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Limmen
Albert Heijn

zondag 16.00 - 21.00 uur

Nog geen eerherstel 
Maand voorwaardelijk 
voor klokkenluider Bos
Limmen - Het Openbaar Minis-
terie (OM) heeft maandagmid-
dag een voorwaardelijke celstraf 
van één maand geëist tegen 
klokkenluider Ad Bos voor om-
koping van een ambtenaar. Bij 
de behandeling van de corrup-
tiezaak in 2005 vorderde het OM 
nog een voorwaardelijke celstraf 
van vijf maanden.

De in Limmen geboren en ge-
togen Bos werd enige jaren te-
rug een bekende Nederlander. 
Hij kwam naar buiten met groot-
schalige fraude in de bouwwe-
reld. Dat werd hem niet in dank 
afgenomen en de topambtenaar 
werd een paria. 
Mede door alle tegenslagen 
moest hij zijn huis verkopen en 
woont nu met zijn vrouw op een 
camping in Egmond-Binnen. In-
middels is er vanuit de Twee-

de Kamer wel een discussie op 
gang gekomen of Bos geen eer-
herstel moet krijgen. Daarbij 
hoort natuurlijk ook een ruime 
financiële genoegdoening. Maar 
zover is het nog niet. 
Bos ontkent kwade opzet en 
wees er nogmaals op dat hij dit 
van zijn bazen moest doen. De 
rechter oordeelde dat Bos wel 
schuldig was, maar dat hij verder 
geen straf moet krijgen. Hij had 
immers de samenleving een gro-
te dienst bewezen door de bouw-
fraude aan het licht te brengen. 
In 2001 maakte Ad Bos de scha-
duwboekhouding van een we-
genbouwbedrijf openbaar. 
Daaruit bleek dat in de bouw-
wereld op grote schaal verboden 
prijsafspraken werden gemaakt. 
Bos ontkende op de rechtszitting 
dat hij fouten had gemaakt. De 
uitspraak is over een week. 

Sven Jonker wint World 
Team Cup rolstoeltennis  
Akersloot - Afgelopen week nam Sven Jonker (17) uit Akersloot sa-
men met twee andere Nederlandse junioren rolstoeltennissers succes-
vol deel aan de World Team Cup in het Italiaanse Cremona. Samen met 
Tom Egberink en Jeroen Staman pakte Sven de winst in alle poulewed-
strijden en plaatste zich voor de finale tegen de junioren uit Groot-Brit-
tannië. Sven Jonker speelde deze tegen Andrew Lapthorne en won: 7-
5 en 6-4. Tom Egberink nam het op tegen Philip Cochrane en zegevier-
de met 6-2 en 6-3. Door de 2-0 voorsprong was het dubbelspel over-
bodig; de World Team Cup was voor de jonge Nederlanders. 

Flinke stijging Ozb
Castricum – Volgend jaar gaan 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum 11,5% meer ozb-belasting 
betalen. Dit is volgens het col-
lege nodig om de inwoners van 
Limmen en Akersloot te com-
penseren, die belasting betalen 
aan het hoogheemraadschap 

Kans op 25% korting op aankopen

Midzomeravondshoppen  
in centrum van het dorp
Castricum - In het centrum van 
Castricum kan men donderdag 
19 juni terecht voor een heel bij-
zondere koopavond. De win-
kels zijn open tot 22.00 uur en 
er is van alles te beleven. Mu-
ziek en dans vormen  het hoofd-
bestanddeel van deze avond en 
verder zijn er veel kijk- en doe-
activiteiten. Maar liefst drie gro-
te muziekformaties lopen door 
het centrum. Salsadansdemon-
straties worden gegeven op het 
Balatonfüredplein en Jazz Events 
Fruns verzorgt een zinderende 
dansshow. Er valt ook nog wat 
te verdienen. Wie met een kas-

sabon van een van de leden van 
Castricum Centrum naar het Rad 
van Korting komt, mag draaien. 
De korting kan oplopen tot maar 
liefst 25% met een maximum van 
150 euro. De ondernemers van 
Castricum Centrum hebben bo-
vendien honderden kortingbon-
nen beschikbaar gesteld die ook 
bij het Rad kunnen worden ge-
wonnen. Het Rad staat opge-
steld op de hoek Dorpsstraat/
Burgemeester Mooijstraat. Het 
treintje van de Batavier uit Ber-
gen is deze zomeravond van de 
partij. De winkeliers van Castri-
cum Centrum laten zich ook niet 
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voor de buitenwegen in hun ge-
bied. Inwoners van de kern Cas-
tricum kennen een dergelijke 
belasting niet. Door te compen-
seren wordt een einde gemaakt 
aan de ongelijkheid in de kos-
ten die inwoners binnen een ge-
meente moeten maken. 
De VVD verzet zich ondertussen 
fel tegen het voorstel.   

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre

PAKKET
AANBIEDING

19-6 t/m 25-6

• Slavink
• kalfSoeSter
• hamburger

samen€ 3.99
• uitsluitend biologisch vlees

Skal 20199

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

tot ziens bij

zaterdag
Oranje 

tOmpOucen
Van Nistelrooy, Sneijder, Kuijt, etc.

5 halen 
4 betalen
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 21 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 22 juni 10.00 uur: Gezinsvie-
ring m.m.v. de Sterretjes. Voor-
ganger pastor G. Huisman.
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. 21 juni 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 22 juni Dorpskerk 10.00 uur:  
Ds. Beitler. Doopdienst met 
jeugdkoor Erile. Tijdens dienst 
kindernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door radio Castri-
cum (kabel 104,5 m/ether 105m). 
Liturgie beschikbaar via www.
pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
van Arkel m.m.v. Arien Blees. Tij-
dens dienst kindernevendienst 
en crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 22 juni 10.00 uur: Wim Nieu-
wenhuis uit St. Maartensbrug.
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. 22 juni 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 21 juni 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorgegaan door eigen 
woord- en communiegroep.
Zo. 22 juni 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 22 juni 10.00 uur: Ds. Elenga 
uit Huizen.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 21 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 22 juni 10.00 uur: Commu-
nieviering met alle koren. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 20 juni 19.00 uur: Woord- 
en communieviering in Geester-
heem.
Za. 21 juni 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 22 juni 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo ge-
mengd.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek 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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-06-2008: Jesper, zoon van 
R.J. Toepoel en E. Portegies, ge-
boren te Beverwijk. 07-06-2008: 
Isabelle Sylvana Heuberger, 
dochter van F.W.L. Heuberger en 
P. de Ridder, geboren te Castri-
cum. 07-06-2008: Laura Isabel-
la Juwett, dochter van R. Juwett 
en A.M. Lamers, geboren te Cas-
tricum.

Wonende te Akersloot:
02-06-2008: Christian George 
Laurens, zoon van J.L.M. Bruin 
en C.M.M. Fluonia, geboren te 
Alkmaar. 
Wonende te Limmen:
04-06-2008: Collin Sybrand 
Stoop, zoon van W.A.A.J. Stoop 
en M.J. Hoope, geboren te Lim-
men.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
11-06-2008: Schippers, Erik P. en 
Hofstee, Ilse E., beiden wonen-
de te Castricum. 11-06-2008: te 
Hennepe, Gerrit W. en van Urk, 
Harmke E., beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-06-2008: A.C.G. Lemmink en 
L. Bloedjes, beiden wonende te 

Limmen. 06-06-2008: P.T.J. van 
de Reep en S.M. Ooijevaar, bei-
den wonende te Heiloo.

Overleden:
Wonende te Akersloot: 
07-06-2008: Petrus N. van Baar, 
oud 60 jaar, gehuwd met J. Mul-
der, overleden te Akersloot.

Wonende te Castricum: 
05-06-2008: Johannes S. Been-
tjes, oud 55 jaar, overleden te 
Castricum. 07-06-2008: Eppo H. 
Meursing, oud 64 jaar, gehuwd 
met Jongerius, A.C.J., overleden 
te Castricum.
                    
Wonende te Limmen:
06-06-2008: Boompaal, Hendri-
ka M., oud 71 jaar, gehuwd met 
F. Smit, overleden te Beverwijk. 
09-06-2008: Snaas, Anna C., oud 
90 jaar, gehuwd geweest met J.F. 
Rommel, overleden te Limmen. 
11-06-2008: van Wees Hubertus 
S. oud 60 jaar, gehuwd met B.M. 
Woestenburg, overleden te Lim-
men. 11-06-2008: Schut, Agatha 
oud 82 jaar, gehuwd met J.T. Ver-
duijn.

Wonende te Medemblik: 
07-06-2008: Cornelis J. Koning, 
oud 69 jaar, gehuwd geweest 
met F.J.M. Kuijper, overleden te 
Bakkum.

Prijsuitreiking van de 
voorronde Talenspalet
Castricum - Bij Toonbeeld is 
vanaf 16 juni te zien hoe 27 ama-
teurtekenaars en –schilders uit 
de regio Castricum zich lieten 
inspireren door het lied ‘Als de 
rook om je hoofd is verdwenen’ 
van Boudewijn de Groot. 
De tentoonstelling is tot en met 

22 juni te zien. Op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur; in het 
weekend van 21 en 22 juni tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. Tijdens 
dit weekend is Toonbeeld ook 
een van de stopplaatsen van de 
jaarlijkse Kunstfietsroute. De be-
kendmaking van de genomineer-

den en de uitreiking van de pu-
blieksprijs vindt plaats op 22 ju-
ni 15.30 uur in de aula van Toon-
beeld en zal worden bekendge-
maakt door dhr. Hes, wethou-
der voor cultuur van de gemeen-
te Castricum. 
Onder leiding van gitaardocent 
Lex van Amsterdam zullen mu-
ziekleerlingen van Toonbeeld het 
lied waardoor de schilders zich 
lieten inspireren laten horen en 
het publiek helemaal in de jaren 
‘60 sfeer terugbrengen.
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Groep 6 Paulusschool wint 
regionale tronenwedstrijd
Castricum - De Paulusschool 
uit Castricum doet heel veel aan 
techniek op de basisschool. Zij 
steunen daarmee de initiatieven 
vanuit de overheid om techniek 
in het basisonderwijs te promo-
ten. Groep 6 heeft daarom mee-
gedaan aan de Savantis Tronen-
wedstrijd 2008. Dé schilderwed-
strijd, waarbij basisschoolleerlin-
gen een troon ontwerpen en be-
schilderen. De lessen op de Pau-
lusschool werden begeleid door 
een echte schilder: Henk Zoon-
tjes.
En wat was het een moeilijke op-
gave voor de juryleden, van de 
regionale beoordeling van de 
tronen, om een winnaar te kie-
zen. Wat een enthousiasme en 
energie had iedere school in hun 
kunstwerken gestoken. Ook de 
verslagen waren fantastisch om 
te lezen, want ook iedere school 
had daar weer een werk van ge-

maakt. De juryleden raakten er 
niet over uitgepraat. Het was in 
een woord grandioos.
Het was voor de jury ontzettend 
moeilijk. Er was eigenlijk geen 
verliezer, alle tronen waren zo 
mooi. Maar uiteindelijk, na al-
les goed te hebben bestudeerd, 
kwam men unaniem tot de be-
slissing dat er toch net een bo-
ven uit stak en dat was de troon 
van de Paulusschool. 

Groep 6 gaat dus meedoen aan 
de landelijke finale op 9 septem-
ber in het Archeon te Alphen aan 
de Rijn. Dat wordt tevens een 
dagje uit als prijs voor de hele 
klas. En als de finale gewonnen 
wordt, dan hebben zij techniek-
kasten gewonnen voor de hele 
school, met alle materialen, les-
kisten en lesbeschrijvingen voor 
tenminste 80 technieklessen 
voor groep 1 tot en met 8. 

Praten over opvoeden pubers
Castricum - “Eigenlijk zijn het 
dezelfde onderwerpen die ou-
ders én pubers bezighouden: het 
drinken van alcohol, het roken 
van een sigaret of stickie, vrien-
den, huiswerk, uitgaan en tijden 
van thuiskomen. Alleen jammer 
dat beide partijen voornamelijk 
geïnteresseerd zijn in het tegen-
overgestelde.” Aan het woord is 
Marina van der Wal, moeder van 
twee pubers. Zij heeft het initia-
tief genomen om een gespreks-
groep voor moeders van pubers 
op te richten.  
Inmiddels heeft Anita Pellaers, 
zelf ook pubermoeder, de gele-
deren versterkt. Anita heeft een 
professionele achtergrond in 
de pedagogische dienstverle-
ning. Marina: “Het idee is ont-
staan tijdens één van de vele ke-
ren dat we met een paar moe-
ders aan het praten waren over 
van die echte puber-ouderson-
derwerpen. Opeens viel bij ons 
het kwartje: met andere ouders 
overleggen maakt het nemen 
van beslissingen in een aantal 
situaties makkelijker. Iemand die 
niet emotioneel betrokken is bij 
jouw persoonlijke situatie weet 
wel precies wat er speelt. Bij mij 

heeft dat ooit eens geresulteerd 
in iets minder streng zijn in een 
bepaalde situatie. In dit geval 
heeft mijn puber er toen voor-
deel bij gehad. Het tegendeel 
kan natuurlijk ook: als alle pu-
bers apart hun ouders vertellen 
dat iedereen heus pas om half 
3 ’s nachts naar huis toe fietst 
en samen fietsen een stuk veili-
ger is. Dan zijn ze natuurlijk niet 
blij als ouders met elkaar over-
leggen en er grenzen getrokken 
worden.” 

‘Mamma weet alles!’ is een bur-
gerinitiatief dat in eerste instan-
tie zonder subsidie draait. Mari-
na: “De kosten worden laag ge-
houden door zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van vakkrachten 
die de doelstellingen ondersteu-
nen. ‘MWA’ wordt door de ge-
meente Castricum gesteund in 
haar idee, zoals ook wethouder 
Portegies van jeugdzaken schrijft, 
op de website. Daarnaast onder-
steunt 70% van alle scholen bin-
nen de CAL-gemeenten het ini-
tiatief door het uitdelen van fol-
ders aan de ouders.” Meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.mammaweetalles.nl.

Juf Hanny Minkes stopt 
met werk in onderwijs
Castricum - Volgend school-
jaar werkt juf Hanny Minkes 
niet meer op de openbare ba-
sisschool De Sokkerwei. Zij gaat 
met pensioen.  Juf Hanny Min-
kes is al vanaf 1971 leerkracht. 
In 1981 is zij op De Sokkerwei 

Percussionist 
in duingebied
Bakkum - Op zaterdag 19 juli 
vormen de duinen voor één keer 
het decor voor een exclusief op-
treden van de bekende percussi-
onist Bart van Helsdingen. 
Het optreden, dat plaatsvindt 
in het Noordhollands Duinre-
servaat tussen Bakkum en Eg-
mond-Binnen, begint om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 22.00 
uur. Percussionist Bart van Hels-
dingen is bekend in binnen- en 
buitenland. Hij begeleidde on-
der andere de bekende bande-
onist Carel Kraaienhof en dan-
sers van het Nationaal Ballet. De 
Volkskrant noemt hem ‘de mate-
loze metronoom’, het blad Down-
beat schreef: ‘hij vertelt verhalen 
op zijn drums’ en The Guardian 
zei in een recensie: ‘Van Helsdin-
gen is een buitengewone, beel-
dende kunstenaar die niet op 
doek werkt maar met een drum-
stel.’ Voorbeelden van zijn mu-
ziek zijn te beluisteren op www.
bartvanhelsdingen.com. Bezoe-
kers van het concert kunnen 
zich tot 20.00 uur verzamelen bij 
Ingang Diederik tussen Bakkum 
en Egmond Binnen, tegenover 
Herenweg 103. De boswachter 
van PWN brengt ze dan naar de 
plaats waar het concert wordt 
gehouden. Als de weersomstan-
digheden het optreden onmoge-
lijk maken, wordt het concert in-
dien mogelijk verplaatst. De toe-
gangsprijs is 15 euro. Kaarten 
zijn te koop bij de balie van be-
zoekerscentrum De Hoep.

