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Fietsverkeersexamen 
weer goed afgelegd
Castricum - Alle groepen 7 van 
de Toermalijn, Klimop en Visser ‘t 
Hooftschool zijn afgelopen dins-
dag op de fiets gestapt om het 
fietsverkeersexamen af te leg-
gen. Naast wat nerveuze kinde-
ren is het prima gegaan. 
Vorige week waren de fietsen al-
lemaal al goedgekeurd. De fiet-

sen moesten voorzien zijn van 
goed werkend licht, reflectoren, 
fietsbel, en volle banden.
Er waren diverse controlepos-
ten waaronder een bij winkel-
centrum Geesterduin. Deze post 
kreeg zelfs nog twee overheerlij-
ke appelkoeken voor bij de thee 
aangeboden door de Roset. 

Castricum - Een 38-jarige auto-
mobilist uit Castricum werd don-
derdagochtend rond 0.43 uur 
aangehouden op de Rollerus-
straat. De man bleek teveel ge-
dronken te hebben. Hij blies 945 
ug/l. Dit is bijna vijfmaal de toe-
gestane hoeveelheid van 220 ug/
l. Het rijbewijs van de man werd 
ingevorderd. 

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

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

SterrenfeeSt
bij de roSet!!
SlagroomSchnitt

met weide Slagroom
en hollandSe aardbeien

van 7,25 voor

4,95

nougatinekoeken!
pak 10 StukS

van 3,60 voor

2,50

geldig t/m woenSdag 29 april

Twee sterren voor ‘de Roset’

Castricum - De eigenaars van 
de patisserie-tearooms aan de 
Burgemeester Mooijstraat 17 en 
in het winkelcentrum Geester-
duin, Martin en Carmen Lange-

veld hadden dinsdag de dag van 
hun leven. 
In Studio 21 te Hilversum nam tij-
dens het Nationaal Bakkerij Gala  
Martin dinsdagavond de felbe-

geerde ‘Banketbakker met Ster’ 
van entertainer Bastiaan Ragas 
in ontvangst. Van de 37 genomi-
neerden werden er 24 afgewe-
zen. Voor drie sterren had de ju-
ry landelijk gezien niemand uit-
gekozen, voor de tweede ster ze-
ven bakkers- en banketbakkers 
en voor de eerste ster zes bak-
kers en banketbakkers.

Martin en Carmen hadden van 
de dag een extra feestelijk ge-
beuren gemaakt. Van hen werd 
verwacht, dat zij op het galafeest 
ook in gala zouden verschijnen 
en dat betekende, dat zij met 
tien man sterk prachtig aange-
kleed in avondjurken en smo-
king vertrokken. 
“Maar dan moest ook alles in 
stijl”, vond Martin. Dus huurde hij 
een meterslange witte Biglimo li-
mousine. “En”, zegt hij “dan was 
het natuurlijk de bedoeling, dat 
wij in die prachtige auto met on-
ze sterren terugreden. Dat is ge-
beurd. En wij zijn allen ontzet-
tend trots.” Het zal niet lang du-
ren totdat ik de twee sterren 
links van de pui van de beide 
winkels zal ophangen.” Het was 

al met al een feestelijke avond in 
Hilversum met een show vooraf, 
diverse sprekers en nog enkele 
uren feestelijk borrelen. In ’t to-
taal waren er 850 aanwezigen en 
zat men aan tafels van tien per-
sonen per bedrijf. Martin: “On-
ze naam werd als laatste op het 
grote scherm geprojecteerd, zo-
dat alles superspannend was.”

Banketbakker met ster
Had men vroeger ieder jaar ver-

kiezingen van ‘De beste bakker 
van het jaar’ en ‘De beste ban-
ketbakker van het jaar’, dan kon 
men maar twee bedrijven geluk-
kig maken. 

De verkiezing ‘Bakker met Ster’ 
en ‘Banketbakker met Ster’ is dit 
jaar voor de eerste keer door de 
Nederlandse Bakkerij georgani-
seerd met als doel het imago van 
de gehele bedrijfstak te verho-
gen. (Marga Wiersma)
 
 
 
 

Martin en Carmen met personeel in galakleding.
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Optreden van ‘de Skulpers’ op 
Koninginnedag in Bakkum
Castricum - Koninginnedag in 
Bakkum, staat – naast de vrij-
markt - ook voor een optreden 
van shanty- en folksongkoor De 
Skulpers. Een happening die al-
tijd borg staat voor een stukje 
sfeer in Bakkum in de muziek-
tent op het pleintje. De oproep 
voor aankomend zangtalent de 
afgelopen maanden in de pers 
heeft een aantal nieuwe leden 
opgeleverd die op Koninginne-
dag hun ‘zang-doop’ ondergaan.
De Skulpers in beweging, c.q. 
de organisatie van het Muziek-
festival ‘Van Dorp Tot Kust’, op 
zondag 14 juni is in volle gang. 
Evenals de voorgaande edities 
belooft dit eerste lustrumfesti-
val van de Skulpers een groot 
succes te worden. Er is veel be-
langstelling uit het hele land. De 
22 deelnemende koren/muziek-
groepen worden op vijf verschil-
lende locaties ingedeeld. Veel 

aandacht ook weer voor de ko-
ren uit Castricum en directe om-
geving. Enkele te noemen koren/
muziekgroepen: de Boekaniers 
uit Harderwijk, Grace Darling uit 
IJmuiden, City Guard doedelzak-
band Alkmaar, Gospelkoor Am-
sterdam, Take it Easy Beverwijk, 
Zaalneelden Egmond en meer-
dere Castricumse bekende ko-
ren. Om de benodigde finan-
ciële middelen voor dit evene-
ment rond te krijgen, zijn reeds 
met succes een aantal sponsors 
benaderd, die met hun bijdra-
ge dit Muziekfestival mede mo-
gelijk maken. Inmiddels zijn ook 
de affiches klaar, zodat de inwo-
ners van Castricum in ieder ge-
val zijn geïnformeerd zijn over dit 
eerste lustrum Van Dorp Tot Kust 
op zondag 14 juni.
Het optreden op 30 april is van-
af circa 15.30 uur. Zie ook www.
skulpers.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum: 06-04-
2009: Eva Addie, dochter van 
A.M. Bontje en B.M. Devilee, ge-
boren te Alkmaar. 09-04-2009: 
Reginald Jackson, zoon van 
J.H.C. Bakker en L.A. van Da-
len, geboren te Castricum. 10-
04-2009: Rosalie, dochter van 
J.T. Grandiek en M. Mol, gebo-
ren te Castricum. 12-04-2009: 
Elias Adrianus, zoon van J. Ro-
zendaal en N.M. Rozendaal, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
11-04-2009: Wiebe Jan, zoon van 
M.G. Smit en D.M. Driessen, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
09-04-2009  Bonna, dochter van 
D.T.M. Mooij en E. Kaandorp, ge-
boren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
15-04-2009: Haandrikman, Alex 
en van Vegten, Gerarda Anneke, 
beiden wonende te Akersloot. 
15-04-2009: van Rijen, Martijn 
L.K. en Dijkman, Jolanda, beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
15-04-2009: van Crasbeek, Bar-
tholomeus T.M. en Appelhof, 

Fiona G.M., beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
08-04-2009: Wanders, Irene B.T., 
oud 67 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.P.M. Berk-
hout. 
09-04-2009: Boendermaker, Ida 
M., oud 93 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
A. Castricum. 
09-04-2009: Arevalo Valderra-
ma, Martha P., oud 41 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
M.A.M. van Noort. 14-04-2009: 
Rond, Klaas, oud 84 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
A.C. Bakker.
 
Wonende te Limmen:
10-04-2009 Koet, Arend H., oud 
78 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met G.A. Schönwitz. 
 
Wonende te Akersloot:
10-04-2009: de Groot, Grar-
da, oud 65 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
P.J. Bruijn.
 
Wonende te Monnickendam:
13-04-2009: Baarslag, Frederik, 
oud 63 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met M. Cruijff.

Outcast in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 25 april 
treedt de band Outcast op in live 
café de Balken. De band is zeker 
geen onbekende in De Balken. 
Deze band uit Alkmaar speelt al 
jaren en brengt het betere rock-
werk ten gehore. Alle hits uit de 
100 allertijden komen voorbij en 
worden op hun eigen manier live 
uitgevoerd.  
Zaterdag 25 april draait dj Put-
ter in bar dancing Buona Se-

ra Uitgeest. Deze Uitgeester en 
AZ fan zorgt ervoor dat iedereen 
volledig uit zijn dak gaat. Zowel 
de nieuwste als hits mixed hij in 
elkaar.
Zaterdag 25 april wordt het feest 
in café de Apotheker. Dan gaat 
men alvast een kleine huldiging 
doen voor het kampioenschap 
van AZ. Zondag 26 april live op 
groot scherm Ajax tegen AZ in 
de Balken. 

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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HUisartsen CastriCUm, 
Limmen, aKersLOOt en 
UitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Geslaagd voor EHBO-diploma
Limmen - Op 14 april hebben drie groepen acht van de Sint Maar-
tenschool uit Limmen meegedaan aan het examen voor het diploma 
jeugd eerste hulp A. De kinderen hebben de afgelopen maanden heel 
hard geoefend en dit werd beloond met een diploma. Buiten op het 
schoolplein lieten ze hun diploma graag even zien.

Bakkerij hip hop avond in Joeb
Castricum - Het is al weer een 
tijdje geleden dat de Bakkerij 
een avond in Joeb organiseer-
de. Dit keer organiseert de ei-
gen Meniz (Tim Bennink) van 
HipHop!nConcert op zaterdag 25 
april een hip hop avond met ver-
schillende lokale helden.
Stretzz komt uit Egmond en 
speelt dus een thuiswedstrijd. 
Dit zal hem echter niet beletten 
om zichzelf ten volle te geven.  
Westerwind is een Castricumse 
formatie bestaande uit de rap-
pers Meniz en Schaduw die on-
dersteund door beats en grooves 
van dj Midnight hun Nederlands-
talige teksten het publiek in spu-
gen. Westerwind weet altijd het 
publiek op te peppen door ze 
veel bij hun shows te betrekken.
Bassa Klanka, ook uit Castricum, 
is een 4-mans formatie die niet 
schuwt te rappen over de wat 
diepere zin van het leven. De Ne-
derlandstalige raps van dit vier-
tal zijn wat poëtischer van aard 

De Castricumse formatie Wester-
wind.

Geslaagde opa/omadag 
in ‘de Peuterbeuk’
Akersloot - Op 7 en 9 april werd er een opa/omadag gehouden op 
de peuterspeelzaal’ de Peuterbeuk’ te Akersloot. De peuters hadden 
hun grootouders uitgenodigd met een eigen gemaakte uitnodiging. 
Het was de bedoeling om te laten zien hoe de peuters het doen op 
‘schooltje’.

Vrijdagmarkt naar par-
keerterrein Geesterduin
Castricum - De vrijdagmarkt in 
Castricum die vanaf 24 april ver-
huist naar de Geesterduinweg 
krijgt een plek op het middelste 
deel van het parkeerterrein langs 
de weg. Dat hebben burgemees-
ter en wethouders besloten naar 
aanleiding van de reacties van 
omwonenden van Winkelcen-
trum Geesterduin. Het college is 
blij dat nu een breed gedragen 
besluit is genomen, met instem-
ming van alle partijen. 
Eind maart besloot het college 
van B&W om de vrijdagmarkt op 
de Dorpsstraat voor een periode 
van circa anderhalf jaar te ver-
plaatsen naar de Geesterduin-
weg. Dit vanwege riool- en weg-
werkzaamheden aan de Ruiter-
weg en de herinrichting/renova-
tie van de Dorpsstraat. Dit besluit 
is genomen na zorgvuldige voor-
bereidingen en nadat alle partij-
en, zoals de bewoners, de win-
keliers, de marktkooplieden en 
de busmaatschappij Connexxion 
waren geraadpleegd. 

