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Woudvruchtenvlaai
heerlijk fris, met frambozen,
bramen, zwarte bessen
en aardbeien
8 personen, voor € 7,95

Bloembakkenweg is verleden tijd

Gehele Soomerwegh 
voorzien van stil asfalt
Castricum - Het is even een 
flinke uitgave, maar daar krijg je 
dan ook wel iets voor terug. Het 
college van B. en W. heeft beslo-
ten dat de gehele Soomerwegh 
voorzien wordt van fluisterasfalt. 
Bovendien krijgt de toegangs-
weg naar het dorp een flinke op-
knapbeurt. 

Bewoners van de Offenbachflat,  
de Händelstraat, en de bewo-
ners van de huizen van Planten-
hove en Bloemgaarde die aan 
de zijde van de Soomerwegh 
wonen, kunnen opgelucht adem 
halen. Hun wens om ook het 
middengedeelte van de Soo-
merwegh van stil asfalt te voor-
zien is gehonoreerd door de ge-
meente. Paul de Kruijf, die het 

voorstel voor zijn rekening heeft 
genomen, vertelt: “Er is besloten 
dat de werkzaamheden aan zul-
len sluiten met die van het ge-
deelte van de C.F. Smeetslaan 
naar de Oranjelaan. Dat wordt 
wel het najaar. Bovendien wordt 
de weg smaller gemaakt en 
verdwijnen alle bloembakken. 
Hierdoor zal de uitstraling van 
de weg flink verbeteren. Al eer-
der zijn er plannen geweest om 
de weg op te knappen, maar het 
financiële aspect weerhield vo-
rige colleges daarvan. Het hui-
dige college is wel bereid de za-
ken eens goed aan te pakken.” 
De bloembakken zijn in het ver-
leden neergezet om een rij-
strook af te sluiten van de twee-
baansweg. 

In de Offenbachflat hangt on-
dertussen een feestelijke stem-
ming. Bewoner Cees de Ruij-
ter, die zich samen met ande-
re omwonenden sterk maak-
te voor het stille asfalt voor zijn 
huis, vertelt: “Het burgerinitia-
tief loont dus wel. Soms komen 
besluiten die door de bestuur-
ders worden genomen bij bur-
gers niet altijd logisch over en 
dat was nu ook het geval. De 
Soomerwegh kreeg stil asfalt, 
maar het stuk waar de wonin-
gen staan zou worden overge-
slagen.  Blijkbaar luistert dit col-
lege wel naar steekhoudende 
argumenten van burgers. Ik vind 
dat een grote pluim waard!” 

Ali B komt naar Limmen!
Limmen - Op zaterdag 7 juni 
verzorgt Ali B een optreden tij-
dens een groot evenement voor 
jongeren in Limmen, in het park 
bij de Vuurbaak.
Het evenement is een initiatief 
van NTI-NLP in Limmen. Al ja-
ren verzorgt NTI-NLP één keer 
per jaar een evenement voor vol-
wassenen en dit keer is het de 
beurt aan jongeren, aldus op-
richter Bouke de Boer. Het spek-
takel vindt plaats in een circus-
tent. Het ochtendprogramma 
vindt plaats van 9.30 tot 12.30 
uur en staat helemaal in het te-
ken van de kinderen van 6 tot en 
met 14 jaar met hun ouders. Het 
middagprogramma is van 13.30 
tot 16.30 uur en is speciaal voor 

jongeren en volwassenen van-
af 15 jaar.
Beide programma’s staan ga-
rant voor een dag vol plezier, sa-
menzijn, inspiratie en specta-
culaire slotoptredens met on-
der anderen Ali B! Verder inter-
views en optredens van jonge-
ren. Het publiek kan leren jong-
leren met een echte jongleur, er 
is een panna voetbaloptreden en 
nog veel meer. De opbrengsten 
van het evenement gaan naar de 
NTI-NLP Foundation, een stich-
ting die kinderen in de leeftijd 
van 0 tot en met 18 jaar helpt 
hun ontplooiingsmogelijkheden 
te verbeteren. Meer informatie 
over dit evenement is te vinden 
op www.ntinlp.nl. 

Tentoonstelling over de 
Maer- of Korendijkroute
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat tijdens de zomermaanden 
in het teken van de uitgave van 
een nieuw wandelgidsje door 
de gemeente Castricum, met als 
motto ‘Wandelen door de Heer-
lijkheid Castricum - Maer- of Ko-
rendijkroute’. 
Een gelijknamige tentoonstelling 
laat natuurlijke en cultuurhistori-
sche beelden zien van de duin-
rand, het polderland en een rus-
tiek dorpsgedeelte van Castri-
cum. Slingerende sloten en sub-
tiele hoogteverschillen verraden 
de grillen van de legendarische 
Oer-IJ-delta. Ook is er een door-
lopende diapresentatie te zien 
met als titel ‘Duingeheimen’. 

De open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehou-
den op zondag 1 juni van 11.00-
16.00 uur in het Historisch In-
formatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg. De leden van 

de werkgroep zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden over de 
geschiedenis van Castricum en 
Bakkum of over familieleden. 
Daarvoor is echter meer gele-
genheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30-21.30 
uur.  

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
®
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 31 mei 18.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. dameskoor Bethle-
hem. Voorganger pastoor L. Ver-
gara.
Zo. 1 juni 9.30 uur: Eucharistievie-
ring met samenzang. Voorganger 
pastoor L. Vergara.
11.00 uur: Eerste Heilige Commu-
nieviering m.m.v. ‘De Sterretjes’. 
Voorgangers pastor G. Huisman 
en 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. 31 mei 19.00 uur: Woord- 
en gebedsdienst m.m.v. cantorij.
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 1 juni 11.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. herenkoor. Voor-
ganger pastor Rivas.
De viering door de week is op 
woensdagmorgen om 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 1 juni Dorpskerk 10.00 uur:  
Ds. M. Beitler m.m.v. koor ‘De 
straatklinkers’ Dit is een bijzonder 
koor dat bestaat uit daklozen uit 
Amsterdam. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uitge-
zonden door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Geslo-
ten.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 1 juni 10.00 uur: Stephan Ba-
rendse uit Amsterdam. Heilig 
Avondmaal.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-

Doktersdiensten

Kerkdiensten

H u i s a r t s e n  C a s t r i c u m , 
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.

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

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

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

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

Apotheek Akersloot,  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: Er kunnen alleen af-
spraken gemaakt worden na te-
lefonische aanmelding op num-
mer 0251-658787.

Akersloot: Voor een afspraak 
bellen naar  0251-312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Hogeweg 9, tel. 0251-310406, 
b.g.g. 0251-251500.

Sociaal Raadslieden Castri-
cum voor advies en hulp bij in-
vullen van formulieren van be-
lastingen, kwijtscheldingen, ar-
beidskwesties en huursubsidie. 
Voor een afspraak bellen naar 
0251-257157.

Belangrijke mededelingen 
van de Castricumse huisart-
sen - afwezigheid i.v.m. vakan-
tie:

A. Leemhuis: 16 juni t/m 4 juli, 
Dorcamp 1, 654540 (spoednum-
mer 657657); herhaalreceptenlijn 
654874 blijft open!
M. Doeksen en J. Tromp: 30 
juni t/m 18 juli
Henri Schuytstraat 7, 653847 (re-
ceptenlijn 674715, spoednummer 
06-22911203).
D. Coppoolse: 30 juni t/m 18 
juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652354 
(spoednummer 673449).
N. Remmelswaal: 30 juni t/m 
18 juli
de Loet 15, 653050 (spoednum-
mer 671111). 
P. Buitenhuis: 7 juli t/m 25 juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652289 
(spoednummer 671794).

M. Bakker: 21 juli t/m 8 au-
gustus 
Kortenaerplantsoen 46, 654246 
(spoednummer 06-22565848).
J. Mohammadnia: 21 juli t/m 
8 augustus 
Fien de la Marstraat 9, 676542 
(spoednummer 676043).
W. de Groot en J. den Herder: 
21 juli t/m 8 augustus
1e Groenelaan 12a, 652428 
(spoednummer 670402, recep-
tenlijn 674319).

Let op: de waarneemregeling 
voor de afwezige huisartsen 
is voorlopig met ingang van 
deze zomervakantie in be-
langrijke mate gewijzigd!

Voor de praktijken Bakker, Bui-
tenhuis, Coppoolse, Leem-
huis, Mohammadnia en Rem-
melswaal geldt de gebruikelij-
ke regeling, d.w.z. bij afwezig-

heid van een huisarts kan een 
beroep worden gedaan op een 
van de aanwezige artsen uit de-
ze groep.

Voor de patiënten van de prak-
tijken Doeksen/Tromp en de 
Groot/den Herder geldt dat de-
ze praktijken voor elkaar onder-
ling waarnemen, d.w.z.  dat bij 
een gesloten praktijk alleen een 
beroep kan worden gedaan op 
de andere praktijk!

Algemene infolijn Castricum-
se huisartsen: 0251-658686

In de avond-,  nacht- en week-
enddienst geldt de gebruikelij-
ke dienstregeling via de Huis-
artsenpost te Beverwijk: 0251-
265265
Herhaalrecepten
De huisartsen verzoeken in ver-
band met de te verwachten druk-

te de herhaalrecepten ruim op 
tijd bij de eigen huisarts aan 
te vragen.

Het verwerken van herhaalre-
cepten door een waarnemen-
de praktijk heeft in het verleden 
voor onnodige belasting van de 
telefoonlijnen geleid en daarmee 
tot belemmering van de normale 
bereikbaarheid.

Voor de patiënten van de praktijk 
Doeksen/Tromp en de Groot/den 
Herder geldt dat zij herhaalre-
cepten bij afwezigheid van de ei-
gen huisarts kunnen aanvragen 
via de receptenlijn van de andere 
praktijk. Onderlinge waarneming 
alleen op afspraak (dus geen vrij 
spreekuur).

In de praktijken is nadere uitge-
werkte informatie over de waar-
neemregeling aanwezig.

diensten voor alle groepen van de 
basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 1 juni 10.00 uur: Geen dienst.

H. Cornelius Parochie Limmen
Za. 31 mei 19.00 uur: Eucharistie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.
Zo. 1 juni 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met kinderkoor. 
Viering en toediening Eerste H. 
Communie. Voorganger pastor J. 
Olling. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 1 juni 10.00 uur: Ds. v.d. Wind. 
Heilig Avondmaal.  
 
R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 31 mei 19.00 uur: Eucharistie-
viering met aquariuskoor. Voor-
ganger vicaris G. Geukers.
Zo. 1 juni 10.00 uur: Familievie-
ring met kinderkoor. Voorganger 
pastor W. van Schie.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 30 mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Za. 31  mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang.
Zo. 1 juni 10.00 uur: Eucharistie-
viering met Laus Deo heren, kin-
derkerk en jongerengroep. Kof-
fiedrinken in de Klop.
Do. 5 juni 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Belangrijke mededelingen huisartsen

Introductieles 
Nordic Walking
Akersloot - Nordic Walking 
Akersloot geeft een introductie-
les op zaterdag 31 mei om 11:00 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
het Johanna’s Hof. De kosten 
zijn 6,00 euro inclusief het ge-
bruik van de poles. 
Er is ook op de donderdagavond 
een Nordic wandelgroep gestart 
om 19:00 uur. Er wordt gestart 
op verschillende locaties. 
Voor verdere informatie bel of 
mail 0251-318251/0623258001 
of info@nordicwalkingakersloot.
nl of kijk op de website www.
nordicwalkingakersloot.nl.

Zomeravond-
competitie start 
bij HSV Castricum
Castricum - De zomeravond-
competitie is weer gestart. Vrij-
dag 30 mei wordt er gevist in 
de Trompvijver bij De Santmark. 
Aanvang van de wedstrijd is 
19.00 uur. 
Deelnemers dienen zich te mel-
den aan de waterkant. Een leef-
net is verplicht. Voor meer infor-
matie: c.duinmeijer@casema.nl 
of tel.658999.  
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Verschijning wekelijks op 
woensdag of donderdag in:

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

-Uitgeester Courant:
Uitgeest

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

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 06-12930�22
Annette Visser 06-�5733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker :
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-67��33
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.�00 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum   
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van ad-
vertenties en/of teksten uit de-
ze uitgave is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestem-
ming van de uitgever

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

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

Kwaakexcursie met boswachter
Castricum - Woensdag 4 ju-
ni gaat de boswachter van het 
PWN met deelnemers op zoek 
naar kikkers en padden. De ex-
cursie start om 14.00 uur bij Be-
zoekerscentrum De Hoep in Cas-
tricum aan de Zeeweg. 
Vandaar gaat het naar plekken 
waar de amfibieën voorkomen en 
waar ze hun eitjes afzetten. Hier 
begint het boeiende verhaal van 
de kikkers, padden en salaman-
ders. Aanmelden via www.pwn.
nl/activiteiten of 0900-7966288. 
De excursie is geschikt voor alle 
leeftijden en gaat alleen door bij 
voldoende deelname.
De lente is in ons land en dat 
betekent dat amfibieën uit hun 
holletjes komen om zich voort 
te gaan planten. De boswach-

ter gaat onder andere naar een 
paddenpoel waar hij alles ver-
telt over het leven in een pad-
denpoel en over de vele vijanden 
die de dieren vanaf hun geboor-
te hebben. 
Hij laat zien welke maatregelen 
er zijn genomen om de dieren te 
beschermen en te laten voort-
planten. En wat de verschillen 
zijn tussen kikkers en padden en 
salamanders en waarom ze nut-
tig zijn. 
Voor kinderen neemt de bos-
wachter schepnetjes, glazenpot-
ten en zoekkaarten mee, zodat 
ze goed kunnen zien wat er alle-
maal leeft in een paddenpoel. De 
kosten bedragen 1,50 euro voor 
een kind en 3,50 euro voor een 
volwassene.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-05-2008: Irem Naz, dochter 
van H. Demirel en  D. Karabiçek,  
geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
19-05-2008: Sophie Ellen, doch-
ter van M. Helsloot en K.S. van 
Hoven, geboren te Akersloot.
Wonende te Limmen:
14-05-2008: Lynn Maria Geer-
truida, dochter van J.P.T. Nijman 
en I.J.M. Dekker, geboren te Alk-
maar. 16-05-2008 Britt, doch-
ter van M.G.P. Kerssens en C.M. 
Jonker, geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-05-2008: Huizenga, Johannes 

M.D. en Boshuizen, Sandra B. 
beiden wonende te Bakkum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
16-05-2008: Hopman, Corne-
lis G. en Berkhout, Sonja C., bei-
den wonende te Limmen. 16-05-
2008: Gross, Robert H. en Wy-
benga, Georgina, beiden wonen-
de te Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-05-2008: van Utrecht, Pieter-
nella, oud 91 jaar, weduwe van 
A. Voogt, overleden te Limmen.
18-05-2008: Bonnes, Tjitske, oud 
69 jaar, gehuwd met J. van der 
Horst, overleden te Amsterdam.

Zijn de inwoners tevreden?
Gemeente meet mening 
van de Wmo-klanten
Castricum - Sinds 1 januari 
2007 is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning van kracht. Ruim 
een jaar na de invoering wil de 
gemeente graag weten hoe de 
gebruikers van Wmo-voorzienin-
gen denken over de gemeentelij-
ke dienstverlening rond de Wmo. 
Daarom laat de gemeente een 
tevredenheidsonderzoek uitvoe-
ren. De uitkomsten worden ge-
bruikt om de dienstverlening 
rond de Wmo te verbeteren, in 
samenspraak met de Wmo-raad. 

De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) stelt gemeenten 
verplicht om ervoor te zorgen dat 
alle inwoners kunnen meedoen 
in de maatschappij. Zo is de ge-
meente onder meer verantwoor-
delijk voor het bieden van hulp 
bij het huishouden, rolstoelen en 
woningaanpassingen.

Schriftelijk en via Zorgloket
Inwoners die in 2007 via het 
Zorgloket een voorziening in het 
kader van de Wmo hebben aan-
gevraagd worden benaderd om 
aan het tevredenheidsonderzoek 

mee te doen. Zij krijgen een vra-
genlijst thuisgestuurd. Daar-
naast worden bezoekers van het 
Zorgloket gevraagd naar hun 
mening over de dienstverlening 
van de gemeente. Zij worden ter 
plekke benaderd.

Eerdere bezoekers
Burgers die in de afgelopen 
maanden (vanaf januari 2008) 
het Zorgloket bezochten en 
graag hierover hun mening wil-
len geven, worden uitgenodigd 
om mee te doen aan het onder-
zoek. Via de website van de ge-
meente (www.castricum.nl) kan 
de vragenlijst worden uitge-
print. De vragenlijst is ook bij het 
Zorgloket in de hal van het ge-
meentehuis verkrijgbaar. De in-
gevulde vragenlijsten kunnen tot 
en met 26 juni worden gemaild 
aan cq@facit.nl of worden inge-
leverd in de speciale bus in de 
hal van het gemeentehuis. De 
lijsten moeten 26 juni in het bezit 
van de gemeente zijn. 
De eindrapportage van het on-
derzoek wordt in augustus ver-
wacht.

Kangoeroewedstrijd
Fantastische prestatie van 
Juliana van Stolbergschool
Castricum - Dit jaar hebben 
de groepen 5 tot en met 7 van 
de Juliana van Stolbergschool 
meegedaan aan de reken/wis-
kundewedstrijd van Kangoeroe. 
Deze wedstrijd wordt gehouden 
in meerdere landen. Nederland 
en België zitten bij elkaar in één 
groep. 

De kinderen van de Juliana van 
Stolberg hebben het ontzettend 
goed gedaan! Groep 5 is als klas 
derde geworden van heel Ne-
derland/België. Zij hebben spel-
letjes gewonnen.
Groep 6 is als groep vijfde ge-
worden en heeft een boek en 

een spel gewonnen.
Groep 7 is als klas tweede ge-
worden en mag met de hele klas 
naar Nemo. De kinderen krijgen 
bovendien nog boeken en spel-
letjes.
Er waren ook individuele prijzen 
te winnen. Remco uit groep 5 
werd eerste van Nederland/Bel-
gië en hij won een IPod en een 
abonnement op ‘zo-zit-dat’. Ook 
ontving hij een heuse medaille.
Anna uit groep 7 werd vierde en 
ook zij heeft een abonnement op 
‘zo- zit- dat’ gewonnen en een 
diploma.

IVN natuurwandeling
Egmond aan Zee - Zondag 1 ju-
ni staat de IVN natuurgids weer 
voor deelnemers klaar om door 
het duingebied ten noorden van 
Egmond aan Zee te wandelen, 
de Wimmenummerduinen. 
De tocht gaat door het Zeedor-
penlandschap, met zijn kenmer-
kende planten. Tijdens de wan-
deling laat de gids ervaren wat 
er groeit en bloeit in het duin. 
Het gebied wordt begraasd door 

paardjes en Schotse Hooglan-
ders. 
De wandeling begint om 10.00 
uur bij het Sportcentrum (zwem-
bad) en duurt ongeveer twee 
uur. Een duinkaart is verplicht. 
Het is aangeraden om een ver-
rekijker mee te nemen. Bijdra-
ge voor de wandeling is 2,00 per 
persoon. Kinderen kunnen gratis 
mee. Informatie: Nel Visser, tel. 
072- 5071885.

Schotse Hooglanders op het Starrevlak.  



29 mei 2008  pagina �

Weddenschap leidt tot 
een diamanten jubileum
Castricum - Eigenlijk wilden ze 
alle vier wel met haar uit en er 
werd een weddenschap afgeslo-
ten. Toen het de kleinste van het 
stel niet lukte om die mooie meid 
uit Coevorden mee naar de bi-
oscoop te krijgen, het was een 
pedant ventje, trok de heer Van 
Kuilenburg de stoute schoenen 
aan. Dinsdag was het echtpaar 
Van Kuilenburg-Boonstra op de 
kop af zestig jaar getrouwd. 

Ze hadden iets gemeenschap-
pelijks, want allebei hadden ze 
een vader die bij de spoorwegen 
werkzaam was. Ook de heer van 
Kuilenburg (83) zou een mooie 
carrière bij de NS opbouwen. 
“We hebben elkaar ontmoet op 
de Langestraat in Alkmaar”, ver-
telt de 81-jarige mevrouw Van 

Kuilenburg. “Ik kwam oorspron-
kelijk uit Coevorden, maar mijn 
vader werd overgeplaatst. Toen 
we getrouwd waren, hebben we 
eerst in Alkmaar gewoond en 
daarna verhuisden we naar een 
echt spoorhuis in Heerhugo-
waard.” In 1959 werd het echt-
paar overgeplaatst naar Castri-
cum. “Maar ik ben en blijf een 
echte koekvreter”, lacht de heer 
Van Kuilenburg, “Ik kom oor-
spronkelijk uit Uitgeest.”

Samen kreeg het jubilerende 
echtpaar zes kinderen, zeven-
tien kleinkinderen en tien ach-
terkleinkinderen. “Zondag heb-
ben we het feest samen gevierd 
in Van der Valk Hotel Akersloot. 
We zaten aan tafel met vijftig 
man. En dinsdag kwam de bur-

gemeester op bezoek.” Terwijl 
mevrouw Van Kuilenburg graag 
een rondje om gaat met de rol-
lator, maakt haar man meerder 
fietstochtjes per dag. 
“Ik fietste ook heel graag en was 
enorm teleurgesteld toen ik van 
de arts hoorde dat ik dat niet 
meer kan”, aldus mevrouw Van 
Kuilenburg. 