Nog plaats in vakantiecocktail
Castricum - Avontuurlijke en 
uitdagende activiteiten, uitge-
voerd door enthousiaste orga-
nisaties, kunnen door kinderen 
bezocht worden in de verschil-
lende kernen tijdens de zomer-
vakantie. 
Na de druk bezochte inschrij-
vingsavond afgelopen maandag 
van de, door de Stichting Wel-
zijn Castricum georganiseerde, 
Jeugdvakantiecocktail, zijn er 
nog tal van leuke activiteiten te 
kiezen door de kinderen uit de 
kernen van Castricum.
Wie wil klimmen, vlotten bou-
wen, meedoen aan een aantal  
Toonbeeld activiteiten, waaron-
der het bekende Theater Spring, 

aan de Kabouter Pimwandeling, 
de Redding- en spelactivteit van 
de Castricumse Reddingsbriga-
de kan zich nog inschrijven. Ook 
enthousiastelingen die een pot-
je willen badmintonnen voor prij-
zen, uit hun dak willen gaan met 
Streetdancen, aan het populai-
re Ganzenbordzwemmen in de 
Witte Brug willen deelnemen of 
de crea- en gameactiviteiten van 
Discovery willen bezoeken kun-
nen zich nog aanmelden. 
Jonge bezoekers kunnen nog 
meedoen aan de groendecora-
tieworkshop in de Cameren en in 
Strammerzoom en aan de tot de 
verbeelding sprekende Sprook-
jes in de war-activiteiten van de 

bibliotheken in de drie kernen. 
Bij andere activiteiten van de 
cocktail zijn eveneens nog open 
plekjes. 
Wie meer wil weten of zich aan 
wil melden kan contact opne-
men met de Stichting Welzijn 
Castricum. Telefonisch aanmel-
den kan van maandag tot en met 
donderdag van 13.30 tot 15.00 
uur, tel.: 0251-656562. Persoon-
lijk aanmelden bij de balie van 
de stichting kan op alle werkda-
gen van 9.00 tot 10.30 uur. 

De Stichting Welzijn Castricum 
is te vinden in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. 

Dames 3 TV Limmen kampioen! 
Limmen - Dames 3 van TV Limmen is kampioen geworden in de 
derde klasse van de vrijdagcompetitie. 
Het succesvolle team bestaat uit Ineke Commandeur, Jola Bakker, 
Coy Droog, Annemiek de Haan, Liesbeth Rijs, Willy Poel en Mar-
gret Groot. Naast de beker waren er natuurlijk bloemen voor de win-
naars.

komen werken en sinds 1992 is 
zij intern begeleider geweest. Zij 
heeft een lange staat van dienst 
in het onderwijs en in het bijzon-
der op de Sokkerwei. Vaak was 
zij te vinden in groep 3 waar ze 
de kinderen heeft leren lezen, re-

kenen en schrijven. Vol overga-
ve heeft zij zich bezig gehouden 
met de leerlingenzorg. Als intern 
begeleider helpt juf Hanny da-
gelijks kinderen leerhobbels te 
nemen. Zij ondersteunt ouders 
met het nemen van moeilijke be-
slissingen over hun kind en zij 
coacht de leerkrachten. Juf Han-
ny is dus een echte een duizend-
poot! Vrijdag 20 juni wordt af-
scheid er genomen. ’s Middags 
is er tussen 13.30 en 15.30 uur 
de mogelijkheid voor ouders en 
genodigden om afscheid van juf 
Hanny Minkes te nemen. 
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Castricumse strandbeleid
Het Castricumse strandbeleid is een duidelijk voorbeeld van ambtenarij 
waardoor de burger steeds verder van de politiek komt af te staan. Al 
jarenlang wordt het ambtenarenapparaat belast door de wil van enkele 
raadsleden die bezig zijn een niet bestaand probleem op te lossen.
Vorig jaar en ook dit jaar worden weer tienduizenden euro’s gemeen-
schapsgeld verbrand voor niets. Ruim 200 gezinnen worden getreiterd 
met dreigende brieven. Maar wat wil de raad nu eigenlijk bereiken?
Castricum is de enige gemeente in Noord- en Zuid-Holland met strand-
treiterbeleid. In andere gemeenten wordt het verblijf in strandhuisjes al 
jaren toegestaan of juist gelegaliseerd. Ook de provincie Noord-Holland 
is sterk voorstander van meer toerisme en meer strandhuisjes zonder 
beperkingen. In Castricum wordt echter zonder argumenten de strand-
huiseigenaar het leven zuur gemaakt.

Stilte is even genoemd maar dat is niet serieus te nemen als je wel 
steeds meer grootschalige feesten toestaat op het strand. Veiligheid is 
genoemd maar werd schielijk weer ingetrokken toen bleek dat die dik 
in orde was en/of duidelijk werd dat die niet alleen van belang is tussen 
middernacht en zonsopgang. Het is altijd al verboden geweest, wordt 
nu geroepen. Maar waarom moest dan nu het bestemmingsplan en de 
politieverordening halsoverkop veranderd worden? Al 15 jaar verblijf ik 
op het strand en nooit is mij een strohalm in de weg gelegd. 200 huisjes 
extra werden in de afgelopen tien jaar toegestaan inclusief keuken, bad-
kamer, slaapkamer en kachel? In het noorden van het land besloot een 
gemeenteraad het dorp af te breken omdat er geen bestaansrecht meer 
zou zijn. Ja, een raad kan veel besluiten. Dat men uiteindelijk dit besluit 
moest intrekken en dat deze mensen inmiddels iets anders zijn gaan 
doen lijkt een logisch gevolg. e Raad van Staten buigt zich nu over de 
ontstane situatie en hopelijk wordt daar wel nagedacht over het belang 
en het waarom van dit besluit. De kans bestaat dat de Castricumse raad 
precies het tegenovergestelde gaat bereiken en dat positief bestemd 
moet worden wat het nachtelijk verblijf betreft. Dat gebeurde recentelijk 
al voor wat betreft de afmetingen van de huisjes. isschien moet de ge-
meente dus even afwachten alvorens op de neus te gaan, vele euro’s te 
verbrassen en straks nog hoge schadevergoedingen te moeten betalen 
bovendien. In plaats van dreigen en treiteren zou een proefproces tussen 
gemeente en een strandhuiseigenaar veel beter zijn. Vorig jaar wilde de 
rijdende rechter al graag een uitspraak doen maar de gemeente werkte 
niet mee. Ambtenaren, wethouders en zelfs de burgemeester waren niet 
in staat het beleid uit te leggen, behalve dan de kreet dat de raad het 
wilde. Voor de rechter kan de gemeente dan misschien wel uitleggen 
waarom alleen in Castricum niet ‘s nachts in de huisjes verbleven mag 
worden. Waarom iedereen wel ‘s nachts op het strand mag zijn maar een 
strandhuiseigenaar niet in zijn eigen bezit.. Het gaat er toch van komen 
als eindelijk die boetes eens komen, maar in overleg kunnen dan in ieder 
geval de hoge kosten van die onzinnige controles voorkomen worden.
Een strandhuiseigenaar. (Naam en adres bij de redactie bekend).

Open Tuinen weekend in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - In het weekend van 
21 en 22 juni is de Tuin van Ka-
pitein Rommel te Castricum ge-
opend. Dit is vanwege de Open 
Tuinen dagen. De tuin staat mo-
menteel in volle bloei en is al-
leen om die reden al zeker een 
bezoek waard. Bovendien wor-
den er tijdens deze dagen di-
verse activiteiten georganiseerd, 
waardoor een bezoek extra aan-
trekkelijk is. 
Tijdens de Open Tuinen dagen is 
de tuin open van 11.00 tot 17.00 
uur. Voor al diegenen, die er ge-
durende de gewone doorde-
weekse openingstijden niet aan 
toekomen om de tuin te bezoe-
ken, bieden deze dagen dus een 
uitstekende gelegenheid.
Op zaterdag 21 juni om 13.00 uur 
en om 15.00 uur verzorgt de tuin-
meester een rondleiding voor alle 
geïnteresseerden. Hierin komen 
allerlei wetenswaardigheden aan 
bod. Op zondag wordt in de tuin 
geëxposeerd door amateurschil-
ders van Perspectief. De schilde-
rijen staan op aantrekkelijke lo-

caties in de tuin tentoongesteld. 
De dagen worden opgeluisterd 
door muziek uit de koffergram-
mofoon van Kapitein Rommel.
Beide dagen zijn de ontmoe-
tingsruimte en het (deels over-
dekte) terras geopend, waar de 
bezoekers tegen een aantrek-
kelijke prijs koffie of (verse krui-
den-)thee kunnen bestellen. 
Voor souvenirjagers zijn diverse 
planten te koop. 
De entree is gratis en ook voor 
de activiteiten hoeft niet te wor-
den betaald. Een vrijwillige bij-
drage wordt altijd op prijs ge-
steld. Hiervoor staat op het ter-
ras een giftenpot.
Ook bij regen zal de tuin gewoon 
toegankelijk zijn, alleen valt de 
expositie van Perspectief dan af. 
Voor nadere informatie kan men 
bellen met de medewerkers van 
de Tuin van Kapitein Rommel. Dit 
kan op werkdagen van 9.30 tot 
16.30 uur. Telefoon: 0251-672356. 
De ingang van de Tuin van Kapi-
tein Rommel is schuin tegenover 
het station Castricum.

High Five 4 Bonhoeffer B5
Castricum - De Bonhoeffer 
brug+-klas is wederom in het 
nieuws met hun talenkennis; de 
leerlingen van B5 hebben op 12 
juni een certificaat ontvangen 
voor het Anglia-examen dat ze 
op 17 april afgelegd hebben. 

Onder de bezielende leiding 
van hun docent Engels, de heer 
Paul van de Braak, haalden maar 
liefst 21 leerlingen het examen 
met ‘Distinction’ (de hoogste 
graad!) en zeven zijn er geslaagd 
met de vermelding ‘Credit’ (één 
na hoogste graad). Het examen 
is onderdeel van het Anglia pro-
ject (www.anglia.nl) waarmee 
de sectie Engels van het Bon-
hoeffercollege dit schooljaar in 

de brug+-klas is gestart. An-
glia is een organisatie die we-
reldwijd examens aanbiedt. De 
lespakketten worden ontwik-
keld door een non-profit net-
werk van 225 scholen die inter-
nationaal samenwerken om de 
Engelse taal te stimuleren, daar-
bij gesteund door EuroSchool en 
het Europees Platform. Het gro-
te verschil met andere bekende 
examens als Cambridge en Lon-
don Chamber of Commerce zit in 
het aantal instapniveaus. Er zijn 
tien niveaus bij het Anglia exa-
men, waarvan het ’Proficiency 
Level’ toegang geeft tot Engel-
se Universiteiten en Hogescho-
len (UCAS). De leerlingen uit B5 
hebben examen gedaan op het 
niveau ‘Preliminary’ (instapni-
veau 3-4). Ook in Nederland is 
er groeiende erkenning voor dit 
examen. 
De leerlingen mogen zich met 
hun Engels Anglia-certificaat 
een voorloper noemen in het 
moderne talenonderwijs!
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9.00 tot 17.00 uur, 

Tijdens de vakantie boeken 
lenen langs de Hollandse kust
Bakkum - In de zomermaan-
den juli en augustus kunnen 
strandbezoekers gebruikma-
ken van veertien strandbiblio-
theken langs de Hollandse kust. 
De strandbibliotheek in Castri-
cum opent haar deuren op zater-
dag 28 juni. De strandbibliothe-
ken zijn acht weken geopend tij-
dens de zomer. In de strandbibli-
otheek kunnen bezoekers zon-
der pasje of betaling boeken of 
tijdschriften lenen. Speciale aan-
dacht is er dit jaar voor de Week 
van het Luisterboek. Het elektro-
nische boek, de iPod en luister-
boeken hebben hun plaats ook 
in de strandbibliotheken verwor-
ven. 
Tijdens de zomervakantie wor-
den er in de strandbibliotheek 
tal van activiteiten georgani-
seerd. Ook deze activiteiten zijn 

gratis toegankelijk voor jong 
en oud. Zo is er voor de jong-
ste strandbezoeker een piraten-
feest en een spetterfeest. Verder 
zijn er voorleesuurtjes en thea-
tervoorstellingen. Voor volwas-
senen organiseren de strandbi-
bliotheken literaire lezingen, yo-
ga en muziekoptredens. Voor de 
sportievelingen is er de literai-
re fietstocht die hen van strand-
bibliotheek naar strandbiblio-
theek brengt. De strandbiblio-
theek is een fenomeen uit 2005. 
Inmiddels is het concept uit-
gegroeid tot een zomerevene-
ment op veertien plaatsen langs 
de kust. De strandbibliotheek in 
Castricum aan Zee bevindt zich 
100 meter links van de strand-
afgang, naast de reddingbriga-
de en EHBO-post en is dagelijks 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
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EK-concert op Brink van
Emergo en De Skulpers 
Castricum - Zaterdag 21 ju-
ni wordt er op de Brink in Cas-
tricum een gezamenlijk concert 
gegeven door de jubilerende ver-
enigingen Emergo en Skulpers. 
In verband met de kwartfina-
le van Oranje begint het concert 
om 19.00 uur, zodat het publiek 
de wedstrijd niet hoeft te missen. 
Gezien het thema van de avond 
zouden de leden van Emergo en 
de Skulpers het waarderen als 
het publiek een oranje tintje wil 
geven aan de kleding. De toe-
gang van het concert is gratis. 

Het fanfare-orkest van Emergo, 

onder leiding van dirigent Wil-
lem van Kooi, speelt deze avond 
een aantal pakkende nummers 
uit de hitlijsten. Het Shanty- en 
Folksongkoor de Skulpers, onder 
leiding van Marcel Klaver, laat 
shanty’s, forbitters, gouwe ouwe 
& seasongs, en Ierse folksongs 
horen. Emergo zal een aantal lie-
deren van de Skulpers begelei-
den. Daarbij zullen er liedteksten 
op een groot scherm worden ge-
projecteerd om mee te kunnen 
zingen. 
“En je weet maar nooit waar zo’n 
groot scherm nog meer voor ge-
bruikt kan worden!” 

Tai chi, qi-gong en 
yoga in de natuur
Castricum - In de natuur be-
wegen zonder prestatiedruk en 
gebruikmakend van tai chi, qi-
gong en yoga. Sportieve ervaring 
is niet vereist. Elke dinsdagoch-
tend van 9.00 tot 10.30 uur en 
elke woensdagavond van 19.00  
tot 20.30 uur. De start is op wis-
selende plaatsen in de duinen, 
bossen en op het strand van 
Bakkum. Nu ook in het zomer-
seizoen elke vrijdag van 19.30 tot 
20.30 op het strand. Verzamelen 
op het plateau voor de strandin-
gang. Aanmelden kan bij de de 
Natuurlijke Coach, Judith Bos-
man-Draai 072-5051147. Kijk 
voor meer informatie op www.
denatuurlijkecoach.nl.

Gewijzigde 
openingstijden 
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum heeft sinds 1 juni  
andere openingstijden. 

De balie van de stichting is open 
en bereikbaar maandag tot en 
met  donderdag van 9.00 tot 
12.30 uur en van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Vrijdag is de stichting 
alleen ’s ochtends geopend. 

Dikkertje Dap en 
Springplank samen
Castricum - De Springplank en 
Dikkertje Dap gaan samen. De 
peuterspeelzalen hebben hier-
toe besloten, enerzijds om voor-
bereid te zijn op een teruglo-
pend aantal peuters in de ge-
meente, anderzijds om een huis-
vestingsprobleem op te lossen: 
Dikkertje Dap is ondergebracht 
in een pand dat zal sneuve-
len ten gunste van de bouw van 
Nieuw Geesterhage. Met ingang 
van het nieuwe schooljaar is er 
dan in Castricum nog maar één 
speelzaal voor peuters waar ge-
werkt wordt met ouderparticipa-
tie. Per 1 augustus is het adres 
Dorpsstraat 109.  

Geurexcursie met boswachter
Bakkum - Op dinsdagavond 1 
juli vertelt de boswachter van 
PWN alles over geuren tijdens 
een wandelexcursie voor volwas-
senen door het duingebied bij 
Diederick. De boswachter ver-
telt over de betekenis en het nut 
van geuren. Tijdens de speur-
tocht door het terrein wordt stil-
gestaan bij zoete luchten, maar 
worden ook uitwerpselen opge-
spoord. Vanzelfsprekend komen 

ook gevaarlijke luchtjes aan bod 
en hoe men die thuis zelf handig 
kunt gebruiken. Bijvoorbeeld ci-
troengeuren tegen muggen. De 
wandeling begint bij parkeerter-
rein Noorderstraat, aan de Hee-
reweg bij Bakkum en begint om 
20.00 uur. Er kunnen vijftien per-
sonen deelnemen aan de excur-
sie. Aanmelden kan via www.
pwn.nl/activiteiten of 0900-
7988266. 

