
Limmen - Zondag 20 april  werd 
de Hortus Bulborum tijdelijk om-
getoverd tot een ware open-
luchtshowroom voor vierwielers. 
Meer dan 80 oude Fiats 500 wa-
ren er te zien. 
De vierwielers zijn eigendom van 
leden van de landelijke Fiat 500 
Club en stammen uit de periode 
1957 - 1975, grofweg de gehele 
periode dat dit vrolijke en razend 
handige vervoermiddel werd ge-
produceerd. Elk jaar maakt de Fi-
at 500 Club meerdere uitjes naar 
bijzondere attracties of beziens-
waardigheden. Dit jaar viel hun 
oog onder meer op de Hortus 
Bulborum. 

In deze unieke bollenschatkamer 
zijn meer dan 3500 verschillende 
historische tulpen, narcissen, hy-
acinten en andere voorjaarsbol-
gewassen te zien. Soorten, waar-
onder vele die niet of nauwelijks 
meer commercieel worden ge-
teeld. Zo gaat de oudste narcis 

minstens terug tot de 12e eeuw 
en werd de oudste gecultiveer-
de tulp, de ‘Duc van Tol Red and 
Yellow’ rond 1595 voor het eerst 
geteeld. 
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slagroomtaart

van 8,75 voor  € 7,50

ORANJE TOMPOUCEN!!
Koninginnedag geopend 

van 9.00 tot 13.00 uur

Op Koninginnedag om 14.00 uur

Veiling strandhouten 
banken voor Kronendak

siaste medewerking van notaris 
G. van Duin. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het Kronendak; een 
particulier initiatief van Nico Bij-
man en Dorina van Beek om 
kinderen met een verstande-
lijke of lichamelijke beperking 
een warm thuis te bieden. Bert 
is elk weekend te vinden op het 
strand waar hij de aangespoel-
de rommel opruimt. Mooie stuk-
ken hout neemt hij mee naar 
huis. “Het strandhout waar de 
banken van zijn gemaakt heb-
ben allemaal een dubbelgezou-
ten Noordzeekwaliteit”, zegt Bert 
lachend. “Ze worden allen ge-
merkt met een stempel en dra-
gen namen van de planeten in 
het heelal.” Dus wie op zoek is 
naar een tuinbank die luistert 
naar de naam Pluto of Saturnus 
doet er goed aan voor 14.00 uur 
op het pleintje in Bakkum aan-
wezig te zijn. Er zijn banken met 
en zonder leuning en ze zijn al-
len verschillend van formaat.
Toen Bert op het idee kwam om 
van een partij hout tuinbanken te 
maken, dacht hij aan zijn vroe-
gere buurjongen van de Heere-
weg die nu druk doende is een 
gezinshuis te ontwikkelen op de 
Alkmaarderstraatweg. Nico Bij-
man vangt samen met zijn vrouw 
Dorina al jarenlang kinderen met 
een handicap op. Naast de ei-
gen drie kinderen bieden zij een 
thuis aan twee meisjes met een 

verstandelijke handicap en er 
komen kinderen in het weekend 
logeren. Om nog meer kinderen 
groot te brengen in een gezins-
situatie is een pand aangekocht 
dat momenteel wordt verbouwd 
tot een echt gezinshuis. “Beter 
kan ik het geld niet besteden”, 
vervolgt Bert. Al eerder organi-
seerde de Bakkummer De Ta-
fel van 23, een project waar 23 
kunstschilders kosteloos tafel-
bladen beschilderden die ver-
volgens werden geveild. De op-
brengst ging toen naar de Hos-
pice in Beverwijk. Het idee om 
tuinbanken te veilen voor een 
goed doel ontstond nadat Bert 
er een voor zijn dochter had ge-
maakt. Daar kreeg hij veel posi-
tieve reacties op. 

“Ik heb van alles zelf gemaakt, 
van bankstel tot bed tot bureau. 
Ik timmer maar een eindje heen, 
maar deze zeven banken heb-
ben wel de enige echte en unie-
ke Bakkum aan Zeekwaliteit.” 

Bakkum - Strandjutter Bert 
Zonneveld heeft met hout dat 
hij aantrof op het strand zeven 
originele tuinbanken gemaakt. 
Deze worden op Koninginne-
dag geveild in de muziektent van 
14.00 tot 14.30 uur met enthou-

Openluchtshowroom 
bij Hortus Bulborum

Kopij voor 
week 18

aanleveren vóór
maandag 28 april 

12.00 uur

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
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Doktersdiensten

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 
Limmen, tel. 072-5052620. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag 8.00-18.00 uur. Buiten de-
ze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei ,  Pr.  Ire-
nestraat 2, Uitgeest. Openings-
tijden maandag t/m vrijdag 8.00-
18.00 uur, zaterdag van 11.00-
13.00 uur. Apotheek, Graskam-
plaan 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. 
Dierenkl iniek 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.  Spreek-
uur maandag, dinsdag en vrij-
dag 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 formu-
lieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties 
en huursubsidie op woensdag-
middag van 14.00-16.00 uur in 
gebouw Geesterhage, Geester-
duinweg 5, Castricum. 

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 ver-
zekeringsgegevens, zorg dat de-
ze 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: 21 april t/m 2 mei: dr. 
Remmelswaal.
28 april t/m 2 mei: dr. Buitenhuis, 
dr. Leemhuis, dr. Mohammadnia.
5 mei t/m 9 mei: dr. Bakker, 
dr. Coppoolse, dr. Doeksen en 
Tromp, dr. de Groot en den Her-

der.
Let op: 30 april, 1 mei en 12 
mei zijn feestdagen waarop de 
avond-, nacht- en weekend-
dienstregeling geldt. Wilt u ge-
zien de te verwachten drukte uw 
herhaalrecepten op tijd bij uw ei-
gen huisarts bestellen?

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 26 april 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. inzinggroep 
Bethlehem. Voorganger pastor B. 
Schipper.
Zo. 27 april 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Cantare. Voorgan-
ger pastoor L. Vergara.
Komende week is de viering op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur.
Do. 1 mei 9.30 uur: Hemelvaarts-
dag. Eucharistieviering m.m.v. 
herenkoor. Voorganger pastoor 
L. Vergara. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 26 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 27 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. koor Deo Can-
temus uit Soest o.l.v. Norien Sie-
mons en Bauke Reidsma, orgel, 
met o.a. werken uit Missa Brevis 
van Mozart. Voorganger pastoor 
L. Vergara.
Do. 1 mei 11.00 uur: Hemel-
vaartsdag. Eucharistieviering met 
samenzang. Voorganger pastoor 
L. Vergara.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 27 april Maranathakerk 9.00 
uur: Ds. van Arkel, ochtendge-
bed.
10.00 uur: Ds. van Arkel. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 27  april 10.00 uur: Adrie Pee-
reboom uit Medemblik.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin

Zo. 27 april 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 26 april 19.00 uur: Medita-
tieve viering met liturgisch koor. 
Voorgegaan door eigen woord- 
en communiegroep.
Zo. 27 april 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor B. van 
Schie.
Do. 1 mei 10.00 uur: Hemel-
vaartsdag. Eucharistieviering 
m.m.v. gemengd koor. Voorgan-
ger pastor S. Tol.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 27 april 10.00 uur: Ds. van 
Reeuwijk crèche en kinderne-
vendienst.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 26 april 19.00 uur: Commu-
nieviering met samenzang. Voor-
ganger pastor W. van Schie. 
Zo. 27 april 10.00 uur: Commu-
nieviering met herenkoor. Voor-
ganger mw. Y. van Stiphout.
Do. 1 mei 10.00 uur: Hemel-
vaartsdag. Communieviering met 
dameskoor. Voorganger pastor 
W. van Schie.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 27 april 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 25 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Za. 26 april 19.00 uur: Woord- en 
zangviering.
Zo. 27 april 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren.
Do. 1 mei 10.00 uur: Hemel-
vaartsdag. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo gemengd.
19.00 uur: Geen sacramentslof.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist: 
De Spin Uitgeest: zwarte gecas-
treerde kater, paar witte haren 
op de kin, mogelijk een zwart 
bandje, 1 jr, Doerak. Chopin-
straat Castricum: cyperse poes, 
wit om de neus, witte kraag en 
voorkant, 3 witte poten , 1 knie-
kous, gechipt, dement, 18 jr, Ep-
pie.

Gevonden:
Grutto Castricum: gele kana-
rie met wit aan de staart. Rui-
terweg Castricum: gele kanarie. 
Oude Haarlemmerweg Castri-
cum: groot donkergrijs met bruin 
hangoorkonijn, halflangharig, 
lange manen en broek.

Gilde Castricum bruist! 
Akersloot - Steeds meer actie-
ve mensen uit Akersloot, Bak-
kum, Castricum en Limmen zijn 
werkzaam binnen Gilde Castri-
cum, als aanbieder van een be-
paalde kennis of ervaring of als 
medewerker van één van Gilde-
projecten.

En, wat zeker zo belangrijk is; 
zo’n 1700 mensen maken per 
jaar gebruik van het veelzijdige 
Gilde-aanbod. Omdat het Gilde 
midden in de maatschappij wil 
staan is de instroom van steeds 
nieuwe vrijwilligers heel belang-
rijk. 
Op dit moment is Gilde Castri-

cum op zoek naar mensen die 
leuke fiets- of wandeltochten 
willen bedenken en een groep-
je mensen willen begeleiden tij-
dens de tocht. Iemand met Nor-
dic Walk-ervaring die samen 
met een groepje van zes perso-
nen wandeltochten wil maken en 
aanwijzingen wil geven. 

Mensen die willen helpen ou-
deren te leren omgaan met hun 
mobiele telefoon tijdens infor-
matiebijeenkomsten in de Tuin 
van Kapitein Rommel op maan-
dagochtend 19 mei en/of 26 mei 
van tien tot twaalf uur of bij ou-
deren thuis. Mensen die oude-

ren thuis willen ondersteunen bij 
het leren omgaan met moderne 
apparatuur.  Mensen die een le-
zing, muziekmiddag, creatieve 
bijeenkomst, of andere interes-
sante activiteit kunnen verzor-
gen in het verzorgingshuis of bij 
non-profit organisaties.

Natuurlijk kunnen vrijwilligers 
ook een ander individueel aan-
bod doen of één van de Gilde-
projecten komen versterken met 
bijvoorbeeld de administratie-, 
of computer-, of taalkennis. Be-
langstellenden kunnen contact 
opnemen met de Sector Vrijwil-
ligers Centrale van de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562, gilde@
welzijncastricum.nl.  

Dierenbescherming

Beeldenroute
Heiloo - De Culturele Commis-
sie Heiloo organiseert op don-
derdag 8 mei een beeldenroute 
door Heiloo op de fiets. Verza-
melen: 13.15 uur bij het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2 te Hei-
loo. Vertrek: 13.30 uur, kosten: 
2,50 euro.
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Avienna
We mogen best blij zijn met Bea. Presidentsverkiezin-
gen in Nederland, dat kan nooit goed gaan. Dan zou een 
figuur als Balkenende in alle provincies poffertjeskra-
men opzetten en zonnekleppen en teddyberen met ‘Kies 
JP’ op hun truitje uitdelen. Wilders zou de Nederlandse 
volksliedtekst aanpassen en er een harde beat onder zet-
ten. Anderen zullen tomatensoep schenken of met lint-
jes versierde slachtbiggetjes cadeau doen aan iedereen 
met een tuin. Ik verwacht dat de presidentskandidaten, 
na zich een eigen kleur te hebben toegeëigend, bier in re-
presentatieve tinten op de markt brengen. Als we in Ne-
derland presidentsverkiezingen zouden hebben, zou het 
er uit zien als carnaval; kleurig, bizar, luidruchtig en al-
coholisch. Wij Nederlanders zijn zo makkelijk te paaien. 
Geef ons een wuppie, een flippo of een smurf cadeau en 
maak misbruik van onze tijdelijke euforische staat door 
ons een kruisje achter je naam te laten zetten. Zoals we 
in een ander Westers land hebben gezien kan een ver-
blindende campagne een catastrofaal gevolg hebben; een 
machtige debiel aan de macht. Dus laten we onze samen-
leving, ons Koningshuis, onze Koningin zegenen door 
ons in oranje kleding te bezuipen. Laten we gaan spijker-
broek hangen, onze troep van huis naar kleedje verplaat-
sen en oud Hollandse hapjes eten terwijl we denken aan 
het Koningshuis. Want ondanks mislukte integratie, files, 
de koopkracht, het weer, 18+ films, belasting, wegwerk-
zaamheden, benzineprijzen en al die andere dingen waar 
we over zeuren moeten we een belangrijk Nederlands 
kenmerk niet vergeten: zeurend of niet, we mogen onze 
mening in elk geval uiten. 