Toch onvrede
De gemeente consulteerde de 
omwonenden via Bewonersco-
mité Geesterhage. Het comi-
té peilde door middel van haar 
website de behoefte aan een 
door de gemeente te organise-
ren informatieavond voor omwo-
nenden. Ze ontving geen (nega-
tieve) reacties op de plannen. Na 
het besluit van B&W bleek dat 
met name de bewoners van de 

Albert Schweitzerlaan wel dege-
lijk behoefte hadden aan een in-
formatieve bijeenkomst met de 
gemeente omdat zij bezwaren 
hebben tegen de voorgestelde 
locatie op de Geesterduinweg. 
Gebleken is dat niet alle bewo-
ners de website van het bewo-
nerscomité bezoeken. 

Alsnog informatieavond be-
woners 
Tijdens de alsnog georganiseer-
de bewonersavond van de ge-
meente op 8 april toonden circa 
30 bewoners van met name de 
Albert Schweitzerlaan zich zeer 
bezorgd; zij vrezen dat hun straat 
een drukke doorgaande weg 
wordt waar met hoge snelheden 
gereden gaat worden. Zij gaven 
aan dat ook tijdens de afsluiting 
van de C.F. Smeetslaan vorig jaar 
hun straat druk werd bereden, 
er hard werd gereden en er veel 
overlast was van verkeerslawaai 
en stank. Zij stelden dat zij geen 
bezwaar hebben tegen de markt, 
maar wel tegen de afsluiting van 
de Geesterduinweg, omdat de 
Albert Schweitzerlaan de alter-
natieve verkeersroute zou wor-
den. Zij toonden zich wel tevre-
den over een alternatief voorstel 
om de markt op één van de drie 
parkeerplaatsen vóór winkelcen-
trum Geesterduin te plaatsen. 
De omwonenden gaan er van uit 
dat de sloop van Geesterhage op 
termijn plaatsvindt. Mocht dit in 
de toekomst samenvallen met de 

periode waarin de markt nog tij-
delijk op het parkeerterrein aan 
de Geesterduinweg is gehuis-
vest, dan zullen de omwonenden 
meewerken aan het plan om de 
markt toch nog tijdelijk een plek 
te geven op de Geesterduin-
weg, ondanks de te verwachten 
overlast voor henzelf. Deze toe-
zegging hebben zij op de infor-
matieavond gegeven omdat ook 
de gemeente zich flexibel op-
stelt. De bewoners van de Al-
bert Schweitzerlaan zien dan wel 
graag verkeersremmende maat-
regelen in hun straat, zoals een 
verbod voor vrachtwagens en de 
aanleg van drempels. 
De winkeliersvereniging en de 
marktcommissie vonden de ver-
plaatsing naar het middelste 
parkeerterrein in plaats van de 
Geesterduinweg jammer, maar 
hadden er wel begrip voor. En-
kele marktkooplieden waren erg 
teleurgesteld, maar het parkeer-
terrein is altijd nog véél beter dan 
andere, eerdergenoemde tijdelij-
ke locaties, zoals De Brink.
Burgemeester en wethouders 
zijn blij met het compromis met 
de betrokken partijen. Zij heb-
ben daarom op 14 april beslo-
ten om de weekmarkt tijdelijk te 
huisvesten op de middelste van 
de drie parkeerterreinen aan de 
Geesterduinweg. In juli vindt een 
evaluatie plaats.
Een ieder die door bovenge-
noemd besluit rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen, kan 
hiertegen binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaar indienen bij burgemeester 
en wethouders, Postbus 1301, 
1900 BH Castricum. 

Paulusschool zeer succesvol 
op het Techniektoernooi!
Castricum - Met drie teams 
heeft de Paulusschool meege-
daan aan het techniektoernooi 
in Alkmaar. Er waren 40 scho-
len aanwezig, die mee kon-
den doen in vier categorieën. 
De Paulus was vertegenwoor-
digd met groep 1/2 A, groep 3 en 
groep 6. Het meedoen was een 
schitterende ervaring voor deel-
nemers en publiek, maar het in 
ontvangst nemen van de prijzen 
was natuurlijk helemaal gewel-

dig! Groep 1/2 A won de eerste 
prijs: 300,00 euro. Groep 3 won 
de creativiteitsprijs van 200,00 
euro en groep 6 nam ook 200,00 
euro mee naar school voor de 
tweede prijs. 
Er is dus 700,00 euro verdiend 
voor de techniekpot. Juf Clau-
dia en Juf Paulien, die het ge-
heel hebben begeleid en geco-
ordineerd, gingen samen met de 
kinderen weer supertrots naar 
huis. 

De trotse meiden van groep 6 met hun brug. Deze brug moest, van ta-
fel tot tafel, zolang mogelijk zijn en 100 gram kunnen dragen.

Castricum - Vorige week dins-
dag rond 17.30 uur kreeg de po-
litie de melding dat een jon-
gen met een luchtbuks aan het 
schieten was op de openba-
re weg de Dorpsstraat vanaf 
een balkon van een woning. Ter 
plaatse troffen agenten een 20-
jarige man aan in het bezit van 
een luchtbuks. De man deed af-
stand van de buks en kreeg een 
proces-verbaal.

Politie neemt 
luchtbuks in

Castricum - Dankzij een goe-
de melding van een oplettende 
burger kon zondag rond 3.00 uur 
een verdachte van het vernie-
len van een wachthok op stati-
on Castricum worden aangehou-
den. Getuigen zagen dat hij met 
stenen de ramen van een wacht-
hok kapot gooide. Zij belden het 
alarmnummer van de politie. Op 
station Heiloo kon de verdach-
te, een 17-jarige jongen uit Hei-
loo, worden aangehouden. Te-
gen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Vernieler van
wachthok station 
aangehouden

en de ondersteunende muziek 
is meer laid bak. De rappers van 
Bassa Klanka zijn ook meesters 
in het improviseren en dat zal 
goed van pas komen tijdens de 
Open Mic na de optredens.  
De dj van de avond is Midnight, 
bekend van Bumrush radio; de 
wekelijkse hip hop radioshow op 
Castricum 105.
 
De hip hop avond vindt vanaf 
20:00 uur plaats in Joeb aan de 
Herenweg 69 in Egmond Binnen. 
De entree is 3,00 euro.
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Programma 23 april t/m 29 april 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

— Laatste Week —
“Slumdog Millionaire” 

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Bride Wars” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Last Chance Harvey”

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Wolverine” 

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Limo”

Slumdog Millionaire
Castricum - Jamal, een wees-
jongen uit de sloppen van Mum-
bai, besluit mee te doen aan de 
Hindi versie van het televisiepro-
gramma ‘Weekend Miljonairs’. Hij 
staat op het punt de hoofdprijs 
van 20 miljoen rupies te win-
nen met nog één vraag te gaan. 
Maar voor het zover komt, wordt 
hij gearresteerd op verdenking 

van oplichting. De poltie kan 
niet geloven dat een jongen zo-
als hij dergelijke kennis kan be-
zitten. Is het A: hij speelde vals, 
B: hij had geluk, C: hij is een ge-
nie of D: het is het lot? Wat volgt 
is een reis naar het verleden van 
Jamal en alles wat hij heeft moe-
ten doorstaan om aan de spel-
show mee te kunnen doen.

Bride Wars
Castricum - Liv (Kate Hud-
son) en Emma (Anne Hathaway) 
zijn al van kinds af beste vrien-
dinnen en ze hebben hun brui-
loft tot in de kleinste details ge-
pland. Bovenaan hun wenslijstje 
staat: een ceremonie op de ultie-
me bruiloftlocatie, het Plaza Ho-
tel. Nu ze 26 zijn, staan ze alle-
bei op het punt te gaan trouwen. 
Hun droom gaat eindelijk uitko-
men en ze zullen nog lang en ge-
lukkig leven. Of toch niet...? Een 

foutje van de weddingplanner 
zorgt echter voor een probleem... 
Ze trouwen nu op dezelfde dag!  

Liv, Emma en hun levenslange 
vriendschap ondergaan de ultie-
me test. Liv is een geslaagde ad-
vocaat die gewend is haar zin te 
krijgen, zoals de perfecte baan 
en de perfecte man. Ze neemt 
geen genoegen met een bruiloft 
die minder dan perfect is. Hier 
droomt ze al haar hele leven van. 
Emma is een onderwijzeres die 
er altijd goed in is geweest voor 
anderen te zorgen, maar zich-
zelf daarbij nogal eens vergeet. 
Ze ontdekt haar innerlijke ‘hel-
se bruid’ en slaat haar klauwen 
uit wanneer haar droombruiloft 
in gevaar komt. Ooit twee bes-
te vriendinnen die alles voor el-
kaar over hadden, staan ze nu 
tot de tanden toe gewapend te-
gen over elkaar in een nietsont-
ziende bruidenoorlog.

Deze zomer varen 
met Vaarbewijs
Regio - Begin mei starten er 
weer cursussen Vaarbewijs te 
Alkmaar, Heemskerk en Haar-
lem. In drie lessen wordt men 
klaargestoomd voor het exa-
men. Het examen, dat op af-
spraak gaat in Hoofddorp, kan 
snel daarna afgelegd worden. 
Toplicht realiseert een slaagkans 
van 97%. Zowel de dagcursus als 
de avondcursus kost 110,00 eu-
ro. 
Voor de kleine binnenwateren 
voldoet Vaarbewijs 1. Voor IJs-
selmeer en Waddenzee is Vaar-
bewijs 2 nodig. De cursist leert 

over veiligheid aan boord, navi-
geren, meteorologie, voorrangs-
regels, lichten, geluidsseinen, 
stroom, wind, sluizen, bruggen, 
en meer.
Wie helemaal veilig wil varen 
doet er ook meteen Marifonie 
bij. De cursus doet men voor 
70,00 euro. De marifoon wordt 
gebruikt voor overleg met sluis- 
en brugwachters en met ande-
re schepen. Via de marifoon ont-
vangt men waarschuwingen bij 
weerverslechtering.
Meer informatie op www.top-
licht.nl of tel. 0251-239832.

Collecteer
voor geluk!

Loop een avondje voor Kinderhulp en geef een 
beetje gewoon geluk aan kinderen in moeilijke 
of bijzondere thuissituaties.  Voor spelmateriaal 
bijvoorbeeld, of een weekje kamperen.

De collecteweek vindt plaats 
van 19 t/m 25 april 2009.
Aanmelden kan op 
www.kinderhulp.nl 
of bel 0570-611899.

Geslaagd voor jeugd-EHBO
Castricum - Op woensdag 15 april deden de leerlingen van groep 8 
van de Sokkerwei examen voor hun jeugd EHBO examen. Onder toe-
ziend oog van  vier examinatoren en twee verpleegkundigen die met 
de huisartsenambulance rijden, deden ze theorie examen, lieten ze de 
verschillende verbandtechnieken zien en legden ze de slachtoffers in 
stabiele zijligging. Juf Louise Schalkoort en meester Armand Loobuyck 
hadden goed met hun geoefend want ze zijn allemaal geslaagd. Na het 
uitreiken van het diploma kregen ze uitleg van de verpleegkundige wat 
hun werkzaamheden zijn met de huisartsenambulance.  