Kunst, muziek en goede doelen
Akersloot - Traditiegetrouw is 
beeldentuin en galerie Akerma-
re in Akersloot op 21 en 22 ju-
ni een van de achttien deelne-
mers van de jaarlijkse kunst/fiets 
route, georganiseerd door Lim-
men Cultuur. Behalve veel nieu-
we schilderijen en houten objec-
ten van Frits Bangert, is er ke-
ramiek te zien van Pilor May-
orga Barrientos en bronsjes en 
geestige tekeningen van Jeani-
ne Theunissen. Zondagmiddag 
van 15.30-16.30 uur komen ‘Mu-

sicians without borders’ vertel-
len over hun werk met slachtof-
fertjes van oorlogsgeweld en de 
kracht van muziek om verzoe-
nend en genezend te werken. 
Vervolgens nemen zij belang-
stellenden mee op een muzika-
le en poëtische reis door Mexico 
en laten de opzwepende klanken 
uit deze smeltkroes van culturen 
horen. Galerie open: zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Adres: Uiterdijk 2 te Akersloot, 
tel. 0251-312598. 

Omgaan met de computer
Castricum - Gilde Castricum 
reikt de helpende hand aan 
55+’ers die in een rustig tem-
po en in een klein groepje willen 
kennismaken met de computer.
Mensen die geen ervaring met 
de computer hebben kunnen op 
maandag- of woensdagmiddag 
terecht in de bibliotheek. Wie 
zich nu aanmeldt is verzekerd 
van een plaatsje in september of 
oktober.
De Stichting Welzijn Castricum 
en de Openbare Bibliotheek Cas-
tricum organiseren  bijeenkom-
sten ‘Kennismaken met de com-
puter’. In twee middagen van cir-
ca twee uur laten medewerkers 

van Gilde Castricum de deelne-
mers kennismaken met de basis-
begrippen van automatisering.
Door middel van korte inleidin-
gen, afgewisseld met oefenin-
gen, krijgt men een idee wat er 
zoal mogelijk is met de computer. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op de bovenverdieping van de 
openbare bibliotheek Castricum 
van 14.15 tot 16.15 uur. De totale 
kosten bedragen 11,50 euro. 
Inschrijven en betalen kan men 
bij Gilde Castricum (achter de 
bibliotheek), Geesterduinweg 5 
te Castricum, tel. 656562. Daar 
vindt men de balie van de Stich-
ting Welzijn Castricum. 

Internationale artiesten 
gast bij BumrushRadio
Castricum - Afgelopen donder-
dag hebben ze geweldige optre-
dens gegeven in Café Me Tan-
te en aanstaande zondag zijn zij 
gast in de wekelijkse HipHop ra-
dioshow op Castricum105. Mid-
night van BumrushRadio haal-
de drie artiesten uit New York en 
een uit Sidney. 

Samen met de Amsterdamse dj 
Lovesupreme hebben zij het pu-
bliek een onvergetelijke avond 
bezorgd met hun vaardigheden 

als mc’s, beatboxers, B-Boys, 
didgeridoo-speler en basgitaar-
virtuoos. Voor de mensen die de 
show van afgelopen donderdag 
hebben moeten missen zullen 
de heren op zondag 22 juni tus-
sen 20.00-22.00 aanwezig zijn bij 
BumrushRadio. 

Bovendien worden er in de show 
cd’s weggegeven. Voor meer in-
formatie: info@bumrushradio.
com en voor frequenties: www.
castricum105.nl. 

PolitiepostB brengt politienieuws thuis

Politiekrant op de mat
Regio - De politie Noord-Hol-
land Noord betrekt bewoners 
waar mogelijk bij het politiewerk. 
Om die reden verspreidt de po-
litie in de week van 23 juni voor 
het derde jaar huis-aan-huis de 
politiekrant ‘Politiepost’. Wat kost 
een bekeuring? Hoelang mag de 
politie een verdachte vasthou-
den? Wat gebeurt er met mijn 
aangifte? Politiepost geeft er 
antwoord op. 
Uit onder andere klantenpanels 
en andere contacten met het pu-
bliek, blijkt dat bewoners graag 
willen weten wat de politie doet. 
Politie en andere relevante vei-

ligheidsinformatie is on line te 
vinden opwww.politie.nl. Via de-
ze site kunnen mensen zich aan-
melden voor een gratis abon-
nement op de digitale politie-
nieuwsbrief. De politiekrant, die 
twee keer per jaar huis-aan-huis 
in Noord-Holland Noord ver-
schijnt is daarop een prima aan-
vulling gebleken.
Politiepost belicht ook deze keer 
actuele onderwerpen, zoals de 
patseraanpak, samenwerking 
met bewoners, verkeersveilig-
heid rondom scholen, alcoholge-
bruik door jeugd, maar ook nieu-
we ontwikkelingen binnen de 

politie. De lezer krijgt antwoord 
op de vraag: wat er met zijn aan-
gifte gebeurt en uitgelegd hoe 
dit proces sinds kort on-line ge-
volgd kan worden. Politiepost 
zal binnenkort bij alle huishou-
dens in de regio Noord-Holland 
Noord worden bezorgd. Mensen 
met een zogeheten ‘Nee/Nee’ of 
‘Nee/Ja’ sticker op hun brieven-
bus, zullen de krant niet ontvan-
gen. Zij kunnen een exemplaar 
ophalen bij het dichtstbijzijnde 
politiebureau, mailen via www.
politie.nl of bellen naar de Poli-
tie Servicelijn, telefoon: 0900 – 
8844.
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Beste ondernemingsplan
Castricum - Céline Neefkes-
Zonneveld uit Castricum is met 
het ondernemingsplan voor 
Exercise Connexion Europe win-
nares geworden van de Onder-
nemingsplanwedstrijd 2007-
2008 van de Kamer van Koop-
handel, de Rabobank en Hooge 
Waerder. De winnaar werd 5 juni 
in het gebouw van de Kamer in 
Alkmaar bekendgemaakt.
Het doel van deze wedstrijd was 
startende ondernemers te sti-
muleren zich goed voor te berei-
den voordat ze hun eigen bedrijf 
starten. Want een goede voorbe-
reiding vergroot immers de sla-
gingskans aanzienlijk. 
In totaal kwamen voor de wed-
strijd 34 aanmeldingen binnen. 
Hiervan bleven drie genomineer-
den over, waaronder de uitein-
delijke winnaar Exercise Con-
nexxion Europe. De andere ge-
nomineerden ‘kidSparadijs’ en 

‘La Gare Tennisvakantie’ sleep-
ten hiermee een gedeelde twee-
de plaats in de wacht. De jury 
lette onder meer op de uniek-
heid, de voorbereiding, creativi-
teit en de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. 
Exercise Connexion Europe biedt 
scholing en beweegprogram-
ma’s aan op het gebied van toe-
gepaste inspanningsfysiolo-
gie aan (para)medici. Doel van 
de winnares is de kwaliteit van 
het aanbod beweeg- en sport-
programma’s vanuit een bewe-
gingswetenschappelijke achter-
grond te verbeteren. 
Celine  heeft met haar plan ad-
viesgesprekken en seminars bij 
de Kamer van Koophandel en 
adviesgesprekken en begelei-
ding van de Rabobank Starters-
desk en De Hooge Waerder ter 
waarde van 1.000 euro gewon-
nen.

Frisse wind door Volksuniversiteit
Castricum - Er waait een frisse  
wind door Volksuniversiteit Cas-
tricum. Met het aantreden van 
Piet Geerke als voorzitter slaat de 
VUcas haar vleugels uit. Niet al-
leen klinkt het nieuwe program-
ma als een klok; ook de manier 
van presenteren is grondig ge-
wijzigd. Het programmaboekje 
is in een nieuwe  jasje gestoken 
en de website wordt aangepast 
aan de moderne eisen van digi-
tale informatie. Het nieuwe lo-
go – een vliegende uil – onder-
streept het dynamische karakter 
van het VUcas-aanbod dat veel-
zijdig is en kwalitatief van hoog 
niveau is. 
Piet Geerke, in het dagelijks le-
ven als docent vakdidactiek ver-
bonden aan de Universiteit van 
Amsterdam, heeft afgelopen 
jaar het voorzitterschap van de 
Volksuniversiteit Castricum op 
zich genomen. “De VUcas ken 
ik al jaren als cursist en ik ben 
ook al lang lid van de commis-
sie, die films voor het filmabon-
nement selecteert,” vertelt Geer-
ke. “Bovendien ben ik als onder-
wijsman sterk geïnteresseerd in 
het segment volwassenenedu-
catie, waartoe de VUcas be-
hoort. Bij cursussen gaat het te-
genwoordig niet alleen om prak-
tische kennis, maar ook om con-
tacten en uitwisselen van erva-
ringen, om beleving. Een mode-
woord, maar het geeft wel goed 
aan dat men actief wil zijn. De 
gemeenschappelijk belangstel-
ling voor een onderwerp of the-
ma wordt dan het bindende ele-
ment bij de activiteiten die de-
ze mensen samen gaan onder-
nemen. Wensen en belangstel-
ling van onze cursisten verande-
ren, dat is ook duidelijk te mer-
ken aan de inschrijvingen. Het 
is een uitdaging om daar als be-
stuur op in te spelen. Ik zie dat 
als een belangrijk doel voor de 
komende periode.” 

Volgens Geerke is Internet, dat 
steeds meer mogelijkheden 
biedt tot ‘leren op afstand’, een 
belangrijke concurrent gewor-
den. “Maar ook van uit de parti-
culiere sfeer worden er veel cur-
sussen aangeboden. De VUcas 
selecteert de docenten op hun 
kwaliteiten. Zo hebben alle ta-
lendocenten een voltooide oplei-
ding in hun vakgebied. Een van 
de voordelen van een Volksuni-
versiteit is de band met de Bond 
Nederlandse VolksUniversiteiten,  
de landelijke organisatie die een 
platform is voor de 90 aangeslo-
ten Volksuniversiteiten. De uit-
wisseling van kennis en kunde 
die daar plaatsvindt, draagt bij 
aan de kwaliteitsbewaking van 
ons cursusaanbod.” 

De cursussen van de VUcas zijn 
niet alleen gericht op het verho-
gen en verbreden van kennis; 
het sociale aspect is zeker zo be-
langrijk. Geerke: “Ook in dit op-
zicht slaat de VUcas een nieuwe 
richting in. Bij een aantal cursus-
sen wordt de mogelijkheid gebo-
den gezamenlijk iets te beleven 

in een andere omgeving dan het 
klaslokaal. Zo wordt door de do-
centen Spaans een viertal work-
shops verzorgd over verschillen-
de onderwerpen uit het Spaan-
se leven, zoals dans en tapas. 
Een andere voorbeeld hiervan is 
de cursus Culturele Antropolo-
gie, waarbij de docent een rond-
leiding in het Tropenmuseum in 
Amsterdam verzorgt. De cur-
sus ‘Het schilderen van de mo-
derne wereld’ wordt afgesloten 
met een bezoek aan het Muse-
um Mesdag in Den Haag.”  

Helemaal nieuw in het program-
ma is het VUcas-Couvert. Dit zijn 
twee bijeenkomsten met een ge-
spreksleider in het tweester-
ren restaurant Apicius, waar-
bij de onderwerpen van de ta-
felgesprekken van filosofische 
en spirituele aard zijn. “Het VU-
cas-Couvert laat goed zien waar 
wij naar toe willen in ons aan-
bod,” zegt Geerke. “Namelijk de 
deelnemers zoveel mogelijk sti-
muleren gezamenlijk invulling 
te geven aan een bepaald the-
ma, waarbij de begeleidende do-
cent open staat voor suggesties 
en ideeën.” 

Het VUcas-programmaboekje 
heeft dit jaar een nieuwe opzet 
gekregen. De herkenbare hel-
derrode kleur is gebleven, maar 
de lay-out heeft een metamorfo-
se ondergaan. En er is een nieuw 
logo: in de plaats van de staan-
de uil is het nu een vliegende uil, 
- een ‘uil-in-actie’ dus.  De in-
deling in de rubrieken is aange-
past. In totaal staan er dit jaar 41 
nieuwe cursussen op het pro-
gramma, waarvan 16 nieuwe. Dit 
zijn: Engels toneel The early Vir-
ginia Woolf; Spaanse Workshop 
met 4 verschillende onderwer-
pen;  Leeskring moderne buiten-
landse literatuur, Spreekuur voor 
ouders van middelbare scholie-
ren, VUcas-Couvert; Hoe actueel 
is Spinoza?; Culturele antropo-
logie; Geologie ; ‘Het schilderen 
van de moderne wereld’; de mu-
ziekcursus ‘Oren op reis’; Com-
puteronderhoud; Opruimen met 
kinderen; Sauna; Patchwork en 
quilten; Trendy collier en Zwe-
vend collier maken. 

Het nieuwe VUcas-programma-
boekje is vanaf  19 juni gratis ver-
krijgbaar, onder meer beschik-
baar op het ons kantoor aan het-
VU-cas-kantoor Kooiplein en in 

de bibliotheken en boekhandels 
in Castricum en omgeving.
Het volledige VUcas-program-
ma is ook op Internet te vinden 
via www.vucas.nl. Deze websi-
te ondergaat nu een metamor-
fose en zal binnenkort bereik-
baar zijn. “De nieuwe opzet, die 
voldoet aan de laatste opvatting 
over webdesign, is zeer toegan-
kelijk,” vertelt Geerke. “Het be-
stuur van de Volksuniversiteit 
Castricum doet er alles aan om 
in de komende jaren een moder-
ne aanbieder van volwassenen-
educatie te zijn, zonder de tradi-
tie van Volksuniversiteit verloren 
te laten gaan. Internet zal daarbij 
zeker een rol gaan spelen.” Uiter-
aard blijven de lezingen en film-
abonnement vast onderdeel van 
het VUcas-programma. 

De lezingen worden al jaren ge-
organiseerd in samenwerking 
met de Openbare Bibliotheek. 
Om de bezoekers meer het ge-
voel van ‘uit zijn’ te geven, wordt 
in de pauze van de vier lezingen 
die dit jaar geprogrammeerd zijn 
niet alleen koffie en thee aange-
boden, maar wordt er ook een 
goed glas wijn geschonken. 

Zoals altijd omvat het filmabon-
nement zes films in het Cor-
so Theater. Op zondagochtend, 
maandagavond of dinsdagmid-
dag in de maanden oktober tot 
met maart is een film te zien. Een 
extraatje voor de abonnement-
houders is de korting op de Cor-
so Classic, filmklassiekers die in 
oktober en november in deze bi-
oscoop zullen worden vertoond. 
Piet Geerke: “Het succes van 
ons filmabonnement is bekend. 
Vooral de maandagavond is po-
pulair. Waarschijnlijk zullen nieu-
we abonnees worden verwezen 
naar de zondag of dinsdag. Het 
jaar daarop komen deze nieu-
we deelnemers ook in aanmer-
king voor de voorinschrijving en 
zo kunt u dan naar de maandag-
avond doorschuiven. De samen-
werking met Corso is heel ple-
zierig en hieruit is ook het al ge-
noemde idee van ‘Corso Clas-
sic’ ontstaan. Wij verwachten dat 
we zo weer meer filmliefhebbers 
zullen bereiken.” 

Het Open Huis is op zaterdag 6 
september van 11.00 tot 13.00 
uur in het VUcas-kantoor, Kooi-
plein 24. Voor meer informatie: 
tel. 0251-670048, info@vucas.nl. 

