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18 juni iedereen welkom op de bouwplaats

Bakkerspleintje start 
met trillen damwand
Castricum - Alle panden zijn 
gesloopt, een grote schutting 
getimmerd, een verkoopbord ge-
plaatst; het is nu tijd dat de ac-
tiviteiten op het Bakkerspleintje 
letterlijk de grond in gaan. Op 18 
juni wordt een aanvang gemaakt 
met het maken van de grote 
damwand waarbinnen de enor-
me parkeerkelder komt. Voor de 
projectontwikkelaar, maar ook de 
gemeente en kopers reden om 
feest te vieren op het Bakkers-
pleintje. “Het is tijd voor daden 
in plaats van woorden”, vat Eric 
Kure van Symbion het krachtig 
samen. De 18e zal eind van de 
middag het startschot feeste-
lijk klinken. In het begin van de 
avond zijn alle geïnteresseerden 
welkom op de bouwplaats om de 
maquette te bewonderen, te ho-
ren wat waar komt en natuur-
lijk te toosten op de start van het 
toekomstige winkelhart van Cas-
tricum. 
Waar normaalgesproken wordt 
begonnen met heien, wordt 
op het Bakkerspleintje gestart 
met het trillen van damwanden. 
Als de honderden meters dam-
wand staan, kan gestart wor-
den met uitgraven. Daarna kun-
nen de heipalen waarop de par-
keergarage wordt gebouwd, de 
grond in. Eerst zal er voor ge-
nodigden, waaronder kopers, 
omwonenden en ondernemers, 
een officieel moment ter ere van 
de Eerste Damwand plaats vin-
den. Daarna gaan tussen 19.00 
en 20.30 uur de hekken aan de 
Torenstraat open voor iedereen 

die interesse heeft om te zien 
waar alle bouwactiviteiten toe 
zullen leiden.  
(Foto: Giel de Reus)

Castricum - Hilda Kibet gaat 
naar Peking. Tijdens wedstrij-
den in Utrecht heeft de atlete 
van AVC haar kwalificatie voor 
deelname aan de Spelen ze-
ker gesteld door de 10.000 me-
ter te lopen in een formidabele 
tijd van 30.58.48 min. In de spe-
ciaal voor de limietpoging opge-
zette wedstrijd gingen een zestal 
topatleten van start, waaronder 
ook Lornah Kiplagat. Aanvan-
kelijk liepen Kibet en Kiplagat 
in elkaars gezelschap, maar na 
enkele kilometers moest de at-
lete uit het Noord-Hollandse 
Groet de strijd staken. Een infec-
tie had haar enige weken gele-
den de nodige trainingsachter-
stand opgeleverd. Het hoge tem-
po kon door de in topvorm ver-
kerende Kibet wél goed worden 
vastgehouden. Jagend op de li-
miet van 31.22 liep zij elke ronde 
een seconde onder het schema. 
Uiteindelijk was uitzending naar 
de Olympische spelen zeker ge-
steld. Bij haar eerste Olympische 
Spelen heeft de AV Castricum-

atlete als doel om bij de beste 
acht te eindigen.
Hilda Kibet zal zich voorname-
lijk in het Keniaanse Iten op de 
Spelen voorbereiden. In de aan-
loop daar naartoe heeft de Cas-
tricumse nog twee wegwedstrij-
den op het programma staan, op 
zondag 8 juni in New York en 
vervolgens nog in Londen.

Weer prijs voor 
Plantenhove
Castricum - De straatprijs is al 
twee keer gevallen op postcode 
1902 HM en de ijsprijs valt ook 
regelmatig op dit adres. Dit keer 
ontvangen de deelnemers aan 
de Postcodeloterij die op 1902 
Hmwonen een Fujifilm digitale 
camera cadeau. Omdat een van 
de bewoners als gast was uitge-
nodigd en het vak waarin zij zat 
doorging naar een volgende ron-
de, wordt iedereen op een came-
ra getrakteerd. Deze wordt per 
post thuisbezorgd. 

Terror Jaap in 
Buona Sera
Castricum - De winnaar en 
smaakmaker van het tv-program-
ma De Gouden Kooi komt naar 
Castricum. Zaterdagavond brengt 
hij zijn grote hit Japieo ten geho-
re in Buona Sera op de Dorps-
straat 20. Hij staat achter de bar 
en wordt getrakteerd op een lap-
dance. Ook bestaat de mogelijk-
heid om op de foto te gaan met 
Jaap. Aanvang 21.00 uur, entree 
voor 23.00 uur 5,00 euro, daarna 
10,00 euro. 

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre
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Doktersdiensten

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

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

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

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

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

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei ,  Pr.  Ire-
nestraat 2, Uitgeest. Openings-
tijden maandag t/m vrijdag 8.00-
18.00 uur, zaterdag van 11.00-
13.00 uur. Apotheek, Graskam-
plaan 13, Uitgeest, tel. 0251-
208881. Geopend: maandag t/m 
vrijdag 8.00-17.30 uur.

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkl iniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 

655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreek-
uur maandag, dinsdag en vrij-
dag 18.30-19.30 uur, woensdag 
en donderdag 8.45-9.30 uur.

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

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: 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.

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst:
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. 
Bij contact met de post wordt 
gevraagd om 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.

Afwezige huisartsen:

A. Leemhuis: 16 juni t/m 4 juli, 
Dorcamp 1, 654540 (spoednum-
mer 657657); herhaalreceptenlijn 
654874 blijft open! 
M. Doeksen en J. Tromp: 30 ju-
ni t/m 18 juli, Henri Schuytstraat 
7, 653847 (receptenlijn 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 (spoed-
nummer 671111). 
P. Buitenhuis: 7 juli t/m 25 juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652289 
(spoednummer 671794). 
M. Bakker: 21 juli t/m 8 augustus, 
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 Groenel-
aan 12a, 652428 (spoednummer 
670402, receptenlijn 674319).

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 
A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de gro-
te campings. 

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 7 juni 19.00 uur: Vormselvie-
ring m.m.v. jongerenkoor. Voor-
gangers mgr. J. Punt en pastor 
G. Huisman.
Zo. 8 juni 9.30 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
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. 7 juni 19.00 uur: B. Schipper 
is voorganger, met medewerking 
van Cantorij.
Zo. 8 juni 11.00 uur: voorgan-
ger G. Huisman met samenzang.  
De viering door de week is op 
woensdagmorgen om 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 8 juni Dorpskerk 10.00 uur:  
Ds. M. Beitler. Viering van het 
avondmaal.
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Tho-
masdienst met als thema ‘Om-
zien naar elkaar’.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 8 juni 10.00 uur: Frans Blok 
uit Alkmaar.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 

en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 8 juni 10.00 uur: Pastor And-
re Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 6 juni 9.30 uur: Woord- en 
communieviering. Voorganger 
pastor J. Olling. Koffiedrinken in 
de Pius.
Za. 7 juni 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor B. van 
Schie.
Zo. 8 juni 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 8 juni 10.00 uur: Ds. Firet. 
Koffie na de dienst.
 
R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 7 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 8 juni 10.00 uur: Commu-
nieviering met koor Intermezzo. 
Voorganger pastor W. van Schie.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 7 juni 19.00 uur: Eucharistie-
viering  m.m.v. de cantorij.
Za. 8 juni 19.00 uur: in Castricum 
de regio vormselviering met mgr. 
Punt.
Zo. 8 juni 9.30 uur: Eucharistie-
viering met Laus Deo  gemengd.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Nieuw cursusprogramma 
van start bij La dolce lingua
Castricum - De Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het komend seizoen. In het 
cursusjaar 2008-2009 wordt er 
weer Italiaans gegeven op alle ni-
veaus, van beginners tot verge-
vorderden.  Er zijn dit jaar twee 
beginnersgroepen voor mensen 
die het Italiaans (nog) niet of een 
heel klein beetje spreken. In het 
eerste jaar wordt een basiswoor-
denschat opgebouwd waarmee 
de cursist gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen in het Ita-
liaans kan voeren.  In de lessen 
ligt de nadruk op het begrijpen en 
spreken van het Italiaans. De luis-
ter- en spreekvaardigheid wor-
den actief geoefend, zowel klassi-
kaal als in kleine groepjes. Naast 
de lesstof is er aandacht voor Ita-
liaanse cultuur en gebruiken. Er 
wordt geluisterd naar Italiaanse 
liedjes en gekeken naar film- en 
televisiefragmenten in aansluiting 
op een thema in de les of de ac-
tualiteit. In de beginnerscursus-
sen wordt gewerkt met de les-
boeken van Allegro 1, een uitno-
digende nieuwe methode met een 

duidelijke opbouw en een onge-
dwongen Italiaanse sfeer. Thuis 
herhaalt de cursist de lesstof met 
oefeningen uit het werkboek en 
op cd-rom. De ouderejaars groe-
pen gebruiken de boeken en cd’s 
van Allegro 2 en Buonasera a tut-
ti! De taalcursussen beginnen in 
de week van 15 september 2008 
en bestaan uit 24 lessen van an-
derhalf uur. Het lesgeld bedraagt  
195 euro. Alle cursussen worden 
gegeven in basisschool de Sok-
kerwei in Castricum. Op de web-
site is uitgebreide cursusinforma-
tie te vinden, alsmede het volledi-
ge programmaoverzicht en meer 
informatie over de docent. 
Inschrijven kan via de website 
www.ladolcelingua.nl of telefo-
nisch 0251-674324.
Italiaans 1 dinsdag 20.40-22.10, 
donderdag 19.00-20.30 uur. Ita-
liaans 2 dinsdag 19.00-20.30 uur 
en donderdag 20.40-22.10 uur, 
Italiaans 3 maandag 19.00-20.30 
uur Italiaans 4/5 maandag 20.40-
22.10 uur, Italiaans 6 woensdag 
19.00-20.30 uur, Livello Avanzato 
woensdag 20.40-22.10 uur. 

Rijbewijskeuringen 70+ 
Castricum - Een medische 
keuring nodig voor het verlen-
gen van uw rijbewijs B/E omdat 
men 70 jaar of ouder is, of om-
dat er een medische aanteke-
ning staat in het rijbewijs? Dan 
is het mogelijk een afspraak te 

maken voor een rijbewijskeuring 
op vrijdag 20 juni in Geesterha-
ge. De keuring wordt georga-
niseerd door bureau Regelzorg 
in samenwerking met R. Kloek, 
voormalig huisarts en kost 30,00 
euro. Voor verdere informatie en 

aanmelding kan men’s middags 
bellen naar het afsprakenbureau 
van Regelzorg tel.: 0251-231793. 

Omdat de beoordeling van de Ei-
gen Verklaring door het CBR 2 
tot 3 maanden kan duren wordt 
geadviseerd om ten minste 3 
maanden voor het aflopen van 
de geldigheid van het rijbewijs 
een afspraak te maken voor een 
keuring. Meer informatie over de 
procedure en wat men mee moet 
nemen is te vinden op www.re-
gelzorg.nl. 

Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433
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Actie tegen lage melkprijs
Regio - In de gehele regio hebben melkveehouders demonstratief 
vele liters melk weg laten lopen. Zij doen mee aan het protest van de 
melkveehouders tegen de lage melkprijzen. Boeren krijgen sinds de-
cember fors minder betaald voor hun melk. De melkprijs noemen de 
veehouders onaanvaardbaar laag en deze ligt ver onder de kostprijs. 
Ondertussen hebben actievoerders bij zuivelfabriek Campina in Heiloo 
de toegang het geblokkeerd. De actievoerders krijgen steun van colle-
ga’s uit het gehele land. De vastberadenheid onder boeren groeit. De 
actiebereidheid ook. 

Huisartsenpost in het weekend
De PvdA dient in de vergadering op 12 juni een motie waarin aandcht 
gevraagd wordt voor de huisartsenpost. In Castricum in het weekend 
geen huisarts beschikbaar is voor dringende gevallen. Bewoners van 
Castricum zijn voor dringende gevallen in het weekend aangewezen op  
de huisartsenposten in Beverwijk (de kernen Castricum en Bakkum) 
en in Alkmaar (de kernen Limmen, Akersloot/De Woude). Het blijkt 
dat voorgaande in de praktijk nogal eens tot schrijnende situaties leidt. 
Zieke, vaak alleenstaande, mensen moeten 10-15 km gaan reizen, een 
toenemend aantal ouderen komt  in problemen, zieke mensen zonder 
vervoer moeten dat zelf organiseren, et cetera. Het verkeer op de toe-
gangswegen naar de omliggende gemeenten wordt bovendien in het 
weekend steeds drukker. Er hebben ons geen signalen bereikt dat er 
een nijpend tekort is aan huisartsen in Castricum. De tandartsen heb-
ben wel een dergelijke weekendvoorziening hebben georganiseerd. 
De PvdA vindt het ontbreken van deze weekendvoorziening in een ge-
meente als Castricum met ca 35.000 inwoners en haar grote aantal 
toeristen op de campings een zeer onwenselijke situatie is. Dit is geen 
staaltje van buitengewoon Castricum. Het is de eerste verantwoorde-
lijkheid van de artsen zelf is om een dergelijke voorziening te organi-
seren.
Dit neemt niet weg dat het gemeentebestuur ook voor dit soort zorg-
voorzieningen een maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover 
de burgers draagt. Daarom draagt de PvdA het college op met de ge-
zamenlijke artsen in overleg te treden teneinde zo spoedig mogelijk op 
een centraal gelegen plaats tussen de kernen een weekendpost voor 
huisartsen op te (doen) richten. En aan de Raad binnen drie maanden 
te rapporteren hoe de gesprekken daartoe verlopen en welk resultaat 
er al is bereikt.
Namens de PvdA fractie
R. Glass

Markt rond leren budgeteren
Castricum - Op donderdag 12 
juni wordt van 14.00 uur tot 16.00 
uur een markt georganiseerd in 
het gemeentehuis van Castricum, 
waarbij de projecten in het kader 
van ‘Leren budgetteren’ worden 
gepresenteerd. Leren budgette-
ren is een project op twee scho-
len waarbij jongeren in de ge-
meente verantwoord leren om-
gaan met geld. Burgemeester 
Emmens-Knol en wethouder Hes 
zullen hierbij aanwezig zijn. 
D e  R e m b r a n d t s c h o o l  u i t 
Akersloot en het Clusius Colle-
ge uit Castricum zijn de deelne-
mende scholen. Op beide scho-

len zijn een aantal groepen leer-
lingen een eigen onderneming 
gestart, waarvoor zij een bedrijfs-
plan, inclusief financieringsplan, 
moesten maken. Hierbij worden 
de kinderen door een professio-
nal begeleid. 
Het Clusius College zet een plan-
tenwinkel op en de Rembrandt-
school maakt een wandel-fiets-
routegids van Akersloot. Van dit 
pilotproject wordt een filmver-
slag gemaakt, waarvan fragmen-
ten worden vertoond tijdens de 
markt. In september wordt het 
project afgesloten met een eind-
presentatie. 

Dansen met de burgemeester
Castricum - De Frunsshow  
van afgelopen zondag 1 juni in 
het Theater De Dansende Dui-
nen was een groot succes. De 
bomvolle zaal met 250 gasten 
was verrast door deze bijzon-
dere dansshow. Een dansshow 
met veel Lindyhop, de speciali-
teit van de Castricumse Dans-
studio Fruns, met daarbij fantas-
tische mysterieuze buikdanse-
ressen, ballerina’s vanaf 3 jaar, 
hiphop-dansers en breakdan-
sers. Samen met dj Midnight, vj 
Lars Berg en technicus Jeroen 
Oud verzorgden zij deze boei-
ende zeer afwisselende ander-

halfuur durende show. Halver-
wege de show werden zelfs de 
toeschouwers door Wynzen Pau-
zenga, alias Fruns, met de ‘Mo-
ve of the Day’, aan het werk ge-
zet. Iedereen swingde fantas-
tisch mee! Na de show werd 
de muziek voor het aansluiten-
de dansfeest verzorgd door de 
Amsterdamse Westerpark Big-
band. Pauzenga was blij verrast 
met de aanwezigheid van Burge-
meester Emmens-Knol en wet-
houder Hes. Met name toen de 
burgemeester Wynzen ten dans 
vroeg. Wynzen vind dat ze écht 
talent heeft. 