Wat is nu het geheim van zo’n 
lang en gelukkig huwelijk? “Het 
gaat allemaal vanzelf. We zijn wel 
eens boos op elkaar, maar heb-
ben eigenlijk nooit echt ruzie. En 
we zeggen elkaar altijd waar het 
op staat.” ‘Loop niet rond met 
een blad voor de mond’ is dan 
ook een spreuk die een promi-
nente plaats inneemt in de huis-
kamer van het diamanten stel. 

Balletstudio Jacqueline 
Burger te zien in De Beun 
Heiloo - Op zondag 22 juni dan-
sen alle leerlingen van balletstu-
dio Jacqueline Burger uit Castri-
cum weer een eigen balletvoor-
stelling. De show wordt op 22 ju-
ni opgevoerd in theater De Beun 
in Heiloo om 13.45 en om 15.45. 
De kostuums en decors zijn al-
lemaal zelfgemaakt in prach-
tige kleuren. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar via de school en 
vanaf 1 uur voor de voorstelling 
aan de theaterkassa.
Bij de balletstudio worden sinds 
1995 klassieke- moderne- jazz- 
en taplessen gegeven voor kin-
deren vanaf 4 jaar én volwas-

senen. De basis van de school 
wordt gevormd door een door-
dacht Engels lessysteem waar-
bij de stof grondig wordt uit-
gewerkt en plezier en discipli-
ne hand in hand gaan. Alle leer-
lingen zijn volgens niveau inge-
deeld en krijgen veel individue-
le aandacht. Voor gemotiveerde 
latere starters 12 - 18 jr is er een 
stoomcursus om snel kracht op 
te bouwen met klassiek ballet.
Voor meer informatie kan men 
bellen naar 023-5361009 in de 
ochtenduren of mail naar bsj-
burg@zonnet.nl. Ook de website 
www.iskra.nl biedt informatie.

Tourdion zingt over eten en drinken
Castricum - Zaterdag 14 ju-
ni geeft het Castricumse koor 
Tourdion weer een groot, nieuw 
concert. Tourdion is een ge-
mengd koor met ongeveer vijf-
tig enthousiaste zangers en zan-
geressen. Onder leiding van di-
rigent Joost Doodeman en be-
geleid door pianist Bernard van 
den Boogaard  bouwt het koor 
al een aantal jaren succesvolle 
concerten op, rondom een groot 
thema. 
Na de liefde te hebben bezon-
gen, gedichten op muziek te heb-

ben gedeclameerd en te hebben 
gezongen en gedanst op en over 
dansliederen, is het nu de beurt 
aan eten en drinken. Een the-
ma dat het koor erg aanspreekt. 
Immers, het lied Tourdion is een  
Frans dranklied uit de 17e eeuw. 
Tourdion zal een diner chantant 
verzorgen met liederen die als 
geestelijk voedsel dienen, die de 
eetlust opwekken, liederen voor 
vegetariërs, voor vleeseters, voor 
dorstigen en liederen voor lek-
kerbekken. Het koor zal zingen 
over volledige maaltijden, tus-

sendoortjes en toetjes. Natuur-
lijk zal er niet alleen te luisteren 
zijn over eten en drinken maar 
kan men in de pauzes de inwen-
dige mens versterken met een 
keuze uit diverse lekkernijen. 
Consumptiekaarten zijn voor 
3,00 euro te koop aan de zaal.
Het concert begint om 19.30 uur 
uur in de Maranathakerk. De en-
tree is 8,00/6,00 euro. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te koop 
bij de Readshop (Geesterduin) 
en muziekhandel Borstlap (Bak-
kum). 

Bakkerij organiseert 
karaoke in café Scala
Castricum - De Bakkerij blijft 
feestjes in de buurt organise-
ren. Op zaterdag 31 mei zijn de 
jongeren te vinden in café Sca-
la. Daar wordt karaoke georga-
niseerd in Bakkerijstijl. Mensen 
die denken dat een zangcarriè-

re voor hen is weggelegd kun-
nen op deze avond alvast voor 
een echt publiek optreden. Het 
begint om 21.00 uur. De entree 
is gratis. Café Scala is te vin-
den aan de Dorpsstraat in Cas-
tricum. 

Bingo voor het goede doel
Castricum - De bewoners van 
zorgcentrum De Santmark heb-
ben donderdag 22 mei bingo ge-
peeld met een speciaal doel; de 
totale opbrengst wordt gedo-
neerd aan het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Omdat de prij-
zen gesponsord werden door de 
winkeliers van Castricum, was 
het mogelijk om het entreegeld 
in zijn geheel te doneren aan het 
goede doel. Totaal zijn er zo’n 
80 prijzen gesponsord. Het be-

drag dat is opgehaald bedraagt 
182,60 euro. Dit geld gaat naar 
het Ronald McDonald huis van 
het AMC ziekenhuis in Amster-
dam. 

Daar wordt in 2010 een huis dat 
meer gericht is op het zieke kind 
zelf, genaamd de Oase. De mid-
dag werd georganiseerd door 
een studente van Schoevers Op-
leidingen in het kader van haar 
studie HBO Officemanagement. 

Klus en feest 
in Discovery
Castricum - De aankomende 
week is er een klusproject in Dis-
covery. De bar en de tuin worden 
samen met de medewerkers op-
geknapt. Het reguliere programma 
van Discovery komt hierdoor tot en 
met vrijdag te vervallen. Zaterdag 
31 mei viert Discovery het einde 
van de examens met gratis drank-
je en drie dj’s. Discovery opent de 
deuren om 20.00 uur en sluit om 
00.00 uur, de entree is gratis.  
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Winnaars loting Blanco 
& Milano’s zijn bekend
Regio - Begin april ging bij 
mannenmodezaak Blanco Mi-
lano een actie van start waar-
bij men voor een aantrekkelijke 
prijs een T-shirt, een overhemd 
en een jeans van Jack & Jones 
kon uitzoeken. Naast deze set 
kregen de klanten die dag ca-
deau’s. Ook maakte elke beta-
lende klant kans op diverse prij-
zen, met als hoofdprijs een scoo-
ter ter waarde van 2000,- euro. 
De winnaar van de scooter en de 
winnaars van de overige prijzen 
zijn inmiddels bekend. 
Eigenaars Mike de Graaf en Jo-
rien Bakker kregen de kans om 
een scooter te bemachtigen van 
het Franse kledingmerk RG512 
in samenwerking met Peugeot. 
In totaal zijn er van deze scooter 
512 exemplaren gemaakt, waar-
van er slechts vier in Nederland 
zijn. Een unieke scooter dus.
De gelukkige winnaar van de 
scooter is de 15-jarige Stef Hal-

bersma uit Heemskerk. Stef was 
al hard aan het sparen voor een 
scooter. Over twee maanden 
wordt hij zestien en kan hij met 
zijn nieuwe scooter rijden. 
Stef is ontzettend blij met zijn 
prijs. Samen met zijn ouders 
kwam hij vorige week zater-
dag zijn prijs in ontvangst ne-
men. Zijn moeder, Annet is de-
gene geweest die iets voor Stef 
had gekocht bij Blanco Milano. 
Voordat ze naar de winkel ging 
zei ze met een knipoog: “Ik ga 
die scooter wel even voor je win-
nen.” Naast de scooter werden er 
meer prijzen weggegeven, echte 
mannenprijzen. Een beertender, 
een dvd-recorder en meerdere 
outfits. De gelukkige winnaars 
zijn: Sepp (lotnummer 262), 
Jaqueline Kloosterman (lotnum-
mer 272), Patrick Weel (lotnum-
mer 656), Paul Dijs (lotnummer 
55). Kijk voor meer informatie op 
www.blanco-milano.nl.

Familie- en handelsdrukkerij Reproform 
opent verkooppunt aan de Vuurbaak
Limmen - Aan de Vuurbaak 38 
kan men sinds 1 mei terecht voor 
de allerleukste geboortekaartjes, 
mooie rouwkaarten, uitnodigin-
gen, huwelijksaankondigingen, 
fraai briefpapier en enveloppen 
en allerlei handelsdrukwerk. Pe-
ter Boersen en Ingrid Bakkum 
hebben verleden jaar drukke-
rij Reproform overgenomen en 
nu een verkooppunt geopend in 
Limmen. De drukkerij zelf is ge-
vestigd op industrieterrein De 
Oude Werf in Heiloo.
   
Het bedrijf is meteen klantvrien-
delijk van start gegaan. Ingrid: 
“Ouders die exact raden wan-
neer hun baby geboren wordt en 
hun geboortekaartje bij Repro-
form besteld hebben, krijgen de 
drukkosten gratis. Een cadeautje 

van ons. Dit aanbod geldt in de 
maanden mei en juni.” Ingrid is 
te vinden op het kantoor, terwijl 
Peter het drukwerk verzorgt. “Wij 
kunnen van alles drukken”, ver-
volgt Peter. “Van geboortekaart-
jes tot aan stickers. Persoonlij-
ke aandacht is het belangrijkste 
kenmerk van dit bedrijf. Zo zijn 
we ook geopend op donderdag- 
en vrijdagavond en zaterdagoch-
tend zodat toekomstige ouders 
gemakkelijk samen naar ons 
kantoor kunnen komen om een 
geboortekaartje uit te zoeken en 
stelletjes die trouwen een huwe-
lijksaankondiging. Daarnaast is 
het ook nog mogelijk een tele-
fonische afspraak te maken op 
een tijdstip dat het kantoor niet 
open is.” 
Er is heel veel mogelijk met de 

huidige druktechnieken. “Naast 
het aanleveren van eigen ont-
werpen, kunnen wij bijvoorbeeld 
oude foto’s als achtergrond ge-
bruiken op een kaart”, aldus In-
grid. “Er is op creatief gebied 
heel veel mogelijk. Desgewenst 
begeleiden wij mensen met het 
maken van een goede keuze, 
want die is groot terwijl de prij-
zen heel aantrekkelijk zijn.” Ook 
voor relatiegeschenken kan men 
hier terecht, bijvoorbeeld bu-
reauleggers en notitieblokjes De 
openingstijden van het kantoor 
zijn maandag en dinsdag van 
13.30 tot 17.00 uur, donderdag 
en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur en za-
terdag van 10.00 toto 14.00 uur. 
Bel voor meer informatie: 072-
8883162. 

Een idee van de landelijke tentoonstelling in 2005. In het midden, 
groen met turqoise, een van de Castricumse genomineerden.

Laatste kans opgeven voor 
voorronde van Talenspalet 
Castricum - Wie zich nog wil 
opgeven voor deelname aan Ta-
lenspalet kan zich nog tot en met 
30 mei  opgeven bij Toonbeeld 
in Castricum. Zoals in voorgaan-
de jaren organiseert Toonbeeld, 
centrum voor de Kunsten te Cas-
tricum de voorronde voor de lan-
delijke wedstrijd voor amateur 
tekenaars en -schilders.
Het thema dit jaar is een Ne-
derlandse gouwe ouwe: ‘Als de 
Rook om je hoofd is verdwenen’ 
van Boudewijn de Groot. De in-
gezonden werken zullen te zien 
zijn in Toonbeeld tijdens de jaar-
lijkse kunstfietsroute op 21 en 22 
juni. Het werk wordt beoordeeld 

door een vakkundige jury, dus dit 
is dé kans op een professionele 
beoordeling van het eigen werk. 
Zij kiezen een of meerdere wer-
ken uit die zullen meedoen met 
de landelijke wedstrijd. Het aan-
tal genomineerden hangt af van 
het aantal deelnemers, dus hoe 
meer deelnemers hoe meer kans 
op een landelijke winnaar uit 
de regio Castricum. De winnaar 
van de voorronde regio Castri-
cum wordt bekendgemaakt op 
zondagmiddag 22 juni om 15.00 
uur. 
Werken van de winnaars van de 
voorronden worden van 12 ok-
tober tot 23 november tentoon-

gesteld in het Codamuseum te 
Apeldoorn. Op 11 oktober wor-
den de landelijke winnaars be-
kendgemaakt, Boudewijn de 
Groot zal de prijzen uitreiken.  
Bovendien looft Toonbeeld een 
extra publieksprijs uit in de vorm 
van deelname aan een beelden-
de cursus naar keuze. Het werk 
van de winnaar van de publieks-
prijs zal tentoongesteld worden 
in Markant, tegenover het Co-
damuseum, tegelijkertijd met de 
landelijke expositie. 
Denk niet: ‘Ik ben te jong’, want 
iedereen vanaf twaalf jaar of ou-
der mag meedoen. 

Kijk voor de tekst ‘Als de rook om 
je hoofd is verdwenen’ op www.
toonbeeld.tv. Daar zijn ook alle 
andere wedstrijdvoorwaarden en 
belangrijke data te vinden. 

Blauwe vlag voor Castricum aan Zee
Castricum - Op het Castricumse 
strand mag deze zomer de Blau-
we Vlag wapperen. De Internatio-
nale Jury heeft deze op 22 mei aan 
het strand van Castricum aan Zee 
toegekend.  De Blauwe Vlag is een 
kwaliteitskeurmerk voor stranden 
en jachthavens. Het keurmerk voor 

het strand staat garant voor goed 
zwemwater, een veilig en schoon 
strand, zorg voor het natuurgebied 
en toegankelijkheid. De uitreiking 
van de Blauwe Vlag is onder an-
dere te danken aan de inspan-
ningen van de vrijwilligers van de 
reddingsbrigade en de EHBO, de 

strandpaviljoenhouders, de me-
dewerkers van de Hoep/PWN. Op 
vrijdag 30 mei wordt de vlag fees-
telijk voor het eerst gehesen op 
het strand van Castricum aan Zee. 
Dat gebeurt om 15.45 uur bij het 
informatiebord aan het einde van 
de strandopgang.
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Babyboom op komst

Verloskundige Hilke geeft 
het stokje door aan Fenna
Castricum - Verloskundige Hil-
ke van Horen stopt met haar 
werk als verloskundige. Zij wordt 
opgevolgd door Fenna Puyt die 
al langer als waarnemer in de 
Verloskundige Praktijk Castri-
cum actief is. Voor Hilke is de 
tijd aangebroken om een ande-
re weg in te slaan. 
De Verloskundige Praktijk Cas-
tricum is in 1972 opgericht door 
Marlène Gehner-Stehouwer. Op 
1 juni 2007 namen Machteld 
van ’t Hof en Hilke van Horen de 
praktijk over. Aan deze samen-
werking komt nu een einde. ‘Ik 
heb dit werk altijd met heel veel 
plezier uitgevoerd”, vertelt Hilke, 
die in 2003 als verloskundige be-
gon in de praktijk. 
“Maar de combinatie van dit werk 
met de drukte van een gezin met 
drie kleine kinderen is niet lan-
ger haalbaar. Het is voor mij een 
noodzakelijke stap. Ik wens alle 
ouders die ik in de loop der jaren 

heb leren kennen alle geluk toe 
samen met hun kinderen.” 
Haar collega Machteld van ’t Hof 
wordt nu bijgestaan door verlos-
kundige Fenna Puyt uit Heiloo. 
Fenna is moeder van een dochter 
van acht maanden. Zij studeerde 
af in 2006 en was eerder verlos-
kundige in Amsterdam-Noord. 
“Natuurlijk een groot verschil 
met Castricum”, lacht Fenna. “In 
Castricum wordt veel meer cli-
entgericht gewerkt. Natuurlijk 
is er ook sprake van een ander 
soort populatie en hier heb ik 
veel minder parkeerproblemen!” 
Fenna keerde Amsterdam de rug 
toe en verhuisde weer naar haar 
geboortedorp Heiloo, waarna zij 
als waarnemer in de praktijk in 
Castricum aan de slag ging.
 
De praktijk, die gevestigd is in 
Ontmoetingscentrum Geesterha-
ge, gaat een bewogen tijd tege-
moet. “Alle gebruikers van Gees-

terhage en de bibliotheek ver-
huizen aan het einde van het jaar 
naar het pand in Bakkum waar 
Smitveld in was gevestigd”, ver-
volgt Machteld. “Het zal een jaar 
of twee duren voor we ons kun-
nen vestigen in Nieuw Geester-
hage, het zogenaamde Kultuur-
huis dat hier gebouwd wordt.” 
Nieuw Geesterhage gaat ook on-
derdak bieden aan onder meer 
Toonbeeld, Viva! Zorggroep, de 
bibliotheek, Stichting Welzijn 
Castricum en stichting Geester-
hage. De bouw wordt gecombi-
neerd met woningbouw. Mach-
teld: “Maar voor we verhuizen 
naar ons tijdelijke onderkomen 
wacht ons eerst een drukke zo-
mer. Er is een echte babyboom 
op komst!” 

Kijk voor meer informatie over de 
Verloskundige Praktijk Castricum 
op de fraaie website www.verlos-
kundigepraktijkcastricum.nl.

Bronzen Keurmerk voor drie 
woonzorgcentra in deze regio 
Regio - Woonzorgcentrum 
Strammerzoom in Akersloot, 
woonzorgcentrum Geesterheem 
in Uitgeest en woonzorgcentrum 
De Cameren in Limmen van Vi-
Va! Zorggroep hebben het Bron-
zen Keurmerkcertificaat uit han-
den van de burgemeester van de 
desbetreffende gemeente ont-
vangen. De cliënten namen het 
certificaat in ontvangst.
In februari werden de huizen ge-
toetst door een auditteam van 
Stichting Perspekt op onder 
meer de onderdelen zorgverle-
ning, welzijn en veiligheid. Er is 
beoordeeld op twee aspecten: 
zijn de afspraken vastgelegd of-
wel is een onderwerp aantoon-
baar geregeld en gebeurt de uit-
voering (praktijk) volgens con-
form vastlegging. Het zwaarte-
punt ligt bij het cliëntenperspec-
tief. Het Bronzen Keurmerk is 
een keurmerk voor de basiskwa-
liteit voor verzorgings- en ver-
pleeghuizen waarin zowel de be-
wonerskant als de organisatori-
sche aspecten aan bod komen 
Voor het behalen van het Bron-
zen Keurmerk heeft de organisa-
tie twee toetsen doorlopen: een 
kwaliteitsonderzoek door Stich-
ting Perspekt, waarbij het inter-
ne kwaliteitsbeleid is beoordeeld 
door onafhankelijke deskundi-
gen en een cliënttevredenheids-

onderzoek door Cliënt en Kwa-
liteit. De onderwerpen die voor 
het Bronzen Keurmerk worden 
getoetst zijn: Leef- en zorgkli-
maat, kwaliteitsontwikkeling en 
– verantwoording, waarderings-
onderzoek cliënten, melding in-
cidenten cliëntenzorg, klachten 
cliënten, cliëntdossiers, aanwe-
zigheid/oproepbaarheid discipli-
nes, vrijheidsbeperkende maat-
regelen, ontslag en overplaat-
sing, medicijnen en veiligheid.
De woonzorgcentra Strammer-
zoom, Geesterheem en De Ca-
meren worden door het audit-
team omschreven als organisa-
ties met een zeer open en cliënt-
gericht karakter. Daarnaast was 
er waardering voor het enthou-
siasme waarmee de medewer-
kers in de woonzorgcentra wer-
ken. De medewerkers hebben 
een warm hart voor hun werk. 
Het Bronzen Keurmerk is een 
initiatief van Achmea. Lucien 
van Ruth, raad van bestuur ViVa! 
Zorggroep, en Dilie de Hond, lo-
catiemanager van de drie woon-
zorgcentra, zijn erg blij en trots 
op het behalen van het Keur-
merk: “Het is de verdienste van 
medewerkers, vrijwilligers en be-
woners. Onze medewerkers we-
ten dat ze het goed doen en nu 
is het ook zichtbaar voor de bui-
tenwereld.”

Nieuw tv-programma 
komt naar gemeente
Castricum - Samenwerking tus-
sen mensen uit een buurt is mooi 
en belangrijk. Regio 22 vindt dat 
ook en wil, in samenwerking 
met de gemeente en Rabobank, 
daaraan bijdragen met een soci-
aal en maatschappelijk betrok-
ken televisieprogramma. Acht 
afleveringen lang is Regio22 te 
vinden in een andere wijk, buurt 
of dorp in Noord-Holland. Per af-
levering staan er 3 projecten in 
een buurt centraal. Buurtbewo-
ners kunnen met ideeën komen 
om de projecten op te knappen. 
De achtste opnames zijn in Cas-
tricum. 
Regio22 heeft de volgende pro-
jecten uitgekozen: de Overtoom 
in Castricum, het Grote Veld aan 
de Tormentil in Limmen en het 
veldje aan de Mendelssohnplein 
in Akersloot.
Per project kunnen er meerdere 
ideeën/oplossingen bedacht wor-

den door omwonenden. Die kun-
nen gemaild worden naar idee@
buurtcompetitie.nl Of per post 
naar: De Buurtcompetitie, Post-
bus 249, 1620 AE  Hoorn. Bellen 
kan ook naar 0229-294463. Aan 
de hand daarvan worden men-
sen uitgenodigd om op maan-
dagavond 2 juni hun idee te ko-
men presenteren in Restaurant 
Blinckers op het strandplateau. 
De avond wordt gepresenteerd 
door presentatrice Madeleen 
Driessen. Na afloop van de pre-
sentaties maakt de jury de win-
naar pér project bekend, en blij-
ven er dus drie ideeën over. De 
kijker bepaalt vervolgens welke 
van deze drie projecten wint. De-
ze weekwinnaar krijgt 1.000 eu-
ro én een plaats in de Grote Fi-
nale. Het winnende idee wordt 
daadwerkelijk gerealiseerd. Voor 
meer informatie kan men terecht 
op www.regio22.nl. 

