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

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

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

INSTAL
®

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre

PAKKET
AANBIEDING

15-5 t/m 22-5

• 1 tartaar BIO
• 1 mInute steak BIO
• 1 kant en klare 

gehaktBal BIO

samen € 3.99

Skal 20199

Rotonde Zeeweg gereed
Castricum - Vrijdagmiddag is de rotonde Zeeweg/Soomerwegh in 
Castricum voor auto’s in alle richtingen in gebruik genomen. Het nieu-
we fietspad zal later deze maand gereed zijn. Met de aanleg van de 
rotonde is een einde gekomen aan deze gevaarlijke kruising waar vele 
aanrijdingen hebben plaatsgevonden. De Postcode 

Loterij IJsprijs 
valt in Limmen
Limmen - De Postcode Loterij 
IJsprijs is gevallen in Limmen.
Alle deelnemers aan de lote-
rij, waarvan het lotnummer be-
gint met wijkcode 1906 vallen in 
de prijzen. Dat is dus in één keer 
een hele wijk in de prijzen met in 
totaal 2.572 loten. Iedere winnaar 
wint voor elk lot waarop hij mee-
speelt met de loterij, in de trek-
king van maart, een beker Ben 
& Jerry’s ijs.
Alle winnaars met wijkcode 1906 
kunnen hun prijs ophalen van 10 
mei tot en met 25 mei bij Texaco-
de Viersprong aan de Rijksweg 2 
in Limmen. 

Nienke Schreuder (links) en haar moeder Angelie Schreuder-Grau-
mans kregen ieder een prijs voor de door hen bedachte nieuwe naam 
voor het Kultuurhuis. 

Prijs voor moeder en dochter Schreuder

Nieuwe naam Kultuurhuis 
werd ‘Nieuw Geesterhage’ 
Castricum - Zo simpel als het 
ook moge klinken, de nieuwe 
naam voor het Kultuurhuis is wel 
herkenbaar. De naam ‘Geester-
hage’ is alom bekend bij de Cas-
tricummers. Het oude gebouw, 
daterend van 2 november 1975 
wordt gesloopt en op diezelfde 
plek komt een nieuw gebouw.  
De jury koos uit een selectie van 
zeven namen de naam ‘Nieuw 
Geesterhage’.
Vele Castricummers hebben zich 
ingespannen om een nieuwe 
naam te bedenken. Er waren 150 
inzendingen. 218 namen pas-
seerden de revue. Multiculticas, 
Casa d’arte, Castricummer Kaap, 
De Kokkel, De Zeeg en De Ken-
tering waren zo enkele van de 
voorgestelde namen. De werk-
groep communicatie van het 
Kultuurhuis maakte een voorse-
lectie voor de jury. Die bestond 
uit zeven personen: Ted Biester-
bos van Biesterbos Projectont-
wikkeling; Dick Tromp, directeur 
van De Wonerij; Leo Bot, voorzit-
ter van de bibliotheek; Jan Post-
ma, voorzitter van Toonbeeld; Lu-
cien van Ruth, directeur van de 
Viva Zorggroep; Christel Porte-
gies, projectwethouder en Ton 
Kenter, voorzitter van de stich-

ting ontmoetingscentrum Gees-
terhage, voorzitter van de stuur-
groep Kultuurhuis en niet in de 
laatste plaats de initiatiefnemer 
van het project.
 
Prijswinnaars
Angelie Schreuder-Graumans en 
dochter Nienke Schreuder waren 
in maart samen naar de infor-
matie/inspraakavond geweest. 
Hier konden zij een maquette 
bekijken en vragen stellen aan 
de architect alsmede aan men-
sen van de projectgroep. Zij na-
men kaartjes mee, waarop je een 
voorstel kon doen voor een nieu-
we naam. Zij praatten er samen 
over en stuurden ieder afzonder-
lijk een ingevuld kaartje op. Zij 
werden de uiteindelijke prijswin-
naars. Vrijdag 9 mei boden Ton 
Kenter en Christel Portegies bei-
de dames een envelop met the-
aterbonnen aan, goed voor een 
bedrag van 250 euro voor ieder.
Het ligt in de planning begin 2009 
te beginnen met het slopen. Men 
krijgt nog te maken met allerlei 
procedures. De bouwactiviteiten 
zullen vervolgens nog plusmi-
nus twee jaar in beslag nemen. 
(Marga Wiersma)

Turfmolm in brand
Castricum - Vrijdagochtend 
kreeg de brandweer een mel-
ding van een binnenbrand aan 
de Dorpsstraat nummer 80. 
Bij aankomst was er behoorlijk 
wat rookontwikkeling welke af-
komstig was uit de tuin. Uit na-

der onderzoek bleek de turf-
molm die in de tuin lag in brand 
te staan. 
De droogte en een weggegooide 
brandende peuk waren de oor-
zaak van de brand. Na een goede 
sproeibeurt van de tuin door de 
brandweer kon het sein brand-
meester worden gegeven.GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Wener bodem met passiemousse van
zuiver passiepuree, afgemaakt met yoghurt-

bavaroise en gebroken frambozen.

DEZE WEEK   € 7,95

HEERLIJK ZOMERS!
Yoghurt Passie taart
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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. 

Doktersdiensten
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 verzekeringsgege-
vens, zorg dat deze paraat zijn.

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 

doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

Afwezig: Geen.

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 17 mei 18.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 18 mei 9.30 uur: Gezinsvie-
ring m.m.v. ‘De Sterretjes’. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 17 mei 19.00 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 18 mei 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
De viering door de week is op 
woensdagmorgen om 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 18 mei Dorpskerk 10.00 uur: 
Ds. H. Tichelaar, viering van het 
avondmaal. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
van Arkel, viering van het avond-
maal. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 18 mei 10.00 uur: 
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. 18 mei 10.00 uur: Geen 
dienst.
H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 17 mei 17.00 uur: Meditatieve 

oecumenische viering met litur-
gisch koor. Voorgangers pastor J. 
Olling en dominee R.J. Blaauw. 
Zo. 18 mei 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorgegaan door eigen 
woord- en communiegroep.
Ma. 12 mei 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan koor. Voorganger pastor J. 
Olling.

Prot. gemeente Limmen
Za. 17 mei 10.00 uur: Oecumeni-
sche meditatieve viering in Cor-
neliuskerk.
Zo. 18 mei 10.00 uur: Ds. Henge-
veld uit Huizen.
 
R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 17 mei 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 18 mei 10.00 uur: Commu-
nieviering met auariuskoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 16 mei 19.00 uur: Woord- 
en communieviering in Geester-
heem.
Za. 17  mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 18 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.
Di. 20 mei 10.00 uur: Geen Ma-
rialof.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-04-2008: Mats, zoon van 
Y. Dikkentman en W.M. Gran-
diek, geboren te Beverwijk. 29-
04-2008: Eline, dochter van E.J. 
van der Meer en M.A.A. Stet, ge-
boren te Alkmaar. 30-04-2008: 
Bart, zoon van P. Rietveld en 
A.C.R. Brakenhoff, geboren te 
Castricum. 01-05-2008: Fem-
ke Elise, dochter van K. Trott en 
M.E.G. Fatels, geboren te Castri-
cum. 03-05-2008: Eline, dochter 
van M.O.E. Korthouwer en E.M.S. 
Helsloot, geboren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
06-05-2008: Hanneke, dochter 
van A.J.M. Twaalfhoven en E.J.A. 
Veen, geboren te Akersloot.

Wonende te Limmen:

24-04-2008: Mats Cees, zoon 
van A.R. Dekker en S. Tieleman, 
geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
25-04-2008: Dekker, Dionysius 
C.H. en Winder, Saskia M., bei-
den wonende te Limmen. 06-05-
2008: Zijp, Pieter en van Dijk, Jis-
ka, beiden wonende te Akersloot. 
08-05-2008: Boom, Bjørn O. en 
Stankova, Rozeta, beiden wo-
nende te Bakkum. 08-05-2008: 
Lemmink, Anthonius C.G. en 
Bloedjes, Leonoor, beiden wo-
nende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
25-04-2008: Dijkstra, Ronald en 
Boer, Maria C., beiden wonen-
de te Limmen. 25-04-2008: van 

der Wielen, Alexander H.M. en 
Duker, Marcelle, beiden wonen-
de te Castricum. 02-05-2008: Le-
vering, Johannes W.M. en Zon-
neveld, Maria H., beiden wonen-
de te Castricum. 02-05-2008: Vo-
gelzang, Rudolf J. en Snel, Caro-
lina E.J., beiden wonende te Lim-
men.

Overleden:
Wonende te Castricum:
17-04-2008: Klinkspoor, Johan-
nes, oud 69 jaar, gehuwd met 
W.T. Zwaan, overleden te Alk-
maar. 28-04-2008: Toxopeus, 
Lummechina J., oud 69 jaar, ge-
huwd met J.M. van den Berg, 
overleden te Alkmaar. 29-04-
2008: Boot, Krijn S.I., oud 86 
jaar, overleden te Castricum. 29-
04-2008: Rizzi, Johannes A.M., 
oud 90 jaar, gehuwd met G.M. 
Groenland, overleden te Castri-
cum. 01-05-2008: Amsen, Her-
manus J., oud 84 jaar, gehuwd 

met A.T. Boon, overleden te Cas-
tricum. 01-05-2008: Blonk, Mar-
garethaa T., oud 87 jaar, gehuwd 
geweest met N.J. Vrouwe, over-
leden te Alkmaar. 05-05-2008: 
Langhorst, Anna P., oud 86 jaar, 
gehuwd geweest met J. van der 
Snoek, overleden te Beverwijk.

Wonende te Bakkum:
25-04-2008: Götz, Leo J., oud 76 
jaar, overleden te Bakkum.

Wonende te Limmen:
28-04-2008: Castricum, Geertru-
da, oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met J. Mors, overleden te Alk-
maar. 01-05-2008: Krol, Maria T., 
oud 87 jaar, gehuwd met P. van 
Buuren, overleden te Limmen.

Wonende te Zaanstad:
01-05-2008: Kuipers, Wilhelm 
P., oud 90 jaar, gehuwd geweest 
met A.M. Blesgraaf, overleden te 
Bakkum.

Dieren-
bescherming
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:
Plantraam Limmen: grijscyperse ge-
castreerde kater, witte snoet, bef, po-
ten en onderkant, gechipt, 2 jr, Nasu. 
J. Valkeringlaan Castricum: donker-
cyperse gevlekte poes, grote witte 
bef en 4 witte voetjes, 1 jr, Hummer. 
De Rietkamp Castricum: roodcyper-
se gecastreerde kater, klein wit bef-
je, 2 jr, Amstel.

Gevonden:   
Begin Hogeweg Limmen: cyper-
se kater, gecastreerd, witte bef, 
voor witte voetjes, achter witte 
kniekousen, zwarte vlek op rech-
ter achterpoot.

Goed tehuis gezocht:
voor 4 kittens, 1 cypers, 1 cy-
pers met wit, 1 zwart met wit en 
1 wit met zwart, 8 weken. Info: 
tel. 0251-658504. 
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Luilakviering
Vannacht was het luilak en ik was wakker. Ik bedacht, dat ik vroeger 
altijd op mijn hoede was, omdat er zoveel vandalisme was. Dat was nu 
al vele jaren niet meer zo maar ik lag dus toch wakker. En toen hoorde 
ik een paar jongensstemmen en ik dacht glimlachend: “die zijn op weg 
om mee te doen aan de toernooien, die vrijwilligers zo grandioos orga-
niseren, op het CSV terrein.”
En toen hoorde ik een plof. “Oh jee,” dacht ik, “ dat is toch foute boel.” 
En ik ging kijken. Mijn hele voorraam onder de prut. De volgende dag 
bleken het boter en eieren te zijn. Ik heb drie kwartier staan poetsen 
en nog zijn mijn ramen vol vet. Maar het allerergste vind ik dat er met 
voedsel is gegooid. Nu we weten dat er in Birma honderdduizenden 
mensen zijn, die graag een eitje of wat boter zouden hebben, vind ik 
het een extra schande. Dat moeten ouders toch merken, dat er eieren 
verdwenen zijn en boter? 
Ik zou het heel sympathiek vinden als diegenen, die dit gedaan hebben, 
hun excuses komen aanbieden op ons rijtje. Mijn adres is: Wederik 14. 
Met boze groeten, Els Behage.