Fietstocht naar Burkina 
Faso voor het onderwijs
Limmen - Vertegenwoordi-
gers van de Werkgroep Ontwik-
kelingsamenwerking Limmen 
(WOL) en een aantal inwoners 
uit Limmen hebben het plan op-
gevat om een onderwijsproject 
voor inwoners in Burkina Faso te 
combineren met een uitdagen-
de fietstocht vanuit Limmen naar 
West-Afrika. Daarom wordt nu 
gezocht naar enthousiaste men-
sen die mee willen werken aan 
de voorbereiding en uitvoering. 
Doelstelling is het inzamelen van 
geld ten bate van het onderwijs. 
Het geld wordt persoonlijk door 
de deelnemers aan de verant-
woordelijke personen in Burkina 
Faso overhandigd. Het ingeza-
melde geld is bestemd voor on-
derwijs in Ouahigouya in de pro-
vincie Yatenga.  Stichting WOL 
bouwt daar samen met haar 

Afrikaanse partner Développe-
ment Sans Frontiere een groot 
onderwijscomplex. 
De fietstocht staat gepland in 
september 2010 en duurt on-
geveer drie maanden. De lengte 
van de fietstocht is ± 8400 km. 

Om de fietstocht voor zo veel 
mensen mogelijk te maken, want 
niet iedereen kan drie maan-
den vrij krijgen, wordt de tocht 
in drieën gehakt. Bij Gibraltar en 
halverwege Afrika kunnen deel-
nemers de tocht starten of beëin-
digen. Behalve fietsers worden 
vrijwilligers gezocht voor de be-
geleiding. Ook truckchauffeur(s), 
een verpleegkundige en meca-
niciens zijn nodig om deze fiets-
tocht tot een succes te maken. 
Bel voor meer inlichtingen Ton 
Baltus tel: 072-5053334.
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OZB verhoging: 
The easy way out?
Het heeft lang geduurd, maar we zijn eruit: inwoners van Limmen en 
Akersloot, die voorheen een hogere belasting betaalden aan het HH-
HNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) voor het onder-
houd aan de z.g. ‘buitenwegen’ worden straks gecompenseerd. Gelijke 
monniken, gelijke kappen en zo hoort het ook! Maar de gemeenteporte-
monnee werkt ongeveer hetzelfde als die van u thuis. Als je bijvoorbeeld 
meer geld uitgeeft aan je auto, blijft er minder geld over om uit eten te 
gaan.
Welnu, de compensatie van de extra kosten bedraagt 420.000 euro per 
jaar, geen gering bedrag! Waar haal je dat vandaan? Op zo’n moment 
leer je, dat de politieke partijen in Castricum kleur moeten bekennen.
Sommige partijen zeggen terecht: als het een wat duurder wordt moe-
ten we ook serieus naar onze eigen gemeentelijke uitgaven kijken of iets 
minder doen aan nieuw beleid. De VVD is zo’n partij. Het gaat immers 
om belastinggeld, opgebracht door u, onze burgers! 
Dus beperk de OZB stijging en kijk als gemeente ook naar je eigen uit-
gaven. Dat moet kunnen binnen een begroting van 52 miljoen euro!
Maar er zijn ook partijen, die een andere mening zijn toegedaan. Door 
eenvoudigweg te stellen: Helaas, de wegen worden duurder, verhoog de 
OZB dan maar. U moet zich realiseren, dat de verhoging van de OZB om 
deze compensatie te betalen met zo’n 9 (negen!) procent zou moeten 
bedragen. Samen met de trendmatige verhoging zou dat ongeveer op 
11% komen! Dat komt wel uit uw portemonnee! 
De VVD fractie raadt u aan eens te vragen hoe de partij, waar u op heeft 
gestemd, dit probleem gaat oplossen; u heeft er recht op te weten wat 
uw partij met uw stem doet. Wellicht vindt u het geen probleem om 11% 
meer te betalen, dan is er niets aan de hand. Maar misschien stemt u 
liever op een partij die wel aan uw portemonnee denkt. Weet u onze 
slogan nog, de burger en ondernemingen niet langer als melkkoe! Denk 
dan eens aan de VVD!

De VVD: voor de burger van Castricum!
Drs. Marcel Jansen, raadslid VVD

De stadse hoogbouw 
van het Bakkersplein
Bewoners rond het Bakkersplein zijn per brief uitgenodigd om vandaag 
met de verantwoordelijke wethouder de eerste damwand de grond in 
trillen. De omwonenden van ‘Het Landje van Laan’ kunnen zich waar-
schijnlijk nog goed voor de geest halen wat het intrillen van damwan-
den betekent, namelijk verzakkingen, wateroverlast, geluidsoverlast en 
scheuren in de muur.
Met grote vrees kijken de bewoners rond het Bakkersplein ook uit naar 
de bouw die minimaal anderhalf jaar gaat duren. Het prestigeproject 
‘Bakkersplein’ is als met zoveel projecten in de gemeente Castricum een 
deal geweest tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Daarbij heeft de gemeente een zogenaamde Klankbordgroep in het 
leven geroepen, waarin bewoners mochten meepraten over de wijze 
waarop het Bakkersplein tot stand zou komen. Dat daarbij vanuit de 
bewoners andere ideeën naar boven kwamen als hoogte passend bij de 
omringende bebouwing en originaliteit van bouwen. Dit heeft het zoals 
zo vaak met dit soort zogenaamde inspraak niet gehaald.
Nadat de kogel door de kerk was en de gemeente (inclusief de oppo-
sitiepartijen!!) toestemming hadden gegeven voor bouwen, was voor de 
bewoners de strijd gestreden. 
Bewoners van Castricum zullen bij oplevering verbaasd staan over de 
hoogte van het plein (15 meter), die hoger zal zijn dan het huidige ‘Xe-
nospand’. 
Met deze brief willen de bezorgde bewoners, die zich jarenlang met 
ondersteuning van de groep ‘Dorpsstraat ons Dorp’ hebben verzet, nog 
een keer van zich laten horen. Met daarbij de aanvulling dat we niet 
tegen nieuwbouw in Castricum zijn, maar wel tegen stadse hoogbouw 
die niet aansluit bij het karakter van het dorpshart. Er waren duurzame 
alternatieven die veel meer recht hadden gedaan aan het centrum van 
Castricum.

Namens de bewonersgroep Castricum Centrum
C. Schuijtemaker en M. v.d. Klundert

Gemeente hartstikke pro-actief, 
maar absoluut geen luisterend oor!
De gemeente heeft op een dag bedacht dat er in de Kerklaan te Akersloot een plantenbak staat die daar niet 
mag blijven. Ze maken hiervoor in de plaats een wegversmalling…..
Als iemand tegen die plantenbak aanrijdt, zou de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden. De plan-
tenbak staat er al meer dan tien jaar en er is nog nooit zoiets gebeurd. Als er elders een stoeptegel niet recht 
ligt geldt precies dezelfde aansprakelijkheid. 
Een plantenbak zou geen echte verkeersmaatregel zijn en slechts verfraaiing van de straat. Deze bak is echter 
indertijd geplaatst in samenhang met een parkeerverbod op dit stuk. De plantenbak als vertrager van het vaak 
te snelle verkeer, bovendien als beschermer van een gevel; heel functioneel dus.
Bijna alle omwonenden voelen niets voor een andere wegversmalling en willen de plantenbak behouden. 
Na de aankondiging van de geplande werkzaamheden hebben velen gereageerd en blijk gegeven van hun 
ongenoegen. Niet alleen over het feit dat dit zomaar als voldongen feit bij ons gedropt werd, maar ook omdat 
alternatieven niet bespreekbaar waren. De gemeente had nagedacht en reeds besloten. 
Tóch een bijeenkomst, en wel in het Achterom, werd belegd. Niet om inspraak te genereren, maar om uitleg 
te geven. Het besluit was genomen. Bijna genoegzaam vertelt de wethouder dat hij deze beslissingen zelf mag 
nemen. Dat hij geen overleg behoeft met de raad. We krijgen niet het idee ook betrokkenen te zijn in deze 
aangelegenheid. Het lijkt een projectje van een aantal ambtenaren en de wethouder, waar je als burger heel 
blij mee moet zijn. Nou nee dus!
Nadat we de raadsleden hadden aangeschreven, kwamen van hen ook vragen aan de wethouder. Maar ook zij 
kregen niet echt antwoorden en uitleg. Een nieuwe tekening met andere paaltjes, kleine nuances en beloftes 
aan de raadsleden dat de omwonenden hiervan zouden smullen. Maar ons wordt niets gevraagd.
Fietsers en voetgangers moeten voortaan óók over een zes meter lange wegversmalling met een rijbaan-
breedte van drie meter. Laten we het niet over schoolgaande jeugd hebben. De stoepjes, aan weerszijde, die 
nu perronnetjes heten, zijn niet bedoeld en ook niet breed genoeg voor buggies, rollators en of andere hulp-
middelen bij het lopen. Dus over de smalle baan met zijn allen! Laten we er gemakshalve van uit gaan dat het 
gemotoriseerde verkeer bereid is wel even te wachten. Hier was het tenslotte allemaal ooit om te doen. 

Over kosten hoeven we niet te vrezen, de gemeente heeft zoveel kosten aan die plantenbak, dat verdienen we 
zo terug! Laat me niet lachen, er is nog nooit een cent besteed aan die bak. Mijn buurvrouw hield de plantjes 
bij. De kroegbazen verplaatsten de bak indien nodig, niemand klaagde. De enige schade is door de gemeente 
zelf veroorzaakt toen zij de verplaatsing zelf gingen doen.
Bij activiteiten hoeft de weg blijkbaar ook niet meer de normale breedte te hebben. Destijds wilden we nog 
een verplaatsbaar object. Dat is hiermee ook zomaar van de baan. Dag ringsteken!!
Veruit de meeste omwonenden hebben wederom een bezwaarschrift ondertekend, maar de gemeente laat 
weten dat geen bezwaar mogelijk is. 
U wordt bedankt! Ik voel me niet gehoord. Niet serieus genomen. Ik hoef geen andere wegversmalling voor 
de deur. Castricum als luisterende gemeente!!! Hoera.

Annet Bakker, Kerklaan 51

Vervolg motie huisartsenpost 
De PvdA heeft bij de laatste voorjaarsnota een motie ingediend teneinde B en W samen met de huisartsen 
de mogelijkheid te laten onderzoeken om een huisartsenpost binnen de gemeente Castricum te creëren. 
Nu moeten patiënten uit Limmen en Akersloot/De Woude in het weekend en gedurende de avonden naar 
Alkmaar en patiënten uit Castricum en Bakkum naar Beverwijk.
Inmiddels is er een z.g. preadvies van het college verschenen (zij ontraden de motie) en is er tevens een nogal 
uitgebreide afwijzende reactie van de huisartsen ontvangen.
Wij vinden het jammer en onterecht dat de voorzitter van de huisartsen zijn twijfels uit over onze politieke 
integriteit, dat vinden wij niet op zijn plaats.
Zoals wij dat al in onze motie aangeven vinden wij dat de te volgen werkwijze in eerste instantie een verant-
woordelijkheid van de huisartsen is.
Echter, de PvdA kan en wil haar ogen niet sluiten voor een aantal spontane signalen die zij heeft opgevangen 
van patiënten die juist door de grootschaliger aanpak bereikbaarheidsproblemen hebben ervaren.
De huisartsen melden ook dat door de veranderde situatie het aantal patiënten dat gebruik maakt van de 
huisartsenposten flink is gedaald. Dat lijkt ons nu juist een wijze van scoren waar zeer twijfelachtige kanten 
aan zitten. De conclusie dat er kennelijk veel patiënten bij het oude lokale systeem een oneigenlijk gebruik 
maakten van de zorg vinden wij voorbarig en niet door goed onderzoek gestaafd.
Wij missen de invloed van de patiënten op dit soort processen en wij moeten ons realiseren dat men niet zo 
gauw klaagt over de zorg waar men afhankelijk van is en blijft.
Ook vinden wij het een onderbelicht punt dat de gemeente Castricum sterk is uitgebreid na de fusie en ook 
de kernen Limmen, Akersloot en De Woude omvat. 
Ondanks het preadvies van het college en de reactie van de huisartsen heeft de PvdA besloten om deze motie 
te handhaven en in stemming te brengen teneinde via de politieke weg een signaal af te geven.
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota stemden, met uitzondering van de PvdA , alle andere partijen 
tegen de motie. De GDB gaf als motief dat zij het vier jaar geleden ook hadden geprobeerd zonder succes 
en zij er nu geen extra energie meer in wilden steken. De partij Castricum Kern(en)Gezond verbaasde ons 
het meest door verwijten te gaan maken aan de boodschapper in plaats van op het onderwerp in te gaan. 
Jammer... De overige partijen waren wat voorzichtiger met hun motivering.
Via democratische besluitvorming is deze motie nu afgewezen en dat respecteren wij uiteraard.
Overigens werd ons tijdens de raadsvergadering in de wandelgangen alweer een zeer onprettige ervaring met 
een huisartsenpost gemeld!
 De PvdA heeft besloten deze situatie op haar eigen agenda te houden en we zullen verder gaan met mo-
nitoren in hoeverre de burgers van de vijf kernen in Castricum (bereikbaarheids)problemen ervaren bij de 
buitengemeentelijke huisartsenposten.
Wij roepen alle burgers van de vijf kernen op deze ervaringen aan de PvdA te melden aan een van onze vijf 
fractieleden (per email of telefoon)- zie voor de nummers onze gemeentegids. Wij garanderen daarbij de 
privacy van de inbrengers en zullen de gegevens alleen getalsmatig gebruiken indien daar in de toekomst 
een reden voor is. 

Namens de PvdA-fractie, R. Glass.
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Castricum - In de huisartsen-
praktijk van A. Leemhuis is deze 
week gestart met het geven van 
uitgebreide informatie aan meis-
jes en jonge vrouwen tot en met 
25 jaar over de mogelijkheden 
om zich te laten vaccineren te-
gen baarmoederhalskanker. Dat 
vaccin is sedert enkele jaren be-
schikbaar en geeft een zeer goe-
de bescherming tegen een be-
smetting met het virus dat ver-
antwoordelijk wordt gehouden 
voor het ontstaan van die ziekte. 
Baarmoederhalskanker wordt in 
ons land jaarlijks bij ongeveer 
600 tot 700 vrouwen vastgesteld. 
Meestal gebeurt dat via het be-
volkingsonderzoek naar die ziek-
te door middel van een vaginaal 
uitstrijkje. Ieder jaar overlijden 
er circa 200 tot 250 vrouwen in 
ons land aan de gevolgen van de 

ziekte. Deze getallen zullen aan-
zienlijk dalen indien de ‘doel-
groep’ is gevaccineerd. Een be-
smetting met het virus wordt op-
gelopen door seksueel contact.
De vaccinatie wordt al aanbevo-
len voor meisjes vanaf de leeftijd 
van twaalf jaar. De gezondheids-
raad in ons land heeft de minis-
ter aanbevolen de vaccinatie op 
te nemen in het rijksvaccinatie-
programma. De minister bekijkt 
thans in hoeverre de twaalf- tot 
en met zestienjarige meisjes van 
overheidswege gevaccineerd 
kunnen worden. Maar voor de 
oudere meisjes en jonge vrou-
wen zal niets worden geregeld.
De praktijk van huisarts Leem-
huis heeft intussen alle vrouwen 
van zeventien tot en met 25 jaar 
geïnformeerd over het bestaan 
van het vaccin en over de moge-

lijk om zich te laten vaccineren. 
Maar als de overheid lang blijft 
wachten met iets te ondernemen 
voor de jongere groep, dan zal 
die groep ook door de praktijk 
worden geïnformeerd. De vac-
cinatie zit vooralsnog niet in het 
basispakket, maar vaak wel in de 
aanvullende polissen. 
“De huisartsenpraktijk realiseert 
zich dat niet iedereen zich de 
vaccinatie kan veroorloven. Maar 
om dan de meisjes en vrouwen 
die het aangaat ook maar niet 
te informeren, is het andere ui-
terste, zo is de redenering. Wij 
stellen onze meisjes en vrou-
wen uitgebreid op de hoogte van 
de mogelijkheden en dan is het 
verder aan hen om daar wel of 
niets mee te doen”, aldus huis-
arts Wendy van der Maarel uit de 
praktijk van Leemhuis.