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 2 ju-
ni vindt er weer een wandeling 
plaats die in stilte wordt afge-
legd. De organisatie is in handen 
van Marianne Duijn en Rob de 
Wit. Verzamelen om 9.30 uur op 
het parkeerterrein bij De Hoep 
aan de Zeeweg te Bakkum. De 
start van de wandeling is om 
9.45 uur. Deelname is gratis. Na 
afloop is er gelegenheid om iets 
te drinken en na te praten bij Jo-
hanna’s Hof voor eigen rekening. 
Voor informatie: 06-30773907. 

Lezing Gröning
Castricum - Over het onderwerp 
‘Hulp en genezing langs geeste-
lijke weg door de leer van Bruno 
Gröning’ wordt op maandag 9 ju-
ni een informatieve lezing gehou-
den in de Tuin van Kapitein Rom-
mel, t/o het NS-station, aanvang 
19.30 uur. De toegang is gratis. 
Bel voor meer informatie: tel. 075-
6284502 of kijk op de website 
www.bruno-groening.org. 

Behoud gemeentehuis
De fractie van Castricum Kern(en) Gezond heeft kennis genomen van 
het verslag van het overleg tussen college en De Wonerij op 17 maart 
2008. De stichting fuseert met Kennemer Wonen. Hierdoor verdwijnt 
hoofdkantoor van De Wonerij, nu gevestigd in het voormalige gemeen-
tehuis van Akersloot. Het gebouw werd in 2002 door de gemeente aan 
de stichting verkocht. Thans zijn in het vrijkomende complex ook geves-
tigd de politiepost voor Akersloot en een kantoor van de Stichting Maat-
schappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland. Voor zover be-
kend staat het voormalige dorpshuis, dat deel uitmaakt van het com-
plex, momenteel leeg. Het huidig onderkomen van de Wonerij, het voor-
malige gemeentehuis van Akersloot, is niet geschikt voor ombouw tot 
appartementen, zo blijkt uit het verslag, en heeft de bestemming ‘bij-
zondere doeleinden’. Het voormalige dorpshuis mogelijk wel. De Wone-
rij zou het te verlaten pand ‘breder’ in de markt willen zetten. De wijzi-
ging van de bestemming is hierbij noodzakelijk. Gelet op een en ander 
vindt CKenG dat het raadzaam te onderzoeken of het gebouw een pu-
blieke functie kan behouden. De gemeente zou het pand terug kunnen 
kopen. Hiermede kan de politiepost voor Akersloot en de spreekruim-
te van de SMD worden gehandhaafd en een post van Kennemer Wo-
nen worden ingericht. Maar mogelijk kunnen ook de historische ver-
eniging Oud Akersloot en de schilderclub H.U.I.B. in het gebouw wor-
den gehuisvest. Oud Akersloot is al enige tijd op zoek naar een grote-
re ruimte. De schilderclub moest wijken voor de brede school in De Le-
lie. Voorts zijn er ontwikkelingen bij het Zorgcentrum Strammerzoom in 
Akersloot. Een discussie over de toekomst van het Kruispunt komt er 
aan. Dit pand, nu eigendom van de gemeente, zou aan de Viva Zorg-
groep verkocht kunnen worden met verplaatsing van de seniorenacti-
viteiten naar het voormalige gemeentehuis. CKenG vindt het de moeite 
waard en wenselijk dat uw college de aangedragen suggesties beoor-
deelt en eerder genoemd onderzoek doet plaatsvinden. CKenG is er van 
overtuigd dat een herbestemming, zoals geschetst, in Akersloot op een 
brede steun kan rekenen.
Namens de fractie Castricum Kern(en) Gezond, W.G.M. Veldt.
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Nieuw 
excursie-
aanbod
Regio - Tapuiten kijken in de 
Helderse Duinen, cultuurhisto-
rische elementen ontdekken in 
Leyduin, varen tussen zeldzame 
weidevogels in het Ilperveld en 
de Eilandspolder, vogels kijken 
in Nollenland bij Abbestede, 
duizenden trekvogels zien op de 
schorren van Balgzand of kijken 
naar een vangdemonstratie in 
de Eendenkooi ’t Zand. Het kan 
allemaal in de natuurgebieden 
van Landschap Noord-Holland. 
Het gehele excursieaanbod staat 
voor het eerst in een handige fol-
der, die gratis is aan te vragen.
Vrijwilligers en medewerkers 
van Landschap Noord-Holland 
nodigen iedereen uit deel te 
nemen aan de excursies. En er 
zijn heel veel mogelijkheden: 
fietsexcursies, wandelexcursies, 
vaarexcursies, open dagen en 
vogelkijkdagen. In de folder 
Excursieaanbod 2008 die Land-
schap Noord-Holland voor het 
eerst uitgeeft staan alle excur-
sies overzichtelijk gerangschikt 
op regio, datum en soort acti-
viteit.  Stuur voor de brochure 
per mail naam, adres, postcode, 
en woonplaats toe of bel met 
de InformatieWinkel, tel. 0251-
362762. De brochure kan men 
ook downloaden via www.land-
schapnoordholland.nl.

Soos viert feest in Bob’s 
Castricum - Voor wie zin heeft in een etentje, in karaoke, in bowlen 
en swingen: op zondag 6 juli organiseert Werkgroep De Soos een dis-
cofeest in Bob’s Party Palace in Uitgeest voor mensen met een beper-
king. Het feest is van 19.00 uur tot circa 23.00 uur. De avond start met 
een etentje gevolgd door een sportief partijtje bowlen. Tijdens het aan-
sluitende discofeest worden hits gedraaid. Karaoke is er dan voor de 
enthousiastelingen. Een dj van Bob’s zal de discoavond verzorgen. De 
kosten voor de avond in de Bob’s inclusief het etentje zijn 12,50 euro. 
Op zondag 6 juli is er geen Soos in Discovery. Opgeven kan tot en met 
donderdag 20 juni bij de Stichting Welzijn Castricum, Opbouwwerk, te-
lefoon: 0251-656562.  

Vervolgcursus 
omgaan met GPS
Castricum - Bezoekerscentrum 
De Hoep in Castricum verzorgt al 
vanaf maart 2007 met groot suc-
ces maandelijks GPS-cursussen 
die helemaal gericht zijn om het 
leren omgaan met GPS voor aller-
lei outdooractiviteiten. Op zondag 
1 juni is er een vervolgcursus, die 
aansluit op de basiscursus. In de 
vervolgcurusus komt onder ande-
re het zelf maken van routes en 
het controleren en publiceren op 
het internet aan bod. Verder veel 
tips en trucks die gericht zijn op 
het volledig benutten van de mo-
gelijkheden van GPS voor  de bui-
tenactiviteiten.
De cursus vindt plaats in het Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Castricum. De vervolg-
cursus beslaat een dag (10.00 -
16.00 uur), deelnemen kost 35,00 
euro, inclusief presentatie over 
GPS, gebruik van GPS-ontvanger, 
cursusboek, koffie en thee en toe-
gang tot het duinreservaat. Voor 
de lunch zorgen deelnemers zelf. 
De cursussen worden gegeven 
door een ervaren cursusleider, die 
zich na een loopbaan van bijna 40 
jaar als aardrijkskundedocent nu 
bezighoudt met een geven van 
GPS-cursussen en het organise-
ren van GPS-activiteiten in Ne-
derland, Duitsland en Tsjechië.

Introductieles 
Nordic Walking
Akersloot - Nordic Walking 
Akersloot geeft een introductie-
les op zaterdag 31 mei om 11:00 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
het Johanna’s Hof. De kosten 
zijn 6,00 euro inclusief het ge-
bruik van de poles. 
Er is ook op de donderdagavond 
een Nordic wandelgroep gestart 
om 19:00 uur. Er wordt gestart 
op verschillende locaties. 
Voor verdere informatie bel of 
mail 0251-318251/0623258001 
of info@nordicwalkingakersloot.
nl of kijk op de website www.
nordicwalkingakersloot.nl.

Chauffeurs geven les 
op de Cuneraschool
Bakkum - Vorige week stond er 
een grote vrachtwagen voor de 
Cuneraschool in Bakkum. De kin-
deren uit groep 7 en 8 kregen uit-

leg over de ‘dode-hoek’ bij vracht-
wagens.  Dit project is georgani-
seerd door Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Castricum en de 
gemeente.  Groep 7 en 8 hadden 
eerder al les gehad over de ‘dode-
hoek’ bij vrachtwagens en kon-
den nu in de praktijk zien waar 
de gevaren zijn.  Echte vrachtwa-
genchauffeurs vertelden over hun 
ervaringen en lieten de kinderen 
onder andere plaatsnemen op de 
bestuurdersplaats, zodat ‘getest’ 
kon worden waar men het beste 
zichtbaar is en waar niet.  De leer-
lingen waren enthousiast en som-
mige van hen ook om chauffeur te 
worden later.

Geen krant ontvangen? 
Bel: 0251-674433

Debby vertelt over reis
Castricum - Eind februari ver-
trok Debbie Tervoort van het Jac. 
P. Thijsse College als Going Glo-
bal verslaggever naar Oegan-
da samen met 53 leerlingen van 
scholen uit heel Nederland. El-
ke leerling vertegenwoordigt een 
school die actie voert voor beter 
onderwijs in Oeganda. 

De jonge verslaggevers verdiep-
ten zich in het leven van hun Oe-
gandese leeftijdgenoten en be-
zochten projecten van Edu-
kans, de ontwikkelingsorganisa-
tie voor onderwijs. Op donder-
dag 29 mei doet Debbie vanaf op 
school uitgebreid verslag van de 
onuitwisbare reiservaringen. De 

lezing vindt plaats in de aula van 
het Jac. P. Thijsse College.

Het Jac. P. Thijsse College heeft 
in december 2007 een grote ac-
tie georganiseerd waarbij 7500,- 
euro is opgehaald. Deze op-
brengst is bestemd voor onder-
wijsprojecten in Oeganda. Edu-
kans ondersteunt vooral onder-
wijsprojecten in het noorden en 
oosten van Oeganda. In deze 
gebieden is veel onderwijs ver-
woest door gewelddadige con-
flicten en oorlogen. 
De deelnemende Nederland-
se scholen brengen samen naar 
verwachting ruim 500.000,- eu-
ro bijeen. 

The Cast met ‘Op zoek naar?’ 
in het Kennemer Theater
Castricum - De wereld van 
Idols, Op zoek naar Evita, Dan-
cing with the Stars en al die an-
dere talentenshows op de tele-
visie is niet alleen maar glamour 
en glitter. Wat gebeurt er écht 
achter de schermen? 
Musicalgroep The Cast uit Cas-
tricum biedt in de nieuwe mu-
sical ‘Op zoek naar?’ een scher-
pe, humoristische en spetteren-
de kijk op alle auditie-reality pro-
gramma’s die de afgelopen jaren 
op tv zijn geweest. Bijzondere ju-
ryleden, spannende audities, ei-
genzinnige docenten, een wer-
velende presentator en een kri-
tische productieleider tonen hun 
ware gezicht in deze nieuwe pro-
ductie van The Cast. 
Na het succes vorig jaar met de 

musical Copacabana maakte het 
artistieke team bestaande uit re-
gisseur Marieke Brouwers, cho-
reograaf Mirjam Spijker, dirigent 
Patrice van Opstal, muzikaal be-
geleider Ruud Luttikhuizen en 
productieleider Willem Veenstra 
een eigen script met gloednieu-
we teksten. In zang- en dans-
nummers tonen de leden van 
The Cast hun musicaltalent. 
De musical ‘Op zoek naar?’  is 
op donderdag 5, vrijdag 6 en za-
terdag 7 juni te zien in de gro-
te zaal van het Kennemer Thea-
ter. De aanvang van de voorstel-
lingen is 20.15 uur. Een kaartje 
kost 20,00 euro, voor kinderen 
15,00 euro en zijn te reserveren 
via www.kennemertheater.nl of 
telefonisch (0251) 221453.

Tai chi, qi-gong en 
yoga in de natuur
Castricum - Elke dinsdagoch-
tend van 9.00 tot 10.30 uur en el-
ke woensdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur kan men bewegen in 
de natuur. Er wordt gebruik ge-
maakt van tai chi, gi-gong en yo-
ga. Door de verschillende hou-
dingen die men bij deze vorm van 
bewegen aanneemt gebruiktmen 
alle delen van het lichaam. 

Door op een afwisselende ma-
nier te bewegen, in de natuur 
waar volop energie is zal men 

zich energieker gaan voelen. Li-
chaam en geest komen in ba-
lans! 

Sportieve ervaring is niet vereist. 
Er wordt gestart op wisselende 
plaatsen in de duinen, bossen en 
op het strand van Bakkum. 
Wie interesse heeft kan bellen  
met De Natuurlijke Coach, Ju-
dith Bosman-Draai 072-5051147, 
www.denatuurlijkecoach.nl.
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Controle sloten Bakkum
Bakkum - Op 6 juni en 1 augus-
tus controleert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
in het duingebied van Heems-
kerk en in Bakkum een aantal 
sloten. Het betreft smalle wa-
tergangen die snel dichtgroei-
en en daardoor in de zomer een 
belemmering kunnen gaan vor-
men voor de waterhuishouding 
in dit gebied. De zomerschouw 
is voor het hele beheersgebied 
van het hoogheemraadschap in 
2003 afgeschaft, met uitzonde-
ring van het Heemskerker duin-
gebied en Bakkum. In de smalle 
sloten in dit gebied kunnen pro-
blemen ontstaan met de door-
voer van het water in droge tij-
den, maar ook in periodes van 
intensieve neerslag. Om deze re-
den is voor deze gebieden de zo-
merschouw gehandhaafd. 
In het gebied van Bakkum 
stroomt relatief weinig kwelwater 
uit de duinen. Om ervoor te zor-
gen dat het water tijdens perio-
den van droogte in de sloten in 
dit gebied op het juiste peil blijft 
moet het water vanuit de pol-
der in dit gebied ingelaten wor-
den. In het Heemskerker duinge-

bied is juist sprake van behoor-
lijk veel kwelwater dat uit de dui-
nen stroomt. Het fijnmazige stel-
sel van kleine slootjes en beekjes 
moet daarbij goed onderhouden 
worden, omdat anders de wa-
terstroom stagneert en het hele 
systeem niet meer functioneert. 
Het is daarom noodzakelijk dat 
in beide gebieden alle sloten 
ook in de zomerperiode ruim en 
schoon gehouden worden. Het 
betreft sloten waarvan particu-
lieren en bedrijven onderhouds-
plichtig zijn en waar extra onder-
houd aan verricht moet worden 
om de waterhuishouding goed te 
kunnen laten functioneren. Als 
sloten of gedeelten ervan niet 
door het hoogheemraadschap of 
anderen worden onderhouden, 
is de eigenaar van de aangren-
zende percelen verplicht het on-
derhoud van de sloten vóór de 
schouwdatum uit te voeren. Als 
tijdens de schouw blijkt dat het 
betreffende onderhoud niet of 
onvoldoende is uitgevoerd, is het 
waterschapsbestuur bevoegd de 
nagelaten werkzaamheden op 
kosten van de onderhoudsplich-
tige uit te voeren. 

Overpeinzingen en 
tekeningen insecten 
Castricum - René Marcelis en 
Kees Verbeek nemen de aard 
van het beestje onder de loep in 
de paperback ‘De aard van het 
beestje’. De tekst is van René, de 
tekeningen van Kees.  
Het boek bevat een verzameling 
eigenzinnige tekeningen van in-
secten uit de naaste omgeving, 
in combinatie met verrassende 
en subtiele overpeinzingen over 
de geportretteerde dieren. 
Landbouwkundig bioloog René 
Marcelis en beeldend kunste-
naar Kees Verbeek zijn beiden 

gefascineerd door insecten en 
vangen ze met liefde: de een met 
pen, de ander met penseel. 

Met ‘De aard van het beestje’ 
bieden zij een ongewone kijk op 
ogenschijnlijk heel gewone in-
secten. De gezamenlijke im-
pressies van het duo verschij-
nen al enkele jaren onder deze 
titel in het Noordhollands Dag-
blad. Daarnaast publiceren Mar-
celis & Verbeek ook in het blad 
Vlinders van de Vlinderstichting.
Prijs: 16,95 euro.

Weer meer klachten lawaai 
Schiphol van minder klagers
Regio - Onlangs presenteer-
de de CROS de klachtenanaly-
se 2006. Hierin kwam naar voren 
dat het aantal klagers in het ge-
bruiksjaar 2006 met 6,9% daalde 
ten opzichte van het jaar ervoor. 
Het aantal klachten zette daar-
entegen in stijgende lijn door. 
In totaal werden er 11,3% meer 
klachten ingediend bij het Infor-
matie- en Klachtenbureau (IKB) 
van de CROS dan in het ge-
bruiksjaar 2005. Het aantal vlieg-
tuigbewegingen steeg met 3,3%. 
Sinds 31 mei 2007 kunnen om-
wonenden hun klachten indie-
nen via www.bezoekbas.nl.
Net als in de vorige klachtenana-
lyse, komt ook nu weer naar vo-

ren dat omwonenden de mees-
te klachten indienen op vrije da-
gen in de lente en zomer. Daar-
naast is het aantal klachten per 
beweging hoger in de nacht en 
de vroege ochtend dan over-
dag. Nieuw dit jaar in de klach-
tenanalyse is een zogenaamde 
gebiedsgerichte analyse. Hierin 
komt de geografische spreiding 
van klagers en klachten naar vo-
ren. 
De Polderbaan is nog altijd de 
baan waarover het meest wordt 
geklaagd, al nam het aandeel 
van de Polderbaan in het totaal 
aantal klachten enigszins af in 
2006. Een klacht indienen kan 
ook telefonisch: 020-6015555.

Open dag in Heemtuin
Regio - Op zaterdag 7 juni stellen de vrijwilligers van Stichting De 
Wielenmaker hun heemtuin weer open voor het publiek. De IVN na-
tuurgidsen leiden bezoekers rond en vertellen alles over het eiken 
hakbos, de duinbeek het bloemrijke grasland, de paddenpoel en de 
groentetuin. De heemtuin bestaat nu 8 jaar en door het beheer dat 
geheel door vrijwilligers gebeurt is er een prachtig stukje natuur ont-
staan waar natuurlijke processen zo veel mogelijk hun gang gaan. 
De honderden rietorchissen staan er al een paar jaar, vorig jaar ver-
scheen de moeraswespenorchis en dit jaar kwam daar de brede or-
chis bij. Tussen 10.00  en 16.00 uur is De Wielenmaker, Sint Adelber-
tusweg 38, Egmond-Binnen open. De entree is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Kijk voor meer informatie op de web-
site www.wielenmaker.nl. 

Ramkraak op 
de Kerkweg
Limmen - Op vrijdagmorgen 23 
mei werd rond 2.30 uur bij een 
drogisterij op de Kerkweg een 
ramkraak gepleegd. De toe-
gangsdeur werd kapot gereden 
waarna drogisterij- en parfume-
rieartikelen werden gestolen. De 
auto die werd gebruikt voor de 
ramkraak werd later in de mor-
gen teruggevonden op het Stet-
laantje in Limmen. Vermoede-
lijk zijn de inbrekers hier overge-
stapt in een ander voertuig.

De politie is op zoek naar even-
tuele getuigen van de ramkraak 
of naar personen die rond die tijd 
een ernstig beschadigde auto 
weg hebben zien rijden. De po-
litie is bereikbaar op tel.: 0900-
8844. 

Ondertekening
Castricum - Gemeentebestuur 
en betrokkenen tekenen donder-
dag 29 mei een convenant over 
de herinrichting van de Dorps-
straat in Castricum. De partij-
en leggen hiermee vast dat het 
schetsontwerp dat eerder door 
de raad is goedgekeurd, uit-
gangspunt is voor verdere uit-
voering. Het plan voor de her-
inrichting kwam tot stand vol-
gens een bijzondere werkwijze: 
de stakeholdersmethode. 

De stakeholders (belanghebben-
den) kwamen bijeen in de pro-
jectgroep Herinrichting Dorps-
straat Castricum en werkten tien 
maanden lang aan dit plan onder 
begeleiding van onafhankelijk 
procesbegeleider Ad de Regt. 

Wervelende dansshow
Castricum - Wie kennis wil maken met Fruns is welkom op 1 juni in 
De Dansende Duinen op het terrein van Dijk & Duin. Van 13.00 uur tot 
14.30 uur is er een wervelende dansshow van onder andere de Lin-
dyHop-showgroep, maar ook van leerlingen van Fruns. Te zien zijn 
LindyHop, charleston, hiphop, neoballet, buikdansen en breakdance, 
maar ook swingende peuters en fitte 50+-dans. Vanaf 14.30 uur is 
er een spetterend dansfeest met live muziek in de vorm van een big-
band. Kaarten à 7,50 euro, kinderen tot 12 jaar 2,00 euro, zijn verkrijg-
baar bij Boekhandel Laan en bij Fruns. Reserveren kan via www.dan-
sendeduinen.nl. 