TVC Zondag Gemengd 
eindigt op 2e positie
Castricum - In de gemeng-
de landelijke tenniscompetitie 
zijn afgelopen zondag de laatste 
partijen gespeeld. Het TVC-team 
eindigde in de 5e klasse op een 
verdienstelijke 2e positie met to-
taal 38 punten nadat in Haarlem 
met 1-7 van Pim Mulier werd ge-
wonnen. Alleen de dames dubbel 
moest aan de reeds gedegradeer-
de tegenstander worden gelaten.  
TVC heeft op het nippertje riva-
len Santana en Neckslag achter 
zich kunnen laten in de eindran-
king. KZTV werd kampioen met 

44 punten. Het onderlinge du-
el met TVC was in een 6-2 over-
winning voor KZTV geëindigd die 
wel het voordeel had dat het duel 
op kunstgras werd afgewerkt. De 
spelers van TVC, Caroline Terstal, 
Daniëlle Veenman, Cynthia Lus-
tig, Dennis Boontje, Roy Boon-
tje en Jean-Jacques Ziedses des 
Plantes, toonden zich tevreden 
over het bereikte resultaat. 
Voor volgend jaar worden er 
sponsors gezocht en zal weer 
voor het kampioenschap gestre-
den worden in de 5e klasse.

Waterproefjes in De Hoep
Bakkum - Op woensdag 11 ju-
ni kunnen kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar onder begelei-
ding allerlei verschillende proef-
jes doen met water in bezoe-
kerscentrum De Hoep te Castri-

cum. Elke proefsessie duurt een 
uur en deelname kost per kind 
2,50. Kinderen zijn welkom van 
14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden 
man via www.pwn.nl/activiteiten 
of bel met 08007966288. 

Verschijning wekelijks op 
woensdag of donderdag in:

-De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,
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ze uitgave is niet toegestaan 
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ming van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
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Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
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Concert jeugd Excelsior 
Limmen - Op zaterdag 7 juni 
wordt in partycentrum de Vre-
deburg aan de Dusseldorper-
weg in Limmen een concert ge-
geven door het jeugdorkest van 
Excelsior.
Dit Jeugdconcert is ontstaan als 
afsluitconcert voor Excelsior’s al-
lerprilste leerlingen die de cur-
sus Fluitekruid hebben gevolgd. 
Zij zullen deze avond laten horen 
wat ze geleerd hebben het af-
gelopen jaar en daarbij beloond 

worden met een echt diploma.
Daarnaast kan men luisteren 
naar het Opleidingsorkest onder 
leiding van Liesbeth Zonneveld. 
Floris van Tol heeft de leiding 
over de JeugdSlagwerkGroep, 
waarin slagwerkleerlingen ritmi-
sche en melodische percussie-
werken samen leren spelen. 
Het Jeugdconcert begint 20.00 
uur, de toegang is gratis.  
Voor het nieuwe cursusjaar van 
Fluitekruid zijn nog plaatsen 

Castricum - Zondagmorgen 
rond 1.45 uur kwam bij de politie 
de melding binnen dat een groep 
jongens op de Stationsweg een 
geparkeerde auto op zijn kant 
had gezet en vernield. De agen-
ten van horeca-interventieteam 
waren in de buurt en troffen de 
jongelui aan op het station. Aan 
de hand van een goed signale-
ment, dat een getuige kon geven, 
heeft de politie vijf verdachten 
aangehouden. De 58-jarige eige-
naar van de auto voelt zich ern-
stig gedupeerd. Hij heeft zijn auto 
dagelijks nodig voor zijn werk en 
heeft aangifte gedaan.
De vijf verdachten zijn allen jon-
gens, 17 jaar oud en afkomstig 
uit Heiloo, Alkmaar en Castri-
cum. Zij zijn voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau.
Op de Heereweg in Bergen is 
vrijdag rond 23.00 uur een 72-ja-
rige automobilist uit Castricum 
staande gehouden. Hij bleek te-
veel te hebben gedronken en 
kreeg een rijverbod van drie uur.

Computerinloop 
gaat op vakantie
Castricum - Tot en met 25 juni kan 
men nog terecht met vragen over, 
problemen met of belangstelling 
voor de computer bij de compu-
terinloop van Gilde Castricum, zo-
als iedere  woensdagochtend van 
11.00 – 12.00 uur in de Bibliotheek. 
Op 3 september gaat de computer-
inloop weer van start en zijn de Gil-
debegeleiders weer wekelijks  aan-
wezig om hun kennis over te dra-
gen. Men kan gewoon binnenlo-
pen, een afspraak maken is niet 
nodig. Veel mensen zijn de afgelo-
pen jaren aan aan de slag gegaan 
met de computer en het internet. 
De ervaren Gildebegeleiders zullen 
proberen antwoord te geven op al-
le computervragen. Tijdens de va-
kantiesluiting kan men met com-
putervragen direct contact opne-
men met de Vrijwilligers Centrale. 

Geselecteerd voor Film Actors Academy

Filmdebuut Robin Martens 
Limmen - “Ik wil actrice wor-
den”, zegt Robin Martens tijdens 
het gesprek, dat wij met haar 
hebben. Het klinkt resoluut. De-
ze zestienjarige weet wat zij wil. 
Uit ruim 400 kandidaten werd zij 
uitgekozen om een in septem-
ber startende opleiding te volgen 
aan de filmacademie voor ac-
teurs, opgericht door Hugo Met-
sers. Daarenboven werd zij gese-
lecteerd om een niet onbelang-
rijke rol te gaan spelen in Carry 
Slee’s verfilmde boek ‘Radeloos’, 
een film, die vanaf 2 oktober in 
heel Nederland in de bioscopen 
te zien zal zijn.
Carry Slee is een bekende schrijf-
ster van kinder- en jeugdboeken. 
Het is nu al de derde keer, dat 
er een boek van haar wordt ver-
filmd, in dit geval haar boek ‘Ra-
deloos’. Om mee te spelen in de-
ze film waren er in het totaal 7000 
inschrijvingen. 2200 mannen en 
vrouwen zijn opgeroepen. Robin: 
“Ik speel in de film Floor, een ver-
wend meisje, een bitch eigenlijk, 
die iedereen naar haar hand pro-
beert te zetten en mensen in haar 
directe omgeving weet te mani-
puleren. Ik ben heel gemeen en 
ook een beetje zielig en een-
zaam. Mijn ouders in de film zijn 
altijd weg. Tijdens de repetities 
ging het vrij goed. In het begin 
heb ik een lief vriendje en speel 
ik een lief meisje. Maar ik kan 
ook een kreng zijn en dan moet 

ik weer pinnig spelen. De regis-
seur Dave Schram is een ontzet-
tend aardige man. In de film zit-
ten 250 scènes. Soms moet een 
scène vijf keer of meer worden 
opgenomen. De acteurs moeten 
altijd wachten totdat alles goed is 
uitgelicht. Wat mijn tekst betreft 
hoefde ik niet eens heel vaak iets 
over te doen. En als Dave Schram 
het niet goed vond, dan deed hij 
voor hoe het wél moest.”
 
Opnames
“Vanaf 8 mei zijn de opnames be-
gonnen, steeds weer op een an-
dere locatie. Zo waren wij 28 mei 
bijvoorbeeld op het strand van 
Egmond, gingen 1 juni naar een 
manege in Zandvoort en spe-
len 4 juni in de discotheek in 
Westzaan. Er wordt dan de he-
le dag hard gewerkt. Op zo’n 
dag wordt er wel twaalf uur ge-
draaid. Na elke vijf dagen zijn wij 
twee dagen vrij. Voor elke draai-
dag word ik met een auto opge-
haald en thuisgebracht. Omdat ik 
in de film speelde, mochten mijn 
twee zusjes: Lois (14) en Roxan 
(10) één keer mee doen als figu-
ranten. Op de set zijn steeds drie 
stylisten en twee visagisten aan-
wezig, die kleding, haar en ma-
ke-up aanpassen aan de te spe-
len scènes.” Half juni moeten al-
le opnames klaar zijn. Het scena-
rio is geschreven door Maria Pe-
ters. De director of production is 

Erwin Steen. De KRO is co-pro-
ducent van de film.
 
Dans en zang 
Dans en zang zijn altijd belang-
rijk geweest voor Robin. Van-
af haar vierde jaar krijgt zij les 
in klassiek ballet. En ook nu nog 
krijgt zij twee keer in de week les. 
Vervolgens leerde zij jazzdansen, 
hiphop, streetdance, freestyle en 
modern dansen in Studio 115 te 
Heiloo. Robin kreeg twee jaar 
zangles bij Toonbeeld in Castri-
cum en kreeg vanaf haar elfde 
tot haar dertiende jaar dramales 
bij Toonbeeld. Zij is ook zange-
res van de zeskoppige band ‘The 
weather is fine’ en treedt met de-
ze band geregeld op. “En”, zegt 
zij “hoe druk ik het straks in sep-
tember bij die vierjarige dagop-
leiding aan de Film Actors Aca-
demy in Amsterdam/Sloterdijk, 
waar ik les krijg in onder meer 
Nederlands, Engels, beweging en 
stem-oefeningen ook zal krijgen, 
in die band blijf ik zingen.”
 
Nooit nerveus
“Het komt voor wat betreft ge-
noemde opleiding allemaal mooi 
uit. Ik ben net geslaagd voor het 
Clusius College in Castricum 
(vmbo-kader).” Robin staat even-
eens ingeschreven bij het model-
lenbureau Egos Models in Am-
sterdam. Via dit bureau kreeg zij 
de opdracht mee te doen aan 

een auditie voor een tv-commer-
cial van de KPN. Zij werd uitge-
kozen en is momenteel in deze 
spot te zien als een in het roze 
gekleed meisje, liggend in bed. 

“Voor een auditie ben ik nooit 
nerveus”, zegt zij vastberaden. “Ik 
weet niet hoe dat komt, ik ben 
het gewoon niet.” Robins moe-
der: “Robin wilde, als klein meis-
je al, altijd opvallen. Op een cam-
ping won zij menigmaal bij een 

play back show. En onlangs werd 
zij winnares van de 101 karaoke-
show van BNN en werd zij derde 
bij een webcamaward en kwam 
zo in de live uitzending van ‘Zing 
jezelf een TMF-award 2007’. En 
nu is zij dan gestart als filmac-
trice en ontmoet zij acteurs met 
bekende namen, zoals onder 
meer Aart Staartjes (zwerver in 
de film), Renée Soutendijk (moe-
der van de hoofdrolspeelster Ya-
ra) en Marius.

over. Fluitekruid is een eenjarige 
oriëntatiecursus, gericht op de 
blaasmuziek, inclusief het slag-
werk. Op een speelse manier 
worden leerlingen in de leeftijd 
van 8 tot en met 10 jaar weg-
wijs gemaakt in de wereld van 
de blaasmuziek. Met behulp van 
de blokfluit leren de leerlingen 
de beginselen van het noten- 
en ritmelezen en wordt er ge-
werkt aan muzikale beleving en 
voorstellingsvermogen. Boven-
dien maken de leerlingen inten-
sief kennis met de muziekvereni-
ging en hun mogelijkheden bin-
nen deze vereniging. Fluitekruid 
heeft plaats voor maximaal 15 
leerlingen, die door middel van 
loting zullen worden geplaatst. 
De lessen vinden plaats in het 
verenigingsgebouw van Excelsi-
or, op dinsdagmiddag van 17.15 
tot 18.00 uur. 
Bel voor meer informatie L. Koot, 
tel: 072–5621105 of neem een 
kijkje op de website www.excel-
siorlimmen.nl. 

Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433

Brandweer in actie 
Castricum - In de nacht van 28 
op 29 mei heeft de brandweer 
geassisteerd bij het reinigen van 
het wegdek na een ongeval op de 
kruising Weegbree-De Bloemen. 
Na een frontale botsing tussen 
twee personenauto’s lag de weg 
vol olie en koelvloeistof. Na cir-
ca een uur hard werken was de 
klus geklaard. 



5 juni 2008  pagina 8

Expositie Jasmijn Gooier
Akersloot - Tijdens de maanden juni en juli exposeert Jasmijn Gooijer 
in de hal van de Openbare Bibliotheek Akersloot, Rembrandtsingel 1. 
De kunstenares omschrijft haar werk als volgt: “Als kind was ik al ge-
fascineerd door de schoonheid om me heen. De sloot, de wolken, de 
bomen, de bloemen. Die betovering van de natuur is altijd mijn inspi-
ratiebron gebleven. Ik vertaal haar en probeer die schoonheid weer te 
geven op schildersdoek.” De expositie is te bezichtigen tot en met 23 
juli gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 

Parkeerterrein strand 
Ik wilde graag even een kopje koffie drinken op een terras op het 
strand, maar had geen tijd om heen en weer te fietsen, dus even het 
autootje gepakt. Wat weerhoud mij nu toch. Ik betaal voor een 3 kwar-
tier duren terrasje pakken vier euro. Dit is toch wel heel veel geld en 
de koffie op het strand is zeker ook niet goedkoop. Waarom niet ge-
woon een in-/uitrijdautomaat. Het is 2008 notabene! Ik denk zelfs dat 
dat goedkoper is dan personeel op het parkeerterrein. Gewoon: par-
keer 1 uur, betaal 1 uur. Dat gaat zeker ook ten goede komen aan de 
strandtenthouders. Kan je bijvoorbeeld ’s avonds ook even een bakje 
doen, hond mee, iedereen blij! 
Naam en adres bekend bij de redactie. 

Roefeldag bij Conquista
Limmen - Op woensdag 11 juni 
vindt de Roefeldag weer plaats. 
Tijdens de Roefeldag kunnen 
kinderen een kijkje nemen bij 
verschillende bedrijven. De kin-
deren gaan op de fiets in groep-
jes van 5 tot 7 drie bedrijven be-
zoeken waar we een zullen krij-
gen. Leerlingen van groep 6, 7 of 
8 van een basisschool in Limmen 

kunnen meedoen. Het inschrijf-
formulier kan afgehaald worden 
bij Conquista of op school. Con-
quista is op zoek naar ouders, fa-
milieleden en bekenden van de 
deelnemende kinderen die als 
begeleiding mee willen gaan. 
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 in 
Limmen. 

Hyves
Iedereen heeft wel een vriend of collega 

Vrij rustig type en iets minder sociaal 
Wat op de achtergrond, weinig vrienden 
Misschien pas je zelf wel in het verhaal 

 
Jouw wereld bestaat alleen uit computers 

Vierkante ogen zijn geen uitzondering 
Geen tijd meer voor het buitenleven 
Boodschappen doen schiet er bij in 

 
Vrienden zijn nu overal te vinden 

Voeg ze maar toe, moderate maar door 
Voor iedere passie en hobby een site 

Voor elk probleem wel een luisterend oor 
 

Doe het voor de kick, zie het als competitie 
Wie van ons heeft nu de meeste “vrinden”

Maar wie van hyves, msn of een andere chat 
Is werkelijk op je verjaardag te vinden? 

 
Maike Mantingh.