Huisartspraktijk neemt initiatief voor de 
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Huifkartocht door de duinen
Castricum - Op zaterdag 28 juni 
kunnen belangstellenden weer 
mee met een exclusieve huif-
kartocht door de duinen. Deze 
maand is er een nieuwe route. 
Er kan worden gekozen uit twee 
starttijden: 10.30 uur en 12.45 
uur. Men dient zich van tevo-
ren aan te melden en dat kan via 
www.pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288. De twee uur durende 
huifkartocht kost 8,50 euro per 
persoon. Neem verrekijker, fo-
to- en filmcamera mee want er 
is veel te zien! Vertrokken wordt 
van parkeerplaats Geversduin, 
gelegen bij ingang van camping 
Geversduin aan de Beverwijker-

straatweg te Heemskerk.
Het is een unieke gelegenheid 
om de duinen eens op een an-
dere manier te beleven.
Gedurende de rit van twee uur 
verhaalt boswachter Kees Zon-
neveld over de schoonheid van 
het duingebied in al zijn facetten. 
Er is onderweg een korte stop 
waarbij de benen even gestrekt 
kunnen worden en op een ver-
frissing wordt getrakteerd. Deze 
publieksactiviteit wordt gedaan 
in samenwerking met manege 
Groot uit Egmond aan de Hoef. 
De geheel vernieuwde huifkar 
wordt getrokken door twee Frie-
se paarden. 

Ruitersportcentrum 
huldigt clubkampioenen
Heemskerk - Naast spannende 
spring- en dressuurkampioen-
schappen vonden zondag 15 ju-
ni jl. op De Schimmelkroft  horse 
ball en voltigedemonstraties met 
het instructieteam plaats. 

FNRS
Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft is sinds kort een 5 ster-
renbedrijf, erkend door de FNRS. 
Een bedrijf ontvangt deze sterren 
voor o.a. accommodatie, ruiter-

opleidingen, management, het 
niveau van lesgeven en de ver-
zorging van paarden en pony’s.
Via een splinternieuwe website 
www.schimmelkroft.nl is het be-
richt officieel bekend gemaakt. 
En dan de kampioenen van de 
verschillende disciplines.

Kampioen dressuur 2008:
Senioren: Jeroen Tuin
Junioren: Nanda Ploegaert
Eigen paarden: Lisette Schimmel
Pony’s: Caro Aalderink

Kampioen springen 2008:
Hoogte 30-40: Mandy Klooster
Hoogte 40-60 Nine de Graaf
Hoogte 60-80 Lisette Schimmel

Een extra woord van dank voor 
Wim Koelman en Cas en petra 
Pronk en de website vernieuwers 
Jan de Groot en Ronald Cats.

Alle kampioenen gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat. 

Onderwijsinspectie lovend

Nieuwe directeur versterkt 
het team van Kleurenorkest
Limmen - Op donderdag 5 ju-
ni werd basisschool het Kleuren-
orkest in Limmen bezocht door 
twee onderwijsinspecteurs. De 
aanvraag die al langere tijd te-
rug door de school zelf is ge-
daan liet een aantal maanden 
op zich wachten. Dit had te ma-
ken met de aanpassingen van de 
toezichtkaders. Er heeft een aan-
scherping van de criteria plaats-
gevonden en het Kleurenorkest 
is nu op de nieuwe wijze ge-
keurd.
‘Ongelooflijk wat jullie in een 
jaar hebben weten neer te zet-
ten. Zichtbaar goed nagedacht 
over het concept en de uitvoe-
ring is in harmonie hiermee, het 
staat doordacht op de rails. De 
school overstijgt de minimale ei-
sen van niet bekostigd onder-
wijs. Een pareltje!’ Zo luiden en-
kele uitspraken aan het einde 
van het bezoek.
Het officiële rapport is in de 
maak en volgt binnen enkele we-
ken. Het Kleurenorkest voldoet 
nu aan de eis dat het een school 
is in de zin van de Leerplichtwet, 
dit betekent dat het officieel een 
rechtsgeldige school is.
Ondertussen blijft de bekosti-
gingsaanvraag lopen en hoopt 
de school dat de gemeente Cas-
tricum alsnog hun ondersteu-

ning wil geven in het helpen be-
reiken van overheidsbekostiging. 
Hopelijk volgt de gemeente hier-
in het vertrouwen van de onder-
wijsinspecteurs
Verder is een ervaren directeur 
aangetrokken om het team te 
versterken. Els Vonk (v/h Noom) 
van basisschool de Binnenmeer 
uit Uitgeest komt met ingang van 
1 augustus naar het Kleurenor-
kest. De groei en ontwikkelin-
gen op de school vragen de vol-
le aandacht van de leerkrachten 
op de werkvloer en dus is er voor 
gekozen om een aparte direc-
teur aan te trekken om dit pro-
ces goed te kunnen begeleiden. 
Els Vonk is meer dan enthousi-
ast over de uitgangspunten van 
Het Kleurenorkest. Er was daar-
om bij haar geen enkele twij-
fel om bij haar vorige school af-
scheid te nemen om samen met 
het team van Het Kleurenorkest 
in het nieuwe schooljaar van 
start te gaan.
Het Kleurenorkest startte in au-
gustus met 16 leerlingen, op dit 
moment staan er 29 leerlingen 
ingeschreven en het ziet er naar 
uit dat het komend schooljaar 
kan worden verder gegaan met 
zeker 40 kinderen.
Voor meer informatie: www.kleu-
renorkest.nl, telnr: 072-5054606.

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

Vermist:
Brakersweg Bakkum: zwart/wit 
poesje, wit rond de neus met 
zwart vlekje op bovenlip, witte 
borst en 4 witte kniekousen, ge-
chipt, 4 jr, Bibi.

Gevonden: 
Pr. Margietstraat Castricum: ou-
de cyperse poes, rode vlekjes op 
de kop, witte kin, klein wit befje, 
witte tenen aan alle poten. Burg. 
Mooijstraat Castricum: cyperse 
gecastreerde kater, 6+.

Programma 
Discovery
Castricum - Het programma 
van Discovery van donderdag tot 
en met zaterdag is alsvolgt: 
Donderdag: 
14.00 - 17.00 uur: Inloop, 12 t/m 
20 jaar.
20.00 - 00.00 uur: Voetbal (EK), 
14 t/m 20 jaar.
Vrijdag: 
19.00 - 23.00 uur: Klas/groeps-
feest besloten.
Zaterdag:
20.00 - 00.00 uur: Disc Café, 14 
t/m 20 jaar.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren-
werkcastricum@planet.nl.

Open tuinendag 
Akersloot/Uitgeest - Zoals ie-
der jaar ook nu weer de traditi-
onele open tuinendag. Al sinds 
1995 wordt er door een aantal 
mensen hun tuin opengesteld 
voor publiek, en ook dit jaar zijn 
er weer mensen gevonden die 
hun tuin willen delen voor een 
dag. In Akersloot zijn er dit jaar 
drie nieuwe tuinen bij om te be-
wonderen. In sommige tuinen is 
kunst te vinden in de vorm van 
beelden en keramiek, zoals in 
de tuin van Atelier ‘De dochter 

van de kolenboer’, Lijdweg 13 
te Akersloot. De adressenlijsten 
van de deelnemende tuinen lig-
gen op Lijdweg 13 te Akersloot 
en Sluisbuurt 1 te Uitgeest. En-
kele tuinen zijn ook open op za-
terdag in verband met deelna-
me aan het Groei en Bloei Open-
tuin weekend. Dit zijn Lijdweg 
13, Klein Dorregeest 3b en Bon-
kerburg 33. De tuin op de Bon-
kerburg is alleen op zaterdag ge-
opend. De tuinen zijn te bezichti-
gen van 11.00 tot 17.00 uur.
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Start serie zomerconcerten
Castricum - Op maandag 23 ju-
ni start de serie van vijf zomer-
concerten in Castricum. Een 
reeks gevarieerde concerten met 
orgel, koorzang, solozang en an-
dere instrumenten, georgani-
seerd door de drie samenwer-
kende orgelcomités uit Castri-
cum. Het eerste concert wordt 
gegeven in de St. Pancratius 
door Ronald Schollaart, organist 
en De Kennemerkring onder lei-
ding van Joost Doodeman.
Ronald Schollaart studeerde 
aan het Sweelinck Conservatori-
um in Amsterdam piano bij Wil-
lem Brons en orgel bij Albert de 
Klerk en Jacques van Oortmers-
sen. Hij slaagde voor de diplo-
ma’s docerend musicus piano, 
uitvoerend musicus orgel en uit-
voerend musicus piano. Mees-
tercursussen volgde hij bij John 
Bingham, Andrzej Jasinsky, Nel-
ly Ben Orr en Hans Leygraf. Hij 
behaalde prijzen in het Interna-
tionale Bach-Buxtehude Wett-
bewerb in Noord-Duitsland, het 
Postbank-Sweelinck Concours 
en het Eduard Flipse Concours. 
Hij is verbonden als docent pia-
no, ensemble en theorie aan het 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
in de Haarlemmermeer. In op-

dracht schreef hij het boek ‘Ba-
sistheorie van de muziek’.
Ronald Schollaart bespeelt 
het David-orgel, een Adema-
Schreursorgel met twee klavie-
ren en pedaal en 36 registers. Na 
een mondelinge toelichting be-
gint hij met werken van Johann 
S.Bach: Praeludium en Fuga in 
g en twee Choralen. Na de pau-
ze speelt hij een Frans werk, de 
Symphonie Gothique, gecompo-
neerd voor de inspeling van het 
Cavaillé-Coll-orgel in de St. Ou-
en van Rouen. Het sterke eerste 
deel van deze negende sympho-
nie wordt gevolgd door het ly-
rische Sostenuto, een rustpunt 
met een opbouw van romanti-
sche expressie en strenge po-
lyfonie. Een solo is geschreven 
voor de fluit.
Voor de pauze treedt het Klein 
Koor De Kennemerkring op, een 
groep van viermaal drie zan-
gers geleid door dirigent Joost 
Doodeman. Hun repertoire telt 
composities uit de Renaissance, 
veertiende en vijftiende eeuw.
Het concert in de St. Pancrati-
us, Dorpsstraat 113 te Castricum 
begint om 20.00 uur. De kerk is 
open vanaf 19.30 uur. Entrée 5,00 
euro. 

Pastor Van Schie 
neemt afscheid
Akersloot - Op zondag 22 juni 
zal de parochie van Sint Jacobus 
Major in Akersloot afscheid ne-
men van haar huidige pastor.
Om 10.00 uur vindt er een vie-
ring plaats in de kerk, waar pas-
tor van Schie voor de laatste keer 
zal voorgaan. Alle vier parochie-
koren zullen aanwezig zijn om 
een muzikale bijdrage te leve-
ren. 
Na afloop is er in het parochie-
centrum gelegenheid om de pas-
tor de hand te drukken en kennis 
te maken met zijn opvolger Henk 
Hudepohl. 

Bewegen, bele-
ven en ervaren
Castricum - Op zaterdag 21 juni 
is er vanaf bezoekerscentrum De 
Hoep van 10.00 tot 11.00 uur een 
workshop ‘Bewegen, beleven en 
ervaren in de natuur’ voor kinde-
ren van zeven tot en met twaalf 
jaar. Deelnemen aan een uurtje 
bewegen, beleven en ervaren in 
de natuur kost 5,00 euro. 
Bewegen is een natuurlijke be-
hoefte. Kinderen van nu zitten 
gemiddeld negen (!) uur per dag 
en zijn vooral bezig met denken 
en minder met beleven en erva-
ren. Afwisselend en speels be-
wegen in een rustig tempo en 
in de natuur maakt dat het kind 
kan zijn. De bewegingen zijn af-
geleid vanuit de tai chi en yoga.

Officiële presentatie van 
‘Het Drama van Srebrenica’
Castricum - Op vrijdag 13 juni 
werd in Montessorischool Cas-
tricum het eerste lespakket ‘Het 
Drama van Srebrenica’ aangebo-
den. Het is de bedoeling dat al-
le basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs in de ge-
meente Castricum dit lespakket 
ontvangen. 
Het eerste exemplaar werd door 
burgemeester Emmens over-
handigd aan generaal b.d. Ad 
van Baal. Tijdens de val van de 
enclave van Srebrenica vervul-
de hij in de rang van generaal-
majoor de functie van Plaatsver-
vangend Bevelhebber der Land-
strijdkrachten. Aan de presenta-
tie wordt ook meegewerkt door 
Dutchbat III-veteraan Jurrien 
Super. Hij maakte de val van en-
clave Srebrenica op 11 juli 1995 
mee.
‘Srebrenica’ laat nog steeds die-
pe sporen na, niet alleen in Bos-
nië maar ook in Nederland. Dus-
danig dat in de Canon voor het 
geschiedenisonderwijs één van 
de vijftig historische vensters 
daarop is gericht. Met Het Drama 
van Srebrenica bieden het Her-
inneringscentrum Kamp Wes-
terbork en het Landelijk Steun-

punt Gastsprekers WO II-He-
den het onderwijs de mogelijk-
heid op een verantwoorde wijze 
aan dit venster aandacht te be-
steden. Het is het eerste educa-
tieve programma dat over dit on-
derwerp beschikbaar is. 
In Het drama van Srebreni-
ca staat het persoonlijke ver-
haal van een Dutchbatter cen-
traal. Zijn geschiedenis is deels 
verweven met die van een aantal 
Bosnische moslims in de encla-
ve Srebrenica. Aan de hand van 
brieven, foto’s, krantenartikelen 
en kaarten wordt deze periode 
voor kinderen/leerlingen inzich-
telijk gemaakt.
Het Drama van Srebrenica is ge-
schikt voor groep 8 van het ba-
sisonderwijs en de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs, 
met name voor vmbo-leerlingen.
Tijdens de presentatie op de 
Montessorischool Castricum 
hebben Dutchbat III-veteraan 
Jurrien Super en Ad van Baal 
een aantal persoonlijke herinne-
ringen verteld over de val van de 
enclave op 11 juli 1995. Ook kre-
gen de leerlingen de gelegen-
heid om vragen te stellen aan de 
beide gasten.

Nieuw jaarboek Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - Het nieuwe jaar-
boek van de Historische Vereni-
ging Oud-Akersloot is versche-
nen. De Groene Valck verschijnt 
al sinds 1981 met de regelmaat 
van de klok en ook dit jaar is er 
weer het nodige werk verricht. 
In iedere editie van het jaarboek 
een levensverhaal met daaraan 
gekoppeld een genealogie. 

Ditmaal is dat de familie Tiebie. 
De stamboom van de familie Tie-
bie gaat terug tot 1683. In dat 
jaar wordt Gerhardus Tyben in 
Niederlangen (Duitsland) gebo-
ren. Hij is de voorvader van Cor-
rie van Sikkelerus-Tiebie die in 
dit jaarboek haar levensverhaal 
vertelt. Corrie Tiebie is een ge-
boren en getogen Akerslootse. 

In deze aflevering onder meer: 
‘Donkere rookwolken boven 
Akersloot’. 
Op 2 juni van dit jaar is het pre-

cies 30 jaar geleden dat Akersloot 
aan een ramp ontsnapte. Een 
grote brand bij brandstoffenhan-
del H. Verduin zette een gedeelte 
van de Kerklaan letterlijk in vuur 
en vlam. Henk Verduin blikt te-
rug op de brand en de dagen 
daarna. 

Een artikel over ‘Dirk van der 
Markt, hoofdonderwijzer aan de 
Openbare Lagere school van 
1842 tot 1876’. Dirk werd op 25- 
jarige leeftijd aangesteld als on-
derwijzer na het ontslag van zijn 
voorganger, die volgens de ge-
meenteraad en de schoolopzie-
ner slordig en ellendig onder-
wijs gaf. 
Verder een artikel over ‘Een 
Fries die zijn toekomst zocht in 
Akersloot’. In de jaren vijftig trekt 
Rein Roorda naar Akersloot, om 
hier een eigen zaak te starten. 
Rein vertelt over zijn start in café 
De Goede Verzorging, de melk-
wijk en de eerste Akersloter su-
permarkt. 
En ‘Uit de Alkmaarsche Courant 
van 1932’ kan men lezen wat er 
in dat jaar in Akersloot zoal ge-
beurde.

Het jaarboek is rijk voorzien van 
afbeeldingen. Voor 14 euro per 
jaar ontvangt men het jaarboek 
en twee nieuwsbrieven en is men 
welkom op de jaarlijkse leden-
avond. Het jaarboek is ook los 
te verkrijgen bij de familie Lou-
we, Buurtweg 33, Akersloot, tel. 
0251-311081. Aanmelden kan 
ook via www.oudakersloot.nl.