Anoek

Alles over gezondheid 
op de Sint Maarten
Limmen - Drie weken lang is er 
in elke groep van de Sint Maar-
tenschool in Limmen enorm hard 
gewerkt aan een project over ge-
zondheid. 
Een gevarieerde tentoonstelling 
liet zien wat er allemaal aan de 
orde was gekomen. Het bruiste 
bovendien van allerlei activitei-
ten op school. Zeer enthousiast 
vertelden, demonstreerden en 
vertoonden de kinderen hun 
kunsten en werkstukken aan 
de enorm grote hoeveelheid be-
langstellenden. 

Gezond eten en lekker koken, 
sport en spel, het eigen lichaam, 
de dokter, de apotheek, het zie-
kenhuis en de tandarts, maar ook 
drugs en alcohol en gezondheid 
in ontwikkelingslanden kwamen 
aan de orde. 
Veel groepen zijn op excursie 
geweest of hadden gasten in de 
klas. De kaasboerderij, het res-
taurant, de bakker, de tandarts, 
het ziekenhuis en nog veel meer 
locaties zijn in  deze afgelopen 
tijd bezocht en de kinderen zijn 
een heel stuk wijzer geworden.

Memorial Gedenktekens

Memorial’s Urnen uniek 
in heel Noord-Holland
Akersloot - Memorial Gedenk-
tekens, al vijf jaar het vertrouwde 
adres voor een mooi en persoon-
lijk grafmonument, is na een flin-
ke verbouwing uitgebreid met 
een bovenverdieping. Als enige 
in de regio heeft Memorial Ge-
denktekens nu ook een zeer rijke 
en unieke collectie urnen en ur-
nenmonumenten in huis.
Eigenaar Rieks Boll heeft een 
zeer warme en harmonieuze 
sfeer weten te creëren waarin 
hijzelf en zijn medewerksters, Jo-
landa Kaandorp en Atie de Boer 
vakkundig en vooral persoonlijk 
advies geven. 
Ook heeft Memorial talentvol-
le kunstenaars aangetrokken 

die alle wensen kunnen verwe-
zenlijken. Denk daarbij aan een 
handgemaakt beeld, sieraad of 
het  prachtige beeldje ‘kijken 
naar het licht’ waarin de as van 
de dierbare wordt verwerkt.

Natuurlijk vindt men bij Me-
morial ook een zeer uitgebrei-
de collectie met traditionele ur-
nen. Rieks: “Iedereen is welkom 
in onze vernieuwde, rustgevende 
showroom, desgewenst wordt 
men gehaald en gebracht. In de 
avonduren is een bezoek in de 
showroom ook mogelijk, maar 
alleen op afspraak. Uiteraard 
kunnen wij de mensen ook thuis 
in huiselijke sfeer bezoeken.”

Memorial Gedenktekens en ur-
nen is te vinden aan de Boe-
kel 37a, Akersloot, tel.: 072-
5330691.

Het zit in je…
Castricum - “Er zit iets in je dat 
zó mooi is. Zodra je het kent, 
ga je ervan houden.” Met de-
ze woorden worden belangstel-
lenden uitgenodigd voor een in-
loopmiddag met films van toe-
spraken van Prem Rawat over 
vrede in jezelf. Deze filmpresen-
taties zijn bij te wonen op zater-
dag 3 mei om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur in de Tuin van Kapi-
tein Rommel, Stationsweg rechts 
tegenover het NS-station. Vrije 
toegang en gratis dvd’s. 
Meer informatie is te verkrijgen 
op 06-40259555 of . Films (en 
meer) hierover op: www.hetzit-
inje.tv.  

Gedichten
Castricum - Half april is de zes-
de gedichtenbundel uitgekomen 
van Marjo van der Hoeff.

“De bundel ‘Hoofd Hart en Dat’ 
geeft een weerspiegeling van 
vele kleine en grote gebeurte-
nissen die in een mensenleven 
voorkomen, bewust beleefd, be-
zien door vele dimensies”, aldus 
Marjo. De gedichtenboekjes zijn 
te koop bij Boekhandel Laan in 
de Burgemeester Mooijstraat. 
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zon-
der schriftelijke toestemming 
van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur, ad-
vertenties uiterlijk dinsdag voor 
verschijning tot 12.00 uur. Wan-
neer u de tekst naar ons e-mailt 
kunnen wij dit gemakkelijker 
verwerken. De kans dat uw ar-
tikel geplaatst wordt is dan gro-
ter.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woens-
dag van 9.00 tot 17.00 uur, 
Donderdag en vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur

Wat een drukte!
Door werkzaamheden voor de rotonde bij de aansluiting van de Soo-
merwegh op de Zeeweg is al enkele tijd één rijbaan van de Soomerwegh 
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en komt via Bakkum en onder 
andere de Oranjelaan door Castricum. Het moet weinig mensen ontgaan 
zijn wat een enorme verkeersdrukte dat op deze plaatsen met zich mee-
brengt. Er ontstaan opstoppingen en voetgangers en fietsers hebben 
moeite met oversteken. En dit is nog maar een deel van het verkeer dat 
normaal dagelijks voorbijrijdt bij de mensen die aan de Soomerwegh 
wonen. Stil asfalt tussen de Walstro en de rotonde Oranjelaan zou de 
overlast daarvan iets dragelijker kunnen maken.
R. Rühland, Plantenhove 34, Castricum. Etos door consumenten 

verkozen tot beste drogist
Beverwijk - Etos is dé beste dro-
gist van Nederland. Dit blijkt uit 
het Voorjaarsrapport van Elsevier 
Retail en GFK Panel Services, dat 
is verschenen. In het jaarlijkse 
onderzoek spreken 2200 consu-
menten hun waardering uit over 
de landelijke drogisterijketens. 
Klanten zijn de jarenlange in-
spanning van Etos op het gebied 
van service, keuze en lage prij-
zen gaan inzien én waarderen, 
waardoor de drogisterijketen na 
elf jaar het stokje van DA mag 
overnemen. De drogisterijketens 
zijn in het onderzoek beoordeeld 
op aspecten als deskundigheid 
en vriendelijkheid van personeel, 
de keuze van artikelen, sfeer en 
netheid van de winkels, prijzen 
en aanbiedingen. Etos doet het 
op alle aspecten goed en weet 
zelfs als enige de score op alle 
punten te verbeteren; alle ande-
re ketens scoren lager dan een 
jaar geleden. Etos heeft dit jaar 
een langverwachte sprong ge-
maakt naar de eerste plaats en 
scoort vooral beter in voordeel 
én service. DA en Dirx nemen de 
tweede en derde plaats in van de 
top drie, gevolgd door Schlecker, 
Kruidvat en Trekpleister.
Jan van Dam, algemeen direc-

teur van Etos, is ontzettend blij 
met het behaalde resultaat. “De 
stemming bij Etos is uitgelaten. 
We zijn trots dat we dit met el-
kaar hebben gerealiseerd. We 
hebben ons de afgelopen jaren 
enorm ingespannen om ons op 
alle facetten te verbeteren en dat 
betaalt zich nu terug.”
Etos heeft zich de afgelopen 
jaren sterk gefocust op het ver-
nieuwen en aanscherpen van de 
formule.  “Prijs is voor de consu-
ment een belangrijke factor in 
de keuze voor een drogist, maar 
doet niet onder aan aspecten als 
goede kwaliteit, een breed as-
sortiment, een nette winkel en 
deskundig en vriendelijk perso-
neel”, zegt Jan van Dam. “Onze 
missie is de beste drogist van 
Nederland te zijn, waarin we ons 
willen onderscheiden door zowel 
de beste kwaliteit als de beste 
prijs te leveren. We hebben ons 
ingezet om klanten bewust te 
maken dat ze bij ons het beste 
uit zijn vanwege onze scherpe 
prijs-kwaliteitverhouding. Ons 
doel is behaald: het feit dat Etos 
door consumenten is verkozen 
tot beste drogist van Nederland, 
geeft aan dat klanten onze inzet 
waarderen.”

Roulerende expositie
Castricum - HVC en Beautiful 
People organiseren vanaf sep-
tember een expositie bij gemeen-
ten waarvoor HVC het afvalbeheer 
verzorgt, waaronder Castricum. 
Beide partijen hebben 36 kunste-
naars met een verstandelijke be-
perking gevraagd een schilderij te 
maken met het thema ‘Energie’. 
Afbeeldingen van zes schilde-
rijen zullen op een uniek servies 
komen te staan. Inwoners van 
de ‘HVC-gemeenten’ beslissen 

welke zes werken dat worden. In 
het kader hiervan hebben HVC en 
Beautiful People een website ont-
worpen waarop alle inwoners van 
deze gemeenten tot 31 mei kun-
nen stemmen op hun favoriete 
kunstwerk. 
Zij maken met hun stem kans op 
een complete set van het servies 
van HVC en Beautiful People. 
Inwoners en geïnteresseerden 
kunnen hun stem uitbrengen op 
www.hvcarttour.nl.  

Schilderen voor 
ouder en kind
Bakkum - Op zaterdag 3 mei 
is er in bezoekerscentrum De 
Hoep een workshop ‘natuur-
lijk schilderen voor ouder en 
kind’. De workshop start om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Ouders en hun kinderen 
van 7 tot en met  12 jaar, die 
samen op een creatieve ont-
dekkingsreis willen, zijn  wel-
kom. Meedoen kost 15,00 eu-
ro per persoon inclusief mate-
riaal en een drankje. Aanmel-
den via www.pwn.nl/activitei-
ten. De workshop begint met 
een ontspanningsoefening in 
de natuur om alle dagelijk-
se dingen los te laten. Daar-
na gaan de deelnemers crea-
tief aan de slag.

Tien verdachten vernielingen 
en diefstallen aangehouden
Castricum - De politie heeft 
verleden week tien verdachten 
in de leeftijd van 14 tot 16 jaar 
aangehouden. Zij worden ervan 
verdacht meerdere diefstallen 
en vernielingen te hebben ge-
pleegd. 
Het gaat hierbij om vernielingen 
van diverse bushokjes en een 
jeugdhonk in Limmen.
De politie startte vorig jaar een 
onderzoek op naar aanleiding 
van een diefstal uit een middel-
bare school. Bij het verhoren van 

getuigen en verdachten bleken 
door meerdere jongeren diver-
se vernielingen en diefstallen te 
zijn gepleegd.
Er is dossier opgemaakt door de 
politie tegen de tien verdachten, 
negen jongens en één meisje, 
voor negen strafbare feiten. Zij 
hebben meerdere feiten bekend, 
maar hiervan zijn geen aangif-
ten binnengekomen bij de poli-
tie. Het dossier gaat naar Justitie. 
Zij gaat over tot eventuele straf-
vervolging.
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De Steigerzolder speelt 
al jaar lang in op trend
Akersloot - Op de Molenlei 18b 
staat liefhebbers van steiger-
houten meubelen en accessoi-
res een verrassing te wachten. 
Hier heeft Hans van der Eng 
een jaar geleden De Steigerzol-
der geopend. Hans is all round 
timmerman van beroep en hij 
heeft zich gespecialiseerd in het 
ontwerpen en vervaardigen van 
origineel meubilair, gemaakt van 
gebruikt steigerhout. Daarnaast 
levert hij vakwerk op maat.  
Hans is op het juiste tijdstip 
begonnen met de verkoop van 
steigerhouten meubelen, want 
daarmee speelt hij helemaal in 
op de huidige trend. Vooral met 
de zomer op komst is het tuin-
meubilair van steigerhout bijna 
niet meer aan te slepen. En het is 
geen wonder dat zoveel mensen 
voor het karaktervolle hout en de 
robuuste meubelen kiezen. Stei-
gerhout is niet alleen mooi, het 
is niet duur en vraagt ook weinig 
onderhoud. 
Het uitgebreide assortiment laat 
stoelen en banken voor binnen 
en buiten zien. Er zijn tafels, 
bedden, kasten, ledikantjes, 
aankleedtafels, bijzettafeltjes, 
badkamermeubels inclusief was-
tafels, spiegels en nog heel veel 
meer. Gezellige houten eettafels 
kunnen worden gecombineerd 
met de prachtige stoelen van het 

merk Sis Sit, dat bekend staat 
om de landelijke uitstraling.  
De Steigerzolder is eigenlijk een 
soort familiebedrijf. “In principe 
werk ik alleen”, vertelt Hans. 
“Maar bij grote drukte springt 
mijn zoon Ron bij. Hij is ook tim-
merman. En mijn vrouw Marian 
maakt de kussens voor de stoe-
len en de banken.” Veel mensen 
reageren verrast als zij De Stei-
gerzolder voor de eerste keer 
bezoeken. Het aanbod is groot 
en de prijs die voor een stuk 
handgemaakt vakwerk relatief 
klein. Er is hier heel veel moge-
lijk. Wie zelf een idee heeft voor 
een tuinset kan aangeven wat de 
wensen zijn en Hans maakt het 
op maat.
“Ben je op zoek naar iets moois 
en vakwerk, ga dan naar De 
Steigerzolder”, zo staat in het 
gastenboek geschreven. “Wij zijn 
een mooie tuinspiegel rijker, ner-
gens anders gezien en we waren 
al geruime tijd op zoek.” 
De Steigerzolder is geopend op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wie 
op een ander tijdstip wil komen 
belt voor een afspraak: 0251-
310143 of 06-53229143. Kijk op 
de website www.desteigerzolder.
nl voor een routebeschrijving of 
voor wat voorbeelden van het 
uitgebreide assortiment. 

