
tenbosch wordt gedwongen.
Meneer Harmse, u loopt erg op de muziek vooruit (en kennelijk liefst niet 
in uw eigen straat). Wij roepen de Gemeente Castricum op om snel een 
‘Verkeers Circulatieplan’ voor Castricum te ontwikkelen en alle belang-
hebbenden daarbij te betrekken. (Dit zijn er meer dan alleen de leden 
van de werkgroep Breedeweg/Overtoom/Verlegde Overtoom/Jacob 
Rensdorpstraat).
Namens Stakeholdersgroep Neeltje Groentjesstraat/ Mr. Bodewesstraat 
(in oprichting) Rolf van Dam.

Verkeer verzetsheldenbuurt
Ik word een beetje moe van die kleine groepjes mensen die menen te 
moeten spreken voor andere mensen. We hebben al een klein groep-
je mensen die vinden dat heel Castricum last heeft van overvliegende 
vliegtuigen, en nu is er in de verzetsheldenbuurt ook een klein groepje 
mensen die zichzelf als vertegenwoordiging van deze buurt voorstellen 
aan de gemeenteraad en de media. Het lijkt mij dat je als vertegenwoor-
diging van een hele buurt ook de mening van deze buurt peilt, en onder-
zoekt of deze buurt net zo denkt over deze mogelijke verkeersoverlast. 
(en dan bedoel ik niet achteraf via een enquête van de gemeente). Het 
doet het natuurlijk altijd goed om termen zoals “fijnstof” te gebruiken in 
je strijdplan, maar je gaat er dan wel even aan voorbij dat je nu nog meer 
“fijnstof” krijgt omdat er veel meer omgereden moet worden. Want we 
laten de auto heus niet staan, ik niet tenminste. Het enige wat deze werk-
groep wil, is het verleggen van hun ergernissen naar andere bewoners 
en straten. Bewoners van de Nuhout v/d Veenstraat bijvoorbeeld moeten 
straks achteruit rijden naar de Breedeweg of eerst naar de keerlus op de 
Cieweg rijden en dan aan het begin van de straat kijken of deze geheel 
vrij is, want passeren van andere auto’s is niet mogelijk. Er zal veel meer 
verkeer gebruik maken van het kruispunt Dorpsstraat – Schoutenbosch, 
wat de nodige gevaarlijke situaties zal geven op de spoorwegovergang. 
Het zal veel drukker worden op de Neeltjes Groentjesstraat, Meester 
Bodewesstraat, Richard W. Taylorstraat en de Rollerusstraat. Bij uitvoe-
ring van deze afsluitingen zal er al snel een werkgroep van deze straten 
opgericht worden. De hulpdiensten zoals brandweer en ambulance zul-
len veel meer tijd nodig hebben om in deze buurt ter plaatse te komen. 
Verder spreekt de werkgroep over sluipverkeer. Het is logisch dat er nu 
sluipverkeer is tijdens de reconstructie van de Smeetslaan, het is ook niet 
verassend dat de werkgroep juist nu naar buiten komt met hun voorstel. 
Maar in de normale situatie is er naar mijn mening vrijwel geen sluipver-
keer. De verzetsheldenbuurt zit aan de rand van het dorp en de mensen 
moeten de richting van hun bestemming op. En waarom zal je dan een 
“sluiproute” nemen met drempels, straatjuwelen, eenrichtingsverkeer, 
smalle straten en geparkeerde auto’s en straten waar je elkaar niet of 
nauwelijks kunt passeren? Dus als er al sprake is van sluipverkeer dan 
lost dat zich zelf op als straks de rotondes op de Smeetslaan klaar zijn. 
En het maakt niet uit dat de Dorpsstraat waarschijnlijk ingericht gaat 
worden als 30 km zone, want je kunt in de Verzetsheldenbuurt ook niet 
doorrijden. Je kunt je natuurlijk ergeren aan vliegtuiglawaai, spelende 
kinderen, buren of verkeer. Je kunt ook in het bekende hutje op de hei 
gaan wonen. 
André Schermer, Jacob Rensdorpstraat

Fluisterasfalt Nu en niet Later!
Momenteel worden allerlei infrastructurele maatregelen genomen in 
de gemeente en dat is een goede zaak. Wij, bewoners van de Händel-
straat, Plantenhove, Bloemgaarde en de Offenbachflat, wonen aan de 
drukste straat van Castricum; de Soomerwegh. In het verleden is be-
sloten dat er geen randweg zou komen in Castricum en dat is hier heel 
goed te merken. Dankzij de enorme stroom doorgaand verkeer kunnen 
wij geen gebruikmaken van onze balkons of tuinen. Velen van ons sla-
pen niet meer aan de kant van de Soomerwegh omdat dit nachtrust-
verstorend is. Wij zitten eigenlijk altijd in de herrie.
De Soomerwegh wordt nu voor het grootste deel voorzien van geluid-
werend asfalt. Alleen het korte middenstuk tussen de rotonde Oranjel-
aan en de Walstro wordt overgeslagen. Wij hebben daar met verbijs-
tering kennis van genomen. Aan het gedeelte dat wordt overgeslagen 
staan juist de meeste woningen en is de geluidsoverlast het hoogst! 
Er zou geen geld beschikbaar zijn om het middenstuk van geluidwe-
rend asfalt te voorzien. Gezond verstand zegt ons echter dat het kos-
tenbesparend moet zijn om nu de gehele Soomerweg aan te pakken, 
in plaats van de werkzaamheden te hervatten over enkele jaren. En 
voor onvoorziene uitgaven is toch de algemene reserve bedoeld? Wij 
willen het college van B. en W. vragen ook het gezonde verstand te 
gebruiken en de Soomerwegh in zijn geheel van geluidwerend asfalt 
te voorzien. 
Actiecomité Fluisterasfalt Nu en niet Later! Namens bewoners van de 
Händelstraat, Plantenhove, Bloemgaarde en Offenbachstraat.

Openbaar vervoer
Maandenlang ligt Castricum aan alle kanten opengebroken, overal te-
gelijk. Als burger rest je niets anders dan de situatie te aanvaarden. Ben 
je met de auto, betekent dit omrijden, maar o.k., dat is nog te overzien. 
Ben je op het openbaar vervoer aangewezen, dan hang je. Zomaar 
worden bushaltes zonder meer opgeheven. Gisteren nog probeerde 
ik met de bus naar Beverwijk te rijden. Ik woon aan de Soomerwegh 
(waar allang een halte is weggehaald) dus kom ik bij de halte Oranjel-
aan/Händelstraat om verrast te worden dat die halte tot 5 mei is opge-
heven . Net als de volgende halte (Beatrixstraat) en een halte eerder 
(Soomerwegh). Wil ik op de bus stappen, moet ik minstens 20 minuten 
naar de halte Kleibroek lopen, de eerste halte uit de oorspronkelijke 
route die de bus vanuit Limmen aandoet.
Nergens heb ik van tevoren iets hierover gelezen, ook niet op de web-
site van Gemeente Castricum waar over het verlopen van de werk-
zaamheden wordt bericht.
Niemand schijnt zich te hebben gerealiseerd, de gemeente niet, de 
provincie niet, het vervoersbedrijf niet, dat alle omleidingen waarmee 
wij nu plotseling worden geconfronteerd, gevolgen hebben voor de 
reizigers. Er worden met duidelijke desinteresse en minachting voor de 
o.v.-reizigers beslissingen genomen zonder aan vervangende of alter-
natieve maatregelen te denken. Links en rechts wordt in ideale termen 
over het o.v. gerept, maar ben je aan het o.v. aangewezen, dan merk 
je gewoon dat je niet telt en je niets anders dan de spreekwoordelijke 
pineut bent.
Door alle instanties die ik onmiddellijk heb benaderd om deze misstand 
te melden is er natuurlijk het balspelletje gehanteerd: de verantwoor-
delijkheid ligt bij de andere partij, bij hen moet ik niet zijn. Op een uit-
zondering na: een medewerker van de gemeente Castricum kwam met 
de uitzonderlijke en veelbelovende uitspraak dat zij er voor de burger 
zijn, dat hij begrip voor mijn ongemak heeft en dat hij zal proberen een 
oplossing hiervoor te vinden. Ik wacht in spanning af.
G. Smit-Duce, Castricum
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Jan Baars: “Anders kijken 
naar een koopwoning”
Beverwijk - Beverwijk is een 
nieuw bedrijf rijker, en wel één 
met een heel eigen identiteit: 
JBs Wonen is een onafhankelijke 
woonservice voor huiseigenaren. 
Jan Baars is de drijvende kracht 
achter dit nieuwe concept.

Hoe is het bedrijf ontstaan? 
,,Ik ben van huis uit economisch 
historicus en heb ook kunstge-
schiedenis gestudeerd, met na-
me architectuur en bouwkunde. 
Ik heb de nodige ervaring met 
bedrijven en via projectmanage-
ment ben ik in het bouwmanage-
ment terechtgekomen en van-
daar in het onroerend goed. Ik 
was al een tijd op zoek naar een 
formule waarin ik al mijn ervaring 
zou kunnen bundelen en die in 
de richting zou liggen van wat de 
Vereniging Eigen Huis voorstaat: 
méér service, méér onafhankelij-
ke deskundigheid en zó vormge-
geven dat het voor de klant volle-
dig transparant is. 
Wonen is niet alleen een eerste 
levensbehoefte, het gaat vaak 
ook om zulke grote bedragen 
dat kleine verschillen grote ge-
volgen kunnen hebben voor ie-
mands leefsituatie. Huiseige-
naren moeten daarom met alle 
woonvragen ergens terecht kun-
nen en zoiets bestaat in Neder-

land eigenlijk niet. En gezien het 
verband tussen wonen en milieu 
wil ik een actieve bijdrage leve-
ren aan duurzaam wonen. Al de-
ze draden komen samen in deze 
woonservice. Ik weet dat het am-
bitieus klinkt, en dat is het ook. 
Het vraagt veel ervaring en een 
brede kennis, maar de formule 
is ruim twee jaar hier in de regio 
getest en wat ik vermoedde werd 
bewaarheid: er is een grote be-
hoefte aan.’’ 
  
Voor welke diensten kan men 
bij JBsWonen terecht? 
,,Op de eerste plaats voor alles 
wat een makelaar doet op het ge-
bied van aan- en verkopen. Maar 
we zijn veel breder: wij begelei-
den bijvoorbeeld ook  verbouwin-
gen en helpen mensen bij hun 
bezwaarschrift tegen de WOZ-
aanslag. Wij verzorgen verkoop- 
en aankoopkeuringen, gratis 
waardebepalingen, treden op als 
zaakwaarnemer en geven als ge-
certificeerd bedrijf energielabels 
af. Want ja, die moeten echt! Voor 
mensen die zich voor het eerst 
op de woningmarkt begeven en 
daar nog onwennig tegenover 
staan, hebben wij de gratis star-
tersvoorlichting geïntroduceerd. 
Ook nieuw is de Gouden Genera-
tie Service. Er heeft nog nooit een 

generatie in Nederland geleefd 
die zo welvarend was. En ook 
niet een die zo druk was. Als een 
soort wooncoach nemen wij de 
klant alles uit handen en regelen 
niet alleen de directe koopaan-
gelegenheden, maar alles daar-
omheen: van de verhuizer tot de 
tegelzetter, en van de schilder tot 
de hovenier.’’ 
Dit alles gebeurt op urentarief, 
waarbij overigens verschillende 
diensten ook verschillende tarie-
ven hebben. Net als bij een advo-
caat of accountant wordt op elke 
factuur gespecificeerd aangege-
ven hoeveel tijd, waaraan is be-
steed. Het tarief is van tevoren af-
gesproken, dus de klant weet op 
elk moment waar hij financieel 
aan toe is. De klant betaalt dus 
alleen de feitelijke kosten. Huis 
snel verkocht, dan ook lage kos-
ten. Een urentarief is een efficiënt 
en doorzichtig systeem. Enerzijds 
zijn we vaak veel goedkoper, ter-
wijl we anderzijds een grote ser-
vice en een hoge mate van des-
kundigheid kunnen garanderen. 
Dat houdt woonservice toegan-
kelijk en dat is precies de bedoe-
ling van JBsWonen bv.