Geslaagde regionale 
brandweeroefening
Castricum - Op zaterdag 14 juni 
heeft het korps Castricum mee-
gewerkt bij een zeer grote regi-
onale oefening in Den Helder. 
Castricum maakt deel uit van het 
brandweerpeloton Zuid welke 
naast Castricum is samengesteld 
uit de korpsen Heiloo, Bergen 
(Egmond), Heerhugowaard en 
Graft de Rijp. Binnen de veilig-
heidsregio Noord Holland Noord 
bestaan er vier van dergelijke 
pelotons, die samen twee brand-
weercompagnieën vormen. De-
ze compagnieën kunnen worden 
ingezet bij zeer grote rampen en 
incidenten, niet alleen in Noord- 
Holland maar ook in de andere 
provincies van Nederland. 
Afgelopen zaterdag werd een in 
scène gezet vliegtuigongeluk in 
het oefencentrum DHTC te Den 
Helder in twee sessies aange-
pakt. Per keer werd één com-
pagnie ingezet. Het geheel kreeg 

een realistisch karakter, omdat in 
dit oefencentrum daadwerkelijk 
met vuur kan worden gewerkt. 
Castricum kreeg als taak een 
lekgeraakte tank met chemische 
stoffen af te dichten en de ge-
vaarlijke dampen neer te slaan 
met een waterscherm. Veel werd 
gevraagd van de pelotons com-
mandanten, omdat zij meerdere 
eenheden moesten aansturen en 
er voor moesten zorgen dat alle 
eenheden op de juiste en vooral 
veilige wijze werden ingezet. 
Over het algemeen kan worden 
teruggekeken op een zeer ge-
slaagde oefening, waarbij er na-
tuurlijk altijd leermomenten zijn 
te onderkennen. Deze worden 
meegenomen door de oefen-
staf en verwerkt in een evalua-
tie. Met deze oefeningen heeft 
de veiligheidsregio aangetoond 
goed voorbereid te zijn op gro-
te calamiteiten.

Volop activiteiten 
bij Conquista
Limmen - Dit weekend heeft 
jongerencentrum Conquista vele 
activiteiten voor de jeugd in pet-
to. Bij Club X-tra (12 tot 16 jaar) 
is er op vrijdagavond een open 
inloop met Niels, Arjan en San-
der. In het Conquista Café (16+) 
is er een ouderwetse café-avond 
met dj Stan die het café van de 
nieuwste muziekhits voorziet.
Er zit weer een Conquista Live 
avond aan te komen, wie er 
komt optreden houdt men nu 
nog even geheim maar houd de 
krant en www.conquista.nl in de 
gaten voor actuele informatie.
Zaterdagochtend gaan de Con-
quista Kids (4 t/m 9 jaar) een de-
coratieve ochtend tegemoet. De 
kinderen gaan een eigen pos-
ter ontwerpen, beplakken en be-
schilderen. De entree voor deze 
activiteit is 1,00 euro.
Zaterdagavond spanning en 
sensatie in Club Xtra (12 tot 16 
jaar)! Men kan zijn of haar ge-
luk beproeven tijdens het Rad 
van Avontuur of prijzen mee naar 
huis nemen tijdens de Conquista 
Bingo. Quizmasters zijn Achmed, 
Rick en Niels. Club Xtra is bei-
de dagen geopend van 19.00 
tot 22.00 uur, het Conquista Ca-
fé vrijdag van 20.30 tot 1.00 uur 
en Conquista Kids zaterdag van 
10.30 tot 12.00 uur.
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Hoog slagingspercentage 
op het Clusius College
Castricum - Afgelopen week is de uitslag van de examens be-
kend gemaakt op het Clusius College in Castricum. Van de ge-
mengde leerweg hadden 33 leerlingen als extra vak Duits ge-
kozen en zij krijgen daarom volgende week hun TL-diploma. 
Ze waren er reuze trots op, net als de docenten en de directie! 
Hier laten zij zien hoe blij zij zijn. Van de in totaal 288 leerlin-
gen zijn er nu 276 geslaagd, twee gezakt en zijn er tien her-
examens. Nu al een score van 95,8%!! En die zal zeker nog op-
lopen als de herkansingen achter de rug zijn. Het Clusius Col-
lege is erg tevreden met deze resultaten.

Basisberoepsgerichte leer-
weg:
Beverwijk: Stefanie van Beek, 
Patrick Bos, Romy Denekamp, 
Bart Duits, Melleny Dreijer, Za-
reska van Duivenvoorde, Maaike 
Groen, Melissa Hanssen, Priscilla 
Kuijper, Merel Kuyl, Jessica Met-
tes, Ylona van Meurs, Wesley Pe-
tri, Mike Roosen, Iris Siera, Mit-
chell Slager, Rianne Sprangers, 
Billy Stroop, Queeny van de Vel-
de.
Castricum: Igor Barkic, Ruth 
Beentjes, Pieter Borst, Kay Glo-
rie, Rosalie Inen, Natasja Rab-
bers, Nikki Regeling, Stéphanie 
van Son, Patricia Steenman, Nick 
Stuifbergen, Itacy Tervoort, Steve 
Zeeman, Melissa Zentveld, Mar-
cel Zonderman.
Egmond-Binnen: Stephan Coe-
nen, Anne Imming, Lizzy Zent-
veld.
IJmuiden: Zoë Grauwelman, 
Nancy de Groot.
Heemskerk: Marloes Bone-
kamp, Rahim Brethouwer, Ilo-
na Brink, Lisette Heijboer, Lian-
ne van der Hoek, Jennifer Hum-
mel, Dionne Kos, Daniël Koster, 
Lorena Mastemaker, Leandra 
Oomen, Nathalie Rey Vidueira, 
Chris Sikkema, Sandra van Veld-
huizen, Marijke de Vries, Mellyo-
ra van Vuuren. 
Heiloo: Sem Dekker, Ruth Gra-
pendaal, Jordy Haanraads, Sop-

hie Heldoorn.
Koog a/d Zaan: Evy Kroes, Mi-
chelle Vermeer.
Limmen: Britt Beers, Mike Win-
der.
Marken-Binnen: Marith de 
Kruis.
Santpoort-Noord: Glenn Ebe-
ling.
Spaarndam: Daniël Wempe.
Uitgeest: Karel Berkhout, Paul 
van Egmond, Thom Kortekaas, 
Kayleigh Muijs, Kilian Muijs, Nik-
ki Vermeulen, Terence Wagner. 
West-Knollendam: Rajendra 
Raghoenathsing.
Westzaan: José Neefjes.
Wijk aan Zee: Irma Liebregs.
Wormer: Pierre Meeuwsen.
Wormerveer: Bo Bos, Limdie 
Gravesteijn, Fabienne Klinken-
berg. 
Zaandam: Miranda ten Hoope, 
Elske Wiering. 

Kaderberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Nicole Bijsterveld, 
Eline Bleijendaal, Tom Guiche-
laar, Dave Pennekamp, Britt van 
Sikkelerus. 
Amsterdam: Soraya Visser.
Assendelft: Reina Bakker, Lot-
te Bleeker, Tamara Bloem, Tessa 
Harberts, Tom Schouten, Fleur 
Stevens, Denise van Vliet, Tes-
sa Volger.
Beverwijk: Manon van Coezand, 

Rosalie van Gellekom, Chantal 
Groen, Minousch Handgraaf, Ri-
chelle Horvath, Stefan Laan, Ste-
fanie van Leeuwen, Ilse van Lies-
hout, Robin de Munk, Lotte Piro-
vano, Presquelle Rendering, De-
nise Snijder, Ginette Valentijn, 
Ylaisa Visser, Sven Vonk, Laura 
de Vries, Lisette de Weers.
Castricum: Edwin Anderton, Ri-
anne Bastiaanse, Lonneke Borst, 
Tino Borst, Benjamin Cats Klöp-
ping, Vanity Kuijs, Maudy van 
Leeuwen, Tim van Leeuwen, Rick 
Scheerman, Angela Veldt, Toine 
Vendel, Elaine van Weenen, Job 
Wierenga, Rona Zoontjes.
Egmond-Binnen: Amoya Bal-
tus, Melissa Beers, Pamela Beu-
kers.
Egmond aan Zee: Bart Bakker.
Heemskerk: Laura Aardenburg, 
Pascale Baas, Cor Baltus, Rick 
Bekker, Robin de Boer, Mike van 
Born, Jeffrey Broda, Tom Duiven-
voorde, Shady Elgeritli, Maris-
sa Glorie, Jorrit van Hoolwerff, 
Babs Inpijn, Nick de Jong, Nick 
Kaltschmidt, Boydi Koning, Stef 
Lievers, Tamara Linn, Maureen 
Manstra, Onno Martijn, Laura 
Meijer, Moniek Molenaar, Me-
lissa de Nijs, Lisa Pirovano, Ro-
my Rietkerk, Jonna Ros, Charis-
sa Schipper, Sofie Schuijt, You-
ri Sikking, Romy Soepboer De-
nise Spanjaard, Hessel Verhoog, 
Majda Visser, Tara Wagner, Li-
sette Westerbeek, Caya Zeven-
hoven, Lisette Zonneveld, Meg-
gie Zwart.
Heiloo: Marcella Brouwer, Re-
becca Conteh, Rosalie Gerritse, 
Wouter Hageman, Marloes von 
Hebel.
IJmuiden: Alex Bowden-Ab-
bo, Nicole Dijkhuizen, Debbie de 
Ruijter.
Krommenie: Nathalie Burleson, 

Daisy de Leeuw, Maxime Stýblo.
Koog aan de Zaan:  Sonja Mo-
lenaar, Rianne van Schaarden-
burg, Geoffrey Stam.
Limmen: Sharona Droog, Lisa 
van der Eng, Fleur Kools, Femke 
Kruidenberg, Robin Martens.
Santpoort-Noord: Bas Rom-
bouts.
Uitgeest: Imke Bittink, Daan de 
Bruijne, Emely de Gans, Niels de 
Jonge, Rik Ooms.
Velserbroek: Ian Ebeling.
Westknollendam: Charlotte 
Huisman.
Wormer: Tom Tigelaar.
Wormerveer: Lisa Berkhout, 
Melissa Boonstra, Boye de Ruij-
ter, Stefan Talhout.
Zaandam: Aurora Koper.
Zaandijk: Linda Arends.

Gemengde Leerweg:
Akersloot: Maartje de Haas, 
Chantal Hemelrijk.
Assendelft: Jikke Bruine de 
Bruin.
Beverwijk: Linda van Amers-
foort, Chelsey den Besten, Ke-
vin Hummel, Maaike Jeursen, 
Beau van Rookhuizen, Samantha 
Rumping, Iris Schavemaker.
Castricum: Maarten Andela, 
Dieuwertje Beemster, Marleen 
Beentjes, Lisa Heilygers, Mi-
chelle Hollenberg, Bisjan Mir-
baz, Tom Oostenbrink, Bram Spil, 
Henk de Vries.
Egmond aan Zee: Rianne Dek-
ker, Fianne Stam. 
Egmond Binnen: Celine Castri-
cum, Sophie Lute.
Heemskerk: Bart Blaauwbroek, 
Lisa Beentjes, Lianne Burger, 
Niels de Caluwé, Melissa Fatels, 
Thirsa Feenstra, Patrick de Kler, 
Jasper Kunst, Manon Kroes, Li-
anne Laméris, Iris Limburg, Lin-
da Mathot, Donna Ponte, Mike 
Ramakers, Justin van Roemburg, 
Merel Slaman, Danny Sweers, 

Sanne van Tellingen, Ramona 
Turenhout, Laura Wanst, Yvette 
van Yperen.
Heiloo:  Vita Baars, Xavière Kui-
per, Renske Min
IJmuiden: Hananne Does, Joyce 
van der Vaart
Krommenie:  Nick de Graaf, 
Amy Groot, Eline Haan, Daan 
van Iperen, Diana Reurts, Dani-
el Verhijde.
Limmen: Job Valkering.
Nieuw-Vennep: Sandra Sch-
liebs.
Santpoort-Noord: Mark Mies-
sen.
Uitgeest: Debbie Buur, Laura 
Groen, Marco Knoop, Rosanne 
Terol, Shane Webbe.
Velserbroek: Samantha Cor-
beek.
Westzaan: Joris van der Werff.
Wormer: Dorvan Freijser.
Wormerveer: Dionne Boer-
winkel, Natasja van den Hout, 
Amanda Nijhuis.
Zaandam: Boris Boeije, Lars 
Koel, Sanne Kramer.

Onderstaande leerlingen beha-
len tevens het diploma 
Vmbo-Theoretische Leerweg: 
(Gemengde Leerweg met zeven-
de vak)
Vita Baars, Dieuwertje Beemster, 
Lisa Beentjes, Chelsey den Bes-
ten, Bart Blaauwbroek, Dionne 
Boerwinkel, Debbie Buur, Celine 
Castricum, Samantha Corbeek, 
Rianne Dekker, Thirsa Feenstra, 
Laura Groen, Amy Groot, Eline 
Haan, Maartje de Haas, Lisa Hei-
lygers, Chantal Hemelrijk, Na-
tasja van den Hout, Maaike Jeur-
sen, Lars Koel, Manon Kroes, Xa-
viére Kuiper, Iris Limburg, Lin-
da Mathot, Renske Min, Diana 
Reurts, Beau van Rookhuizen, 
Sanne van Tellingen, Rosanne 
Terol, Ramona Turenhout, Henk 
de Vries, Laura Wanst.

Feestvreugde op het 
Bonhoeffer College
Castricum - Veel blijde gezich-
ten op het Bonhoeffercollege nu 
de examenuitslagen van het eer-
ste tijdvak binnen zijn. Het Bon-
hoeffercollege is trots op zijn 
leerlingen die een prachtig exa-
menresultaat hebben behaald. 
Ook voor enkele herkansers, die 
nog een keer de examenzaal in 
moeten, ziet het er gelukkig zon-
nig uit. Het belooft dus weer een 
heel mooi examenjaar te worden. 
Nu al geslaagd zijn:

Vmbo-tl 
Akersloot: Mara Fluitman, Mi-
lou Rozeman, Irene de Ruijter.
Alkmaar: Sepp Kotten
Castricum: Robin Borst, Kris 
Bos, Martin van den Brink, Bas 
Le Belle, Jordi Poel, Machteld 
Reuvekamp, Chiel Singerling, Ni-
quita Steenbeek, Leanne Steen-
kamp, Mitchell Stolker, Manouk 
Tijms, Chris van der Vlies, Maai-
ke de Vries, Leonie Zandbergen, 
Bram Zijp.
Egmond Binnen: Wendy Dijk-

man Dulkes, Laura Glas, Roy 
Koppes, Jooske Limmen, Joëlle 
Tabak, Arno Tromp.
Heemskerk: Nienke Bleeker, 
Devana de Boer, Niels Bulteel, 
Pim Buwalda, Roel van Doorn, 
Sanne Essers, Lars Gerritsen, 
Eva Henneman, Martin Josselet, 
Eylem Kahraman, Raïssa Kok, 
Kirsten Mobach, Nikki Monsma, 
Vincent Pluimers, Mick van Ran-
deraat, Mark Slotemaker, Dua-
ne Stoof, Thom Vessies, Rosanne 
Vinke, Kim de Winter, Jur Zon-
neveld
Heiloo: Addy Cramer, Dion Gou-
werok, Jeanine Meintser, Han-
nah Schouwenaar, Benthe,Stam, 
Ralph Walsarie.
Limmen: Niels Droog, Raymon 
Koot.
Uitgeest: Jerry van Akkeren, 
Nick Beentjes, Suzy van den 
Bosch, Elise de Bruijne, Tim 
Buursma, Kevin Dekker, Lars En-
dema, Martine Gerritsma, Maris-
ka Groen, Sven Haije, Rowie Me-
ijer, Bob Out, Myrthe Pepping, 
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Patrick Rijnders, Cherelle de 
Ruiter, Menno Schouten, Jasper 
Spitsbaard, Sam Timmermans, 
Wesley Versteeg.