Castricum - Donderdag rond 
17.30 uur werd op de Kievit een 
52-jarige automobiliste uit Uit-
geest betrapt op het rijden met 
drank op. De vrouw blies aan het 
bureau 485 ug/l en kreeg een 
proces-verbaal.
Twee onopvallend surveilleren-
de agenten waren er donder-
dagavond rond 23.00 uur op 
de Sifriedstraat getuige van dat 
een 15-jarige jongen uit Castri-
cum wiet kocht van een 24-jari-
ge vrouw uit Velsen die de soft-
drugs op bestelling met een auto 
rondbrengt. De jongen is na ver-
hoor overgedragen aan zijn ou-
ders. De verdachte vrouw is vrij-
dag in verzekering gesteld. 
Een 40-jarige man uit Castricum 
werd verleden week woens-
dag rond 15.00 uur aangehou-
den nadat hij een oude vriendin 
in haar woning had mishandeld 
en bedreigd. De vrouw wilde de 
man met de deur op een kier te 
woord staan. Hij trapte echter te-
gen de deur en verschafte zich-
zelf toegang tot de woning. De 
man sloeg de vrouw in het ge-
zicht en gaf haar een stomp in 
haar zij. Een man die ook in de 
woning aanwezig was, werd be-
dreigd en geduwd. De man werd 
aangehouden en overgebracht 
naar het bureau in Alkmaar. 
Op de Weegbree vond donder-
dag rond middernacht een on-
geval plaats. Een 22-jarige be-
stuurder uit Castricum, die over 
de Zwanebloem reed, kwam 
in aanrijding met een 35-jari-
ge bestuurder die over De Bloe-
men reed. Deze laatste had de 
van rechts komende bestuur-
der voorrang moeten verlenen. 
De 22-jarige man reed vermoe-
delijk dusdanig hard dat de an-
dere automobilist hier geen kans 
toe kreeg. De auto van de 22-ja-
rige man kwam ongeveer 80 me-
ter verder tegen een boom tot 
stilstand.
De 22-jarige beginnend bestuur-
der bleek teveel gedronken te 
hebben. Hij blies 565 ug/l. Voor 
beginnend bestuurders is 90 ug/
l  toegestaan. Zijn rijbewijs werd 
ingevorderd. Beide automobilis-

Vocale klanken bij zee
Bakkum -  Op zaterdag 14 juni 
kan iedereen gratis genieten van 
vocale muziek: vijfenentwintig  
groepen en koren treden op, in 
en rond theater Dansende Dui-
nen op GGZ-terrein De Clinghe. 
“Het wordt een bijzonder festi-
val”, zegt mede-organisator Pe-
ter Klut. Sinds jaar en dag zingt 
hij al in de bekende Castricumse 
zangformatie Brothers-4-Tune, 
maar hij organiseert ook elk jaar 
dit festival. “Bijzonder omdat het 
festival nu voor het eerst werkt 
met maar liefst 25 groepen op 
3 podia tegelijk. Ook voor ons 
spannend hoe dit uitvalt.” 
Peter Klut hoopt dat er ook pu-
bliek komt dat als zomergast in 
Castricum verblijft. “Sowieso is 
de kwaliteit van de a cappella-
zang in Nederland behoorlijk 
hoog, maar er zitten ook enkele 
groepen bij die tegen het profes-
sionele niveau aan zitten. Er zal 

heel wat te genieten zijn. Boven-
dien is het festival voor bezoe-
kers gratis, dus wat let hen om 
met een wandeling richting De 
Clinghe te koersen?”, aldus Klut. 
Optredende groepen: Rhythm 
& Juice, Les Elles, Brothers-4-
Tune, Appassionato, Vocal Va-
nilla, Piece of Cake, Lady’s voi-
ce, Anyway, Divina, Cigale, Mu-
zenco, Koor bizniz, Spam, Qrieus, 
Vrouwe IJsselstein swingt, Kiwi 
en de Kanaries, Round Midlife, 
Zo gewoon, Quintessa, Close Fo-
cus, FF Anders, 9 AM, De meeste 
stemmen, Vocalicious, Jax Pro-
ject, Blue Wednesday. Het pro-
gramma is te bekijken op www.
balknet.nl. 
De doorlopend optredens vinden 
plaats  tussen 10.30 en 17.45 uur 
in Theater Dansende Duinen, het 
Witte Kerkje en het Openlucht 
theater. Finaleblok van 20.00 tot 
21.00 uur.

Wat is er te doen in Discovery?
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 6 juni een besloten klas-
senfeest.  Op zaterdag 7 juni is 
het weer tijd voor kookfestijn en 
wordt de barbecue aangestoken.  
De start is om 17.00 uur en van-
af 19.00 uur kunnen jongeren 
genieten van salades, broodjes 
en natuurlijk heel veel vlees! De 
kosten bedragen 3,50 euro. 
Dinsdag- en donderdagmid-
dag is er een algemene inloop. 

De inlopen starten om 14.00 uur. 
Op de woensdag is Discovery 
s’middags geopend voor kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar. Er 
staan allerlei ‘games’ klaar.  
Woensdagavond is er van 20.00 
tot 23.00 uur ‘Music Night’. De-
ze week staat deze avond in het 
teken van het aankomende EK 
voetbal.
Op donderdagavond is er na-
tuurlijk weer filmavond in Disco-
very. Aanvang 20.00 uur. 

Avondvierdaagse 
in Akersloot 
Akersloot - Deze week wordt 
de zevende Akersloter avond-
vierdaagse gelopen. Scouting 
Akersloot heeft de organisatie in 
handen. De avondvierdaagse is 
van 3 tot en met 6 juni. Elk jaar lo-
pen er meer mensen mee, vooral 
de tien kilometerroute doet het 
goed. De start is om 18.15 uur 
en tot 18.45 kunnen de deelne-
mers vertrekken van het scou-
tingterrein aan de Koningsweg. 
Vrijdag 6 juni worden de deelne-
mers vanaf 19.30 uur daar inge-
haald. De Windjammers zorgen 
voor de muzikale omkleding. Het 
inschrijfgeld is 4,00 euro. 
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Vanhier wordt nog slimmer
Regio - Vanhier heeft nu nog 
meer medewerkers en dus nog 
meer pientere breinen in huis. 
Vanhier is namelijk uitgebreid 
met een nieuwe vestiging: Admi-
raal & Hoes Accountants te Alk-
maar. Met deze fusie haalt Van-
hier extra kennis binnen en een 
aantal nieuwe cliënten, waaron-
der bekende namen uit de voe-

dingsindustrie en de bouw. Ad-
miraal & Hoes heeft veertien me-
dewerkers. Het kantoor wordt 
samengevoegd met de Vanhier-
vestiging te Heerhugowaard. De 
tweekoppige leiding, Jos Hoes  
en Hans Admiraal, worden part-
ner bij Vanhier. Vanhier heeft nu 
zeven vestigingen en ruim 140 
medewerkers en biedt uitge-

kiend advies op het gebied van 
accountancy, fiscaliteit en con-
trolling. 
Ook zijn er specialisten in huis 
voor overnames, opvolging en 
vermogensplanning. Ondanks de 
uitgebreide kennis staat Vanhier 
voor kleinschaligheid, eenvoud 
en korte lijnen. Kijk voor meer in-
formatie op www.vanhier.nl. 

Mekan breidt uit met 
catering voor feesten
Castricum - Mehmet S. Kaya 
en zijn compagnon F. Nas heb-
ben hun activiteiten, in de drie 
jaar dat het Turkse afhaalcentrum 
Mekan op de Dorpsstraat 26 be-
staat, flink uitgebreid. Na de ope-
ning van de Mekan Chicken in 
winkelcentrum Geesterduin en 
een Mekan-vestiging in Uitgeest, 
kan men nu bovendien gebruik-
maken van de feestelijke catering 
die door dit bedrijf wordt aange-
boden.
Chef-kok Celil Ipek heeft een rui-
me ervaring met het bereiden van 
feestelijk eten. “In Turkije heb ik 
in vijfsterren hotels gewerkt waar 
gekookt werd voor feesten met 
duizenden mensen. Daarnaast 
was ik chef-kok op een cruise-
schip met 450 bedden.” Mekan 
verzorgt de catering voor gro-
te en kleine feesten en partijen. 

Daar is al de nodige ervaring mee 
opgedaan. “Mekan heeft het eten 
verzorgd bij verschillende bruilof-
ten en recepties”, vertelt eigenaar 
Mehmet S. Kaya. “Het eten wordt 
in eigen keuken bereid met uit-
sluitend verse ingrediënten. Al-
leen de baklava komt uit een spe-
ciale bakkerij, die ik de beste van 
Europa vind.”
Ondertussen is een nieuwe me-
nukaart samengesteld met een 
aantal verrassende gerechten. De 
Castricum kebabschotel bijvoor-
beeld in de vorm van een rug-
bybal en bestaande uit een gro-
te portie köfte (gekruid gehakt) 
met geraspte kaas en een spe-
ciale saus. De Uitgeester Sweet 
is een schotel met köfte én dö-
ner, een salade en baklava. De 
Dorps gehaktsalade is er een met 
gehaktballen, aardappel, papri-

ka en chilisaus en de Castricum-
mer salade bestaat uit augur-
ken, maïs, wortels, bonen, erw-
ten en verschillende kruiden. En 
dan de Limmer Kapsalon. Kapsa-
lon? Mehmet: “Een kapsalon be-
staat uit döner, patat, kaas, sala-
de en saus in laagjes. De naam is 
afkomstig uit Zuid-Holland waar 
een lokale kapperszaak altijd een 
gerecht met de combinatie van 
deze ingrediënten bestelde. In-
tussen is deze naam in heel Ne-
derland ingeburgerd.”
Ook nieuw zijn de Tavuk Sote met 
kip, paprika, kruiden in een speci-
ale saus en de Et Sote met lams-
vlees in plaats van kip. Voor ve-
getariërs of mensen die niet elke 
dag vlees willen eten is het aan-
bod uitgebreid met de echte Turk-
se pizza zonder vlees, de Fleur in 
wrap, genaamd naar een mede-
werkster in Uitgeest (rijst met 
groenten en saus in een wrap) en 
de Imam Bayildi. “Dat betekent 
letterlijk flauw gevallen priester”, 
vervolgt Mehmet lachend. “Deze 
priester vond dit gerecht zo lek-
ker en at daardoor zoveel, dat hij 
flauwviel.” Imam Bayildi is een bij-
zonder smakelijk gevulde auber-
gine.
Wie bij Mekan aan de Dorps-
straat een maaltijd of snack be-

Peter Siekerman is de 
dubbelschaakkampioen
Bakkum - De laatste grote prijs 
van dit seizoen, de dubbele slap-
pe loper voor de dubbelschaak-
kampioen bij Schaakclub Bak-
kum, is gewonnen door Peter Sie-

kerman. De beslissing viel in de 
allerlaatste ronde. Peter Sieker-
man won dankzij winst op Fons 
Vermeulen, terwijl Morcus verloor 
van Marijn van der Himst. 

stelt kan het gerecht nu ook met-
een opeten. “Dat was eerder niet 
mogelijk, maar nu kunnen onze 
klanten gewoon even rustig zitten 
aan tafel op een van de banken. 
We doen bovendien mee met de 
oranjegekte dus die kleur over-
heerst momenteel.” 
Momenteel heeft Mekan toe-
stemming van de gemeente om 
tot 22.00 uur geopend te zijn. “We 
zijn de procedure gestart bij de 
gemeente Castricum om langer 
open te mogen blijven. Jongeren 
hebben als het café dicht gaat 
vaak nog wel zin om iets te eten.” 
Mehmet is zelf actief als gemeen-
teraadslid voor de PvdA in Zaan-
stad. “Mijn vrouw en ik wonen 
met onze drie kinderen in As-
sendelft. Het raadswerk kost veel 

tijd, maar ik vind het mooi om iets 
voor mensen te kunnen doen. Zo-
lang ik politiek actief ben denk ik 
voorlopig niet aan uitbreiding van 
het aantal vestigingen. Of het 
moet met de oprichting van een 
partij voor broodjes zijn!”

Wie bij Mekan voor meer dan tien 
euro besteedt, krijgt een sticker 
cadeau. Bij twintig stickers kan 
de klant een schotel naar keuze 
uitkiezen. En wie geen zin heeft 
om te halen, kan een bestelling 
van tien euro of meer thuis la-
ten bezorgen. Kijk voor meer in-
formatie op www.mekan.eu of bel 
0251-656548. Mekan Chicken 
in Geesterduin is te bereiken via 
0251-673747 en de vestiging in 
Uitgeest op 0251-312022. 

Muttataartje voor goede doel
Castricum - Bakker Martin 
Langeveld van De Roset heeft 
vanwege het 25-jarige jubile-
um van Muttathara een speciaal 
taartje gecreëerd. “Het is een fris 
aardbeientaartje met een heer-
lijke vulling van yoghurt. Van elk 
taartje dat wordt verkocht gaat 
één euro naar Muttathara.” Mut-
tathara verzamelt al 25 jaar twee-

dehands goederen die door vrij-
willigers worden verkocht vanuit 
het onderkomen op de Castri-
cummerwerf. De opbrengst komt 
in zijn geheel ten goede aan ver-
schillende goede doelen in Der-
de Wereldlanden. “Goed werk”, 
aldus Martin. En daarom wil ik 
hen in dit jubileumjaar graag 
steunen.” 
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Grote controle op A9
Regio - Verkeersveiligheid is één 
van de speerpunten van de poli-
tie in Noord-Holland Noord. Om 
die reden worden zeer regelma-
tig verkeerscontroles uitgevoerd 
op verschillende wegen in de re-
gio. Doel is de verkeersveiligheid 
te vergroten. De plaatsen waar 
de controles worden gehouden 
worden met name bepaald naar 
aanleiding van cijfers van onder 
meer verkeersovertredingen en 
ongevallen.
In samenwerking met de KLPD, 
Belastingdienst, Inspectie van 
Verkeer en Waterstaat, Arbeids-
inspectie, Douane en Dienst Mo-
torrijtuigenbelasting heeft de po-
litie woensdag tussen 16.00 en 

22.00 uur het verkeer gecontro-
leerd op de A9 op de Geester-
weg bij Akersloot. Naast regu-
liere politie werd ook gecontro-
leerd door de Vreemdelingen-
dienst en Verkeersspecialisten. 
De controle werd uitgevoerd op 
de parkeerplaats van Bobs in 
Uitgeest. 
Bij de controle werden bestuur-
ders van voertuigen onder ande-
re gecontroleerd op het hebben 
van de juiste papieren, op het 
nog moeten betalen van diver-
se belastingen en op rijden on-
der invloed van alcohol.
In totaal werden 400 voertui-
gen gecontroleerd. Er werden ter 
plaatse 107 bekeuringen uitge-

schreven. Er werd onder ande-
re bekeurd voor niet kunnen to-
nen van de juiste documenten 
en voor technische mankemen-
ten. Twee bestuurders bleken te-
veel gedronken te hebben. 

De Dienst Motorrijtuigenbelas-
ting trof één bestuurder die mis-
bruik bleek te maken van het 
handelaarkenteken en de Dienst 
doet voor enkele zaken onder-
zoek naar onterecht privégebruik 
van een auto van de zaak. De Be-
lastingdienst trof 29 openstaan-
de zaken waarbij in negen geval-
len direct betaald moest worden 
en veertien keer beslag werd ge-
legd. (Foto: Giel de Reus). 

Dementie en kleinschalig wonen
Castricum - Meer weten over 
dementie en kleinschalig wo-
nen? Ga dan naar het Alzheimer 
Café in Serviceflat Sans Souci 
in Castricum! Adres: Sans Sou-
ci 113. Op dinsdagavond 10 juni 
is er weer een bijeenkomst vanaf 
19.00 tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 

vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Bij elk 
café worden deze geïnterviewd 
door de gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere litera-
tuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Werkgroep Alzheimer Ca-
fé is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-33631872.