JBsWonen bv, tel.: 0251-22 62 
52, website: www.jbswonen.nl, e-
mail: info@jbswonen.nl.

Kennismaken met Nordic 
Walking bij In Wandelpas
Regio - Nordic Walking is fitnessen in de buitenlucht. Al lo-
pende traint men alle grote spiergroepen, want naast de been-
spieren worden ook de armen en de romp intensief gebruikt. 
De totale inspanning ligt 20 % hoger dan bij gewoon wande-
len. In Wandelpas gebruikt met Leki Nordic Walking; met een 
klik en je handen zijn los. 

Door het gebruik van de poles 
worden de knieën en heupen bo-
vendien minder zwaar belast. In 
Wandelpas organiseert gratis de-
monstraties op zaterdagochtend  
19 april om 11.00 uur, op woens-
dagavond  23 april om 19.00 uur 
en vrijdagochtend 25 april om 
11.15 uur. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk onder vermelding 
van uw lichaamslengte. De start-
plaats is parkeerplaats Het Kraai-
ennest tegenover de Patatoloog 
aan de Rijksstraatweg te Heems-
kerk.
Naast Nordic Walking kan men 

bij In Wandelpas ook deelnemen 
aan sportief wandelen zonder 
stokken. In groepen van maxi-
maal zestien personen wordt aan 
de conditie gewerkt in verschil-
lede wandeltempo’s en met een 
vrijen armzwaai. De wandelingen 
vinden plaats op dinsdag 10.30 
uur, woensdag 10.30 uur en don-
derdag 14.00 uur. Een proefles is 
gratis.
Informatie/aanmelden: Nor-
dic Walking en Sportief Wandel 
trainster Ria Schellekens, 0251-
242483/06-22582165 of kijk op  
www.in-wandelpas.nl.

Personal coaching in de 
natuur met natuurlijke coach
Limmen - Sinds enige tijd is in de regio Castricum coach Ju-
dith Bosman-Draai gevestigd. Zij was 25 jaar werkzaam in de 
gezondheidszorg, zowel in de zorg als in het maatschappelijk 
werk, en heeft brede ervaring in het begeleiden van individuen 
en groepen. 

ping Bakkum en Geversduin. 
Verder biedt ze workshops hard-
lopen met hart en ziel, een me-
thode waarbij men leert bewus-
ter te lopen zonder blessures en 
uitputting en met meer plezier, 
schilderen vanuit het onderbe-
wustzijn en levensloopwande-
ling, waarin samen plaatsen uit 
het leven bezocht worden om in-
zicht te krijgen in gebeurtenissen 
en gedrag. Judith: “Met name in 
geval van emotionele blokkades, 
spanningsklachten, burn-out en 
blessures is dit een effectieve 
methode gebleken. 

Vooral als je wat anders wil dan 
erover praten alleen. Je vindt een 
nieuwe, natuurlijke balans en het 
stelt je in staat meer te genieten 
van het leven!” Naast de wandel-
coaching maakt Judith ook ge-
bruik van running therapie, yoga 
en tai chi.

Wie geïnteresseerd is kan bellen 
naar Judith Bosman-Draai 072-
5051147 of stuur een mail naar 
j.bosmandraai@quicknet.nl. De 
website is te vinden op www.de-
natuurlijkecoach.nl.

Mensen en wat ze beweegt; dat 
is haar passie. Zij bracht dit sa-
men met twee andere passies 
in een praktijk voor Natuurlijke 
en creatieve coaching en coun-
selling. Judith laat zich inspire-
ren door en maakt gebruik van 
de natuur. De activiteiten die zij 
aanbiedt zijn gericht op, door er-

varing bewustworden, ontspan-
ning, intuïtie, zelfinzicht en per-
soonlijke groei. 

Ze heeft haar eigen groepen ‘Na-
tuurlijke beweging in de natuur’ 
en werkt hierin tevens samen 
met natuur gerelateerde organi-
saties als de PWN en de cam-

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Emergo had zichzelf overtrof-
fen door de beroemde Engelse 
brassband Grimethorpe Colliery 
als gastorkest voor dit concert 
over te laten komen. De presen-
tatie van het programma was in 
de kundige handen van niemand 
minder dan de burgemeester 
van Castricum, mevrouw Em-
mens-Knol. Het gedeelte voor 
de pauze werd ingevuld door het 
fanfare-orkest van Emergo. In 
het programma nam de première 
van Brass de belangrijkste plaats 
in. Brass is ter gelegenheid van 
het jubileum speciaal voor het 
fanfare-orkest van Emergo ge-
schreven door de Nederlandse 
componist Alexander Comitas. 
Het is een bijzonder werk dat 
op indrukwekkende wijze werd 
uitgevoerd door het orkest. De 
compositie beschrijft op muzika-
le wijze de ontwikkeling van het 
delven van metaal-erts tot het 
bespelen van de blaasinstrumen-
ten die uit het erts zijn gemaakt. 
En dat levert een kleurrijk werk 
op met effectvolle dynamische 

contrasten, dat op kundige en 
magistrale wijze werd uitgevoerd 
door Emergo.
Maar Emergo liet horen dat zij 
na de grootsheid van Brass ook 
in staat is om heel fijnzinnig als 
begeleidingsorkest op te treden 
in de uitvoering van het trompet-
concert van Harry James. Om de 
vriendschappelijke betrekkingen 
tussen beide orkesten te onder-
strepen werd de solo-partij ge-
speeld door Roger Webster, de 
virtuoos spelende cornettist van 
Grimethorpe.
En omgekeerd verzorgde Jo-
han Breetveld van Emergo een 
gastoptreden bij Grimethorpe. 
Hij speelde het door Paul Potts 
weer bekend geworden Nessun 
Dorma, dit keer uitgevoerd als 
delicate cornetsolo.
Ook beide dirigenten, Willem van 
Kooi en Gary Cutt, lieten zich 
niet onbetuigd door bij elkaar’s 
orkesten een werk uit te voeren. 
In de vergelijking tussen beide 
orkesten was goed te horen dat 
door de gedreven muzikale lei-

ding van Willem van Kooi het 
fanfare-orkest van Emergo zich 
inmiddels heeft ontwikkeld tot 
één van de beste orkesten in de 
regio. Na de pauze liet Grime-
thorpe horen waarom zij terecht 
nationaal en internationaal tot de 
hoogste muzikale top behoort. 

Deze door de bioscoopfilm Bras-
sed Off bekend geworden Engel-
se brassband gaf blijk van een 
ongelooflijke muzikale balans 
in het orkest, een heel transpa-
rant samenspel, een dynamiek 
van fluisterzacht tot zwelgende 
fortes, en een verbluffende zelfs 
professionele techniek. En dat 
musiceren op hoog niveau ook 
samen kan gaan met humor was 
te horen in de door het publiek 
zeer gewaardeerde act van bas-
sist Shawn Crowther. Hij speelde 
zowel muzikaal als humoristisch 
op onnavolgbare wijze de oor-
spronkelijk voor viool geschre-
ven capriolen in de Czardas van 
Vittorio Monti. 
Het publiek was na afloop van het 
concert duidelijk onder de indruk 
van het programma. Gelukkig 
zijn er van het concert profes-
sionele beeldopnamen gemaakt, 
zodat het publiek nog volop kan 
nagenieten. Maar ook donateurs 
en fans van het fanfare-orkest 
die helaas niet in de gelegenheid 
zijn geweest om bij het concert 
aanwezig te zijn kunnen in het 
bezit komen van de dvd. 
Voor 10,00 euro kunnen zij de 
dvd bestellen bij Lia Brandjes: 
0251-653439.

Indrukwekkend jubi- 
leumconcert Emergo
Castricum - Muziekvereniging Emergo viert dit jaar haar hon-
derdjarig jubileum. En dat doet zij met maar liefst veertien ac-
tiviteiten. Eén van de hoogtepunten was afgelopen zondag het 
spectaculaire concert in de grote zaal van de Philharmonie in 
Haarlem. 

Jazz in de Wijcker Swaen
Castricum - De Castricumse Marielle Koeman is een zangeres 
die van moeder natuur een prachtige stem heeft meegekre-
gen. Zij legt in haar muziek lyriek, warmte en diepte, zoals de 
componisten van haar zorgvuldig uitgekozen repertoire het 
bedoeld moeten hebben.

Het trio achter Marielle Koeman 
staat onder leiding van haar le-
vensgezel, pianist Jos van Beest. 
Het Jos van Beest Trio wordt 
niet alleen gewaardeerd door 
het jazzminnend publiek in Ne-
derland maar is ook populair en 
veelgevraagd in Frankrijk, Duits-

land, België en zelfs Japan. Zij 
treden op in het kleinste kerkje 
van Beverwijk. Kaarten à 17,50 
euro voor deze jazzavond op vrij-
dag 18 april in de Wijcker Swaen 
kan men reserveren via www.
kennemertheater.nl of via (0251) 
221453.  

Kinderen kunnen kijkje nemen 
achter schermen bij Forento
Castricum - De leden van to-
neelgroep Forento gunnen de 
kinderen een kijkje achter de 
schermen. Bij hun voorstelling 
van aanstaande zaterdag 12 april 
kunnen de kinderen die een ver-
jaarspartijtje vieren zich van te 
voren opgeven voor een Meet 
and Greet met de spelers na af-
loop van de voorstelling. 

Zij gaan dan met de kids op de 
foto en laten zien hoe ze nu ei-
genlijk toveren. Via internet kan 
men zich aanmelden voor dit 
spektakel. Natuurlijk zijn er ook 
kaartjes aan de zaal. De groep 
speelt de voorstelling ‘Het ge-
temde heksje’ twee maal; om 

13.30 en om 15.30 uur. Het stuk 
is geschikt voor alle kinderen 
vanaf vier jaar Het stuk is geba-
seerd op De getemde feeks van 
Shakespeare. De feeks wordt 
in deze gekke vrije bewerking 
een heksje. Een meisje dat niet 
zo aardig gevonden wordt door 
haar omgeving. 

Dansers van Dance Studio Patty 
maken het beeld compleet. Het 
ziet er prachtig uit. Greet Ver-
kleedt heeft iedereen voorzien 
van een kostuum.

Kaartjes voor de voorstelling 
kunnen besteld worden op www.
forento.nl . Entree 3.50 euro.

Gemeenteraad 
wil buitenwegen 
wel overnemen
Castricum – Een kleine meer-
derheid van de gemeenteraad 
vindt dat Castricum de buiten-
wegen van Limmen en Akersloot 
moet overnemen van het hoog-
heemraadschap. Inwoners van 
die twee kernen betalen belas-
ting voor de wegen waardoor zij 
duurder uit zijn dan inwoners van 
Castricum en Bakkum. Het col-
lege kiest voor de goedkoopste 
oplossing en wil inwoners van 
Limmen en Akersloot compense-
ren uit de gemeentekas.  

De Sokkerwei heeft nu 
ook een klimaatbosje
Castricum - Maandag 7 april heeft groep drie van de openbare 
basisschool de Sokkerwei een klimaatbosje geplant. 
Een klimaatbosje bestaat uit minimaal drie walnotenbomen in een 

driehoeksvorm geplant. Ze zijn 
het symbool voor de grote com-
pensatiebossen. Bomen binden 
CO2. In Oost-Europa en de tro-
pen worden daarom al grote 
compensatiebossen aangelegd. 
Ook in Nederland kan men de 
vermindering van CO2  stimu-
leren. Ruimte voor nieuwe bos-
sen is er niet. Landschapsbeheer 
Nederland en de Landschappen 

bedachten een inspirerende ac-
tie: het planten van honderden 
klimaatbosjes in het hele land.
Castricum heeft nu ook zo’n 
klimaatbosje door de kinderen 
en de juf van groep drie aange-
vraagd en zelf geplant. Het bosje 
ligt aan de Kleibroek vlak bij de 
Sokkerweischool.
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Annie Zonneveld exposeert 
Castricum - De komende maanden is in zorgcentrum De Santmark 
een prachtige expositie te zien. Annie Zonneveld heeft er zeventien 
aquarellen hangen met als thema ‘zee en duin’. Geboren te Bakkum in 
1933 was ze al snel vertrouwd met het aangrenzende duingebied. Ze 
genoot van de vogels en de rust die je er vindt. Haar liefde voor de zee 
had ze geërfd van vader, die strandjutter was. Niet zo vreemd dus dat 
haar oudste zoon later zeeman werd. Zijn gedichten hangen naast de 
verstilde aquarellen van zijn moeder.