Café voor 
mantelzorgers
Castricum  - Iedere eerste 
woensdag van de maand orga-
niseren de vrijwilligers van het 
Steunpunt Mantelzorg IJmond, 
tegenwoordig Tandem, en het 
Rode Kruis een avond voor de 
mantelzorgers in het Rode Kruis-
gebouw aan de Van Speykkade 
61 te Castricum.    

De bijeenkomsten van het ca-
fé zijn bedoeld voor mensen uit 
Limmen, Akersloot, Uitgeest, et 
cetera. 

De bi jeenkomst vindt deze 
maand plaats op woensdag 4 
juni. Deze avond zal Margreet 
Smorenburg, diabetesverpleeg-
kundige te gast zijn met ondder 
andere als onderwerp: de voe-
ten. Aanvang 19.30 uur.

Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den. 
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Première ‘Nootgeval’ nadert!
Castricum - Nog maar enkele 
weken en dan is het zo ver: de 
nieuwe show van zang- en show-
groep Music Train gaat in pre-
mière. De show, getiteld ‘Noot-
geval’ is een zelfgeschreven mu-
sical op basis van nummers van 
Nederlandse bodem.
Onder leiding van de nieuwe ar-
tistieke leiding, in de personen 
van regisseur Herman Planken 
en dirigent Julian Bremer, is de 
groep de afgelopen anderhalf 
jaar druk bezig geweest met al-
le voorbereidingen. Na het gro-
te succes van de rockopera Ho-
tel California uit 2006 zijn de ver-
wachtingen wederom hoogge-
spannen. 
Inmiddels wordt volop gebouwd 
aan het decor, om zo een heus 
ziekenhuis op het podium te 
kunnen laten verrijzen. De kle-
dingcommissie is bovendien 
druk bezig met het naaien van 
verpleegsters- en doktersunifor-
men. Waar in de vorige show nog 
een enkele dans gedaan werd 

door de koorleden, zijn er voor 
‘Nootgeval’ inmiddels zo’n vijf-
tien dansen ingestudeerd door 
het hele koor. Naast zang en to-
neelspel wordt er dus volop ge-
danst waarbij de muziek live ver-
zorgd wordt door de Music-Train 
Band bestaande uit Erik Dijkstra 
(drums), Fleur Kamphuys (pia-
no), Maarten Nijman (gitaar), 
Guido Brouwer (basgitaar) en 
Joop Leferink (saxofoon).
De komende weken gaat de 
groep gebruiken om de spreek-
woordelijke puntjes op de i te 
zetten om vervolgens een wer-
velende en avondvullende show 
neer te gaan zetten op 13, 14 en 
15 juni in theater de Beun in Hei-
loo. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Laan te Castricum 
of via de website www.music-
train.nl. De de toegangskaartjes 
hebben ditmaal de vorm van een 
polsbandje zoals die ook in een 
echt ziekenhuis gebruikt wor-
den! 

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:
J. Valkeringlaan Limmen: don-
kercyperse gevlekte poes, gro-
te witte bef en 4 witte voetjes, 
1 jr, Hummer. Poelven Bakkum: 
cyperse gecastreerde kater, dik, 
kale plek op de buik, 13 jr, Bolle 
Ch. Tooropstraat Castricum: Cy-
perse poes, wit vlekje bij de bek, 
4 witte voetjes en witte staart-
punt, 2 jr, Bobbie. Hogeweg Lim-
men: wit met zwarte gecastreer-
de kater, zwarte bril en oren, gro-
te zwarte vlek op de rug door-
lopend naar de staart, witte ring 
om de staart, 12 jr, Elvis. Hoever-
weg Egmond a/d Hoef: Cyperse 
poes, snuitje, hals en borst wit, 
voorpoten wit met cypers vlek-
je, rechtsachter witte kniekous, 
linksachter wit sokje, 1 jr, Shanti.

Gevonden: 
Heereweg Bakkum bij Antonius: 
roodbruine kat met zwarte stre-
pen, pluimen aan oren en staart 
(boskat). Heereweg Bakkum: 
oranje kanarie met blauw ringe-
tje. Uitgeesterweg Limmen: cy-
pers katje, beige gestreept, jong-
volwassen.

Goed tehuis gezocht voor:
cypers katertje van 11 weken en 
voor vier kittens, een cypers, een 
cypers met wit, een zwart met 
wit en een wit met zwart, acht 
weken. Info: tel. 0251-658504.

Dick Gorter te gast in 
de 100 van Castricum
Castricum - Dick Gorter, woonachtig in Castricum, is 4 jaar bezig ge-
weest met het samenstellen van twee boeken, die in de maritieme we-
reld worden beschouwd als dé ultieme naslagwerken van Nederland-
se Koopvaardijschepen. Daarnaast heeft hij zes fotoboeken uitgege-
ven met grotendeels uniek beeldmateriaal van de koopvaardijschepen, 
daarbij puttend uit zijn archief van circa 75.000 foto’s. Deze boeken, 
uitgegeven bij Uitgeverij De Alk, zijn zelfs tot in Australië bekend. Mo-
menteel is Dick voorzitter van de Stichting Maritiem Historische Data-
bank, welke als doel heeft alle Koopvaardijschepen in kaart te brengen 
via de computer. Het interview met Dick Gorter wordt live uitgezon-
den op donderdag 29 mei tussen 21.00 en 22.00 uur en herhaald op 
zondag 1 juni tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio Castricum 105. (fo-
to: Combi Loek Anderson)

Café voor 
mantelzorgers
Castricum  - Iedere eerste 
woensdag van de maand orga-
niseren de vrijwilligers van het 
Steunpunt Mantelzorg IJmond, 
tegenwoordig Tandem, en het 
Rode Kruis een avond voor de 
mantelzorgers in het Rode Kruis-
gebouw aan de Van Speykkade 
61 te Castricum.    
De bijeenkomsten van het ca-
fé zijn bedoeld voor mensen uit 
Limmen, Akersloot, Uitgeest, et 
cetera. 

De bi jeenkomst vindt deze 
maand plaats op woensdag 4 
juni. Deze avond zal Margreet 
Smorenburg, diabetesverpleeg-
kundige te gast zijn met ondder 
andere als onderwerp: de voe-
ten. Aanvang 19.30 uur.
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den. 

LSHH zoekt vrijwilligers in 
Castricum en omgeving
Castricum - Het doel van de 
Stichting Landelijke Herplaatsing 
Huisdieren (SLHH) is het herplaat-
sen van dieren van zieke en over-
leden mensen zonder tussenkomst 
van een asiel. Om deze activitei-
ten nu ook in Castricum en directe 
omgeving te verrichten is de Stich-
ting op zoek naar vrijwilligers uit 
deze streek.  De bezorgdheid en 
onzekerheid die uit de vraag ‘Wat 
gebeurt er met mijn dieren als ik 
er niet meer ben’ voortkomt, is een 
actueel probleem voor zowel zie-
ke mensen als voor ouderen en al-
leenstaanden. Dit was dan ook de 
aanleiding voor de oprichting van 
de SLHH.
De inzet van de stichting voor-
komt dat dieren aan hun lot wor-
den overgelaten, ten onrechte  bij 
de dierenarts ‘inslapen’ of dat er 
met de dieren ‘gezeuld’ gaat wor-
den. SLHH adviseert vroegtijdi-
ge aanmelding van de dieren om-
dat dan de voor herplaatsing be-
langrijke informatie opgegeven 
kan worden aan een medewerker 
van SLHH of zelfs aan het toekom-
stige gastgezin. Voor een jaarlijk-
se minimale bijdrage vanaf 25 eu-
ro is een donateur gegarandeerd 

van herplaatsing van zijn of haar 
huisdier(en). De herplaatsing van 
de dieren gebeurt op gastgezin-
basis. De dieren worden eigendom 
van de Stichting, wat van belang is 
wanneer een plaatsing mislukt of 
door een andere oorzaak opnieuw 
een passende plaats voor het dier 
gezocht moet worden. Ook kun-
nen de dieren, indien financieel 
noodzakelijk, blijvend rekenen op 
medische en/of andere hulp van 
de stichting. 
De SLHH is afhankelijk van de be-
langeloze inzet van enthousias-
te vrijwilligers. De vrijwilliger be-
paalt zelf de beschikbare tijd en dit 
kan variëren van een paar uur per 
week tot soms bijna fulltime. De 
Stichting is op zoek naar vrijwilli-
gers. De activiteiten van vrijwilli-
gers kunnen bestaan uit: Gastge-
zinnen voor tussentijdse opvang, 
intakemedewerkers, inspecteurs, 
PR-medewerkers.

Voor informatie en aanmeldin-
gen voor vrijwilligerswerk voor de 
SLHH in Castricum en omgeving 
en omgeving kan men terecht op 
de website www.SLHH.nl of via het 
informatienummer: 043-3060000. 

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Word vrijwilliger bij Tandem
Regio - Frank en Anne wonen 
alweer tien jaar samen en zijn 
heel gelukkig. Maar sinds drie 
jaar is er veel veranderd in hun 
leven. Frank (56 jaar) heeft drie 
jaar geleden de diagnose Alz-
heimer gekregen. De ziekte is nu 
zo ver gevorderd dat Anne hem 
bijna niet meer alleen kan laten. 
Ze zou het heerlijk vinden als er 
iemand kwam die af en toe bij 
Frank blijft, zodat zij even haar 
handen vrij heeft, al was het 
maar één keer in de week.
Tandem zet vrijwilligers in bij 
mensen zoals Anne en Frank 
maar ook bij mensen die onder-
steuning nodig hebben bij hun 
ziekte. Zij zijn chronisch ziek, 
hebben MS, Parkinson of kanker 
en zouden het fijn vinden als er 
iemand voor hen komt die helpt 
bij alle problemen die ontstaan 
omdat zij ziek zijn. Dit houdt in 
dat men bijvoorbeeld samen op 
stap gaat, eventueel begeleidt bij 

ziekenhuisbezoek, helpt bij de 
administratie of gewoon samen 
ergens een kopje koffie gaat 
drinken. 
Tandem is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. De vrijwilli-
ger moet goed kunnen luisteren, 
bereid zijn om te leren, minimaal 
twee uur in de week beschikbaar 
zijn (dit kan ook in de avond of 
het weekend zijn) en wonen in 
Midden of Zuid Kennemerland. 
Men krijgt er ook iets voor terug: 
goede begeleiding, een professi-
onele training en een onkosten-
vergoeding/verzekering. Er zijn 
regelmatig bijeenkomsten waar-
in men andere vrijwilligers ont-
moet, er is een jaarlijks uitje en 
aan het eind van het jaar ont-
vangt men een kerstpakket.
Toe aan een nieuwe uitdaging? 
Bel of mail naar Tandem: 023-
8910610 of vrijwilligershulp@
tandemzorg.nl Meer informatie: 
www.tandemzorg.nl.
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Fietsen door het OerIJ-
gebied van Castricum
Castricum - Op vrijdag 30 mei 
gaat Lia met belangstellenden 
per fiets op pad van 13.00 tot 
15.30 uur. Lia staat voor Land-
schappen ontdekken In een 
Aantrekkelijke vorm. Lia is ook 
geograaf die excursies organi-
seert en begeleidt. 
Zij vertelt: “Tijdens de fietstocht 
zien we een landschap dat niet 
alleen door de ligging in het Oe-
rIJgebied aardkundig een eigen 

karakter heeft, maar ook rijk is 
aan cultuurhistorie en in de na-
tuurontwikkeling een speciale 
plaats inneemt. 
Aanmelding per mail: LIA@ont-
deknoordholland.nl of via websi-
te: www.ontdeknoordholland.nl 
of 072-5051874. Kosten: €7,50, in-
clusief boekje met achtergrond-
informatie. Start: voorkant NS-
station Castricum, lengte tocht 
12 km. 

Castricum - Op zaterdag 7 ju-
ni is er bij Toonbeeld van 10.00 
tot 11.00 uur een introductiecur-
sus gitaar. Dit is een korte be-
ginnerscursus onder leiding 
van Lex van Amsterdam waar-
bij, in groepsverband, een voor-
uitblik wordt gegeven op de in-
houd van de ‘basiscursus gitaar’ 
die in september zal starten. De 
inhoud van deze cursus bestaat 
uit: liedbegeleiding met akkoor-
den, akkoordaanslag en ritme in 

popsongs, tokkeltechniek, inzicht 
krijgen in de toonopbouw van de 
gitaar en een voorproefje van 
het noten lezen. Er is geen mu-
zikale voorkennis of instrumen-
tale vaardigheid vereist. Toon-
beeld heeft enkele huurgitaren 
beschikbaar voor deze cursus. 
De kosten bedragen 27,50 eu-
ro en aanmelden kan via www.
toonbeeld.tv of door het invullen 
van een aanmeldingskaartje bij 
de administratie van Toonbeeld. 

Korte introductiecursus gitaar

Vriendschapscursus voor 
vrouwen boven de 55 jaar
Castricum - Op alle leeftijden 
kan vriendschap een bron zijn 
van stimulans, plezier en steun. 
Met het ouder worden komt 
meer tijd voor en soms meer be-
hoefte aan vriendschap. Tegelij-
kertijd kan het zijn dat de vrien-
denkring door omstandigheden 
kleiner is geworden. De vriend-
schapscursus biedt de gelegen-
heid aan vrouwen hun ervaring 
met vriendschap op een rij te zet-
ten en deze met anderen uit te 
wisselen. Onderwerpen en vragen 
die aan bod komen zijn onder an-
dere; hoe sta ik in vriendschap op 
dit moment, wat hoort wel en niet 
bij vriendschap, hoe was ik vroe-
ger in vriendschap; welke kwali-
teiten breng ik mee als vriendin, 
hoe maak ik nieuwe contacten, 
hoe kan ik een bestaande vriend-
schap verdiepen en omgaan met 
conflicten. De cursus richt zich 
op vrouwen boven de 55 jaar die 
zich bewust worden dat er iets in 
hun vriendschappen ontbreekt. 
Vaak zijn dit vrouwen die hun le-
ven lang op hun gezin gericht zijn 

geweest of vrouwen die afscheid 
hebben genomen van een drukke 
baan en nooit de tijd hebben ge-
had om een vriendschap te on-
derhouden. Ook is er een groep 
alleenstaande vrouwen die we-
duwe zijn geworden en altijd veel 
activiteiten met hun man onder-
namen, maar ook onder getrouw-
de vrouwen zijn vrouwen die 
vriendschappen missen en zich 
hierdoor alleen voelen.
De cursus ‘Zin in Vriendschap’ 
wordt aangeboden door St. Wel-
zijn Castricum en St. Maatschap-
pelijke Dienstverlening M-K. 
Vanaf 23 september start men in 
de Tuin van Kapitein Rommel op 
dinsdagochtend van 10.00-12.00 
uur.  De kosten voor tien dinsda-
gen bedragen 25,00 euro.
Voor informatie en opgave kan 
men terecht bij St. Welzijn Cas-
tricum, afdeling Ouderenwerk, 
tel: 65 65 62 of bij het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, Greeth 
Heijne, tel. 65 87 87. Voor aanvang 
van de cursus krijgt ieder een per-
soonlijk intakegesprek. 

Heb naast en jezelf lief!
Je moet jezelf eerst een beperking opleggen. 

Voordat de verrijking in zicht is.
Een feit een gevoel is.
De omgeving één is.

En alles met elkaar in verbinding
Voordat je weet dat t goed is.

Totdat ik weet.
Is mijn denken mijn beperken.

Mijn verrijking. Mijn ding!
Er is geen materie

Alleen zijn er mogelijkheden.
Door ervaring in bewustzijn 

beleven.
Herinneren en verder met ’t leven.

Een momentje pakken.
Bewust van de stroom
Zonder mogelijkheden 

is er geen droom.
Maak je leven en wie jezelf bent,

totdat je jezelf kent.
Energie, positief.

Heb naast en jezelf lief!
2B

De derde bundel van Bert de Geest komt uit in november.

Headliner van de avond: Martijn Oosterhuis (foto: Dorine Henning)

Negende editie van stand-up 
comedy event in Mezza Luna
Castricum - Na acht edities be-
hoeft het stand-up comedy event 
van Castricum dat gepresenteert
wordt door BumrushRadio nog 
maar weinig introductie. Cum ‘C’ 
Comedy is een begrip geworden 
in de regio. Bij de mensen die al 
een of meerdere keren een edi-
tie hebben meegemaakt wekt dit 
nauwelijks verbazing op, want 
een avondje stand-up comedy bij 
grand-café Mezza Luna aan de 
Mient in Castricum staat garant 
voor entertainment in zijn meest 
pure vorm. Zaterdag 31 mei al-
weer de negende editie waarvoor 
BumrushRadio in samenwerking 
met Comedy Café Amsterdam 
weer een line-up heeft samenge-
steld die er niet om liegt!
Nauwelijks is men van de pijn in 
de lachspieren af van de vorige 

editie of er staat alweer een gloed-
nieuwe aan te komen. Een line-up 
met drie comedians die al eerder 
te zien waren bij het Castricum-
se stand-up comedy event en een 
nieuwe die het event zal afsluiten. 
MC van de avond is Marco Peno-
se. Actief in Nederland, België en 
ook de Antillen. Snelle, soms gro-
ve maar gevatte grappen is Mar-
co zijn specialiteit. 
Dat is voor een MC direct een 
goeie omschrijving aangezien die 
de taak heeft het publiek op te 
warmen en te zorgen dat het over-
dragen van ‘het stokje’ goed ver-
loopt. Reinier Meijer zal beginnen 
met een show en net als de vorige 
keer dat hij er was kan men Am-
sterdamse humor verwachten. Ui-
teraard brengt de man een nieu-
we show dus ook voor de men-

sen die hem eerder gezien heb-
ben in Castricum is het weder-
om een verrassing hoe hij het pu-
bliek nu weer voor zich probeert 
te winnen. 
Patrick Laureij is samen met Tim 
Fransen een van de twee come-
dians die de eerste editie van het 
event tot een groot succes heeft 
weten te maken. Deze zaterdag is 
hij terug in Mezza Luna en zal la-
ten zien dat hij in de tijd van bij-
na een jaar behoorlijk wat erva-
ring heeft opgedaan en flink wat 
shows heeft mogen weggeven. 
Met deze rollende ‘r’ pratende co-
median is men er zeker van dat de 
lachspieren weer op actief wor-
den gezet. 
De afsluiter of headliner is een 
nieuw  gezicht in Castricum. Mar-
tijn Oosterhuis verzorgt deze 
avond de langste show. Al bijna 
vijftien in het vak met honderden 
optredens op zijn naam. Met het 
BNN programma de Lama’s be-
haalde Oosterhuis een nominatie 
voor de Televisierring 2004 en ook 
heeft hij een eigen tv-kanaal bij 
2gotv. Martijn Oosterhuis valt op 
door zijn materiaal dat direct uit 
het leven gegrepen is. 
De aanvang van het event is 22.30 
uur en tickets zijn nog te bestel-
len via: info@bumrushradio.com 
of bij Mezza Luna. 

Klankmeditatie 
healingconcert
Bakkum - In het witte kerkje op 
het GGZ terrein Dijk en Duin in 
Bakkum is er op woensdag 11 
juni en donderdag 12 juni een 
klankmeditatie - healingconcert.
Het concert is gericht op medi-
tatie en healing, de klankschalen 
worden ook op het lichaam be-
speeld. Doordat dit concert voor 
een kleinere groep zal zijn is er 
meer persoonlijke aandacht voor 
het proces. Het concert staat te-
vens in het teken van de komen-
de Zomerzonnewende; de lang-
ste dag van het jaar, de plant-
maan. De plantmaan gaat over 
kracht en bestemming. De uit-
bundige groeikracht vind de be-
stemming van deze cyclus. Deze 
cyclus in de natuur geeft meer 
rust en maakt het uiteindelijke 
doel van plannen duidelijker.
Aanvang 20.00 uur en het duurt 
tot 22.00 uur. Zelf meenemen 
matje om op te liggen, deken of 
slaapzak en eventueel een kus-
sentje.
De toegangsprijs voor dit con-
cert bedraagt 20,00 euro per-
soon inclusief kruidenthee.

Geen krant ontvangen? 
Bel: 0251-674433
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Zij wilden altijd bij elkaar blijven

Wim en Ria Koevoets vierden
zondag hun 70-jarig huwelijk
Limmen - De thans 96-jari-
ge Wim Koevoets en zijn 93-ja-
rige vrouw Ria Koevoets-Breu-
ker beloofden elkaar vanaf dat 
zij elkaar ontmoetten altijd bij 
elkaar te blijven. Ontroerend is 
het te constateren, dat Wim zijn 
vrouw nog altijd mooi vindt. Zon-
dag vierden zij in het restaurant 
van het woonzorgcentrum ‘De 
Cameren’ met hun naaste fami-
lie hun platina bruiloft: een mooi 
woord voor een mooi lang huwe-
lijk. De dag kreeg een extra fees-
telijk tintje door het bezoek van 
burgemeester A. Emmens-Knol.