Nieuwe opzet gezamenlijk 
concert valt goed in de smaak
Limmen - Op 5 april organiseer-
de de slagwerkgroep Excelsior in 
samenwerking met het koor ‘de 
Limbeats’ een middag matinee-
concert dat door het aanwezige 
publiek goed ontvangen werd. 
Het publiek was in groten getale 
aanwezig in de zaal van de Vre-
deburg.
Het concert werd, onder leiding 
van Floris van Tol, geopend door 
de opleidingsslagwerkgroep van 
Excelsior. Zij lieten duidelijk ho-
ren dat het niveau sterk aan 
het stijgen is. Vooral het ope-
ningsnummer dat door slechts 
een slagwerker werd ingezet en 
waarbij langzaam de hele groep 
op het podium kwam sprak tot 
de verbeelding. Verrassend bij 
dit optreden was dat zij niet al-
leen ritmisch speelden maar ook 

de melodische slagwerkinstru-
menten goed lieten horen  Hier-
na was het de beurt aan de ‘gro-
te’ slagwerkgroep. Met een bijna 
geheel vernieuwd repertoire na-
men zij het publiek in een goed 
optreden mee naar alle windhoe-
ken.  Na een korte pauze was het 
de beurt aan  De Limbeats. On-
der de inspirerende leiding van 
Mia Ploegaert  brachten de 24 
dames op een enthousiaste ma-
nier hun programma ten gehore. 
Bij bijna alle nummers werden 
zij op cynthesizer begeleid door 
Bert Valkering. Het slotnummer 
‘Dromen zijn bedrog’ van Marco 
Borsato werd gezamenlijk door 
de slagwerkgroep Excelsior en 
de Limbeats uitgevoerd en was 
het slot van een goed geslaagde 
muziekmiddag. 

Castricum - Donderdagavond 
werd de brandweer gealar-
meerd voor een buitenbrand in 
het groen langs de spoorlijn aan 
de Mient. 
Bij aankomst van de brandweer 
kon er geen brand worden ge-
vonden. Nadat de alarmcentrale 
de melder had teruggebeld kon 
deze ook bevestigen dat hij op 
dat moment ook geen rook meer 
zag. Vermoedelijk is een wegge-
gooide sigaret de oorzaak van 
een en ander. Dit soort melding 
wordt brandgerucht genoemd.

Brandgerucht

Castricum - Een 22-jarige man 
uit Castricum en een 21-jari-
ge man uit dezelfde woonplaats 
zijn zaterdag rond 1.30 uur aan-
gehouden op de Pernestraat. Zij 
worden verdacht van het mishan-
delen van een 18-jarige man uit 
Limmen. De jongen was op weg 
naar huis toen hij op de Dorps-
straat zonder reden van zijn fiets 
werd getrapt door een voor hem 
onbekende man. Hij fietste ver-
der maar werd achternagezeten 
door de verdachten en geslagen. 
Tegen de verdachten wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden 
na mishandeling
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Bosch Car Service 

Vertrouwd adres voor 
onderhoud alle auto’s
Limmen - Vanwege de finan-
ciële crisis en de grote impact 
die dit op de autobranche heeft, 
vindt er een sanering plaats op 
de automobielmarkt. De conse-
quenties zijn niet alleen voor ve-
le dealers zeer groot; ook ve-
le autobezitters verliezen ver-
trouwde adressen bij hun in de 
buurt. De vraag die bij veel men-
sen dus rijst is “Waar in de buurt 
moet ik mijn auto nu laten on-
derhouden?”
Om te voorkomen dat men voor 
vervelende verrassingen komt 
te staan, wordt geadviseerd tij-
dig preventief onderhoud te la-
ten plegen door monteurs die 
hun vak verstaan. Kleverlaan BV 
is één van de 350 Bosch Car Ser-
vice bedrijven in Nederland die 
over de kennis en de middelen 

beschikken om alle merken au-
to’s te onderhouden en te repa-
reren. Het vertrouwen in Bosch 
Car Service bedrijven is zo groot 
dat grote landelijke organisaties 
en leasemaatschappijen het on-
derhoud hier onderbrengen On-
der andere met Leaseplan, Arval 
en Athlon lease zijn verregaande 
samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten die het voor de berij-
der mogelijk maken om het on-
derhoud dicht bij hem of haar in 
de buurt uit te laten voeren. Bo-
vendien heeft Bosch Car Service 
hoge ogen gegooid bij de ver-
kiezingen ‘Mijn Autobedrijf van 
het Jaar’ en ‘Werkplaats van het 
Jaar’. Meer informatie is te vin-
den op de nieuwe website  www.
kleverlaan.nl. Het adres is Rijks-
weg 154a in Limmen.

Compleet nieuwe inrichting en ruimer assortiment
De Oude Woonstal nu nog uitgebreider

Castricum – Na een tijd van 
verbouwen en verhuizen is het 
zover: De Oude Woonstal is nog 
verder uitgebreid!
De ruitersport heeft nu haar ei-
gen afdeling, waardoor alles zeer 
ruim en overzichtelijk is gewor-
den.
“De winkel is twee keer zo groot 
geworden en we hebben de en-
tree verplaatst. Het is overzich-
telijker geworden; de klant heeft 
direct bij binnenkomst een dui-
delijk beeld van ons assortiment”, 
zegt Astrid Beentjes, die werk-

zaam is bij De Oude Woonstal. 
“Doordat wij weer gebruik heb-
ben gemaakt van oude bouwma-
terialen en een mooie grote an-
tieke koets, behouden wij de ge-
zellige en aparte sfeer van De 
Oude Woonstal.”
Om deze metamorfose te vie-
ren, houdt De Oude Woonstal 
op zondag 26 april van 13.00 
tot 17.00 uur een open huis. Zo 
kan iedereen kennismaken met 
de nieuwe winkel en kan ieder-
een profiteren van zeer scherpe 
acties. “Ook wordt er twee maal 

(om 14.00 en 16.00 uur) een mo-
deshow gegeven waar de nieuw-
ste collecties van alle ruitersport 
topmerken worden geshowd. 
Men moet dan denken aan de 
merken Isabell Werth, Kentucky, 
BR, Eurostar, Horze, Harry’s Hor-
se, et cetera”. 
Ook zijn er voor de kleine kinde-
ren een aantal pony’s op het bui-
tenterrein aanwezig zodat zij een 
rondje kunnen rijden. Dit alles 
wordt gedaan onder het genot 
van een hapje en drankje. Wan-
neer men aankopen doet op de-
ze dag, krijgen zij een lot, waarbij 
zij direct meedoen aan een gro-
te loterij. 
“Hier vallen leuke prijzen te win-
nen als een dressuur proefge-
richte clinic van internationaal 
jurylid Mathie Boomaars, een 
uur paardenmassage van Rein-
oud Koppert, kledingcheques ter 
waarde van 50,00 euro, et cete-
ra.” Naast het aanbod in de rui-
tersport is er nog een afdeling 
Landelijk Leven met een ruime 
keus uit antieke meubelen. Kijk 
voor meer informatie op: www.
deoudewoonstal.nl
De Oude Woonstal - Castricum-
merwerf 16 - 1901 RW Castri-
cum - tel. 0251-673639 - info@
deoudewoonstal.nl - www.deou-
dewoonstal.nl.

De familie Schouman is opgelucht: het kozijn wordt gewoon gele-
verd.

Schipper Kozijnen laat u niet ‘in de kou’ zitten

Kozijnen afgebouwd ondanks 
faillissement van concurrent
Regio - De familie Schouman uit 
Den Helder is opgelucht. ,,Een 
tijdje geleden hebben wij kunst-
stof kozijnen besteld. We had-
den al een gedeelte aanbetaald, 
toen bleek dat onze leverancier 
failliet ging. We waren erg bang 
dat we ons geld kwijt waren. Ge-
lukkig wilde een andere leveran-
cier het contract overnemen en 
afronden. Zij hebben heel alert 
gereageerd.’’ 

De familie Schouman is één van 
de dertig gedupeerde gezinnen, 
verspreid over heel Noord-Hol-
land. Het probleem deed zich 
onder meer voor in Assendelft, 
Badhoevedorp, Bergen, Den Hel-
der, Heerhugowaard, Hoorn, Uit-
hoorn, Velserbroek, Vijfhuizen, 
IJmuiden en Wormer. 
De brancheorganisatie van ko-
zijnenleveranciers VKG (Vereni-
ging Kunststof Gevelelementen-
industrie) voorziet er echter in 
dat een collegabedrijf in zo’n ge-
val de projecten kan overnemen 
tegen dezelfde condities. Door 
bemiddeling van de VKG kwam 
het Opmeerse bedrijf Schipper 
Kozijnen in contact met de ge-
dupeerden. 

,,Deze consumenten hadden al-

len betalingen aan het faillie-
te bedrijf gedaan of zaten nog 
te wachten op de plaatsing van 
de kozijnen”, aldus Simon Besse-
ling van Schipper Kozijnen. ,,Van 
tevoren wisten wij niet welke af-
spraken er waren gemaakt over 
het werk en de condities waar-
tegen zou worden geleverd. Toen 
we in aanraking kwamen met de 
gedupeerde consumenten, heb-
ben we dus eerst gekeken wat 
de mogelijkheden waren.’’

Schadeloosstelling
,,Dat onderzoek leidde tot het 
besluit om de klanten uit het fail-
lissement van onze concurrent 
schadeloos te stellen. Wij zijn 
blij dat wij de gedupeerde gezin-
nen kunnen helpen.’’ Het bedrijf 
heeft contact opgenomen met 
alle gedupeerden om de lopen-
de opdrachten over te nemen en 
te voltooien. Alle uit te voeren 
werkzaamheden vallen na op-
levering onder de garantievoor-
waarden van Schipper Kozijnen. 

Gevolgen voor bestaande re-
laties
Ook voor mensen die al eer-
der producten hebben gekocht 
bij de failliete onderneming, wil 
Schipper de nadelige gevolgen 

van het faillissement van haar 
concurrent minimaliseren. Bes-
seling: ”Wij kunnen ons voorstel-
len dat klanten vragen hebben of 
zich zelfs zorgen maken. Daar-
om hebben wij hen door middel 
van een brief geïnformeerd over 
hoe het nu zit met bijvoorbeeld 
de garantie, het lopende service-
contract, wat te doen bij schade 
of als men een aanvullende be-
stelling wil plaatsen.’’

Waarborgfonds VKG-keur
In consumentenprogramma’s 
wordt geregeld aandacht ge-
schonken aan de kunststofko-
zijnenbranche. Soms betreft het 
onprofessioneel uitgevoerd werk 
of financieel gedupeerden. Daar-
om hebben de VKG-keurmerkle-
veranciers een waarborgfonds 
opgezet. 
Dit fonds biedt de consument 
zekerheid wat betreft de aanbe-
taling van kunststof kozijnen, ra-
men en deuren. De aanbetaling 
bedraagt, conform de verkoop- 
en leveringsvoorwaarden, maxi-
maal 30% bij opdrachtverlening. 
Mocht de VKG-keurmerkleve-
rancier vervolgens zijn verplich-
tingen onverhoopt niet kunnen 
nakomen, dan garandeert het 
Waarborgfonds dat de opdracht 

voor dezelfde prijs wordt over-
genomen door een andere VKG-
keurmerkleverancier. Deze voert 
het werk uit conform de afgeslo-
ten overeenkomst.

Schipper Kozijnen laat gedu-
peerden dus niet ‘in de kou’ zit-
ten.  
Kozijnen worden afgebouwd 
dankzij het Waarborgfonds.
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Presentatie Nijlpaard Jip
Chantal Groot geeft 
zwemclinic Witte Brug
Castricum - Tijdens de pre-
sentatie van Nijlpaardje Jip in 
Zwembad de Witte Brug, dins-
dag tussen 13.00 en 15.00 uur, 
zal zwemster Chantal Groot een 
zwemclinic geven aan de aan-
wezige kinderen. Deze kinderen 
moeten wel een A-diploma heb-
ben. De clinic begint om 13.15 
uur. De entree bedraagt 3,20 
voor kinderen en 3,70 voor vol-
wassenen.
Nijlpaardje Jip blijft de hele va-
kantie logeren. Tot en met 5 mei 
kunnen kinderen hem tussen 
13.00 en 15.00 uur leren ken-
nen. Nijlpaardje Jip staat voor 
het speelse element in de kunst 
van het leren zwemmen. Al voor 

een kindje wordt geboren is Jip 
erbij tijdens het zwangerschaps-
zwemmen. Jip’s Baby- en Peu-
terzwemmen en Jip’s Waterwen-
nen tot aan Jip’s ABC zwemles-
sen voeren het kind op een leu-
ke manier naar het echte zwem-
men, zoals Chantal Groot (1982) 
dat doet.  Deze beroemde zwem-
ster heeft al vele medailles ge-
wonnen tijdens EK’s en Olym-
pische Spelen. In 2005 en 2006 
vestigde ze samen met drie col-
lega-zwemmers zelfs nieuwe 
wereldrecords bij het EK korte-
baan. Chantal zal op een leuke 
manier de jonge zwemmers de-
monstreren en laten voelen hoe 
leuk het is om te zwemmen.