Rob Mostert B3 jazz- 
trio bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag 27 april vindt 
de seizoensafsluiter van Jazz in 
Bakkum plaats. Het nieuwe sei-
zoen gaat van start op de laatste 
zondag van september. 
Niemand minder dan hammond-
organist Rob Mostert is op de 
uitnodiging ingegaan om in Bak-
kum te spelen. Het belooft een 
memorabel optreden te worden.
Rob Mostert rondde zijn studie 
aan het Conservatorium in 1988 
af met als hoofdinstrument Ham-
mondorgel B3 en speelde daarna 
in talloze zeer bekende en min-

der bekende formaties. In 2005 
richtte hij zijn formatie B3 op.
B3 staat onder andere ook voor 
het type hammondorgel met juist, 
dat specifieke jazzy-geluid waar-
mee legendes als Jimmy Smith 
en Jimmy Mccriff de trend zetten 
eind jaren vijftig. De bezetting is 
ook zeer traditioneel, Organist 
Rob Mostert neemt als gitarist 
Dennis Kivit mee die als het echt 
grooved, ook niet schroomt om 
zijn stem te laten horen.
René Winter completeert dit trio 
op drums. Aanvang 16.00 uur. 

Sprookjes
Heiloo - In het kader van de Ge-
neratiemix zijn grootouders en 
kleinkinderen (vanaf vier jaar) 
donderdag 15 mei van 10.00 tot 
11.30 uur welkom in het Tref-
punt, Abraham du Bois-hof 2, 
Heiloo. 
Deze ochtend gaan de bezoe-
kers, onder leiding van Marlise 
Mantel met elkaar aan de slag 
met het thema ‘Sprookjes’. 

In verband met de beschikbare 
plaatsen is reserveren van te vo-
ren gewenst. Telefoon (072) 533 
12 97. Kosten: 3,50 euro  per vol-
wassene met een kind, inclusief 
een kopje koffie/thee of limona-
de.

Succes voor vrouwen 
dankzij circuit bij Hypoxi
Castricum - Nog geen maand 
geleden opende Hypoxi studio 
Castricum de deuren van het 
nieuwe fitnesscircuit voor vrou-
wen. In de studio is al een flink 
aantal vrouwen met veel ple-
zier bezig hun fitheid en figuur 
te verbeteren. De gezellige sfeer, 
het feit dat zij altijd kunnen in-
stappen en slechts een half uur-
tje bezig zijn, maakt het voor veel 
vrouwen ideaal om aan figuur en 
gezondheid te werken. In slechts 
30 minuten werken zij een circuit 
af die alle spiergroepen traint en 
waarbij er calorieën worden ver-
brand. Dit helpt nog voor de zo-

mer naar een slanker en ge-
zonder lichaam! Natuurlijk kun-
nen alle vrouwen kennismaken 
met de Hypoxi producten waar-
mee men centimeters kunt ver-
liezen op juist die plaatsen waar 
gewest. Nog geen lid? Ga vrij-
blijvend langs voor een kennis-
making en maak gebruik van de 
100% tevredenheidgarantie. La-
dies Fitness Castricum is gevs-
tigd op de Dorpstraat 31 in Cas-
tricum, tel.: 0251-676516. Ope-
ningstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur en 
van 17.00 tot 22.00 uur. Op zater-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Loek 
Zonneveld 
op radio in 
de 100 van
Castricum - Loek Zonneveld, 
voormalig voorzitter van de werk-
groep Oud Castricum, is de vol-
gende gast in ‘de 100 van’. Loek 
weet veel te vertellen over de 
ontwikkeling van Castricum. Sa-
men met Niek Kaan schreef hij 
het boek ‘Alsof het gisteren was’, 
waarin de ontwikkeling van Cas-
tricum tussen 1950 (9.000 inwo-
ners) en 2000 (23.000 inwoners) 
wordt behandeld. Het interview 
met Loek Zonneveld wordt live 
uitgezonden op donderdag 24 
april tussen 21.00 en 22.00 uur en 
herhaald op zondag 27 april tus-
sen 12.00 en 13.00 uur op Radio 
Castricum 105.
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KONINGINNEDAG 2008

Koninginnedag in Limmen
Limmen - Natuurlijk wordt 
op Koninginnedag weer een 
gezellige vrijmarkt gehouden 
in Limmen van 9.00 tot 12.00 
uur op het noordelijke gedeel-
te van het park. 
Tussen 11.00 en 11.30 uur kan 
gestart worden met de foto-
fi etstocht van circa 4 kilome-
ter. Deze puzzeltocht start op 
de Vuurbaak. Bij de tent van de 
organisatie kan de route wor-
den opgehaald. Om 15.00 uur 
komt de burgemeester om de 
prijzen uit reiken. Van 12.00-
14.00 uur kunnen de kinderen 
gratis poffertjes eten en limo-
nade drinken uit de limonade-
koe. Voor de allerkleinsten zal 
er tussen 12.00 en 18.00 uur 
een ballenbak geplaatst wor-
den. Om 12.00 zal Muziekver-
eniging Excelsior de bar ope-
nen. Van 13.00 tot 17.00 uur is 

er Malle Balle circus. Het Mal-
le Balle Circus geeft artiesten 
in de dop de kans van hun le-
ven. Met de uitdagende at-
tributen en onder deskundi-
ge leiding, wordt met  plezier 
gewerkt aan maar één doel: 
even de beroemdste circusar-
tiest ter wereld zijn en optre-
den in de circuspiste voor het 
grote publiek.

Van 13.00-16.00 uur staat het 
Panna knock out op het pro-
gramma. Vanwege het enor-
me succes van vorig jaar zul-
len er dit jaar tussen 13.00 en 
16.00 uur opnieuw straatvoet-
balwedstrijden worden ge-
houden in het kader van Pan-
na knock out. Zowel jongens 
als meisjes kunnen meedoen. 
In drie categorieën (6 t/m 8 
jaar, 9 t/m 11 jaar en 12 t/m 

14 jaar) zal er gestreden wor-
den om de titel. De wedstrij-
den zullen worden gehouden 
op een voetbalveld van 10 bij 
20 meter met een boarding. 
Inschrijven kan tot 13.00 uur 
bij de tent van de organisatie. 
Van 14.00-18.00 uur is er live-
muziek van Coolcast en de 
Amsterdamse zanger Ma-
rio Broerse. Van 15.00-17.00 
uur kunnen de kinderen tot 
en met zes jaar worden ge-
schminkt. Van 16.00 tot 17.00 
uur vindt de straattekenwed-
strijd plaats op het skate-
plein. De winnaar wordt be-
loond met een leuke prijs. In-
schrijven voor het straatteke-
nen kan tussen 15.00 en 16.00 
uur in de tent van de orga-
nisatie. De activiteiten in het 
park zullen worden beëindigd 
om 18.00 uur. 

Koninginnedag in Bakkum!
Bakkum - Koninginnedag 
begint al vroeg met de vrij-
markt die vanaf een uur of 
7 vaak al volop in gang is. 
Om 9.15 uur zal burgemees-
ter Emmens-Knol officieel 
de dag openen en niet lang 
daarna zullen ook de ande-
re activiteiten van start gaan. 
Vanaf 9.30 uur kan iedereen 
terecht op het plein tegen-
over Borst voor de spelle-
tjes, de ballonnenwedstrijd, 
de stormbaan, het spring-
kussen, de verfcentrifuge, 
het maken van buttons en de 
brandweerdemontratie. Zo 
rond 10.30 uur kan er wor-
den deelgenomen aan het 
spijkerbroekhangen bij de 
garage van Dick de Winter. 
Schminken kan voor Inge’s 
hairschop. Vanaf 10.00 tot 
een uur of 14.00 zal er vanuit 
de muziektrailer op het plein 
bij Apicius muziek klinken 
en zullen er diverse optre-
dens zijn door echte praat-
jesmakers en jonge arties-
ten die mee doen aan ‘Open 
Podium’. Kinderen die kun-
nen rappen, jumpen, dich-
ten, voorlezen, dansen, gi-
taar spelen of iets anders 

kunnen zich ter plaatse aan-
melden. 
Tussen de optredens van 
praatjesmakers en de talen-
ten van Open Podium door 
kan het publiek genieten van 
de optredens van Mucicstar 
en andere zangtalenten. De 
prijsuitreiking zal plaatsvin-
den tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Na een tijd van afwezigheid 
is de standbeeldenwedstrijd 
weer terug. Aanmelden kan 
op de dag zelf in Hotel Borst 
om 11.30 uur. 
Nieuw dit jaar is de puzzel-
toch en een quiz. Deze kun-
nen worden opgehaald en 
ingeleverd bij Hotel Borst. 
Een clown laat zien hoe van 
ballonnen dieren, bloemen 
en andere figuren kunnen 
worden gemaakt. Om 14.00 
uur gaat een veiling van start 
waarbij Bert Zonneveld zijn 
tuinbanken van strandhout 
verkoopt. De opbrengst gaat 
naar het Kronendak. Als af-
sluiting van de dag zal er voor 
de muziektrailer een werve-
lend optreden plaatsvinden 
van drumband Da Capo rond 
14.30 uur bij Borst. 

Koninginnedag Akersloot
Zondag 27 april: 

AMAK wandeltocht.

Dinsdagavond 29 april 
Koninginnenacht:

19.30 uur Storeyclub: Oranjepuzzelwandeling en Oranje-
feest.

21.00 uur Koninginnenacht in ’t Achterom.
21.00 uur Golden Oldies in de Vriendschap

Woensdag 30 april 
Koninginnedag 

9.00 uur: Vrijmarkt tot +/- 14.00 uur
10.00 uur: Ontvangst gedecoreerden in gemeentehuis Cas-

tricum.
10.00 uur: Kinderoptocht vanaf Wilhelminaplein begeleid 

door Czaar Peter band.
10.30 uur: Muzikale show van Czaar Peter Showband bij de 

Lelie.
10.30 uur: Aanvang minikermis en kinderspelletjes.

11.00 uur: Aanvang Straatgolf tot 14.00 uur.
11.00 uur: Opening Fotoherkenning. (tot 15.00 uur).

12.00 uur: Aanvang optreden straatclown Dingo (tot 14.00 
uur).

12.00 uur: Nazit van de gedecoreerden in de Lelie. 
12.00 uur: Lunch in Kruispunt met genodigden van Rode 

Kruis.
14.00 uur: Ballonnen oplaten.

14.00 uur: Optreden Reizende Sterren (tot 15.00 uur).
14.00 uur: Afvaart Claes Horn met genodigden voor boot-

tocht van twee uur.
15.00 uur: Klaverjasdrive in de Vriendschap.

15.00 uur: Penaltyschieten.
15.00 uur: Optreden Emergo. 

16.00 uur: Voortzetting feest in de Lelie.
18.00 uur: Optreden band ‘Truus Trut en de Terlenka’s’ in de 

Lelie, Rad van Fortuin in de pauze,.
Hele dag door: Springkussen.

Bijna alle activiteiten vinden plaats in en rond sporthal De 
Lelie.

Bakkerij pakt groots uit 
met koninginnedagfestival
Castricum - Om aandacht 
te vragen voor hun strijd voor 
een nieuwe locatie voor De 
Bakkerij blijven de vrijwilligers 
doorgaan met het organiseren 
van evenementen met live-
muziek in de regio. Hieronder 
valt ook het festival op Konin-
ginnedag dat plaatsvindt op 
de Brink. En ‘s avonds gaat het 
feest door in café Scala. 
Maar liefst zeven acts zullen 
tussen 13.00 en 19.00 uur het 
podium op de Brink bestij-
gen. Grumble is een onver-
valste punkband. One For The 
Bodycount is een jonge op-
zwepende metalcoreband die 
de laatste tijd nogal in de lift 
zit. ‘Bakkerijband’ Wave Ze-
ro speelt een stuk ingetoge-
ner. De band speelt intensieve 
alternatieve rock met invloe-
den uit de grunge, punk en 
psychedelische muziek. Kai-

to Komplex zal vervolgens uit 
een heel ander vaatje tappen. 
Deze band combineert me-
tal met elektronische stijlen 
als breakcore, drum ’n bass 
en vrolijke ragga. Om even bij 
te komen van dit muzikale ge-
weld zullen de artiesten van 
Kofvitok met een absurde en 
hilarische goochelshow een 
glimlach op het gezicht tove-
ren. Ofwel; het is weer Kofvi-
tijd met Varken aan ‘t Spit! The 
Regulators spelen zomerse 
Jamaicaanse ska met veel in-
vloeden van jazz, soul en reg-
gae. En The Tunes zullen dit 
dansfestijn voortzetten met 
hun vrolijke en aanstekelijke 
folky ‘pop ’n roll’. Het festival is 
gratis. ’s Avonds gaat het feest 
verder in café Scala. De Raas-
kal Bomfukkerz zullen zorgen 
voor het nodige experimentele 
geraaskal en de freaky beats 

in hun onnavolgbare hiphop-
poetry act. Naast dit duo zul-
len verschillende soloacts hun 
kunsten komen vertonen. De 
nadruk zal liggen op experi-
mentele én dansbare electo-
rock. Spoelstra is een solo-
act van de gitarist van Boutros 
Bubba die met gitaar, sampler, 
en keyboardeffecten gaat to-
veren. Garcon Taupe is een act 
van de voormalige bassist van 
Gone Bald. Spook zal met zijn 
Klopgeesten ook een aantal 
rockende nieuwe electrocre-
aties ten gehore brengen. BC 
Nobel tovert met zin samples 
en beats een combinatie van 
drum ’n bass, house en elec-
tro met stevige gitaarriffs uit 
de machines. En als klapper 
op de vuurpijl zal Jorien een 
spetterende show weggeven. 
Het feest barst om 21.00 uur. 
De entree is gratis.