Altijd bij elkaar blijven. Hoe an-
ders kan het ineens worden als 
één van beiden iets krijgt. Ria is 
sinds 2006 dementerend. Wim: 
“Zij wilde thuis blijven wonen 
en niet naar een tehuis. De dok-
ter heeft geprobeerd haar beter 
te maken met medicijnen, maar 
daar kon mijn vrouw niet tegen. 
Na een jaar ging het niet meer. 
Ik dacht: Ik moet zorgen, dat we 
samen ergens terecht komen. 
Ik had ons in laten schrijven bij 
de woonzorgcentra De Loet en 
Overkerck te Heiloo, maar daar 
was niets vrij. En toen kwam er 
op 1 februari 2007 plotseling 
een kamer vrij in ‘De Cameren’ 
in Limmen. Wij trokken er in op 
1 februari 2007. Mijn vrouw was 
toen al een jaar dementerend en 
had het er vreselijk moeilijk mee 
voorgoed uit ons huis te gaan. 
Wij hebben vijftig jaar in Heiloo 
gewoond: aan de Stationsweg nr. 
25, maar het grootste deel aan 
de Haesackerlaan nr. 6. Nu in De 
Cameren is zij al aardig gewend.” 
Overdag verblijft zij in de inter-
ne dagopvang ‘De Hyacint’, maar 
’s avonds gaat zij weer naar haar 
man. Samen verblijven zij dan in 
een mooie kamer en slaapkamer. 
In tegenstelling tot zijn vrouw is 
Wim Koevoets nog een bijzon-

€10,-
€20,-

Kom langs op ons kantoor aan de Castricummerwerf 39-41 Castricum

Plaats ee
n felicit

atie 

met foto 
tegen 

een spec
iaal tari

ef!

Geslaagd?

Tegen contante betaling aan het kantoor van 
Castricummer/Uitgeester Courant, Castricummerwerf 39-41, Castricum

der alerte man, die goed formu-
leert en duidelijk dingen uitlegt. 
“Ik ben in Rotterdam geboren en 
mijn vrouw heeft haar kinderja-
ren in Rotterdam doorgebracht” 
, zo begint hij te vertellen. “Wij 
trouwden op 25 mei 1938. Dat is 
de datum van het huwelijk in het 

gemeentehuis. Een week daar-
na trouwden wij in de katholie-
ke kerk.”
 
Gereedschapsontwerper
Als 15-jarige jongen kreeg Wim 
Koevoets bij de Verenigde Blik 
Fabriek (Verblifa) in Hillegers-

berg (bij  Rotterdam) een oplei-
ding voor gereedschapsmaker 
in de metaalbranche. Hij werk-
te vijftien jaar in Hillegersberg. 
“Toen ik één jaar getrouwd was, 
vroeg de directie van Verblifa of 
ik in Krommenie wilde komen 
werken. Daar waren ook promo-
tiemogelijkheden voor mij. Ver-
blifa had overal fabrieken en in 
Krommenie stond de grootste. 
Zo zijn wij in Noord-Holland te-
recht gekomen. Doordat ik opviel 
als gereedschapsmaker kwam ik 
op de tekenkamer terecht. Ik ont-
wierp toen gereedschap, met na-
me stempels en matrijzen. Voor 
iedere maat van een blik had je 
weer een ander stempel nodig. 
Bij genoemde blikfabriek werkte 
ik zo’n 25 jaar. Later ben ik gaan 
werken bij de Metaalwarenfa-
briek Hulskamp in Alkmaar. Dat 
was een kleine fabriek, waar ik 
onder meer een gereedschaps-
makerij op poten heb gezet.”
 
Kinderen
Wim en Ria kregen samen zes 
kinderen: vijf meisjes en één jon-
gen. De meesten hebben alle-
maal zelf kinderen en kleinkin-
deren. Wim Koevoets: “Ik had 
een vrij drukke baan, dus ik kan 
rustig zeggen, dat mijn vrouw 
voornamelijk de kinderen heeft 
opgevoed. Maar ’s avonds hiel-
den wij altijd ruggespraak. Mijn 
vrouw was niet streng, maar de 
kinderen wisten precies wat zij 
aan hun moeder hadden. Zij 
hield erg veel van gezelligheid. 
Een feestje met de hele klas bij 
voorbeeld? Het kon altijd bij ons 

thuis. Niets was haar te veel.” 
Dochter Ria is als ‘medical missi-
on sister’ de enige, die niet is ge-
trouwd. Zij was onder meer vijf-
tien jaar werkzaam in Swaziland 
in Afrika. De oudste dochter Ine-
ke is coupeuse en heeft heel wat 
jaren les gegeven; Willy was een 
gevierde verkoopster bij de firma 
Spruyt in Alkmaar; Marga trouw-
de met een nu afgezwaaide ko-
lonel en woonde onder meer in 
Duitsland en zoon Jos is thans 
directeur van het verkoopkan-
toor van Philips in Amsterdam. 
De jongste dochter Els reist het 
hele land door en is steunkou-
senspecialiste.” 
Samen heeft het echtpaar tien 
kleinkinderen. Als wij Wim vra-
gen naar zijn achterkleinkinde-
ren zegt hij: “Ik ben altijd weer 
blij als alles goed is gegaan. 
Maar of het er nu tien of twaalf 
zijn, ik kan het niet allemaal meer 
bijhouden.”
 
Het platina echtpaar kreeg ook 
een felicitatiebrief van de konin-
gin en kreeg eveneens een brief 
van de heer H.C.J.L. Borghouts, 
commissaris van de koningin in 
Noord-Holland. Het is interes-
sant te praten met Wim Koe-
voets. Hij kan boeiend vertellen. 
“Wij waren op de dansclub van 
de Katholieke Bond voor Oude-
ren (KBO) een bekend danspaar” 
wil hij nog even kwijt. Zo’n vier 
jaar geleden dansten we nog sa-
men.” En in zijn stem bespeur je 
iets van weemoed. 

                       (Marga Wiersma). 
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Provincie subsidieert 
het Hof van Cultuur
Castricum - Deze week hebben 
Gedeputeerde Staten tot een 
voorlopige reservering van sub-
sidie besloten voor 15 stedelijke 
vernieuwingsprojecten in Noord-
Holland. Hiermee wil de provin-
cie de stedelijke vernieuwing 
een extra impuls geven. In Cas-
tricum komt het project Hof van 
Cultuur in aanmerking voor sub-
sidie. Het Hof van Cultuur is de 
omgeving dan het nieuw te bou-
wen Kultuurhuis; Nieuw Gees-
terhage.
De Noord-Hollandse gemeen-
ten konden voor 1 december 

2007 een aanvraag voor P-ISV 
indienen. In totaal hebben 22 
gemeenten een aanvraag inge-
diend van bijna € 18 miljoen. 

Daarvan kunnen 15 aanvragen 
gehonoreerd worden. 

Het besluit van GS is een zgn. 
voorlopige toekenning. Het de-
finitieve besluit over P-ISV wordt 
medio juni genomen door Pro-
vinciale Staten. De verantwoor-
delijkheid voor ISV ligt bij de ge-
meenten, zij voeren de projec-
ten uit. 

WOL wil jongeren Burkina 
Faso perspectief bieden
Limmen - Stichting WOL helpt 
jongeren in Burkina Faso. Dit 
wordt gedaan op twee manieren: 
een school bouwen en kansarme 
kinderen via studiebeurzen een 
opleiding laten volgen.
Want onderwijs is immers een 
eerste stap naar economische 
ontwikkeling, naar het doorbre-
ken van de vicieuze cirkel van de 
armoede, naar het bouwen aan 
de toekomst. Om de jonge gene-
ratie in Burkina Faso perspectief 
in eigen land te bieden, zoekt de 
stichting WOL voor haar scho-
lierenadoptieproject financië-

le steun. 
Voor 350 euro per jaar kan men 
een jongere voortgezet onder-
wijs laten volgen. Hiervan wordt 
schoolgeld, schoolkleding, een 
tas met schoolmateriaal, basis-
gezondheidszorg en dagelijks 
een maaltijd in de schoolkanti-
ne van betaald. Bij aanvang van 
opname in het project ontvangt 
het kind een fiets om naar school 
te gaan en een olielamp om ’s 
avonds huiswerk te kunnen ma-
ken.Ook een kind helpen? Aan-
melden kan via de website van 
de Stichting WOL www.stich-

tingwol.com, via stichtingwol@
f2s.com of tel.: 072 5052680. 

Tentoonstelling Duintje 13 in 
bezoekerscentrum De Hoep
Castricum - Vanaf 4 juni tot en 
met 3 augustus staat in bezoe-
kerscentrum De Hoep de uit-
nodigende en speelse tentoon-
stelling Duintje 13. Deze ten-
toonstelling is speciaal ge-
maakt voor kinderen van circa 
vier tot acht jaar en laat de kin-
deren spelenderwijs alles ont-
dekken en leren over duinko-
nijnen. Extra bij de tentoonstel-
ling staan vitrines met een mi-
ni-tentoonstelling over de En-
gelse schrijfster Beatrix Potter, 
die de wereldberoemde ver-
halen over Pieter Konijn (Peter 
Rabbit) schreef. 

Twee levensgrote duinen, met 
daarin de gangen en holen van 
duinkonijnen, vormen de ba-
sis van de tentoonstelling. Krui-
pend door deze ondergrond-

se konijnenwereld ontdekken 
de kinderen hoe het duinko-
nijn leeft en woont. De sfeer is 
spannend en een beetje don-
ker, net als in een echt konij-
nenhol. 
Aan de buitenkant van de dui-
nen kunnen kinderen en ouders 
aan de slag met spellen en acti-
viteiten, een handig informatie-
boekje en een voorleesverhaal. 
Tot slot kan iedereen buiten in 
de Hoeptuin en in het duinge-
bied op zoek naar de sporen 
van de echte duinkonijnen. 

Bezoekerscentrum De Hoep 
is geopend van dinsdag tot en 
met zondag van 10.00 tot 17.00 
uur en gratis toegankelijk. (Ge-
durende de zomervakantieperi-
ode is De Hoep ook op maan-
dag geopend).

Bescheiden jubileumviering met vrolijke hoogtepuntjes

Een uitstekend seizoen 
voor Hortus Bulborum
Limmen - Tachtig jaar is geen 
kroonjaar, toch werd het al met 
al een bijzonder feestelijk sei-
zoen. Gelukkig lieten de weergo-
den zich dit jaar ook van de goe-
de kant zien waardoor de Hor-
tus Bulborum in Limmen er – in 
tegenstelling tot vorig jaar, toen 
deze vanwege lange droogte en 
hoge temperaturen negen dagen 
eerder dicht moest - tot op het 
laatste moment fraai was. Niet 
alleen het aantal betalende be-
zoekers van de bollentuin steeg 
ongekend, met maar liefst bij-
na 50% tot meer dan 4.500 be-
zoekers. Deze toename is deels 
te wijten aan de stijging van het 
aantal rondleidingen van grote 
groepen. Dat aantal nam toe van 
30 tot 53. Ook de bezoeken aan 
de virtuele tuin op www.hortus-
bulborum.nl stemden tot grote 
tevredenheid. In het tweede ach-
tereenvolgende jaar stegen de 
aantallen bezoekers in rap tem-
po. De maandgemiddelden over 
twaalf maanden lagen twee jaar 
geleden op zo’n 2150 per maand, 
vorig jaar rond 3100 en heeft nu 
inmiddels de 4200 bezoekers per 
maand overschreden. Een ten-
dens die zich al maar lijkt voort 
te zetten. 
De feestelijke stemming werd 
al direct ingezet met de offici-
ele opening op 4 april. Niet al-
leen diverse sprekers waren naar 
Limmen gekomen, waaronder 
oud-voorzitter Jan Veldhuijzen 
van Zanten, maar ook belang-
rijke vertegenwoordigers uit het 
bloembollenvak zoals directiele-
den van de Koninklijke Algemee-
ne Vereeniging voor de Bloem-
bollencultuur (KAVB). Daarnaast 
was er een driekoppige delega-
tie van Paleis Het Loo, een van de 
grootste afnemers van de klei-
ne commerciële voorraad die de 
museale tuin kweekt voor veelal 
historische en botanische tuinen 

alsmede enkele zeer gespecia-
liseerde bollenverzendhuizen in 
binnen- en buitenland.

Jan Tuijnpad
Jacques J. Langeslag, voorzitter 
van de KAVB, kwam de stichting 
bedenken met een extra een-
malig verjaardagscadeautje van 
1500 euro. En alsof dat nog niet 
genoeg was, bood de stichting 
Tuingids Noord-Holland uit han-
den van voorzitter Ria van Eijnd-
hoven de Limmense bollentuin in 
de vorm van een artistiek vervaar-
digde mega-cheque maar liefst 
vierduizend euro aan. Een deel 
daarvan was al gebruikt voor de 
aanschaf van een strandrolstoel 
waarmee voortaan ook minder 
makkelijk ter been zijnde bezoe-
kers veel soepeler over de soms 
rulle zandpaden vervoerd kun-
nen worden. Ander hoogtepunt 
was de doop van het Jan Tuijn-
pad, vernoemd naar de inmid-
dels 94-jarige Jan Tuijn die van 
1947 tot en met 1990 conserva-
tor, en later in de periode ook te-
gelijk secretaris van de Hortus 
Bulborum was. 

World Tours
Opmerkelijk was dit jaar dat er 
door het seizoen tal van grote 
groepen Zweden de tuin aande-
den. Verder bezochten een klei-
ne honderd deelnemers aan de 
World Daffodil Tour Europe 2008 
de Hortus.  Ze kwamen uit alle 
windstreken, van Nieuw-Zeeland 
tot Canada, van de VS tot Noord-
Ierland. Kwekers, veredelaars en 
anderen in de ban van de narcis. 
“Het bezoek was te kort, was de 
reactie van velen,” doch volgens 
secretaris Joop Zonneveld waren 
even zo velen beslist van plan in 
de komende jaren terug te ke-
ren naar Limmen. Daarnaast be-
zochten onder meer vijf Ameri-
kaanse groepen van de Intena-

tional Bicycle Tour de tuin. 

Kunst
Bloemen en botanie in de kunst 
stonden dit jaar nog meer dan an-
ders centraal. Allereerst door het 
boekenleggerproject dat schrij-
ver Leslie Leijenhorst ter gele-
genheid van de 80-ste verjaar-
dag had ontwikkeld. Boekenleg-
gers die bij tal van boekhandels 
en bibliotheken in Noord-Holland 
zijn verspreid. Rijk geïllustreerd 
met botanische kunst uit de 17e 
eeuw. Minstens zo kunstzinnig, 
en bij tijd en wijle zelf ongekend 
professioneel waren de uitingen 
van amateur-schilders en teke-
naars die in april verscheidene 
keren hun ezel of tekenblok naar 
de hortus meenamen, alwaar zij 
zich lieten inspireren door de uit-
bundige bloemenpracht. En daar 
bleef het niet bij, want bestuurs-
lid Max Nuijens had samen met 
diverse schildersclubs uit de re-
gio begin mei ook een week-
endtentoonstelling in het kerk-
je aan de Zuidkerkenlaan geor-
ganiseerd.

Adoptieouders 
Verder nam het aantal adoptie-
ouders, mensen of instellingen 
die een of meerdere cultivars of 
species uit de collectie voor een 
periode van drie jaar adopteren, 
sterk toe. Waren er vorig jaar 
nog maar 65, inmiddels zijn er 89 
adoptieouders, terwijl het aantal 
geadopteerde bolgewassen toe-
nam van 82 tot 104. Hoewel de 
poorten weer dicht zijn, blijft er 
werk aan de winkel. Binnenkort 
begint een groot aantal, veelal, 
vrijwilligers met het ambachtelijk 
rooien van een aanzienlijk deel 
van de collectie. En ….. de virtu-
ele hortus? Die blijft het hele jaar 
open. 365 dagen per jaar, 24 uur 
per dag. Op www.hortus-bulbo-
rum.nl. 
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Schaatsen voor het 
goede doel op 21 juni
Alkmaar - Op het Canadaplein 
in Alkmaar ligt op zaterdag 21 
juni een echte schaatsbaan! Op 
deze dag - het begin van de zo-
mer - wordt hier de hele dag ge-
schaatst voor het goede doel. 
Schaatsen huren kan ter plek-
ke en iedereen is welkom! De 
schaatsbaan wordt mogelijk ge-
maakt door Stichting MS-Anders 
die met deze actie geld inzamelt 
voor koelpakken voor MS-pa-
tiënten. 
Waarom een actie ‘schaatsen 
voor MS-patiënten’ aan het be-
gin van de zomer? Omdat veel 
mensen met MS last hebben 
van de warmte. Hoe warmer het 
wordt hoe ellendiger zij zich voe-
len. Om toch te kunnen functio-
neren moeten deze mensen kun-
nen afkoelen. Verkoeling brengt 
verlichting. En dat verkoelen 
doen zij door middel van een zo-
genaamd koelpak; een pak dat 
is gebaseerd op de techniek ge-
bruikt voor de NASA-ruimte-

pakken en is doorontwikkeld tot 
koelpak. Het pak lijkt op een bo-
dywarmer en is met een slan-
getje verbonden aan een inge-
nieuze, draagbare koelinstal-
latie die koel water rondpompt 
door het pak. De kostprijs van 
zo’n koelpak is bijna 1800 euro 
en dat is voor veel MS-patiënten 
- die vaak vanwege hun ziekte al 
hun baan moesten opzeggen - 
te kostbaar. MS-Anders stelt de 
pakken gratis beschikbaar. 
Ruim 16.000 mensen in ons 
land lijden aan de ziekte Multi-
ple Sclerose (MS); een chroni-
sche neurologische ziekte. De 
oorzaak is onbekend en er is nog 
steeds geen medicijn gevonden. 
Mensen die lijden aan MS zijn 
vaak heel erg moe, kunnen last 
krijgen van slecht zicht, moeite 
met coördinatie, lopen, inconti-
nent raken en belanden soms in 
een rolstoel. Zon en warmte ver-
ergeren vaak de symptomen. 
Op de site vindt men uitgebreide 
informatie over al de activiteiten; 

Zwemmers van Aquafit 
halen medailles binnen
Castricum - Zaterdagochtend 
rond half zeven begonnen in 
zwembad de Witte Brug de Hel-
een Stam sprintkampioenschap-
pen. Dit jaar werden de medail-
les verdeeld over drie categorie-
en te weten wedstrijdzwemmers, 
recreatieve zwemmers jeugd en 
recreatieve zwemmers senioren.
De zwemmers zwommen vier af-
standen, als eerste de 25 school 
de 25 vrij, de 50 school en de 50 
vrij.  Het was weer een spannend 
gebeuren. Tussen de wedstrijd 
door kon iedereen genieten van 
een ontbijt dat verzorgd was 
door Magda Weeda. De oudste 
deelnemer die zijn snelheid test-
te was de 59-jarige Bert en de 
jongste was de zesjarige Kaylin. 

Zij vielen niet in de prijzen.
Bij de wedstrijdzwemmers vanaf 
vijftien jaar werden Fabien Ho-
gema en Martijn Schmitz club-
kampioen. Onder de vijftien jaar 
was deze eer voor Serena Stel en 
Bernd Rozemeijer. Bij de recrea-
tieve zwemmers jeugd onder de 
elf jaar wonnen Sascha Roze-
meijer en Jasper Garstman. Bo-
ven de elf jaar waren dit Nien-
ke de Vries en Martin Hogema. 
Bij recreatieve zwemmers senio-
ren was er een prijs voor rond de 
achttien jaar  en deze ging naar 
Wendy Schmitz en Maaike Bou-
ma kreeg een eervolle vermel-
ding. Boven de 40 werden Mi-
randa Laan en Marcel Weeda 
clubkampioen. Jeugdteam Croonenburg 

derde van regio Holland
Castricum - De volleyballers en 
volleybalsters van het C jeugd-
team van Croonenburg hebben 
goed gepresteerd. Zij zijn derde 
van regio Holland (Noord-Hol-
land en Flevoland) geworden. In 
een sterk bezet toernooi hebben 
ze verzorgd volleybal laten zien 
De prestatie is des te opmer-
kelijker daar zij in een jongens-
competitie waren ingedeeld. Het 
Croonenburgteam bestaat uit 
drie jongens en vijf meiden. Door 
het verzorgde spel konden zij 
de kruisfinales bereiken. Kirsten 
Luijckx zei daarover: “De wed-
strijden waren veel zwaarder als 
in de gewone competitie. De bal-
len kwamen veel moeilijker en 
harder terug.” 