“Doe ik toch ff”
Bijbaantje met goed doel
Castricum - Om nog meer hulp 
te kunnen bieden wil de Stichting 
Welzijn Castricum haar Klussen-
bank uitbreiden met een team 
jonge klussers tussen de 13 en 
23 jaar. Er staat een vrijwilligers-
vergoeding van 2.50 euro per uur 
tegenover. Dit is de maximale 
vrijwilligersvergoeding voor jon-
geren onder de 23 jaar, daarna 
ontvangen klussers 4.50 euro. 
Jongeren kunnen zich per mail 
of sms aanmelden en aangeven 
wat voor klussen ze leuk vin-
den om te doen en wanneer ze  
het willen doen; een vast dag-

deel, of incidenteel. Ook kunnen 
ze melden of ze het alleen willen 
doen of samen met een vriend 
of vriendin. Na inschrijving krij-
gen ze per mail of telefonisch 
een naam en een telefoonnum-
mer van iemand die hulp nodig 
heeft met het verzoek om con-
tact op te nemen. 
Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met de Vrijwilligers 
Centrale van de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, tel. 0251-656562, email vcc@
welzijncastricum.nl of sms-en 
naar 06-57272559. 

Burgerlijke Stand
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-05-2008: Dena Maria, doch-
ter van S. Koopman en M.J. Zon-
neveld, geboren te Beverwijk.
26-05-2008: Charlotte Sophia, 
dochter van T. Broekhuizen en 
E.E. Lugtu, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
24-05-2008: Valentijn Laurence 
Brent, zoon van P. Broeksma en 
M.J.B. Bart, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Limmen:
24-05-2008: Jonathan Petrus 
Henricus, zoon van P.B.G. Vos-
ters en B.A.F. Maas, geboren te 
Limmen

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
22-05-2008: van Baar, Pieter H. 
en Tromp, Edith, beiden wonen-
de te Akersloot. 
23-05-2008: van Zijtveld, Erwin 
en van der Lit, Sandra, wonende 
te Castricum.
29-05-2008: Hunnekink, Antonie 
J. en Hes, Johanna M.C., beiden 
wonende te Limmen.
29-05-2008: Schoon, Marcellinus 

C. en Hoekstra, Walter J., beiden 
wonende te Akersloot. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
22-05-2008: van Dompselaar, 
Jan W.P. en van Beest, Silvy M.C., 
beiden wonende te Wieringer-
waard.
23-05-2008: van Graas, Niels en 
van der Galiën, Masja T., beiden 
wonende te Castricum.
23-05-2008: Kruijenaar, Bartho-
lomeüs T.F. en Schoon, Hanneke, 
beiden wonende te Akersloot.
24-05-2008: Jenner, Philip A. en 
Gaastra, Marion, beiden wonen-
de te Castricum.
27-05-2008: Boom, Bjørn O. en 
Stankova, Rozeta, beiden wo-
nende te Bakkum.
Overleden:
Wonende te Castricum:
20-05-2008: Blankemeijer, Mary 
J., oud 77 jaar, gehuwd geweest 
met P.N. Postelmans, overleden 
te Alkmaar.
28-05-2008: Stam, Bernardina, 
oud 88 jaar, gehuwd geweest 
met C. Reijnders, overleden te 
Castricum. 

Laatste communie met 
pastoor Luis Vergara
Castricum - De Pancratiuskerk was mooi versierd, de kinderen za-
gen er prachtig uit. Zondag 1 juni mochten 32 kinderen uit Castricum 
en Bakkum hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Voor de laatste 
keer van Pastoor Luis Vergara, die verhuist naar Heerhugowaard. (fo-
to: FocusFotografie). 

Vaderdagworkshop 
voor kinderen
Castricum - Kinderen die hun 
vader willen verwennen met va-
derdag met een  zelfgemaakt ca-
deau voor in de tuin, kunnen te-
recht in Mem’s atelier. 
Zaterdag 14 juni start om 10.00 
uur een workshop. Meedoen 
kost tien euro en dat is inclusies 
drinken met wat lekkers. 
Opgeven kan voor 13 juni bij 
Mem’s atelier, De Loet 294  
in Castricum, telefoon 0251-
670775.

Aandacht rouw bij ouderen
Regio - Uitvaartverzorging 
IJmond heeft een uniek initiatief 
ontwikkeld. Speciaal voor de re-
gionale gezondheidszorg en ker-
kelijke gemeenschappen orga-
niseert de Uitvaartverzorging 
IJmond op dinsdag 10 juni een 
thema-avond over rouw bij ou-
deren. 
Ouderen ervaren rouw op een 
andere manier dan jonge men-
sen of mensen van middelbare 
leeftijd. Dat komt omdat de le-
vensfase waarin ouderen ver-
keren wezenlijk anders is. Ou-
deren worden vaker geconfron-
teerd met verlieservaringen, door 
de dood van familieleden, vrien-
den en bekenden. Daarnaast zijn 
er ook meer verliezen op andere 
terreinen van het leven.
Juist op latere leeftijd kan een 
verlies het geestelijk en licha-
melijk evenwicht ernstig versto-

ren. Het is het vaak moeilijker om 
zich aan veranderde omstandig-
heden aan te passen. Het overlij-
den van een geliefd persoon kan 
iemand langdurig en soms voor-
goed kwetsbaar maken. De jon-
gere generatie gaat er te veel van 
uit dat ouderen op den duur zelf 
wel uit hun verdriet raken of zelfs 
dat ouderen wel gewend zullen 
raken aan het verliezen van dier-
bare personen.

Uitvaartverzorging IJmond orga-
niseert deze thema-avond in sa-
menwerking met de Landelijke 
Stichting Rouwbegeleiding (LSR) 
en hoopt daarmee een bijdrage 
te leveren aan de aandacht voor 
de oudere medemens. De avond 
wordt ingeleid door een van Ne-
derlands meest vooraanstaande 
specialisten op dit gebied, Arthur 
Polspoel.

Natuurlijk schilderen 
voor ouder en kind
Bakkum - Op zaterdag 7 juni is 
er in bezoekerscentrum De Hoep 
een workshop ‘natuurlijk schilde-
ren voor ouder en kind’. De work-
shop start om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Ouders en hun kin-
deren van 7 tot en met  12 jaar, 
die samen op een creatieve ont-
dekkingsreis willen, zijn  welkom. 
Meedoen kost 15,00 euro p.p. in-
clusief materiaal en een drank-
je. Aanmelden via www.pwn.nl/
activiteiten 
Er is plaats voor twaalf deelne-
mers. De workshop begint met 
een ontspanningsoefening in de 
natuur om alle dagelijkse din-
gen los te laten. Daarna gaan de 
deelnemers creatief aan de slag. 
Ervaring met schilderen of ken-
nis van technieken is niet be-
langrijk. 
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Cliënten Dijk en Duin 
blij met HKZ-certificaat
Bakkum - GGZ Dijk en Duin is 
sinds april officieel HKZ-gecerti-
ficeerd. Bestuursvoorzitter Marco 
Meerdink overhandigde dit kwa-
liteitskeurmerk voor zorginstel-
lingen aan een vertegenwoordi-
ger van de centrale cliëntenraad. 
Het certificaat is een bewijs dat 
de instelling zijn zaken op orde 
heeft en vooral dat de instelling 
duidelijke afspraken maakt met 
cliënten en zich ook houdt aan 
de gemaakte afspraken. 
Marco Meerdink gaf bij de over-
handiging aan dat de organisa-
tie “niet kon indutten en scherp 
moest blijven om het certificaat 
te behouden.” De vertegenwoor-
diger van de cliëntenraad ant-
woordde daarop dat de cliënten-
raad het als zijn taak zag de or-
ganisatie wakker te houden. Hij 
zei ook dat de cliënten blij zijn 
met dit certificaat omdat het 
aangeeft dat aan de voorwaar-
den voor goede en klantgerichte 
zorgverlening wordt voldaan.

Vanaf oktober 2006 heeft GGZ 
Dijk en Duin toegewerkt naar dit 
certificaat. Het is niet eenvoudig 
om het certificaat te krijgen én 
te behouden; de instelling moet 
een hele lijst met zaken aantoon-
baar regelen in een ‘Kwaliteits-
handboek’ waarin alle procedu-
res, werkwijzen, protocollen en 
documenten beschreven staan. 
GGZ Dijk en Duin heeft een di-
gitaal kwaliteitshandboek dat via 
het Intranet voor alle medewer-
kers toegankelijk is. 

Medewerkers moeten aantonen 
dat ze ook volgens deze beschre-
ven richtlijnen werken. De onaf-
hankelijke certificeringinstelling 
KEMA heeft dit onderzocht tij-
dens een onderzoek dat bij el-
kaar elf dagen heeft geduurd. 
Bij dit onderzoek is gebleken dat 
Dijk en Duin werkt volgens de 
HKZ-normen en zich houdt aan 
de afspraken die binnen de or-
ganisatie gemaakt worden. 

Visser ’t Hooft in actie 
voor Het Kronendak
Castricum - Maandag 26 mei 
waren Nico Bijman, Dorina van 
Beek en Debby van het Kronen-
dak op de Visser ‘t Hooftschool. 
Daar werd hen een cheque ter 
waarde van 5.500,00 euro over-
handigd. Dit geweldige bedrag 
was opgehaald tijdens de fan-
cy fair op vrijdag 18 april; een 
prachtig evenement als afslui-
ting van het gezamenlijke pro-
ject ‘Anders zijn’, waar de he-
le school drie weken lang over 

heeft gewerkt. Tijdens dit project 
kwamen allerlei mensen met een 
handicap langs om over hun be-
perking te praten. Ook de kinde-
ren die een thuis vinden in het 
Kronendak zijn anders. Zij heb-
ben een verstandelijke beper-
king. 
Wethouder Hes gaf het start-
sein van de fancy fair waarbij 
de kinderen hun ballonnen los-
lieten. Vervolgens kon iedereen 
genieten van allerlei activiteiten 

en heel veel lekkers. Daarnaast 
was er een rommelmarkt. Als 
slotact was er een veiling waar-
bij niemand minder dan Henny 
Huisman zijn medewerking ver-
leende. In totaal heeft dit feest 
5.500,00 opgebracht. “Het geld 
zal onder andere besteed wor-
den aan een heel bijzonder ko-
nijnenhok”, verklapten Nico en 
Dorina. Zij waren duidelijk ont-
roerd bij het in ontvangst nemen 
van de cheque. 

Lekker spelen op het Madeliefpad
Akersloot - Het Madeliefpad deed verleden week woensdag mee met de Nationale Straatspeeldag van 
3VO. Een aantal moeders uit deze straat had het initiatief genomen deze middag spelletjes te organiseren. 
De kinderen, tussen de drie en twaalf jaar oud, konden onder meer skippyballen, steltlopen, koekhappen, 
sjoelen, flessen voetballen en ballontrappen. Dat gebeurde op een stuk van de straat dat veilig was afge-
zet. En dat buitenspelen nog steeds populair is bij kinderen bleek wel uit de hoge opkomst; er deden ruim 
zestig kinderen mee.

Zeehondencrèche bij Zondagsociëteit
Castricum - Een medewerker 
van de zeehondencrèche geeft 
een lezing bij de Zondagsocië-
teit, aangevuld met dia’s, over 
de problemen die jongen van de 
grijze zeehonden kunnen krij-
gen en hoe dat, mede met be-

hulp van vrijwilligers, wordt op-
gevangen in de zeehondencrè-
che te Pieterburen. De muzikale 
omlijsting van deze middag is in 
handen van Jan van der Schaaf. 
De Zondagmiddagsociëtei t 
wordt gehouden op 8 juni van 

14.00 tot 16.00 uur in  Geester-
hage, Geesterduinweg 5 te Cas-
tricum.  De toegang is 3,00 euro. 
Voor het regelen van vervoer kan 
men tot en met 5 juni bellen naar 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251- 656562.

Lezing dyslexie voor ouders
Castricum - Het ROC Nova Col-
lege verzorgt in opdracht van de 
gemeente Castricum een serie 
van acht lezingen voor ouders 
van kinderen in de leeftijd van 
4 tot ongeveer 14 jaar. De laat-
ste lezing gaat over dyslexie en 
is op maandagavond 9 juni in de 
Bibliotheek Castricum. De toe-
gang is gratis. Tijdens deze bij-
eenkomst gaat het over gevol-

gen, de rol van de school en ou-
ders bij de aanpak van het pro-
bleem en tenslotte de mogelijk-
heden. Leontien Dirkse, ortho-
pedagoog en Marijke van der 
Wal, klinisch psycholoog zul-
len dit nader toelichten. De le-
zingen duren van 20.00 tot on-
geveer 22.00 uur. Aanmelden is 
gewenst en kan via www.nova-
college.nl/lezingen of tel.: (0251) 

Oproep deelnemers 
open tuinenweekend
Regio - De afgelopen jaren heb-
ben de verschillende dorpsker-
nen van de afdeling  bij toerbeurt 
meegedaan aan het Open Tuinen 
Weekend van Groei & Bloei. 
Dit jaar kan, net zoals vroeger, 
iedere kern meedoen aan het 
Landelijk Open Tuinen Weekend. 

Dat wordt gehouden op zaterdag 
21 en/of op zondag 22 juni van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Wie ook mee wil doen kan zich 
opgeven vóór 1 juni bij Sandy 
Ursem, 072-5340648 of via het 
emailadres ursem.ra@quicknet.
nl. 

PWN: drinkwaterverbruik is 
vorig jaar gedaald met 2,8%
Regio - Het drinkwaterverbruik in 
het verzorgingsgebied van PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land is vorig jaar met 2,8% ge-
daald. Dat stelt PWN in het jaar-
rapport 2007, dat verleden  week 
is verschenen. De lagere afzet 
van drinkwater is vooral het ge-
volg van de natte zomer: alleen al 
in de maand juli werd 2,4 miljoen 
kubieke meter minder afgezet dan 
in diezelfde maand in 2006.PWN 
heeft het afgelopen jaar 104,2 mil-
joen m3 drinkwater geproduceerd. 
Die hoeveelheid ligt beduidend la-
ger dan in de twee voorgaande ja-
ren, toen ruim 105 miljoen m3 aan 

het net werd geleverd. Het aan-
tal aansluitingen is daarentegen 
gestegen met 0,3 % tot 722.881. 
De gemiddelde waterverkoop per 
klant bedraagt daarmee 137 m3; 
in 2006 was dat nog 141 m3 wa-
ter. Vorig jaar heeft PWN 99,1 mil-
joen m3 drinkwater van de tota-
le productie in rekening gebracht. 
De hoeveelheid water die niet in 
rekening is gebracht, bijvoorbeeld 
door het reinigen van waterleidin-
gen of lekkages, komt daarmee uit 
op 5,1 miljoen m3. 
Deze zogenoemde lek- en meet-
verschillen worden vooraf bere-
kend op basis van inschattingen. 
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Music Train viert jubileum met show
Castricum - Zang,- en Show-
groep Music Train viert in juni 
haar 10-jarig jubileum. De groep 
heeft in de afgelopen 10 jaar een 
enorme ontwikkeling doorge-
maakt. Waar in de eerste vijf jaar 
de nadruk vooral lag op zang en 
verschillende settings, is de af-
gelopen 5 jaar steeds meer ge-
werkt aan het ‘showaspect’. 

Na vijf jaar begeleiding van Pa-
trick Kamoen  vond deze het tijd 
worden voor iets nieuws en ver-
liet samen met dirigent Elly Ad-
miraal (ook al vele jaren verbon-
den aan Music Train) de groep. In 
Julian Bremer en Herman Plan-

ken werd een dynamisch crea-
tief team gevonden. Onder hun 
bezielde leiding werd de musi-
cal ‘Nootgeval’ geschreven, wel-
ke over twee weken op 13, 14 en 
15 juni in de Beun in Heiloo op-
gevoerd wordt. 
Nootgeval vertelt het verhaal 
van Dennis Bovenlander (ge-
speeld door Ron Braaksma) en 
zijn Moeder Ellen (gespeeld door 
Jantien Stuifbergen). Dennis be-
land na een scooterongeval in 
het ziekenhuis, waar hij geope-
reerd wordt door dokter Mar-
co Bernard (gespeeld door Niels 
Verkaart). Dr. Bernard heeft ech-
ter meer oog voor al het vrou-

welijk schoon in het ziekenhuis 
dan voor zijn patiënten. Tot over-
maat van ramp wordt het zie-
kenhuis regelmatig bezocht door 
een duivel (gespeeld door Peter 
Beentjes) die patiënten en het 
medisch personeel van alles in-
fluistert om ze maar over te ha-
len slechte dingen te doen.