Discovery dicht
Castricum -Tot en met donder-
dag 17 april staat het grote klus- 
en onderhoudsproject in Disco-
very op het programma. Schuren, 
schilderen, zagen en timmeren 
dus! Een nieuw onderkomen 
voor de dj’s, een opknapbeurt 
van de keuken en heel veel schil-
derwerk, zijn enkele klussen die 
door de medewerkers en vrijwil-
ligers gedaan gaan worden. Het 
reguliere programma van Disco-
very komt hierdoor in deze we-
ken te vervallen. Vrijdag 18 april 
gaat Discovery weer open met 
een besloten feest.  

Buona Sera 
viert feest!
Castricum - Vrijdag gaat party-
dj Toine op zoek gaan naar kan-
didaten voor de Miss Buona Sera 
verkiezing 2008. Zaterdag komt 
dj Paul de Red Wodka Party eens 
flink op zijn kop zetten. www.
djdolphin.nl is de site van de dj 
die voor vrijdag 18 april op het 
programma staat. Zaterdag 19 
april is er een tv-verloting. De 
eerste vijftig mensen die binnen-
komen zullen extra lootjes krijgen 
en maken extra kans. Dinsdag 
22 april een super-school-party 
voor alle examenkandidaten die 
ook vrijdag middag hun lol op 
kunnen tijdens de examenstunt 
met het thema Walt Disney! Bu-
ona Sera is op vrijdagmiddag al 
open vanaf 13.00 uur. Koningin-
nenacht is Buona geopend tot 
3.00 uur met het Maximabal en 
op Koninginnedag is Buona al 
vanaf 15.00 uur geopend.

Twee bigbands sluiten het 
jazzseizoen Vredeburg af 
Limmen - Bij de Jazz Session Club Vredeburg wordt op zondag 13 
april het jazzseizoen afgesloten met twee topbands van de Muziek- 
en Dansschool Heiloo. Beide bigbands spelen nieuwe arrangementen, 
geschreven door bandleider Jack Kat. De toegang is vrij.

Jeugdbingo bij Excelsior
Limmen - Op zondagochtend 13 april organiseert Muziekver-
eniging Excelsior Limmen een jeugd-bingoconcert in de Vre-
deburg aan de Dusseldorperweg.  

Muzikale blokken zullen worden 
afgewisseld met bingorondes 
waarbij vele leuke prijzen te win-
nen zijn. Het Opleidingsorkest 
opent het concert onder leiding 
van dirigente Liesbeth Zonne-
veld. Het volgende blok muziek 
wordt gevormd door Excelsiors 
allerprilste leerlingen van de cur-

sus Fluitekruid, eveneens geleid 
door Liesbeth Zonneveld. Dit zal 
hun allereerste optreden worden. 
Ook de Jeugd Slagwerk Groep, 
onder leiding van Floris van Tol, 
zal een strak stuk slagwerk neer-
zetten. De aanvang is 1100 uur. 
Voor meer informatie: www.ex-
celsiorlimmen.nl.

Vogelwerkgroep viert 50 
jarig bestaan op 12 april
Castricum - Op zaterdag 12 
april viert de Vogelwerkgroep 
Castricum haar 50-jarig bestaan! 
De activiteiten starten om 9.00 
uur; dan staan excursieleiders 
klaar bij De Hoep aan de Zeeweg 
voor een anderhalf uur durende 
vogelexcursies. Er is ook een 
mogelijkheid voor een vogelex-
cursie per fiets. Vanaf 10.30 uur 
zijn er stands in De Hoep van 

werkgroepen binnen de Vogel-
werkgroep over bijvoorbeeld 
uilen en roofvogels, en er is een 
fototentoonstelling van leden. 
Om 11.00 uur is er vervolgens 
een diapresentatie door de be-
kende natuurfotograaf en vogel-
werkgroeplid Jan Castricum; bij 
grote belangstelling zal Jan deze 
presentatie twee keer geven.  De 
activiteiten duren tot 13.30 uur.

EU-medewerkers terug 
naar Bonhoeffer College
Castricum - Op 14 april gaan 
meer dan 350 Nederlandse EU-
medewerkers die werken in 
Brussel, Luxemburg en Straats-
burg terug naar hun oude mid-
delbare school in Nederland. 
Ze geven gastlessen en gaan in 
gesprek met leerlingen over hun 
werk en hun betrokkenheid bij 
Europa. In Castricum komt een 
afgevaardigdenaar het Bonhoef-
fer College.Leerlingen krijgen 
een unieke gelegenheid om vra-

gen te stellen aan iemand die 
dagelijks in en met Europa werkt. 
Dit geeft hen ook meer zicht op 
wat ze met hun eigen opleiding 
in Europa kunnen bereiken. 
De medewerkers komen uit alle 
lagen van de deelnemende Eu-
ropese organisaties. Ook Ne-
derlandse Europarlementariërs 
en medewerkers van de Neder-
landse Permanente Vertegen-
woordiging bij de EU in Brussel 
doen mee.

Jantjes’ PC gaat in op 
jubileum van De Weid
Castricum - In de uitzending van Jantjes’ PC op woensdag 9 
april staat het 25-jarig jubileum van woongemeenschap De 
Weid aan de Walstro te Castricum centraal.

Dit jubileum, dat eigenlijk op 4 
april plaatsvond, wordt uitbundig 
gevierd op vrijdag 11 april. Be-
woners komen aan het woord en 
ook de aanwezige begeleiding. 
Er wordt gepraat over hoe de cli-
enten hun verblijf ervaren en wat 
de toekomstplannen zijn van de 
woongemeenschap. Ook is De 

Weid nog altijd op zoek naar vrij-
willigers, die af en toe een handje 
kunnen of willen helpen. 

Het programma is uitgezonden 
op woensdag 9 april van 16.00 
– 17.00 uur. Wie het gemist heeft 
gaat naar de computer-livestream 
via www.casticum105.nl.

De Collectie Vertelt zon-
dag bij Zondagsociëteit
Castricum - ‘De Collectie Ver-
telt’ is zondag 13 april gast bij de 
Zondagsociëteit. In de  foyer van 
Geesterhage valt te genieten van 
volksverhalen, liedjes en gedich-
ten uit alle windstreken.
Vijf acteurs vormen samen de 
vertellersgroep De Collectie Ver-
telt. Onder de titel “Ik zal je eens 
vertellen gaan” brengen zij een 
gevarieerd programma 
met volksverhalen, ‘skof-
tige’ mooie West-Friese 
anekdotes, liedjes en 
gedichten, muzikaal on-
dersteund door Jan van 
der Schaaf. De vertellers 
zijn Maas Beitler, Irene 
Oonk, Marianne Couveé 
en Dick Groot.
De Zondagmiddagso-
ciëteit wordt gehouden 

van 14.00 tot 16.00 uur in  Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
De zaal is open om 13.30 uur. De 
toegang is 3,00 euro. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kan men tot en 
met 10 april bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer 0251-656562. 

Poppentheater 
in Geesterhage
Castricum - Zondag 13 april 
verzorgt Jeroen van de Berg de 
ochtenddienst van de Evangelie-
gemeente Castricum. Met pop-
pen vertelt hij een verhaal. De 
ochtend is niet alleen bestemd 
voor kinderen van 5-12 jaar, maar 
voor iedereen. In de pauze is er 
een optreden van de dansgroep 
van Esther Carton.

De dienst begint om 10.00 uur en 
duurt tot omgeveer 11.30 uur. De 
toegang is vrij.

Film Yentl vertoond 
Akersloot - Op donderdagavond 
17 april om 20.00 uur wordt in het 
parochiecentrum van de Sint Ja-
cobuskerk in Akersloot de film 
‘Yentl’ vertoond. Deze avond 
wordt verzorgd door het Oecu-
menisch Beraad Akersloot-Uit-
geest. De toegang is vrij. 
Barbra Steisand heeft deze film 
geproduceerd. Vijftien jaar lang 
heeft zij zich daar volledig voor 
ingezet. Bovendien neemt zij 
ook de hoofdrol voor haar reke-
ning.  
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Open dag bij 
FC Castricum
Castricum - Op zondagochtend 
13 april organiseert FC Castri-
cum een open dag om kinderen 
in de leeftijd van vijf tot zeven 
jaar kennis te laten maken met 
het  voetbal. 
De mini’s bij FC Castricum spelen 
in onderling verband een compe-
titie in de vorm van een WK. Elke 
week op eigen terrein met alle-
maal bekende gezichten. Wat FC 
Castricum betreft de ideale op-
stap om kinderen vertrouwd te 
laten raken met het voetbal.
De open dag is gecombineerd 
met het wekelijkse WK van de 
mini’s, zodat de kinderen de 
sfeer kunnen proeven van hoe 
FC Castricum de jongste jeugd 
leert voetballen. 

De kinderen die willen deelne-
men aan de open dag, kunnen 
zich, sportief gekleed, om 9.15 
uur melden in het clubhuis van 
FC Castricum. 

Limmen pakt periodetitel
Limmen - Door een goed benutte strafschop van Harry Verduin 
heeft vv Limmen met 1-0 van Berdos gewonnen. Het team pakt 
hierdoor de periodetitel en is in ieder geval verzekerd van de 
na-competitie.

Op basis van het veldspel en de 
vele kansen was deze zege dikver-
diend, maar de wijze waarop Lim-
men uiteindelijk op voorsprong 
kwam gaf veel stof tot napraten. 
Het was voor Limmen dubbel feest 
want het team is door  het verras-
sende gelijkspel van Hollandia T, 
met nog slechts twee wedstrijden 
voor de boeg, weer koploper in de 
vierde klasse A.
Een kwartier voor tijd wees de 
arbiter naar de stip. Jeroen Veldt 
soleerde in het strafschopgebied 
langs zijn directe tegenstan-
der en werd licht aangetikt. De 
goed leidende scheidsrechter 
Rozendaal was onverbiddelijk 
en kende Limmen een penalty 
toe. Zonder blikken of blozen ei-
gende Verduin zich de bal toe en 
passeerde vanaf elf meter de uit-
blinkende doelman van Berdos 
met een steenharde uithaal: 1-0. 
En die voorsprong was terecht. 
In het duel met Berdos verdiende 
vooral de achterhoede van Lim-
men een dikke pluim. Bas Ad-
miraal, Cris Zomerdijk, Robert 
Koot en Gido Meijer speelden in 
verdedigend opzicht bijzonder 
geconcentreerd en hielden dat 
de volle negentig minuten vol. 
Daardoor werden er nauwelijks 
kansen weggegeven en bij die 
spaarzame momenten dat het 
wel gevaarlijk werd, stak doel-
man Edwin den Breejen zijn han-
den bekwaam uit de mouwen.
Dat Berdos met Mark Zomers 

ook een keeper van formaat tot 
zijn beschikking heeft, was voor-
afgaande aan het enige doelpunt 
van de wedstrijd al gebleken. 
Met de meest onwaarschijnlijke 
reddingen hield hij Berdos lange 
tijd in de race. Martijn de Haan, 
Edwin Kerssens en Ron van Stra-
len vonden de goalie in de eer-
ste helft op hun weg. Gesteund 
door het weer in groten getale 
opgekomen publiek ging Lim-
men nadrukkelijk op jacht naar 
de overwinning. Er waren kansen 
te over om de score verder uit 
te breiden, maar die mogelijk-
heden liet de thuisploeg liggen. 
In de ruim bemeten blessuretijd 
moest Limmen nog enkele ang-
stige momenten doorstaan, maar 
mede op advies van de enthousi-
aste speaker Johan van Leeuwen 
vond de leidsman het uiteindelijk 
welletjes. Met achttien punten uit 
zeven wedstrijden legde Limmen 
1 op overtuigende wijze beslag 
op de tweede periode en dat 
leidde tot een feest waarbij het 
team door bestuur, hoofdsponsor 
GP Groot en supportersclub flink 
in de watten werden gelegd. Met 
twee wedstrijden voor de boeg 
(20 april: DWOW thuis, 27 april: 
DTS uit) heeft Limmen een gaatje 
van twee punten geslagen op de  
achtervolgers Vios en Hollandia. 
Mocht Limmen de twee reste-
rende duels in winst omzetten, is 
het kampioenschap in de vierde 
klasse A een feit.     