Coach Aart Kooijman vond dan 
ook dat zijn team zich snel aan-
paste aan het hoge niveau. “In 
de reguliere competitie speel je 
bijna niet zulke zware wedstrij-
den, het is daarom knap dat de 

spelers zich goed wisten aan te 
passen aan het hoge niveau.” 
Ook voorzitter Pauzenga was 
meegereisd naar Julianadorp. 
Hij zag daarin de bevestiging dat 
het jeugdplan van Croonenburg 
nu al zijn vruchten begint af te 
werpen. Niet alleen kwantitatief 
maar ook kwalitatief maakt zijn 
vereniging een flinke groei door. 
Hij is vastbesloten deze lijn 
door te trekken. “Wil Croonen-
burg blijven groeien dan zullen 
we blijvend moeten investeren in 
onze jeugd. Het succes van on-
ze jeugd maakt ook dat volleybal 
in Castricum weer in de belang-
stelling staat.”
De voorzitter doelt daarmee op 
de beachtrainingen. Maar liefst 
70 jongens en meisjes hebben 
zich daarvoor opgegeven. “Als 
daarvan een gedeelte blijft vol-
leyballen dan ligt het kampioen-
schap van Noord-Holland binnen 
enkele jaren binnen handbereik”, 
aldus een trotse voorzitter. 

Klaverjasdrive 
in De Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag 31 
mei kunnen de klaverjaslief-
hebbers weer terecht op de tra-
ditionele drive die elke maand 
in café De Vriendschap wordt 
gehouden.
Een drive met een prijzentafel 
met onder andere Senseo kof-
fiezetapparatuur, dvd-spelers, 
paling, levensmiddelen pakket-
ten enzovoort.
Wie niet zo gelukkig is met het 
klaverjassen kan zijn geluk al-
tijd proberen bij de grote ver-
loting waar deze prijzen ook te 
winnen vallen.
De aanvang van de drive is 
15.00 uur en de kosten bedra-
gen 4,00 euro per persoon. Op-
gave via tel. 0251-312866 of ‘s 

Junioren AVC in vorm voor 
Nederlands Kampioenschap
Castricum - Komend week-
end staan voor de junioren AB 
in Groningen de Nederlandse 
Kampioenschappen op het pro-
gramma. In de aanloop hiernaar-
toe hebben Diana Spaargaren 
en Niels Verwer hun vorm getest 
tijdens een internationale wed-
strijd in het Belgische Duffel. 
Beide atleten hadden gekozen 
voor deelname aan de 800 me-
ter. Niels Verwer presteerde hier 
naar behoren door zijn serie win-
nend af te sluiten in een goede 
1.57.59. Daarmee was de Egmon-
der sneller dan ooit tevoren op 
deze afstand.  Diana Spaargaren 
eindigde als derde in haar race. 
Overigens passeerde zij de finish 
op slechts één spike. Vroeg in de 
wedstrijd werd zij door een me-
deloopster op haar hak getrapt. 
Toch wist Spaargaren tot een tijd 
van 2.18.32 te komen. 

Lentine Klaassen is bij de open 
Gelderse en Overijsselse kam-
pioenschappen tweede gewor-
den op de meerkamp. De D-juni-
ore van AV Castricum startte de 
wedstrijd goed met een clubre-
cord op de 60 meter horden van 
10,61 Zij verbrak daarmee het 27 
jaar oude record van Desiree Lu-
te.  Bij het hoogspringen over-
brugde de Castricumse 1.45 me-
ter, terwijl de speer de afstand 
van 25.20 meter bereikte. Op de 
tweede dag bleef Lentine Klaas-
sen stevig op de tweede plaats 
in het klassement door 4.58 me-
ter ver te springen, de kogel naar 
10.08 meter te stoten en de 600 
meter in 1.52.98 af te leggen. Op 
dit moment staat de AVC-atle-
te op de tweede plaats op de 
nationale ranglijst van de beste 
seizoensprestaties bij de meer-
kamp.

Als laatste vond het spektakel 
van de ochtend plaats en wel de 
familie estafette over 4 x 25 vrij. 
De familie Schmitz was dit jaar 
de snelste en nam de wisseltro-
fee mee naar huis. 
Later op de dag werd in het 
sportfondsenbad te Beverwijk 
het A-kring kampioenschap ge-
zwommen. Soraya Tak had zich 
geplaatst voor de 200 school. Ze 
werd vijfde. Lisette Wester zwom 
de 50 vrij waar ze 17e werd. Op 
de 100 rug werd ze vierde. Zon-
dag zwom Lisette nog de 50 rug 
en hier werd ze zesde. 
Volgend weekend vinden de B-
kring kampioenschappen plaats. 
Hiervoor hebben heel wat Aqua-
fitters zich geplaatst en in het 
weekend van 7 en 8 juni vinden 
de kring-Speedo finales plaats. 
Hier hebben David van der Veen 
en Serena Stel zich voor ge-
plaatst.
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Schaakvereniging Castricum

Sander Mossing Holsteijn 
clubkampioen geworden
Castricum - In de 34e ronde 
interne competitie, was voor-
af al duidelijk dat Sander club-
kampioen geworden was, door-
dat directe achtervolger Wim 
Pool junior niet aanwezig was. 
Onbereikbaar voor de concur-
rentie kon Sander ontspannen 
zijn partij spelen. Sander pakte 
de titel door van de 29 gespeel-
de partijen er 19 te winnen, ne-
gen te remiseren en er slechts 
een te verliezen.
In de categorie straatgevecht 
viel de partij van de overburen 
Mark Min en Gerard van Pinxte-
ren op. Net als in de straat was 
hun opstelling loodrecht met 
een d4 ontmoet d5 opening. 
Het leek lange tijd op een rus-
tig intermezzo, toen Mark ech-
ter een pion dreigde te verlie-
zen. Toen hij moest kiezen voor 
pionverlies of een kwaliteitsof-
fer voor het loperpaar, koos hij 
het laatste. Dat bleek een prima 
beslissing want de lopers kwa-
men in de open stelling prach-
tig tot hun recht. Niet lang daar-
na moest Gerard met de zwar-
te stukken de witte vlag strij-
ken en zal hij de Rini van Bo-

chel opening niet snel meer van 
stal halen.
Pim Hazewindus kreeg het met 
wit aan de stok met de steeds 
beter spelende Aro Arakel. Na 
een Italiaanse opening kwam 
wit twee pionnen voor, maar zijn 
stukken opstelling liet te wen-
sen over. Aro profiteerde met 
een aanval en won de twee pi-
onnen weer terug. In het eind-
spel leek niets een remise in de 
weg te staan, totdat Pim in de 
gaten kreeg dat de tijd hem in 
de steek liet. 
Er restte hem een armoedig ein-
de met een onverbiddelijk weg-
tikkende resttijd. Toen de vlag 
daadwerkelijk viel en de 36 zet-
ten niet gehaald waren verloor 
Pim jammerlijk.

Eric van Benschop speelde 
met wit tegen Toon Hollanders 
en wit kwam met de agressie-
ve opstoot van de e-pion op de 
elfde zet. Nadat Toon alle geva-
ren kon neutraliseren resteer-
de er een gortdroge stelling op 
het bord die voor beide kanten 
geen aanknopingspunten ople-
verde. Remise dus.

Goede vangst voor meisjes van 
Samen Beet tijdens wedstrijd
Limmen - Zaterdag 24 mei kwa-
men de jeugdleden van Samen 
Beet uit Limmen voor het eerst 
in actie. Er werd gevist aan het 
Stet te Limmen. Verdeeld over 
twee leeftijdsklassen waren der-
tien vissertjes naar de waterkant 
gekomen. 
Onder toeziend oog van een for-
se schare supporters werden al 
snel wat visjes gevangen. Naar-
mate de avond vorderde liepen 
de beten terug. Slechts enke-
len wisten de beet erin te hou-
den. Opvallend was dat vooral de 
meiden het goed deden. Van de 
vier meisjes visten zich er drie op 
het podium!
In de klasse tot en met tien jaar 
was Iris Droog de beste, met 25 
stuks, waaronder ook de groot-
ste vis van de avond (24,5 cm). 
Tweede werd Joyce Levering met 
negen stuks en derde was Vin-
cent Koot met twee vissen.
De groep vanaf elf jaar werd ge-
wonnen door Simon Schouws, 
die 19 vissen wist te vangen. Zijn 
zus Mandy werd tweede met 
vier stuks, voor hun broer San-
der met drie. Ook Luke Levering 

kwam met drie vissen op het po-
dium.
Op zaterdag 14 juni wordt in 
Castricum de Open van Leeuwen 
bokaal gevist, waar ook de leden 
van Samen Beet welkom zijn. 
Deelname is gratis, en er is voor 
iedereen prijs. De vissen die tij-
dens deze wedstrijd worden ge-
vangen tellen niet voor de com-
petitie, maar als er een grote vis 
wordt gevangen, dingt die wel 
mee naar de prijs voor de groot-
ste vis van het seizoen.
Kinderen die aan deze wedstrijd 
willen deelnemen, moeten zich 
opgeven bij Peter van der Heijdt, 
072-5051056. Vertrek met al-
le deelnemers per fiets naar de 
Kazimir-vijver in Castricum. De 
wedstrijd zelf duurt twee uur! 
Vertrek is om 8.00 uur bij het 
parkeerterrein van de voetbal.
De volgende wedstrijd voor de 
competitie is de Open Deen 
wedstrijd op 22 juni. 
Lid worden? Vergunningen zijn 
verkrijgbaar bij Peter van der 
Heijdt, Vinkenbaan 7 te Limmen. 
Kosten zijn 10,00 euro voor een 
heel seizoen.

Rapidtoernooi 
Schaakvereniging 
Castricum
Castricum - Zaterdag 31 mei 
vindt in dorpshuis de Kern de 
negende editie van het jaarlijkse 
Rapidtoernooi  van de SV Cas-
tricum plaats. Dit toernooi, ge-
sponsord door het Schiphol-
fonds en Thomas Broek, omvat 
zeven ronden Zwitsers, van 20 
minuten per persoon, per partij. 
Het toernooi begint om 10.30 uur 
en duurt tot circa 18.00 uur.
Iedere speler wordt naar sterk-
te ingedeeld, in één van de vier 
groepen. Er is een prijzengeld 
van totaal 700 euro en boven-
dien een tombola waar via loot-
jes prijzen mee te verdienen zijn. 
Huisschakers zijn welkom. 
Aanmelden vooraf met opgave 
van rating, club of huisschaker 
bij: W. Pool, 0251-653970, e-mail 
willem.pool@planet.nl of P. Smit, 
0251-655725, e-mail petrusms-
mit@hotmail.com of uiterlijk 
10.15 uur aan de zaal. Inleggeld: 
5,00 euro voor leden SV Castri-
cum en anderen 7,00 euro. 

Slotstand bij S.V. Vredeburg
Limmen - Na 26 ronden werden 
in de A groep Koen Kramer en 
in de B groep Ozair Dahi kam-
pioen 2008. De volgende eind-
stand werd bereikt. 
Groep A: 1. K. Kramer 1219, 2. B. 
Stolp 1132, 3. J. Admiraal 1108, 
4. H. Ebels 1072, 5. E. Stolp 1035, 
6. G. Hafkamp 1019, 7. R. Termes 
989, 8. L. Wellink 968, 9. R. v.d. 
Storm 929, 10. D. Aafjes 899, 11. 
J. Limmen 826, 12. J. Borst 850, 
13. B. Blekemolen, 14. P. v.d. He-
ijdt 807, 15. G. Pouw 793, 16. A. 
Wellink 746, 17. J. Levering 730, 
18. K. Aafjes 722, 19. C. Dinkla 
711, 20. H. Levering 680, 21. W. 
v.d. Bult 666, 22. T. Al 645, 23. J. 
de Graaf 625, 24. P. Zwart 623, 
25. M. Voorwalt 607, 26. M. Krom 
555, 27. T. Witkamp 571, 28. M. 
Kos 555, 29. M. Sturk 544, 30. B. 

van Diermen 543, 31. A. Termes 
527, 32 R. Rommel 499, 33. E. van 
Duin 496, 34. T. Voorwalt 484, 35. 
B. Hollander 469, 36. C. Pepping 
443, 37. M. van Rees 431, 38. N. 
Pepping 424, 39. D. de Vries 418, 
40. H. Ebels jr. 405, 41. W. Mijn-
bergen 375, 42. M. Wester 354, 
43. J. Noordeloos 351, 44. J. Min 
337, 45. J. Tebbens 314, 46. S. 
Twaalfhoven 300, 47. G. de Graaf 
280, 48. J. van Vliet 239, 49. P. de 
Ruijter 184, 50. J. Brantjes 174.
Groep B: 1. O. Dahi 354, 2. A. de 
Vries 326, 3. K. Voorwalt 316, 4. 
T. Komin 283, 5. R. Aafjes 268, 6. 
S. Hollander 259, 7. S. Veter 208, 
8. M. Ehlhardt 189, 9. J. Heckers 
153, 10. J. van Zanten 149, 11. 
L. Wellink 129, 12. M. Min 121, 
13. L. Komin 118, 14. R. Voorwalt 
109, 15. T. Ehlhardt 73.

TVC gaat voor 
tweede plek
Castricum - Afgelopen zon-
dag vond de zesde en voor-
laatste speeldag plaats van 
de landelijke tenniscompeti-
tie. In de vijfde klasse ontving 
TVC Neckslag uit Purmerend 
waarmee de tweede plaats in 
de poule werd gedeeld ach-
ter KZTV. 
In een druilerige dag waar 
partijen in de regen moesten 
worden afgewerkt waren sin-
gle-overwinningen te note-
ren voor Roy Boontje en Jean-
Jacques Ziedses des Plantes. 
Eerstgenoemde gunde zijn te-
genstander geen enkele game 
en laatstgenoemde zag hoe de 
tegenstander opgaf bij een 5-0 
voorsprong voor TVC.  Danielle 
Veenman kon een matchpoint 
niet benutten en moest in drie 
sets het hoofd nog buigen. De 
herendubbel werd een prooi 
voor de broers Roy en Dennis 
Boontje en de tweede mixed-
dubbel voor Cynthia Lustig en 
Ziedses des Plantes. Pas in 
de supertiebreak konden zij 
met 10-8 triomferen.  De da-
mesdubbel en andere mixed-
dubbel werden zeges voor de 
ploeg uit Purmerend waardoor 
de uitslag 4-4 werd.  De strijd 
om plaats twee in de poule is 
nog niet gestreden en zal op 
de laatste speeldag worden 
beslecht.  Ook Santana komt 
nog in aanmerking voor deze 
notering. KZTV is kampioen. 
TVC eindigt de campagne dit 
jaar in Haarlem-Noord bij het 
al gedegradeerde Pim Mu-
lier. Volgend jaar wil TVC en-
kele sponsors vinden en met 
nieuw elan trachten kampioen 
te worden.

Bob en Loes allebei in de finale
Castricum - Afgelopen weekend werden in Heiloo de Nederlandse 
Kampioenschappen verreden van het fietscross (BMX). Bob van Wes-
terop, die uitkomt in de cruiser klasse 30-39 jaar kwam goed voor de 
dag. In de finale kwam Bob op een tweede plek over de streep. Loes 
van Westerop kwam ook in de finale terecht op haar thuisbaan in Hei-
loo. Zij eindigde op een zesde plek in haar klasse cruiser women. Loes 
zal op 31 mei en 1 juni strijden op het WK in China.
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Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-651675

Alpe d’HuZes: Opgeven is geen optie

Laura Verhoeven acht keer de 
berg op voor strijd tegen kanker

De Amsterdamse Peter Kapi-
tein was de aanleiding voor Alpe 
d’Huzes die in 2006 startte. Op 6 
juni 2006, om 6.06 uur, onderna-
men 66 renners, waaronder Lau-
ra en Peter, voor het eerst de-
ze bijzonder zware ‘hellingproef’. 
Laura werd, met al haar ervaring 
als wegrenner en ondanks het 
grote aantal deelnemende man-
nen, de snelste. 
De actie bracht toen maar liefst 
een miljoen euro op voor het 
KWF, de Nederlandse kankerbe-
strijding. In 2007 gingen 77 deel-
nemers zeven keer de beruch-
te berg op. 
Nu, in 2008, gaat de bijna 48-ja-
rige Laura, net als veel van de 
honderd deelnemers, voor de 
acht beklimmingen, en samen 
met haar medestanders voor een 
opbrengst van 3 miljoen. De Al-
pe d’Huzes 2008 wordt op 5 juni 
verreden door Karin Dekkers 
De leus van de Alpe d’Huez is 
simpel en krachtig tegelijk: Op-
geven is geen optie. Dat geldt 
zowel voor de renners als voor 
alle door kanker getroffen men-
sen en hun nabestaanden. Het 
doel van de Alpe d’Huez is met 
het geld, dat in een speciaal bij 
het KWF ondergebracht fonds 

wordt verzameld, getroffenen 
te faciliteren en inspireren om 
goed, gelukkig en gezond te le-
ven met kanker. Met het ingeza-
melde geld wil men bovendien 
onderzoek doen naar de gunsti-
ge effecten van sport op kanker-
patiënten en het sporten stimu-
leren.
Coen van Veenendaal was in 
2005 initiatiefnemer voor het 
sportieve evenement. Hij koos 
voor de Alpe d’Huez omdat deze 
ook wel de ‘Nederlandse’ berg 
wordt genoemd bij de Tour de 
France. De Alpe d’Huzes is in-
middels niet meer alleen een 
puur Nederlandse aangelegen-
heid, ook een aantal Belgische 
renners doet mee. 
Van Veenendaal wilde in 2005 
een goed doel aan het evene-
ment verlenen; daartoe geïnspi-
reerd door renner Lance Arm-
strong koos hij voor de strijd te-
gen kanker. Bij Peter Kapitein, 
triatleet en kennis van Van Vee-
nendaal werd begin 2005 Non 
Hodgkin lymfeklierkanker vast-
gesteld. Kapitein werd als am-
bassadeur gevraagd, maar wil-
de dat alleen als hij mee mocht 
doen aan de beklimming zelf. 
Peter werkte zelf ook mee aan de 

organisatie.
Laura Verhoeven, tegenwoor-
dig senior medisch adviseur bij 
het WMO Loket van de gemeen-
te Velsen, werkte na haar stu-
die als fysiotherapeut in Am-
sterdam en kwam daar via een 
kennis in contact met de wie-
lersport. Zij bleek een (laat) na-
tuurtalent en won vele prijzen, 
waaronder meerdere finaleprij-
zen, waarbij ze soms met renners 
als Eddy Merckx op het erepo-
dium stond. Door een vrouwe-
lijke renner werd Laura februari 
2006 gevraagd mee te doen aan 
de eerste Alpe d’Huzes. Laura 
moet meteen denken aan de die 
maand door asbestkanker over-
leden Jan Verbesselt, een goede 
vriend van haar en Eddy Merckx. 
Maar ook de vriend van een goe-
de wielervriendin is ongenees-
lijk ziek. En ook Laura’s partner 
krijgt te maken met een overlij-
den door kanker. Laura wil heel 
graag meedoen vanwege het 
goede doel en ziet hierin een 
mogelijkheid om met haar ge-
zonde lichaam iets terug te doen 
voor mensen die het zwaar heb-
ben. 
De Alpe d’Huez is een afschrik-
wekkende beklimming over ruim 
13 km., met een hoogteverschil 
van 1100 meter, verdeeld over 21 
bochten, en een gemiddeld hel-
lingpercentage van 9,2 procent. 
Aan zo’n uitdaging geven spon-
sors graag hun naam mee en het 
zo broodnodige geld. Laura be-
klom in 2006 in een gemiddelde 

van 1 uur en 7 minuten de Alpe 
d’Huez en was daarmee ook nog 
eens de allersnelste.  
Voor Laura is de Alpe d’Huez in-
middels een ‘virus’ geworden en 
veel meer dan een alleen sportie-
ve prestatie. ,,Iedereen zet zich in 
voor het goede doel,’’ vertelt ze. 
,,Allemaal zoeken we sponsors, 
praten we met elkaar en dan ko-
men ook de verhalen. Over zieke 
partners, familieleden, moeilijke 
chemokuren, hoop en verdriet. 
Het is er allemaal. Daarom ook is 
de band met de renners onder-
ling zo groot. Allemaal hebben 
we tijdens die beklimming wel 
iemand op onze bagagedrager 
zitten aan wie we denken.’’
Nadat Laura in 2006 haar zes-
de beklimming had afgelegd en 
vervolgens naar beneden zoef-
de, kwam ze Peter Kapitein te-
gen, die onderweg was naar bo-
ven. Daarop keerde ze en trok 
met hem mee omhoog, het laat-

ste stuk hand in hand. ,,En daar 
doe ik het voor,’’ zegt ze. ,,Als je 
kanker krijgt, staat je hele leven 
op zijn kop. Gezondheid, werk, 
gezin, contacten, alles wordt an-
ders. En je kunt op die momen-
ten niet zonder steun, die hel-
pende hand.’’

Meer weten over deelnemers of 
sponsoring? Kijk op: www.alpe-
dhuzes.nl
Laura Verhoeven wordt onder 
meer gesponsord door onder-
staande (lokale) sponsors: Ge-
meente Velsen, Crown van Gel-
der, Marina Seaport IJmuiden, 
Holiday Inn IJmuiden, Corne-
lis Vrolijk’s Visserij Maatschap-
pij, Haven Onderneming Vereni-
ging IJmond, Zebra Uitzendbu-
ro IJmuiden, de Meergroep, Rol-
vink Bouw, Bouwonderneming 
Gebroeders Stolk, Kloosterboer, 
Werkcenter Pieter van Schie en 
ziekteverzekeraar CZ. 