Koninginnedag 2008
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Dit is ‘Gewoon te gek!’
Castricum - Toneelvereniging 
Pancratius speelt op vrijdag en 
zaterdag 25 en 26 april in theater 
‘Dansende Duinen’ het blijspel 
‘Gewoon te gek!’. Met dit stuk 
zegt Pancratius weer een verras-
sende productie op de planken 
te gaan zetten. 
Want, wie is er nu eigenlijk gek? 
De vier ex-psychiatrische patiën-
ten in ‘Huize van Speykstraat’ of 
de mensen waarmee ze te maken 
krijgen: de wethouder, sociothe-
rapeute Toos, de nieuwe buren 
of ... het publiek? Een stuk met 
ijzersterke humor, actueel en een 
duidelijke boodschap.
‘Gewoon te gek!’ is een eigen-
tijds blijspel, geschreven door 
Ton Davids.
Dit toneelstuk houdt de maat-
schappij een spiegel voor: ‘zijn 
we wel zo tolerant als we den-
ken?’ 
Het voortbestaan van Huize van 
Speykstraat, waarin vier ex-psy-
chiatrische patiënten wonen, 
wordt bedreigd. De wethouder 
wil de subsidiekraan dicht-
draaien en komt op werkbezoek. 
Sociotherapeute Toos geeft de 
bewoners duidelijke instructies 
hoe ze zich moeten gedragen 
als de wethouder komt, maar 

Communicantjes halen geld op voor het goede doel
Castricum - Voor het communieproject van dit jaar hebben de communicantjes door middel van een ‘heit-
je voor een karweitje’ geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar was het goede doel het Kronendak van 
Nico Bijman en Dorina van Beek. Tijdens de gezinsviering van 19 april jl. hebben de communicantjes het 
geld overhandigd, ze hebben maar liefst euro 235,61 opgehaald!

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-02-2008: Sanne, dochter van M.N. Meijne en M. de 
Graaf, geboren te Castricum. 10-04-2008: Flip, zoon van 
M.P.A. Groentjes en M.M. Borst, geboren te Castricum. 
14-04-2008: Zara Diba, dochter van E.M. de Lang en N.A.I. 
D’Onofrio, geboren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
09-04-2008: Hugo Jaap Gerard, zoon van G.D. Koelman 
en M.J. Venema, geboren te Beverwijk. 09-04-2008: Amy 
Margrethe Tiny, dochter van G.D. Koelman en M.J. Vene-
ma, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
11-04-2008: Alex, zoon van P. Visser en K. Homoet, gebo-
ren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschapsregistraties:
16-04-2008: Dikkentman, Yuri en Grandiek, Wendy M., 
beiden wonende te Castricum. 16-04-2008: Savijn, Jo-
han R., wonende te Castricum en Groot, Elly, wonende te 
Zaanstad

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-04-2008: Bleeker, Duifje, oud 100 jaar, weduwe van H. 
Docter, overleden te Castricum. 14-04-2008: Poel, Anto-
nius M., oud 59 jaar, overleden te Castricum. 14-04-2008: 
Bosman, Bernardus J.F., oud 71 jaar, gehuwd met M.C.I. 
Leemker, overleden te Beverwijk.
Wonende te Oostzaan:
11-04-2008: de Goede, Catharina M., oud 81 jaar, gehuwd 
geweest met G.J. Günther, overleden te Bakkum.

dezebetutteling schiet de ex-pa-
tiënten  in het verkeerde keelgat. 
Ze besluiten om zowel Toos als 
de wethouder duidelijk te maken 
dat ze best hun eigen boontjes 
kunnen doppen. 

Hun ‘sterke kanten’ vieren hoog-
tij. Met onverwachte hulp van 
hun nieuwe buren bezorgen zij 
hun gasten een ‘gekke’ avond 
en blijven iedereen de baas. En 
dan blijkt langzamerhand dat het 
woordje ‘gek’ een nogal rekbaar 
begrip is.

Al zin gekregen in uitdagend 
toneel met moderne thema’s en 
een gezonde portie humor? Tij-
dens de repetitie-avonden heb-
ben de spelers in ieder geval al 
veel voorpret gehad en zij pope-
len om de planken op te gaan.

De uitvoeringen zijn op vrijdag 
25 en zaterdag 26 april om 20.15 
uur in theater ‘Dansende Duinen’ 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Kaarten zijn verkrijgbaar à  8,50 
euro bij onderstaande voorver-
koopadressen: The Readshop, 
Geesterduin, snackbar Family, 
Bakkum, snackbar De Toren en 
boekhandel Laan.

Fietstocht 
Castricum - Fietsclub Castricum organiseert in samen-
werking met fietsspecialist Ton Kooy een  fietstocht op 3 
mei. Deze  Spaarndammertocht is 60 km lang en voert 
langs  Heemskerk, Beverwijk Velsen-Noord, Driehuis, 
Spaardam en Buitenhuizen. Men kan zich inschrijven in 
de sporthal De Bloemen in Castricum op De Bloemen 
71 van   9.00 uur tot 9.30 uur. Men kan gratis meefiet-
sen met de club of een gratis route op halen 

Wil je straks met vrienden op vakantie en daarom extra geld verdienen? 
Of wil je tijdens je vakantie werken om die leuke iPod te kunnen kopen? 

Sensia biedt leuk en afwisselend

vakantiewerk!
met een zeer aantrekkelijk salaris in de thuiszorg 

of bij één van onze verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Voor de thuiszorg moet je minimaal 18 jaar zijn, het leuk vinden om zelfstandig 
te werken en affiniteit met (oudere) mensen hebben. Ben je 16 jaar of ouder 
dan kunnen we je inzetten binnen één van de ondersteunende afdelingen. 

Ziekenverzorgenden en verpleegkundigen worden vooral ook gevraagd te reageren.

Als je belangstelling hebt, 

bel 088 995 85 55 
en vraag naar Farah Lall Mohamed of mail je cv naar vakantiewerk@sensia-zorg.nl. 

Je kunt ook onze website bezoeken en het sollicitatieformulier voor 
vakantiewerk invullen.

www. s e n s i a - z o r g . n l

Sensia staat voor werk.

Mooi werk. Zinvol werk.

Werk waar mensen 

naar je komst uitkijken.

Werk waarin je nog echt 

contact hebt.

Kies voor de zorg. 

De zorg van mens tot mens.
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Rond de contrabas is laatste 
Iskra-concert in strijkersserie
Castricum - De prachtige Iskra 
klassieke voorjaarsconcertserie 
Strijkers in Castricum Klassieke 
Concerten wordt op zaterdag 26 
april besloten met een verras-
send concert rond de contrabas. 
Verrassend zowel qua bezetting 
als qua repertoire. De contrabas 
is zelden te horen in een leiden-
de solistenrol. Het jonge contra-
bastoptalent Rick Stotijn ziet dit 
graag anders en ging op zoek 
naar werken, speciaal geschre-
ven voor dit warme bronzen 
instrument. Rick Stotijn brengt 
aanvullend celliste Mariette Fre-
ijzer en violist Sietse van Gorkom 
met zijn Red Limo String Quartet 

met zich mee. De werken voor 
contrabas in een melodieuze so-
lorol zijn veelal geschreven door 
componerende virtuoze contra-
bassisten zoals Giovanni Bot-
tesini en Edgar Meyer. Anderen 
kenden de contrabas een promi-
nente rol toe in sommige compo-
sities. Die werken zijn meestal in 
samenspel met andere strijkers. 
Dit gegeven maakt het program-
ma zo buitengewoon verrassend, 
origineel en aansprekend. Ook 
dit concert is te beluisteren in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1, aanvang 
20.15 uur. Kaarten zijn te bestel-
len via www.iskra.nl of tel.: 0251-
674379. 

Feest op De Sokkerwei
Castricum - Het gebouw van de 
Sokkerwei, de eerste duurzame 
school van Nederland, bestaat vijf 
jaar. Om dit te vieren is woens-
dag 16 april een grote feestavond 
georganiseerd.  Er waren allerlei 
spelletjes zoals sjoelen, spijker-
broek hangen en de beruchte 
treiterspiraal. Verder kon men 
zijn zangkunsten laten horen bij 
de karaoke. Voor de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 was een 
disco ingericht. Er bleken heel 
wat jump-talenten op school te 
zitten! Op het schoolplein was 
de zweefmolen een groot succes 
bij de jongste leerlingen. Er wer-
den lootjes verkocht voor het rad 
van fortuin, waarbij mooie prijzen 
te winnen vielen. Meester Pim 
draaide als vanouds aan het rad, 
geholpen door een prachtige as-
sistente. Er waren professionele 
kapsters aanwezig die de meest 
ingewikkelde vlechten in de ha-
ren maakten. Vervolgens konden 
de kinderen op de foto als Bob 

de Bouwer, een brandweerman of 
een Winx. En er was veel lekkers 
te eten. Zo waren er saté, kibbe-
ling, hotdogs en een groots buf-
fet van door de ouders gemaakte 
hapjes. Bij de kinderen waren 
ook de snoepspiezen zeer in trek. 
In de weken voorafgaand aan 
het feest hebben alle leerlingen 
met hulp van echte kunstenaars 
prachtige kunstwerken gemaakt, 
die tijdens de feestavond gekocht 
konden worden. Verder was er 
een veilinghuis waar geboden 
kon worden op kunstwerken 
die de klassen gezamenlijk ge-
maakt hadden. Men kon bieden 
op geborduurde tafellakens, een 
beschilderd kamerscherm, prach-
tige schilderijen en zelfs een Sok-
kerwei-koe. Tegen het eind van 
de avond werd er flink geboden, 
de bedragen vlogen omhoog. De 
opbrengst was ruim 4.000 euro. 
Dit geld zal onder andere besteed 
worden aan een digitaal school-
bord. (Foto: Jos Brakenhoff).

Klaver Vier 10 jaar oud
Castricum - Op donderdag 24 
april is het feest in de Klaver 
Vier winkel. Het 10-jarig bestaan 
wordt uitbundig gevierd. Klaver 
Vier heeft er zelfs een feest-
maand van gemaakt met iedere 
week een spetterende actie aan-
bieding. Tijdens de actie worden 
een paar speciale producten 
in het zonnetje gezet: houten 
bouwsystemen, keramiek, Lilli-
putiens stoffen en speelgoed.

Deze producten zijn in hun actie-
weken met 25% korting te koop. 

Verder is er een expositie van het 
eigen atelier, met werk van Ju-
dith, Robert, Gré, Ymke, Ria, Jos 
en Jantine. Er is hard gewerkt 
aan spiegels, lampen, papier-
maché, schilderijen en textiel-
werk. Tevens is ex- en interieur 
weer eens helemaal opgefleurd. 

De opening van de expositie en 
viering van het 10-jarig bestaan 
is op donderdag 24 april om 
15.00 uur tot 17.30 uur. Iedereen 
is welkom aan de Dorpsstraat 45 
a te Castricum. 

Soomerwegh 
afgesloten
Castricum - De Soomerwegh 
wordt bij de kruising met de 
Zeeweg van 5 tot en met 9 mei 
in zijn geheel afgesloten. 

Dat is wegens asfaltwerk-
zaamheden op de rotonde die 
momenteel wordt aangelegd.
Tot 5 mei kan het verkeer Cas-
tricum wel verlaten via de 
oostzijde van de Soomerwegh, 
daarna wordt zowel ingaand 
als uitgaand verkeer omge-
leid.  
Deze omleiding gaat via de 
Oranjelaan, Van Haerlemlaan 
en Van Oldenbarneveldweg. 
Bij slecht weer kunnen de 
werkzaamheden uitlopen. 