Voorzitter Boeters licht toe:
“Waarom meedoen aan 
veiling van Vitesse ’22?”
Castricum - Vitesse’22 houdt zaterdag 12 april weer een vei-
ling van kavels. Tijdens deze veiling verkoopt de omnivereni-
ging zaken en diensten die door onder meer sponsors en leden 
zijn aangedragen, zoals training van Ton Ojers, een gesigneerd 
shirt van het Nederlands honkbalteam en backstagekaarten 
voor De Spinnerij.

“We krijgen vaak de vraag, waar-
om zou ik meedoen aan die vei-
ling?” zegt voorzitter Gerard Boe-
ters. “Sommige mensen zien niet 
wat er met het geld gebeurt dat 
wordt opgehaald bij eerdere vei-
lingen. En misschien wel terecht, 
want er is niet veel te zien van 
wat de vereniging heeft gedaan 
met het eerder opgebrachte geld. 
Alleen het schilderwerk en het 
nieuwe kantinemeubilair is voor 
iedereen zichtbaar. De nieuwe 
keukenapparatuur en cv-ketels 
staan achter de schermen en zijn 
voor de meesten van ons niet te 
zien. Verder staat het geld op een 
aparte rekening te wachten tot 
we het gaan gebruiken voor de 
veranderingen op ons complex.”
Bij de eerste veilingen zamelde 
Vitesse het geld in voor de ver- 
en herbouw van het complex. 

Boeters: “Maar op het moment 
dat we de sloop- en bouwver-
gunningen aanvroegen, kwamen 
de plannen voor De Zanderij op 
tafel. Een grote herinrichting van 
het gebied, met de komst van 
Clusius en Groenhuis naast ons 
complex. Met dus ook grote ge-
volgen voor Vitesse’22. De plan-
nen voor de ver- en herbouw 
konden in de ijskast.”
Dit jaar heeft de Castricumse 
voetbal-, honk- en softbalvereni-
ging de veiling gericht op de toe-
komst. Niet alleen de verande-
ringen op het complex, maar ook 
buitenschoolse opvang, recrea-
tiesport en integratie van voet-
bal met honk- en softbal krijgen 
een plaats onder deze noemer. 
De veiling vindt zaterdag plaats 
vanaf 20.00 uur in de kantine op 
De Puikman.

Meervogels 
scoort makkelijk
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels heeft weinig 
moeite gehad met hekkensluiter 
KFC. De Akersloters gingen met 
0-8 terug naar huis.
Vooraf wist de ploeg al dat het 
niet moeilijk zou worden tegen 
deze zwakke tegenstander. Door 
Broerse werd al snel de score 
geopend. Even later kon Horring 
doeltreffend uithalen. Nog voor 
rust kwamen daar twee treffers 
van Kaandorp bij en was de over-
winning al zeker gesteld. 

In de tweede helft bleef Meer-
vogels jagen op meer treffers. 
Die kwam al snel via Zoon, die 
behendig 0-5 scoorde. Even later 
waren Horring en Boerse weer 
doeltreffend. In de slotfase kon 
Zoon nog een keer scoren. 

Het zaterdagteam van Meervo-
gels speelt deze week nog tegen 
OFC in Oostzaan. Op zaterdag 
12 april wordt er uit tegen PSCK 
gespeeld. 

Prachtige openingszege TVC
Castricum - Op de kunstgrasbanen van de Dog in Uitgeest be-
haalde het eerste mixteam van TV Castricum afgelopen zon-
dag een 0-8 overwinning. De whitewash kwam als een aan-
gename verrassing omdat het kunstgras gevreesd werd door 
spelers en speelsters van TVC. 

De gastvrije tegenstanders wa-
ren zeer jeugdig en vorig jaar ge-
promoveerd uit de zesde klasse. 
Ze vochten zich terug in dames-
enkel, damesdubbel en heren-
enkel, zodat in deze drie partijen 
een derde set de doorslag moest 
geven. 
TVC-spelers Cynthia Lustig (sin-
gle en dubbel), Daniëlle Veen-
man (dubbel) en Dennis Boontje 
(single) toonden zich door er-
varenheid uiteindelijk de meer-
deren in deze sets waardoor de 
eindscore zo hoog kon uitvallen. 
De gastploeg kreeg hierdoor niet 
de punten die ze op basis van 
vechtlust verdienden maar daar 
had TVC uiteraard geen bood-
schap aan. 

Debutante Cynthia Lustig moest 
dus tot de bodem gaan voor het 
beste resultaat: “De zes sets heb-
ben er behoorlijk ingehakt bij mij 
vandaag, ik heb overal blaren zit-
ten en heb aardig wat spierpijn”, 
zuchtte ze na afloop. 
“Wel lekker dat die punten alle-
maal zijn gepakt, het geeft een 
voldaan gevoel. Een beter begin 
konden we ons niet wensen”.
TVC moet na een speelronde de 
eerste plek overigens delen met 
Neckslag en de Kaag die ook 
beide met 8-0 wonnen. Er komen 
dus nog een paar zware ontmoe-
tingen aan in deze poule. Zondag 
staat het eerste thuisduel op het 
programma en wordt Santana uit 
Hoogkarspel ontvangen. 

Amak wandelt 
Akersloot - Donderdag 10 april 
is er weer een doordeweekse 
wandeling die wordt georgani-
seerd door Amak. De wande-
ling is een verrassingstocht. Het 
vertrek is om 9.30 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozartlaan/ hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.

Golftoernooi 
in Castricum
Castricum - De allereerste Puik-
man Open vindt zaterdag 9 au-
gustus plaats. 

Dit is een uniek golfevenement 
over negen holes en wordt ge-
speeld op sportcomplex De 
Puikman. Het deelnemersveld 
bedraagt 36 spelers. 
Hiervoor inschrijven kan zater-
dag 12 april op de Puikman, op 
de veiling (vanaf 20.00 uur). Het 
toernooi wordt georganiseerd 
door Vitesse 4, die de kavel tij-
dens de veilingavond aanbiedt.

Workshop in 
de Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - De natuurlijke coach 
biedt afwisselende en natuurlijke 
vormen van beweging in de na-
tuur. Zij laat zich inspireren door 
bewegingsvormen als tai chi, qi 
gong en yoga. Alles draait om 
aandacht voor het moment en de 
eigen kracht waardoor men leert 
te voelen en genieten. 
Door de verschillende houdingen 
die men bij deze vorm van be-
wegen aanneemt gebruikt men 
alle delen van het lichaam. Het 
ontstrest en maakt het lijf soepel 
en sterk, brengt de geest tot rust 
en stimuleert de doorstroming 
van energie in het lichaam. Op 
dinsdagochtend 29 april kunnen 
ouderen vanaf 55 jaar deelnemen 
aan deze workshop in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Men is welkom 
vanaf 10.30 uur voor een kopje 
koffie of thee tussen 11.00 en 
12.00 uur wordt gestart. Voor deel-
name kan men zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum tel. 65 
65 62. De kosten zijn 6,50 euro.
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Heart Dance Award 
groepen 8 Toermalijn
Castricum - Afgelopen donderdag hebben de groepen acht 
van de Toermalijn meegedaan aan de Heart Dance Award. Dit 
is een danswedstrijd georganiseerd door JUMP het jeugd-
fonds van de Nederlandse Hartstichting. In totaal doen er 400 
klassen mee uit heel Nederland. 

De groepen acht van de Toer-
malijn mochten optreden in de 
Waerdse Tempel. De aftrap was 
voor de groep acht van juf Inge. 
In de dans kwamen balsporten, 
touwtje springen, breakdancen 
en turnen aan bod. Met in totaal 
twintig punten werd er een goe-
de vierde plaats behaald. Later in 

de middag was het de beurt aan 
de groep acht van meester Leon. 
De kinderen lieten zien dat je zelf 
kunt kiezen om een gezond leven 
te leiden. 
De vakjury was onder de indruk 
en deze groep verzamelden 24 
punten. Hiermee werd een derde 
plaats behaald.

Twintig jaar Jumelage 
Castricum-Balatonfüred
Castricum - Van 15 tot en met 22 april bezoekt een groep van 
42 personen de Castricumse zusterstad Balatonfüred. 

Het is een groep, die bestaat uit 
een delegatie van het bestuur van 
de stichting Jumelage Castricum 
– Balatonfüred; een groep men-
sen, die in het verleden gastgezin 
geweest is voor de Hongaarse 
bezoekers; een vertegenwoordi-
ger van de Raad van Kerken en 
de Beverwijks-Castricumse Ac-
cordeon Club, die meegaat voor 
de culturele noot (wat altijd al 
een onderdeel geweest is bij de 
uitwisselingen). 
Dit gezelschap reist in twee da-
gen naar Balatonfüred, waar ze 
bij gastgezinnen ondergebracht 
wordt. Ook zal er een grote af-
vaardiging van de gemeenteraad, 
onder leiding van burgemeester 
A. Emmens-Knol bij de feestelijke 
gebeurtenissen aanwezig zijn.
Deze uitwisseling zal anders zijn, 

omdat het 20 jaar geleden is dat 
de stedenbandovereenkomst op 
23 april 1988 tussen Castricum 
en Balatonfüred werd getekend. 
In al die jaren is er veel veran-
derd. Was in het begin van de 
Jumelage het ‘IJzeren Gordijn’ 
maar net gevallen, nu is Honga-
rije lid van de EU. De jaren heb-
ben in het teken gestaan van de 
toetreding tot de Europese ge-
meenschap. Het reizen gaat nu 
veel gemakkelijker (veel sneller 
de grens over) maar er zijn nog 
genoeg zaken waarover met el-
kaar gesproken kan worden. Het 
milieu bijvoorbeeld.
Castricum heeft inmiddels een 
Balatonfüredplein dat zich aan het 
einde van de Torenstraat bevindt 
en in Balatonfüred is het Castri-
cun Tér bij het station aldaar.

Workshop intuïtief-
meditatief schilderen 
Castricum - Intuïtief-meditatief 
schilderen is een proces aan-
gaan; het loslaten van het denken 
en het geleidelijk vrij laten van 
de expressie. Vanuit een thema 
wordt gebruik gemaakt van ont-
spanning, meditatie, geleide fan-
tasie, maar ook muziek en bewe-
ging worden gebruikt. Het gaat 
bij intuïtief schilderen niet om de 
prestatie maar om bij zichzelf stil 
te staan als mens. Techniek en 
vaste regels zijn niet aan de orde. 
Daarom is ervaring met schilde-
ren beslist niet nodig.
Op verschillende data kunnen 
belangstellenden kennismaken 
met intuïtief- meditatief schilde-
ren. Zaterdag 26 april, 10 of 24 
mei en 28 juni. Tijdstip 10.00 uur 
tot 14.30 uur. Men kan de work-
shop doen in Castricum of Eg-
mond aan de Hoef.
Ook is het mogelijk om met een 
eigen samengestelde groep op 
een zelf gekozen dag en tijd de 
workshop te volgen. Informatie 
Bea Hop 0226-450071.