Gratis verwenbehandeling op 29 mei

Gerda en Trudy laten vrouwen 
met kanker weer stralen!
Castricum – De schoonheids-
specialisten Gerda Opdam van 
salon Beauty Balance en Trudy 
Veldt van salon Mystique doen 
mee aan een sympathieke actie 
van Viva la Donna. Viva la Don-
na is een stichting die vrouwen 
ondersteunt, die door kanker zijn 
getroffen. Op 29 mei wordt aan 
deze vrouwen gratis een ont-
spannen verwenbehandeling 
aangeboden. 
 
“Vrouwen met kanker doen er 
vaak alles aan om het leven zo 
gewoon mogelijk door te laten 
gaan, ontzien daarbij de omge-
ving en willen er vooral niet ziek 
uitzien”, vertelt Trudy. “Daarbij 
kost ziek zijn veel geld. Terug-
gang in inkomen, extra kosten 
voor vervoer en medicijnen druk-
ken zwaar op de financiën. Maar 
juist in zo’n zware tijd is een ont-
spannen verwenbehandeling 
geen overbodige luxe.” Wie in 
aanmerking wil komen voor deze 
behandeling, kan zich aanmel-
den bij een van de salons. Er zijn 
uiteraard maar een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar

Viva la Donna is opgericht uit 
een persoonlijke behoefte van 
Corinne de Haas die na haar be-
handelingen voor kanker een 
belangrijke nazorg miste. Ge-
raakt door verhalen van lotgeno-
ten besloot Corinne hier iets aan 
te doen. 

Een verwendag voor vrouwen 
met kanker bleek de manier om 
deze vrouwen een hart onder de 
riem te steken. Gerda: “Zo ging 
verleden jaar de Nationale Viva 
la Donna Day van start als ode 
aan alle vrouwen die voor kan-
ker zijn behandeld. Toen ik er-

van hoorde werd ik meteen en-
thousiast. In 2007 is in een ge-
zamenlijke actie met 900 deelne-
mers een recordaantal vrouwen 
een gratis verwenbehandeling 
aangeboden. Op 29 mei kregen 
10.000 vrouwen met kanker een 
gratis verwenbehandeling.” 

Trudy vervolgt: “Viva la Donna wil 
meer betekenen voor vrouwen 
die getroffen zijn door kanker. Zo 
wil zij graag een kennis- en wel-
zijnscentrum opzetten om ge-
durende het gehele jaar, op een 
vaste locatie, herstel- en verwen-
behandelingen te geven. Voor al 
deze activiteiten zijn financiële 

middelen nodig en daarom wordt 
gezocht naar donateurs die zich 
via www.vivaladonna.nl aan kun-
nen melden.” 

 Schoonheidssalon Beauty Ba-
lance van Gerda Opdam is te vin-
den aan de Anna Bijnsstraat 5 in 
Castricum. Aanmelden voor Viva 
la Donna of een andere behan-
deling kan via tel: 0251-658901 
of 06-14283237. Schoonheidssa-
lon Mystique is gevestigd op de 
Geelvinckstraat 54 in Castricum 
en is bereikbaar op tel.: 0251-
650240. Kijk voor informatie over 
de verwendag op www.vivala-
donna.nl.

Lezing babyfluisteren 
bij Forte Kinderopvang
Castricum - Het begrip baby-
fluisteren is al enige tijd be-
kend in Nederland. Babyfluiste-
ren betekent voor Jorrit de Jong, 
de Nederlandse babyfluisteraar, 
het observeren van kinderen en 
vooral het luisteren naar woor-
den, die niet worden uitgespro-
ken. Dit houdt in dat in veel ge-
vallen een consult van rond een 
uur meestal voldoende is de 
vinger op de zere plek te kun-
nen leggen. Door het geven van 
praktische adviezen aan de ou-
ders zijn in veel gevallen de pro-
blemen in een paar weken min-
der of verdwenen! 
Jorrit de Jong zal tijdens de ou-
deravond bij Forte Kinderopvang 
meer inzicht geven in de ver-
schillende technieken van baby-
fluisteren. Door middel van een 
aantal voorbeelden uit de da-

gelijkse praktijk zullen adviezen 
worden gegeven, die direct zijn 
toe te passen. En veelal met suc-
ces. Aangezien het deze avond 
blijft bij het geven van voorbeel-
den en adviezen is het niet de 
bedoeling dat kinderen mee-
gaan naar de avond.

Voor meer informatie over Jorrit 
de Jong kan men kijken op zijn 
website: www.babywhisperer.nl. 
De ouderavond wordt gehouden 
op donderdagavond 29 mei van 
20.00 – 22.00 uur bij de BSO de 
Boomhut, Sokkerwei 6, 1901 KZ  
Castricum. Toegang is gratis.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via mail op info@for-
tebv.nl of telefonisch 0251 – 65 
80 58 o.v.v. naam, aantal deelne-
mers, telefoonnummer en mail-
adres. 

Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 16 mei een besloten feest. 
Wie ook een feest wil geven 
met de klas of misschien wel 
de school kan contact opnemen 
met tiener- en jongerencentrum 
Discovery, tel: 0251-675302, e-
mail: jongerenwerkcastricum@
planet.nl).
Op zaterdag 17 mei is het vanaf 
20.00 weer tijd voor Discovery-
Café! Discovery- afé zal om 00.00 
uur sluiten en de entree is gratis. 
Deze avond is bestemd voor de 
14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 t/m 20 jaar. De 
inlopen starten om 14.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor kinde-
ren tussen de acht en twaalf jaar. 
Deze week gaan ze buiten knut-
selen en bij erg hoge temperatu-
ren waterspelen spelen! 
Woensdagavond is Discovery 
van 20.00 uur tot 23.00 uur ge-
opend met Music Night! Deze 
week staan de echte zomer hits 
centraal.
Op donderdagavond is er filma-
vond tussen 20.00 en 22.00 uur.  
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum.

Epilepsie Fonds 
zoekt collectanten 
Castricum - De collecte van het 
Nationaal Epilepsie Fonds - De 
Macht van het Kleine, wordt ge-
houden in de week van 26 tot 
en met 31 mei. In de drie deel-
gemeentes Castricum, Akersloot 
en Limmen zijn dringend collec-
tanten nodig. 
Wie wil helpen kan bellen met 
Greet Suijkerbuijk, tel.  0251-
657870.

Verschijning wekelijks op 
woensdag of donderdag in:

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

-Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
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en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur



15 mei 2008  pagina �

Klaver Vier bestaat tien jaar
Castricum - Zoals veel mensen 
inmiddels weten, bestaat Klaver 
Vier dit jaar tien jaar. Dit zal ge-
vierd worden met een aantal ac-
tiviteiten.
Zo is er op dit moment een ex-
positie met creaties van het ei-
gen atelier. Tevens bieden ze een 
maand lang iedere week een be-
paald artikel uit de collectie aan 
met 25% korting. Tot en met 17 
mei is dat speelgoed van het 
merk Lilliputiens. Iedere klant 
ontvangt een leuke attentie bij 
een bezoek aan de winkel.
Ria van Velzen is een van de ex-
posanten en beschrijft haar er-
varing over haar werk in de win-
kel en het atelier: “Ik Ria van Vel-
zen, werk sinds oktober 2007 bij 
Klaver Vier en rij met mijn rol-
stoel twee keer per week naar 
mijn werk in Castricum. Op dins-
dagmiddag sta ik in de winkel, 
daar prijs ik nieuw binnengeko-
men artikelen, tussendoor help 
en adviseer ik de klanten. Ook 
moet ik de gezelschapsspelen 
en de stelling babyartikelen op 

tijd bestellen, zodat de mensen 
genoeg keus kunnen blijven ma-
ken.”
“Tevens draag ik zorg voor de 
klantenbestellingen en bel ik de 
klanten als hun bestelling bin-
nengekomen is. Op donderdag 
werk ik in het atelier achter de 
winkel, waar we met elkaar wer-
ken aan bijvoorbeeld slingers, 
klompen, spaarpotten en hou-
ten doosjes die we beschilderen. 
Ook denken we na over de in-
richting van de etalage en wer-
ken onze ideeën zelf uit. Ik vind 
dit allemaal ontzettend leuk om 
te doen. De sfeer is heel goed. 
De begeleiding gaat goed om 
met iedereen en daar heb ik 
veel bewondering voor. De win-
kel heeft mijn leven verrijkt en ik 
hoop nog lang met veel plezier te 
werken bij Klaver Vier.”

Wie benieuwd is naar wat Ria en 
haar collega’s gemaakt hebben 
kan naar de expositie komen bij 
Klaver Vier, Dorpsstraat 45a in 
Castricum.  

Bevorderend voor een goede gezondheid

Intensive infrarood cabine
aanwinst voor De Witte Brug
Castricum - De manager van 
zwembad/sauna De Witte Brug, 
Herman Rijsdijk is trots op zijn 
nieuwe aanwinst. De infrarood 
cabine maakt deel uit van het 
saunagebeuren. Wie nu naar de 
sauna gaat, kan naast het ne-
men van een Turks stoombad 
ook plaatsnemen in de nieuwe 
infrarood saunacabine. “Door 
het intensieve transpiratiepro-
ces van binnenuit en de warm-
te, die als een aangename wolk 
om je heen hangt, treedt een ge-
voel van welbehagen op”, aldus 
genoemde manager.
 
Het is aangenaam bij het tran-
spireren lucht in te ademen van 
circa 50 graden Celsius. Een ie-
der kan de tijdschakelaar instel-
len op de tijd, die men zelf in de 
cabine wil doorbrengen. Men zal 
voldoende transpireren als men 
maar zorgt, dat de temperatuur 
boven de veertig graden blijft. 
Een infraroodsessie neemt on-
geveer twintig minuten in be-
slag. Na tien tot vijftien minuten 
begint men te transpireren. Na-
dien moet men nog tien tot vijf-
tien minuten ontspannen. 
 
Herman Rijsdijk: “Met de moge-
lijkheid om hier bij ons van de in-
frarood cabine gebruik te maken, 
dragen wij bij aan de gezondheid 
van velen. De stralers in de ca-
bine zorgen voor een diep in-
dringen van de infraroodstralen 
in het huidweefsel. Zo ontstaat 
een diepte warmte effect in het 
spierweefsel. Daardoor ontspan-
nen de spiervezels. 

Spanningen verminderen en 
eveneens rugpijnen, artritis en/
of reumatische klachten kunnen 
verminderen. Ontspannen weef-
sel betekent een betere door-
bloeding. Daardoor wordt de ge-
nezing van littekens, verstoppin-
gen, kneuzingen en ontstekin-
gen bevorderd. De stofwisseling 
en bloedsomloop worden geac-
tiveerd omdat een betere door-
bloeding een beter zuurstof-
transport in het lichaam bevor-
dert. 
 
Door een betere doorbloeding 
kunnen hart- en vaatziekten 
worden voorkomen. Bij menstru-
atiepijnen kan de warmte van in-
frarood pijnverminderend wer-

ken. Doordat men intensief tran-
spireert wordt de huid gereinigd. 
Onzuiverheden in de huid, zo-
als acne, maar ook psoriasis en 
eczeem worden bestreden. Een 
verbeterde stofwisseling bevor-
dert bovendien de celvernieu-
wing, waardoor de huid zach-
ter, elastischer en mooier wordt. 
Doordat het immuunsysteem 
wordt verbeterd, vermindert de 
kans op infecties. 
Voor openingstijden van het 
zwembad en de sauna, prij-
zen, enzovoort zie de website: 
www.dewittebrug.com (Marga 
Wiersma). 

Je voelt je optimaal na twintig à dertig minuten in de infrarood cabine te hebben doorgebracht.

De manager van zwembad/sauna De Witte Brug, Herman Rijsdijk, hier 
bij het afkoelbad van de sauna. 