Jubilerend Jazz in Bakkum
Zondag Deborah Carter
Bakkkum - Tijdens het 20-ja-
rig jubileum van Jazz in Bakkum 
in Hotel Borst zal niemand min-
der dan jazzvocaliste Deborah 
Carter optreden met haar trio. 
Zaal open rond 15.00 uur, aan-
vang concert 16.00 uur. De en-
tree is vrij. 
Deborah Carter is een dynami-
sche vocaliste, componiste en 
arrangeur, die haar multiculture-
le ervaringen overbrengt in haar 
muziek. Zij zong met het Metro-
pole Orkest en opnamen daar-
van waren te horen op maan-
dagavond in The Bands, op Ra-
dio 6. Deborah Carter werd ge-
boren in de Verenigde Staten en 
groeide op in Japan en op Ha-
waï, misschien verklaart dat wel 
haar indrukwekkend vermogen 
om multiculturele invloeden te 
laten doorklinken in haar perfor-
mance. In elk geval begon ze al 
als jong meisje op verschillende 
blaasinstrumenten, op Hawaï, om 

later muziektheorie en composi-
tie te studeren in Japan en in de 
Verenigde Staten. Ze heeft in het 
Midden-Oosten gewoond en ge-
werkt, maar ook in Spanje, waar 
ze een eigen jazzkwintet vormde. 
Het Metropole Orkest is niet het 
eerste grote orkest waarmee De-
borah optrad; ze zong al met de 
HR Big Band uit Frankfurt, het 
Berlin Jazz Orchestra, de Ruud 
Bos Big Band en de Dutch Swing 
College Band. Haar eerste cd 
presenteerde ze in 1998 op het 
North Sea Jazz Festival, en haar 
meest recente, de vierde, bevat 
eigen interpretaties van een elf-
tal Beatles-klassiekers.
Music Maker Magazine om-
schreef haar werk als absolute-
ly top-class. Deborah Carter zal 
worden begeleid door Coen Mo-
lenaar (Holland) op piano, Mark 
Zandveld (Holland) op bass 
en Enrique Firpi (Uruguay) op 
drums. 

Koninginnedag in Limmen

Limmen - De traditionele vrij-
markt voor kinderen begint om 
9.00 uur op het noordelijke ge-
deelte van het park en zal tot 
12.00 uur duren. De ervaring 
heeft geleerd dat er voldoen-
de ruimte is voor al de jeugdi-
ge handelaren om hun waar uit 
te stallen, zodat er niet gereser-
veerd hoeft te worden.
Tussen 11.30 en 12.00 uur kan 
gestart worden met de foto 
fietstocht van circa vier kilome-
ter. Deze puzzeltocht start op de 
Vuurbaak. Bij de tent van de or-
ganisatie van de fietstocht kan 
de route worden opgehaald. 
Traditioneel zullen omstreeks het 
middaguur de eerste poffertjes 
worden omgedraaid en kan de 
nieuwe opblaasbare limonade-
koe van 3.2. meter weer gemol-

ken worden. Alle kinderen kun-
nen de poffertjes gratis komen 
eten van 12.30 tot 14.00 uur on-
der het genot van een vers ge-
tapte beker limonade.
Om 12.00 uur zal Muziekvereni-
ging Excelsior de bar openen. 
Van 13.00 tot 17.00 uur zullen er 
voorstellingen plaatsvinden bij  
de Wonderlands Wonderkast.

Van 14.00 tot 17.00 uur jaar wor-
den er wedstrijden touwtrekken 
en het gladiatorenspel gehou-
den. Zowel jongens als meisjes 
van zes tot en met veertien jaar 
kunnen meedoen. Inschrijven 
kan tot 13.00 uur bij de tent van 
de organisatie, die ook de kinde-
ren indeelt in categorieën naar 
gelang leeftijd en gewicht. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur wor-

Van 14.00 tot 18.00 uur is er muzikale ondersteuning van The Arch.

den het spel Jenga en 4 op 1 rij 
opgesteld in het park. Deze spel-
len kunnen vrij gespeeld worden 
en inschrijven is daarom niet no-
dig.
Om 15.00 uur is de prijsuitreiking 
foto fietstocht en mooist versier-
de kinderfiets.
Van 14.00 tot 18.00 uur is er live 
muziek van The Arch. Deze band 
staat garant voor weer een spet-
terend optreden. 
Van 16.00 tot 17.00 uur is de één-
wieler wedstrijd. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden om 
15.45 met hun éénwieler op het 
skate-plein. Een onafhankelijke 
en deskundige jury zal de win-
naar bekend maken. De win-
naar wordt beloond met een leu-
ke prijs.
De activiteiten in het park zullen 
worden beëindigd om 18.00 uur.

Steun de Stichting Oranje-
feest Limmen
Zoals te lezen is belooft Konin-
ginnedag 2009 weer een leu-
ke en gezellige dag te worden, 
boordevol spectaculaire activi-
teiten. De organisatie wil ieder-
een graag bij de viering hiervan 
betrekken. Natuurlijk als gast, 
maar ook als donateur. Het or-
ganiseren van zo’n dag kost, zo-
als eenieder zal begrijpen, be-
hoorlijk wat geld. Daarom vra-
gen zij steun, zodat ze ook in de 
komende jaren van Koninginne-
dag een onvergetelijk feest kun-
nen maken. Een bijdrage zorgt 
er onder andere voor dat ze alle 
activiteiten gratis aan de Limmer 
kinderen kunnen blijven aanbie-
den. Men kan een bijdrage stor-
ten op bankrekeningnummer 
32.70.68.175. 

Expositie bij 
Klaver Vier
Castricum - In april 2008 heeft 
Klaver Vier het tienjarig bestaan 
gevierd, met daarbij een exposi-
tie van het eigen atelier. Tijdens 
de expositie ontving men toen 
opvallend veel positieve reac-
ties op de koeien wandpanelen 
die zij hadden gemaakt. Met dat 
gegeven is men aan de slag ge-
gaan en heeft men de koeien als 
uitgangspunt genomen voor de 
nieuwe expositie.
Dit is tot uiting gekomen in grap-
pige wandpanelen, spiegels en 
schilderijtjes. Ook zijn er los-
se objecten gemaakt van papier 
maché. Diverse gebruiksvoor-
werpen zoals klompen, krukjes 
en spaarpotten heeft men ‘be-
vlekt’. Ook andere dagcentra 
zijn aan de slag gegaan met het 
koeienthema.Al met al is het een 
gezellige beestenboel geworden 
en mogen de koeien rond grazen 
in de expositieruimte en kunnen 
bezoekers ze komen bekijken en 
kopen tot 23 mei.
Het team zou nog wel wat ver-
sterking kunnen gebruiken. Wie 
een dagbestedingindicatie in in-
teresse naar werk in atelier/win-
kel van Klaver Vier heeft is wel-
kom. Voor meer informatie: Kla-
ver Vier, Dorpsstraat 45a, tel. 
0251-679868. 

Unicefdag op Montessori-
school was groot succes!
Castricum - Alweer voor de 34e keer steunt de Montessorischool 
Castricum kinderen die het minder goed hebben door geld in te zame-
len voor Unicef. Ook de Unicefdag 2009 is een groot succes geweest. 
Het opgehaalde bedrag bedraagt ruim 6.000,- euro dankzij de inzet 
van alle Montessorileerlingen, ouders en bezoekers. 

Zwemexamens redding-
brigade Castricum
Castricum - Afgelopen vrijdag 
werden er weer examens geor-
ganiseerd voor de jeugdleden 
van de Castricumse Reddings-
brigade. Tijdens het examen 
werden de leerlingen in verschil-
lende groepen/niveaus getoetst 
op hun kennis van het zwem-
mend redden in binnenwater. 
In de winterperiode, als de red-
dingbrigade niet actief is op het 
strand, wordt hier hard voor ge-
traind in het zwembad. Na vele 
vrijdagavonden in het zwembad 

te hebben gelegen leverden de 
kandidaten een geweldige pres-
tatie. Alle 35 kandidaten zijn ge-
slaagd voor hun brevetten/diplo-
ma’s! Op zondagmiddag 17 mei 
wordt de strandpost officieel ge-
opend, op maandagavond 18 
mei beginnen de trainingen weer 
op het strand. Nog geen lid en 
boven de dertien jaar? Stuur dan 
een email naar tl@reddingbri-
gade.nl voor meer informatie of 
maak een afspraak om een keer 
langs te komen.
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Internationale topprestatie AVC
Castricum - Tijdens de interna-
tionale veldloop in Chimay heb-
ben de AVC atleten van de Eg-
mond loopgroep een geweldige 
prestatie geleverd. Wat ooit be-
gon als een loopgroep die zich 
voorbereidde op de halve mara-

thon van Egmond is langzamer-
hand uitgegroeid tot een groep 
fanatieke en gedisciplineerde 
hardlopers. Zij trainen het he-
le jaar door en bereiden zich on-
der bezielende leiding van trai-
ner Ari Smit voor op verschillen-

Heren 40+, vanaf links: Rene Daalmans, Marc Carton en Ari Smit

de wedstrijden. Afgelopen week-
einde stond de internationale 
veldloop in Chimay (België) op 
het programma. Maar liefst vier 
atleten vielen in de prijzen. Op 
het onderdeel vrouwen 55 plus 
won Hanneke Daalmans de eer-
ste prijs. Op het onderdeel man-
nen 40 plus sleepten Mark Car-
ton, René Daalmans en trainer 
Ari Smit de beste prestaties in 
de wacht. Ari Smit is trots op zijn 
loopgroep: ”We zijn niet de jong-
sten meer maar je merkt dat het 
niveau van de hele groep nog 
steeds stijgt. Dat er een aantal 
lopers in de prijzen valt is heel 
mooi maar is ook de verdien-
ste van de hele loopgroep. Er is 
een grote saamhorigheid en een 
trouwe opkomst op de trainin-
gen. Bij de loop in Chimay heeft 
dat zijn vruchten afgeworpen.”
Deelnemer van het eerste uur, 
John Tijsen, kan dat bevestigen: 
“Ik train al zo`n jaar of zes nu 
mee met de Egmond loopgroep 
en zie nog steeds mijn prestaties 
verbeteren. Het ligt aan de groep 
maar de aanpak van trainer Smit 
zorgt ervoor dat we nog steeds 
vooruit gaan.”

Limmen - Vrijdag 17 april speel-
de het Vredeburg ronde 23. Kop-
loper Admiraal had een grote 
druk opgebouwd tegen de stel-
ling van Hageman en kon met 
een fraaie combinatie de par-
tij uitmaken. Helaas wachtte hij 
hiermee een zet waardoor Hage-
man kon ontsnappen en met een 
pion minder de partij remise kon 
houden. 

Remise voor Admiraal

Castricum - De postduiven die 
ingezet waren voor de wedvlucht 
vanuit Strombeek hadden het dit 
weekend makkelijk. Gelost om  
13.20 uur met een kalme noord-
oostenwind arriveerde de eerste 
duif even voor vieren bij de com-
binatie De Graaf.
De tweejarige doffer vloog de af-
stand van 185 km met een ge-
middelde snelheid van ruim 70 
km per uur. De combinatie pres-
teerde met zes duiven bij de eer-
ste tien in de vereniginguitslag 
van de Gouden Wieken.