Santpoort-Noord – Als de Santpoortse Laura Verhoeven de 
beelden van de eerdere Alpe d’HuZes terugziet, schieten de 
tranen haar in de ogen. Deze sportieve beklimming van de Al-
pe d’Huez zit boordevol emoties, voor elke deelnemer en be-
trokkene. Want bijna iedereen heeft wel een partner, familielid 
of vriend die de strijd met kanker heeft gewonnen of verloren, 
of er nog midden in zit. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Voor wie een uitdaging zoekt in vrijwilligerswerk is Tandem (voor-
heen Steunpunt Mantelzorg) op zoek naar nieuwe begeleiders 
van mantelzorgers (dit zijn familieleden of naasten die de zorg 
hebben voor een chronisch zieke). Een vrijwilliger bij Tandem onder-
steunt chronisch zieken (dementie, MS, Parkinson, enzovoort) die 
nog zelfstandig wonen. Men is een luisterend oor, gaat er samen op 
uit, begeleidt eventueel bij ziekenhuisbezoek en soms is men vooral 
aanwezig als de vaste verzorging even zijn handen vrij nodig heeft. 
Er wordt verwacht dat men bereid is zichzelf te ontwikkelen, goed 
kan luisteren, minimaal twee uur per week beschikbaar is en woon-
achtig in de omgeving van Castricum. 
Het Nederlandse Rode Kruis is een wereldwijde organisatie die 
onafhankelijk van ras, godsdienst of politieke gezindheid zich in-
zet voor de zwakke en meest kwetsbare personen in de samenle-
ving. De centrale organisatie in Nederland is in Den Haag gevestigd. 
Hieronder functioneren een tiental districten die weer verdeeld wor-
den in een aantal afdelingen op veelal plaatselijk niveau waarvan de 
gemeente CAL (Castricum, Akersloot, Limmen) er één is. Men is op 
dit moment op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een 
penningmeester. De penningmeester heeft diverse werkzaamhe-
den zoals het doen van betalingen/ontvangsten van de afdeling, het 
beheer van twee bankrekeningen en twee spaarrekeningen, het bij-
houden van de financiële administratie en de boekhouding (Exact-
on-Line), inclusief de jaarverslaglegging. Dit werk zal ongeveer drie 
uur per week in beslag nemen.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

Laura Verhoeven
met Peter Kapitein
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Geen wijzigingen in top drie 
bij biljartvereniging WIK
Castricum - De volgorde in de 
stand aan de kop is ongewijzigd 
gebleven. Piet Liefting die de kop 
aanvoert, versterkte zijn positie 
door zelf twaalf punten te pak-
ken in zijn partij tegen Peter Vos. 
Dit ging ten koste van zijn naas-
te concurrent Gerard de Zeeuw, 
die tegen Jan Plug moeizaam 
tot acht punten wist te komen. 
Dit hield in dat Piet zijn voor-
sprong tot acht punten wist op 
te voeren. Jan Plug presteerde 
het omslechts één carambole in 
zijn partij te plaatsen. Ook een 
toevalstreffer was hem niet ge-
gund. Ook bij Peter Vos leek het 
tot de 23ste beurt die kant op te 
gaan. Maar de schade bleef be-
perkt. In de laatste vijf beurten 
kwam er toch een ommekeer 
en wist Peter het toch tot acht 
van de elf caramboles te bren-
gen. Zeven punten voor Peter in 
de verwachting dat hij volgende 
week het geluk meer aan zijn zij-

de heeft.
Voor Cees Burgmeijer zag het er 
heel wat beter uit dan de vorige 
week. Van de negen caramboles 
vorige week naar 27 is een he-
le sprong, maar Cees presteerde 
het wel! Met een best moyenne 
van 0.675 werden er twaalf pun-
ten gescoord. Cor Stroet moest 
het tegen Cees met vijf punten 
bezuren.
Drie spelers die zo rond het moy-
enne van 0.500 draaien, verdien-
den een extra punt.
Elf punten voor Kees Baars voor 
zijn moyenne van 0.525, even-
eens voor Wim Baltus met het-
zelfde resultaat. Gert Lute die 
vorige week zo van leer trok met 
36 caramboles (moyenne 0.900), 
maakte er nu 24 dat goed was 
voor elf punten.
Voorts was het alleen Hein Kitsz 
die tien punten haalde. De ove-
rige spelers bleven min of meer 
onder hun kunnen. 

Zonnige start van de 
Beachhandbalcompetitie
Akersloot - Bij handbalvereni-
ging Meervogels is een van hun 
handbalvelden omgetoverd tot 
een grote zandbak; hét speelter-
rein voor beachhandbalfanaten. 
Op 9 mei is de beachcompetitie 
van start gegaan. 
In deze competitie strijden acht 
dames- en vier herenteams van 
CSV, HCV, DSS en Meervogels 
tegen elkaar. 
Beachhandbal is een zeer dy-
namisch en tactisch attractie-
ve sport. Bij deze tak van hand-
bal kunnen er bijvoorbeeld extra 
punten verdiend worden doordat 
de (meespelende) keeper scoort 

of wanneer men via een zoge-
noemde flyer scoort. Dit specta-
culaire scoreverloop, samen met 
de tactische wissels, maken er 
voor het publiek een waar spek-
takel van. 
Zon, strand(bak), handbal, ac-
tie, en bovenal een gezellige tijd. 
Waar vindt men dat allemaal te-
gelijkertijd? Er wordt nog ge-
speeld op de vrijdagavond: 30 
mei, 6 en 20 juni, tussen 19.00-
21.00 uur. Op 27 juni zijn de fina-
les en zal de avond feestelijk af-
gesloten worden met dj Hanzzz.
Voor meer informatie kijk op: 
www.meervogels60.nl.

Duif van Kaandorp keert 
als eerste op zijn hok terug
Castricum - De postduiven van 
de Castricumse duivenliefheb-
bers stonden dit weekend in Ab-
lis en Peronne.
De duiven in Ablis werden ge-
lost om 8.15 uur en de eerste duif 
bereikte na ruim zeven uur vlie-
gen zijn hok bij Jaap Kaandorp. 
Jaap scoorde ook in groot ver-
band goed met de tiende duif in 
Noord Holland.
Goede tweede werd Arie Hage-
man voor Cees de Wildt.
Ook Gerhard Tromp, Nico de 
Graaf en Cor Schermer zagen 
hun duiven terug in de top van 
het klassement.
Wederom verrassend was Sjaak 
de Graaf die met zijn twee duif-
jes zich klasseerde tussen de 
fondmannen.
Voor de duiven van Cor Spren-
keling, Piet Verduin en de com-

binatie De Graaf waren de laat-
ste punten.
De tweede groep duiven werd 
om 8.00 uur gelost met een kal-
me oostenwind in Peronne. 
De snelheid kwam deze week 
niet boven de 70 kilometer per 
uur.
Overwinnaar werd evenals vorige 
week de combinatie De Graaf die 
Cees de Wildt ruim voor bleef.
De derde duif behoorde toe aan 
Arie Hageman gevolgd door de 
duif van de combinatie Rijkom-
Sentveld.
Aanvoerder van het peloton was 
Gerhard Tromp met daar achter 
John Kool en Nico de Graaf. Ook 
Jan Molenaar en Jaap Kaandorp 
pakten vroege duiven.
De strijd om de rode lantaarn 
werd gewonnen door Bert Bark 
voor Anton Tromp.

Links de kersverse clubkampioen Ton Morcus in zijn partij tegen Arno 
Schlosser.

Ton Morcus kampioen
Schaakclub Bakkum
Bakkum - Hij kwam, zag en 
overwon. Zo kun je wel het de-
buut van Ton Morcus dit seizoen 
bij Schaakclub Bakkum om-
schrijven. Na winst in het beker– 
en snelschaak nu ook clubkam-
pioen. In de laatste ronde moest 
Morcus het met wit opnemen te-
gen Arno Schlosser. Alleen winst 
kon het kampioenschap ze-
ker stellen en dus kwam er een 
enerverende partij op het bord.
In een bekende Siciliaanse par-
tij kwam Schlosser onder eni-
ge druk. Om de druk te verlich-
ten, ruilde zwart de zware stuk-
ken af, doch het toreneindspel 
bleek gunstig te zijn voor Mor-
cus. Gedecideerd werd de winst 
binnengehaald en daarmee was 
het eerste clubkampioenschap 
een feit. 
De enige overgebleven concur-
rent Henk van der Eng moest het 
met zwart opnemen tegen Han 
Kemperink. In een zijvariant van 
het Caro Kann, kwam Van der 
Eng wat onwennig uit de ope-
ning en kwam niet meer in zijn 

spel en moest laat op de avond 
de winst aan Kemperink laten.
Hans Damman, terug van weg-
geweest, moest het opnemen te-
gen Fons Vermeulen. Na een bi-
zarre partij ging de winst naar 
Vermeulen, die hierdoor de der-
de plaats op de ranglijst verover-
de. Marijn van der Himst ver-
kreeg tegen Bob Bakker in een 
Hollandse opening het initiatief 
op de damevleugel en wist dit 
om te zetten in winst door een 
gevorderde vrijpion in combina-
tie met matdreiging. Slechts een 
zesde plaats wist de onttroonde 
clubkampioen hierdoor te berei-
ken. 
Alice Nielen was ditmaal in 
een spectaculaire partij de slu-
we Sjoerd Gaastra te slim af, en 
kwam hierdoor precies op een 
50% score uit.
Eindstand aan kop: 1. Ton Mor-
cus; 2. Henk van der Eng; 3. Pe-
ter Siekerman; 4. Fons Vermeu-
len 5. Arno Schlosser. 
Dinsdag 3 juni start de zomer-
competitie.

Co Bakker 
wint vierde 
witviswedstrijd
Limmen - Zondag 25 mei 
werd de vierde witviswedstrijd 
van de HSV Limmen gevist. 
Viswater was de ringvaart van 
Heerhugowaard. 
Winnaar in de A-groep werd 
voor de tweede opeenvolgen-
de keer Co Bakker, die met de 
vaste stok op volle lengte toch 
de harde wind kon weerstaan 
en dankzij een goede aasaan-
bieding twee brasems kon la-
ten wegen. Samen met 24 an-
dere vissen was zijn vangst 
goed voor ruim vier kilo. 
Tweede op respectabele af-
stand werd Peter van der He-
ijdt. Hij ving actief vissend met 
de matchhengel 46 vissen, die 
ruim twee kilo op de schaal 
brachten. 
Rien Faasse, vissend op kop, 
ving met de korte stok 55 
stuks en werd derde.
In de B-groep kozen alle deel-
nemers voor de vaste stok. Het 
meest succesvol was Jan van 
Willigen, die 27 vissen ving, 
waaronder enkele kleine bra-
sems. 
Tweede werd Piet Levering, die 
na een afwezigheid van ander-
half jaar liet zien nog niets ver-
leerd te zijn. Hij ving 29 stuks, 
maar het totale gewicht bleef 
achter bij Van Willigen.
Derde werd Anton Steij, die 18 
stuks ving.
In de A-groep gaat Co Bak-
ker aan de leiding. Maar met 
nog zes wedstrijden te gaan 
is er nog van alles mogelijk. In 
de B-groep doet Jan van Wil-
ligen het goed met twee over-
winningen.
De volgende wedstrijd is op 
zondag 8 juni in plan Oost te 
Heiloo. Dit is een wedstrijd op 
aantal. Opgeven kan bij René 
Levering op 072-5054175, tot 
vrijdagavond 6 juni. Diezelf-
de dag is de voorselectie voor 
het NK vrije hengel. Hiervoor 
kan men  ich nog tot 1 juni op-
geven bij Peter van der Heijdt, 
072-5051056.

Monsterzege voor Helios
Castricum - Helios had weinig 
moeite met hekkensluiter Vlug en 
Vaardig. De korfballers uit Castri-
cum veegden de vloer aan met 
de opponent uit Amsterdam. 16-
4. “Het was de opdracht om Vlug 
en Vaardig zo ver mogelijk ach-
ter ons te laten. Ik ben zeer tevre-
den over het behaalde resultaat, 

al had er tijdens de eerste helft 
wel wat meer ingezeten’’, meldde 
coach Michiel van Halderen.
Helios heeft doorgaans nogal 
wat moeite om zijn eigen spel te 
maken tegen de zwakkere ploe-
gen uit de poule. Van Halderen 
hamerde er voor het duel met de 
hekkensluiter al op om zo gecon-

centreerd en gemotiveerd moge-
lijk te blijven en geen genade te 
hebben met de tegenstander.
Helios slaagde hier gedurende 
de eerste helft niet echt in. ”We 
ontbeerden de killer-mentaliteit, 
zodat we nog niet echt konden 
weglopen van Vlug en Vaardig.’’ 
Desondanks kon de ploeg van 
Van Halderen rekenen op een 7-
3 voorsprong bij rust.
In de tweede fase van het duel 
maakte Helios het spel en zorg-
de voor een monsterzege. “Met 
dit duel hebben we bewezen dat 
we wederom zijn gegroeid. Nu 
kunnen we ook tegen een van 
onze zwakke broeders het spel 
zelf maken. En we verzanden niet 
meer in een gebrek aan concen-
tratie en gemotivatie.’’



29 mei 2008  pagina 45

Surfcursus van start
Castricum - Ozlines Surfschool 
uit Castricum biedt tijdens de zo-
mer een golfsurfcursus voor kin-
deren aan bij de Noordpier in 
Velsen-Noord, een van de beste 
golfsurfspots van Nederland. 

Na het succes van vorig jaar 
wordt er deze zomer niet alleen 
beginners lesgegeven, maar er 
zijn ook vervolgcursussen voor 
kinderen die vorig zomer al mee-
gedaan hebben. Op zondag 1 ju-
ni en woensdagavond 4 juni be-
ginnen de eerste Junior Surfing 
Programs, dit is een golfsurfcur-
sus van zes weken, twee uur per 

week, voor kinderen tussen de 
8 en 16 jaar (zwemdiploma A+B 
verplicht). 
De lessen worden gegeven on-
der leiding van de Australische 
surfcoach Chris Way. De intruc-
teurs zijn allemaal ervaren golf-
surfers en opgeleid volgens de 
eisen van de ISA (International 
Surfing Association). 

Voor meer informatie en het volle 
aanbod van cursussen, kan men 
terecht bij op de website www.
ozlines.com. Voor inschrijvingen 
neem contact op met Chris Way 
op tel.: 0613107519. 

Ontmoetingswedstrijd
Limmen - Afgelopen zaterdag 
werd er in de sporthal d’Enterij 
in Limmen een turnwedstrijd ge-
houden tussen de twee vereni-
gingen TIOS uit Limmen en VIOS 
uit Castricum.
Het waren toestelfinales, dus op 
elk toestel vielen er prijzen te 
behalen. Aangezien de toestel-
kampioenschappen van het ray-
on geen doorgang konden vin-
den vanwege een te groot deel-
nemersveld, besloot de leiding 
van TIOS en VIOS deze zelf te 
organiseren. Juryleden, teltafel-
mensen en wedstrijdleiding wa-
ren snel gevonden. Om 10.00 uur 

liepen alle deelneemsters op en 
werden verdeeld over de zes on-
derdelen.  Manon Minverdraaide 
met de sprong haar knie waar-
door ze niet verder kon turnen.
Één van de onderdelen was de 
airtumblingbaan. Hierop werd 
niet gejureerd, maar konden de 
turnsters zich lekker uitleven.
De wedstrijd verliep vlot en ge-
moedelijk zodat om 12.15 uur 
met de prijsuitreiking begonnen 
kon worden. Veel kinderen gin-
gen met één of meer medailles 
naar huis en iedereen kreeg als 
aandenken een leuke foto van 
de twee verenigingen samen. 

FCC winnaar van Rafael 
van der Vaarttoernooi 
Castricum - In een zinderende 
finale tegen Theole (Tiel) heb-
ben de spelers van FC Castri-
cum D1 het zesde Rafael van der 
Vaart straatvoetbaltoernooi voor 
amateurs op hun naam weten te 
schrijven. Het straatvoetbal, vijf 
tegen vijf spelers op een kleiner 
omheind veld, is een snellere en 
hardere vorm van voetbal waar-
bij techniek, inzicht en doorzet-
tingsvermogen het verschil ma-
ken. Niet voor niets heeft Jo-
han Cruijff deze vorm van voet-
bal weer op de agenda gezet. 

Dat de mannen van FCC dat spel 
beheersen hebben ze zondag 
bewezen. In het ochtendtoer-
nooi voor amateurs werd de pool 
overtuigend gewonnen en in de 
finale tegen Theole werd alles uit 
de kast gehaald. Met een bevlo-
gen Doelpunten van Jesper van 
der Sanden en Dennis Buteneers 
waren het gevolg en een over-
winning (2-0) en een gigantische 
beker het resultaat. Dat deze be-
ker door Rafael van der Vaart zélf 
werd uitgereikt maakte van het 
moment een geweldige ervaring. 

Met de winst van het amateur-
toernooi werd een deelnemers-
plaats afgedwongen voor het 
middagtoernooi waaraan ook de 
profclubs deelnamen. 
De Castricummers mochten het 
opnemen tegen AFC Ajax, Vo-
lendam, FC Haarlem et cetera. 
Zelfs na het loodzware ochtend-
programma wist FCC verras-
send te winnen van een fris star-
tend Volendam en stuitten ook 
Ajax en Haarlem, dat zelf niet tot 
scoren kwam, op overtuigende 
weerstand. 

Reddingsbrigade klaar voor de zomer
Bakkum - Met het aanbreken 
van het zomer seizoen, bereiden 
de vrijwilligers van de Reddings-
brigade zich voor op de komen-
de drukte. “De trainingen zijn 

weer begonnen”, vertelt woord-
voerder Paul van Veen. “Afgelo-
pen vrijdag zijn we in actie ge-
komen toen iemand uit was ge-
gleden en daarbij de knie had 

opengehaald. Zaterdag raakte 
een man gewond toen hij van de 
fiets afviel in de duinen. Hij brak 
zijn pols. In beide gevallen zijn 
wij in actie gekomen.” 

Kunstzesdaagse en 
Kunstroute in Heiloo
Heiloo - Wegens het grote suc-
ces in de voorgaande jaren or-
ganiseert Stichting Ouderen-
werk Heiloo ook dit jaar weer 
een Kunstzesdaagse. Van 10 tot 
en met 15 juni zal het Trefpunt 
aan het Abraham du Bois-hof 2 
in het teken staan van de Kunst-
zesdaagse. Tijdens deze zes da-
gen exposeren elf verschillende 
kunstenaars uit de regio hun ei-
gen werk. 
De expositie zal onder andere 
bestaan uit sculpturen van spek-
steen, olie- en acrylschilderijen 
in verschillende stijlen, manda-
la’s, bronzen beelden en kera-
miek. De zeer gevarieerde expo-
sitie is te bezichtigen van 10.00 
tot 17.00 uur. Er zijn regelmatig 
kunstenaars aanwezig om toe-
lichting op het werk te geven.
De deelnemende kunstenaars 

geven tijdens de Kunstzesdaag-
se workshops in onder andere 
wassen beelden maken, olieverf 
schilderen, schilderen op locatie, 
drieluik maken in acrylverf, man-
dala tekenen, collages maken, 
landschapschilderen en spek-
steen bewerken. De kosten per 
workshop zijn 5,00 euro (dit is 
exclusief materiaalkosten, dit be-
taalt men aan de desbetreffende 
kunstenaar), per workshop zijn 
een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.
Op dondag 12 juni van 12.00 tot 
14.00 uur kan men gratis een 
demonstratie paneelschilderen 
bijwonen. Men krijgt de gele-
genheid mee te kijken over de 
schouder van de kunstenaar 
Sipke Schoorstra en zien hoe 
hij een paneelschilderij maakt in 
acrylverf. 

In het kader van de Kunstzesdaag-
se is er in het weekend van 14 en 
15 juni een grote Kunstroute in 
Heiloo uitgestippeld. Ruim 50 pro-
fessionele en amateurkunstenaars 
stellen hun atelier, tuin of huis-
kamer open voor het publiek en 
ook een aantal winkels doen hier-
aan mee. Men kan gedurende de-
ze twee dagen van 10.00 tot 17.00 
uur een kijkje nemen en diverse 
kunstwerken bezichtigen.
Speciaal voor de Kunstzesdaag-
se wordt er een programmaboek-
je uitgegeven waarin men meer in-
formatie over de workshops en de 
Kunstroute kunt lezen, het boek-
je is verkrijgbaar in het Trefpunt en 
op verschillende andere locaties in 
Heiloo. De informatie uit het boek-
je is nu al te zien op www.kunst-
zesdaagseheiloo.nl.
De Kunstzesdaagse wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Heiloo en Rabobank 
Noord-Kennemerland. Voor verde-
re informatie en aanmelding voor 
de workshops: Stichting Ouderen-
werk Heiloo (072) 5331297. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
29 mei 2008

Eerste Blauwe Vlag 
voor Castricum aan Zee
Castricum mag dit jaar voor het eerst de 
Blauwe Vlag voeren op het strand. Don-
derdag werd dit internationale keurmerk 
voor schone en veilige stranden en jacht-
havens uitgereikt. Het keurmerk voor het 
strand staat garant voor goed zwemwater, 
een veilig en schoon strand, zorg voor het 
natuurgebied en toegankelijkheid.