Tot 1 juni 2008 
GRATIS 

gebruik van de sauna

Dat wordt lachen! Het leukste feestje van het jaar vier je in: “De Witte Brug”.
Hieronder vindt u onze spetterende mogelijkheden.

Little Splash Party
Lekker zwemmen en na afloop limonade en patat. 

Voor de jarige is er een presentje.
e 5,- p.p.

Big Splash Party
Natuurlijk ook hier lekker zwemmen met limonade en patat. Daarnaast nog 

een snack, zakje snoep en een presentje voor de jarige.
e 7,- p.p.

Mega Splash Party
Bij de Mega Splash Party is er naast het zwemmen, de patat, snack en  

de limonade ook een soesje en een lekker waterijsje.  
Natuurlijk is er hier ook voor de jarige een presentje.

e 10,- p.p.

Voor alle feestjes geldt een minimaal aantal van 5 personen met minimaal 
2 begeleiders. De feestjes zijn zowel zaterdag en zondag mogelijk en vinden 
plaats tussen 13.00 en 15.30 uur. 
Reserveer minimaal 3 dagen van tevoren. 
Tel. 0251 - 6532144

Viering 
van meeleven
Akersloot - Op donderdag 29 
mei zal er om 19.30 uur in de 
kerk Sint Jacobus Major weer 
een ‘Viering van meeleven’ wor-
den gehouden. In deze viering is 
iedereen welkom om zijn/haar 
dierbare te gedenken.
Centraal staat het hart waarop 
de namen worden geschreven.
Deze namen zullen niet worden 

afgelezen. Alleen de namen van 
de overledenen, vanaf Allerzielen 
2007 tot nu toe, zullen worden 
genoemd bij de voorbeden.
In de viering worden de gedach-
teniskruisjes, die al een jaar in de 
Mariakapel hebben gehangen, 
teruggegeven aan de familie ver-
gezeld van een witte roos.
De samenkomst duurt 30-40 mi-
nuten. De viering zal muzikaal 
worden ondersteund door de da-
mes van het Intermezzokoor (pi-
ano, fagot, dwarsfluit).
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Dj Bart B More bij De 
Spinnerij op het strand
Bakkum - Zondag 18 mei is het 
zover. Na een geslaagde Konin-
ginnedag vindt De Spinnerij zijn 
weg weer naar het strand. Van-
af 16.00 uur tot 0.00 uur staat 
Club Zand weer op zijn voegen 
te schudden door de springende 
menigte. Acht uur lang de beste 
housemuziek, gedraaid door de 
dj’s van De Spinnerij!
De Spinnerij staat voor regiona-
le dj-talenten, die de kans krij-
gen om zich voor een groot pu-
bliek te profileren. Niemand min-
der dan Bart B More komt zijn 
beste platen draaien in een an-
derhalf uur durende set. 
Opgegroeid in Castricum, en be-
gonnen met zijn eerste plaatjes in 
Café Me Tante, is deze jongen nu 
uitgegroeid tot één van Neerlands 
grootste dj-talenten. Met eigen 
producties op het Sneakerz-la-
bel en op het Britse Toolroom, kan 

men verwachten dat men nog 
veel van hem gaat horen.

Naast Bart B More zijn er nog 
andere jongens die de acht uur 
lange editie van De Spinnerij vol 
gaan maken. De zomerse beats 
beginnen om 16.00 uur met een 
speciaal optreden van Mr. Hed 
Kandi Lova-Lova. Zwoele house, 
bekend van de Hed Kandi-cd’s. 
Hierna volgt een anderhalf uur 
durende set van Ztev. Deze jon-
gen uit Heemskerk weet pre-
cies wat hij moet doen met zijn 
mengpaneel om het publiek op 
te zwepen.
Vervolgens nemen The Founders 
het over. Zoals de naam al doet 
vernoemen zijn dit de grondleg-
gers van het succesvolle con-
cept waar De Spinnerij tot is uit-
gegroeid binnen anderhalf jaar. 
Een prima voorproefje op Bart B 

Op een mooie pinksterdag
Castricum - De meeste agrariërs in de omgeving moesten tijdens de 
pinksterdagen flink aan het werk. Door het mooie weer van de afgelo-
pen tijd, kon de eerste snee gras er nu al af. Ook bij de familie Res aan 
de Provincialeweg in Castricum was het werken geblazen. De fami-
lie Res vond het leuk om ook een paar oldtimer trekkers aan het werk 
te laten. Tweede pinksterdag mochten zij een perceel met de vinger-
balk maaien op de manier zoals dat zo’n 50 jaar geleden heel gewoon 
was. Ruud Denneman op een Hanomag uit 1957, Wim Apeldoorn op 
een Mc.Cormick uit 1955 en Bas Liefting op een Deutz uit 1960. Al-
le trekkers hebben zij zelf gerestaureerd, en deden hun werk nog pri-
ma. Aan het einde van de dag hadden zij ieder de oppervlakte van een 
voetbalveld gemaaid. Tegenwoordig doet men daar nog geen tien mi-
nuten over.

Ook voor muziek geldt: jong geleerd is oud gedaan. Had men voor-
heen de tweejarige basiscursus A(lgemene) M(uzikale) V(orming) 
bij de muziekvereniging, vandaag de dag gaat het allemaal heel an-
ders…

Muziekmarkt bij 
Excelsior Limmen
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior Limmen is in september 
2006 begonnen met een geheel 
vernieuwde basiscursus voor 
kinderen: Fluitekruid!
Fluitekruid is een eenjarige oriën-
tatiecursus, gericht op de blaas-
muziek, inclusief het slagwerk. 
Op een speelse manier worden 
leerlingen in de leeftijd van acht 
tot en met tien jaar wegwijs ge-
maakt in de wereld van de blaas-
muziek. Met behulp van de blok-
fluit leren de leerlingen de begin-
selen van het noten- en ritmele-
zen en wordt er gewerkt aan mu-
zikale beleving en voorstellings-
vermogen. Bovendien maken de 
leerlingen intensief kennis met 
de muziekvereniging en hun mo-
gelijkheden binnen deze vereni-
ging. Het is de bedoeling dat de-
ze beginnende leerlingen in hun 
oriëntatiejaar zo geraakt wor-
den door de muziek en Excelsi-
or, dat zij met veel enthousias-
me hun weg vinden binnen de-
ze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor 
maximaal vijftien leerlingen, die 
door middel van loting zullen 
worden geplaatst. De lessen zul-
len plaatshebben in het vereni-
gingsgebouw van Excelsior, op 
dinsdagmiddag van 17:15 tot 
18:00 uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al 
zo ongeveer weten welk blaas- 
of slaginstrument ze willen gaan 
bespelen, kunnen Fluitekruid 

overslaan en gelijk les nemen bij 
de muziekschool van Excelsior. 
Speciaal voor deze toekomsti-
ge leerlingen wordt er op zater-
dagmorgen 17 mei van 10:00 tot 
12:00 uur een Muziekmarkt ge-
organiseerd in het verenigings-
gebouw, Schoolweg 5, van Ex-
celsior.
Tijdens deze Muziekmarkt zullen 
verschillende blaasinstrumenten 
en het slagwerk worden gepre-
senteerd door leerlingen en le-
den van de muziekvereniging. 
Daarnaast is er veel informatie 
over de muziekvereniging zelf.
Zowel voor Fluitekruid en de an-
dere lessen liggen er tijdens de 
Muziekmarkt aanmeldingsfor-
mulieren klaar. 
Een resultaat van Fluitekruid kan 
men komen beluisteren op za-
terdagavond 7 juni tijdens het 
jeugdconcert in de Vredeburg, 
te Limmen. Naast de leerlin-
gen van de opleiding Fluitekruid 
2007/2008, die laten horen wat 
ze geleerd hebben, zullen er op-
tredens zijn van het Opleidings-
orkest Excelsior, onder leiding 
van Liesbeth Zonneveld en de 
jeugd slagwerk groep van Ex-
celsior, onder leiding van Floris 
van Tol.
Het jeugdconcert begint om 
20:00 uur, de zaal is open van-
af 19:30 uur.
Voor meer informatie en tele-
foonnummers: www.excelsior-
limmen.nl. 

Het verrassende land-
schap van het OerIJ 
bij Zondagsociëteit
Castricum - In de foyer van 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage zal zondagmiddag 18 mei 
een presentatie worden geven, 
aangevuld met illustraties, over 
de leefomgeving in het kustge-
bied van 2500 jaar geleden. 
Het is bijna niet voor te stel-
len dat het gebied waar men nu 
woont 2500 jaar geleden gele-
gen was aan een grote rivier 
die bij Castricum in zee stroom-
de. Deze rivier, een zijtak van de 
Rijn, wordt het OerIJ genoemd. 
De leefomgeving was toen een 
hele andere dan nu. Geen hoge 
duinen langs de kust maar een 
‘Biesbos’-gebied, waar het rivier-
water de zee opzocht en de zee 
met vloed de bedding van de ri-
vier instroomde. Er lag hier een 
complex van zandplaten, slikken 
en kreken, een overgangsgebied 
tussen zout en zoet water, dat 
talloze mogelijkheden bood aan 
de toenmalige bewoners.
De laatste jaren ontdekken ge-
ologen en archeologen steeds 
meer over de ontwikkelingen in 
het gebied. Plaatsen waarvan 
men dacht dat die ongeschikt 
waren om te bewonen blijken 
nu allerlei verrassingen in pet-
to te hebben. Mensen blijken al 
duizenden jaren terug de oevers 
van deze riviertak een geschikte 
woonlocatie te vinden.
Tijdens deze presentatie, gege-
ven door Lia Vriend, zal duidelijk 
worden dat bijvoorbeeld in de 
tot voor kort zeer natte Velser-
broek, de Broekpolder bij Bever-
wijk/Heemskerk en bij Uitgeest, 
onder een Middeleeuws klei en 
veenpakket een heel ander land-
schap is gevonden waar bewo-
ning goed mogelijk was. Dit ge-
bied is niet alleen geologisch, 
maar ook cultuurhistorisch een 
uniek gebied. De muzikale om-
lijsting van deze middag is in 
handen van Jan van der Schaaf.
De Zondagmiddagsociëtei t 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De zaal is 
open om 13.30 uur. De toegang 
is 3,00 euro. Voor meer informa-
tie of het regelen van vervoer 
kan men bellen (tot en met 15 
mei) naar Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoonnummer 0251- 
65 65 62.

More, die vanaf acht tot half tien 
Club Zand op zijn grondvesten 
zal laten schudden. Gaudi Jack-
son, met daarna de 31 Deejays 
maken de avond af. De avond 
wordt gehost door niemand an-
ders dan MC AAF.
Er zijn alleen kaarten bij de deur 
verkrijgbaar vanaf 16.00 uur. De 
entree is 10,00 euro.
Vanwege aanhoudende klach-
ten over te jong publiek, is er be-
sloten om een hele strenge con-
trole op leeftijd te houden. Men 
moet achttien jaar of ouder zijn 
om binnen te komen. Geldige le-
gitimatie is verplicht. 