Vitessevlucht vanuit Strombeek
De tweede duif was van Gerhard 
Tromp voor de verrassend sterk 
spelende Cor Sprenkeling.
Ook John Kool, Jan Molenaar en 
Jaap Kaandorp zijn terug te vin-
den in de top van het klasse-
ment.
De duiven van Arie Hageman, 
Anton Tromp en Nico de Graaf 
zijn terug te vinden in de mid-
denmoot. 
De rij van prijsvliegende duiven 
werd gesloten door de Cees de 
Wildt , Bert Bark en de combina-
tie Rijkom/Sentveld.

Broek zet eindsprint in
Castricum - In de 28e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Thomas Broek met zwart tegen 
Heleen van Arkel-de Greef.
Na een Van Geet opening kreeg 
Thomas actiever spel en had 
druk over de c-lijn. Ondanks 
kwaliteitsverlies leek wit zich te 
gaan redden, maar na een afge-
slagen remiseaanbod door Tho-
mas wist hij het voordeel via een 
prachtig matnet - dat Heleen 
niet aan had zien komen- naar 
huis te brengen met een over-
winning als gevolg.

Broek heeft veel minder partij-
en gespeeld maar staat nu weer 
op kop en lijkt met zijn percenta-
ge van bijna 90 procent en nog 
geen verloren partij, het meest 
aanspraak te maken op de club-
titel.
Eric van der Klooster kreeg als 
meester verdediger een smet op 

zijn blazoen door een goede mo-
gelijkheid op beter spel over het 
hoofd te zien en vervolgens gru-
welijk mis te tasten met mat als 
gevolg tegen de altijd op voor-
deel beluste Gerard van Pinxte-
ren. 1-0 voor Gerard en met stip 
op plaats zes.

Toon Hollanders had de avond 
van zijn leven door de sterke 
Henk van der Eng te verslaan. 
Toon liet zich inspireren door de 
ruitersport. Hij speelde dusdani-
ge paardzetten die zelfs een An-
kie van Grunsven in verlegen-
heid zouden brengen. Henk had 
echter andere gedachten over 
de partij en offerde zijn c-pion 
voor aanvalskansen. Ankie wist 
de aanval echter prachtig te pa-
reren en met veel gehinnik werd 
de overwinning door Toon in de 
wacht gesleept na een prachtig 
uitgemolken ongelijk lopereind-
spel.

Klaverjasdrive
Akersloot - Op 30 april kunnen 
de klaverjasliefhebbers weer te-
recht op de traditionele drive die 
ieder jaar met Koninginnedag in 
café De Vriendschap wordt ge-
houden. Opnieuw een drive met 
een prijzentafel met onder ande-
re Senseo koffiezetapparatuur, 
dvd-spelers, paling, levensmid-
delenpakketten. Wie niet zo ge-
lukkig is met het klaverjassen 
kan zijn geluk altijd proberen 
bij de grote verloting waar de-
ze prijzen ook te winnen vallen. 
De aanvang van de drive is 15.00 
uur en opgave is mogelijk telefo-
nisch 0251-312866 of ‘s middags  
in het café.

Korfballers 
slordig in de 
afronding
Castricum - Helios is de tweede 
helft van het veldseizoen begon-
nen met een thuisnederlaag te-
gen de zaalkampioen Badhoeve-
dorp. De Castricummers begon-
nen de wedstrijd voortvarend  
en namen door twee scores van 
Frank Brakenhoff een 2-0 voor-
sprong. Badhoevedorp nam ech-
ter het heft in handen en scoor-
de in een vrij korte periode drie 
keer: 2-3. 

In de rest van de wedstrijd heeft 
Helios niet meer op voorsprong 
gestaan en liepen de spelers 
achter de feiten aan. Veel balver-
lies en  een gebrekkige afron-
ding nekte het team. 
Bij een stand van 6-8 viel Lau-
rens Lange nog succesvol in. Hij 
kreeg binnen een minuut een 
strafworp mee (7-8) en scoorde 
van afstand 8-8. Na 9-9 liep Bad-
hoevedorp weg naar 9-12 en was 
de wedstrijd helaas gespeeld. In-
valler Ton van Duijn scoorde nog 
wel fraai van afstand (10-12) 
maar daar bleef het bij. 

“Ik word er zo moedeloos van”, 
waren de woorden die coach Mi-
chiel van Halderen na de wed-
strijd wist uit te brengen. “In de 
afgelopen wedstrijden worden 
er zo veel kansen gemist, zo win 
je nooit een wedstrijd. De ploeg 
mist de overtuiging om te willen 
winnen.” 

Donderdagavond speelt Heli-
os een uitwedstrijd tegen Zaan-
dam-Zuid, een sterk team. 
Een mooie gelegenheid voor het 
achttal van Helios om te laten 
zien dat ze tot meer in staat zijn 
dan ze afgelopen zondag heb-
ben laten zien. 

Ebels ontwikkelde fraai naar een 
pionnenvoordeel dat hij lang-
zaam maar zeker uitbouwde naar 
winst tegen de tegenspartelen-
de Borst. Hafkamp leek te gaan 
stunten tegen de sterke Kramer 
via een stukoffer dat de koning 
totaal onbeschermd maakte. He-
laas verzuimde hij de lange ro-
kade waardoor de extra toren 
de druk onhoudbaar zou maken. 

Nu kon Kramer bekwaam afrui-
len naar winst. 
Hollander kwam in een onvoor-
delig eindspel met twee torens 
tegen de dame van Limmen, die 
slim een dubbele aanval op mat 
en torenwinst creëerde en won. 
De Vries liet weer afleiden door 
zijn medespelers en gaf zijn 
voordeel finaal weg tegen Ter-
mes en verloor. 
In groep B liet Remi Aafjes zich 
foppen door Thomas Komin via 
een soort herdersmat op f7.

zondag 26 april 14.00 uur:

Limmen - VVW
balsponsor: Autobedrijf dirk VAn der steen

pupil v.d. week: ALexAndrA Voster (LiMMen f4)

Vaardag voor mensen 
met een beperking  
Akersloot - Zondag 14 juni 
wordt voor de derde keer een 
vaardag georganiseerd voor 
mensen met een beperking op 
het Alkmaardermeer. Net als 
voorgaande jaren is de organi-
satie in handen van de ARZV 
in samenwerking met Sportser-
vice Noord-Holland. Met ruim 
80 deelnemers en maar liefst 36 

verschillende boten was het vo-
rig jaar een groot succes. 
Tijdens de vaardag wordt een 
puzzeltocht afgelegd en kun-
nen deelnemers genieten van 
de vaartocht en waar moge-
lijk helpen bij het bedienen van 
de boot. Een belevenis die afge-
stemd wordt op de mogelijkhe-
den van de deelnemer. Met deze 
gewone (niet aangepaste) boten 
zal het op sommige momenten 
wel improviseren zijn. De vaar-
dag vindt plaats bij de zeilvereni-
ging ARZV, Klaas Hoornlaan 1 in 

Akersloot. De deelnemers wor-
den om 10.00 uur verwacht bij 
de zeilvereniging. Aan deelna-
me van de vaardag zijn minima-
le kosten van 10,00 euro verbon-
den. Iedereen, ongeacht leeftijd, 
handicap of rolstoel is uitgeno-
digd zich voor deze vaardag aan 
te melden. Het is mogelijk een 
partner/begeleider mee te ne-
men. Aanmelden kan tot 8 mei. 
Voor informatie en/of aanmel-
ding kan men contact opnemen 
met de regiomedewerker aange-
past sporten Noord-Kennemer-
land, Marion Dolsma, telefoon-
nummer: 072-5645027 of email: 
mdolsma@sportservicenoord-
holland.nl. Aanmelden kan ook 
via het aanmeldingsformulier op: 
www.aangepastsporten.info.
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Akersloot - Tijdens de twaalfde 
editie van de Amak-wandeltocht 
op 3 mei wordt in Akersloot door 
de Amak en Roteryclub Castri-
cum een geocaching-wandel-
tocht georganiseerd voor de 
jeugd van tien tot en met vijf-
tien jaar. Geocaching is het op-
sporen van een verborgen schat. 
Na een korte instructie worden 
de opdrachten uitgevoerd, waar-
bij de GPS-ontvanger route-aan-
wijzingen geeft. De tocht wordt 
in groepen gedaan onder bege-
leiding van iemand die weet hoe 
het werkt. De tocht duurt onge-
veer twee uur. Deelnemers die-
nen zich voor 20 april op te ge-
ven. Naast een schat is er voor 
een ieder een herinnering. De 
wandeling is van 9.00 tot 12.00 
uur en start bij de handbalkan-
tine Akersloot aan de Boschweg 
3. Deelnamekosten bedragen 
1,50 euro. Voor meer informatie 
en opgeven: cjedeijlen@quick-
net.nl of 0251-310715.

Geocaching-
wandeltocht

CAS RC zoekt stoere 
en gezellige meiden
Castricum - Kom vrijdag 24 
april van 19.30 uur tot 21.00 
uur meedoen, of kijken bij de 
laatste rugbyclinic op sport-
park Wouterland. De rugbycli-
nic is gratis toegankelijk, neem 
(noppen)sportschoenen mee en 
trek sportkleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 
In anderhalf uur tijd maakt men 
kennis met de basisbeginse-
len van rugby. De training is een 

combinatie van balbehandeling, 
krachttraining en conditie. 

Damesrugby is voor iedereen 
geschikt, van groot tot klein en 
van dun tot stevig. Voor elke 
meid is een positie in het veld te 
vinden. Rugby dat speel je met 
zijn allen, het is dan ook op en 
top een teamsport. Voor aanmel-
den of meer informatie mail naar 
info@casrc.nl. 

B-juniorenteam jeugd-
kampioen vv Croonenburg
Castricum - Wat AZ afgelopen 
zaterdag niet lukte, is het eerste 
B juniorenteam van volleybalver-
eniging Croonenburg wel ge-
lukt. Ze zijn overtuigend kampi-
oen geworden. Met dank aan de 
trainers Aart Kooiman en Ceci-
le Blansjaar hebben de jongens 
een prestatie van formaat ge-
leverd. De meeste jongens zijn 
vervroegd overgegaan naar de B 
junioren.
In een spannende wedstrijd te-
gen VIP bleven de jongens uit-
eindelijk hun zenuwen beter de 
baas. Alleskunner Jannes van 

der Ham nam het team op sleep-
touw. Het lukte hem om vele 
reddingen af te wissen met ra-
ke klappen. De andere jongens 
kwamen daardoor juist beter in 
hun spel. De trainers en tech-
nische staf van Croonenburg is 
dermate content met de presta-
ties van het team dat er besloten 
is komend seizoen een stapje 
hoger te gaan spelen. De meeste 
jongens kunnen het niveau van 
de regioklasse aan. Daar kunnen 
zij laten zien dat ze klaar worden 
gestoomd voor het eerste heren-
team van Croonenburg.

V.l.n.r. staand: Arnoud Kuperus, Cecile Blansjaar (trainer), Auke Pau-
zenga, Aart Kooiman (trainer/coach), Robin Smolenaars en Menno 
Boersen. Zittend: Tim Schoon, Jannes van der Ham, Joerie Walstra en 
Boy van Mourik.

Hoe dan ook feest bij CAS RC: ik hou van Holland

Colts verdedigen de 
landstitel in Amsterdam
Castricum - De Colts van de 
Castricumse Rugby Club kunnen 
zaterdag 25 april voor de derde 
maal op rij kampioen van Neder-
land worden. Om 14.30 uur tre-
den zij tegen de torenhoge fa-
voriet Den Haag aan in het rug-
bystadion in Amsterdam. Met 
het bereiken van de finale is de 
doelstelling voor het seizoen al 
overtroffen, maar het fijne ge-
voel om kampioen te zijn begint 
bij de jongens van Hans Marcker 
en Lister Kire wel weer te kriebe-
len. Wellicht kunnen zij zaterdag 
weer voor een verrassing zor-
gen en CAS RC toch nog een ti-
tel bezorgen. Het wordt hoe dan 
ook feest bij de rugbyclub, want 
’s avonds is er in het clubhuis 
op Wouterland een feest met als 
thema Ik hou van Holland!