The Chief weer in Stiefel
Castricum - Op 1 mei wordt het 
weer heel erg gezellig in De Stie-
fel. The Chief ofwel Henk Han-
raads komt weer naar de Bur-
gemeester Mooijstraat om een 
spetterend optreden te verzor-

gen. Deze gitaarvirtuoos houdt 
van interactie met zijn publiek 
en iedereen die dat wil kan een 
verzoeknummer aanvragen. Het 
feest begint om 21.00 uur en de 
toegang is geheel gratis.  

Deze week weer volop 
prikken in Limmen
Limmen - In Limmen wordt er de-
ze week in vele tenten, garages en 
huiskamers weer geprikt. Soms in 
de vingers, maar dat is niet de be-
doeling. Nee, vele inwoners zijn 
weer druk aan de slag voor de 
Bloemendagen en prikken hyacin-
tenbloemetjes op spelden.
Deze kunstwerken zijn vanaf za-
terdag 26 april tot en met donder-
dag 1 mei weer te bewonderen 
in de tuinen van de inwoners van 
Limmen. Dit jaar zijn er weer ex-
tra activiteiten georganiseerd die 

de route nog aantrekkelijker zullen 
maken. Deze zullen veelal in het 
weekend plaatsvinden. Onder an-
dere zal er een orgel op diverse lo-
caties spelen, de Skulpers uit Cas-
tricum zullen optredens verzor-
gen, als het weer het toelaat zal de 
brandweer op zaterdag van 14.00 
uur tot 16.00 uur een demonstra-
tie geven bij ’t Stet en is er voor ie-
dereen die de route rijdt een puz-
zelrit.  Hierbij zijn diverse prijzen 
te winnen: Eerste prijs: diner voor 
twee, aangeboden en te consu-
meren bij Lute Rootz te Limmen, 
tweede prijs: reiskoffer ter waar-
de van 60,00 euro, aangeboden 
door reisbureau Zonvaart, derde 
prijs: een mand met boodschap-
pen, aangeboden door AH Lim-
men, vierde prijs: jaarabonnement 
voor het gezin bij zwembad Dam-
pegheest, aangeboden door Het Ei 
Sportief Ontspannen, vijfde prijs: 
vier kaarten om een heat te karten 
aangeboden door Kart World Lim-
men. Zaterdagavond zullen tijdens 
het Prikkersbal de prijzen van de 
mozaïeken bekend gemaakt wor-
den. Het begint om 20.30 uur en 
zal verzorgd worden door entertai-
ner/zanger Rogier.
Voor de kinderen begint de prijs-
uitreiking die dag om 16.00 uur en 
is om ongeveer 18.00 uur afgelo-
pen. Er worden spelletjes georga-
niseerd en er is muziek waarop ge-
danst kan worden en dansdemon-
straties gegeven zullen worden.
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Hoofdrol voor landgoederen in de Bollenstreek op 17 mei

Historische vlootschouw,  
rijtuigentocht en theater

Vanuit Haarlem vertrekt een 
historische vloot naar Leiden. 
Aan boord van deze schepen 
komen de historische persona-
ges van de landgoederen in di-
verse tableaux vivants tot leven. 
Daarnaast start in Hillegom de 
Landgoederenrit die rijtuigen 
en koetsen langs de buiten-
plaatsen en de trekvaart voert. 
Op de landgoederen en bui-
tenplaatsen zijn theatervoorstel-
lingen te zien, waarin de lokale 
geschiedenis aan bod komt. 

In september 2007 kwam het 
idee voor zo’n evenement tot 
uiting bij het 350-jarig bestaan 
van de Haarlemmertrekvaart 
en Leidsevaart. De vlootschouw 
over de trekvaart en de rijtui-
gentocht door de Duin- en Bol-
lenstreek trokken toen veel aan-
dacht en bleken voor herhaling 

vatbaar. Dit jaar wordt het alle-
maal nog grootser aangepakt 
en is gekozen voor aansluiting 
bij het provinciale themajaar 
‘Landgoederen en buitenplaat-
sen in Zuid-Holland’. 

Leve het Landgoed
Onder het motto ‘Leve het 
Landgoed’ zet de provincie in 
de landgoederen, kastelen en 
buitenplaatsen in het zonnetje. 
De trekvaart verbindt diverse 
fraaie landgoederen in het ge-
bied tussen Haarlem en Leiden 
en loopt door een interessant 
gebied met veel verschillende 
landschappen: bossen, duinen, 
dorpen en landgoederen, wei-
den en bollenvelden. 

Het is de bedoeling dat de trek-
vaart weer een functie krijgt als 
vaarweg in een netwerk van 

landgoederen, toeristische at-
tracties en fiets-, kano- en wan-
delroutes. Bureau Op Koers! 
Organisatiewerk en de Stichting 
Cultuur en Recreatie Zuid-Hol-
land hebben hiervoor afgelo-
pen winter, in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland, de mo-
gelijkheden geïnventariseerd.

Vloot over de Vaart
De schepen vertrekken op za-
terdagochtend vanuit Haarlem. 
Op verschillende plekken langs 
de Leidsevaart kan het publiek 
de vaartuigen en de prachtige 
tableaux vivants aan boord van 
de schepen aanschouwen. De 
vloot komt in de middag aan in 
de Nieuwe Mare in Leiden, de 
vroegere aankomst- en vertrek-
haven van de trekschuit tussen 
Leiden en Haarlem. Hier be-
zingen diverse shantykoren de 
aankomst van de schepen. De 
vloot bestaat uit een historische 
trekschuit, kagenaars, westlan-
ders, tjalken, aken, pramen, 
sleepboten en historische sa-
lonboten. 

Landgoederenrit
Tegelijkertijd wordt een rit voor 
koetsen en rijtuigen georgani-
seerd in samenwerking met “In 
het Gareel”, de Vereniging van 
aangespannen paarden  Rijns-
burg en omstreken. Het wordt 
de eerste Zuid-Hollandse klas-
sementsrit voor het Nederlands 
Kampioenschap Traditioneel 
Gerij. De route loopt zoveel 
mogelijk via de authentieke 
jaagpaden en eeuwenoude ver-
bindingswegen. 
De rijtuigen komen langs ver-
schillende landgoederen, bui-

tenplaatsen en andere monu-
mentale panden, zoals Oud 
Poelgeest, het Tolhuys Oegst-
geest, Landgoed Keukenhof, 
de Ruïne van Teylingen, ‘t Huys 
Dever, Landgoed Wassergeest 
en Huys te Warmont. De stoet 
maakt op sommige van die 
landgoederen een ruststop. De 
deelnemers, rijtuigen en paar-
den worden gejureerd door de 
Nederlandse Vereniging voor 
Traditioneel Gerij en maken 
daarmee deel uit van een offici-
ele wedstrijd. Het hoefgetrappel 
en het kraken van de houten 
wielen laten u teruggaan naar 
lang vervlogen tijden!

Landgoedverhalen van de 
Bollenstreek
Op de buitenplaatsen en land-
goederen kunt u zelf de sfeer 
van vervlogen tijden beleven. 
Niet alleen komen de koetsen 
daar op vastgestelde tijden 
door de poorten. Ook zijn er 
theatervoorstellingen waarbij 
acteurs en troubadours in in-
tieme theaterstukjes de geschie-
denis van het landgoed op een 
creatieve, laagdrempelige ma-
nier tot leven laten komen. De 
voorstellingen zullen meerdere 
malen en op verschillende tijd-
stippen worden opgevoerd, zo-
dat u meerdere theaterbezoek-
jes kunt combineren met een 
bezoek aan Vloot over de Vaart 
en de Landgoederenrit. 

Kortom, 17 mei wordt een dag 
vol levende geschiedenis. 

Programma
Alle informatie over Leve het 
Landgoed, Vloot over de Vaart, 
de Landgoederenrit en de Land-
goedverhalen en de gegevens 
over locaties en tijdstippen  
kunt u vinden op:
www.levehetlandgoed2008.nl n

Op zaterdag 17 mei spelen de landgoederen rondom de trekvaart tussen Haarlem  
en Leiden de hoofdrol in drie publieksevenementen: de historische vlootschouw ‘vloot 
over de vaart’, de rijtuigentocht ‘Landgoederenrit’ en het theaterfestival ‘Landgoed-
verhalen’.



ER OP UIT      IN DRENTHE

Wapse is een rustige plaats en 
zal niet snel in het nieuws komen. 
Maar ook weer niet zó rustig dat 
er niets te beleven valt. Wapse ligt 
tussen Diever en Vledder en aan de 
rand van het Nationale park ‘Het 
Drents Friese wold’, twee dorpen en 
een 40 hectare groot natuurgebied 
dat voor jong en ouder veel te bie-
den heeft.
Hotel Restaurant De Wapser 
Herberg, is het middelpunt van 
Wapse en was in vroegere tijden 
een rustpunt midden in de heide-
velden. Hier vindt u de sfeer van 
rust, de adembenemende natuur 
en vriendelijke mensen. Het is een 
perfect startpunt om al fi etsend 
en/of wandelend Drenthe te ver-
kennen. Er liggen tal van fi ets- en 
wandelroutes voor u klaar. Het 
speciale Pinksterarrangement is 

heel aantrekkelijk, vier dagen in de 
Wapser Herberg, ontvangst met een 
welkomstdrankje, driemaal ont-
bijtbuffet, driemaal een 3-gangen-
diner, drie overnachtingen en ver-
der staan er fi etsen voor u klaar, 
met passende routes. De prijs? Die 
is aantrekkelijk genoeg namelijk 
189,00 euro per persoon. 
Voor rustzoekers of juist de actieve-
lingen is dit de ideale uitvalbasis. 
Bijvoorbeeld voor een bezoek aan 
de vier musea in de buurdorpen of 
de tentoonstelling ‘Go China!’ in 
Assen en de dierentuin van Emmen. 
Dichterbij kan gegolfd worden in 
Havelte. Enfi n, teveel om op te noe-
men. Het beste is om het zelf maar 
eens te komen kijken. 

De Wapser Herberg, Ten Darperweg 
104 in Wapse 0521-551278 n

Met Pinksteren naar Wapse!
In ‘Het Drents Friese Wold’ is een 
aantal campings gevestigd. Aan al 
deze campings worden hoge ei-
sen gesteld, want tenslotte liggen 
ze in een kwetsbaar natuurgebied. 
Hierdoor zijn er in deze omgeving 
misschien wel minder campings 
dan elders in Drenthe. Camping 
Diever ligt onder de rook van het 
dorp waaraan het haar naam aan 
te danken heeft. Marjan en Hans 
Ike, de eigenaars, noemen een 
verblijf op hun camping ‘Natuurlijk 
kamperen’. Dat dit ‘natuurlijk’ op 
twee manieren is uit te leggen, is 
duidelijk. Aardig is, dat in de mei-
vakantie en met Pinksteren, kinde-
ren gratis mee mogen.

Marjan en Hans stellen zich als 
doel om gasten een plezierige 
en ontspannen vakantieperiode 
te bieden voor een redelijke prijs 
met goede sanitaire voorzienin-
gen. Het feit dat ze door de jaren 
heen een vaste klanten kring 
hebben opgebouwd, geeft aan dat 

ze daar ook goed in slagen. De 
persoonlijke benadering naar de 
gasten is hen op het lijf geschreven, 
ook dat gaat op een ‘natuurlijke’ 
manier.

Naast de caravans en tenten zijn er 
huurbungalows op het park. Sinds 
een paar jaar zijn er twee heuse 
wildwest woningen bijgekomen. 
Drie houten Amerikaanse huizen, 
lodges worden die genoemd, die 
van alle gemakken zijn voorzien. 
Hans is eerst eens in Amerika gaan 
kijken of deze huizen wel uit het 
goede ‘hout’ zijn gesneden. Over 
deze lodges is het echtpaar Ike erg 
enthousiast, daarom hebben Mar-
jan en Hans een mooie actie: “Ter 
kennismaking bieden wij ze in de 
week van 10 tot 17 mei aan voor 
500,00 euro.” Vergeet ook de trek-
kershutten trouwens niet, deze zijn 
zelfs voor één nacht, maar ook voor 
langer, te huur, voor 2 tot 4 perso-
nen. Heel geschikt voor wandelaars 
op Pieterpad of de Drentheroute n

Camping Diever: niets liever!

Dorado in Noord-Drenthe om-
vat een kleine camping (3 ster-
ren), een trekkershut en een zes-
tal bungalows. Bij het inrichten 
ervan is inspiratie gehaald uit de 
kwaliteit campings in Scandinavië. 
De functionele en duurzame ge-
bouwde bungalows, recreatieruim-
te en sanitair vormen met de prach-
tige Scandinavische kleuren en de 
groene natuur een harmonieus 
samenspel. Wie de camping als 
verblijf kiest ervaart een sfeer van 
natuur, rust, vrijheid en ongedwon-
genheid.