Op de koffie 
bij Perspectief
Bakkum - Iedereen die nieuws-
gierig is naar de werkgroepen 
van de amateur- kunstenaars-
vereniging Perspectief is welkom 
om op zaterdag 19 april om 10.30 
uur op de koffie te komen.
Er zal iets verteld worden over 
hoe het werkt om lid te worden, 
deel te nemen aan de diverse 
werkgroepen, workshops te 
volgen en eventuele vrijwilliger-
staken te doen. Behalve koffie 
drinken wordt er ook een kijkje 
genomen bij de zaterdagoch-
tendgroep en de beeldhouwers 
zullen bij mooi weer op het plein 
aan het werk zijn. 
Opgeven is niet nodig. Belang-
stellenden kunnen gewoon 
binnenlopen bij Atelier ‘De 
Duinrand’, lokaal 3, Van Olden-
barneveldtweg 37 in Bakkum.

In Bibliotheek Akersloot
Lezing over voetreis naar 
Santiago de Compostela
Akersloot - Op donderdag 17 
april om 20.00 uur geeft Guus 
Terwijn in de bibliotheek te 
Akersloot een lezing over zijn 
voettocht van Heiloo naar San-
tiago de Compostela, die hij in 
1994 maakte. “Santiago de Com-
postela en de tocht er naar toe 
wint nog steeds aan populariteit”, 
zegt Guus. “Dat blijkt wel uit de 
belangstelling die er bestaat voor 
het Nederlands Genootschap van 
Sint Jacob.”
In de middeleeuwen was de 
tocht naar Santiago een pel-
grimstocht en als zodanig op de 
eerste plaats een religieuze acti-
viteit. “Sinds de herleving van de 
pelgrimage aan het eind van de 
vorige eeuw zijn er andere motie-

ven meer naar voren gekomen. 
Voor de een is het een vorm van 
sportieve recreatie, voor de ander 
een reis langs duizend jaar kunst 
en cultuur en voor weer anderen 
vormt de tocht een periode van 
zelfreflectie. In de meeste geval-
len echter, zeker bij hen die op 
een voettocht vaak maanden 
onderweg zijn geweest, blijkt het 
een mengeling van al deze mo-
tieven te zijn. Een avontuur waar-
bij de ontmoetingen met mensen 
onderweg vaak de meeste indruk 
hebben achtergelaten.” 
Guus Terwijn zal het publiek aan 
de hand van dia’s meenemen op 
zijn tocht naar deze oude bede-
vaartsplaats. Toegangsprijs is 
6,00 euro  voor bibliotheekleden.

Gaatjesboor-
der actief
Castricum – In de nacht van 
maandag op dinsdag is er in-
gebroken in een woning aan de 
Dokter Ramaerlaan. De dader 
heeft zich de toegang tot de wo-
ning verschaft door gaatjes te 
boren in een raamkozijn aan de 
achterkant van het huis. Door de 
ontstane gaatjes konden de uit-
zetijzers worden weggeduwd. Uit 
de huiskamer werden een laptop 
en een digitale fotocamera ge-
stolen. Bij een andere woning in 
de straat is vannacht gepoogd in 
te breken. Daar was een cilinder-
slot van een zijdeur vernield.

Voorbereidingen 
52ste editie Biesterbos 
Open in volle gang
Bakkum - Over drie maanden is het weer zover, dan barst het 
internationale jeugdtennis geweld los op de banen van T Bak-
kum. Van 29 juni tot en met 6 juli wordt de 52ste editie van het 
Biesterbos Open gehouden.

Met de 51ste editie nog vers in 
het geheugen, waar voor het 
eerst een compleet Nederlandse 
damesfinale was, hoopt de orga-
nisatie weer een succesvol toer-
nooi te organiseren. Lesley Kerk-
hove won na een spannende drie 
setter van haar landgenote Nico-
lette van Uitert.  De finale van het 
mannentoernooi werd in 2007 
gewonnen door de Kroaat Marin 
Draganja. Of Renee Reinhard, 
een van de publiekstrekkers vo-
rig jaar, dit jaar nog in Bakkum 
verschijnt is nog niet helemaal 
zeker. Het schema van Reinhard 
wordt bepaald door haar coach. 
Dit jaar zal er geen plaats zijn in 
het toernooi voor Kim van der 
Horst, de Bakkumse is te oud om 
nog te mogen deelnemen aan 
het toernooi.  Nu is het aan ander 

Bakkums en Noord-Hollands ta-
lent om hun klasse te tonen in de 
kwalificaties en eventueel in het 
hoofdtoernooi.  Een traditie die 
bij dit tennistoernooi hoort is het 
huisvesten van de spelers. Dit is 
het onderbrengen van de spelers 
bij gastgezinnen in Castricum 
en omgeving. Spelers vinden dit 
een unieke ervaring omdat zij het 
soms zat zijn om maar in hotels 
gestopt te worden. Tevens krij-
gen de spelers veel meer mee 
van de Nederlandse cultuur. Wie 
bereid is om de nieuwe Roger Fe-
derer of Maria Sharapova in huis 
te nemen, kan een mail sturen 
naar: biesterbosinkwartiering@
hotmail.com. Het toernooi vindt 
plaats van in de eerste week van 
de zomervakantie, 29 juni tot en 
met 6 juli.

Lesley Kerkhove en Nicolette van Uitert
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FC Castricum verslaat 
BOL op alle fronten
Castricum - FC Castricum heeft er afgelopen zaterdag geen 
twijfel over laten bestaan wie van beide ploegen aanspraak 
maakt op deelname aan de nacompetitie. De jonge ploeg van 
scheidend trainer Rob de Kip speelde concurrent BOL com-
pleet van het veld, uitslag 5- 0. 
Rob de Kip was trots op zijn ploeg: “We worden volwassen. We zijn nu één 

groep met een doel waar we voor 
gaan. In de oefenduels van de af-
gelopen weken kon je dat al zien en 
nu dus ook in deze wedstrijd tegen 
BOL. Talent is er genoeg, ik denk 
zelfs dat er nog veel meer in zit.”  De 
nacompetitie is waar het allemaal 
om draait voor Castricum. Dat de 
ploeg zo’n geweldige wedstrijd zou 
spelen tegen BOL was een grote 
verrassing. Vanaf het beginsignaal 
was het Castricum dat het initiatief 
nam. Met een uitgekiend tactisch 
concept wist Castricum ruimte te 
scheppen op de buitenkanten. Na 
20 minuten sloeg uitblinker Vincent 
Opheikens voor het eerst toe. De 
balvaardige aanvaller, volgens ei-
gen zeggen nog steeds niet 100% 
fit, toonde weer eens zijn specia-
liteit; al dribbelend maakte hij de 
weg vrij tussen 2 BOL verdedigers 
en plaatste de bal van 20m met veel 
gevoel in de uiterste hoek, 1- 0.  De 
openingsgoal was voor BOL aanlei-
ding om direct over te schakelen op 
een meer aanvallende spelstijl. Zo 
ontspon zich een enerverende eer-
ste helft waar de één – BOL – op 
zoek ging naar de gelijkmaker en 
de ander – Castricum – joeg op een 
tweede treffer. De wedstrijd werd 
beslist nadat BOL 2 hele grote 
kansen onbenut liet; Spits Chris 
Rijnders faalde oog-in-oog met 
Castricum doelman Marius Jansen 
en even later reageerde de inval-
ler van Marc de Nijs opnieuw alert 
toen Zefanja Ket van BOL alle kans 
had om te scoren. Vlak voor rust 
vergrootte Castricum verdiend de 
voorsprong. Maarten van Duiven-
voorde was weer eens ongrijpbaar 

en uit diens voorzet volleyde zijn 
één jaar oudere broer Martijn schit-
terend raak, 2- 0!
In de derde minuut na rust kegelde 
Vincent Opheikens een indirecte 
vrije trap in de verre hoek. De sterk 
spelende aanvaller lag ook aan de 
basis van de vierde goal. Met een 
subtiele voetbeweging passeerde 
hij uit stand zijn tegenstander, 
waarna Gertjan Nieuwenhuizen bij 
de tweede paal de bal binnen liep, 
4- 0.  Met nog 35 lange minuten 
op de klok dreigde een afstraffing 
voor het ontregelde BOL, dat nota 
bene al vier maanden geen neder-
laag had geleden. De show van 
Castricum ging onverdroten voort. 
Het middenveld met de broers Van 
Duivenvoorde en motor Machiel 
Karzijn, vervanger voor de onlangs 
aan de lies geopereerde Bart Lim-
men (sterkte Bart!), heerste op alle 
fronten. De verdediging, met aan 
het hoofd Maarten Jurrjens en 
Louis Jansen gaf in de tweede helft 
niets meer weg.  Een kwartier voor 
tijd kwam de laatste treffer op het 
scorebord. Duco de Koning glipte 
weer eens langs BOL verdediger 
Martijn Rootmensen, waarna Gert-
jan Nieuwenhuizen schitterend met 
de hak (!) scoorde, 5- 0. De klus 
was geklaard. 
BOL trainer Martin van Leuven be-
rustte na afloop in de nederlaag, 
maar bleef strijdbaar. “Niets op af 
te dingen, deze uitslag. Over de 
wedstrijd kan ik kort zijn: wij wa-
ren heel slecht en Castricum was 
heel goed.” Voor Castricum komt de 
nacompetitie heel dichtbij, maar de 
buit is nog niet binnen!

Zondag stond de eveneens uit-
gestelde partij tegen PSCK in 
Wijdewormer op het programma. 
De Zaankanters stonden op dat 
moment zevende met vijf punten 
meer dan de één plaats lager 
staande blauw-witten. Na een 
moeizaam begin nam Castricum 
toch de leiding en zou dat ook 
nog een keer doen in de tweede 
helft nadat PSCK gelijk had ge-
maakt. Ook toen kwam de thuis-
ploeg verdiend langszij, zodat 
de punten broederlijk werden 
verdeeld.
Na 12 minuten mocht Boot een 
vrije trap van zo’n 20 meter van 
het doel van Mark Heistek nemen. 
Het leverde, evenals het schot van  
Pinas kort daarna, geen proble-
men op voor de Zaanse doelman. 
Vervolgens stokte het offensief 
van de thuisclub even en lieten 
de Castricummers zich voorin 
meer zien, met als resultaat dat 
zij na circa 20 minuten de eerste 
treffer lieten aantekenen. Dat gaf 
de bezoekers een zetje in de rug. 
Eerst was het Daan Bruggeling, 
die bijna succes had met een ve-
nijnig afstandsschot op Heistek 
en even later was Bob Rootjes 
dichtbij de 0-2, nadat hij vanaf 
rechts door Pinas in stelling was 
gebracht. 
Na rust ging de thuisploeg ver-
der op jacht naar de gelijkmaker 
en had de Castricumse achter-
hoede haar handen vol aan ge-
vaarlijke corners en vrije trappen. 
Touber hield zijn doel vooralsnog 
schoon, maar het was de vraag 
voor hoe lang. Het duurde tot 
de 52e minuut toen Promes op 
links niet af te stoppen bleek en 
Remco Hartog in staat stelde om 

FC Castricum verspeelt 
twee keer voorsprong 
Castricum - De zondagploeg van FC Castricum heeft nog een 
paar wedstrijden te gaan in de vijfde klasse C. Door de vele 
afgelastingen in de laatste weken moest afgelopen donderdag 
de ontmoeting tegen Adelbert in Egmond-Binnen worden in-
gehaald. Deze verloor Castricum kansloos met 6-1.

het vlak voor Touber beheerst af 
te maken (1-1).

PSCK ging in de fase daarop 
weer wat makkelijker voetballen. 
Toch keek zij na een uur spelen 
weer tegen een achterstand aan, 
nadat Pinas op rechts de diepte 
in werd gestuurd en met een 

harde diagonale schuiver Heistek 
voor de tweede keer het nakijken 
gaf (1-2). Het gaf Castricum weer 
even lucht. Pinas bleef op rechts 
de giftige angel en uit een van 
zijn voorzetten slaagde Thijs Moll 
er zelfs bijna in om Heistek via 
een volley opnieuw te verrassen. 
Het zou iets teveel van het goede 
geweest zijn, want de ploeg uit 
de Zaan wilde ook graag nog 
even bewijzen waarom zij in deze 
afdeling als stevige middenmoter 
staan genoteerd. Rond de 70e 
minuut kwam zij dan ook terecht 
op gelijke hoogte, toen Promes 
nu eens op rechts door de Cas-
tricumse defensie snelde. Hij 
bezorgde dit keer de bal op een 
presenteerblaadje bij Tom Looze, 
die simpel mocht intikken (2-2).