Afgelopen zondag waren de colts 
baas in eigen huis. Op Wouter-
land werd Hilversum in de hal-
ve finale met 25 – 12 verslagen. 
Het bleef lang een spannende 
wedstrijd, want vanzelf kwam de 
zege niet. Een aarzelende start 
bracht de ploeg in twijfel, maar 
ook de bezoekers wisten niet te 
scoren. Na twintig minuten brak 
Coen van Riet de partij open met 
een knappe try. Vlak voor rust 

werd de Castricumse overmacht 
bezegeld met een prachtige try 
van Robert Penris, die voor even 
terug is van zijn schoolopleiding 
uit Zuid Afrika. Don Marcker be-
nutte de conversie voor de 12 – 
0.
In de tweede helft probeer-
de RCH meer druk te zetten en 
slaagde daar gedeeltelijk in. Van-
uit de kick-off werd de bal aan 
Castricumse zijde slecht gevan-
gen en Hilversum counterde met 
een try als gevolg. Gelukkig wist 
CAS RC snel de marge weer te 
verhogen door een briljante ac-
tie van Kris Nelis. Hij bleef heel 
knap net binnen de lijn en kon 
aan de binnenkant van de hoek-
vlag de try drukken. De titelhou-
der had op dat moment het be-
tere van het spel, maar verzuim-
de om meer te scoren. Aanval 
op aanval volgde zonder resul-
taat, totdat captain Joost Kra-
mer de bal uit een kick onder-
schepte en met een fraaie duik 
over de trylijn de vierde try neer-
legde voor een schijnbaar veilige 
voorsprong. Hilversum liet ech-
ter direct zien nog steeds in de 
strijd betrokken te zijn en straf-
te slecht tackelwerk genadeloos 
af. Ook de conversie was raak en 
met 22 – 12 en nog tien minuten 

was nog van alles mogelijk. Een 
opstootje kantelde de wedstrijd 
en Penris sloot af met een mooie 
dropgoal hoog tussen de palen. 
Na de overwinning en het ver-
diende applaus werd het vizier 
direct naar komende week ge-
richt. De ploeg wordt geteisterd 
door blessures en hoopt zonder 
kleerscheuren twee goede trai-
ningen af te kunnen werken. Te-
genstander Den Haag had min-
der moeite om de eindstrijd te 
bereiken, zij wonnen met meer 
dan 50 punten verschil heel ge-
makkelijk van Gouda. Verder 
hebben de Hagenaars met acht 
internationals in de driekwart-
lijn een geoliede aanvalsmachi-
ne en zal CAS RC met hard ver-
dedigen en teamspirit verweer 
moeten bieden. Van de Castri-
cumse internationals werd Gert-
Jan de Gooijer tijdens het EK in 
Frankrijk als tweede beste spe-
len van het toernooi gekozen en 
dat is een hele eer! In aanval-
lend opzicht moeten meer acties 
met een score afgerond worden 
en met veel steun langs de zijlijn 
is natuurlijk alles nog mogelijk. 
De toegang tot het rugbystadion 
is gratis. Er worden die middag 
meerdere finales gespeeld; aan-
geraden wordt op tijd te komen.

Tafeltennis
Castricum 1 wint de 
laatste thuiswedstrijd
Castricum - Afgelopen week 
moesten de tafeltennissers van 
Castricum 1 het thuis opnemen 
tegen ZTTC 5 uit Zaandam. Bei-
de teams stonden in punten ge-
lijk en met een goede uitslag 
voor Castricum zou  handhaving 
in deze klasse een feit zijn. Dat 
lukte de Castricummers glans-
rijk.

Martijn Zentveld won zijn eer-
ste partij ogenschijnlijk eenvou-
dig. In zijn tweede partij tegen 
John van Tilborg was Zentveld 
op zoek naar een goed antwoord 
op diens spel. Hij vond dat al in 
de tweede game en kwam daar-
na op een 2-1 voorsprong. Ver-
volgens werd het een gelijk op-
gaande strijd met veel mooie ral-
ly’s, die in de vijfde game met 11-
9 naar de Castricummer ging. In 
zijn laatste partij kwam Zentveld 
niet noemenswaardig in de pro-
blemen.

Tim Visser had in zijn eerste par-
tij tegen Danny Visser (geen fa-
milie) de grootste moeite met 
het spel van zijn tegenstander en 
kwam op een 2-0 achterstand. 
Daarna knokte Visser zich ge-

weldig terug door actiever en 
scherper te spelen. Dit schepje 
erbovenop bracht hem in de vijf-
de game, na een superredding 
van een zeer lastige netbal, uit-
eindelijk de winst. Ook zijn vol-
gende partijen won Visser.

Paul Walbeek verloor zijn eerste 
twee partijen. In zijn laatste partij 
tegen Sanne van Loon was Wal-
beek aanvankelijk zeer gecon-
centreerd. Na eenvoudig de eer-
ste twee games te hebben ge-
wonnen verslapte hij een beet-
je, waardoor zijn tegenstander 
terug kon komen in de wed-
strijd. Maar in de vierde game 
pakte Walbeek met uitstekend 
tactisch spel en goede spinbal-
len de winst. Hoewel het dubbel, 
gespeeld door Zentveld en Wal-
beek, voor Castricum verloren 
ging, was de einduitslag 7-3. 

Na het zien van de uitslagen van 
de andere wedstrijden in deze 
poule kan het eerste team van 
Tafeltennisvereniging Castricum 
gefeliciteerd worden met het be-
halen van het doel waarvoor het 
strijdt, namelijk handhaving in de 
tweede klasse.

Geen krant 
ontvangen?

Bel 0251-674433



pagina 28 22 april 2009

Limmen - Zondag 19 april togen 
18 vissers naar de Markervaart 
voor de tweede witviswedstrijd 
van het seizoen. Zoals gebruike-
lijk op dit water moet de vangst 
vooral in het eerste deel van de 
wedstrijd gevangen worden. Voor 
sommigen ging dat wel heel let-
terlijk op, want vanwege de acti-
viteiten voor een watersportdag 
waren de eerste drie stekken na 
enige tijd volledig verstoord door 
twee pontons.
Op de staartstek viste Ron 
Droog, winnaar van de eerste 
wedstrijd, wederom een gede-
gen wedstrijd, die met 30 vis-
sen en ruim 5800 gram winnend 
werd afgesloten. Gerrit Tuijn was, 
vanwege het gemiste kampioen-
schap van AZ goed bij de les, en 
werd met 41 stuks en 5200 gram 
tweede. Derde werd de buurman 
van Ron Droog, George van der 
Linden, met 4860 gram en even-
eens 41 stuks. 
In de B-groep was de winnaar 
van de eerste wedstrijd, Sander 
Schouws, net even beter dan zijn 
in de A-groep figurerende vader. 
Met ruim 4½ kilo en 26 vissen 
won hij ook zijn tweede wed-
strijd. Tweede werd Dennis van 
der Ven, die 27 vissen ving met 
een gewicht van 2830 gram. Piet 
Pepping werd op de kopstek der-
de met een kilo vis. Ook hij was 
na anderhalf uur uitgevist door 
de pontonactiviteiten. De vol-
gende wedstrijd wordt op 3 mei 
gevist in de Ursemmervaart.

Droog winnaar 
tweede wedstrijd

Voor- en najaarskampioen:
de dubbel is binnen
Castricum - Na een onrustige 
nacht slapen voor de coaches, 
trainers, ouders en natuurlijk de 
spelers zelf stonden de mannen 
van de F7 te trappelen van on-
geduld om het voorjaarskampi-
oenschap te verzilveren. Met tien 
man hadden ze ruim voldoen-
de wissels om op volle kracht te 
spelen. Direct na de aftrap zorg-
den het team uit Castricum voor 

voldoende druk op de helft van 
Velsenoord. Na vijf minuten brak 
de ban en scoorde Tim de 1-
0. Enkele minuten later schoot 
Ids, na een schitterende combi-
natie, de bal achter de keeper 
in het net, 2-0. De zekere voor-
sprong was genomen. Door de 
solide verdediging van FC Castri-
cum kreeg Velsenoord geen en-
kele echte kans tot scoren. Aan 

V.l.n.r. staand: Janique Ziedses des Plantes, Tim Leonard, Sven Groen, 
Guan van Hoogdalem, Wesley Ducro, Yoran Pelzer. Zittend: Max Zuur-
bier, Ids Nijmeijers, Mees Borst, Jens de Zeeuw.

de andere kant kregen FC Cas-
tricum verschillende goede kan-
sen die net langs en over gin-
gen. Met een 2-0 van FCC gin-
gen de beide teams de limona-
depauze in.
Om de overwinningstaart zeker 
te stellen waren de toppers uit 
Castricum zeer gedreven om de 
score verder uit te bouwen. Di-
rect na het fluitsignaal voor het 
begin van de tweede helft ging 
het weer volle kracht vooruit. Tim 
maakte al redelijk snel de 3-0 en 
de 4-0. Een schot langs de paal 
van Janique, volgde door een af-
speelbal op maat van dezelfde 
speler, naar de goed vrijstaan-
de Jens, 5-0. Janique vervolgens 
zelf 6-0. In de euforie van het 
kampioenschap verslapte kort 
de verdediging en kreeg Velsen-
oord de enige echte kans in de 
wedstrijd en maakte 6-1. Tot slot 
maakte Ids nog twee fraaie tref-
fers en zette het scorebord op 
8-1. Naast het noemen van alle 
doelpuntenmakers zorgden na-
tuurlijk ook alle andere spelers 
en de keeper voor dit mooie re-
sultaat. Na het eindsignaal do-
ken, onder luid applaus van het 
joelende publiek, de kampioe-
nen op en over elkaar om het 
kampioenschap te vieren. Na al 
het najaarskampioenschap bin-
nen te hebben werd nu ook de 
voorjaarskampioenschap binnen 
gehaald. De dubbel is binnen! 
Een enorme prestatie met acht 
zeges op rij. 

Tios Jazzdance
Twee keer eerste op 
voorronde NK Jazzdans
Limmen - Wedstrijdgroep 1 en 
de selectie van groep 5 van Ti-
os Limmen, die onder leiding van 
Willy Könst staan, hebben zater-
dag 18 april deelgenomen aan 
de voorronde van het NK Jazz-
dans in Delft. Beide groepen na-
men deel in de D-categorie.
In de ochtendwedstrijd was het 
de beurt aan wedstrijdgroep 1. 
Zij dansten op het nummer ‘Zij 
leven voort’ uit de musical de 
‘Lion King’. Na 25 dansen werd 
bij de prijsuitreiking bekend ge-
maakt dat Tios met ruim een punt 
verschil op de nummer twee de 
eerste plaats had behaald. 
In de middagwedstrijd kwam de 

selectie van groep 5 uit op het 
nummer ‘Zij leven voort’ uit de 
musical ‘Mowgli en het regen-
woud’. Deze groep nam deel in 
de D-categorie voor zes tot en 
met negen jaar. Omdat deze mei-
den volgens de richtlijnen van de 
KNGU nog te jong zijn voor wed-
strijden kunnen zij niet doorstro-
men naar het NK en kunnen zij 
niet deelnemen in hogere cate-
gorieën. Na 25 dansen bleek bij 
de prijsuitreiking dat Tios 15,30 
punten had en daarmee ruim 
een halve punt boven de num-
mer 2 uitkwam. De groep mocht 
een grote beker in ontvangst ne-
men.