Vrijwilligers in het zonnetje 
gezet op camping Bakkum
Castricum - Op tweede pink-
sterdag werden de vrijwilligers 
van Muttathara letterlijk en fi-
guurlijk in het zonnetje gezet 
op camping Bakkum. Initiatief-
neemster Monique van Veelen: 
“Dit is het begin van een goede 
traditie!”
Monique en haar buren van cam-
ping Bakkum hadden alle vrijwil-
ligers van Muttathara uitgeno-
digd voor een ‘high tea’, ter ere 
van het 25-jarig bestaan van de 
Stichting Castricum helpt Mut-
tathara en als waardering voor 

het vele goede werk.
Het werd een gezellige tweede 
pinksterdag op camping Bak-
kum. Niet alleen thee werd ge-
dronken uit de kopjes van ‘de 
Mutta’, ook de sangria smaak-
te de vrijwilligers prima. Diver-
se zelfgemaakte hapjes stonden 
klaar en camping Bakkum had 
de petits fours verzorgd. 
Al met al een geslaagde middag 
en als het aan Monique ligt, voor 
herhaling vatbaar! ‘De Mutta’ is 
en blijft een begrip op camping 
Bakkum.
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Prijsuitreiking puzzelrit
Limmen - Afgelopen zaterdag 
vond bij Toerkoop reisbureau 
Zonvaart de prijsuitreiking plaats 
van de puzzelrit die de Stichting 
Bloemendagen Limmen had ge-
organiseerd. Tijdens de Bloe-
mendagen hingen er bij diverse 
inwoners letters voor het raam. 
Als alle letters gevonden waren 
kon daar de volgende zin mee 
worden gemaakt: ons jaarlijks 
lentefeest.
Meer dan 50 inzendingen kwa-
men er binnen en hieruit zijn de 
volgende prijswinnaars getrok-
ken:
De eerste prijs is gewonnen door 
mevr. I.W.M. Bolten uit Bergen, 
zij won een diner voor twee bij 
Lute Rootz, aangeboden door 
Lute Rootz. De tweede prijs is 
gewonnen door mevr. G. Metse-
laar uit Limmen, zij won een kof-
fer ter waarde van 60,00 euro, 
aangeboden door Toerkoop reis-
bureau Zonvaart. De derde prijs 
is gewonnen door Wendy Smit 

uit Limmen, zij won een mand 
met boodschappen, aangebo-
den door AH Limmen. De vierde 
prijs is gewonnen door Rick en 
Ellen Groot uit Limmen, zij won-
nen een jaarabonnement voor 
het gezin bij zwembad Dampeg-
heest, aangeboden door Het Ei 
Sportief Ontspannen. De vijfde 
prijs is gewonnen door de heer 
T. van der Meer en mevr. I. Bil uit 
Castricum, zij wonnen vier kaar-
ten om een heat te karten, aan-
geboden door Kart World Lim-
men.
Onder het genot van een kop-
je koffie kreeg elke prijswinnaar 
zijn/haar prijs uitgereikt. Op de 
foto staan (van links naar rechts) 
Rick en Ellen Groot, mevr. G. 
Metselaar, Erik Groot van de 
Stichting Bloemendagen Lim-
men, Wendy Smit, Gerda Lief-
ting van de Stichting Bloemen-
dagen Limmen, mevr. I.W.M. Bol-
ten, de heer T. van der Meer en 
mevr. I. Bil. 

Brandweervlag halfstok
Castricum - De brandweervlag hangt deze week halfstok op de ka-
zerne van post Castricum. Dit ter nagedachtenis aan de drie omgeko-
men brandweermannen uit Eelde gemeente Tynaarlo. Met grote ver-
slagenheid is vrijdag kennisgenomen van het verschrikkelijke nieuws. 
De spuitgasten van Castricum wensen alle familie en achtergeble-
ven brandweercollega’s veel sterkte. Tijdens de wekelijkse oefenavond 
wordt er een stilte gehouden alvorens met de oefening te beginnen. 
Vanuit Castricum volgen schriftelijke condoleances. Met dit tragische 
ongeval wordt weer eens overduidelijk dat het brandweerwerk mooi is 
om te doen maar toch veel risico’s met zich meebrengt. De uitkom-
sten van het onderzoek naar de toedracht zullen ook de komende 
maanden in Castricum bekend worden en worden doorgenomen. Fo-
to: Giel de Reus. 

Echt Bakkums Groen 
houdt een open dag
Bakkum - Op donderdag 15 
mei houdt Echt Bakkums Groen 
(EBG) een open dag om be-
langstellenden kennis te kun-
nen laten maken met de diver-
se groenactiviteiten die hier voor 
(ex)psychiatrische cliënten wor-
den georganiseerd. 
Centraal staat de plantenkas, 
gelegen bij de hoofdingang van 
Dijk en Duin aan de Zeeweg. 
Hier worden perkplantjes en di-
verse groenten op biologische 
wijze opgekweekt en verbouwd. 
De groenactiviteiten vinden te-
genwoordig niet alleen meer 
plaats op het landgoed Duin en 
Bosch. Zo worden er al weer en-
kele jaren onderhoudsklussen 
voor P.W.N. verricht en bij het 
Landschap Noord-Holland zijn 
de vele damhekken bij de door 

hen beheerde gebieden aan hun 
zorg toevertrouwd. 
Bij verschillende peuterspeel-
plaatsen en zorgcentra in de re-
gio worden hovenierswerkzaam-
heden verricht. Door de vele va-
riatie in het werk is het voor de 
deelnemers aantrekkelijk om 
hier aan mee te doen. Naast af-
leiding en het zinvol en ontspan-
nen bezig zijn, biedt Echt Bak-
kums Groen de nodige structuur 
en mogelijkheden tot scholing 
en re-integratie. De deelnemers 
en de begeleiding heten bezoe-
kers tussen 10.00 en 16.00 wel-
kom bij de plantenkas en nodi-
gen uit deel te nemen aan een 
vragenroute die over het terrein 
is uitgezet. Ook kan men een Po-
wer Point presentatie over EBG 
bekijken.

Uitzending uniek concert 
bij Radio Heemskerk
Castricum - De muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum is re-
gelmatig met nieuws en muziek 
te horen bij Radio Heemskerk in 
het programma Hafabra-Klan-
ken, iedere woensdag van 19.00 
tot 20.00 uur.
Emergo bestaat dit jaar 100 jaar 
en viert dit heugelijke feit met 
tal van muzikale activiteiten. Een 
van de hoogtepunten in deze ju-
bileumviering was het concert 
op zondag 30 maart in de Phil-
harmonie in Haarlem waarbij zij 
kans gezien hebben de wereld-
beroemde Brassband ‘The Gri-
methorpe Colliery UK Coal Band’ 
naar Nederland te halen voor 
een gezamenlijk concert.
Deze brassband is onder andere 
bekend geworden door de film 
‘Brassed Off’ en is ook in Neder-
land al diverse keren uitgezon-
den op tv. De Brassband bestaat 
stuk voor stuk uit uitmuntende 
muzikanten en dat is ook goed 
te horen. De brassband is ook 
al enige jaren de kampioen bij 
de brassband kampioenschap-

pen van Engeland in de Royal Al-
bert Hall in Londen. De dirigent 
is Garry Cutt.
Ook Emergo heeft zich op uit-
stekende wijze in Haarlem ge-
presenteerd met als hoogtepunt 
de wereldpremière van de com-
positie ‘Brass’ van de Hollandse 
componist  Alexander Comitas 
en de dirigent Willem van Kooi 
wist de aanwezigen tot het laat-
ste moment te boeien.
Radio Heemskerk was met de 
technici Hans van Pelt en Ton 
Heijnen ook bij dit concert aan-
wezig om hiervan opnames  te 
maken  voor een special van Ha-
fabra-Klanken en ook als ge-
luidsspoor voor de dvd die van 
dit concert is gemaakt.
De opname van dit complete 
concert zal door Radio Heems-
kerk  worden uitgezonden op 
donderdag 22 mei vanaf 20.00 
uur. 
Radio Heemskerk zendt uit op 
107.4  in de ether en 104.5 op de 
kabel en via internet www.radio-
heemskerk.nl. 

Verkeerscontrole
Heiloo - Vorige week woensdag 
werd tussen 18.30 en 22.00 uur 
een snelheidscontrole gehou-
den op de Kennemerstraatweg 
in Heiloo. De overtredingen wer-
den fotografisch vastgelegd.
In totaal passeerden 1413 voer-
tuigen de controleplaats. Hier-
van reden er 155 sneller dan de 
toegestane 50 km per uur. Over-
tredingspercentage 11%. Hoogst 
gemeten snelheid: 96 km per 
uur.

Huifkartocht 
door de duinen
Castricum - De paarden staan 
weer ingespannen voor een ex-
clusieve huifkartocht door de 
duinen op zaterdag 17 mei. Bos-
wachter Kees Zonneveld gaat 
mee om onderweg te vertellen 
over al het moois dat onderweg 
te zien is. Er kan worden geko-
zen uit twee starttijden: 10.30 
uur en 12.45 uur. De kosten zijn 
8,50 euro per persoon. 
Aanmelden kan via www.pwn.
nl/activiteiten of 0800-7966288. 
De huifkar wordt zoals gebrui-
kelijk getrokken door twee Frie-
se paarden van manege Groot 
uit Egmond. De rit duurt onge-
veer twee uur en tijdens een kor-
te stop worden de benen even 
gestrekt en is er een verfrissing. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
bij bezoekerscentrum De Hoep, 
gelegen aan de Zeeweg te Cas-
tricum.

Frits Schreuder 
te gast in de 100 
van Castricum
Castricum - De stichting Cas-
tricum helpt Muttathara bestaat 
25 jaar. In de maand juni vinden 
festiviteiten plaats. Op 15 mei is 
Frits Schreuder, voorzitter van de 
projectgroep en al ruim 10 jaar 
verbonden aan de stichting, te 
gast in het programma ‘de 100 
van Castricum’. Frits, woonach-
tig in Castricum, bezocht zelf In-
dia in het kader van het project 
dat de allerarmsten in ontwikke-
lingslanden helpt. Het interview 
met Frits Schreuder wordt live 
uitgezonden op donderdag 15 
mei tussen 21.00 en 22.00 uur en 
herhaald op zondag 18 mei tus-
sen 12.00 en 13.00 uur op Radio 
Castricum 105. 
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Vuurwerk van de showgroep op het nummer Firestarter van Prodiqy

Onderlinge wedstrijden 2008
DOS Castricum 
Jazz-dance schittert
Castricum - Tijdens de onder-
linge wedstrijden van zondag lie-
ten alle meiden en twee jongens 
uit de recreatiegroepen en de 
selectiegroepen van DOS Cas-
tricum een schitterende dansde-
monstratie zien. 

Elk jaar kunnen de dansers van 
de afdeling Jazzdance laten zien 
wat zij dat seizoen hebben ge-
leerd. Om de twee tot drie jaar 
wordt een voorstelling gegeven 
in een groot theater. Het was zon-
dag weer een geweldige show 
met verrassende dansen. De lei-
ding, Mirjam Spijker, Meru Im-
ming, Marise Lamm, Vlasta Bak-
ker, Alexandra Aardenburg, An-
nemieke Smorenberg en Loedie 
Kalschoven hebben ontzettend 

hun best gedaan om er weer een 
spektakel van te maken en dat 
is gelukt. Het publiek was vol-
op aanwezig en erg enthousiast 
over de dansen die uitgevoerd 
werden. Er waren verschillende 
dansstijlen te zien, onder andere 
jazz-dance, streetdance/hiphop 
en modern/alternatief. 
Een groep van 5/6-jarigen had 
er zelfs een liedje bij ingestu-
deerd, gecombineerd met een 
dans. Aan aparte bewegingen 
die je niet bij dans zou verwach-
ten ontbrak het ook niet,  de 
meiden dansten bijvoorbeeld als 
poppen/marionetten op de mu-
ziek. Volgend seizoen zal zeker 
ook weer getraind worden voor 
een demonstratie tijdens de on-
derlinge wedstrijden.