Havo 
Akersloot: Rutger Baars, Kim-
berly Koomen.
Castricum: Liesbeth van den 
Berg, Thomas de Bont, Charlotte 
Coenders, Yngwe Donkersloot, 
Auke de Geest, Denise Gons, 
Linda Hes, Dylan Hes, Anne 

Hesselmans, Suzanne Liefting, 
Nathalie Louter, Rosa Mastro-
rosa, Ivo Molenaars, Lotje Mos-
terd, Niki Plijnaar, Mohsen Rezai, 
Floortje Rutgers, Nickey Schaft, 
Wendy Schmitz, Ard Smit, Na-
tascha Steenbeek, Maaike Tay-
lor, Angela Tol, Thijs Verver, Li-
sette Wester, Derk Zijp, Mike 
Zuurbier.
Egmond Binnen: Daniëlle van 
Dijk, Claudia Kraan, Jasper Wij-
ker.

Geslaagden op het 
Jac. P. Thijsse College
Mavo 
Akersloot: Don van Baar, Tom 
Beentjes, Jordi Bos, Sjoerd van 
der Eng, Winnie van der Eng, 
Rein Hollenberg, Rinus Kok, An-
gela Postma, Ben Richardson, 
Maxime Schoon, Bob Schouten. 

Castricum: Jet Admiraal, Jor-
ne Antoni, Kaya Arrindell, Karin 
Beentjes, Jeremy Beentjes, Is-
sara Beijnon, Laureen van den 
Berg, Steven de Boer, Jan Bol-
lemeijer, Kevin Borst, Jelle Brug-
man, Daan Croes, Nina Derriks, 
Nils van Duuren, Luna Esser, 
Claire van Ewijk, Janick de Graaf, 
Maud Grefte, Max Hasenaar, Ri-
co Hoogenboom, Dominic Hoog-
kamer, Aram Hovanesjan, Mark 
Jacobs, Max Jurgens, Ruud Kam-
lag, Rosan Keiman, Chris Kiel-
Clayton, Mike Koehorst, Robin 
Kuijper, Didi Laan, Raymond Le-
moine, Stephanie Levering, Vin-
cent Min, Nick Moerman, Reza 
Naderi, Kris Nelis, Samara van 
der Park, Eva Reekers, Lisanne 
Retèl, Wanda de Rooi, Leon Rut-
te, Milan Schneider, Bart Settels, 
Charlotte Smallegange, Rosa-
lie Struijkenkamp, Rosa Tervoort, 
Melissa Tol, Michelle Vasquez, 
Dennis Velzeboer, Loraine van 
de Ven, Richard van de Ven, Ben 
Visser, Bjørn Water, Suze van der 
Wielen, Stephanie Zonderman, 
Luuk Zonneveld.
Egmond a/d Hoef: Diederik 
Waal. 
Egmond Binnen: Desi van de 
Reep, Kelly Richardson, Michel-
le Zandbergen, Vroni Zentveld 
Heemskerk: Daan Doodeman.
Heiloo: Hoda Farzanyar, Bo 
Groefsema, Chiel Klaver, Ste-
fan Kleef, Mike Kramer, Stephan 

Meissburger, Kevin van Schenk 
Brill, Laura Smit, Beau op de 
Weegh, Evi van Wieringen, Ma-
lou van Wieringen. 
Limmen: Boy Bakker, June Blom, 
Siranoesj Davtian, Saskia Glorie, 
Scott Gorman, Laura Groot, Se-
an Kaandorp, Melisa Kumas, Kim 
Limmen, Leander Noijen, Ciska 
Pepping, Patricia Stanco. 
Uitgeest: Jelle de Wolf. 

Havo
Akersloot: Stephan Driesten, 
Tom van der Eng,  Hardy Heke-
laar, Rik de Jong, Ramon Krom, 
Kiki Lust, Linda Molenaar, Lisa 
Munro, Daniëlle Obdam, Sjaak 
Oud, Nathalie Overpelt, Michiel 
Roorda, Jesse Sander, Stepha-
nie Stylianou, Wilco Tiebie, Hi-
dde Tolhuijsen, Sanne van Vliet, 
Sheryl ten Wolde, Bram Wulp.
Alkmaar: Eline Deen.
Beverwijk: Jaap Metselaar.

Castricum: Lisa van den Ak-
ker, Ferry Bakker, Moreen Been-
tjes, Ralph Beentjes, Reuben van 
den Berg, David Boersma, Daph-
ne van den Born, Charlotte Bus, 
Dionne Cobelens, Tim Damman, 
Sascha Dusseljee, Jord Eelman, 
Stephanie Egberts, Rosie Elzas, 
Mark van der Eng, Carmen van 
Ewijk, Jan Glorie, Emieck de Goe-

de, Joeri de Graaf, Mark Groot, 
Lieke Hendrikse, Renzo Hoebe, 
Amber Hoekstra, Lucas Kloprog-
ge, Tessa Lehman de Lehnsfeld, 
Daniëlle Loobuyck, Luca Massa-
ro, Marcel van der Meer, Michel-
le Meijer, Indra Menting, Dylan 
Nooij, Femke Nooij, Nina Ouds-
hoorn, Kim Popping, Giovanna 
Pressani, Esmee Reijnierse, Bart 
Res, Eveline Rozing, Kim de Rui-
ter, Martijn Schmitz, Suzanne 
Serlijn, Lotte Sluijs, Sabine Smit, 
Judith Spruijt, Suzanne Stuif-
bergen, Sven Twisk, Tijme Veldt, 
Eva Westendorp, Hessel van der 
Wielen, Stella de Wildt, Leon Wil-
lems, Sven van der Zaken.

Egmond a/d Hoef: Kirsten de 
Groot, Bas de Jong, Maaike Wit-
tebrood.
Egmond Binnen: Karen Duin, 
Marije Eradus, Ilona van der Gu-
lik.
Heemskerk: Amber van de Vel-
de, Laura Zeijlemaker.

Heiloo: Jon Admiraal, Charlot-
te Amson, Maral Arikan, Carlijn 
Bakker, Kim den Bakker, Mar-
tijn Bakker, Christiaan Bal, Den-
nis Beers, Jeroen Blank, Kas-
per Förch, Puck de Haan, Jeska 
Haazelager, Sophie van Hekken, 
Ilse Hergaarden, Marloes Hoek-
stein, Marcel Hoetjes, Susan 
How, Wiebe Jeltsema, Huub Kan, 
Jolien Klamer, Ilse Koenis, Milan 
Kolster, Guus Kops, Sen Kösters, 
James Kraakman, Floris Langen-
dam, Dennis Maas, Twan Mars, 
Jorrien Modder, Suzanne Moes, 
Stéphanie Molenaar, Bart Oud-
hoff, Jerney Punt, Jasper Rotte-
veel, Menno Sanders, Mathieu 
Scholtz, Marijke Schouten, Sterre 

Schut, Lieke Smit, Quirine Smit, 
Nick Sombroek, Eline van Strien, 
Sophie Tromp, Robin Veldt, Jurj-
en op de Weegh, Susanne Wes-
selink, Davey Wijdenes, Sam-
my Willems, Nick Wolven, Vin-
cent Yuen.
Limmen: Fleur Bos, Lex van Die-
pen, Lisette Droog, Sander de 
Graaf, Cindy Groot, Maartje Ha-
geman, Nick Hollenberg, Mai-
kel Koot, Thijs Kuijs, Joost van 
Leeuwen, Bob Luttikhuizen, Per-
ry Mooij, Chaira Nieuwland, Lau-
rent van Rij, Kim Roosendaal, Ke-
vin Scheper, Shane van Schoon-
hoven, Teun Valkering, Jan Wel-
boren, Marlies Welsink. 

Uitgeest: Marieke Boergonje, 
Maarten Groot, Joost Knijnen-
berg, Martijn Lute, Wilco Muij-
derman, Anouk Piso, Remy de 
Reus, Thijs van der Vlies. 

Vwo
Akersloot: Ben Delbrugge, Ru-
by Wever.
Castricum: Zaid Al Shaiba-
ni, Koen Askamp, Marieke Ave-
zaat, Arno Balk, Jolien Bangma, 
Sven Berg, Youp van den Berg, 
Vincent Blekemolen, Christian 
de Boer, Marieke Brasser, Robin 
Bremer, Anne Bruijnen, Tim 
Damstra, Stefan Dernison, Hel-
een Edens, Margy van Gerwen, 
Hylke Grasmeijer, Robin Hamer-
steen, Noortje Jobse, Simone 
Kamphuijs, Nick van Klaveren, 
Rebecca de Knegt, Dennis Ko-
lenbrander, Gaby Konijn, Robin 
van Kuijk, Elmer Levi, Jessika 
Liefting, Jeroen Metselaar, Stijn 
Mouroulis, Jasmin Peferoen,  Jo-
celyne Peters, Manouk Peters, 
Linda Pol, Milou van Riet, Bar-
bara Rietbroek, Lisette Ruigrok, 
Kees Scheerman, Eva Schinkels-
hoek, Diana Spaargaren, Patrick 
Stigt, Isabelle Storms, Kees Tim-
merman, Christopher Tol, Mar-
vin Valk, Laurens Veenman, Sam 
Vendel, Emke de Weerd, Daniël-
le van Westerlaak, Celine Zon-
neveld, Erwin Zonneveld, Sean 

Zonneveld.
Egmond a/d Hoef: Tamara 
Groot, Lotte Verweij, Menno We-
ijling.
Egmond Binnen: Saskia Bra-
kenhoff, Jasper Dijkstra, Niels 
Verwer.
Heemskerk: Danique Diemeer, 
Lysanne van Egmond, Peter San-
derse. 
Heiloo: Iris Al, Bas Alphenaar, 
Wout Bakker, Marc Barnhoorn, 
Lotte Berende, Timo Boekel, Ma-
riska Boere, Joey Breed, Daan 
Duijn, Tessa Flens, Bas Groefse-
ma, Kai Groefsema, Nadine Gro-
nert, Laura Jansen, Anne Kaan-
dorp, Leonie van de Kamer, Se-
bastiaan Kho, Martin Laduc, Da-
vid Langeveld, Michael Lange-
veld, Sjoerd Lettinga, Nick Lig-
thart, Eveline van Nass, Daphne 
de Poot, Tessa Schutte, Stefanie 
Slootman, Maaike Stoops,  Jels-
ke Streefkerk, Daniëlle Swets, Jill 
Top, Sven de Zeeuw, Sam Zon-
neveld. 

Limmen: Tim Bakkum, Bianca 
Beentjes, Wietse Boon, Michael 
de Graaf, Sabine Huitenga, Men-
no Koot, Christiaan Korving, Sas-
kia van Noorloos, Tinca Valke-
ring, Loek Zomerdijk. 
Uitgeest: Geert Bos, Jas-
per Brouwer, Jim Haijen, Laura 
Heijne, Pou Heijne, Wesley Mul-
der, Jenny Noordermeer, Michiel 
Twaalfhoven.

Heemskerk: Jordi Alders, Ke-
vin Berger, Chantal Boots, Mir-
jam Bosch, Dylan Dicker, Merel 
Duijn, Joni Duin, Elles Hoek, Ma-
rieke Huisman, Denise van der 
Laak, Sebastiaan van der Me-
ij, Mirjam Numan, Job Schip-
per, Anne Slofstra, Leonie Slo-
temaker, Anouk Spronk, Méla-
nie Stals, Charlaine van Steenis, 
Peter Vos.
Heiloo: Nicole van Cuijk, Eline 
Denneman, Sven Gerritsen, An-
drea Hanemaaijer, Martine Slin-
ger, Suzan Terol, Isabelle Tzaraf, 
Carolien van Zelst.
Krommenie: Diederik de Jonge.
Limmen: Rento Bijl, Djurre Bis-
meijer, Astrid van Dijk, Joost Ka-
bel, Sabine Pirovano.
Uitgeest: Mark Bakker, Lars 
Böhm, Mike Brantjes, Lieke Eus-
sen, Tim Geelen, Mark Groot, 
Jesper Haan, Thijs van Herpen, 
Tim de Jong, Marloes Jonker, 
Melanie Koning, Joost Kramer, 
Jessica van der Laan, Marlou 
Lasschuyt, Naomi Liefting, Ka-
ren Smit, Hugo Twaalfhoven, Iri-

na Ursem, Bonnie de Vries, Da-
niëlle Zuidervaart, Maurice Zwa-
neveld.

Gymnasium   
Castricum: Lennard Boon, Do-
rien Dolman, Céline van Dongen, 
Gijs Hoedemaker, Milan Kos, 
Maartje Masereeuw, Britta Meu-
lenbroek, Josta Parigger.
Heemskerk: Sterre Hamann, 
Erik Joukes.
Heiloo: Emma Driehuis, David 
Handgraaf, Karin de Jong, Pe-
ter Kuin, Daphne Schouten, Lie-
ke Vlaar.
Limmen: Martijn Kicken.
Uitgeest: Donna van den Bosch, 
Steven Dubelaar, Paul Groen, 
Thomas Jak, Rik Veenboer.

Atheneum   
Akersloot: Elke Storm.
Alkmaar: Sandra Erkamp.
Castricum: Ron van den Akker, 
Tommy Anderton, Joni Beintema, 
Matthijs Damen, Hannelore van 
Diepen, Marise van Domburg, 
Michiel Franken, Judith Grootes, 

Jelica Grubesic, Annebel Heere, 
Dirk Hueting, Jade Hurkmans, 
Yvonne Koper, Maaike van der 
Meulen, Tessa Moorman, Nadi-
ne van der Ploeg, Wanda Ploe-
gaert, Veerle Smaardijk, Sander 
van de Ven, Thomas Zonneveld, 
Hester Zuurman.
Egmond Binnen: Govert Blom, 
Roos Hageman, Aimy Pouw,
Heemskerk: Yvette Aardenburg, 
Gitta van Duijvenbode, Kim Duin, 
Jurriaan de Groot, Sandra Kals-
beek, Dyana van Pomeren, Ca-
roline Rijke, Anne Wagner, Sara 
Zonneveld.
Heiloo: Sarah Agailey, Jeroen 
Bakker, Sander Kok, Eli-Anne La-
mers, Stephan Meintser, Maai-
ke Min, Jeroen Schaap, Arnold 
Vreeker, Ilse van Vuuren,
Limmen: Tim Castelein, Iris van 
Diepen, Nicky Jansen, Steef 
Min.
Uitgeest: Jorrit Dam, Viola For-
manoij, Edwin Groen, Mart Ko-
ning, Lisanne Kuyper, Marjorie 
Tor, Michel Vader, Bram Veen-
boer.
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Junioren Helios veldkampioen
Castricum - Korfbalvereniging Helios ziet het zonnig in voor de toe-
komst, want het talentvolle Helios A1 is kampioen in de derde klas-
se! Het kampioenschap werd uiteindelijk behaald in de laatste wed-
strijd van de competitie. Helios A1 moést in Almere winnen van EK-
VA, want bij een gelijkspel of verlies zou het Amsterdamse Triaz er met 
de titel vandoor gaan. Helios zette tegen EKVA een uitstekende wed-
strijd neer. De ploeg kwam geen moment in gevaar: 7-14. Het kam-
pioenschap is ook een mooi afscheid voor trainers/coaches Ton van 
Duin en John Koopman. De korfbalclub heeft voor het komende sei-
zoen Rob de Bruin, oud trainer/coach van Helios 1, voor dit team we-
ten te contracteren. 

V.l.n.r.: Erik Glim, Pieter Piepers, Marc Valkering, Frans Beentjes, Jos 
Baltus, John Lute en Robbert Wit. Niet op de foto kampioenscoach 
T. Boot.

Heren TV-Limmen 2 kampioen!
Limmen - Omdat na zeven com-
petitiewedstrijden alle wedstrij-
den zijn gewonnen, mag het 
nu nog huidige tweede team 
van TV-Limmen zich de terech-
te winnaar noemen van de vier-
de klasse. 
Hiermee promoveert het tweede 
team automatisch naar de der-
de klasse Heren en wordt qua 
ranking ook het nieuwe vlag-

genschip van de TV-Limmen. Zo 
heeft de kampioenscoach T. Boot 
dit team van de zesde klasse in 
enkele jaren naar de derde klas-
se doen laten doorstomen. 