Voetbalvrouwen Limmen 
vergeten punten te  pakken 
Limmen - De vrouwen van vv Limmen zijn tegen Duinrand S 
met 1-0 onderuit gegaan. En dat was een tegenvaller. Speel-
ster Yvonne Poel: “Deze zondag moesten we weer tegen Duin-
rand S. Vorige week hadden we in een harde westrijd 2-2 te-
gen ze gespeeld. Deze keer waren we dus uit op revanche.” 

De beste kans kreeg Limmen al na 
een paar minuten spelen. Het was 
Marije die de bal richting kruising wist 
te werken, maar het was de keepster 
van Duinrand S die deze er voor de 
lijn uit wist te halen. Verder waren er 
weinig kansen over en weer. De ver-
dediging stond weer als een huis. Li-
sette, Liedewij en Kim wisten de spit-
sen telkens van de bal te lopen of de 
bal te onderscheppen. toch liep  het 
niet goed bij Limmen. Poel: “Op de 
een of andere manier waren we niet 
als vanouds vandaag en creërden we 
weinig kansen. We gingen  aan de 
thee met een 0-0 stand.”  Na de thee 
sloeg het noodlot toe. Nadat de bal 
weer onderschept was bij de spitsen, 
belandde de bal via een Limmerbeen 

toch bij een speelster van Duinrand 
S. Deze wist de mee opgekomen man 
te vinden en deze schoot een beetje 
lucky, maar niet heel lelijk de bal bin-
nen. Limmen voerde de druk nog wat 
op wat  resulteerde in een schot uit 
de draai voor Linda. Ook deze bal 
werd door de keepster onderschept.  
Een 1-0 verlies was dus het resultaat. 
Poel relativeerde na afloop: “Geluk-
kig hadden de mannen wel gewon-
nen en kon er  toch nog een feestje 
worden gevierd! Het wordt nu zaak 
om donderdag punten  te gaan ha-
len in Langedijk. Zonder zenuwen 
aantreden en ons oude  vertrouwde 
spel uit de kast halen, er als een team 
voor gaan en dan heb ik er alle ver-
trouwen in.”

Bixi-wedstrijd 
Starrenburg 
Castricum - Zondag 6 april werden de eerste onderlinge wedstrijden 
van het seizoen gehouden bij rijvereniging Starrenburg. Er werd zeer se-
rieus gereden door alle ruiters en amazones en ze hadden er veel werk 
van gemaakt om er zo mooi mogelijk uit te zien. Aan het einde van de 
ochtend was het de beurt aan de bixi-ruitertjes. Na hun proefje was er 
een prijsuitreiking te paard en daarna werd er door de gevorderde ruiters 
nog een springparcours afgelegd. De volgende onderlinge wedstrijden 
zijn op 18 mei. Kijk voor meer informatie op www.lrpcstarrenburg.com.
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Negen trampolinespringers 
DOS naar de halve finale
Castricum - Op 5 april vond de derde en laatste  plaatsings-
wedstrijd trampolinespringen, regio West plaats. Deze wedstrijd 
werd gesprongen in Kudelstaart. Er wordt gesprongen in ver-
schillende leeftijdscategorieën. De jongste deelnemer van DOS, 
Lotte Tabak, werd voor de derde maal op rij eerste en plaatste 
zich dan ook met gemak voor de halve finale bij de Pupillen. 

Aranka Veen, Philip Elders en 
Lian Maalman kwamen uit in de 
Jeugd-E klasse. Aranka werd 14e, 
Philip 7e en Lian wist het goud te 
veroveren. 
Zowel Philip als Lian zijn door hun 
twee mooie prestaties, 2 keer 7e 
voor Philip en 1e en 2e voor Lian, 
geplaatst voor de halve finale. 
De DOS Junioren waren schaars 
deze zaterdag. Tim Buursma, op 
de eerste plaatsingswedstrijd 2e, 
en Iris Dekker, vorige keer al 4e, 
sprongen. Bij het einde van de 
eerste oefening verloor Tim aan 
het einde van zijn oefening zijn 
evenwicht en viel. Hierdoor werd 
hij dit keer 8e van zijn klasse. Iris 
sprong een mooie strakke wed-
strijd en wist na drie oefeningen 
zelfs de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Zowel Iris en Tim gaan 
door naar de halve finale. 
Ook bij de Senioren van DOS, die 
zich allemaal plaatsten voor de 
halve finale, ging het lekker. Pau-

lien Aalbers sprong op safe we-
gens een blessure, maar wist toch 
nog op een 4e plaats te eindigen. 
Judith Welp wist bij de dames een 
8e plaats te bemachtigen. Wouter 
Beets moest helaas af laten weten 
en Rick Wesker kwam bij de he-
ren op de tweede plaats terecht. 
Bij het synchroonspringen ging 
het Rick en Jurriaan de Raat be-
ter af. Met een gouden plak gin-
gen ze tegen het avonduur weer 
tevreden naar huis. 
De eerstvolgende wedstrijd is 
direct zaterdag 12 april, dan wor-
den de Noord-Hollandse Kam-
pioenschappen gesprongen in 
Kudelstaart. Een week later is de 
halve finale van de individuele 
competitie in Hoogland en zon-
dag 20 april worden de Onder-
linge Wedstrijden gehouden in 
sporthal De Bloemen. Voor meer 
informatie over de Onderlinge 
Wedstrijden of over trampoline-
springen: www.doscastricum.nl. 

Serena Stel is district 
kampioen op 400 vrij
Castricum - Zondag 30 maart werden in zwembad de Slag te Zaan-
dam de districtkampioenschappen lange afstanden gehouden. Serena 
Stel van Aquafit had zich voor deze finale geplaatst op de 400 vrij. Na 
een gelijkopgaande strijd (met de uiteindelijke nummer twee) won de 
negenjarige Serena goud. Ze verbeterde haar eigen club record voor 
elfjarigen met twaalf seconden tot 5.49.32. Serena mag zich nu dis-
trictkampioen lange afstand noemen van een van de vijf districten.    

Laatste competitie-
wedstrijd van Aquafit
Castricum - Afgelopen zaterdag vond in Sportplaza Mercator 
te Amsterdam de vijfde en tevens laatste competitie ronde 
plaats voor 31 zwemmers van Aquafit. Er werden 29 medailles 
bij elkaar gezwommen. 

Bert Zonneveld winnaar  
Castricum - Afgelopen week is het Broadway-toernooi ge-
speeld. Deelnemende biljartclubs waren De Doorschieter, On-
der Ons, ’t Steegie en Nico Tessel kwam ook drie avonden van 
Texel om samen met zijn oude biljartvrienden het toernooi te 
spelen. 

De vrijdag bracht vier spelers 
voor de eindoverwinning naar 

voren: Peter Groenendaal, Nico 
Tessel, Jeroen Gosselink en Bert 

Zonneveld. 
Bert won uiteindelijk het toernooi 
met een punt verschil. Tweede 
werd Peter Groenendaal en der-
de Nico Tessel. 
De hoogste serie was met 31 
caramboles van Cees Baars. De 
prijsuitreiking werd door Martien 
Res voorzitter van ’t Steegie ge-
daan.

Bij de meisjes mini 4 was er twee 
keer brons voor Jonna Noort en 
twee keer goud voor Serena Stel 
op de 100 wissel en de 25 school. 
Op deze 25 school werd Sascha 
Rozemeijer vierde, Kaylin Stel vijf-
de, Denise Laan zesde en Tessa 
van Gelderen zevende. 
Bij de jongens mini 4 was er goud 
voor Jasper Garstman op de 25 
school. Bij de meisjes mini 5/juni-
oren 1 won Renske Weeda goud 
op de 25 vlinder en brons op de 50 
vrij. Op deze 50 vrij won Daphne 
Laan zilver. Het goud was weder-
om voor Serena Stel in 35.59.   Op 
de 25 vlinder zwom Iris de Vries 
een mooi pr. Bij de jongens mini 
5/6 zwom David van der Veen 
naar een clubrecord op de 25 vlin-
der 17.90, goed voor zilver. Tevens 
won hij zilver op de 50 vrij. Sjoerd 
van Gennip werd vijfde in een 
dik pr. Bernd Rozemeijer zwom 
een dik pr op de 25 vlinder. Bij de 
meisjes junioren was er drie keer 
goud voor Natascha Rietbroek op 
de 100 vrij, 100 rug en 100 wis-
sel. Marlotte Wester won op deze 
afstanden twee keer zilver en een 
keer brons. Op de 50 school was 
er brons voor Rianne Bouma.
Bij de jongens junioren was er drie 
keer zilver voor Sammie Leijen op 
de 10 vrij, 100 rug en de 100 wis-
sel. Cornee Rozemeijer zwom naar 
goud op de 100 rug en naar brons 
op de 100 vrij en de 50 school. Zil-
ver op deze 50 school was er voor 
Arno Garstman. Bij de dames was 
er twee keer goud voor Lisette 
Wester en twee keer brons voor 
Linda Stoevelaar op de 100 wis-
sel en de 50 vrij.

Inschrijving Dubbele 
Lus geopend 
Castricum - De inschrijving voor de stratenloop van de Triangel 
Dubbele Lus 2008 is geopend. Via de internetsite www.dub-
belelus.nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Het hardloop- 
en wielerevenement van Castricum wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 31 mei. 

De bedoeling van de stratenloop 
is om zoveel mogelijk mensen, en 
dan met name de jeugd, te moti-
veren om sportief op de been te 
zijn. De afstand die wordt gelo-
pen verschilt per leeftijd. Kinde-
ren van 5 tot en met 7 jaar lopen 
1500 meter. De jeugd van 8 tot 
en met 13 jaar legt een parcours 
af van 3000 meter. Voor jongeren 
van 14 tot en met 17 jaar staat 
4500 meter op het programma. 

Daarna lopen de volwassenen 
6000 meter. 

De start en finish zijn op de 
Cieweg. Het parcours loopt ver-
volgens langs het zwembad, de 
Breedeweg en de Rietkamp weer 
terug naar de Cieweg. De stra-
tenloop begint om 17.00 uur met 
de allerjongsten. De Dubbele Lus 
wordt om 20.30 uur afgesloten 
met een wielerronde voor Ama-
teurs B. Voor de jeugd tot en met 
17 jaar is de stratenloop gratis. 
Aan deelnemers vanaf 18 jaar 
wordt twee euro inschrijfgeld 
gevraagd. Meer informatie is te 
vinden op www.dubbelelus.nl.

Voetbalquiz bij vv Limmen
Limmen - Vrijdagavond 18 april houdt voetbalvereniging Lim-
men voor de eerste maal de voetbal- en kennisquiz. Iedereen 
die Limmen een warm hart toedraagt mag en kan meedoen. De 
quiz wordt gehouden in de kantine en begint om 19.30 uur. 

Ron Hof, een van de organisato-
ren: “Inmiddels hebben de eerste 
teams zich al aangemeld. De deel-
nemende ploegen bestaan uit drie 
personen en moeten aan twee 
voorwaarden voldoen; een van de 
drie deelnemers is vrouw en een 
van de deelnemers is boven de 
veertig jaar.” Tijdens de quiz ligt 
het accent op sportvragen, maar 
er wordt ook een beroep gedaan 

op de algemene kennis van de 
deelnemers. Hof: “De quiz bestaat 
uit drie rondes en een finaleronde. 
Naast schriftelijke vragen en foto-
vragen zijn er ook vragen aan de 
hand van videofragmenten. Aan 
de inschrijving zijn geen kosten 
verbonden.” Om in te schrijven 
kan men een mail sturen naar 
info@vvlimmen.nl onder vermel-
ding van naam en leeftijd.
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Ballonnendecoraties in 
alle varianten bij Primera 
Castricum - Primera Geester-
duin heeft het toch al ruime as-
sortiment uitgebreid met prach-
tige ballonnen voor bruiloften, 
feesten en partijen. Alle denkba-
re variaties zijn daarbij mogelijk. 