VV Limmen volgend 
jaar ook derde klasser
Limmen - Door met 0-2 van KGB 
te winnen is VV Limmen volgen-
de jaar ook present in de derde 
klasse. Jeroen Veldt maakte beide 
treffers. De angst die KGB voor-
af bij Limmen inboezemde bleek 
ongegrond. De ploeg uit Boven-
karspel bleek op eigen sportpark 
De Rozeboom geen schim van 
het elftal dat ruim een half jaar 
geleden Limmen tot een uiterste 
krachtsinspanning had gedwon-
gen. Behoudens de eerste en de 
laatste tien minuten van het duel 
voerde Limmen de regie over de 
wedstrijd. Met twee prima red-
dingen hielp doelman Edwin den 
Breejen zijn ploeg door de las-
tige openingsfase. Daarna kon 
Limmen aan treffers gaan den-
ken. Dat leek al snel resultaat 
op te leveren toen Veldt hard uit-
haalde en een verdediger van 
KGB de bal in het strafschopge-
bied bijkans in de armen sloot. 
Scheidsrechter Verbij, een bron 
van ergernis voor wie Limmen 
een warm hart toedroeg, wilde 
van geen penalty weten. Ook in 
het resterende deel van de eer-
ste helft kreeg Limmen nog een 
aantal goede kansen na goed 
opgezette aanvallen, maar kon 

nog niet op voorsprong komen. 
Na de pauze werd alles anders. 
Al na tien minuten sloeg Limmen 
toe. René Hof joeg achter een 
verdwaalde bal aan die hij vlak 
voor de achterlijn nog achter-
haalde en voor het doel kon trek-
ken. Via de handen van de doel-
man en enkele verdedigers be-
landde de bal voor de voeten van 
Veldt, die voor de 0-1 tekende. 
Vlak daarvoor was diezelfde spe-
ler van scoren afgehouden door 
een reflex van de doelman die 
zijn kopbal uit de benedenhoek 
tikte na een prachtige voorzet 
van Bas Admiraal. Verdedigend 
kwam Limmen nauwelijks in de 
problemen omdat de broertjes 
Robert en Wouter Koot, prima 
geassisteerd door de backs Ad-
miraal en Cris Zomerdijk nauwe-
lijks een kans weggaven. Om-
dat captain Harry Verduin met 
prachtige passes bleef strooi-
en kreeg de ploeg nog de no-
dige kansen. Koen Nijman hield 
na een prachtige solo het hoofd 
koel en bediende Veldt precies 
op maat (0-2); een mooi ein-
de van een mooie avond waar-
op Limmen drie heel belangrijke 
punten bij kon schrijven.

Na AZ - Vitesse nu vrijdag 
Oud-Vitesse’22 - Oud AZ’67
Castricum – 24 april geeft het 
oud-AZ kampioensteam uit de 
jaren ’67 om 19.00 uur de aftrap 
tegen Oud Vitesse’22. Het be-
looft een gezellig spektakel te 
worden, waar veel toeschouwers 
worden verwacht. Iedereen is 
uitgenodigd op voetbalterrein de 
Puikman om deze avond tot een 
succes te maken. Jos Jonker zal 

deze avond in de belangstelling 
staan. Behalve Jos Jonker zullen 
ook de volgende oud-AZ spelers 
het veld betreden: Hugo Hoven-
kamp, John Metgod, Richard van 
der Meer, Ronald Weijsters, Hans 
de Koning, Henk van Rijnsoever, 
Ronald Spelbos, Jan Peters, Pier 
Tol, Hans Reijnders, Kees Kist en 
Peter Arntz.

Jos Jonker in zijn jonge jaren. Deze foto is van de junioren A1 van Vi-
tesse’22 seizoen 1977-1978. Het seizoen waar dit team samen met Jos 
Jonker de meeste prijzen behaalde.

Castricum – Vitesse’22 2 is met 
negen punten voorsprong en nog 
twee wedstrijden voor het ein-
de van de competitie kampioen 
geworden van de reserve twee-

Vitesse 2 kampioen!
de klasse A. Door verlies van de 
nummer twee in de poule, Pur-
mersteijn 2, is Vitesse’22 2 zon-
der te spelen afgelopen week-
end kampioen geworden!



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT 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
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

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
22 april 2009

Gemeentediensten gesloten
Op 30 april (Koninginnedag), 1 en 5 mei zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.
Het afvalbrengdepot is wel geopend op zaterdag 2 mei.
Ook zijn alle diensten gesloten op 21 mei (Hemelvaartsdag), 22 mei en 1 juni (tweede 
Pinksterdag) Het afvalbrengdepot aan het Schulpstet is tevens  gesloten op 23 mei.

Vrijdagmarkt naar 
parkeerterrein Geesterduin
De vrijdagmarkt in Castricum die vanaf 24 april verhuist naar de Geesterduinweg krijgt een plek op het middelste deel van het par-
keerterrein langs de weg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van de reacties van omwonenden van 
Winkelcentrum Geesterduin. Het college is blij dat nu een breed gedragen besluit is genomen, met instemming van alle partijen. 

Eind maart besloot het college van B&W 
om de vrijdagmarkt op de Dorpsstraat 
voor een periode van circa anderhalf jaar 
te verplaatsen naar de Geesterduinweg. 
Dit vanwege riool- en wegwerkzaamhe-
den aan de Ruiterweg en de herinrichting 
/ renovatie van de Dorpsstraat. Later bleek 
dat met name de bewoners van de Albert 
Schweitzerlaan bezorgd waren over de ver-
plaatsing, en dan met name de afsluiting 
van de Geesterduinweg en de alternatieve 
verkeersroute. 
Burgemeester en wethouders hebben reke-
ning gehouden met deze kritiek en daarom 
besloten de vrijdagmarkt te huisvesten op 
het middelste parkeerterrein langs de Gees-
terduinweg. Dat kon op de goedkeuring 
van alle betrokken partijen rekenen. 

Deze week al op de ‘nieuwe’ locatie
Vanaf 24 april vindt u de markt dus elke 
vrijdag op die plek. Als de Dorpsstraat op-
nieuw is ingericht verhuist de markt weer 
terug naar de huidige locatie aan de Dorps-
straat. Naar verwachting is dat eind 2010. 

Bezwaar
Overigens kunnen direct betrokken nog 
wel bezwaar aantekenen tegen deze be-
slissing van B&W, zoals dat gebruikelijk is 
bij collegebesluiten. U leest daar meer over 
op deze infopagina, in de rubriek ‘Officiële 
mededelingen’.

Wijzigingen
ophaaldata huisvuil
Castricum wijk 3 ophaaldag in plaats van 
donderdag 30 april, woensdag 29 april

Castricum wijk 1 ophaaldag in plaats van 
dinsdag 5 mei, maandag 4 mei

Castricum wijk 3 ophaaldag in plaats van 
donderdag 21 mei, woensdag 20 mei

Bakkum-noord ophaaldag in plaats van 
maandag 1 juni, dinsdag 2 juni

Limmen het GFT-afval wordt in plaats van 
maandag 1 juni op dinsdag 2 juni opge-
haald.

De afvalcontainers moeten voor 7.30 uur 
aan de kant van de weg worden gezet.



Vleugelnoot kroon op in ere hersteld ontwerp de Mient

Burger schenkt 
boom aan gemeente
Een bijzondere vleugelnoot werd door wethouder Hes en de heer Wolf op 16 april 
geplant aan de Mient in Castricum. Na het eerder aanplanten van jonge iepen en het 
aanleggen van een schelpenpad was dit de laatste handeling om het originele ontwerp 
van de Mient in ere te herstellen. De heer Wolf, die de vleugelnoot zelf opkweekte 
vanuit een nootje van een van de vleugelnoten aan de Willem de Zwijgerlaan, schonk 
de boom aan de gemeente. 

WWW.CASTRICUM.NL

Agenda
Raadsplein
23 april 2009

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp Kamer
19:30 - 21.00 Vervolgbespreking visiedocument kadernota Buitengebied* Aula
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Benoeming extra wethouder ter tijdelijke vervanging van 
wethouder Portegies

b. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad
c. Voordracht voor de benoeming van de heer H.Z. Hommes 

tot lid van de programmaraad IJmond-Noord
d. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 9 april 2009
e. Lijst van ingekomen stukken
f.  Lijst ter inzage gelegde informatie
g. Lijst van toezeggingen en moties
h. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:30 Voortgangsrapportage kwaliteitsimpuls Economie Castricum. Aula

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Visie document kadernota buitengebied (o.v.b. uitkomsten 
carrousel)

b. Vervanging wethouder Portegies (o.v.b. uitkomsten carrousel)
c. Benoeming waarnemend voorzitter raad (o.v.b. uitkomsten 

carrousel)
d. Voordracht voor de benoeming van de heer H.Z. Hommes tot 

lid van de programmaraad IJmond-Noord (o.v.b. uitkomsten 
carrousel)

          Sluiting

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. J. van Tol  (0251)-  661 277 of mevr. S. Dings( 0251) 661 370. 
E-mail; joopvantol@castrcium.nl  / suzannedings@castricum.nl . 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Door de iepziekte zijn de laatste jaren op 
de Mient veel volwassen iepen gesneu-
veld. Op verzoek van een aantal bewoners 
heeft de gemeente het oorspronkelijk ont-
werp van de Mient uit de kast gehaald. Dit 
ontwerp is in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw gemaakt door de landschapsarchitect 
ir. Hein Otto. Het ontwerp van Otto is door 

de gemeente afgestoft en nu in fases uit-
gevoerd. Op 8 april werden al 38 nieuwe 
iepen geplant. Ook is het stenen voetpad 
vervangen door een schelpenpad en zijn 
nog enkele boomgroepen geplant.
 Het project werd afgerond door het plan-
ten van een Vleugelnoot door wethouder 
Ber Hes en de  gulle gever.

Verplaatsing standplaatsen
In verband met reconstructiewerkzaamhe-
den aan de Ruiterweg worden met  ingang 
van  donderdag 23 april de standplaat-
sen op het Balatonfüredplein tijdelijk ver-
plaatst.
Gedurende de werkzaamheden staat op 
donderdag en vrijdag de bloemenkraam 

van Beentjes op de Brink staan. Op zater-
dag staan de kramen van Beentjes en Been-
tjes Groente & Fruit samen op de Brink. Op 
donderdag staat de visboer, A. de Graaf, 
gewoon op het Balatonfüredplein.  Voor 
meer informatie dhr. G. Smit, tel. (0251) 
661116 of  06-19429690

AAngeVrAAgde
Vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

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

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
080409 Hogeweg 107 in Limmen

Het plaatsen van een reclamezuil (legalisatie)
090409 Nansenlaan 67 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
Brakersweg 12 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuis
Achterweg 17 in Limmen
Het bouwen van een woning met garage

140409 Dopheide 5 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

150409 Prins Bernhardstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een terrasoverkapping

aangevraagde slOOpvergunningen
030409 Van Haerlemlaan 18 in Castricum

Het verwijderen van asbesthoudende 
materialen

150409Admiraal de Ruyterlaan 1-47 in Castricum

naar het strand van 
Castricum aan Zee 
Met mooi weer lonkt het strand en zeker 
het strand van Castricum. Kom gerust, 
maar liever niet met z’n allen op dezelfde 
manier of tegelijk! Daar word je niet vro-
lijk van en de bewoners op weg naar de 
kust ook niet. Denk daarom eens aan trein, 

fiets, of bus. Kijk op reachthebeach.nl voor 
de routes, het weer, de conditie van het 
zwemwater en alle activiteiten. 
Het is een initiatief van provincie en ge-
meenten om strand en kust bereikbaar te 
houden.



	 Het verwijderen van asbesthoudende
	 gevelplaten

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

AAnvrAgen vrijstellingen
RECTIFICATIE
In de publicatie van 8 april stond:
Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:

	 Doodweg 6 in Castricum
	 Het bouwen van een woning
Dit moet zijn:
Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:

	 Doodweg 6 in Castricum
	 Het bouwen van een woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.