TC Bakkum selectie- 
teams staan hoog
Bakkum - De selectieteams van 
TC Bakkum spelen ook dit jaar 
weer op een hoog niveau. Alle 
teams doen het uitstekend in de 
landelijke tenniscompetitie van de 
KNLTB. De selectie van TC Bak-
kum bestaat uit een groep spe-
lers die hun tennisopleiding voor-
namelijk bij TC Bakkum geno-
ten hebben. Gedurende de win-
termaanden wordt hard en pro-
fessioneel getraind en deelgeno-
men aan indoorcompetitiewed-
strijden en toernooien. Hier zijn 
maar liefst drie kampioenschap-
pen en een groot aantal toernooi-
zeges behaald. De spelers kun-
nen zich optimaal voorbereiden 
op de landelijke competitie door 
een goed georganiseerde Com-
missie Competitie Tennis (CCT) 
en een aantal sponsoren.
Het eerste team van TC Bakkum 
is volledig van gedaante verwis-
seld. Zlata Alijagic, Kim van de 
Horst, Michiel Verwoerd en Rick 
van de Velde hebben het veld ge-
ruimd voor nieuwe spelers. Al-
leen captain Ruud Vis speelt 
nog in het vernieuwde eerste ge-
mengde team en is daar ook van 
grote waarde. Naast hem spe-
len in team 1 Bart- Jan de Kreuk, 
Ralph Knol, Michelle Broersen 
en Sharon Plattel. Team 1 speelt 
tweede klasse en doet het erg 
goed, na drie mooie overwinnin-
gen en een verliespartij staan zij 
met 20 punten op een gedeel-
de tweede plaats in de poule. In 
de komende drie ontmoetingen 
gaat het eerste team van TC Bak-
kum de strijd aan met de top drie 
uit de poule. Komende zondag 
staat de uitwedstrijd met Dash 2 
uit Rotterdam op het programma, 
dit team heeft ook 20 punten be-
haald. Op 25 mei is de thuiswed-
strijd tegen Unicum uit Leiden op 
het programma, Unicum is op dit 

moment met 22 punten koploper 
in de poule.
In team 2 (derde klasse landelijk) 
spelen Marco Zaal, Anouk Tunte-
ler en Sjoerd Balk samen met de 
jeugdige talenten Lennard Boon 
en Kim Popping. Dit team heeft 
zondag een geweldige overwin-
ning geboekt op Merlehove 1 uit 
Heemstede.
De overige drie selectie teams 
spelen allen in de vierde klasse. 
Team 3, het meest ervaren team, 
bestaande uit Kristian van den 
Huijssen, Stefan de Haan, Yvo van 
de Horst, Bente Akkerman, Karen 
Heeremans en Lotte Jongbloed, 
staat evenals team 1 op de eerste 
plaats in hun poule en zijn samen 
met Festina uit Amsterdam favo-
riet voor de titel. 
De overige vierde klasse teams 
bestaan voornamelijk uit nog 
zeer jeugdige spelers. Zoals het 
er nu uitziet zal team 4 meedoen 
in de top drie en knokt team 5 
hard voor handhaving.
Naast de seniorenteams spe-
ler  ook nog drie jeugdselectie-
teams mee in de zondag-compe-
titie. Jeugdteam 1 (1ste klasse), 
jeugdteam 2 en 3 (tweede klas-
se) staan alle drie nummer 1 in 
hun poule en zijn dus nog vol-
op in de strijd voor het kampi-
oenschap. Met nog drie compe-
titiezondagen te spelen staat de 
selectie van TC Bakkum er zeer 
goed voor: alle teams zullen ze-
ker hun klasse kunnen behouden 
en maar liefst vijf teams spelen 
mee voor promotie naar een ho-
gere klasse. 

Wilt u genieten van goed tennis 
kom dan op de competitiedagen, 
van 18 en 25 mei en 1 juni kijken 
bij BC Bakkum. De teams zullen 
de steun van het Castricumse pu-
bliek goed kunnen gebruiken. 

Het lukt de kortestop van Kinheim niet Jasper van Schoor het stelen te beletten.

Gefrustreerd Kinheim 
overklast door 
ontketend Red Stars
Castricum – Red Stars Vitesse 
raast door de vijfde klasse. Gin-
gen eerder deze competitie de 
wat mindere goden ten onder 
tegen de Castricummers, maan-
dag was het vooraf zo gevreesde 
Kinheim helemaal nergens tegen 
de rood-witte koploper: 18-1.
Op de snikhete Puikman wacht-
te voor Red Stars de eerste seri-
euze tegenstander, die twee sei-
zoenen geleden onder aanvoe-
ring van ex-international Haitze 
de Vries nog beide wedstrijden 
wist te winnen (0-3 en 1-3). Dit 
keer liet de Castricumse lijstaan-
voerder geen spaan heel van de 
gelouterde Haarlemmers. Jasper 
van Schoor en Alwin Esser toon-

den de overmacht aan door in de 
eerste inning ieder twee honk-
slagen te produceren. De in to-
taal negen honkslagen in deze 
inning leidden tot een luxueu-
ze en allesbeslissende 11-0 tus-
senstand.Onderwijl namen de 
frustraties bij Kinheim de over-
hand, resulterend in aanmerkin-
gen op de leiding vanaf de eer-
ste beslissing. De Haarlemse te-
leurstelling bereikte een climax 
toen een reglementaire sliding 
van Maarten de Ruijter beant-
woord werd met natrappen. Een 
dreigende sfeer werd in de kiem 
gesmoord, maar dit incident zet-
te wel de toon voor het restant 
van de wedstrijd.

Coach Niek Kuijs zag vol genoe-
gen aan hoe zijn ploeg verdedi-
gend wederom foutloos speel-
de, met pitcher Joost Kuijs als 
uitblinkende steunpilaar. Daar-
naast was hij positief verrast 
door de krachtige slagploeg. 
Ook toen de laatste innings De 
Vries bij de opponent de heu-
vel betrad, vervolgde Red Stars 
het slaan en scoren, zij het in iets 
mindere mate. Kuijs: ,,We heb-
ben na vier wedstrijden een run-
saldo van 56 voor en 4 tegen. In 
dit soort topwedstrijden laten we 
het aanvallend wel eens afwe-
ten, maar nu klopte alles. Vrij-
wel iedereen stond fa-natiek te 
meppen en bijna zoals gewoon-
lijk kregen we maar één puntje 
tegen.’’  De volgende beproeving 
wacht komende zondag. De nog 
ongeslagen nummer twee, Onze 
Gezellen, neemt het in Haarlem 
op tegen de Castricumse koplo-
per. De eerstvolgende thuiswed-
strijd is zondag 1 juni, om 16.00 
uur tegen Sparks Haarlem.
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Hengelsport 
witwedstrijd
Castricum – Zondag 18 mei 
wordt de eerste witwedstrijd van  
HVC gehouden in het Noord-
Hollandskanaal bij Akersloot. Er 
wordt  van 8.00 tot 11.00 uur ge-

vist op gewicht. Een leefnet is 
verplicht. Zij die aan deze wed-
strijd willen deelnemen dienen 
zich voor 16 mei 20.00 uur op te 
geven bij C. Duinmeijer, via tele-
foonnummer 0251-658999. Ver-
trek zondagochtend om 7.00 uur 
vanaf het parkeerterrein aan de 
Geesterduinweg. 

Café City Darteniers 
naar eredivisie
Castricum - In drie seizoenen is het Café City Darteniers gelukt 
om de hoogste klasse van Dart Vereniging Kennemerland te berei-
ken. Na de kampioenschappen in de derde en tweede divisie werd  
dinsdag de promotie naar de eredivisie gevierd. Theoretisch gezien 
is ook het kampioenschap nog haalbaar. Maar dan moet de laatste 
wedstrijd, aanstaande vrijdag, in en tegen Café De Poort, dik gewon-
nen worden en de koploper Groene Woud 1 met grote cijfers verlie-
zen. Benieuwd hoe het afloopt? Kijk op www.darteniers.nl Op de fo-
to vanaf links: Marcel Speets, Nico Kwanten, Sjaak de Graaf, Alex 
Tromp, René de Jager en Kim Visser.

Castricummers blijven 
scoren bij Let’s Dance
Castricum  -  Dit  weekein-
de stond het jaarlijkse toernooi, 
het ‘Let`s Dance Championship’ 
te Amstelveen op het program-
ma voor de wedstrijddansers 
van de Castricumse dansschool 
Griffioen. Op deze grote wed-
strijd, georganiseerd door Da-
vid Simon, was het dan ook een 
drukte van belang. Paren uit bin-
nen- en buitenland stonden op 
dit evenement aan de start, ge-
jureerd door een internationaal 
jurypanel.
Aan de start in de 21+ klasse 
Ballroom op zaterdagavond 10 
mei, stond danspaar Maurice 
Philipoom en Marieke van Lon-
den. Nadat dit paar zich in een 
open dansklasse goed staan-
de had weten te houden, wis-
ten Maurice en Marieke nu de 
grote finale te behalen. Daar ein-
digden zij in de finale zelfs gelijk  
met een ander paar. Doordat het 

andere paar echter één eerste 
plaats meer kreeg van één jury-
lid, eindigden Maurice en Ma-
rieke op een hele mooie tweede 
plaats en namen die avond het 
zilver mee naar huis.
Zondagmiddag 11 mei was het 
wederom spannend, aan de start 
van de D-klasse Ballroom kwa-
men Dennis Kerdijk en Patricia 
Groenewegen in actie. Ook dit 
paar liet aan de jury goed dan-
sen zien en wist zich in hun klas-
se, naar de finale te dansen, 
waar zij een welverdiende zesde 
prijs mee mochten nemen.
Aan de start van de A-klasse 
Ballroom, de op één na hoogste 
dansklasse van Nederland bij de 
amateurs, kwamen Maurice Phi-
lipoom en Marieke van Londen 
weer in actie. Ook zij behaalden  
de finale, waar zij een mooie zes-
de prijs binnen wisten te slepen.
Nu gaan de wedstrijddansers 

FC Uitgeest door 
naar nacompetitie
Uitgeest - Door met 1-2 van De 
Brug te winnen gaat FC Uitgeest 
verder in de nacompetitie. Inval-
ler Bart Jansen scoorde acht mi-
nuten voor tijd de winnende tref-
fer. Uitgeest wist dat het moest 
winnen om verder te gaan. Trai-
ner Wout Gerrits: ,,Thuis waren 
we niet verder gekomen dan 1-
1. De Brug is een sterke tegen-
stander maar wij zijn net iets 
beter. ’’ Het was al snel duide-
lijk dat Uitgeest meer conditie 
had dan de Haarlemmers. Niet 
zo vreemd want de gemiddelde 
leeftijd lag zeker tien jaar lager. 
Toch werd het in de 30ste mi-
nuut 1-0. Uitgeest besloot gelijk 
om anders te gaan spelen. Ger-
rits: ,,Er was voorin te weinig po-
wer. Rick Jansen kwam er in en 
Bart Jansen kwam in de spits te 
staan. Ze kregen assistentie van 
Koen Cornelissen die heel hard 
gewerkt heeft.’’ De wissel pakte 
goed uit want al na een minuut 
kon Bart Jansen de gelijkmaker 
scoren. In de tweede helft had 
de thuisploeg de grootste moei-
te om het snelle tempo van Uit-
geest te volgen. Gerrits genoot 
daarvan langs de kant. ,We heb-
ben ze kapot gespeeld. Sommi-
ge van die jongens waren in een 
uur zichtbaar ouder geworden.’’ 
Uitgeest werd steeds gevaarlij-
ker en kreeg verschillende mo-
gelijkheden. Door Bart Jansen 
werd het in de 82ste minuut 1-2. 
De Brug probeerde daarna nog 
wel om terug te komen maar de 
achterhoede van Uitgeest kon 
zonder al teveel moeite over-
eind blijven. Gerrits ging met een 
goed gevoel terug naar huis. ,In 
de hitte hebben we goed stand 
gehouden. De Brug staat bekend 
als een fysiek harde ploeg maar 
deze keer viel dat in ieder geval 
mee. Op naar de volgende wed-
strijd.’’
In de nacompetitie, Tweede 
Pinksterdag, moest de ploeg het 

opnemen tegen IVV uit Land-
smeer. Na een spannende wed-
strijd werd het 2-1 voor IVV. Zon-
dag 18 mei wordt de return ge-
speeld in sportpark de Koog 
in Uitgeest. Het was voor bei-
de teams in Landsmeer moeilijk 
voetballen. In de eerste helft wa-
ren de krachtsverhoudingen ge-
lijkwaardig. In de 35ste minuut 
werd het 1-0 na een goed opge-
zette aanval van de thuisploeg. 
Het zou tevens de ruststand wor-
den. Gerrits besloot de opstelling 
iets te wijzigen. Na een vrije trap 
kon de spits van IVV 2-0 scoren. 
Joost Brandjes stond niet goed 
op zijn plek. Verder speelde hij 
een redelijke wedstrijd. Gerrits 
besloot zijn team aanvallender 
te laten spelen. Zo gingen Bart 
en Rick Jansen naar voren. IVV 
kwam onder druk te staan. Na 
goed voorbereidend werk van 
Koen Cornelissen kon Bart Jan-
sen 2-1 scoren. Uitgeest werkte 
hard voor meer maar de achter-
hoede van IVV bleef goed over-
eind. 
Zondag 18 mei is de return in 
Uitgeest. De wedstrijd begint 
om 14.30 uur en de winnaar over 
beide wedstrijden speelt de fina-
le op 25 mei voor promotie naar 
de derde klasse. Als over beide 
wedstrijden nog geen beslissing 
is gevallen is het doelsaldo over 
beide wedstrijden bepalend wie 
er doorgaat. Als ook het doelsal-
do over beide wedstrijden gelijk 
is, valt de beslissing door het ne-
men van strafschoppen. 