Auto’s kunnen worden ver-
sierd, er zijn pilaren en bogen 
die bestaan uit ballonnen, het is 
mogelijk de ballonnen te laten 
bedrukken met een passende 
tekst, er kan een cadeau in een 
ballon verstopt worden zoals een 
staatslot, een reischeque of een 
geldbedrag. 
Er kan gekozen worden voor 
heliumballonnen of ballonnen 

gevuld met lucht. Primera kan 
zorgdragen voor ballonnenwed-
strijden op scholen, maar ook bij 
begrafenissen worden ballonnen 
opgelaten. Natuurlijk zijn er bal-
lonnen die laten zien dat er een 
kindje geboren is, maar ook voor 
een jubileum of een bruiloft kan 
opgefleurd worden met de vro-
lijke ballonnen.  
Wie een feest extra gezellig wil 
maken kan kiezen voor een 
zaalversiering en de ballonnen 
kunnen mooi dienst doen als 
versiering bij een opening van 
een gebouw. Kijk voor meer in-
formatie op www.fidelio.nl of bel 
0251-653844.

Zet met huiswerkinstituut 
Cognovi de eindsprint in!
Castricum - Het schooljaar 2007/2008 vordert snel, de voor-
jaarsvakantie zit er alweer op. De kinderen hebben net een 
rapport gekregen en voor veel leerlingen zal dat vast goed zijn 
gegaan. Bij sommige leerlingen zal het helaas duidelijk wor-
den dat ze niet zo goed hebben gepresteerd. 

Dan gaan de ouders/verzorgers 
zich (soms terecht) afvragen: 
“Gaat hij straks wel over, slaagt 
mijn kind wel voor het examen, 
komt zij wel in de juiste stroom 
terecht?” Over twee maanden is 
het schooljaar voorbij.
Directeur Anita de Groot: “Soms 
worden ouders onaangenaam 
verrast. Ze dachten, dat het wel 
goed ging, ze hoorden geen pro-
blemen en zagen niet alle cijfers. 
Plotseling ligt er dan een rapport, 
dat echt onvoldoende is.” Als er 
niets gebeurt  betekent dat blij-
ven zitten of overstappen naar 
een lager niveau. Dat kan een 
grote teleurstelling zijn.
In die gevallen is het geruststel-

lend te weten dat leerlingen die 
in de problemen zijn gekomen 
door Cognovi begeleid kunnen 
worden. Bij huiswerkinstituut 
Cognovi kunnen ze zich in alle 
rust aan hun studie wijden. Een 
team van ervaren docenten staat 
voor deze leerlingen klaar.

Wie meer wil weten over Cog-
novi kan op www.cognovi.nl kij-
ken. Het instituut is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 
0251-674717 en via e-mail info@
cognovi.nl. In een informatief ge-
sprek leggen de medewerkers 
van Cognovi graag uit wat het 
huiswerkinstituut kan betekenen 
voor ouders en leerlingen.

Expositie in Gemaal 1879
Akersloot - Wielrennen ‘dope’ voor de ‘schone’ kunsten is de 
titel die Bas D. Vlasblom uit Heerhugowaard heeft gegeven aan 
de expositie van zijn werk in het Gemaal 1879 te Akersloot. De 
tentoonstelling is gedurende de maanden april en mei te zien.

Bas schildert al tientallen jaren 
en doet dit tegenwoordig bij 
voorkeur met acrylverf omdat dit 
het beste bij zijn snelle manier 
van werken met paletmes past. 
Hij noemt zichzelf een expressio-
nist die uitdrukking geeft aan zijn 
gevoel door vorm en kleur een 
beetje geweld aan te doen.
Om zijn creativiteit in banen te 
leiden schildert hij in thema’s. 
Zoals een serie zeegezichten, 
universele liefde, stillevens en 
sport. Vooral dit laatste thema en 
dan met name wielrennen is te 
zien in Gemaal 1879. 
Wie komt kijken proeft de passie 
voor de wielersport en de Tour 
de France in het bijzonder. Het is 
bij uitstek een sport om op het 
schilderslinnen vast te leggen. 

Extra aangezette verf en kleur 
om de spiermassa’s beter weer 
te geven.
Het Gemaal is te vinden aan 
de Fielkerweg vlakbij Hotel 
Akersloot. De eerste zondag van 
de maand worden er, als de om-
standigheden dit toelaten, maal-
demonstraties gegeven. Aan 
bezoekers wordt een bijdrage 
van 1,00 euro per persoon ge-
vraagd ter ondersteuning van dit 
vrijwilligersproject. Kinderen tot 
twaalf jaar gratis. Voor bezoek 
buiten de openingstijden kan 
men contact opnemen met 0251-
313286/313253. 
Openingstijden: zondags 13.30-
16.30 uur en op afspraak. Voor 
meer informatie zie www.gemaal 
1879.nl.Toneel bij VCC 

Castricum - In de Maranatha-
kerk wordt op donderdag 17 april 
vanaf 14.00 uur de toneelvoor-
stelling De Koningin opgevoerd 
ter afsluiting van het seizoen van 
Vrouwen Contant Castricum. Het 
is een humoristische spel voor 
twee dames, geschreven door 
Cocky van Bokhoven. De eerste 
dame, Dora, wordt gespeeld door 
Bep Herbershof en de tweede 
dame, Ina, is een creatie gespeeld  
door Janny Schut. De voorstelling 
begint om 14.00 uur. Leden van 
het Vrouwen Contact Castricum 
hebben gratis toegang. Anderen 
betalen vier euro.  

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

Vermist:
Duinweg Egmond-Binnen: 
zwarte gecastreerde kater, 9 jr. 
Tobias. Visweg Limmen: zwarte 

gecastreerde kater, witte neus, 
bef en buik, mist een voorpoot, 
1 jr. Diddle. Plantenhove Cas-
tricum: fors lichtbruin hang-
oorkonijn, Vosje. Bloemgaarde 
Castricum: cyperse gecastreer-
de kater, gechipt, 1 jr, Bridge. 
Plantenhove Castricum: cypers 
poesje, rode flanken, witte bef 
en 4 witte sokjes, 2 jr.

Gevonden:
Dijk en Duin Bakkum: cyperse 
gecastreerde kater, forse kat, 
getatoueerd.

Leerlingen
vernielzuchtig 
Limmen – In de nacht van don-
derdag op vrijdag zijn heeft een 
groep scholieren van het Jac. P. 
Thijsse College huisgehouden 
bij het Texaco-tankstation. De 

leerlingen van de bovenbouw 
hebben na afloop van een feest 
in Bobs in Uitgeest een grote 
aanhangwagen, bloembakken, 
reclamezuilen en parasols omge-
worpen. 
De schade is groot. De school 
stelt een onderzoek in naar de 
daders.

Werkstraf geëist na 
kampvuurdrama
Alkmaar – Tegen de docent 
van het Jan Arentsz College, die 
verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het kampvuurdrama in juni 
2006 op het strand van Bakkum, 
is in hoger beroep een werkstraf 
geëist van tachtig uur door het 
openbaar ministerie. De docent 
gooide wasbenzine op het vuur 
waardoor een steekvlam ont-
stond en daarbij raakten drie 
leerlingen gewond. Zij werden 
met brandwonden opgenomen 
in het Brandwondencentrum in 
Beverwijk. De rechtbank in Alk-
maar sprak de docent eerder vrij, 
waarna het openbaar ministerie 
in hoger beroep ging.

Geen krant ontvangen?
Bel: 

0251-674433



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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A.s. vrijdag vanaf 18.00 uur ‘B Aware’ op het Raadhuisplein

Leerlingen Jac. P. Thijsse orga-
niseren Millenniumevenement 
Op het Raadhuisplein in Castricum  vindt 
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 
aandacht 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. 

18.00-18.30 Opening markt
18.30-19.00 Het koor Pearl
19.00-19.15 Debbie Tervoort vertelt iets 

over haar reis in Oeganda
19.15-19.30 Sophie van der Stok (zang)

19.30-20.00 Efrem Gonet spreekt en 
maakt muziek

20.00-20.30 Percussieband Brotherhood
20.30-20.40 Prijsuitreiking van de loterij
20.40-21.10 Afrikaans koor Shosholoza
21.10-21.15 Praatje Platform
21.15-22:00 Band
22:00-22.05 Bedankje etc.

In het gemeentehuis is een tentoonstelling 
te zien van fotojournalist Raymond Rutting 
en er worden enkele Afrikaanse kunst/ge-
bruiksvoorwerpen tentoongesteld in de hal 
van het gemeentehuis.

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.

Presentatie schetsontwerp op 23 april 

De nieuwe Dorpsstraat, 
wat vindt u ervan?

vooraf door de gemeente geformuleerde 
uitgangspunten. De projectgroep heeft 
ondersteuning gekregen van o.a. archi-
tectenbureau BGSV en verkeersbureau 
GoudappelCoffeng. De gemeenteraad is 
op 4 april akkoord gegaan met een nood-
zakelijke verhoging van het budget naar € 
1,6 miljoen.
Tijdens de bijeenkomst, vanaf 19.30 uur in 
ontmoetingscentrum Geesterhage, wordt 
uw mening gevraagd over het resultaat. En 
hoewel de projectgroep daar zelf tevreden 
over is en het in hoofdlijnen graag onge-
wijzigd wil laten, is zij benieuwd naar uw 
mening. Zij nodigt u dan ook uit om op 23 
april niet alleen te komen kijken naar het 
resultaat, maar ook met suggesties voor 
verdere verbetering te komen. De project-
groep streeft ernaar om die in mei nog te 
verwerken en het resultaat vóór de zomer-
vakantie te tonen op de website van de 
gemeente.

Het plan voor de herinrichting van de 
Dorpsstraat is gereed. De projectgroep 
Herinrichting Dorpsstraat Castricum  pre-
senteert dit plan op 23 april aan de bevol-
king.  De groep heeft hier tien maanden 
aan gewerkt onder begeleiding van onaf-

hankelijk procesbegeleider Ad de Regt. 
Nieuw bij deze aanpak is dat belangheb-
benden (o.a. bewoners, fietsersbond, win-
keliers, horeca, gehandicapten platform) 
zelf dit plan hebben opgesteld, samen 
met de gemeente. Dit binnen een aantal 



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

Agenda
Raadsplein
17 april 2008
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Integrale visie Startingerweg
19:30 - 21:00 WMO Beleidsplan
20:00 - 21:00 Evaluatie woonruimteverdelingsysteem Noord-Kennemerland

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:00 Voorbereidingsbesluit t.b.v. fietsverbinding Uitgeesterweg - Zeeweg
21:30 - 22:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten
b. Raadsplein 3 april 2008
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad
g. Toekenning straatnaam parktorens aan de Boogaert.

Nadere inlichtingen inzake beantwoording schriftelijke vragen 
GroenLinks en CKenG (zie lijst Ingekomen Stukken, nr’s 21 en 22, 
d.d. 3 april 2008)

21:30 - 22:30 Stellingname sociale woningbouw

De raadsvergadering van het Raadsplein komt te vervallen wegens de afwezigheid 
van punten voor de besluitvorming.

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.