Criteria
Enkele criteria waar de stranden en jacht-
havens aan moeten voldoen zijn: uitste-
kende zwemwaterkwaliteit, schoon strand, 
goede sanitaire- en afvalvoorzieningen, ge-
scheiden afvalinzameling, hoge mate van 
veiligheid en de organisatie van natuur- en 

milieuactiviteiten.
Castricum aan Zee is één van de 28 stran-
den en jachthavens in Noord-Holland die 
dit jaar de Blauwe Vlag kregen. Deze pro-
vincie is daarmee koploper in Nederland.
De uitreiking van de Blauwe Vlag in Cas-
tricum is onder andere te danken aan de 
inspanningen van de vrijwilligers van de 
reddingsbrigade en de EHBO, de strandpa-
viljoenhouders en de medewerkers van de 
Hoep en het PWN. 
Op vrijdag 30 mei wordt de vlag feestelijk 
voor het eerst gehesen op het strand van 
Castricum aan Zee. Dat gebeurt om 15.45 
uur bij het informatiebord aan het einde 
van de strandopgang. 

Enquête onder bewoners 
dorpskern Castricum 
Castricum heeft een gezellig uitgaansge-
bied dat publiek uit verschillende leeftijds-
categorieën aantrekt. Helaas heeft Castri-
cum ook te maken met overlast. 

Om hiertegen te kunnen optreden heeft 
de gemeente elke zes weken een gesprek 
met politie, Koninklijke Horeca Nederland 
en een afvaardiging van de bewoners uit 
de dorpskern. In dit gesprek worden over-
lastsituaties besproken die tijdens patrouil-
lerondes van de politie zijn geconstateerd 

en/of waarvan u melding heeft gemaakt. 
Omdat het erg belangrijk is uw ervaringen 
te kennen houdt de gemeente sinds 2006 
jaarlijks een enquête onder bewoners van 
de dorpskern. Dit jaar wordt de maand 
juni gebruikt om enquêtes af te nemen. 
Medewerkers van de gemeente komen bij 
de dorpskernbewoners langs en stellen drie 
vragen. De enquête vraagt vijf minuten van 
uw tijd. Uiteraard dienen de enquêteurs 
zich te legitimeren. Het gemeentebestuur 
stelt uw medewerking zeer op prijs.

Raad bespreekt voortgang jeugdbeleid
De Nota lokaal jeugdbeleid is ruim een 
jaar geleden door de gemeenteraad vast-
gesteld evenals de daaraan gekoppelde 
uitvoeringsprogramma’s. Hoe staat het er-
voor wat betreft de uitvoering? Daarover is 
een voortgangsrapportage gemaakt en op 
donderdag 29 mei is hierover een raadsac-
tiviteit.
De gemeenteraad wordt met name over 
twee zaken geïnformeerd: de uitkomsten 
van het onderzoek naar de behoefte bij 
ouders aan opvoedingsondersteuning en 
de voorbereiding voor het Centrum voor 
Jeugd en Gezin.
Over het onderzoek rond opvoedingson-
dersteuning komt aan het woord de heer 
Hechmi  Souguir van Primo, een provinciale 
adviesorganisatie voor sociaal beleid.
Over het tweede onderwerp geeft me-

vrouw A. de Haan van GGD Hollands 
Noorden een toelichting, zij is projectleider 
Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Na dit alles is er voor de raadsleden gele-
genheid om vragen te stellen over andere 
onderwerpen uit de voortgangsrapportage. 
Nieuwe onderwerpen in de uitvoeringspro-
gramma’s zijn:  jeugd en schuldpreventie 
en jeugd en armoedebeleid.
Het onderwerp jeugdbeleid staat op de 
agenda om 21.30 uur in de raadszaal van 
het gemeentehuis en de behandeling zal 
ongeveer een uur duren. De bijeenkomst 
is openbaar.
Voor meer informatie: de heer M. Teunis-
sen, tel. (0251) 661355.

Gemeentelijk net-
werk uit de lucht
In verband met de verhuizing van het 
serverpark van Castricum naar Limmen 
is het gemeentelijk netwerk op 6 juni uit 
de lucht.

Resultaat verkeer-
senquête Verzets-
heldenbuurt
Zie voor uitgebreide informatie www. cas-
tricum.nl  Ook meer nieuws in de volgende 
uitgave van deze infopagina.

Werken aan het spoor 
In opdracht van Prorail worden ter plaatse 
van het spoor nabij het station Castricum, 
werkzaamheden uitgevoerd. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in de Trein 
Vrije Periodes. De Trein Vrije Periodes voor 
deze werkzaamheden staan gepland gedu-
rende het weekeinde van vrijdag 13 juni 
van 23.00 tot maandag 16 juni 06.00 uur. 
In verband met het uitvoeren van werk-
zaamheden worden de navolgende over-
wegen (tijdelijk) afgesloten voor al het 
verkeer:
- overweg Vinkenbaan (kortstondig)
- fietspad nabij het station (gehele Trein 

Vrije Periode)
- overweg Beverwijkerstraatweg (kort-

stondig)

De werkzaamheden aan de overweg Vin-
kenbaan vinden niet gelijktijdig plaats met 
de werkzaamheden aan de overweg van de 
Beverwijkerstraatweg.

Gedurende de werkzaamheden is er geen 
treinverkeer mogelijk. ProRail/NS zorgt ge-
durende dit weekeinde voor vervangend 
vervoer voor de reizigers. De reizigers wor-
den middels omroepberichten, teletekst en 
internet geïnformeerd.

Bruggetje Juliana 
van Stolbergstraat 
naar Soomerwegh 
afgesloten
De westelijke rijbaan van de Soomerwegh 
tussen de rotonde van de Oranjelaan/Mo-
lenweide en de C.F. Smeetslaan is opgebro-
ken. Het bruggetje dat van de Juliana van 
Stolbergstraat naar de Soomerwegh loopt 
is tijdens deze wegwerkzaamheden afge-
sloten.



Agenda
Raadsplein
5 juni 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen
19:30 - 21:00 Economische visie
19.30 - 20.15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen *

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 22 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. Opname in plan van scholen van “Het Kleurenorkest”
e. Bezwaarschriften Wet voorkeursrecht gemeenten - Limmen.

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22.30 Visie Oude Haarlemmerweg *
21:30 - 22:30 Verordeningen Wet sociale werkvoorziening:

* Cliëntenparticipatie
* Persoonsgebonden budget

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

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Klachtenverordening
b. Eerste bestuursrapportage
c. Voortgangsrapportage Integrale Veiligheid
d. Besluit op bezwaar tegen voorbereidingsbesluit perceel Hoogegeest 

43a, Akersloot
e. Voorbereidingsbesluit Beverwijkerstraatweg 160, Castricum
f. Verordening o.g.v. Wet sociale werkvoorziening

* Verordening Persoonsgebondenbudget
* Verordening Cliëntenparticipatie.

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

Agenda Raadsactiviteiten 29 mei 2008
Tijd Onderwerp
19:30- 21:00 Inloopavond burgers/instellingen Voorjaarsnota
20:00 - 20:30 Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan Castricum NOW 
20:30 - 21:30 Visie Brakersweg
21:30 - 22.30 Jeugdbeleid  (rapportage  uitvoeringsprogramma’s)

Verstrekkingen uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens (GBA), de officiële naam 
voor de Nederlandse bevolkingsadministra-
tie, staan persoonsgegevens van alle inwo-
ners van de gemeente Castricum opgeno-
men. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, 
maar ook gegevens over een eventueel 
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw 
nationaliteit, ouders en kinderen.
Deze informatie wordt doorgegeven aan de 
overheid en maatschappelijke instellingen, 
zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering 
van hun wettelijke taken. Deze instellin-
gen baseren hun beslissingen vaak direct 
op deze informatie. Welke informatie aan 
deze instanties wordt verstrekt, wordt be-
paald door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk 
voorgeschreven gegevensverstrekking kunt 
u niet voorkomen.

Aanvraag geheimhouding
In enkele gevallen is het echter wel moge-
lijk om geheimhouding van uw gegevens 
aan te vragen. Het gaat dan om informatie 
die verstrekt wordt aan:
- Verplichte vrije derden (zoals curatoren 

of advocaten t.b.v. het opstellen van 
dagvaardingen). 

- De SILA: stichting interkerkelijke leden-
administratie (die de ledenadministratie 
bijhoudt voor kerkgenootschappen).

- Vrije derden (niet commerciële instellin-
gen zoals verenigingen die gesubsidieerd 
worden door de gemeente, stichtingen 
met een maatschappelijk doel).

Een verzoek om geheimhouding voor de 
SILA betekent overigens niet, dat de in-
schrijving in het register van de SILA auto-
matisch wordt beëindigd. Hiervoor dient u 

zelf contact op te nemen met kerkgenoot-
schap met het verzoek uw persoonsgege-
vens uit het bestand te verwijderen.

Met een brief aan de afdeling Publieksza-
ken van de gemeente Castricum kunt u 
schriftelijk verzoeken om aan bovenstaan-
de instanties geen gegevens uit de basisad-
ministratie te verstrekken.
U kunt een en ander ook ter plekke regelen 
bij de balie van Publiekszaken in het ge-
meentehuis (Raadhuisplein 1 te Castricum) 
door het invullen van een formulier.
Nadat uw verzoek is verwerkt, ontvangt u 
een bevestiging.

Inzage- en correctierecht
Wilt u overigens weten aan wie in het afge-
lopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit 
de basisadministratie, dan kunt u daarvan 
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de 
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u 
dat overzicht dan kosteloos thuis gestuurd. 
Het is van groot belang dat de over u in de 
basisadministratie opgenomen gegevens 
juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, 
neemt u dan contact op met de afdeling 
Publiekszaken. Bij een foute registratie kunt 
u om correctie van gegevens vragen. Dit 
kan een verbetering, aanvulling, verwijde-
ring of afscherming zijn. 

Legitimatie verplicht
U dient zich bij de aanvraag om geheim-
houding te legitimeren. Het gaat immers  
om persoonsgegevens die met het oog 
op de privacy niet zomaar aan iedereen 
worden verstrekt. U kunt hiervoor gebruik 
maken van een geldig reisdocument, Ne-
derlands rijbewijs of een geldig verblijfsdo-
cument. Zijn de inwoners tevreden?

Gemeente meet
mening Wmo-klanten
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning van kracht. 
Ruim een jaar na de invoering wil de ge-
meente graag weten hoe de gebruikers 
van Wmo-voorzieningen denken over de 
gemeentelijke dienstverlening rond de 
Wmo. Daarom laat de gemeente een te-
vredenheidsonderzoek uitvoeren. De uit-
komsten worden gebruikt om de dienst-
verlening rond de Wmo te verbeteren, in 
samenspraak met de Wmo-raad.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) stelt gemeenten verplicht om er-
voor te zorgen dat alle inwoners kunnen 
meedoen in de maatschappij. Zo is de ge-
meente onder meer verantwoordelijk voor 
het bieden van hulp bij het huishouden, 
rolstoelen en woningaanpassingen.

Schriftelijk en via Zorgloket
Inwoners die in 2007 via het Zorgloket een 
voorziening in het kader van de Wmo heb-
ben aangevraagd worden benaderd om 

aan het tevredenheidonderzoek mee te 
doen. Zij krijgen een vragenlijst thuisge-
stuurd. Daarnaast worden bezoekers van 
het Zorgloket gevraagd naar hun mening 
over de dienstverlening van de gemeente. 
Zij worden ter plekke benaderd.

Eerdere bezoekers
Heeft u in de afgelopen maanden (vanaf 
januari 2008) ook het Zorgloket bezocht, 
en wilt u graag hierover uw mening geven? 
Dan bent u van harte uitgenodigd om mee 
te doen aan het onderzoek. Via de website 
van de gemeente (www.castricum.nl) kunt 
u de vragenlijst uitprinten. U kunt ook bij 
het Zorgloket in de hal van het gemeente-
huis een vragenlijst ophalen. De ingevulde 
vragenlijsten kunnen van 22 mei tot en met 
26 juni  worden gemaild aan cq@facit.nl of 
worden ingeleverd in de speciale bus in de 
hal van het gemeentehuis.

De eindrapportage van het onderzoek 
wordt in augustus verwacht.

Werken aan de Dorpsstraat
Maandag 26 mei 2008 wordt de Dorps-
straat, vanaf de rotonde C.F. Smeetslaan 
tot aan Dorpsstraat 116 opgebroken. Dit 
deel wordt ingericht als 30 km. weg, zo-
als is gepresenteerd op de informatieavond 
van 23 april 2008 in Geesterhage. De par-
keerplaatsen achter het appartementen-
complex ‘t Aemstelveld blijven bereikbaar. 
De Dokter Van Nieveltweg is alleen te be-

reiken via de Dokter De Jonghweg.
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma KWS. 
De werkzaamheden zijn voor de bouwva-
kantie zijn afgerond. Dit is wel afhankelijk 
van de weersomstandigheden en kan door 
onwerkbaar weer in tijd uitlopen. 
Voor vragen kunt u terecht bij de projectlei-
der, de heer E. Koers, (0251) 661 122.

Presentaties ‘Leren budgetteren’ 
Op  donderdag 12 juni wordt van 14.00 
tot 16.00 uur een markt gehouden in het 
gemeentehuis, waarbij de projecten in het 
kader van ‘Leren budgetteren’ worden ge-
presenteerd. Leren budgetteren is een pro-
ject op twee scholen waarbij jongeren in 
onze gemeente verantwoord leren omgaan 
met geld.

De Rembrandtschool uit Akersloot en het 
Clusius College uit Castricum zijn de deel-
nemende scholen. Op beide scholen zijn 
een aantal groepen leerlingen een eigen 
onderneming gestart, waarvoor zij een 
bedrijfsplan, inclusief financieringsplan, 
moesten maken. Hierbij worden de kinde-

ren door een professional begeleidt. Het 
Clusius College zet een plantenwinkel op 
en de Rembrandtschool maakt een wan-
del-fiets-routegids door Akersloot. Van dit 
pilotproject wordt een filmverslag gemaakt, 
waarvan fragmenten worden vertoond tij-
dens de markt.

Graag nodigen wij alle geïnteresseerden uit 
om op donderdagmiddag 12 juni naar het 
gemeentehuis te komen om te zien hoe het 
met de ondernemingen van de kinderen 
gaat. Burgemeester Emmens-Knol en wet-
houder Hes zijn hierbij aanwezig. In sep-
tember wordt het project afgesloten met 
een eindpresentatie.



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:
150508 Louise de Colignystraat 6 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
160508 Dokter Teenstralaan 1 in Bakkum

Het uitbreiden van een woning en het plaat-
sen van dakkapellen

190508 Westerweg 80 in Limmen
Het bouwen van een woning
Schoolweg 11 in Limmen
Het uitbreiden van een woning t.b.v. mantel-
zorg
Zuidlaan in de Woude
Het bouwen van een woning met schuren

200508 Charlotte van Pallandtlaan 21 in Castricum
Het uitbreiden van een woning

210508 Het Strengh 10 in Castricum
Het uitbreiden van een woning
Stetweg 32 in Bakkum
Het uitbreiden van een woning en het wijzi-
gen van een kapconstructie
Keizerskroon 20 in Limmen
Het uitbreiden van een woning

220508 Sans Souci 5 en 6 in Castricum
Het samenvoegen van twee appartementen 
Oranjelaan 3 in Castricum
Het vergroten van dakkapellen
Willem Lodewijkstraat 14 in Castricum
Het uitbreiden van een woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 mei 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Zuiderdijkje 5 in Castricum

Het plaatsen van een jongveestal

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Dopheide in Limmen

Het tijdelijk inrichten van een parkeerterrein

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Roemersdijk 1 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping
Roemersdijk 3 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping
Oosterbuurt 5 in Castricum

Het plaatsen van een schuur
Hoogegeest 53 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping
Charlotte van Pallandtlaan 9 in Castricum

Het plaatsen van een schuurtje
Rijksweg 26 in Limmen

Het plaatsen van een erfafscheiding (legalisa-
tie)

Van Renesselaan 33 in Castricum
Het uitbreiden van een woning, het wijzigen 
van een schuur en het realiseren van een per-
gola

Beethovensingel 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

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
200508 Dusseldorperweg 46 in Limmen

Het plaatsen van een carport
210508 Duinenbosch 3 in Bakkum

Het realiseren van een dierenhotel
De Kwekerij 6 in Akersloot
Het uitbreiden van een woning
Willem Lodewijkstraat 25 in Castricum
Het uitbreiden van een woning en het wijzi-
gen van een voorgevel

220508 Rossinistraat 3 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op een 
schuur
Plantraam 13 in Limmen
Het vergroten van een dakkapel
Plantraam 15 in Limmen
Het vergroten van een dakkapel
Prins Mauritsstraat 3 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Duyncroft 2 in Castricum
Het uitbreiden van een woning
Kastanjelaan 39 in Castricum
Het plaatsen van een carport

230508 Verlengde Roemersdijk in Akersloot
Het oprichten van een scoutinggebouw
Cesar Franckstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

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

apv-vergunningen (Overigen)
- Ontheffing sluitingsuur TV Akersloot (26-05-2008)
- Aan het bestuur van TV Akersloot is ontheffing van 

het sluitingsuur verleend voor de nacht van 20 op 21 
juni 2008 tot 02.00 uur.

- Vergunning hardloopestafette Akersloot (26-05-
2008)

- Aan het bestuur van Akersloter Marathon Klub is 
vergunning verleend voor het houden van een hard-
loopestafette  31 mei 2008.

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. 

wijziging beleid hOrecaterrassen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
13 mei 2008 besloten om het beleid ten aanzien van 
horecaterrassen te wijzigen. Dit betekent dat:
- in alle gebieden (met uitzondering van het strand), 

terrasopenstelling gedurende het gehele jaar (janu-
ari tot en met december) dagelijks is toegestaan tot 
24.00 uur.

- op het strand(plateau) de openingstijden van de ter-
rassen gelijk zijn getrokken met de openingstijden 
van de bijbehorende horeca-inrichting, tenzij gebruik 
wordt gemaakt van een evenementenvergunning. In 
geval van evenementen is het bepaalde in het evene-
mentenbeleid leidend. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Be-
stuur- en Managementondersteuning (0251) 661284).

vaststelling criteria tOewijzen nieuw-
bOuwkOOpwOningen in categOrie 1 en
vaststelling gewijzigde bijlage 1 en
bijlage 2 van de huisvestingsverOr-
dening gemeente castricum 2007
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-

kend dat zij in haar vergadering van 15 april 2008 de 
volgende criteria heeft vastgesteld voor de toewijzing 
van nieuwbouwkoopwoningen (inclusief koopgarantie) 
in categorie 1 (koopprijs tot € 158.850,-, prijspeil juli 
2007):
- voorrang voor woningzoekenden van de regio met 

een inkomen van € 37.450,- (prijspeil juli 2007)
- voorrang voor woningzoekenden van de regio met 

een inkomen van € 48.000,- (prijspeil juli 2007)
- overige woningzoekenden.

Deze criteria zijn vastgesteld om te bevorderen dat be-
taalbare nieuwbouwkoopwoningen bij mensen met een 
laag inkomen terechtkomen.

Als gevolg van het vaststellen van deze criteria zijn de 
bijlagen 1 en 2 van de Huisvestingsverordening ge-
meente Castricum 2007 gewijzigd. Deze gewijzigde bij-
lagen zijn per 1 mei 2008 in werking getreden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van den Haak, telefoonnummer  (0251) 
661152.

Overgangsregeling wOOnruimtever-
delingsysteem blijft van kracht  en
vaststelling gewijzigde bijlage 2 van
de huisvestingsverOrdening gemeente
castricum 2007
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij in haar vergadering van 25 maart 2008 bij 
de bespreking van de Evaluatie van het woonruimtever-
delingsysteem van de regio Noord-Kennemerland heeft 
besloten de destijds bij de wijziging van het woonruim-
teverdelingsysteem in 2005 afgesproken de werkings-
duur van drie jaar van de overgangsregeling, te laten 
vervallen en daarmee de overgangsregeling van kracht 
te laten blijven. 

Als gevolg van dit besluit is bijlage 2 van de Huisves-
tingsverordening gemeente Castricum 2007 gewijzigd. 
Deze gewijzigde bijlage is per 1 mei 2008 in werking 
getreden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van den Haak, telefoonnummer (0251) 
661152.

meldingen in het kader van de wet
milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van diverse 
besluiten milieubeheer meldingen ontvangen.
Deze meldingen liggen vanaf 29 mei t/m 26 juni 2008, 
gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis, 
Sector Ruimte, Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen, op 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s 
middags uitsluitend op afspraak.

Het betreft de volgende besluiten en bedrijven:

Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer:
- O.J. Borst B.V., Castricummer Werf 18 te Castricum 

voor een machinefabriek
- Recreactieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Ko-

gerpolder 1 in de Woude, voor  recreatieterrein/pas-
santenhaven De Woudhaven.

Besluit landbouw milieubeheer:
V.O.F. de Graaf- Zonneveld, Zuiderdijkje 5 te Bakkum 
voor het uitbreiden van de melkrundveehouderij met 
een nieuw te bouwen kapschuur.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer G. de Pijper, tel. 
(072) 548 84 66.

Castricum, 28 mei 2008