Gerrits is vol vertrouwen: ,,Als we 
die twee spitsen goed uitschake-
len is er niets aan de hand. We 
moeten goed met de mogelijk-
heden omgaan en natuurlijk is 
de steun van onze fans zeer be-
langrijk. Ik verwacht veel belang-
stelling op ons hoofdveld. En ho-
pelijk zijn de temperaturen dan 
iets lager dan vandaag.’’

Sterk optreden van Jaimie van Sikkelerus
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus uit MX 
Team Akersloot heeft vorige week zaterdag 
deelgenomen aan de uitwisselingswedstrijd 
van de vier Belgische Bonden op het circuit 
van Genk. Jaimie kwam op het technische 
circuit van Genk sterk voor de dag  en wist 
hier zijn serie winnend af te sluiten. Ook in 
de finale had Van Sikkelerus de snelheid 
er goed inzitten en legde hij beslag op een 
zesde plaats.
Nadat Jaimie in de week voorafgaande aan 
de wedstrijd samen met nog drie Neder-
landse rijders op een aantal circuits in Bel-
gië had getraind, begon hij vol zelfvertrou-
wen aan de dag in Genk. Doordat maar liefst 
56 rijders zich hadden ingeschreven voor 
de wedstrijd, besloot de organisatie om in 
drie groepen te rijden. Jaimie moest in de 
eerste serie starten. De rijder uit Akersloot 
reed een sterke wedstrijd en wist de serie 
winnend af te sluiten.
Jaimie zette zijn goede rijden verder in de fi-
nale want hier wist hij op een hele knappe 

van Griffioen zich helemaal voor-
bereiden op het NK 2008 op 17 
en 18 mei te Amstelveen en zul-
len zij de nodige uurtjes moe-
ten trainen om goed ten tonele 
te verschijnen.

zesde plaats over de finish te komen. De volgende wed-
strijd van Jaimie staat voor aanstaande zondag op het 
programma van het circuit van Veldhoven.
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Fietstochten ‘de acht van KTC’
Heemskerk - De Kennemer 
Toer Club uit Heemskerk die nu 
al 25 jaar actief is in dit gebied, 
organiseert op zondag 25 mei de 
Acht van KTC, een fietstocht met 
drie afstanden te weten 30, 70 en 
100 kilometer.
Deze tochten staan dit jaar ge-
heel in het teken van de ‘Mei-
maand Fietsmaand’.
Men kan kiezen voor een kleine-
re (familie)tocht, een midden- of 
een grotere afstandtocht. In alle 
gevallen zal de spil het clubge-
bouw van IJsclub ‘Kees Jongert’ 
zijn alwaar men enkele keren te-
rugkeert. Zo kan men op elk mo-
ment bedenken of mennog ver-
der wil fietsen of niet.
De routes zijn recent vernieuwd 
waarbij de 70 kilometer de deel-
nemers via de pont Velsen naar 
Bloemendaal leidt langs onbe-
kende paadjes via Vogelen-
zang, Zwaanshoek langs de ve-
le in bloeistaande bollenvelden. 
Via Haarlemmerliede en Spaarn-

dam gaat het dan weer terug 
naar Uitgeest. De 30 kilometer 
is een lusje naar Akersloot, langs 
de polder Boekelermeer en dan 
via Heiloo en Limmen weer te-
rug. Degenen die één van deze 
tochten willen gaan fietsen kun-
nen zich inschrijven in het club-
gebouw van  ‘IJsclub Kees Jon-
gert’. Adelaertlaan te Heems-
kerk, bij fietsknooppunt 41.
Aanmeldingen/starttijden: Voor 
de 100 kilometer tussen 8.30 en 
10.00 uur, voor de 70 kilometer 
tussen 8.30 en 10.00 uur, voor 
de 30 kilometer tussen 9.30 en 
12.00 uur. Sluitingstijd eindcon-
trole: ongeveer 15.30 uur.
Prijzen: NTFU-leden 1,00 euro, 
niet NTFU-leden begtalen 1,50 
euro.
Voor verdere informatie kan 
men zich wenden tot: J. Wijntjes,  
0251-212339 na 19.00 uur of via 
mail jwijntjes@kennemertc.nl    
of kijk op de website www.ken-
nemertc.nl. 

Biljartvereniging WIK

Cor Stroet neemt met zeven 
extra bonuspunten de kop over
Castricum - Een bijzonder pro-
ductieve avond was het voor 
Cor Stroet. Hij moet vijftien drie-
banders maken, maar kwam tot 
een uitzonderlijke prestatie van 
25 caramboles. Dit werd geho-
noreerd met zeven extra pun-
ten boven de tien basispunten. 
Cor steeg met een uitstekend 
moyenne van 0.625 van de zes-
de naar de bovenste plaats. Zijn 
tegenstander was Piet van Leur, 
maar die liet zich niet uit het veld 
slaan en maakte er vijftien van 
de twaalf dat met twaalf punten 
werd beloond, (moyenne 0.375).
Ook Jan Plug haalde alles uit de 
kast en bracht het voor zijn klas-
se (hij moet er zeven maken) 
tot tien caramboles. Met vijf-
tien punten ging Jan naar huis 
en daar kan hij weer een week 
op teren. Anton Steij hield het 
bij zijn opdracht van veertien ca-
ramboles en kreeg dus tien pun-
ten.
Een flinke uitschieter van Peter 
Vos die dik in de winst zat met 
zes bonuspunten. Met achttien 
van de elf caramboles sloot Pe-
ter zijn partij af en dat geeft een 
prettig gevoel. Dat kan in min-

dere mate gezegd worden van 
de hooggeklasseerde Jan Mar-
tens. Jan moet er 29 maken en 
dat maakte hij ook waar tegen 
Peter. Maar bonuspunten za-
ten er dus niet in. Jan moet voor 
één bonuspunt drie caramboles 
meer maken en dat is vaak een 
hele opgave. 
Jan Kamp zat ook in de prijzen 
tegen Peter Weijers. Hier ook 
weer zo’n vergelijkbaar geval. 
Jan moet er dertien en Peter ne-
gentien caramboles. Zij maakten 
er allebei achttien. Jan pakt vier 
bonuspunten en Peter niks. Een 
punt dus onder het basisaantal 
van tien. Gerard de Zeeuw pakte 
tegen Cees Burgmeijer met der-
tien caramboles drie extra pun-
ten en bezet de tweede plaats. 
Cees kwam er met 21 twee te-
kort, maar de schade bleef be-
perkt tot een punt. 
Tot slot verdiende Peter Groe-
nendal twee bonuspunten door 
er drie extra te scoren.
Kees Baars kon tegen Peter met 
een carambole tekort net niet 
aan zijn aantal van negentien 
komen en bleef ook steken op 
negen punten.   

Gratis jeugdtrainingen bij 
AVC voor Dubbele Lus
Castricum - De 29e editie van 
de Dubbele Lus van Castricum 
wordt dit jaar gehouden op za-
terdag 31 mei. Speciaal voor de 
deelnemers aan de jeugdlopen 
organiseert AV Castricum op 
vrijdag 16 mei en dinsdag 27 mei 
twee gratis trainingen. Op die 
manier kunnen de jeugdige deel-
nemers nog beter voorbereid aan 
de start van Castricums bekend-
ste stratenloop verschijnen.  De 
Dubbele Lus kent een groeien-
de populariteit. Ook bij de jeugd 
trekt de stratenloop vele honder-
den deelnemers. Hoewel mee-
doen voorop staat, is een goede 
voorbereiding zeker van belang. 
AV Castricum wil daarbij graag 
helpen en heeft daarom voor 
de deelnemers aan de jeugdlo-
pen onder leiding van deskundi-

ge trainers twee gratis trainingen 
op het programma staan. 
Deze vinden plaats op vrijdag-
avond 16 mei en dinsdagavond 
27 mei, telkens van 18.00 uur tot 
19.15 uur. De trainingen worden 
beide keren gehouden op of na-
bij sportpark De Duinloper aan 
de Zeeweg. Er zal zowel op de 
kunststofbaan als in de duinen 
in de directe omgeving worden 
getraind. Al met al dus voor de 
jeugdlopers een goede gelegen-
heid om de conditie wat extra bij 
te schaven. De jeugdleden van 
AVC kunnen ook hun vriendjes 
en klasgenootjes uitnodigen om 
aan de trainingen mee te doen.

Voor telefonische informatie over 
deze trainingen: Inge Rol; tel. 
(0251)-657750.

Dansen voor 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
Castricum -  Op donderdag 22 
mei van 17.00 tot 18.00 uur is er 
bij dansstudio Fruns aan de Ver-
legde Overtoom 9 in Castricum 
een proefles dansen voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Wynzen Pauzenga, van 
oorsprong fysiotherapeut, orga-
niseert in samenwerking met Inge 
Nel deze dansles. Als er voldoen-
de belangstelling is zal er daar-
na regelmatig dansles worden ge-
organiseerd. De entree is gratis. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding bel Fruns, telefoonnummer 
06-51046044 of stuur een email 
naar info@fruns.nl.

Stralende gezichten na afloop van het WEA Pinkstertoernooi. De jong-
ste jeugd is dolgelukkig met de gewonnen bokaal. 

Ajax-sterren prijzen FCC
Castricum - Niemand minder 
dan Bryan Roy en Bennie Mul-
ler, twee Ajacieden met een gro-
te naam, kwamen persoonlijk 
poolshoogte nemen op het WEA 
Pinkstertoernooi van FC Castri-
cum. Beide ras-Ajacieden geno-
ten met volle teugen en gaven 
de geoliede organisatie een dik-
ke pluim. 
Dat was volkomen terecht, want 
tijdens het drie dagen duren-
de  pinksterweekeinde kwamen 
niet minder dan 154 teams, ver-

deeld over 28 verenigingen, naar 
Noord End. Bij elkaar opgeteld 
bijna 2000 (!) deelnemers. 
Onder zomerse omstandighe-
den genoot jong en oud van 
het geboden spel en was voor-
al de prijsuitreiking bij de jongste 
jeugd een lust voor oog en oor. 

Namens het bestuur van FC 
Castricum kregen de vele vrij-
willigers een groot compliment 
voor alle inspanningen en de ve-
le zweetdruppels.

Wandeling
in duingebied
Castricum - Stichting Ra-
ja heeft op 25 mei weer een 
afwisselende rondwande-
ling uitgezet. Men kan kiezen 
tussen 10 of 18 km. De start 
is aan de achterkant van het 
treinstation te Castricum tus-
sen 10:00 en 13:00 uur.
Het is mogelijk om onderweg 
een puzzeltje op te lossen, 
waarmee men kans maakt op 
een heerlijke taart of één van 
de kleine prijzen.
Deelnemers betalen 4,00 euro,  
en degenen die een duinkaart 
bezitten betalen 3,50 euro. De 
opbrengst gaat naar de straat-
kinderen van India. Dit jaar zal 
er extra veel geld naar projec-
ten voor straatkinderen gaan 
omdat ‘Stichting Muttathara 
helpt Castricum’ de opbrengst 
van de wandeltocht verdub-
belt!
Voor meer informatie of in-
schrijving kijk op www.stich-
tingraja.nl of bel met Ssandy 
Nibbering, tel. 0251-655856.