Met ‘Nootgeval’ brengt Mu-
sic Train weer een wervelende 
show op de planken. Het 10- ja-
rig jubileum wordt zo in groot-
ste stijl gevierd.  Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Boekhandel Laan in 
Castricum of via de website te 
bestellen www.music-train.nl. 

Niet in Zutphen maar in Haarlem 
In het artikel ‘Helden van Duin en Bosch postuum geëerd’, gepubli-
ceerd op 22 mei in De Castricummer staat een fout. Het oorlogsdag-
boek van dokter M.J. ten Raa over de periode 17 juni 1942 - 31 okto-
ber 1945 bevindt zich niet in het stadsarchief te Zutphen, zoals ver-
meld, maar in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Men kan het 
vinden in het Archief van de Directie Duin & Bosch, inventarisnum-
mer 243: M.J. ten Raa, Journaal over het verblijf van patiënten en 
personeel van Duin & Bosch op het Groot Graffel te Warnsveld (niet 
gepubliceerd, Warnsveld, 1942-1945). 

Jac. P. Thijsse kampioen van Nederland!
Castricum - Het JPTC heeft 
vrijdag 30 mei meegedaan aan 
het Nederlands Kampioenschap 
voor scholen in Amsterdam. De-
ze wedstrijden staan bekend 
als de Olympische Spelen voor 
scholieren; de Mission Olympic. 
Net zoals bij de echte Olympi-
sche spelen was er een spette-
rende openingsceremonie. Alle 
deelnemers en -sters kregen uit 
handen van ceremoniemeester 
Umberto Tan, ook nog een fraai -
uiteraard- oranje T-shirt.  
Het JPTC deed mee met drie uni-
hockeyteams, een handbalteam 
en twee softbalteams. Unihockey 
is een soort kruising tussen zaal-

hockey en ijshockey in de zaal. 
Het JPTC kan in deze sport goed 
uit de voeten, daar er op school 
veel hockeyers en hockeysters 
zitten. Het mannenhandbalteam 
met een grote CSV-inbreng, en 
ook nog gecoached door oud 
CSV-topper Martin Richter, 
speelde net zoals de unihockey-
ers wisselvallig. De jonge soft-
balmeiden, met Ellen Schipper 
en Roos de Zeeuw als twee su-
pertpitchers speelden een prima 
toernooi. Resultaat een keurige 
derde plek en een bronzen plak. 
De ‘oude’ softbaljongens van het 
JPTC deden het zowaar nog be-
ter. De finale gehaald!    

IJsselmeerronde op zit- en 
ligtandem voor Kronendak
Castricum - Op 20 en 21 juni 
zullen drie vrienden binnen 24 
uur op een zit- en ligtandem een 
ronde van 399 km om het IJs-
selmeer fietsen. Ze doen dit om 
geld in te zamelen voor het Kro-
nendak te Castricum. 
Het Kronendak is een initiatief 
van Dorina van Beek en Nico Bij-
man en is gevestigd aan de Alk-
maarderstraatweg 59 in Castri-
cum. Dorina en Nico dragen zelf 
voor een groot deel de financië-
le lasten en kunnen daarom de 
steun van andere mensen en be-
drijven zeer goed gebruiken. Met 
de opbrengsten wordt een kleine 
dierenstal in de tuin van het Kro-
nendak gefinancierd. Hiervoor is 
een bedrag nodig van 5.000 eu-
ro. De race wordt gedaan op de 
speciale en zeer opvallende tan-
dem van het Kronendak, de zo-

genaamde zit- en ligtandem. De-
ze sociale tandem wordt normaal 
gesproken gebruikt door de ver-
zorgers van het Kronendak om 
samen met de verstandelijk of li-
chamelijk gehandicapte kinde-
ren te kunnen fietsen. De kin-
deren krijgen op die manier de 
nodige beweging. De drie vrien-
den die de race maken zijn Gert 
Hemelaar (43), Vincent Brouwer 
(45) en Ronald Steeman (41en 
geboren Castricummer) en zijn 
al 23 jaar bevriend. Zij hebben 
hun jaarlijkse wintersporttrip dit 
jaar laten schieten om het initi-
atief voor het Kronendak extra 
kracht bij te zetten.

Meer informatie over de actie en 
hoe er geld kan worden gedo-
neerd, is te vinden op www.tan-
demracekronendak.web-log.nl.  

Lenteworkshop
Castricum - In samenwerking 
met Mem’s atelier organiseert 
de stichting Welzijn een lente-
workshop voor 55+. Er wordt een  
krans gemaakt voor op de tuin-
tafel of voor op het balkon.

Op dinsdag 10 juni  is men wel-
kom op De Loet 294 in Cas-
tricum, aanvang 10 ,00 uur. De 
kosten zijn 15,00 euro. Opga-
ve bij de Stichting Welzijn tel.:  
0251-656562 of bij Mem’s atelier 
0251-670775. 

Dierenbescherming 
Vermist: Poelven Bakkum: cy-
perse gec .  kater,  d ik ,  ka-
le 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 Limmen: wit met zwar-
te gec. kater, zwarte bril en oren, 
grote 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.
Plantenhove Castricum: cyper-
se ongec. kater, wit snorretje 
op rechter bovenlip, grote witte 
bef, voor 1 wit sokje, achter witte 
sokjes, 1 jr, Olaf.
Gevonden: Heerenweg Bakkum: 
oranje kanarie met blauw ringe-
tje. Uitgeesterweg Limmen: cy-
pers katje, beigegestreept, jong-

Tegen het Bernrode Gymnasi-
um uit Heeswijck Dinther. Re-
sultaat? Het JPTC kampioen 
van Nederland!De prijsuitreiking 
volgde. 
In het Olympisch Stadion vond de 
door Ali B opgeleukte sluitings-
ceremonie plaats. “Ali B heb-
ben we maar gelaten voor wat-
ie was en zijn direct, natuurlijk in 
euforische stemming, naar Cas-
tricum teruggereden” aldus van 
de kampioenen. “Er werd al druk 
gespeculeerd waar de Europe-
se Kampioenschappen gehou-
den zouden worden, en hoeveel 
weken we daar zouden moeten 
verblijven!” 

Surfparty WSFL Club Zand
Bakkum - Voor het vijfde jaar 
achtereenvolgende jaar zal za-
terdag 7 juni het surffeest van 
windsurfvereniging WSFL bij 
Club Zand op het strand plaats-
vinden. Organisatoren Joost Lute 
en Bart Zijlstra van Club Zand en 
René Teeling van WSFL hebben 
dit jaar gekozen voor golfsurfcli-
nics overdag met aansluitend om 
17.30 uur een barbecue. 
Om 20.00 uur begint feest met 
een optreden van rockforma-
tie Baxteen. Deze band behoor-
de bij de landelijke coverband-

wedstrijd, Clash of the Cover-
bands, tot een van de finalisten. 
Daarnaast zullen de dj’s van Uni-
que het feest compleet maken 
met ‘90’s dance. De golfsurfcli-
nics worden verzorgd door het 
team van De Jongens uit Schoorl 
en zijn vanaf 12.00 uur te vol-
gen. Aanmelden voor deelname 
bij Club Zand. De kosten van de 
barbecue zijn 12,50 euro, aan-
melden voor 17.00 uur bij Club 
Zand. Surffeest toegang gratis.
Kijk voor meer informatie op 
www.clubzand.nl. 

Werelddans- en muziek 
op AfriCultuur Festival
Castricum - Op zaterdag 21 juni 
van 14.00 uur tot 22.00 uur vindt 
in De Schakel, Kerkpad 1 het We-
relddans -en Muziekfestival plaats. 
Deze wordt georganiseerd door 
AfriCultuur, een organisatie die 
ook wekelijkse lessen Afrikaan-
se dans -en percussie en KidsCa-
poeira verzorgt.  Op het program-
ma staan zes, twee uur durende, 
dans -en muziek workshops, waar 
jong en oud, mét of zonder erva-
ring, aan mee kan doen. Er wordt 
om 14:00 uur begonnen met een 
workshop buikdans, Shakira style. 
In de andere zaal wordt Afrikaans 
meerstemmig gezongen. Daarna 
is er een Braziliaanse Capoeira 
workshop. In de andere zaal zullen 

er dan Turkse en Arabische ritmes 
worden getrommeld op djembé of 
darbuka. Van 20.00 uur tot 22.00 
uur zijn er dan nog twee work-
shops over; West-Afrikaanse dans 
en in de andere zaal Afrikaanse 
percussie. Om 19.00 uur verzorgt 
restaurant Addis Ababa een Ethi-
opisch buffet, voorafgegaan door 
de presentatie van de wekelijk-
se AfriCultuur lessen die start om 
18.00 uur. Men kan bovendien een 
henna-tattoo laten zetten. 

Aanmelden kan op tel . :  06-
25200120 of via e.hos@hetnet.nl. 
Inschrijven en vooraf betalen is 
noodzakelijk om zeker te zijn van 
een plaats. 
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Tios en Circus Bongo 
vieren samen jubileum
Limmen - Zondag 8 juni viert 
sportvereniging Tios uit Lim-
men het 50-jarige jubileum. In 
een grote circustent, die aan 
650 bezoekers plaats biedt en in 
het park aan de Vuurbaak staat, 
worden door alle jazz- en gym-
groepen van Tios demonstraties 
gegeven. 
In drie verschillende shows ko-
men alle groepen aan bod. n in 
de circustent. Tevens is er tijdens 
iedere show een muzikaal optre-
den van de Percussiegroep Sher-
win Kirindongo uit Heiloo. Daar-
bij heeft het jubileumcomité per 
show nog twee extra gastoptre-
dens geregeld. Nederlands turn-
kampioene Verona van de Leur 
komt naar Limmen op zondag 
8 juni. Rond de klok van 13.00 

uur zal zij eerst in sportcentrum 
d’Enterij een handtekeningen-
sessie doen met de leden van 
Tios. In de Tiosshow van 13.30 
uur zal zij ook een demonstratie 
op de tumblingbaan geven. Een 
half uur voor aanvang is de ont-
vangsttent geopend en zal iede-
re bezoeker getrakteerd worden 
op koffie/thee met iets lekkers. 
speciaal voor Tios maakt. Voor 
de kinderen is er natuurlijk drin-
ken, popcorn en chips. De shows 
gaan van start om 11.00, 13.30 
en 16.00 uur. 

Er is bovendien contact gezocht 
met Circus Bongo, dat dit seizoen 
haar 30-jarige jubileum viert. Zij 
hebben een geweldig program-
ma genaamd ‘Surprise’. Hierin 

spelen de personages Bongo en 
clown Dropje een leuk spel en 
nemen het publiek mee langs de 
vele optredens. Zo zal er acro-
batiek te zien zijn van het duo 
Phoenix. Is er een geweldig mo-
toract van Roberto Lagroni, de 
Brad Pitt van de circuswereld. 
De voorstellingen van circus 
Bongo zijn op vrijdag 6 juni om 
16.30 uur, zaterdag 7 juni om 
18.30 uur en 20.30 uur. 
De toegang is 12,50 euro maar 
met een spaarkaart of waarde-
bon betaalt men 7,50 euro. De 
kaarten zijn al te koop bij de ser-
vicebalie van Albert Heijn aan de 
Vuurbaak in Limmen. Hier zijn 
ook de kaarten voor Tiosshows à 
3,00 euro te koop. . 

Project De Tafel van 23 afgerond; 
vierde kamer Hospice geopend
Castricum – Op vrijdag 6 juni 
wordt ’s middags de vierde ka-
mer in het Hospice El Ombù in 
de Zeestraat in Beverwijk offi-
cieel geopend. Het geld dat het 
project De Tafel van 23 heeft op-
gebracht, en dat is inmiddels op-
gelopen tot bijna 50.000 euro, 
was hard nodig om de uitbrei-
ding te realiseren. 
“Er was sprake van anderhalve 
maand vertraging in de bouw”, 
vertelt Polly Neeter, een van de 
initiatiefnemers van het project 
waarbij kunstschilders tafel-
bladen beschilderden voor het 
goede doel. De tafelbladen wa-
ren door Bakkummer Bert Zon-
neveld uit een container op het 
strandplateau gehaald, nadat 
Blinckers schoon schip had ge-
maakt na een brand in het res-
taurant. 
“Bij het uitgraven van de grond 

werd een duinrel ontdekt”, ver-
volgt Polly. “Een eeuwenoude 
waterstroom die in directe ver-
binding staat met de zee met ef-
fect op de eb- en vloedlijn. Er 
moest een fundament worden 
gemaakt met 75 palen in plaats 
van de geplande 50 stuks en 
daarbij kwam nog een extra fun-
deringsplaat.” 
Volgens Simon Broersen, voor-
zitter van de Stichting Hospice, 
heeft De Tafel van 23 nog diver-
se malen als voorbeeld gediend 
voor andere initiatieven in de re-
gio. Daardoor zijn nog veel ex-
tra donaties binnengekomen. 
De vierde kamer heeft ondertus-
sen al een wachtlijst.  Polly: “De 
kleurstelling van de kamer, warm 
geel en oranje, zal ertoe bijdra-
gen dat de laatste levensdagen 
van de cliënten in harmonie ver-
loopt.”

Boerenavond zonder 
hooi met Kofvitok
Castricum - Het eigenzinnige 
Kofvitok heeft een naam hoog te 
houden op het gebied van on-
conventioneel vermaak. Naast 
cd’s, en een dvd is er nu ook een 
‘kofvipotkast’. Op dit internet-
kanaal wordt iedere maand het 
beste uit de kofvistal geëtaleerd. 
Regionale bekendheid kreeg het 
label met het organiseren van 
evenementen in De Bakkerij. Op 
ludieke wijze worden verschil-
lende aspecten van de vreem-
de wereld met een roze-groen 
sausje overgoten. In het volgen-
de spektakel op zaterdag 7 ju-
ni wordt het plattelandsleven ro-
ze-groen belicht. Er zal een rij 
aan agrarische acts optreden 
op Strontpop. Skitterend Mooi! 
maakt melodieuze boerenrock, 
het rurale leven wordt door de-
ze heren pakkend beschreven 

in aanstekelijke meezingers. Het 
nummer ‘Tietn Kiekn’ heeft alles 
in zich om een culthit te worden. 
Drummer San stampt vervol-
gens stevig door met zijn ‘karao-
ke cowbellglamsynthrock’. Road-
kill belicht de harde kanten van 
de boerenmaatschappij niets-
ontziend en recht-voor-je-raap. 
Trekker Tsnunami gooit er nog 
een paar PK’tjes bij. Hierna mo-
gen de kofvikippen nog steeds 
niet op stok. Modder Mary zal 
Spook en de Scharrelkippen na-
melijk bijstaan de fijne kneepjes 
van de boerenromantiek ten vol-
le uit te dragen. 

Het festijn vindt plaats in Joeb, 
Herenweg 69 Egmond-Binnen. 
De staldeuren zijn vanaf 20.00 
uur geopend.  De entree voor 
deze avond bedraagt 3,00 euro. 