Het terrein ligt ca 1,5 km van 
Roden, in de driehoek Groningen-
Assen-Drachten. In dit gebied, 
onderdeel van Noord-Drenthe, 
wisselen wei- en bouwland, bossen, 
heide, plassen en meren elkaar af. 
Groningen en Assen zijn snel be-
reikbaar (per bus, fi ets als auto).

bungalows
Op het terrein bevinden zich een 
viertal vrijstaande en twee gescha-
kelde houten bungalows. Twee-, 
vier-, zes- en twaalfpersoons bun-

galows met eigen parkeerplaats, 
een terras met groot gazon om-
zoomd door beplanting. Compleet 
ingericht, kamer en open keuken, 
magnetron, KTV met eigen kabel-
net, slaapkamer met eenpersoons-
bedden, douche en toilet. In het 
midden van deze bungalows staat 
de Finse geschakelde bungalows 
(1 zes- en 1 vierpersoons). Ze zijn 
o.m. voorzien van vloerverwarming. 
Vloeroppervlakte 95 m² en 65 m². 
Geschakeld vormen deze bunga-
lows onze familiebungalow voor 
max. twaalf personen. Deze vorm 
is uitermate geschikt voor familie-
reünies of vriendenclubs die samen 
een weekend of een midweek met 
elkaar op stap willen. Aanpassin-
gen (ITS) kunt u vinden in een drie-
tal bungalows. De bungalows wor-
den het gehele jaar verhuurd, ook 
voor weekend en midweek.

Om de sfeer te proeven zijn er 
aantrekkelijke midweekarrange-
menten samengesteld. Voor meer 
informatie kijkt u op de website: 
www.dorado.nl of email: 
camping@dorado.nl n

(El) Dorado in Noord Drenthe

Er zijn al weer enkele generaties 
die geen idee hebben wat een 
Solex is. Voor anderen gaat er een 
nostalgische wereld open. De Solex 
behoorde bij de eerste generatie 
brommers. Brommers zijn vervoer-
middelen die het zelf trappen op de 
fi ets overbodig maakte. Een tankje 
met daaraan een motortje op het 
voorwiel en je trok heel ontspannen 
door straten en velden, de wijde 
wereld in.
Bij hotel Kuik in Drenthe werd ont-
dekt dat het tegenwoordig nog 
steeds een vermakelijke bezigheid 
is om er op uit te trekken met de 
brommer. Eerst bij Kuik een kopje 
koffi e op het terras, natuurlijk met 
heerlijk zelfgemaakt gebak en dan 
met leren jassen aan en een leuk 
ouderwets helmpje op, de weg op. 

Voor de liefhebbers is er een ar-
rangement samengesteld, met een 
dagje Solexen, met route kaart en 
diner. 

Ruinen ligt centraal in een uitge-
strekt natuurgebied. Een eeuwen-
oud landschap ligt op bezoekers te 
wachten, heidevelden, bossen, mo-
numentale boerderijen, teveel om 
op te noemen. Een schaapskooi en 
het Nationale park Dwingelderveld, 
waarover de herder dagelijks zijn 
wandeling maakt, het is allemaal 
vlakbij. 
Hotel Kuik is om vele redenen een 
prima uitgangspunt voor een ple-
zierige vakantie. Een comfortabel 
en modern hotel met een uitsteken-
de keuken, attente bediening in een 
prachtige omgeving n

Vanuit hotel Kuik met de Solex erop uit

Wiltzangh is een unieke locatie aan 
de rand van het nationaal park 
Dwingelderveld. U verblijft mid-
den in de natuur en kunt zo vanuit 
uw bungalow, tent of caravan het 
bos in... bij Wiltzangh kan het nog. 
Een ideale plek om heerlijk te ont-
spannen, maar u kunt er ook actief 
bezig zijn, wandelen, fi etsen, nor-
dic walking en skeeleren. Voor een 
familie-, vrienden of clubweekend 
staat er een fantastisch familiehuis 
voor maximaal 16 personen. Tus-
sen Ruinen en Dwingeloo ligt het 
meer dan 3700 ha. grote nationale 
park Dwingelderveld. 
Het uitgestrekte gebied bestaat uit 
bos, heide en stuifzand. U vindt hier 
het grootst aaneengesloten voch-
tige heide gebied van noord-west 

Europa. Bijna dagelijks vertrekt de 
herder met zijn kudde op slechts 15 
minuten wandelen vanaf de Wilt-
zangh. Het bezoekerscentrum van 
natuurmonumenten Dwingelerveld 
ontvangt graag belangstellend be-
zoek. Het ligt op zo’n 10 minuten 
wandelen vanaf de Wiltzangh. Het 
gebied is bij uitstek geschikt om 
op een paard te verkennen. Voor 
paarden is bij Wiltzangh alle mo-
gelijkheid te overnachten. Ook kunt 
u terecht als u met een huifkar rond 
trekt. In het hoogseizoen wordt één 
keer per week een tocht met een 
paardentram georganiseerd. Voor 
een geslaagde vakantie kunt u het 
hele jaar bij de Wiltzangh terecht. 
Wilt u alvast een beetje sfeer proe-
ven? Kijk op www.dewiltzangh.nl n

Waar is het geluid van stilte nog te horen?
Wiltzangh, heerlijk vakantiegebied 

met of zonder paard

In het oosten van de provincie 
Drenthe, tussen Zuidlaren (in het 
noorden) en Emmen (in het zui-
den), ligt het verrassend rustige 
Oostermoergebied met zijn vele 
recreatiemogelijkheden. 
Het Oostermoergebied omvat De 
Hondsrug in het westen en De Hun-
zevallei in het oosten. In dat mooie 
schilderachtig, rustieke gebied waar 
u de ultieme sfeer kunt proeven van 
het heerlijke Drenthe. Daar staat 
Hotel Buxus. Het ideale rustpunt 
voor een korte of langere vakantie. 
Hotel Buxus stelt speciaal voor u een 
aantal zeer aantrekkelijke arrange-
menten samen. Het hotel ligt mid-
den, omringd door de prachtigste 
bossen, in het mooie Drentse dorp 
Gasselte. Een prima uitvalbasis om 
Drenthe te ontdekken maar ook de 
provincie Groningen is een bezoek 
waard. Assen, Emmen en zelfs de 
stad Groningen zijn prima met 
openbaar vervoer te bereizen.  
Uniek is dat het hotel beschikt over 
een prachtig wellness-centrum met 

verwarmd zwembad, sauna en so-
larium. Alle hotelkamers hebben 
een senseo koffi ezetapparaat, tv, 
eigen  douche en toilet. De kamers 
beneden hebben een eigen ter-
rasje. Het ontbijtbuffet wordt in het 
restaurant geserveerd even als de 
heerlijke 3- of 4-gangen keuzeme-
nu’s van de diverse arrangementen. 
Het restaurant is gezellig ingericht, 
met een moderne en trendy keu-
ken, met wisselende gerechten.
Het Gasselte arrangement geeft u 
de mogelijkheid er heerlijk op uit te 
trekken veel te zien van de natuur 
in de omgeving en dan heerlijk te 
genieten van een picknick bereid 
door de kok van De Buxus. Maar 
u kunt ook heerlijk relaxen en ge-
nieten van de warme gezelligheid 
binnen Hotel Buxus. 
Boekt u nu, dan kunt u in mei of 
juni in u eigen tempo genieten van 
de bossen, heidevelden, vergezich-
ten en schilderachtige dorpen  in 
lentetooi. Voor een impressie kijkt u 
op www.hotel-buxus.nl  n

Hotel-Restaurant-Wellness Buxus, 
ideaal rustpunt voor korte of langere vakantie
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Vitesse ‘22 compleet 
afgetroefd door Foresters
Castricum – Vitesse’22 is zondag 
flink onderuit gegaan tegen Fores-
ters: 0-5. De Castricummers zagen 
hierdoor het kampioenschap naar 
Kennemers gaan.
Tegen Foresters thuis moest daar-
om gewonnen worden om tot en 
met de laatste competitieronde 
mee te kunnen doen voor het 
kampioenschap. Uit werd nog in 
een ongelukkige wedstrijd ver-
loren van de ploeg van Jos van 
Veelen. In de voorbeschouwing 
in het wedstrijdprogramma was 
al aangegeven hoe belangrijk het 
is om vanaf het beginsignaal er 
bovenop te zitten. Dat bleek ech-
ter  allesbehalve het geval. Binnen 
zestien minuten stond al een stand 
van 0-3 op het scorebord, en dat 
was vooral te wijten aan een onge-
inspireerde start van de wedstrijd. 

L’Abée schiet Limmen in 
blessuretijd naar de zege
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen is heel dicht bij promotie 
na de fraaie 3-2 winst op DWOV. 
Sjoerd l’Abée scoorde in de laat-
ste minuut de winnende treffer. 
Als Limmen zondag 27 april te-
gen DTS wint is de ploeg kampi-
oen van de vierde klasse. 
Limmen 1 lijkt dit seizoen een 
abonnement te hebben op zin-
derende ontknopingen. Tegen 
het taaie DWOW moest Limmen 
twee maal een achterstand on-
gedaan maken voordat ze vlak 
voor het sluiten van de markt 
met de overwinning aan de haal 
gingen. 
Op basis van de tweede helft was 
de zege dikverdiend. De tweede 
45 minuten speelde zich voor-
namelijk af op de speelhelft van 
DWOW, maar het kostte Limmen 
erg veel moeite om de blauw-
witte muur van verdedigers te 
slechten. 
Limmen begon in de eerste helft 
voor ruim zeshonderd toeschou-
wers te slap. Te veel spelers lie-
pen uit hun positie en daar-
naast grossierden ze in verkeer-
de passes. Behoudens de eerste 
tien minuten, toen Limmen twee 
behoorlijke kansen op de ope-
ningstreffer kreeg, dwong het 
team te weinig af. Alleen een in-
zet van Martijn de Haan op de 

lat kon DWOW enigszins veront-
rusten. Des te zuurder was het 
dat Limmen toch met 0-1 ach-
terstand de rust inging. Een mid-
denvelder van de ploeg uit Wie-
ringerwerf plaatste de bal na een 
makkelijk gegeven vrije trap door 
de muur in het doel. 
Het tweede part van de wedstrijd 
had een uiterst enerverend ver-
loop. Al na zes minuten incas-
seerde het team de beloning 
voor de aanvalsdrift. Gido Meijer 
krulde de bal ook al uit een vrije 
trap met een prachtige curve in 
de bovenhoek: 1-1. Toch moest 
Limmen nog een teleurstelling 
wegslikken toen DWOW profi-
teerde van een aarzeling bij doel-
man Edwin den Breejen. De 1-2 
was weliswaar een streep door 
de rekening maar het was teke-
nend dat de spelers van Limmen 
er nog een tandje bijschakelden 
om dit slippertje weg te poetsen.
In de 69e minuut kwam Limmen 
wederom op gelijke hoogte. De 
Haan had aan de rechterkant 
een versnelling in petto waar de 
verdediging van DWOW niet op 
rekende. De afgemeten voorzet 
werd feilloos benut door René 
Hof: 2-2. 
De taferelen die zich in de laat-
ste twintig minuten voor het doel 
van DWOW afspeelden zijn met 

geen pen te beschrijven. Met 
kunst- en vliegwerk én ellenlan-
ge blessurebehandelingen pro-
beerde DWOW het gelijke spel 
over de finish te brengen. Dat 
de ploeg daar uiteindelijk niet in 
slaagde kwam door de ongeken-
de wilskracht van Limmen. Ter-
wijl het publiek steeds angstval-
liger de klok in de gaten hield 
viel de bevrijdende treffer toch 
nog. Vanuit een kluwen van spe-
lers was het doel van DWOW al 
twee maal onder vuur genomen. 
Via een sliding van Jeroen Veldt 
en een hakballetje van Edwin 
Kerssens kon invaller l’Abée zich 
over de bal ontfermen. Vanaf een 
meter of drie joeg hij de bal met 
orkaankracht in het doel. 
Limmen blijft koploper in de vier-
de klasse en er wacht nog één fi-
nale. 
Komende zondag om 14.00 uur 
bij DTS. Eén ding is nu al duide-
lijk: sportpark Oeverzegge, de 
thuishaven van DTS, zal oranje 
kleuren. 

Maar inzet is natuurlijk wel het 
minste dat de meestal héél trouwe 
toeschouwers mogen verwachten. 
Die instelling had Foresters wél, 
en mede daardoor waren zij niet 
alleen heel vaak eerder bij de bal 
dan hun tegenstander, maar zij 
wisten dat ook te vertalen in een 
comfortabele voorsprong nog 
voordat de zeventiende minuut op 
het scorebord stond! En daarna zat 
er voor Vitesse ook niet veel meer 
in. Vlak voor rust wist de keeper 
van Foresters nog een uithaal van 
Robert Poel te keren, mede met 
behulp van de paal, en zodoende 
bleef de broodnodige tegentreffer 
uit.
Ook na rust probeerde Vitesse het 
nog wel, maar zonder de echte 
overtuiging. Niet alleen bleef de 
1-3 uit, de uitvallen van Foresters 
waren gevaarlijker, en zij lieten 
diverse goede kansen op een gro-
tere score nog onbenut. Dat bleek 
evenwel uitstel van executie. Want 
na negentig minuten stond uitein-
delijk een eindstand van 0-5 op het 
scorebord.  Omdat Kennemers de 
uitwedstrijd tegen Velsen met 0-2 
wist te winnen, hebben zij toch al 
op de voorlaatste competitieronde 
de titel gepakt. Voor Vitesse rest 
dus nog volgende week een laat-
ste competitiewedstrijd uit tegen 
DEM in Beverwijk.