AAnvrAgen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 23 april 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

Johan Strauszlaan 8 in Akersloot
	 Het uitbreiden van de woning
	 Rijksweg 190 in Limmen
	 Het vestigen van een cateringbedrijf aan huis
	 Koningsweg 10 in Akersloot
	 Het geheel vernieuwen van een garage

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en
Bedrijven, 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
150409	 Rosa Spierstraat 5 in Castricum
	 Het wijzigen van de gevel
170409	 Hoogegeest 1 in Akersloot
	 Het bouwen van een woning (1e fase’
	 Provincialeweg 4 in Limmen
	 Het realiseren van een bed en breakfast
	 Henri Dunantsingel 12 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapel
	 Zwanebloem 12 in Limmen
	 Het plaatsen van een dakkapel
	 Bloemgaarde 43 in Castricum
	 Het plaatsen van een raam
	 Dusseldorperweg 26 in Limmen
	 Het plaatsen van een erker

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

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

Kennisgeving voorontwerpBestemmings-
plAn ’nieuwelAAn’.
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwel-
aan’ ter inzage ligt en dat op grond van de Inspraak-
verordening Castricum inspraakreacties kunnen worden
ingediend. De mogelijkheid tot het indienen van een
inspraakreactie wordt verleend aan ingezetenen en be-
langhebbenden.

Het voorontwerpbestemmingsplan betreft de ont-
wikkeling van het bedrijventerrein ‘Nieuwelaan’. Het
plangebied ligt in het noordelijk deel van Limmen. Het
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de
Nieuwelaan en aan de oostzijde door de Oosterzijweg.
De zuidelijke en westelijke plangrens wordt gevormd
door de Visweg, Rijksweg en de grens tussen het reeds
gerealiseerde bedrijventerrein Nieuwelaan West en de
naastliggende agrarische percelen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
donderdag 23 april 2009 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te
Limmen, gedurende de openingstijden van maandag tot
en met woensdag van 09.00 t/m 16.00 uur, op donder-
dag van 9.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00		tot
12.30 uur. Tevens staat het plan op de website van de
gemeente Castricum, www.castricum.nl

Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties wor-
den ingediend. De inspraakreacties dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend en moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH
te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te
vermelden ‘inspraakreactie op het voorontwerpbestem-
mingsplan Nieuwelaan’.

Ook het indienen van mondelinge inspraakreacties is
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een
week voor het einde van de terinzagelegging, een tele-
fonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer infor-
matie kunt u contact op nemen met mevr.		N.A.E. van
Offeren, tel. (0251) 661291.

Na afloop van de termijn van het indienen van reacties
zullen deze, indien tijdig ingediend, worden betrokken
bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Kennisgeving voorontwerpBestemmings-
plAn ’Akersloot’.
Burgemeester en wethouders van Castricum ma-
ken bekend dat het ‘voorontwerp bestemmingsplan
‘Akersloot’, ter inzage ligt en dat op grond van de In-
spraakverordening Castricum inspraakreacties kunnen
worden ingediend.
De mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie
wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Het voorontwerp heeft betrekking op het actualiseren
van het stedelijke gebied van Akersloot. Het bestem-
mingsplan kenmerkt zich als een plan, waarbij de be-
staande situatie centraal staat. Uitgaande van de conser-
vering van de bestaande situatie, en afhankelijk daarvan,
worden in meer- en mindere mate uitbreidingsmogelijk-
heden geboden. Ook voorziet het bestemmingsplan
erin, dat bijvoorbeeld binnen de bestemming Wonen,
gebruik gemaakt kan worden van de regeling om aan
huis verbonden beroepen- en bedrijfsactiviteiten, onder
voorwaarden, toe te staan.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van
donderdag 23 april aanstaande gedurende 6 weken ter
inzage bij de, afdeling Dienstverlening aan de Zonne-
dauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden van
maandag tot en met woensdag van 09.00 t/m 16.00
uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur. Tevens staat het plan op de web-
site van de gemeente Castricum, www.castricum.nl

Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties wor-
den ingediend. De inspraakreacties dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend en moeten worden ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders
van gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te
Castricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te ver-
melden ‘inspraakreactie op het voorontwerp bestem-
mingsplan Akersloot’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie
kunt u contact op nemen met mevr. G. van Zon, tel.
(0251) 661153.

Na afloop van de termijn van het indienen van reacties
zullen deze, indien tijdig ingediend, worden betrokken
bij de opstelling van het ontwerp bestemmingsplan.

VerKeersbesluit Verlagen Van de maxi-
maal toegestane snelheid op de dorps-
straat naar 30 Km/u en het Vergroten
Van de parKeerschijfzone
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 We-
genverkeerswet 1994 (WVW 1994)		en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben
burgemeester en wethouders besloten:

1. De maximaal toegestane snelheid op de Dorps-
straat te verlagen naar 30 km/u;

2. Deze maatregel door middel van het plaatsen van
de borden A1 zone (30 km/u) en A2 zone (einde
30 km/u), als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement		
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, aan		
het begin en einde van de Dorpsstraat aan te duiden;

			3. vergroten van de parkeerschijfzone in de Dorpsstraat
door het verplaatsen van de borden E 10 zone en
E11 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart
van de Dorpsstraat hoek Kon. Wilhelminalaan naar
het begin van de Dorpsstraat bij de C.F. Smeetslaan.
De gehele Dorpsstraat valt dan onder de parkeer-
schijfzone waarbinnen alleen met gebruik van een
parkeerschijf maximaal 2 uur geparkeerd mag
worden op ma. t/m zat. Tussen 09.00 en 18.00 uur
en op koopavond tussen 09.00 en 21.00 uur.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na de
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van
Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

VerkeersBesluit ten Behoeve vAn
het verplAAtsen vAn de weekmArkt
in CAstriCum nAAr het pArkeerterrein
AAn de geesterduinweg
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)		en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben
burgemeester en wethouders besloten:

1. tot het instellen van een parkeerverbod op vrijdagen
tussen 05.00 uur - 20.00 uur op het parkeerterrein
aan de Geesterduinweg, tegenover de Albert Heijn,
aangegeven door middel van de verkeersborden E4
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement en Ver-
keerstekens (RVV) met de onderborden OV0479 ‘
wegsleepregeling’ en onderborden met de tekst
“parkeren verboden op vrijdag tussen 05 - 20 uur
i.v.m. markt;

2. dat de verkeersmaatregel genoemd onder 1 in wer-
king treedt na publicatie en duurt tot en met de
datum dat het parkeerterrein aan de Geesterduinweg
bij Geesterhage beschikbaar blijft om te parkeren;

3. dat zodra het parkeerterrein aan de Geesterduinweg			 							
bij Geesterhage niet meer beschikbaar is om te par-
keren de markt op de Geesterduinweg wordt
geplaatst;

4. dat de Geesterduinweg dan ter plaatse van de Hoek
Geesterduinweg/Dag Hammarskjöldlaan en op de
hoek Geesterduinweg/Nanselaan, voorbij de toe-				
gangen naar de parkeerterreinen aan de Geester-
duinweg op vrijdag tussen 05.00 - 20.00 uur wordt			
afgesloten voor al het verkeer door middel van het
plaatsen van borden C1 als bedoeld in bijlage 1 van



Erkenning voor de Maer- of Korendijk
Na jaren van verwaarlozing wordt de Maer- of Korendijk hersteld. Al vanaf 1999 wordt er vanuit de Stich-
ting werkgroep Oud-Castricum gepleit voor het herstel van dit cultuurhistorische monument. Later heeft de 
Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden zich bij dit initiatief aangesloten alsook een 
vertegenwoordiger van Historische Kring Heemskerk. Het bedrag dat met het herstel gemoeid is, is aanzienlijk, 
maar de andere kant van de medaille is dat er in het verleden geen onderhoud aan het dijklichaam is gepleegd 
en daarmee kosten zijn uitgespaard. Anders gezegd: Wie het onderhoud verwaarloost, moet voor het herstel 
een hoge prijs betalen. 
De dijk ligt aan de noordkant van de grenssloot die de scheiding vormt tussen Castricum en Heemskerk. 
Samen met de verdwenen Bogaards- of Molendijk beschermde de Maer- of Korendijk de Castricumse wei-
degronden tegen het opdringende water vanuit het Wijkermeer. In het dijklichaam bevindt zich een dijklus, een 
dijkomlegging die tot stand is gebracht na een dijkdoorbraak die voor 1614 moet hebben plaatsgevonden. De 
doorbraakplas, ook wel ‘wiel’ genoemd, is in het verleden gebruikt als vuilstortplaats en is daardoor vervuild 
en dichtgeraakt. Op de cultuurhistorische waardenkaart wordt aan de dijk een zeer hoge cultuurhistorische 
waarde toegekend en toch is het geen rijks- en geen provinciaal monument. Wel is de dijk aangemerkt als een 
potentieel gemeentelijk monument.
Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2006 het voormalige doorbraakgat slechts 
gedeeltelijk uitgegraven en van herstel van de dijk was helemaal geen sprake. Enkele cultuurhistorische orga-
nisaties hebben toen aan de gemeente kenbaar gemaakt dat dit niet naar hun zin was. In 2007 is de gemeente 
met hen in overleg getreden met de intentie om tot een volledig herstel van de dijk te komen. Het eerste 
resultaat van dat overleg was dat eind 2007 in het kader van het project ‘Samen Werken in het Groen’ de 
uitgave van het wandelroutegidsje ‘Maer- of Korendijk’ tot stand is gekomen. Het herstel van de dijk heeft wat 
langer op zich laten wachten. 
Als lid van de beide bovengenoemde stichtingen heb ik kunnen meemaken wat er allemaal moest gebeuren 
om tot een verantwoord herstel te kunnen komen. Er heeft een cultuurhistorische verkenning plaatsgevonden, 
er is onderzoek gedaan naar de waterbodemkwaliteit, het dijklichaam is onderworpen aan een onderzoek 
naar de opbouw en mogelijke vervuiling. Er moesten hoogtemetingen worden gedaan en met het oog op de 
flora en de fauna moest onderzocht worden in welke tijdsperiode de herstelwerkzaamheden het beste kan 
plaatsvinden. Ook moest een keuze gemaakt worden voor een dijkdekking dat bestand is tegen agrarisch be-
stemmingsverkeer en betreding door ruiterpaarden, maar ook waarmee het behoud van het groene karakter 
van de dijk behouden blijft. Nu is het zover dat het college ingestemd heeft met het voorgestelde herstelplan. 
Ik heb drie redenen om daar trots op te zijn.
• Het is een erkenning van de cultuurhistorische waarde van de dijk.
• Met de aanmaak van recreatieve routes en het herstel van de dijk investeert de gemeente in de kwaliteit 
van het buitengebied, waardoor er voor de eigen inwoners, dagjesmensen en verblijfrecreanten nog meer te 
genieten is.
• Het college heeft het besluit genomen in een tijd van economische recessie en geeft daarmee de werkge-
legenheid een impuls.
Ernst Mooij, Castricum 

Castricummers winnen 
grote reclameprijs
Castricum - Op 14 april was de uitreiking van de ADCN-Lampen, de 
belangrijkste reclameprijs van Nederland. Joey Boeters en Nik Sluijs, 
beiden uit Castricum, wonnen een Lamp in de categorie Jong Talent 
met hun campagne ‘2028 Goede Redenen’. De jury beoordeelde deze 
campagne als beste om Nederlanders warm te maken voor de Olym-
pische Spelen in 2028. 
Nik Sluijs is eerste jaars student aan de Willem de Kooning Academie. 
Joey Boeters, die in 2008 al een derde prijs won bij de SJP (Stichting 
Jaarprijzen Personeelscommunicatie) is vorig jaar afgestudeerd aan de 
Junior* Academie voor Art Direction te Amsterdam. Op de foto staan 
Nik Sluijs (links) en Joey Boeters met hun Lamp (Bron ADCN).

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-

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Koekoeksbloem Castricum: wit 
poesje met cyperse vlek op lin-
ker oor, 2 cyperse vlekken op de 
rug en cyperse staart, klein van 
stuk, 3 jr, Maggie.
Gevonden:
Groteweide Castricum; zwart 
met bruin konijn.