Simone v.d. Vlugt op 
Radio Castricum 105
Castricum - In de juni-uitzen-
ding is Chris Rode van de Biblio-
theek uit Limmen gast in het pro-
gramma CAL-boekenbal op Ra-
dio Castricum 105. Hij bespreekt 
verschillende boeken. Juni is te-
vens de maand van het span-
nende boek met als thema ‘We-
tenschappers tegen de misdaad’. 
Simone v.d. Vlugt leest daarom 
voor uit en beantwoordt vragen 
over ‘Blauw water’ haar nieuwe 
boek over een ontsnapte TBS-er. 
De presentatie is in handen van 
Jan Castricum en het program-

ma wordt iedere woensdag-
middag uitgezonden van 17.00– 
18.00 uur. Op donderdagavond 
wordt het programma herhaald 
van 20.00–21.00 uur.

Meditatie en 
healingconcert 
Bakkum - In het Witte Kerk-
je op het terrein van Dijk en Duin 
vindt een klankmeditatie-hea-
lingconcert plaats, dat wordt ge-
organiseerd door Joke Welbo-
ren. Met klankschalen wordt ook 
het lichaam bespeeld. Dit concert 
wordt gegeven voor een kleine 
groep waardoor er veel persoonlij-
ke aandacht is. Het  concert staat 
in het teken van de Zomerzonne-
wende. Woensdag 11 juni en don-
derdag 12 juni, aanvang 20.00 uur. 
Entree 20,00 euro. Reserveren kan 
op sakagaweea@hotmail.com of 
via tel. 06-36155637. 

Montessorischool scoort 
hoog in landelijk onderzoek
Castricum - In een landelijk ge-
houden tevredenheidspeiling 
onder ouders heeft de Montes-
sorischool Castricum het boven-
gemiddelde rapportcijfer 8 ge-
kregen. Jan Beuvens, directeur: 
“Ouders zijn dus dik tevreden 
met de keuze van de Montesso-
rischool voor hun kind.” 
In het vierjaarl i jkse onder-
zoek hebben in totaal meer dan 
110.000 ouders meegedaan, ver-
spreid over 1126 openbare scho-
len. 
De school scoort zeer goed in de 
vragenrubriek over de leerkracht, 
met name de inzet en motivatie 
van de leerkracht (100% van de 
ouders), vakbekwaamheid (99%) 
en mate waarin de leraar naar 
de ouders luistert (94%). Ook de 
begeleiding van de leerlingen in 

het algemeen en leerlingen met 
specifieke problemen wordt door 
ouders als heel positief ervaren.
In de rubriek ‘kennisontwik-
keling’ valt op dat naast goede 
leerlingprestaties ook de aan-
dacht voor taal en rekenen op 
de school door de ouders hoog 
wordt gewaardeerd. Leerlingen 
van de Montessorischool Castri-
cum scoren al jaren ruim boven 
het landelijke Cito-gemiddelde.

Uit het onderzoek blijkt dat ou-
ders minder tevreden zijn over 
de verkeersveiligheid op weg 
naar school (37%). Over de vei-
ligheid op het schoolplein zelf, is 
90% van de ouders tevreden.
94% van de Montessori-ouders 
geeft aan dat hun kind met veel 
plezier naar school gaat. 

Campagne Reach the Beach
Regio - De Campagne Reach 
the Beach is erop gericht be-
zoekers van de Noord-Holland-
se kust goed te informeren hoe 
ze snel op het strand kunnen ko-
men. Het belangrijkste middel 
is de uitgebreide website www.
reachthebeach.nl. Op deze site 
staat veel informatie. Niet alleen 

is informatie over vervoermidde-
len, routes en verwachte reistij-
den op de site te vinden, maar 
ook informatie over evenemen-
ten, de weersverwachtingen en 
allerlei andere wetenswaardig-
heden voor een bezoek aan een 
van de Noord-Hollandse kust-
plaatsen.
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Twee kampioensteams TVC
Castricum - Met een dave-
rend slotfeest heeft TVC de ten-
niscompetitie afgelopen zater-
dag 31 mei afgesloten. Meer dan 
honderd leden waren bij barbe-
cue party aanwezig op het sport-
park Berg en Bal, waar de laat-
ste competitiewedstrijden wer-
den gespeeld. 
Hoewel de competitie nog niet 
geheel is afgelopen, er zijn nog 
uitgestelde wedstrijden te spe-
len komend weekend, konden 
twee teams al tot kampioen wor-
den uitgeroepen. Als eerste was 
dat het team van Marcel Been-
tjes, die met zijn maatjes Ron 
en Ewout Beentjes en Rene Kok 
zo’n grote voorsprong hadden 
op de concurrenten, dat ze niet 
meer ingehaald konden worden. 
Dit team van jonge honden, voor 
het eerst in competitieverband, 
verloor slechts twee punten en 
eindigde ruim bovenaan in de 

Zaterdag Heren 6e klasse. Ook 
het 1e herenteam van Maarten 
Simons kon op deze dag kam-
pioen worden, maar dan moest 
wel met 6-0 gewonnen worden 
van DOG2 en de naaste concur-
rent Krommenie 1 moest mini-
maal een punt verspelen. In een 
spannende laatste dubbel werd 
uiteindelijk in drie sets gewon-
nen en verloor Krommenie 1 juist 
een punt. Zo werd dit team on-
geslagen kampioen van de Za-
terdag Heren 3e klasse en kon-
den Maarten en zijn tennisvrien-
den (Eric Schipper, David Mietti-
nen, Edwin van Vliet en Erik Si-
mons) de felicitaties in ontvangst 
nemen. s’ Avonds werden beide 
kampioensteams gehuldigd met 
flessen champagne en bloemen. 
Bij de huldiging werden ook de 
wedstrijdleiders Hennie Lang en 
Fred van Balgooi en de mede-
werkers van Blovo betrokken.  

Overwinning Pim van Riet 
Castricum - Tijdens de Jubile-
umraces op het Circuitpark Zand-
voort heeft de Castricumse cou-
reur Pim van Riet hele goede za-
ken gedaan voor zijn race naar de 
titel in de Dunlop SportMaxx Clio 
Cup. Met een zege en een vijfde 
plaats scoorde hij veruit de mees-
te punten van de 27 deelnemers. 
Hij is daarmee flink ingelopen op 
de klassementsleider. In de kwa-
lificatietraining zag het er niet zo 
naar uit dat Van Riet zo sterk voor 
de dag zou komen. Zijn 7e tijd was 
best teleurstellend en de Castri-
cummer weet het nog steeds aan 
een onverklaarbaar gebrek aan 
snelheid in zijn Renault Clio. 
Maar voor de startopstelling van 
de eerste race wordt de volgor-
de van de eerste acht omgekeerd, 
met als gevolg dat hij naast con-

current Ronald Morien op de eer-
ste startrij stond. Hij kwam ijzer-
sterk van de plaats en wist Morien 
al snel voorbij te steken. Die raak-
te vervolgens in gevecht met Mel-
vin de Groot en Hoevert Vos, waar-
door Morien verdedigende lijnen 
moest rijden en daarmee aan snel-
heid inboette.  “Dat gedoe achter 
mij gaf me de gelegenheid wat af-
stand van die jongens te nemen. Al 
snel had ik een gaatje geslagen en 
kon ik op zeker rijden. Mijn over-
winning is dan ook geen moment 
meer in gevaar gekomen. En on-
danks dat mijn motor nog steeds 
ondermaats presteerde wist ik ook 
nog de snelste raceronde op mijn 
naam te schrijven, wat me ook 
nog een extra punt opleverde”, al-
dus Van Riet, die de tweede race 
wel vanaf zijn reguliere 7e plaats 

moest starten. De Castricummer 
ging die race met een hele ande-
re tactiek in. 
“Ik rijd voor het kampioenschap 
en elke gemiste punt kan je aan 
het eind van de rit duur komen te 
staan. Er rijden hier genoeg over-
moedige rijders rond die je zo van 
de baan tikken. Zoals Hoevert Vos, 
die gisteren alweer dertig seconden 
straf kreeg wegens ruw rijden. Die 
moet je gewoon in de gaten hou-
den want die doet echt gekke din-
gen”, stelde Van Riet, die vorig jaar 
door een misselijke actie van een 
van Vos’ teamgenoten het kampi-
oenschap in rook zag opgaan. 

“Er komen nu races op Assen en 
Zolder en daar ben ik altijd heel 
sterk geweest. Echt, mijn tijd komt 
eraan”, verzekert Van Riet.Voetvolleytoernooi succes 

Akersloot - Op zaterdag 30 mei speelde de A, B en C-jeugd van 
voetbalvereniging Meervogels een beachvoetvolleybaltoernooi. Acht 
teams gingen met elkaar de strijd aan op het veld van handbalver-
eniging Meervogels. Na een rustige start waarbij veelal voor koppen 
werd gekozen waren er al snel omhalen en andere hoogstandjes te 
zien. Na een voorronde in de poules werd er tegen de directe con-
current gestreden om de plekken 1 tot en met 8. Uiteindelijke win-
naars waren Bram Schoon, Stan Kaandorp, Wilco Tiebie en Sjoerd 
v.d. Eng. Op de foto ontbreekt Bram Schoon.

Balustrade Pas-
sie promoveert 
Castricum - Het ongekend span-
nende einde van poule 3c moest 
beslist worden door een play-off 
wedstrijd. De nummer een was al 
bekend, maar drie dartteams wa-
ren exact gelijk geëindigd en wat 
is dan eerlijker dan een onder-
linge competitie. Zondag werden 
de drie teams verwacht in Uit-
geest in de sporthal de Zien. Een 
team liet het afweten en er werd 
dus een beslissingswedstrijd ge-
speeld tussen ‘t Koetshuis 1 en 
Balustrade Passie. De uitslag was 
gunstig voor De Castricummers. 
Balustrade Passie promoveert 
naar de 2de divisie. 

Jan Koeman 
fietstocht
Castricum - Op zaterdag 14 juni 
organiseert fietsclub Castricum 
een fietstocht. Deze is 60 km 
lang en is vernoemd naar de 
overleden penningmeester en 
mede oprichter van de fietsclub 
Cast r icum.  De s t a r t  i s  in 
Castricum vanuit sportcentrum 
De Bloemen,de Bloemen 71. 
Men kan gratis meefietsen 
met de voorrijders of een gratis 
route komen ophalen in De 
Bloemen tussen 9.00-9.30 uur. 

De tweede honkman van Sparks probeert Martijn Zondervan kort te 
houden. Zondervan is na zijn sliding safe op het tweede honk. 

Degelijk herstel voor Red Stars
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zich hersteld van de ne-
derlaag tegen Onze Gezellen 
door met 11-1 van Sparks Haar-
lem te winnen. Hoewel de Cas-
tricumse honkbalploeg de ge-
hele wedstrijd de bovenliggen-
de partij was, viel de uitslag la-
ger uit dan verwacht mocht wor-
den. Red Stars kwam in de eer-
ste twee innings op 2-0 en op 4-
0, dankzij onder meer driehonk-
slagen van Jeroen Groenendal 

en Mark Kuijper. Het slaggeweld 
van de Castricummmers in de-
ze beginfase en in de rest van de 
wedstrijd, zo behaalde Groenen-
dal een gemiddelde van 750 en 
Martijn Zondervan zelfs 1.000, 
leverde tot de zesde inning niet 
meer op dan een 6-1 voorsprong. 
Pas toen kwam met vier honksla-
gen achter elkaar de eerste ech-
te rally op ging en liep Red Stars 
uit tot een enigszins respecta-
bele 11-1 voorsprong. Inmiddels 

beginnen de verhoudingen in de 
vijfde klasse, waarin Red Stars 
tweede staat, zich weer te geven. 
Koploper Onze Gezellen rekende 
af met nummer drie Cromtigers 
en behoudt daardoor één punt 
voorsprong op Red Stars. Crom-
tigers volgt op vier punten. Maar 
eerst wacht de uitwedstrijd te-
gen Double Stars, komende zon-
dag. De eerstvolgende thuiswed-
strijd is zondag 15 juni, om 16.00 
uur tegen Flying Petrels

AVC scoort bij Neder-
lands Kampioenschap
Castricum - Bij de Nationa-
le kampioenschappen voor ju-
nioren op het Atletiekcentrum 
Stadspark Groningen heeft Dia-
na Spaargaren een tweede plaats 
behaald. Ook Niels Verwer kon 
na zijn tweede plaats het podium 
beklimmen. Diana Spaargaren 
had gekozen voor de 800 meter. 
In de finale kon de Castricum-
se atlete tot zo’n 100 meter voor 
de finish het tempo goed volgen, 
waarna zij de latere winnares 
Machteld Mulder moest laten 
gaan. Na Mulder kwam de atlete 
van AV Castricum in 2.16.13 over 
de meet; een zilveren medaille 
rijker. Bovendien betekende de-
ze tijd ook een aanscherping van 
haar persoonlijk record op deze 
afstand met meer dan twee se-
conden. Niels Verwer passeerde 
de finish in 4.03.77, slechts enke-
le tienden van een seconde ach-
ter de winnaar. 
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In het nieuw dankzij sponsors
Heiloo - De gehele selectie van tennisvereniging °Øt Vennewater is 
in het nieuw gestoken. Dit hebben zij te danken aan de sponsors Van 
der Steen Autobedrijf en Zwemmer Automaterialen. Naast fraaie kleu-
rige shirts, shorts, rokjes en trainingspakken, voorzien van het logo, 
kreeg iedere selectiespeler een sporttas. Ondertussen wordt er uitste-
kend gespeeld op de tennisbanen van °Øt Vennewater en dienen er 
zich steeds meer jeugdleden aan. Wie ook wil tennissen kijkt op www.
tvhetvennewater.nl. 

Inschrijven voor 17e editie kan nog
Bakkum Beach Volleybaltoernooi
Bakkum - Beachvolleybal speel 
je op het zand van een echt strand 
en dat weten ze in Bakkum als 
geen ander. Het Bakkum Beach 
Volleybaltoernooi. wordt  dit jaar 
voor de 17e keer gehouden en 
dit jaar op 21 en 22 juni. Niet al-
leen getrainde topspelers, maar 
ook vriendenteams die het leuk 
vinden om met elkaar een week-
end op het strand te zijn kunnen 
meedoen.  Zoals altijd worden er 
vele volleybalvelden opgebouwd 
waarbij alle teams om de prij-
zen strijden. Het oppervlak van al 
die velden bij elkaar is enorm en 
daarom is de organisatie de ge-
hele vrijdag voor de eerste speel-
dag bezig met het opbouwen van 
de velden. Nederlands Kampi-
oenschap Jeugd

Ook dit jaar is het toernooi aan-
gesloten bij de reeks van de Ne-
vobo (Nederlandse Volleybal 
Bond). De top onder de beach-
volleyballende jeugd tussen 13 en 
18 spelen in Nederland vijf voor-
rondes en de punten die zelf hier-
bij behalen geven uiteindelijk een 
ranking. “Aangezien het jeugd-
toernooi prima past in onze filo-
sofie, hebben wij ingestemd om 
dit jaar weer mee te doen”, aldus 
Carla Blok, één van de zes orga-
nisatoren. Dit jaar wordt de acht-
ste keer dat de top-jeugd van-
uit heel Nederland in Bakkum 
zal verschijnen. Er kan zoals elk 
jaar weer worden ingeschreven 
in twee categorieën: recreanten 
en competitiespelende teams. De 
recreanten schrijven in met teams 
die uit zes personen bestaan. Da-

mes, heren of mixed: het kan alle-
maal. Competitiespelende volley-
ballers met een speelniveau van 
promotieklasse en hoger moeten 
dat weekend wat harder werken, 
want die mogen slechts drie per-
sonen in het veld brengen. Hier-
mee is ook gelijk het verschil tus-
sen beide categorieën aangege-
ven. Tegenwoordig is internati-
onaal het 2 tegen 2 concept tot 
op Olympisch niveau de trend en 
daarom heeft de organisatie be-
sloten om die categorie toe te 
voegen. Voor de organisatie zijn 
alle teams echter even belangrijk 
en werken ze allemaal op dezelf-
de wijze, volgens identieke speel-
schema’s, het toernooi af. Bel 
voor informatie of een inschrijf-
formulier: Rob Liefting, 657411/
Ronald Hoberg, 659579 of kijk op 

Amak wandelt
Akersloot - Woensdag 11 ju-
ni is er weer een doordeweek-
se wandeling, die wordt georga-
niserrd door Amak. Deze wan-
deling is  een verrassingstocht. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Nieuwe wande-
laars zijn welkom. Voor inlichtin-
gen: Tinie Leijen 0251-315137 of 
Cock Snijder 0251-313956. 