Hoogvliegers bij Gouden Wieken

Pinksterdubbelvlucht 
Castricum - Pinksterzaterdag 
stonden de duiven van de Gou-
den Wieken in België en Frank-
rijk.  De groep vitesseduiven wer-
den om 7.30 uur gelost in Nijvel 
(220 km  van huis) en ze vlogen 
met een gemiddelde snelheid van 
bijna 90 kilometer per uur huis-
waarts. Winnaar van deze vlucht 
werd Arie Hageman die tevens de 
kampioen van de sprint is gewor-
den. De tweede duif behoorde 
toe aan de combinatie de Graaf 
en de derde plek op het erescha-
vot was voor de combinatie Rij-
kom/Sentveld. Cees de Wildt en 
Jaap Kaandorp werden respec-
tievelijk vierde en vijfde. Het pe-
loton werd aangevoerd door 
John Kool met daarachter Ger-
hard Tromp en Nico de Graaf. De 
liefhebbers van de verre vluch-
ten hadden de vlucht vanuit Ab-

lis (490 km) op het programma 
staan. Verrassende winnaar werd 
John Hardebol die de dagfond-
specialisten voor bleef. Goede 
tweede werd Jaap Kaandorp voor 
Wim Glas. De duiven hadden het 
niet makkelijk met de oostenwind 
en de hoge temperaturen, maar 
Cor Sprenkeling pakte de vierde 
prijs voor Cor Schermer. Ook Ger-
hard Tromp en Piet Verduin zagen 
hun duiven terug in de top tien.
De melker van de week werd 
Sjaak de Graaf die aanvoerder 
van het peloton bleek, met in 
zijn kielzog Cees de Wildt, Anton 
Tromp en Arie Hageman. Hek-
kensluiter deze week werd Frans 
Glas. Niet alle duiven bereikten 
zaterdag hun hok maar op zon-
dagmorgen bleken de laatsten 
gelukkig alsnog de weg naar hun 
huis te hebben gevonden.
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€ 150,-
korting

Wanneer u een airconditioner van 
Carrier, Panasonic of Mitsui 

huurt of least, krijgt u van 
GasNed maar liefst 

€ 150,- retour op 
de installatie-

kosten!

€ 150,-€ 150,-€€ 150,-€ 150,-€

Airco
Voordeelmaanden

www.gasned.nl

bij het huren of leasen 
van een airconditioner
 van de merken Carrier,        
   Panasonic of Mitsui!

Castricummerwerf 49, 1901 RV Castricum 
Tel. (0251) 652 924 
www.lammers-toepoel.nl 

Uw airco-specialist:

Visgilde Recept van de Week
Pangasius met gedroogde 
tomaat en basilicum 
Ingrediënten:
* 4 pangasiusfi lets
* 1 fi jngesneden sjalotje
* 4 gedroogde tomaten
* 4 tomaten
• 4 eetlepels geroosterde 
  pijnboompitten
* verse basilicum
* 6 eetlepels olijfolie
* 3 eetlepels witte wijnazijn
* witte peper
* zout
* mosterd

Bereidingswijze:
* Verwarm de grill voor.
* Vet het rooster met wat olie
  in en leg de fi lets 8-10 

   minuten onder de grill. 
   Tussentijds keren.
* Snijd de gedroogde tomaten
  in reepjes. De verse tomaten
  in heel kleine blokjes.
* Maak een dressing van olijf-
  olie, witte wijnazijn, witte 
  peper, zout en mosterd. Voeg
  het sjalotje, de gedroogde 
  tomaten, verse tomaten en
  pijnboompitten toe. Verwarm
  de dressing tot lauw, voeg de
  basilicum toe en giet dit over
  de gegrilde pangasius.
* Garneren met citroen en 
  basilicum.
* Lekker met pasta en salade.

 

Castricummerwerf 49, 1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

Achter vanaf links: Tim Scheerman, Merel Groen, Luke van Unen, Tim Waagmans, Tim Jonkman en Amber 
Rohof. Voor: Kootje Limmen en David Mooy. Yannick Wishaupt ontbreekt op de foto.

Vitesse F11 snijdt kampioenstaart aan
Castricum - De dames en he-
ren van Vitesse’22 F11 zijn in de 
voorjaarscompetitie geëindigd 
op de eerste plaats net voor Lim-
men F8.  De hele competitie werd 
er niet verloren al was het in de 

onderlinge wedstrijd tegen Lim-
men wel heel spannend en werd 
het toen 2-2. De voorlaatste wed-
strijd kon het gebeuren en waren 
de bloemen al gehaald, ‘voor het 
geval dat’. Tegen Ado F14 liet Vi-

tesse er geen gras over groeien 
en bonden zij ook de Heemsker-
kers aan de zegekar. Omdat Lim-
men gelijkspeelde, was Vitesse 
offi cieel kampioen en kon ook de 
taart aangesneden worden.

Castricum - Het is zaterdagochtend rond acht uur. De wekker gaat. 
Je bent 15, en hoeft niet naar school, niet naar je werk en je hoeft nog 
lang niet te voetballen. Toch sta je op. Alleen maar om ervoor te zor-
gen dat je om 9 uur op het voetbalveld staat, kant en klaar in scheids-
rechtersoutfi t, om een wedstrijd van de E- of de F-pupillen in goede 
banen te leiden. In weer en wind! Soms baal je daar wel eens van, maar 
je doet het trouw en de club kan altijd op je rekenen. Dat geldt in ie-
der geval voor de drie jeugdspelers van de maand mei: Ruben Kamst, 
Peter Hes en Gijs Vermeulen. Ook op toernooien staan de drie pa-
raat voor de club. Het is ook best leuk om voetballertjes van 7-10 jaar 
de spelregels bij te brengen en het spel in goede banen te leiden. De 
club is ze dankbaar voor hun trouwe werk. Daarom krijgen deze spe-
lers van de maand mei een ijsbon van Marx O Larry’s als welverdien-
de beloning voor hun prestaties als scheidrechter op de voetbalvelden 
van FC Castricum. 

Scheidsrechters als speler 
van de maand mei bij FCC

Eerste jeugd-
viswedstrijd 
H.V.C.
Castricum - Vrijdagavond 16 
mei organiseert Hengelsport-
Vereniging Castricum (HVC) de 
eerste jeugdviswedstrijd van het 
seizoen. Er wordt van 19.00 tot 
20.30 uur gevist in de vijver aan 
de Henri Dunantsingel. Bij het 
dichtzitten (kroos) wordt uitgewe-
ken naar de Casimirvijver.  Vanaf 
18.30 uur kunnen de plaatsnum-
mers (loting) worden afgehaald 
aan de waterkant. De wedstrijd 
is bestemd voor de jeugdleden 
van de HVC. Er wordt gevist in 

twee leeftijdscategorieën: van 
zeven tot en met tien jaar en van 
elf tot en met veertien jaar.  De 
deelnemers kunnen lid worden 
door een jeugdvisvergunning te 
kopen bij hengelsportwinkelier 
Van Leeuwen aan de Dorps-
straat 12. De deelname aan de 
jeugdviswedstrijden is gratis. De 
hengelsportvereniging zorgt voor 
de inwendige mens. Na afl oop 
is de prijsuitreiking op basis van 
het aantal gevangen vissen en de 
leeftijdscategorie. De deelnemers 
dienen een emmer mee te nemen 
om de gevangen visjes tijdelijk in 
te bewaren. Voor meer informatie 
over het jeugdvissen kan men 
terecht bij de jeugdcommissie: 
Henk Serlijn, tel. 0251-656400. 
Zie ook www.hsvcastricum.nl.



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Kultuurhuis gaat Nieuw 
Geesterhage heten
Het sociaal cultureel centrum dat gebouwd 
wordt op de plek van het huidige Geester-
hage gaat Nieuw Geesterhage heten. De 
jury koos deze naam uit de vele inzendin-
gen voor de prijsvraag ‘Verzin een nieuwe 
naam voor het Kultuurhuis’. Bij elkaar 
werden 214 namen aangedragen door in 
totaal 118 personen. Vrijdag is de nieuwe 
naam bekendgemaakt. Twee winnaressen 
kregen daarbij hun prijs: elk een theaterbon 
van 250 euro. 

De jury koos voor de naam Nieuw Gees-
terhage vanwege de bekendheid die er al 
is met de naam Geesterhage. Verschillende 
inzenders gaven aan deze naam graag te-
rug te zien.

In Nieuw Geesterhage komen onder meer 
Toonbeeld, Viva! Zorggroep, Openbare Bi-
bliotheek Castricum, Stichting Welzijn Cas-
tricum en stichting Geesterhage. Ook vindt 
er woningbouw plaats.

Van links naar rechts: van T. Kenter (voorzitter stichting Geesterhage), de prijswinna-
ressen mevrouw N.J. Schreuder en mevrouw A. Graumans en wethouder en jurylid C. 
Portegies.

ANJERACTIE 
2008
De Anjeractie 2008 wordt dit jaar in de 
week van 19 mei t/m 24 mei gehouden. 
Net als in voorgaande jaren wordt gecol-
lecteerd door de leden van culturele vereni-
gingen en instellingen. De inkomsten die 
via de Anjeractie worden verkregen, wor-
den volledig uitgekeerd aan subsidies ten 
behoeve van de cultuur en het natuurbe-
houd in Nederland, ook in deze gemeente. 
Meer dan 3000 projecten per jaar krijgen 
op die manier een kans.
Een extra stimulans gaat uit van de regeling 
dat direct een deel van de netto-opbrengst 
onder de in de gemeente collecterende ver-
enigingen kan worden verdeeld. Dit deel 
bedraagt 33 1/3 %. De Anjeractie is een 
geweldige kans voor onze verenigingen om 
hun financiële ruimte te vergroten.

Voor de premieregeling geldt als regel, dat 
direct na de collecte tot uitkering van de 
premie mag worden overgegaan, waarna 
de netto-opbrengst aan het Anjerfonds 
Noord-Holland wordt overgemaakt.
Burgemeester Emmens-Knol hoopt dat de 
inspanningen van de verenigingen op sym-
pathie en financiële bijdrage van de bewo-
ners kunnen rekenen en vraagt u ook dit 
jaar deze collecte te steunen.

Gemeenteraad organiseert 
inloopavond op 29 mei 
Geef uw mening 
over de Voor-
jaarsnota 2008
Ter voorbereiding op de raadsdiscussie 
over de voorjaarsnota willen de fracties in 
de gemeenteraad van Castricum graag uw 
mening horen over de voorjaarsnota 2008. 
Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om 
op donderdag 29 mei van 19:30 tot 21 .00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in 
te spreken over de beleidsmatige uitgangs-
punten voor 2009. Op de avond van 29 
mei vindt geen besluitvorming plaats. Dat 
gebeurt in de raadsvergadering van 12 
juni.

Tijdens de inloopavond proberen de fracties 
zo veel mogelijk informatie te verzamelen 
die zij kunnen gebruiken bij de behandeling 
van de voorjaarsnota in de raadsvergade-
ring van 12 juni 2008. Van iedere fractie 
is minimaal een vertegenwoordiger aanwe-
zig. Bewoners en organisaties krijgen vijf 
minuten de gelegenheid om in te spreken 
en hun mening kenbaar te maken. 

Voorjaarsnota:
belangrijk beleidsstuk 
In de voorjaarsnota 2008 wordt een inhou-
delijk en financieel meerjaren beeld gepre-
senteerd dat een basis vormt voor de be-
groting 2009. Het belangrijkste onderdeel 
in de voorjaarsnota is het bepalen van de 
uitgangspunten voor het beleid in 2009. 
Deze uitgangspunten worden vervolgens 
door het college uitgewerkt in de begroting 
2009. De Voorjaarsnota 2008 is te lezen 
op www.castricum.nl en ligt ter inzage in 
de gemeentelijke locaties te Castricum en 
Limmen en de bibliotheken in Akersloot en 
Limmen.

Inspreken?
Insprekers kunnen zich tot en met dinsdag 
27 mei aanmelden bij de griffie (Tjaard 
Heikens: (0251) 661277 of Han van Spijker 
(0251) 661370, onder vermelding van het 
onderwerp. Per organisatie kan één verte-
genwoordiger inspreken. 