Welke kleur? 
Castricum - Stichting Welzijn Castricum organiseert op dinsdag 13 
mei voor mensen van 55 jaar en ouder, een workshop ‘kennismaken 
met kleur’ in de tuin van Kapitein Rommel. Tijdens deze workshop laat 
de docente zien wat kleuren met iemand doet.  Er worden stijltips ge-
geven en er wordt uitleg gegeven over de belijning van kleding, kap-
sels en de kleur van het haar. Docent is Sandra Bolten, kosten10,00 eu-
ro. Opgeven kan bij de Stichting Welzijn Castricum, tel.: 0251-656562

ADO ’20
ADO ontvangt nummer 
twee van de ranglijst

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

zondag 27 april 14.30 uur

ADO ‘20
tegen

ArgOn
Vertrekkende trainer Bruinink, in gesprek met de naar FC Haarlem vertrokken Argon-
trainer Zoutman. Assistent-trainer Raymond de Jong kijkt toe. 

ADO treft a.s. zondag Argon als volgende 
tegenstander. Een zware opponent, zo 
wijst de geschiedenis uit. De kampioen 
van 2006-2007 manifesteert zich deze 
voetbaljaargang wat minder nadrukke-
lijk dan andere jaren. Maar hoewel mis-
schien op onopvallend wijze, staat Argon 
wel gewoon op de tweede plaats, direct 
achter kampioen Hollandia. De winst op 
Haaglandia in Rijswijk bracht de Argo-
nauten meteen voorbij die ploeg, vooraf 
door vele voetbalkenners getipt als titel-

kandidaat. Die zege heeft bij Argon de 
smaak weer teruggebracht van het ‘zoet 
van de overwinning’, want die was men al 
vijf wedstrijden kwijt. Iets vergelijkbaars 
geldt ook voor ADO. De Heemskerkers 
wisten al vijf seizoenen lang niet te ze-
gevieren. De laatste keer dat er drie pun-
ten werden gehaald tegen Argon was in 
seizoen 2001/2002. Een nipte zege, 1-0, 
maar een herhaling daarvan zal tot te-
vredenheid stemmen. Het wordt waar-
achtig wel weer eens een keer tijd!
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DOS jeugd presenteert zich
Castricum - Op zondag 20 april  werden de jaarlijkse onderlinge wed-
strijden van DOS gehouden in Sporthal de Bloemen. Alle jeugdafde-
lingen van DOS kwamen in actie en lieten zien wat ze allemaal op de 
lessen hadden geleerd. 

Zevenklapper bezorgt 
TVC een koppositie
Castricum - In de derde speel-
ronde van de landelijke tennis-
competitie heeft TV Castricum 
een nuttige overwinning be-
haald. In Alkmaar werd tegen 
het zevende team van de plaat-
selijke TV met maar liefst 1-7 ge-
wonnen. De overwinningen te-
gen het jeugdige team kwamen 
regelmatig tot stand met af en 
toe overtuigende cijfers. Helaas 
moesten Caroline Terstal en Da-
niëlle Veenman in de damesdub-
bel de partij aan de tegenstan-
ders laten. De eerste gemengd 
dubbel was een spannende drie-
setter, waarbij de zege voor TVC 
zeer moeizaam tot stand kwam. 
Cynthia Lustig en Jean-Jacques 
Ziedses Des Plantes verloren 
de eerste set in een tiebreak en 
vochten zich in de tweede set uit 

schijnbaar verloren positie terug. 
De derde set wordt bij de mixed 
dubbels beslist door een super-
tiebreak, welke uiteindelijk naar 
TVC ging. Caroline Terstal speel-
de drie partijen, waarvan zij er 
twee won. “Het was een plezieri-
ge dag met leuke tegenstanders, 
lekker weer en mooie partijen. 
En als je dan met zeven punten 
huiswaarts keert dan is het hele-
maal geweldig natuurlijk !”, aldus 
een tevreden Terstal. TVC pakt 
hiermee de koppositie, welke 
gedeeld moet worden met KZTV. 
Komende zondag staat de thuis-
wedstrijd tegen De Kaag op het 
programma en zal getracht wor-
den de koppositie te handhaven 
en KZTV van zich af te schud-
den. TVC heeft na drie ontmoe-
tingen twintig punten inmiddels.

Vitesse’22 start nieuwe 
afdeling recreatiesport
Castricum - Vitesse’22 wil een 
afdeling Recreatiesport starten. 
Deze afdeling is bedoeld voor 
volwassen mannen en vrouwen, 
die op een doordeweeks tijdstip 
overdag willen sporten. “Mensen 
hebben tegenwoordig steeds 
meer vrije tijd”, meent bestuurs-
lid Henk Ruijter. “En veel van de-
ze vrije tijd besteedt men meer 
en meer aan sport en beweging. 
Vitesse wil hiervoor letterlijk en 
figuurlijk graag de ruimte bie-
den.” 
Op vrijdagochtend kan men 
kiezen uit activiteiten als voet-
bal, honk- en softbal, trimlopen, 

wandelen, Nordic walking, toer-
fietsen en beachvolleybal. Daar-
naast luistert de vereniging ook 
naar wensen van de toekomsti-
ge deelnemers. 
Uitgangspunt is dat de accom-
modatie beschikbaar is en de 
deelnemers vooral zelf initiatie-
ven nemen ten aanzien van de 
activiteiten, groepssamenstelling 
en keuze voor begeleiding. De 
activiteiten kunnen deels onder 
deskundige leiding worden uit-
gevoerd. Belangstellenden kun-
nen zich melden bij Henk Ruij-
ter, 0251-655549 of Ruijter23@
hetnet.nl.

Bricas organiseert weer 
bridgekampioenschap
Castricum - In 2008 organiseert 
de bridgeclub Bricas voor de der-
de keer ‘Het bridgekampioen-
schap van Castricum’. Met een 
deelname van circa vijftig paren 
was het toernooi in 2007 minder 
goed bezet dan in 2006. Toch heeft 
het bestuur van Bricas besloten 
het toernooi in 2008 opnieuw te 
organiseren in de verwachting dat 
het een jaarlijks terugkerend eve-
nement wordt. Een goede bezet-
ting is dan wel een vereiste. 
Voor het parentoernooi is dit jaar 
gekozen voor een indeling in vier 
categorieën. Categorie A zijn de 
wedstrijdspelers: 1e klasse district 
en hoger. Categorie B zijn de wed-
strijdspelers: niveau 2e/3e klasse 
district. Categorie C bestaat uit de 
ervaren clubspelers. Categorie D 
zijn de thuisbridgers en beginnen-
de clubbridgers.
Deelname is mogelijk voor leden 
van bridgeverenigingen in de ge-
meente Castricum en inwoners 
van de gemeente. Het toernooi 

wordt gehouden op  zes avonden 
in mei in Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Castricum. De da-
ta zijn dinsdag 13 mei, donder-
dag 15 mei, dinsdag 20 mei, don-
derdag 22 mei, dinsdag 27 mei en 
donderdag 29 mei. Op deze laat-
ste avond vindt de prijsuitreiking 
plaats. De drives beginnen om 
17.45 uur.
In de bridgezalen wordt niet ge-
rookt. Na de eerste drie ronden 
wordt een korte pauze ingelast, 
waarin in een aparte ruimte mag 
worden gerookt. Deelnemende 
paren mogen voor alle zes avon-
den of minder inschrijven. Wel 
wordt verwacht dat ze in ieder ge-
val een minimum aantal avonden 
aanwezig zijn. 
Voor wedstrijdspelers in catego-
rie A : minimaal vier van de zes 
avonden. Voor paren in de cate-
gorieën B, C en D: minimaal drie 
van de zes avonden. Van dit aan-
tal mag éénmaal met invaller ge-
speeld worden. Met een invaller 

kan nooit hoger gescoord worden 
dan met de eigen partner. in elke 
categorie meesterpunten worden 
verdiend en prijzen worden ge-
wonnen. Het winnende paar in ca-
tegorie A is voor één jaar “Bridge-
kampioen van Castricum” en ont-
vangt tevens de wisselbeker. In 
2007 was het paar Breedveld - van 
Leeuwen de kampioen. 

De kosten voor deelname bedra-
gen10,00 euro per paar voor leden 
van Bricas en 15,00 euro per paar 
voor niet-leden. Uitgebreide ge-
gevens over de opzet van het toer-
nooi en inschrijfformulieren zijn te 
vinden op de website  van Bricas 
(www.bricas.nl). Deze informatie 
kan ook worden opgevraagd bij 
Joop van Ladesteijn, Costerstraat 
9, 1901 JB, Castricum, tel. 0251-
654177. De inschrijving sluit op 8 
mei. Inschrijving is mogelijk via de 
genoemde website of door inleve-
ring van het inschrijfformulier op 
het bovenvermelde adres.

Volleybalvereniging Croonenburg

Aspiranten kampioen!
Castricum - Naast het eerste en 
tweede herenteam heeft volley-
balvereniging Croonenburg ook 
een derde kampioen. Al het hele 
seizoen draait het team erg lek-
ker. Maar vooral de tweede helft 
van het seizoen ging erg goed. 
Coach Aart Kooiman zegt daar-
over het volgende: ”Vanaf janua-
ri merkten we echt dat de twee-
de training zijn vruchten begon 
af te werpen. Er kwam rust in het 
team en de spelers wisten prima 

hun posities.” 
In de play offs wonnen de spe-
lers van Croonenburg van Vol-
uit. Het was spannend, vooral 
de eerste set. Dankzij de harde 
service en het slimme spel kon 
Croonenburg toch de wedstrijd 
naar zich toe trekken. Het team 
gaat nu voor de supraregiona-
le finales. Het zal niet makkelijk 
worden. Met name in de oos-
telijke provincies zijn er sterke 
jeugdcompetities. Trainer Ruben 

Nijhuis wil binnen afzienbare tijd 
dat gat dichten. 
”Een aantal spelers van dit team 
hebben het in zich om binnen 
enkele seizoenen door te groei-
en naar uitstekende volleybal-
spelers die zich kunnen meten 
met de spelers uit de oostelijke 
provincies. Zeker nu de vereni-
ging er hard werkt om de spe-
lers komend seizoen twee of drie 
keer te laten trainen.”
Vooralsnog hebben de spelers 
daar even geen boodschap aan. 
Zij gaan genieten van een wel-
verdiende vakantie en starten al-
weer medio mei met de beach-
volleybaltrainingen. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
24 april 2008

Soomerwegh tussen Zeeweg en Walstro 
afgesloten van 5 tot en met 9 mei
Op maandag 5 mei start aannemer KWS 
met asfaltwerkzaamheden op de rotonde 
Zeeweg/Soomerwegh en op de Soomer-
wegh tussen de Zeeweg en de Walstro.
Tijdens de werkzaamheden is het voor het 

verkeer niet mogelijk om Castricum in te 
rijden en te verlaten via de Soomerwegh. 
Het verkeer wordt dan omgeleid via de 
Oranjelaan, Van Haerlemlaan en Van Ol-
denbarneveldweg.

Volgens de planning zijn de werkzaam-
heden vrijdag 9 mei afgerond. De werk-
zaamheden zijn echter wel afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de planning 
kan bij slecht weer in tijd uitlopen.

Bezoek rond twintigjarige stedenband

Band met Balatonfüred 
kan meer opleveren
Het bezoek aan Balatonfüred afgelopen 
week stond in het teken van het twintig-
jarig bestaan van de stedenband met Cas-
tricum. Rond de 55 Castricummers waar-
onder een vertegenwoordiging van het 
college en de gemeenteraad bezochten de 
Hongaarse zusterstad. Daar ontmoetten ze 
ook vertegenwoordigers van de vijf andere 
stedenbandpartners van Balatonfüred; de 
gemeente Germering (Duitsland), Kouvola 
(Finland), Opatija (Kroatië), Kovasna (Roe-
menië) en Arpino (Italië).