Geslaagde jeugdviswedstrijd
Castricum - De jeugdviswed-
strijd van HSV Castricum vond 
plaats aan de Dunantsingel. Na 
het loten van de stekjes, werd de 
hengel opgetuigd en gewacht op 
het startsein. De strijd om wat 
visjes boven water te halen, wilde 
niet lukken, want ze wilden niet 
bijten. Toen om 20.30 uur de toe-
ter klonk, waren er slechts 22 vis-
jes geteld. In de leeftijd tot 10 jaar 
werd Hymke Meyer eerste, Danny 
Meeles tweede en Per Hof der-

de. Tot 14 jaar werd Laura Hey-
mans eerste en Frank van Dom-
burg tweede.  Zaterdagochtend 
31 mei is de volgende wedstrijd; 
de beruchte koppelwedstrijd 
waar een kind samen met een 
ouder vist. Kijk op de vergunning 
of op de site www.hsvcastricum.
nl voor meer informatie. Voor de 
senioren gaat  vrijdag 23 mei de 
zomeravondcompetitie van start. 
Deze zal gehouden worden in de 
Casimirvijver om 19.00 uur. 

Yogaworkshop met Hilary Menting
Castricum - Zondag 1 juni was er een drie uur lang poweryoga work-
shop gegeven door Hilary Menting. Ook al was het een pittige workshop; 
de nadruk lag toch op het gegeven dat yoga er voor iedereen is. “Vaak 
wordt er gedacht dat je lenig, sterk, dun, spiritueel of wat dan ook moet 
zijn. Mooi niet!” aldus Hilary. “Begin je oefening van yoga met nieuwsgie-
righeid en ontdek de voordelen: lenigheid, kracht, minder stress, flexibili-
teit in je lichaam en in je leven. Ontdek de kracht van ademhaling en een 
algeheel beter begrip van je lichaam.  Dan komt vanzelf het gevoel van 
‘lekker in je vel zitten’. Wie interesse heeft in deze voordelen, kan zich 
aanmelden bij voor een proefles op www.yoga2go.nl. 

Combinatie de 
Graaf haalt uit
Castricum - Op zaterdag 31 mei 
vloog de postduivenvereniging 
de Gouden Wieken haar derde 
midfondvlucht vanuit het Franse 
Morlincourt (352km).Dat deze 
vlucht met zo’n overmacht door 
de vader- en zooncombinatie zou 
worden opgerold had niemand 
verwacht. Zij pakte niet alleen 
de eerste duif van de vereniging 
maar ook duif 3, 4, 5. Tussen 
al dit geweld werd John Kool 
verrassend  tweede, John gaat 
eindelijk in de top meedraaien 
en kreeg zijn bovenste van de 
lijst voorop. De derde liefhebber 
werd Arie Hageman ruim voor 
Cees de Wildt. Ook Anton Tromp 
en Jan Molenaar pakten vroege 
duiven. In de middenmoot 
bevinden Gerhard Tromp, Nico 
de Graaf en Bert Bark zich.De 
combinatie Rijkom-Sentveld 
werd voor laat s te  met  a ls 
hekkensluiter Jaap Kaandorp. 

Nederlands record 
Duinloper Meeting
Bakkum - Bij de jaarlijkse Duinlo-
per Meeting van AV Castricum zijn 
een aantal opvallende prestaties 
geleverd. Meest in het oog sprin-
gend was een nieuw Nederlands 
record op de 3.000 meter steeple 
voor Martien van der Hoorn. Lain 
Murdoch van AV Hylas was na 
de 28 hindernissen de snelste in 
9.11.39 min. Op deze afstand ging 
de aandacht vooral ook uit naar 
Martien van der Hoorn. Deze 55-
jarige atleet van AV De Spartaan 
had zijn zinnen gezet op een ver-
betering van het Nederlands re-
cord in zijn categorie, dat sinds 
1995 op 11.30,98 min. stond. Met 
zijn tijd van 10.34,87 scherpte hij 
het record met maar liefst 56 se-
conden aan. Ook op de 3.000 me-
ter werden goede tijden neerge-
zet. Ferry van der Heide liet op de-
ze afstand na 8.45.45 de klokken 

stilstaan. Matthijs Künzel volgde 
op slechts twee seconden. Inge 
de Jong passeerde de meet in een 
goede 10.02.35 min. De winst op 
de 800 meter was in 2.07.25 voor 
Maarten ter Hoeve van De Spar-
taan. Ook op andere onderdelen 
vielen goede prestaties te noteren. 
B-junior Dennis Barnhoorn liet de 
speer landen na 49,17, terwijl Elise 
Kneteman bij het kogelstoten de 
kogel na 13,87 in de bak zag neer-
komen. Jack Dekker kwam hier 
tot een mooie 11,87 meter. Lenti-
ne Klaassen zorgde ervoor dat een 
maar liefst 44 jaar oud clubrecord 
van AV Castricum uit de boeken 
kon worden geschrapt. Bij het ver-
springen kwam de D-juniore tot 
4,86 meter, waarmee ze het bele-
gen record van Hetty Mellink uit 
1964 naar de geschiedenis ver-
wees. 

Rob Stet kampioen ‘t Steegie
Castricum - Door continue 
presteren, nimmer briljant maar 
altijd gedegen mag Rob Stet 
zich terecht de kampioen van de 
Wintercompetitie noemen bij bil-
jartvereniging ‘t Steegie. Tot op 
de laatste speelronde waren er 
nog kansen voor Hans Oude-
jans, maar door onevenwichtig 

spel, dan wel concentratiepro-
blemen kwam hij niet verder dan 
een tweede plaats. Derde werd 
outsider Bert Hooft. Lange tijd 
heeft het er naar uitgezien dat 
Piet Duin op het erepodium zou 
eindigen, maar wisselvalligheid 
in zijn spel reikte uiteindelijk niet 
verder dan een vierde plaats.

Meisjes MHCC E3 winnen toernooi
Castricum - Een mooi resultaat voor ME3 van de MHCC op het Jongste Jeugddag Toernooi van de KNHB, 
district Noord-Holland in Hoorn. Na de poulewedstrijden alle drie winnend te hebben afgesloten moesten 
de meiden tegen de gevreesde meiden van Alkmaar E3; het enige team waarvan in de reguliere competitie 
van werd verloren. Na tot drie keer toe op de paal te hebben geschoten werd na een goede aanvalscom-
binatie de 1-0 gemaakt door Isabel. De finale werd gespeeld tegen Haarlem. Al snel werd door Benthe na 
een prachtige solo de 1-0 gemaakt. Ook deze krappe voorsprong werd verdedigd tot einde, o.a. door prima 
keeperswerk van Amy, waarna de beker in ontvangst kon worden genomen. Op de foto het team, staand 
v.l.n.r.: Lillian, Gwen, Isabel, Benthe en Myrthe, gehurkt v.l.n.r.: Iris, Fanny en Amy.
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Van den Broek wint Dubbele Lus
Castricum - De 29e editie van 
de Dubbele Lus van Castricum 
is gewonnen door Hugo van den 
Broek. De AVC-atleet won de zes 
kilometer lange wedstrijd op het 
stratenparcours niet alleen met 
ruime voorsprong, maar verpul-
verde ook het parcoursrecord.
Op voorhand was het duidelijk 
dat Hugo als grote favoriet voor 
de eindzege gold. De 31-jarige 
atleet bleek echter niet alleen 
zijn zinnen op de winst te heb-
ben gezet, maar had de lat dui-
delijk nog hoger gelegd. De ze-
venvoudig winnaar van de Dub-
bele Lus was uit op de aanscher-
ping van zijn eigen parcoursre-
cord dat stond op een tijd van 
17.55 min. Solo lopend kwam Van 
den Broek na de eerste van vier 
ronden na 1.500 meter door in 

4.21 min. Hij wist dit schema tot 
de meet vast te houden en be-
reikte de finish na 17.27 min. Met 
deze indrukwekkende prestatie 
scherpte hij het parcoursrecord 
met maar liefst 28 seconden aan. 
Alkmaarder Matthijs Künzel gaf 
ruim een minuut op de winnaar 
toe en legde zijn zes kilometer af 
in een goede 18.49 min., op de 
derde plaats gevolgd door Bob 
Bruschke uit Egmond aan den 
Hoef, die een tijd van 20.25 min. 
liet noteren. 

Bij de dames ging de winst in 
21.28 naar Inge de Jong uit Koog 
aan de Zaan. In 22.43 passeerde 
Monique Arkenbout als tweede 
dame de meet. Zie voor de volle-
dige uitslag en een foto-impres-
sie www.avcastricum.nl.

Het streven van de stichting Dubbele Lus is om de inwoners van Castricum, met name kinderen, te stimu-
leren om aan sport te doen. Dat dit streven dit jaar weer behaald is blijkt uit het groot aantal basisschool-
leerlingen dat aan de start verscheen. In de diverse categorieën werden de volgende kinderen winnaar: Vin-
cent Hazeleger, Femke van der Pal, Ryan Clarke, Lisanne Schoonebeek, Rein Smit en Floor Visser. (Foto: 
Giel de Reus). 

Er deed maar een Castricummer mee aan de wielerronde die onder-
deel uitmaakt van de Dubbele Lus en dat was Sjors Dekker. Sjors ein-
digde op een negentiende plaats. Eerste van de Amateurs B werd Ri-
chard Konijn Abbekerk, gevolgd door Edwin Sierkstra uit Hoorn en Ralf 
Zwitser uit Haarlem. (Foto: Giel de Reus).  

Futsal-CZVV/Kartworld heren 1 en 2 kampioen
Castricum - CZVV/Kartworld 
maakt een fantastisch seizoen 
door. In het jubileumjaar, de 
club bestaat 25 jaar, werden zo-
wel Heren 1 als Heren 2 kampi-
oen. Tevens werd het eerste in 
december 2007 al Boardingzaal-
voetbalkampioen van Castricum. 
Nadat de titels eind maart op de-
zelfde avond waren binnenge-
haald en het bier al rijkelijk vloei-
de, werd er afgelopen zaterdag 
nog een officieel kampioensfeest 
gevierd. Eerst werden de spelers 
en begeleiders op een platte kar 
door het dorp gereden. Vervol-
gens werd er nog flink feest ge-
bouwd in café Scala en enige 
andere kroegen.
Aan het begin van het seizoen 
was het allemaal nog afwachten 
wat dit seizoen zou brengen. Bij 
het eerste waren een aantal ge-
routineerde krachten gestopt en 
vervangen door jong talent, het 

tweede speelde voor het eerst 
futsal in competitieverband. De 
club, die is opgebouwd uit een 
grote kern spelers van veldvoet-
balclub Vitesse’22, liet zich van 
hun beste kant zien.
Het eerste was aanvankelijk nog 
wat zoekende en leed drie ne-
derlagen in de eerste zeven 
wedstrijden, maar begon daar-
na steeds beter te voetballen en 
stoomde door naar de titel door  
alle concurrenten te verslaan en 
niets meer weg te geven. Het 
team bestaat uit de routiniers 
aanvoerder René de Boer en 
keeper Ronald Veldt, topscorer 
Wilco van Pinxteren, de al eni-
ge jaren meespelende Anton Bij-
man, Robert-Jan Stuifbergen en 
Björn Adrichem en de jonge ta-
lenten Bart v.d. Meer, Niels Riet-
broek en Sieme Luijckx. Verder 
hebben de invalkrachten Johan 
Stengs en Richard Sprenkeling 

hun bijdrage geleverd aan de ti-
tel. Dit onder leiding van de altijd 
fanatieke coach Rolf Greshof.
Het tweede knalde uit de start-
blokken en heeft vanaf dag 1 bo-
venaan gestaan. De jonge talen-
ten vernederde de ene na de an-
dere tegenstander en dubbe-
le cijfers waren meer regel dan 
uitzondering. Onder leiding van 
coach Dub Stuifbergen werden 
de spelers aanvoerder en top-
scorer Milo Cremers, Jorrit Cre-
mers, Mark Kokkelkoren, Nick 
Castricum, Sander Blankendaal, 
Roy Stuifbergen, Tom Oosterwe-
gel en keeper Hans Veldt glori-
eus kampioen.
Tot besluit van dit fantastische 
jaar zal er in het najaar ter ere 
van het 25-jarige bestaan van 
de club nog een reùnie worden 
gehouden, waar alle oud spe-
lers nog voor uitgenodigd zullen 
worden.

Alle kinderen van Salister 
de Sus in een Vitesse-pak
Castricum - Vitesse’22 heeft 
shirts en driehonderd trainings-
pakken geschonken aan de kin-
deren van het Roemeense dorp-
je Salister de Sus. Een aantal ja-
ren geleden werd door de spon-
sors Triangel, Dekker Sport en 
Johanna’s Hof voor alle jeugd-
leden van Vitesse een trainings-
pak beschikbaar gesteld. Deze 
trainingspakken zijn, na goed 
gebruik door de Vitesse-jeugd, 
inmiddels vervangen door nieu-
we pakken. De oude pakken, 

die nog in prima staat zijn, gaan 
naar Roemenië. De familie Boon-
tje uit Limmen heeft al acht jaar 
een speciale band met het dorp 
Salister de Sus. Elk jaar gaan zij 
daar een paar keer naar toe met 
wagens vol kleding, meubilair en 
dergelijke. Moeder Ica had bij 
Vitesse gevraagd of er nog oude 
shirts waren, die niet meer wer-
den gebruikt. Behalve de shirts 
gaan er nu ook ongeveer drie-
honderd  jeugdtrainingspakken 
naar het Roemeense dorpje. 

Bijzonder einde succesvol seizoen 
Handbalvereniging Meervogels 60
Akerloot - Afgelopen zondag 
sloot het dit seizoen gestarte He-
ren Senioren 1 team onverwacht 
zeer succesvol af. Na ongeslagen 
kampioenschappen in de zaal en 
in de buitencompetitie stond als 
toetje de finale van de districts-
beker tegen het veel hoger spe-
lende Tonegido op het program-
ma. De eerste helft slaagde het 
zeer jonge team met de erva-
ren Cees Wevers in het doel de 
ervaren tegenstander bij te be-
nen. Door goed keeperswerk en 
sterk verdedigend werk aan bei-
de kanten stond bij rust een 10-
10 stand op het scorebord. 
Na de rust werd voor een vol-
le sporthal Meervogels sterker 
en nam met technisch verzorgd 

handbal drie punten voorsprong. 
Door een paar overtal-situaties 
goed te benutten kwam Tonegi-
do weer gelijk. De jonge Meer-
vogels ploeg leek vervolgens 
door het uitvallen van een paar 
belangrijke spelers de spanning 
niet te kunnen omzetten in doel-
treffende acties, waardoor Tone-
gido op voorsprong kwam. Door 
een aantal belangrijke ingrepen 
door de coaches Jeroen Duin en 
Wijnand Krom en goed keepers-
werk van Rick Sander schroef-
de Meervogels het tempo weer 
op. De inmiddels vermoeid ge-
raakte tegenstander bezweek 
onder belangrijke aanvalsacties 
van de zijde van de sterke Wil-
liam Kerssens, Jelle Putter, de in 

middels als veldspeler scoren-
de Cees Wevers en hoekspe-
ler Noud Roodenburg. Meervo-
gels nam een belangrijke voor-
sprong twee minuten voor tijd en 
ondanks forceren van de tegen-
stander was de eindoverwinning 
23-22 voor de verrassende, jon-
ge Meervogels-ploeg. 
Een overwinning waarin tech-
niek en snelheid het won van fy-
sieke kracht. Daarmee werd een 
zeer succesvol seizoen met een 
onverwachte bekeroverwinning 
afgesloten. 
Volgend jaar opereren de he-
ren op een hoger niveau en zul-
len er meer van dit soort span-
nende wedstrijden in Akersloot 
te zien zijn. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Blauwe Vlag in top
De Blauwe vlag, kwaliteitskeurmerk voor 
een schoon, veilig en toegankelijk strand, 
wappert aan het Castricumse strand. Vrij-
dag werd de vlag feestelijk voor de eerste 
maal gehesen. Piet Veldt, oud-voorzitter 
van de reddingsbrigade, was hiervoor in 
de huid gekropen van Neptunus. Als god 
van de zee overhandigde hij de Blauwe 
Vlag aan wethouder Hommes die met 
hulp-strandvonder Dirk Bakker de vlag in 
top hees.