Extra raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op 12 juni over 
de voorjaarsnota. Deze openbare vergade-
ring begint om 17:00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis en kan door iedere 
belangstellende worden bezocht.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
250408 Dorpsstraat 53 in Castricum

Het realiseren van een opslagruimte ten be-
hoeve van het restaurant (legalisatie)

280408 Plantraam 13 in Limmen
Het vergroten van de dakkapel
Plantraam 15 in Limmen
Het vergroten van de dakkapel
Rijksweg 26 in Limmen
Het plaatsen van een erfafscheiding

290408 Ravelstraat 12 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw
Vuurbaak 42 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping

060508 Kerkweg 1 in Limmen
Het uitbreiden van de winkel (op de verdie-
ping)
Tulpenveld 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het bouwen van een woning en een garage/
berging
Sportlaan 14 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Zeeweg/strandplateau in Castricum
Het plaatsen van een perscontainer
Alkmaarderstraatweg 59 in Castricum
Het plaatsen van een schuur/berging en het 
plaatsen van dierenverblijven en een erfaf-
scheiding
Julianaweg 12 in Akersloot
Het vergroten van de berging
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het slopen van de woning en de 2 schuren

070508 Louise de Colignystraat 8 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Zeeweg 40 (strand) in Castricum
Het plaatsen van containers

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 15 mei 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
Alkmaarderstraatweg 59 in Castricum

Het plaatsen van een schuur/berging en het 
plaatsen van dierenverblijven en een erfaf-
scheiding

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Duinenbosch 3 in Bakkum

Het realiseren van een theehuis

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
070508 Prinses Margrietstraat 31 in Castricum

Het plaatsen van een schuur
080508 Heemstederweg 4-6 in Castricum

Het realiseren van bedrijfsruimte ten behoeve 
van het wormencultuurbedrijf
Johan Willem Frisostraat 9 in Castricum
Het plaatsen van een balkonhek
Stetweg 66 in Bakkum
Het uitbreiden van de bedrijfsruimte
Voorweide 50 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Voorweide 56 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

090508 Molenweide 26 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
Schoutenbosch 85 in Castricum
Het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen
Schoutenbosch 87 in Castricum
Het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen
Startingerweg 42 in Akersloot

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
Raadsplein
22 mei 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Beeldkwaliteitsplan Geesterduingebied
19:30 - 20:15 Tussenrapportage integrale veiligheid
19.30 - 20:30 1e Bestuursrapportage
20:15 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 8 mei 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad 
f. Vaststellen Plan van Scholen (St. Het Kleurenorkest)
g. Burgerjaarsverslag 2007

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Initiatiefvoorstel GroenLinks en CKenG
21:30 - 22:00 Klachtenverordening
21:30 - 22.30 Visie Oude Haarlemmerweg

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Jaarrekening 2007
b. Kennisname van het Burgerjaarsverslag 2007 

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

Start werkzaamheden aan het 
Bakkerspleintje te Castricum
De Aldi opent op 14 mei de deuren van 
haar nieuwe locatie aan de Puikman 1. Hier 
zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig 
om veilig boodschappen te kunnen doen.
Het parkeerterrein op het bestaande Bak-
kerspleintje wordt vanaf 19 mei afgesloten 
en verwijderd. Op deze datum starten de 
sloopwerkzaamheden van het pand waarin 

de Aldi was gehuisvest.

Wij vragen u om na 19 mei niet langer ge-
bruik te maken van het parkeerterrein en 
een eventueel daar eerder geparkeerde 
auto weg te zetten
Geadviseerd wordt om gebruik te maken 
van de parkeermogelijkheden op De Brink.

Agenda Raadsactiviteiten 15 mei 2008
Tijd Onderwerp
19: 00 - 20:30 Voorjaarsnota en 1e bestuursrapportage: technische vragen
20:30 - 21:15 2e tussenrapportage Masterplan inbreidingen
21:15 - 22:00 1e tussenrapportage kadernota buitengebied



Het plaatsen van een garage
Oude Haarlemmerweg 44 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Kastanjelaan 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Van Bergenlaan 2 in Castricum
Het vergroten van de badkamer
Visweg 71 in Limmen
Het realiseren van een kantoor/archiefruimte
Molenlei 12 in Akersloot
Het realiseren/bouwen van een bedrijfsverza-
melgebouw
Meester Ludwigstraat 6 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

aanlegvergunningen
290408 Het perceel gelegen tussen de Buurtweg 45 

en 49 in Akersloot (sectie A nr 2854)
Het ophogen van het gehele perceel

vrijstellingen artikel 19 wet Op de
ruimtelijke Ordening
140508 Boekel 7a in Akersloot

Het toestaan van mantelzorg (inpandig)

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

apv-vergunningen (Overigen)
Motortoertocht ‘Aquilae’ (13-05-2008)
Toestemming is verleend aan de heer V. Streekstra in 
Hoofddorp voor het houden van de motortoertocht 
‘Aquilae” op 17 mei 2008.
Ontheffing Sluitingsuur Castricumse Rugby club (09-
05-2008)
Aan het bestuur van Cas RC is ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de nacht van 24 op 25 mei 2008 
tot 02.00 uur.

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. 

Ontwerp bestemmingsplan “buitenge-
bied limmen achterweg 15-17”
Ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
Limmen Achterweg 15-17” vanaf 15 mei 2008 voor een 
periode van 6 weken ter inzage bij de sector Ruimte, 
Zonnedauw 4 in Limmen. De sector Ruimte is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 
uur. Tevens ligt een exemplaar van dit bestemmingsplan 
buiten kantooruren ter inzage bij de Bibliotheek Limmen, 
Zonnedauw 2 te Limmen. Desgewenst kan het plan op 
afspraak, buiten de reguliere openingstijden worden in-
gezien. U dient hiervoor een afspraak te maken met de 

heer B. Visser (0251) 661153.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de per-
celen Achterweg 15-17 en de tussenliggende gronden. 
Het bestemmingsplan betreft een verbetering van de 
ruimtelijke omgeving op de percelen Achterweg 15-17 
te Limmen door het oprichten van een vrijstaand woon-
huis en het verwijderen van overbodige agrarische be-
drijfsopstallen en bijbehorende verharding.

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen, naar keuze:
- schriftelijk bij de gemeenteraad van Castricum, Raad-

huisplein 1, 1902 CA Castricum, of
- mondeling na telefonische afspraak met de heer B. 

Visser, (0251) 661153. 
Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig ver-
slag gemaakt.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

verOrdening tegemOetkOming kOsten
kinderOpvang
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 
mei 2008 de Verordening Tegemoetkoming Kosten Kin-
deropvang heeft vastgesteld. 

In de Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderop-
vang zijn bepalingen opgenomen over de verlening, de 
voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoet-
koming in de kosten van kinderopvang.

De verordening treedt in werking op 23 mei 2008.

De verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage 
bij de informatiebalie van het gemeentehuis van Castri-
cum en in de locatie te Limmen. Inlichtingen hierover 
kunt u krijgen bij de heer P.L.D.M. van Linden, (0251) 
66 12 45. 

Binnen zes weken na datum van deze publicatie van 
deze besluiten, kunnen belanghebbenden schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Castricum, Adres: Postbus 
1301, 1900 BH CASTRICUM.

afstemmingsverOrdening wet werk
en bijstand
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 mei 
2008 de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 
heeft vastgesteld. 

In de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, 
zijn bepalingen opgenomen over de verlaging van de 
uitkering in het geval de verplichtingen die aan de uitke-
ring verbonden zijn, niet zijn nagekomen

Bovenstaande verordening is noodzakelijk voor de uit-
voering van de Wet werk en bijstand. Het uitvoeringsor-
gaan is verplicht om deze verordening vast te stellen.

verOrdening cliëntenparticipatie wet
werk en bijstand
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 
mei 2008 de verordening cliëntenparticipatie Wet werk 
en bijstand heeft vastgesteld. 

In de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bij-
stand is geregeld op welke wijze de belangen van de 
personen die gebruik maken van een uitkering op grond 
van de Wet werk en bijstand worden behartigd.

Bovenstaande verordening is noodzakelijk voor de uit-
voering van de Wet werk en bijstand. Het uitvoeringsor-
gaan is verplicht om deze verordening vast te stellen.

re-integratieverOrdening wet werk
en bijstand
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 mei 
2008 de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 
heeft vastgesteld. 

In de Re-integratieverordening zijn bepalingen opgeno-
men over de inzet van instrumenten die kunnen leiden 
tot werkaanvaarding of tot sociale activering.

Bovenstaande verordening is noodzakelijk voor de uit-
voering van de Wet werk en bijstand. Het uitvoeringsor-
gaan is verplicht om deze verordening vast te stellen.

Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 
23 mei 2008.

Bovengenoemde verordeningen liggen voor een ieder 
kosteloos ter inzage bij de informatiebalie van het ge-
meentehuis van Castricum en in de locatie te Limmen. 
Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij mevrouw M. de 
Graaf (0251) 66 12 35. 

Binnen zes weken na datum van deze publicatie van 
deze besluiten, kunnen belanghebbenden schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Castricum, Adres: 
Postbus 1301, 1900 BH CASTRICUM.

Castricum, 14 mei 2008

Boerencampings tjokvol 
tijdens pinksterweekend
Castricum - Op de boerencampings in Castricum en omgeving was 
geen plekje meer te vinden in het pinksterweekend. Vele tientallen 
toeristen werden doorverwezen. Ook op de grote campings was geen 
plaats meer vrij. Op de foto de boerencamping Ormsby Field van de 
familie Veldt aan de Hollaan in Castricum, waar de gasten genoten van 
het zomerse weer. Foto: Giel de Reus.

Cursus vogels herkennen
Castricum - Bij Plusactiviteiten 
Bonhoeffercollege kan men vo-
gels leren herkennen: Vogels in 
het voorjaar en de zomer, een les 
door ornitholoog Peter Mol van 
19.00 tot 21.30 uur op donderdag 
15 mei en een excursie op zater-
dag 17 mei van 9.00 tot 12.00 uur 
(fiets en verrekijker meenemen).
Als tijdens het voorjaar het eerste 
groen begint te ontluiken, komt 
ook de vogelwereld in beweging. 
Veel vogels die bij ons de winter 
doorbrengen trekken weer weg. 
Daarvoor in de plaats komen de 
zomervogels. Bovendien trekken 
veel vogelsoorten uit het oosten 
en hoge noorden door het land. 
De beginnende vogelliefheb-
ber duizelt het in deze tijd van de 
veelsoortige zang die overal klinkt 

en het herkennen van deze vogels 
blijkt in de praktijk lastig te zijn. 
In deze cursus wordt de onerva-
ren vogelkijker op weg geholpen 
om meerdere soorten vogels in de 
wijdere omgeving te herkennen. 
De cursusprijs is inclusief sylla-
bus.
Informatie en inschrijving 0251–
671837 (bereikbaar vanaf woens-
dag 14 mei), via info@plusacti-
viteiten.nl of kijk op de website 
www.plusactiviteiten.nl.
In de cursus komt op donderdag 
het theoriegedeelte aan de orde 
in het Bonhoeffercollege en op 
zaterdag gaat men de vogels op-
zoeken in de duinen in de omge-
ving van Castricum. De plaats van 
vertrek wordt tijdens de les afge-
sproken. 

Top 100 aller tij-
den live bij Bobs
Uitgeest - Zondag 25 mei is het 
zover! Dan is het weer tijd voor 
de Top 100 aller tijden live.
Negen uur lang live, de 100 
grootste hits van de afgelopen 
jaren, gespeeld door de beste 
bands uit Noord-Holland. 
Dit jaar staan Shoreline, Fether-
lite, Bob and the Blueband, Pa-
radise en Headline klaar om de 
bezoekers van 15.30 uur tot 1.00 
uur te voorzien van muziek. 
Alle bezoekers krijgen bij bin-
nenkomst een lijst met alle num-
mers die gespeeld worden. 
Tickets voor de Top 100 kosten in 
de voorverkoop 15,00 euro en zijn 
online te bestellen op www.bobs.
nl en verkrijgbaar bij de receptie 
van Bob’s Party Palace Uitgeest. 