WWW.CASTRICUM.NL

Regio VVV presenteert plannen
De VVV Castricum is gefuseerd en opge-
gaan in de Regio VVV Noord-Hollands 
Schiereiland Midden. Op woensdag 9 april 
presenteert deze nieuwe VVV haar plannen 
voor de promotie van de gemeente Castri-
cum. Ondernemers, raadsleden en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom 
bij deze bijeenkomst. Wij horen graag uw 
wensen en ideeën. 
De bijeenkomst is in Bezoekerscentrum De 
Hoep, Johannisweg 2, Castricum en de aan-
vang is 19.30 uur. Na ontvangst met kof-
fie/thee is er een welkomstwoord van Mar-
cel Serlier, directeur regio VVV. Wethouder 

Christel Portegies spreekt hierna over de 
achtergrond en perspectief van de fusie, 
waarna Marcel Serlier een presentatie geeft 
over het promotiebeleid van de Regio VVV: 
‘wat is de toegevoegde waarde van de fusie 
voor Castricum en de ondernemers?’.
Daarna is er ruimte voor vragen, wensen 
en ideeën. Om 21.00 uur wordt afgesloten 
met een drankje.
Wanneer u aanwezig  wilt zijn kunt u dit 
aangeven via promotie@vvvweb.nl.  Graag 
ook het aantal personen vermelden. Wij 
hopen u graag te verwelkomen op deze 
eerste gezamenlijke bijeenkomst.

Samenwerkingsovereen-
komst Bakkerspleintje
De gemeente Castricum en ontwikkelaar 
Symbion hebben op 2 april jongstleden 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
over het project Bakkerspleintje. 
Het project omvat de bouw van winkels, 
woningen en parkeergarage in het oude 
dorpscentrum van Castricum en creëert 
een nieuw verblijfsplein. 
De gemeente investeert een bedrag van 
bijna 1,5 mln in de planontwikkeling, waar-
door het mogelijk is geworden een open-

bare en gratis toegankelijke parkeergarage 
te realiseren.
Deze overeenkomst markeert het officieel 
maken van de samenwerking tussen de 
partijen, die gestart is met een intentieover-
eenkomst in december 2001.

Op de foto: directeuren Gert-Jan Haandrik-
man en Ted Biesterbos van Symbion Plan-
ontwikkeling b.v., wethouder Portegies.
(zie ook site www.bakkerspleintje.nl)

Jongeren kennis laten maken 
met de waarde van geld
Jonge mensen maken schulden. Steeds va-
ker en op steeds jongere leeftijd. Daarom 
is het belangrijk om de jongeren van de 
gemeente Castricum in een vroeg stadium 
verantwoord om te leren gaan met geld. 
De gemeente is een project gestart in het 
kader van schuldhulpverlening en -preven-
tie: het ‘Leren budgetteren’. 

Het project wordt in beginsel uitgevoerd 
op twee scholen: de Rembrandtschool in 
Akersloot en het Clusius College in Castri-
cum. Dit project houdt in dat groepen leer-
lingen op beide scholen een eigen onderne-
ming starten, waarvoor zij een bedrijfsplan, 

inclusief financieringsplan moeten maken. 
Het opzetten van een onderneming van 
begin tot einde dus. Beide scholen zijn met 
een of meerdere groepen aan de slag ge-
gaan, waarbij de kinderen door een profes-
sional begeleid worden.

Op woensdagmiddag 16 april om 14.00 
uur geeft wethouder B. Hes de officiële 
aftrap van de projecten op het gemeente-
huis waarbij de projecten van beide scho-
len worden toegelicht. Afgevaardigden van 
alle scholen van de gemeente Castricum 
zijn hiervoor uitgenodigd, evenals een aan-
tal andere belanghebbenden.

Vacature bij de gemeente
De gemeente is op zoek naar een medewerker balie (oproepkracht).

Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht
op onze site www.castricum.nl 

Nationale dag van de 
leerplicht 10 april 2008
Op 10 april 2008 is de nationale dag van 
de leerplicht. Net als vorig jaar wil het 
gemeentebestuur van Castricum hieraan  
aandacht besteden.
Op de drie scholen voor voortgezet onder-
wijs willen wij dit jaar vooral de aandacht 
vragen voor de zorgteams, die met ingang 
van april 2007, voor elke school een ver-
plichting zijn geworden. Deze zorgteams 
zetten zich in om, in het belang van het 
kind/leerling, een bijdrage te leveren aan 
zorg voor de leerlingen en schooluitval te-
rug te dringen. Dit sluit  goed aan bij het lo-
kaal jeugdbeleid voor deze leeftijdscatego-
rie van de gemeente Castricum waarin veel 
aandacht besteed wordt aan preventie. 
De landelijke actiedag is een goed middel 
om aandacht te vragen voor het recht op 

onderwijs en de daarmee samenhangende 
plicht om de school te bezoeken. Nadat 
vorig jaar de actie zich richtte op de leer-
lingen, is dit jaar voor een andere invals-
hoek gekozen. De gemeente Castricum 
wil met een ‘smakelijke’ actie aandacht 
vragen voor het belang van het werk van 
de zorgteams en de noodzaak van het 
melden van elke vorm van verzuim. Al 
het personeel van een school speelt hierbij 
een belangrijke rol. Vanuit de zorgteams 
wordt ondersteuning gegeven en samen-
gewerkt met meerdere partners, zoals de 
schoolarts, jeugdgezondheidszorg, politie 
en maatschappelijk werk.
Om het belang extra te onderstrepen zal 
wethouder J.G.Hommes, namens het ge-
meentebestuur, aanwezig zijn.

Brandweermannen in het nieuw
De manschappen van  Brandweerpost 
Akersloot hebben afgelopen week hun 
nieuwe helmen & bluspakken ontvangen 
van commandant Petra Abma.  De ver-
vanging was noodzakelijk vanwege de 
eisen die de Arbo-wet stelt aan de uitruk-

kleding. Post Akersloot is de laatste van de 
drie posten van het brandweerkorps Cas-
tricum waar de kleding is vervangen, zodat 
nu de drie posten Castricum, Limmen en 
Akersloot van het brandweerkorps Castri-
cum hetzelfde zijn gekleed.



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:
260308	 Eerste Groenelaan 50 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
270308	 Louise de Colignystraat 15 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Laan van Albert’s Hoeve 131 in Castricum

Het plaatsen van een berging
280308	 Zeeweg 22 e.v. in Castricum

Het tijdelijk plaatsen van strandhuisjes
	 Ratelaar 8 in Limmen

Het plaatsen van een carport
	 Ratelaar 10 in Limmen

Het plaatsen van een carport
	 Lindenlaan 49 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
310308	 Brakersweg 17 in Castricum

Het uitbreiden van de verdieping
	 Recreatiegebied De Woudhaven in de Wou-

de
Het legaliseren van de snackbar

	 Brahmslaan tegenover 18 in Akersloot
Het plaatsen van zeecontainers ten behoeve 
van een Jongeren Ontmoetings Plek (JOB)

	 Het Wamellant 5 in Castricum
Het plaatsen van een schuine kap op de ber-
ging

	 Dag Hammarskjöldlaan 89 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Woude tegenover nummer 6 in de Woude
Het plaatsen van steigers en het inrichten van 
het terrein

	 De Noord 3 in Akersloot
Het slopen van het asbesthoudende dak

010408	 Professor Winklerlaan 13 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping en het plaatsen van dakkapellen

	 Zeeweg 32 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van het strandpaviljoen 
voor de EHBO en de CRB

	 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 39 in
Limmen
Het realiseren van 2 woningen met garages

	 Het Wamellant 28 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

	 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 39 in
Limmen
Het slopen van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AANVRAgeN
VRiJSTeLLiNgeN
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 10 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Meester Ludwigstraat 6 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 10 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
De Wieken 19 in Limmen

Het plaatsen van een tuinhuis met veranda

Bogerdlaan 21a in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Koningsweg 34 in Limmen
Het plaatsen van een veranda

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
040408	 Delving 98 in Akersloot

Het wijzigen van de gevel

aanlegvergunningen
040408	 Verlegde Roemersdijk 6 in Akersloot

Het aanleggen van een mestplaat

Vrijstelling artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
310308	 De Loet 186 in Castricum

Het geven van naaicursussen

splitsingsvergunning
310308	 Torenstraat 36 in Castricum

Het pand ten behoeve van verkoop splitsen in 
twee appartementsrechten: bestaande winkel 
met berging op de begane grond en gedeelte-
lijk op de eerste verdieping, bestaande woning 
met berging op de eerste en tweede verdie-
ping.

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

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

cOnsultatierOnde verkeersmaatre-
gelen in verband met werkzaamheden
bakkerspleintje te castricum
In verband met de herontwikkeling van het Bakkers-
pleintje in Castricum en het gedurende de bouw onbe-
reikbaar zijn van het parkeerterrein zijn wij voornemens 
om de volgende maatregelen te nemen:
- instellen parkeerverbod op de toegangsweg naar het 

Bakkerspleintje aan beide zijden van de weg, vanaf de 
Torenstraat. Het parkeerverbod zal worden aangege-
ven door middel van de Borden E1.

- instellen van een blauwe zone met een maximale par-
keerduur van 2 uur op ma. t/m zat. van 08.00 uur 
t/m 18.00 uur, op de H. Schuijtstraat, Pernéstraat 
en Geelvinckstraat tussen de Brakenburgstraat en de 
Burgemeester Mooijstraat. De blauwe zone zal be-
kend worden gemaakt door middel van de borden 
E10 en blauwe belijning langs de parkeervakken. 

- parkeervakken inrichten op het voorterrein van Puik-
man 3. Het parkeerterrein zal worden aangeduid met 
vakken en borden E8. 

Motivering van de maatregelen
Wij zijn voornemens deze maatregelen te nemen om 
het centrumgebied beter toegankelijk te houden voor 
kortparkeerders en bewoners/bedrijven. Langparkeer-
ders kunnen parkeren op het parkeerterrein De Brink. 
Bewoners, zonder een parkeerplek op eigen terrein en 
woonachtig in het gebied kunnen een ontheffing van de 
blauwe zone aanvragen. 

Termijn
Vanaf 10 april ligt het concept verkeersbesluit ter inzage 

bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4 in Limmen voor een 
periode van 2 weken. Het conceptbesluit is vanaf de ge-
noemde datum ook via onze website in te zien (www.
castricum.nl). Gedurende de periode van 2 weken kan 
gereageerd worden op het voornemen. Reacties kunt u 
sturen naar het college van burgemeester en wethou-
ders, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Vervolgtraject
Na afloop van de hiervoor genoemde termijn zal naar 
aanleiding van de reacties beoordeeld worden of het 
verkeersbesluit genomen kan worden. Tegen het ver-
keersbesluit kan door belanghebbenden te zijner tijd 
bezwaar worden gemaakt. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit voornemen of de 
verdere procedure dan kunt u contact opnemen met de 
heer D. Bruin van de afdeling VROM, telefoonnummer 
(0251) 661105.

cOllectieve dagen Ontheffing slui-
tingsuur 2008
De burgemeester heeft de mogelijkheid om, gelet op 
het horecabeleid en de evaluaties daarop,  collectieve 
ontheffingen van het sluitingsuur te verlenen ten be-
hoeve van de horeca.
Deze collectieve ontheffingen zijn alleen van toepassing 
voor categorie 2 bedrijven (o.a. cafés, bars, restaurants 
en discotheken e.d.).
Gelet op artikel 2.3.1.4. van de Algemene plaatselijke 
verordening zijn de volgende data aangewezen waar-
voor een collectieve ontheffing van het sluitingsuur tot 
03.00 uur geldt:

COLLECTIEVE ONTHEFFINGEN SLUITINGSUUR 2008
KERN	 DATA	 NACHT VAN
Castricum 23 maart 23 op 24 maart

29 april 29 op 30 april
30 april 30 april op 1 mei
11 mei 11 op 12 mei
24 december 24 op 25 december
25 december 25 op 26 december

Limmen 23 maart 23 op 24 maart
29 april 29 op 30 april
30 april 30 april op 1 mei

Akersloot 23 maart 23 op 24 maart
29 april 29 op 30 april
30 april 30 april op 1 mei

Bakkum 23 maart 23 op 24 maart
29 april 29 op 30 april
30 april 30 april op 1 mei

VOOR  ‘OUD OP NIEUW’ GELDT EEN VRIJ SLUITINGS-
UUR VOOR ALLE CATEGORIE 2 HORECA VOOR ALLE 
KERNEN

Castricum, 9 april 2008