Rapportcijfer 8,2 voor 
nieuwe Dorpsstraat
Stakeholders en begeleiders van het project 
Herinrichting Dorpsstraat tekenden vorige 
week woensdag het convenant waarin zij 
zich ‘Ambassadeur’ van het plan verkla-
ren. Ook willen zij met deze ondertekening 
voorkomen dat het plan onverhoopt wordt 
aangepast.  Namens de gemeente tekende 
zowel wethouder Hommes (die deel nam 
aan het project), als wethouder Hes onder 
wiens leiding de uitvoering ter hand wordt 
genomen. De groep is tevreden over het 
plan voor de nieuwe Dorpsstraat. Over 
zo’n twee jaar zal het weer een veilige en 

fraaie straat zijn waar de bewoners graag 
komen.
Inmiddels zijn de resultaten bekend van 
de evaluatie van zowel het proces als het 
resultaat. De deelnemers hebben daarvoor 
rapportcijfers toegekend. Daarbij kreeg 
het plan een 8,2 en werd de geschikt-
heid van de stakeholdersmethode met 
een 8,4 gewaardeerd. De deelnemers zijn 
vertegenwoordigers van de winkeliers en 
marktlieden, bewoners en omwonenden, 
fietsersbond ENFB, NH Kerk, Augustinus-
school, en het Invalidenplatform.

Bewoners voelen niet voor
wegafsluiting Verzetsheldenbuurt
Er moet iets worden gedaan tegen het 
sluipverkeer in de Verzetsheldenbuurt, 
maar wegafsluitingen bij de Breedeweg/Ja-
cob Rensdorpstraat, de Cieweg ter hoogte 
van de Jacob Rensdorpstraat en de Pieter 
Kieftstraat ter hoogte van de Rollerusstraat 
krijgen geen steun van de bewoners. Dit 
blijkt uit een enquête over dit onderwerp. 
Bewoners van de Breedeweg/Overtoom en 
de Verlegde Overtoom/Jacob Rensdorp-
straat hadden bij de gemeente aangeven 
overlast te ondervinden van sluipverkeer. 
Vertegenwoordigers van de Verzetshelden-
buurt en wethouder J. Hommes bogen zich 
hierop over een mogelijke oplossing tegen 
dit sluipverkeer. Het voorstel voor de weg-
afsluitingen is in een enquête voorgelegd 
aan de bewoners van de Verzetshelden-
buurt en directe omgeving.
Van de in totaal 658 uitgezette enquêtefor-
mulieren zijn er 412 formulieren retour ge-
stuurd. Minder dan een vijfde, 18,2%, was 

voorstander van de voorgestelde afsluiting, 
80,6% was tegen. Vijf bewoners gaven 
geen mening. Zie www.castricum.nl onder 
‘nieuwsberichten’ voor meer informatie.
De gemeente heeft in overleg met de 
werkgroep Rensdorpstraat (bewoners uit 
de Jacob Rensdorpstraat, Verlegde Over-
toom en Breedeweg), besloten om geen 
afsluitingen aan te leggen. De gemeente 
wil wel graag verder denken over de ver-
keerssituatie in deze wijk,  in overleg met 
de werkgroep Rensdorpstraat. 
De gemeente zoekt ook bewoners van 
de Verzetsheldenbuurt en omliggende 
straten, die in een werkgroep deel willen 
nemen om te zoeken naar een oplossing 
van de verkeersoverlast. Daarvoor kunt 
u zich aanmelden bij Mw. A.J.M. Dekker, 
telefoonnummer (0251) 661 171, e-mail 
atiedekker@castricum.nl . Uit de aanmel-
dingen wordt een representatieve groep 
geselecteerd.

Muttathara kwart 
eeuw in actie
Stichting Castricum helpt Muttathara be-
staat 25 jaar. Dit heuglijke feit wordt ge-
vierd in de week van 2 tot 8 juni met di-
verse activiteiten. Fr. Thomas Thekkedath 
is eregast. 

Programma Feestweek:
- donderdag 5 juni 
van 10.00 uur tot 15.00 uur is de winkel 
geopend. Voor de kinderen is er een ver-
rassing.
- vrijdag 6 juni van 19.30 tot 22.30 uur in 
Geesterhage
19.30 uur ontvangst
20.00 uur opening door mw. A. Emmens-
Knol, burgemeester van Castricum
en tot 21.15 uur presentaties o.a. over:
- het werk van Muttathara door Hans 

Rook, voorzitter van de stichting
- India door Fr. Thomas Thekkedath 
Tevens wordt de Jubileumuitgave ‘Mut-
tathara 25 jaar!’ gepresenteerd met bijdra-
gen van o.a. minister voor Ontwikkelings-
samenwerking Bert Koenders, topatlete 
Hilda Kibet en schrijfster Bianca Boer. 
- zaterdag 7 juni in de winkel op de Cas-
tricummerwerf
van 10.00 tot 14.00 uur is de winkel ge-
opend. Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn er 
een veiling, een workshop djembé en een 
modeshow. De opbrengst van de veiling 
gaat naar de verbouw van een tehuis voor 
gehandicapten, een project van Fr. Thomas 
Thekkedath.
- zondag 8 juni
10.00 uur dienst in de Hervormde Kerk 
(Kerkepad 1 te Castricum) met een bijdrage 
van Fr. Thomas Thekkedath.
www.muttathara.nl
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Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda
Raadsplein
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”
g. Bezwaarschriften Wet voorkeursrecht gemeenten - Limmen.

21:00 - 21:30 Pauze

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. Eerste bestuursrapportage
b. Voortgangsrapportage Integrale Veiligheid
c. Besluit op bezwaar tegen voorbereidingsbesluit perceel 

Hoogegeest 43a, Akersloot
d. Voorbereidingsbesluit Beverwijkerstraatweg 160, Castricum
e. Verordening o.g.v. Wet sociale werkvoorziening
f. Verordening Persoonsgebonden budget
g. Verordening Cliëntenparticipatie.

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of dhr. T. Heikens (0251) 661370. E-mail:  
vhornstra@castricum.nl of tjaardheikens@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. 

5 juni 2008
Tijd	 Onderwerp
17:00 Raadsvergadering

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Voorjaarsnota 2008

17:00 - 18:00 a. Algemene beschouwing raad
(maximaal 8 minuten per fractie)
Voorgestelde volgorde: VVD, PvdA, GDB, CDA, CKenG, Groen-
Links, De VrijeLijst.
Bij algemene beschouwingen lichten de fracties tevens evt. moties
kort toe.

18:00 - 19:00 Pauze: maaltijd 1e verdieping

Raadsvergadering (vervolg)
Tijd	 Onderwerp
19:00 - 20:00 b. Reactie college

Het college reageert op de algemene beschouwingen en moties
Schorsing
20:30 - 22:30 Raadsdebat (inclusief debat over voorliggende moties)
Schorsing
22:30 - 23:00 4. Besluitvorming

a. Voorjaarsnota 2008
5.   Sluiting

ANJERACTIE 2008
De Anjercollecte heeft  € 6.520,05 opge-
bracht. Een prachtig resultaat! 
De verenigingen die aan de collecte heb-
ben meegedaan mogen een derde van het 
bedrag
(€ 2.173,35) onderling verdelen en krijgen 
daarvan deze week bericht. 
Het resterende bedrag (€ 4.346,70) wordt 

overgemaakt naar het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, dat ook dit jaar, mede dankzij 
uw inzet, veel projecten op het gebied van 
cultuur en natuurbehoud in onze provincie 
kan blijven ondersteunen. Burgemeester 
Emmens wil u hiervoor hartelijk bedanken 
en hoopt volgend jaar weer op uw steun te 
mogen rekenen.

Gemeentelijk netwerk uit de lucht
Vanaf Vrijdagmiddag 6 juni zijn de ge-
meentelijke diensten niet bereikbaar via de 
E-mail en telefoon. De techniek verhuist 
die middag van Castricum naar Limmen en 

daarvoor moet het hele systeem uitgescha-
keld worden. Het weekend wordt gebruikt 
om alles weer te installeren opdat maan-
dagmorgen alles weer optimaal werkt.

Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op don-

derdag 12 juni vanaf 19.30 uur in kamer 
120 van het gemeentehuis

Water centraal in Overleggroep 
Buitengebied Castricum (OBC)
De tweede bijeenkomst in 2008 van de 
OBC, de Overleggroep Buitengebied 
Castricum, staat in het teken van het the-
ma ‘Water in het buitengebied’. De OBC 
komt bijeen op woensdag 11 juni van 
20.00 tot ca. 22.00 uur in de Raadzaal 
van het gemeentehuis Castricum. 

Speciale gast is Ezra Swolfs, adviseur 
planvorming bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hij 
gaat in op verschillende kwesties, zoals 
de waterbergingsopgave voor Castricum. 

Wat zijn de achtergronden hiervan en hoe 
wordt de noodzakelijke capaciteit voor 
waterberging gerealiseerd? Maar ook an-
dere zaken komen aan de orde, zoals het 
beleid voor ecologisch ingerichte oevers. 

De bijeenkomst is openbaar en belang-
stellenden zijn van harte welkom. De 
eerstvolgende OBC na 11 juni vindt 
plaats op woensdag 15 oktober.
Nadere informatie bij de secretaris van de 
OBC: René Marcelis, renemarcelis@cas-
tricum.nl (0251) 661154.

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:
260508 Hogeweg 8 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Schipperslaan 3 in Limmen
Het uitbreiden van een bedrijfspand
Westerweg 80 in Limmen
Het slopen van een woning
Nuhout van der Veenstraat 1a in Castricum
Het uitbreiden van een woning



Van Haerlemlaan 29 in Bakkum
Het bouwen van een clubhuis
Kerkweg 28 in Limmen
Het uitbreiden van een woning

270508 Kerkweg 29 in Limmen
Het verbouwen van een woning met bijge-
bouwen
Kerkweg 29 in Limmen
Het slopen van een deel van de opstallen
Zonnedauw 4 in Limmen
Het tijdelijk plaatsen van een noodaggregaat
Louise de Colignystraat 22 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Vaartkant 16 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

280508 Molenweg 19 in Limmen
Het plaatsen van een berging
Pageveld 21 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje
Dusseldorperweg 125-127 in Limmen
Het slopen van een woning en schuren

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 juni 2008 de volgende aanvra-
gen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Heereweg 44 in Bakkum

Het plaatsen van een schuur
Sportlaan 14 in Limmen

Het uitbreiden van een woning
Van Uytrechtlaan 9 in Bakkum

Het uitbreiden van een woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Dusseldorperweg 17a in Limmen

Het bouwen van een woning met garage/
overkapping

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Beverwijkerstraatweg 160 in Castricum

Het bouwen van een woning

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
260508 Zeeweg 40 (strand) in Castricum

Het tijdelijk plaatsen van containers ten be-
hoeve van botenvereniging “Salamander”

270508 Martin Luther Kinglaan 103 in Castricum
Het uitbreiden van een woning

280508 Willem de Zwijgerlaan 53 in Castricum
Het uitbreiden van een verdieping en het wij-
zigen van een voorgevel
Vuurbaak 42 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping

Vrijstelling artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
300508 Alkmaarderstraatweg 59 in Castricum

Het wijzigen van het gebruik van de grond
020608 Oude Haarlemmerweg/Tolweid in Castricum

Het wijzigen van het gebruik van de grond

Bezwaar
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.
Straatfotografie (30-05-2008)
Aan Fotobureau Levenslicht is vergunning verleend voor 
het maken van straatfoto’s van 9 t/m 12 augustus 2008 
tijdens de kermis Castricum en op 22 juni, 20 juli en 24 
augustus tijdens de jaarmarkten.
Terrasvergunning café My Way (30-05-2008)
Aan café My Way is vergunning verleend voor het 
plaatsen van een terras nabij het perceel Dorpsstraat 87 
te Castricum op 10 mei en 22 juni 2008 in verband met 
de jaarmarkten.
Melding geluid Mezza Luna (02-06-2008)
Door Grand Café Mezza Luna aan de Mient te Castri-
cum is een melding van het geluid gedaan voor 7 juni 
2008. Door de melding hoeft niet aan de reguliere ge-
luidsnormen te worden voldaan.

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. 

inspraak vOOrnemen HOOgegeest 16 
in akerslOOt
Initiatief
Bij het college van burgemeester en wethouders is een 
verzoek ingediend betreffende de loskoppeling van 
de agrarische bedrijfswoning, zoals gesitueerd aan de 
Hoogegeest 16 in Akersloot, van het bedrijfsmatige 
gebruik van de hier gelegen kassen. Om dit mogelijk 
te maken is het doorlopen van een bestemmingsplan-
procedure noodzakelijk. Alvorens deze procedure op te 
starten is het gewenst om belanghebbenden en ande-
ren over dit verzoek te informeren en de gelegenheid 
te geven voor inspraak conform de inspraakverorde-
ning.

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 5 juni 2008 ligt het voornemen gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afde-
ling VROM, sector Ruimte in Limmen, Zonnedauw 4. 
De afdeling VROM is geopend van 9.00 tot 12.30 uur. 
Gedurende deze termijn van zes weken kunt u schrif-
telijk reageren. Reacties kunt u sturen naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 
BH te Castricum.

Vervolgtraject
Eventuele ingediende inspraakreacties worden na afloop 
van de termijn van de ter inzage legging voorgelegd aan 
het college. Vervolgens zal het college de inspraakreac-
ties afwegen en een besluit nemen omtrent het al dan 
niet opstarten van de bestemmingsplanprocedure.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het voornemen of de 
verdere procedure, dan kunt u contact opnemen met de 
heer Boogaard van de afdeling VROM, bereikbaar  op 
werkdagen  via tel. (0251) 66 11 04.

wet milieuBeHeer
Ontwerpvergunning
Vanaf 5 juni 2008  liggen ter inzage de aanvraag revisie-
vergunning en ontwerpbesluit van:

G.C.J. Veldt, Hollaan 2 te Castricum. 

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze revisie-
vergunning voor het in werking hebben van een melk-
rundveehouderij onder voorschriften te verlenen.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit 
kan voor het einde van de inzagentermijn telefonisch 
worden aangevraagd. Wij verzoeken u dit voor 10 juli 
2008  te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, me-
vrouw M. Tromp, telefoonnummer (072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de ge-
dachtewisseling aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is be-
trokken.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 5 juni tot en met 17 juli 2008  ter inzage 
bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4,1906 HA te Limmen, 
elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags uit-
sluitend op afspraak tel. (0251) - 661 222.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. Hes  tel. (072) 
548 84 47.

Castricum, 4 juni 2008

Huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-verspreiding

0251-674433
www.verspreidnet.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIEBEZORGERS
VOOR CASTRICUM, LIMMEN, AKERSLOOT EN UITGEEST 