De gastgemeente bood een aantrekkelijk 
programma aan, met uiteraard veel fees-
telijke activiteiten rondom het tekenen van 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
Deze nieuwe overeenkomst heeft ook te 
maken met de toetreding van Hongarije tot 
de Europese Unie. Dat biedt mogelijkheden 

om als gemeenten binnen Europa intensie-
ver met elkaar samen te werken. Zo kan 
kennis en ervaring worden uitgewisseld en 
kunnen gezamenlijke projecten worden op-
gezet met Europees subsidiegeld. Het kan 
daarbij gaan om zaken als toerisme, milieu, 
duurzame ontwikkeling en jeugdbeleid. 
De nieuwe overeenkomst biedt goede mo-
gelijkheden om de huidige samenwerking 
te verdiepen en nader te onderzoeken wel-
ke meerwaarde deze voor beide gemeen-
ten kan opleveren. Deze samenwerking 
hoeft zich niet alleen te beperken tot Ba-
latonfüred en Castricum alleen, maar kan 
zich ook uitstrekken tot andere gemeenten 
waarmee Balatonfüred een stedenband 
heeft.
De winst van het bezoek is dan ook dat er 
een goede basis is gelegd om meer uit de 
stedenband te halen.

Burgemeester Emmens  ondertekent de nieuwe stedenbandovereenkomst. Naast haar zit 
dr. Istvan Boka, burgemeester van Balatonfüred en naast hem de burgemeester van Ger-
mering, dr. J. Braun (Duitsland). Ook Germering ging een nieuwe overeenkomst aan.

Alle gemeente-
instellingen
gesloten
In verband met Koninginnedag, Hemel-
vaartsdag en de viering van 5 mei zijn 
alle gemeente-instellingen gesloten van 
woensdag 30 april tot en met maandag 5 
mei. Het afvalbrengdepot is dus ook geslo-
ten op zaterdag 3 mei.
Bureau burgerlijke stand (geboorte- en 
overlijdensaangifte) is vrijdag 2 mei bereik-
baar via tel.nr. 0651219278.

Let op:

GEWIJZIGDE DATA  IN VERBAND 
MET HET OPHALEN VAN DE ROL-
CONTAINERS
(anders dan op de afvalkalender is 
vermeld)

April 2008 
- GFT Castricum wijk 1

op dinsdag 29 april
- GFT Castricum wijk 2

op maandag 28 april 
- GFT Castricum wijk 3

op dinsdag 29 april 
- Restafval Limmen wijk 2

op dinsdag 29 april 
- Restafval Akersloot

op dinsdag 29 april 

Mei 2008 
- GFT Castricum wijk 3

niet op 1 mei 
- GFT Castricum wijk 3

op donderdag 15 mei 
- GFT Bakkum Noord 

op dinsdag 13 mei 
- Restafval Bakkum Noord 

op dinsdag 6 mei 
- Restafval Limmen wijk 1

op zaterdag 10 mei 

Juni 2008 
- GFT Limmen wijk 1 

op maandag 30 juni 

Juli 2008 
- GFT Limmen wijk 1 

niet op de 30ste



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

Ontvangen  bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
100408	 Vaartkant 2 in Limmen

Het plaatsen van een erfafscheiding
110408	 Kerkweg 17 in Limmen

Het vergroten van de dakkapel
	 Brakenburgstraat 11 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Eerste Groenelaan (Helios terrein) in Castri-

cum
Het tijdelijk plaatsen van units

140408	 Julianaweg 12 in Akersloot
Het vergroten van de berging

	 Achterweg 15 + 17 in Limmen
Het slopen van een aantal stallen

150408	 Willem de Zwijgerlaan 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Van Haerlemlaan 33 in Bakkum
Het wijzigen van de gevelbeplating en de ko-
zijnen

	 Enterij 64 in Limmen
Het plaatsen van een dakopbouw en het ver-
groten van de garage

	 Kerkweg 16 in Limmen
Het uitbreiden van de huisartsenpraktijk

160408	 Hogeweg 133 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

	 Dusseldorperweg 46 in Limmen
Het plaatsen van een carport

170408	 Willem Lodewijkstraat 25 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 24 april 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Buurtweg 45 in Akersloot
Het plaatsen van een carport

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 24 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
Geesterweg 1a in Akersloot

Het uitbreiden bedrijfspand met expeditie-
ruimte en het verplaatsen van de perscontai-
ner

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
180408	 Kerklaan 37 in Akersloot

Het verplaatsen van het baarhuisje
	 Lindenlaan 49 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Eerste Groenelaan 50 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Louise de Colignystraat 15 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Willem de Zwijgerlaan 92b in Castricum

Het plaatsen van een overkapping
	 Van Oldenbarneveldweg 36 in Castricum

Het plaatsen van een garage en een buiten-
berging

	 Dusseldorperweg 96 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje, een overkap-
ping en een berging

	 Rooseveltlaan 71 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Dusseldorperweg 103 in Limmen
Het uitbreiden van de Burgerij

	 Prins Mauritsstraat 32 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Hogeweg 141 in Limmen

Het uitbreiden van de verdieping

kapvergunning
110408 Prinses Beatrixstraat in Castricum

Het kappen van 5 meidoorns

intrekking vrijstelling
In de krant van 2 april 2008 is gepubliceerd:
Hoogeweg 7

Het omzetten van de bestemming (van agra-
risch naar woondoeleinden)

Dit vrijstellingsverzoek is op 15 april 2008 ingetrokken.
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing sluitingsuur korfbalvereniging Helios (21-
04-2008)
Aan Korfbalvereniging Helios is ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de nacht van 26 op 27 april 2008 
tot 02.00 uur.

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

verleende
vrijStellingen
Burgemeester en wethouders hebben het volgende be-
sluit genomen.

Vrijstelling artikel 19, lid 2  Wet op de Ruimtelijke Or-
dening
180408	 Soomerwegh tussen de C.F. Smeetslaan en de

rotonde Oranjelaan in Castricum
Het gewijzigd herinrichten

Beroep
Een beroepschrift tegen het hiervoor genoemde be-
sluit kunt u indienen bij de Sector Bestuursrecht van de 
Rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG). De ter-
mijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 
6 weken en vangt aan op de dag na die van verzending 
van dit besluit (18-04-2008).

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

- CROS (Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl  

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Agenda Raadsactiviteiten 24 april 2008
Tijd Onderwerp
19:00 - 20:30 Auditcommissie
19:30 - 22:00 Nota Grondbeleid en Wet ruimtelijke ordening

trouwen kan nu (bijna) overal
Meer trouwlocaties toegestaan
Vanaf nu is het mogelijk om in alle gebou-
wen waarvoor een gebruiksvergunning is 
afgegeven een huwelijk te sluiten. Hierbij 
kunt u onder andere denken aan horecage-
legenheden, bedrijfskantines, brandweer-
kazernes, sport- en verenigingsgebouwen 
en kerken. Dit geldt ook voor geregistreerd 
partnerschap.
De gemeente Castricum heeft naast het 
gemeentehuis in Castricum, zes vaste 
trouwlocaties. 
De gemeente heeft deze mogelijkheid in 
het leven geroepen omdat er steeds meer 
uiteenlopende wensen van de bruidsparen 
zijn wat betreft de locatie en andere facili-
teiten. Er worden dus meer mogelijkheden 
voor bruidsparen gecreëerd om de huwe-
lijksvoltrekking plaats te laten vinden.
Bij een huwelijk in een andere locatie dan 
het gemeentehuis zal geen gemeentebode 
meer aanwezig zijn. Het bruidspaar dient 
dan zelf voor een ‘ceremoniemeester’ te 
zorgen.

Nieuw: het flitshuwelijk
Ook vanaf heden wordt het flitshuwelijk 
in de gemeente Castricum ingevoerd. Dit 
is een huwelijk dat binnen kantooruren op 

het gemeentehuis in Castricum wordt ge-
sloten. De kosten zijn €170,- euro, er wordt 
geen toespraak gehouden en er mogen 
maximaal acht mensen bij aanwezig zijn.

Verandering kosteloos trouwen
Daarnaast is er een verandering op het ge-
bied van het sluiten van kosteloze huwelij-
ken. Dit is voortaan mogelijk op dinsdag- 
en woensdagochtend om 9.15 uur op het 
gemeentehuis in Castricum. Alleen inwo-
ners van de gemeente Castricum kunnen 
gebruikmaken van kosteloos trouwen.

Niet meer betalen voor uittreksels
Aan bruidsparen worden niet meer de uit-
treksels uit de GBA en de burgerlijke stand 
in rekening gebracht, als deze uittreksels 
nodig zijn voor een huwelijk/partnerschap 
in de gemeente Castricum.

Voor meer informatie over bovenstaande 
wordt verwezen naar de website van de 
gemeente Castricum: www.castricum.nl.



inspraakprOcedure 1e herziening
bestemmingsplan ‘regeling
strandrecreatie’
Het op 22 maart 2007 door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan “Herziening duingebied/re-
geling strandrecreatie” is door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland op 27 november 2008 gedeeltelijk 
goedgekeurd. 
Het bestemmingsplan is bedoeld om aan te geven onder 
welke voorwaarden in het zomerseizoen strandrecrea-
tieve voorzieningen gebouwd en gebruikt mogen wor-
den. Daarbij is de bestaande situatie als uitgangspunt 
gehanteerd. 
Door GS is goedkeuring onthouden aan twee bouw-
stroken met de aanduiding ‘Dagverblijf’, waarbinnen de 
strandhuisjes moeten worden geplaatst, en het daarmee 
verband houdende artikel 4, lid 3.2, onder f van de plan-
voorschriften.

Het voorontwerp van een 1e herziening beoogt te vol-
doen aan de herzieningsplicht.
Over dit concept wordt thans een inspraakprocedure 
gehouden.
Uw schriftelijke reactie kunt u tot 23 mei a.s. bij het col-
lege van burgemeester en wethouders indienen.

Het voorontwerp kunt u inzien in het gemeentehuis, lo-
catie Limmen, Zonnedauw 4.
Tevens kunt u terecht op de website van de gemeente 
Castricum.

eerste wijziging
legesverOrdening 2008
Gezien het voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders van 4 maart 2008
nr. BW08/00143

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 
van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de eerste wijziging Legesveror-
dening 2008

Hoofdstuk 3, Burgerlijke stand

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 
16.00 uur met uitzondering van de uren vermeld onder 
3.1.1, overeenkomstig de in artikel 4 van het reglement 
burgerlijke stand genoemde procedure, inclusief trouw-
boekje of partnerschapsboekje
   Tarief € 170,00

3.2.2.2  Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot en met 16.00 uur, overeenkomstig de in artikel 4 van 
het reglement  burgerlijke stand genoemde procedure, 
inclusief trouwboekje  of partnerschapsboekje
   Tarief € 170,00

Voor uittreksels uit de burgerlijke stand, die noodzake-
lijk zijn, voor een in de gemeente Castricum te sluiten 
huwelijk, partnerschap of omzetting als bedoeld in deze 
legestabel worden geen leges in rekening gebracht. 

Hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de Gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgegevens

Voor uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn, voor een in de 
gemeente Castricum te sluiten huwelijk, partnerschap of 
omzetting als bedoeld in deze legestabel worden geen 
leges in rekening gebracht. 

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is de dag van in-
werkingtreding.
Deze verordening wordt aangehaald als ‘eerste wijziging 
legesverordening 2008’.

Openbare inschrijving standplaatsen
Op grond van artikel 4 van de beleidsregels standplaat-
sen maken burgemeester en wethouders bekend dat de 
volgende standplaats is vrijgekomen:

de standplaats op zaterdag op het Churchillplein te
Akersloot

Gegadigden, die voor  deze standplaats in aanmerking 
willen komen, kunnen zich hiervoor inschrijven. 

De aanvraag dient te vermelden:
- naam en adres, woonplaats en geboortedatum van 

de aanvrager;
- een omschrijving van de verkoopinrichting en de 

totaal benodigde standplaatsoppervlakte (inclusief 
klantenruimte);

- de gewenste standplaatslocatie;
- de artikelen of groep van artikelen welke de aanvra-

ger wil verhandelen;
- de dagen, uren en perioden waarvoor een vergun-

ning wordt aangevraagd.

Het is vereist dat de aanvrager een handelingsbekwaam 
natuurlijk persoon is. Tevens dient de aanvrager, om in 
aanmerking te komen voor een standplaats, aan te to-
nen dat hij:
- ingeschreven staat als ambulant handelaar bij het 

centraal registratiekantoor detailhandel en ambacht 
van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Ambacht 
te ‘s- Gravenhage;

- ingeschreven staat als ambulant handelaar in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

- voor de gehele periode waarvoor standplaats wordt 
gevraagd een bedrijfs WA-verzekering afgesloten 
heeft;

- van het bedrijven van ambulante handel zijn hoofd-
beroep maakt.

Inschrijving voor de standplaats is mogelijk tot en met 
7 mei 2008.

Indien er meerdere kandidaten inschrijven wordt in het 
openbaar geloot. Als een loting plaatsvindt, ontvangt 
iedere betrokkene die zich heeft ingeschreven, een uit-
nodiging voor deze loting.

Uw aanvraag kunt u sturen aan:
Gemeente Castricum
t.a.v. de afdeling BMO
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de afdeling BMO,
 (0251)661303.

Castricum, 23 april 2008