En ook voor volgend seizoen 
wordt de ‘lat’ weer hoog gelegd, 
want volgend jaar is het doel het 
behalen van een plaats in de za-
terdag tweede klasse.

Allemaal geslaagd bij 
Dansschool Griffioen
Castricum - Zondag stond bij  
dansschool Griffioen het afdan-
sen op het programma. stond 
voor de deur. Eerst konden de 
paren nog even oefenen, om 
daarna de danstest te onder-
gaan, in zowel de Ballroom als 
de Latin-American discipline, 
van beginners tot gevorderden. 
Daarna werden zij getrakteerd 
op een wervelende dansdemon-

stratie door het danspaar Rinal-
do Carrillho en Isabel Guyt, die 
dansen in de Hoofdklasse NDO-
Latin.
Na deze demonstratie kregen al-
le dansparen van de jury te ho-
ren dat zij waren geslaagd. In 
september beginnen alle nieuwe 
cursussen weer. Kijk voor meer 
informatie op www.danscen-
trumluutgriffioen.nl. 

Red Stars spaart hekkensluiter
Castricum – De honkballers van 
Red Stars Vitesse waren afgelo-
pen zondag mild voor hekkeslui-
ter Flying Petrels. In een romme-
lige, trage wedstrijd won de Cas-
tricumse kampioenskandidaat 
met 7-4.
Lukte het Flying Petrels tijdens 
de heenwedstrijd in Purmerend 
(0-21) niet tot scoren te komen, 
nu was het in de eerste inning di-
rect raak. Na een mislukte pick-
off en een rake honkslag ston-
den de gasten pardoes op 0-1. 
Red Stars trok dit spoedig recht 
na klappen van Maarten de Ruij-
ter en Daan Kuijper. De 4-1 voor-
sprong na één inning zou nooit 
meer in gevaar komen.
Toch zou de Purmerendse ploeg 

nog redelijk dichtbij komen. Oor-
zaak daar-van was een dubieuze 
homerun in de derde inning. Een 
tik in het linksveld verdwijnde in 
de bosjes, normaal gesproken 
goed voor een tweehonkslag. 
Linksvelder Coen Niesten ver-
gat echter duidelijk aan te geven 
dat de bal on-bespeelbaar was 
en sprong in de bosjes teneinde 
de bal te vinden. Hierdoor kon 
de slagman ongestoord doorlo-
pen naar de thuisplaat.
Dit had een 5-4 tussenstand tot 
gevolg, maar in de derde en vier-
de inning kon Red Stars onge-
stoord uitlopen naar 6-4 en 7-4, 
mede door een klap van Jeroen 
Groenendal die anderhalve me-
ter te kort kwam om over het hek 

te verdwijnen. Coach Jasper van 
Schoor maakt zich geen zorgen 
over de op het oog matige sco-
re. ‘We hebben best aardig ge-
slagen, maar lieten veel mensen 
achter op de honken. Bovendien 
stonden we maar vier innings 
aan slag, dus dat vertekent ook 
een beetje.’
Red Stars heeft nog steeds één 
puntje achterstand op koploper 
Onze Gezel-len. De Castricumse 
honkballers wachten twee pitti-
ge uitwedstrijden, dinsdag 24 ju-
ni bij nummer 3 Cromtigers en 
vrijdag 27 juni tegen nummer 4 
Kinheim. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd 
is zondag 27 juli, om 16.00 uur 
tegen wederom Cromtigers. 

Maarten de Ruijter tikt in de tweede inning een honkloper uit en voor-
komt 4-2. De catcher was ook succesvol aan slag, hij produceerde 
twee honkslagen en haalde een gemiddelde van 1.000. (Foto: Jeroen 
de Ruijter).

Balletstudio in De Beun
Heiloo - Op zondag 22 juni dan-
sen alle leerlingen van balletstu-
dio Jacqueline Burger uit Castri-
cum weer een eigen balletvoor-
stelling. De show wordt op 22 ju-
ni opgevoerd in theater De Beun 
in Heiloo om 13.45 en 15.45 uur. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar via de school en vanaf 1 uur 
voor de voorstelling aan de the-
aterkassa. 
Bij de balletstudio worden sinds 

1995 klassieke- moderne- jazz- 
en taplessen gegeven voor kin-
deren vanaf 4 jaar én volwas-
senen. Voor gemotiveerde la-
tere starters 12 - 18 jr is er een 
stoomcursus om snel kracht op 
te bouwen met klassiek ballet.
Voor meer informatie kan men 
bellen naar 023-5361009 in de 
ochtenduren, mail naar bsj-
burg@zonnet.nl of kijk op de 
website www.iskra.nl.

Reuring op stal 
bestaat vijf jaar
Castricum - Op 3 juli 2003 heb-
ben Pascal Xenakis en Leontine 
Reurings samen met hun zoon 
Morris Xenakis het manegecom-
plex aan de Polderdijk 2 overge-
nomen. Na een flinke verbou-
wing zowel binnen als buiten 
op het terrein is op 17 augus-
tus 2003 een open dag gehou-
den, zodat de maandag daarop 
de eerste lessen van start kon-
den gaan. 

“Wij willen graag uitbreiden, 
maar krijgen tot nu toe geen me-
dewerking van de gemeente”, al-
dus Pascal. “Maar we blijven ons 
inzetten om de uitbreiding van 
onze accommodatie tot stand te 
brengen, omdat er nog veel on-
duidelijkheden zijn. Om te vie-
ren dat wij vijf jaar bestaan, gaan 
we in de week van 23 tot en met 
29 juni voor alle groepen pan-
nenkoeken bakken op de mane-
ge. Iedereen krijgt na de les een 
pannenkoek met stroop of sui-
ker uiteraard met een glas limo-
nade erbij. We vinden het leuk 
om het jubileum samen met al-
le 450 klanten te vieren. Ook om-
dat we daarna vier weken geslo-
ten zijn. 

Oplichter actief
Castricum - Maandagmid-
dag werd een 88-jarige vrouw 
slachtoffer van een oplichter. De 
vrouw kwam bij haar woning bij  
Sans Souci. Hier stond een man 
die aangaf bij haar aan de deur 
te zijn geweest om ‘verzakkin-
gen’ van het pand te controleren. 
De vrouw nam de man mee naar 
haar flatwoning. Toen zij de man 
wegstuurde was het al te laat. 
In de tussentijd had de man de 
kans gezien om geld uit een por-
temonnee te stelen. De verdach-
te was een man van 18-19 jaar 
oud. Hij had een lengte van on-
geveer 1.75 meter. Hij had krul-
lend haar en een licht getinte 
huidskleur. De man sprak keurig 
Nederlands. De politie zoekt ge-
tuigen of slachtoffers: tel.: 0900-
8844 (lokaal tarief). 
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Vos neemt kop over
Castricum - Maar liefst 23 ca-
ramboles wist Peter Vos uit de 
hoge hoed te toveren bij biljart-
vereniging WIK. Dat lag hem na-
tuurlijk geen windeieren, in de 
wetenschap dat hij er maar 11 
maken moet. De 20 punten die 
hij hiermee vergaarde waren vol-
doende, om de huidige koplo-
per Piet Liefting met drie punten 
voorsprong achter zich te laten.
Tegenstander Cor Stroet weerde 
zich kranig door 18 van de 15 ca-
ramboles te maken en oogstte 12 
punten. Met een mooi rond ge-
middelde van 0.500 rondde Hein 
Kitsz zijn partij tegen Hans Kooij-
man af. Voor de 20 caramboles 
die Hein produceerde, beteken-
de dat 15 punten. Hans was min-
der gelukkig met 9 caramboles 
die 7 punten waard waren.
Gert Lute kwam geweldig sterk 
uit de partij tegen Wim Baltus te-
voorschijn. 10 Caramboles extra 
is niet misselijk, waaronder en-
kele heel fraaie. Het totaalplaatje 
zag er als volgt uit : 31 car., moy., 

0.775, rendement 14 punten. 
Wim kon bogen op de hoogste 
serie van de avond van 5, twee 
extra caramboles en 11 punten.
Jan Kamp mag het drieban-
den een irritant spelletje vinden, 
maar hij maakte er wel 16 dat 12 
punten opleverde. Hij bezet trou-
wens na 8 partijen de 7de plaats, 
dus valt er niets te mopperen. 
Cees Burgmeijer kwam er te-
gen Jan met 22 caramboles net 
één tekort, moyenne 0.550, goed 
voor 9 punten. Gerard de Zeeuw 
handhaafde zich in de top drie 
door net op tijd de 10 carambo-
les aan zijn keu te rijgen.
Tot slot waren 8 caramboles voor 
Wim van Duin voldoende om 12 
punten aan zijn totaal toe te voe-
gen. Wim bezet de 10de plaats, 
maar heeft nog twee partijen in 
te lopen.
Tijdens de algemene  jaarverga-
dering vorige week, werd voor-
zitter Peter Vos onderscheiden 
omdat hij dit jaar 25 jaar lid van 
de vereniging is.

TC Bakkum bijna klaar 
voor Biesterbos Open
Bakkum - De Biesterbos Open-
commissie is al geruime tijd druk 
in de weer om ook van de 52ste 
editie van het toernooi een on-
vergetelijke te maken. De deel-
nemers voor het toernooi heb-
ben zich reeds ingeschreven en 
de laatste voorbereidingen wor-
den getroffen door de commis-
sie. Ook dit jaar zal het tennis-
park aan de Vinkenbaan een 
Biesterbos-metamorfose krijgen 
en er zal een bijzondere ope-
ning van het toernooi op maan-
dagavond plaatsvinden. De laat-
ste loodjes in de voorbereiding 
zijn altijd het zwaarst en elk jaar 
is het weer een hele klus om 
genoeg gastgezinnen voor al-
le deelnemers van het toernooi 
bij elkaar te krijgen. Wie het leuk 
lijkt om een tennistalent een 
weekje in huis te nemen, neemt 
contact op via biesterbosinkwar-
tiering@hotmail.com. 
Het deelnemersveld van dit jaar 
is ronduit als sterk te omschrij-
ven. Ondanks dat het Biesterbos 
Open altijd met het jeugdtoer-
nooi van Wimbeldon moet con-
curreren, zijn er toch weer een 
aantal grote talenten die liever 
naar Bakkum willen komen. Zo 
zal bij de jongens de Rus Andrey 
Kuznetskov, momenteel de num-

mer 48 op de wereldranglijst bij 
de junioren, zijn opwachting ma-
ken samen met zijn landgenoot 
Mikhail Biryukov, die nummer 75 
staat. Ook Nederland wordt weer 
goed vertegenwoordigt met de 
jongens met onder andere Jus-
tin Eleveld, met nummer 162 op 
de ranglijst de best geklasseerde 
Nederlander. 
Bij de meisjes een sterke verte-
genwoordiging in de vorm van 
Ajla Tomljanovic, de Kroatische 
nummer 67 van de wereld. En 
een sterke nummer twee met de 
Tsjechische Monika Tumova. Na 
Aranxta Rus, die vorig jaar nog 
bij de Biesterbos Open meedeed, 
maar nu goede prestaties neer 
zet op de juniorenedities van de 
Australian Open en Roland Gar-
ros, wordt ons land dit jaar ook 
weer door een aantal jonge da-
mes vertegenwoordigd, waarbij 
Quirine Lemoine met plaats 132 
de grootste kanshebster voor de 
titel zal zijn.
Dit jaar zal het Biesterbos Open 
een verrassende opening heb-
ben. Het gerucht gaat dat een 
oud-winnaar en tevens oud-ten-
nistopper op de openingsavond 
zal terug keren naar het toer-
nooi. De opening is op maan-
dagavond 30 juni. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Marius van Putten, Yvo van der Horst, Stefan de 
Haan, Philip Breedveld en Jaana Schoevers. Onderste rij v.l.n.r.: Hans 
Boske, Marco Gielink, Kristian van den Huijssen, Kim van der Horst, 
Erick Bakker, Britt Overmars, Hans Gielink en Jan van der Beek.

Succesvolle toernooien
Castricum - De eerste week 
van juni werd het het drie-avon-
dentoernooi georganiseerd voor 
clubleden van tennisvereni-
ging Castricum. Er zijn mooie 
en spannende partijen gespeeld 
op de baan, maar ook naast de 
baan was het spannend.
Alle spelers hadden bij inschrij-
ving 50 casinogames uitgereikt 
gekregen (in de vorm van heu-
se bankbiljetten)  waarmee flink 
gegokt kon worden. Hiervan is 
druk gebruik gemaakt. Hoog-
tepunt van elke avond was de 
‘match of the evening’ waarbij de 
toernooi deelnemers van te vo-
ren hun games  in konden zetten 
op de volgens hen sterkste spe-
lers. Door goede psychologische 

analyses kon er flink aan games 
gewonnen worden die later op 
de avond weer ingezet konden 
worden bij het poker-, paarden - 
of roulettespel.
Op vrijdagavond stond dj Ferry 
weer aan de knoppen te draaien. 
De uiteindelijke winnaars van dit 
toernooi waren nu eens niet de-
genen die de meeste tennispar-
tijen gewonnen hadden, maar  
die de meeste games aan de ta-
fels verzameld hadden. 

Afgelopen zondag 15 juni werd 
het jaarlijkse  ouder-kindtoer-
nooi  gespeeld waarvoor ruim 46 
koppels zich hadden ingeschre-
ven. Op dit moment is het Vete-
ranentoernooi in volle gang.

Jan Molenaar 
wint Peronne
Castricum - De wedvlucht van-
uit het Franse Peronne (320 km) 
werd een overwinning voor Jan 
Molenaar. Zijn tweejarige dof-
fer verdiende voor zijn baas de 
bloemen. Jan die vorig jaar op de 
midfondvluchten de te kloppen 
man was, krijgt zijn duiven weer 
in vliegvorm. 
De winnende duif vloog met een 
gemiddelde snelheid van bijna 
80 km naar huis terug. De com-
binatie de Graaf klokte de twee-
de duif van de vereniging ruim 
voor de duif van Cees de Wildt. 
Ook Anton Tromp had het ge-
noegen een vroege duif te klok-
ken nipt voor Cor Sprenkeling.
 
De duiven van Jaap Kaandorp, 
John Kool en Nico de Graaf zijn 
ook terug te vinden in de top 
tien. Arie Hageman en Gerhard 
Tromp sloten de rij van prijsvlie-
gende duiven. Komend week-
end staat de eerste jonge dui-
venvlucht op het programma van 
uit Meer.

Nick dé kampioen judo 
Castricum - Op zaterdag 14 ju-
ni zijn in sportcentrum De Bloe-
men de jaarlijkse clubkampioen-
schappen gehouden bij Dojo Ta-
noshii. Na vele prachtige wed-
strijdjes, waarin judoka’s van alle 
leeftijden deelnamen, werden de 
prijzen verdeeld. 
Clubkampioenen, in hun cate-
gorie, zijn geworden: Bryan Kap-
pel, Rico Stammes, Pieter Car-
ton, Bryan Balk, Pim Visser, Ju-
lya v. Doorn, Roel v.d. Werf, Bod-
ha Wallega en Nick Cabri.
Als toetje op de clubkampioen-
schappen is er de laatste pou-

le, winnaar alle categorieën. De 
clubkampioen van vorig jaar, 
Nick Cabri, nam het op tegen vijf 
judoka’s van Dojo Tanoshii die 
zich wilden meten met de kam-
pioen van vorig jaar.

Met een moedige strijd van Rico 
Stammes, Roel v.d. Werf, Jesper 
Roemer, Pim Visser en Suzan-
ne v.d. Hurk ging de wisselbeker 
ook dit jaar weer naar Nick Ca-
bri. Momenteel worden de half-
jaarlijkse slip- en bandexamens 
gehouden bij Dojo Tanoshii in 
sportcentrum de Bloemen. 

Limmen 1 naar 
derde klasse A
Limmen - De KNVB heeft be-
gin deze week de indeling voor 
het nieuwe seizoen 2008/2009 
vrijgegeven. Daarmee is Lim-
men verzekerd van enkele leu-
ke streekderby’s tegen HSV, Al-
cmaria Victrix en Vrone. De an-
dere tegenstanders in de der-
de klasse A zijn: Always Forward 
(Hoorn), KGB (Bovenkarspel), 
FC Medemblik (fusieclub ont-
staan uit MFC en DEK), Scha-
gen, Spartanen (Wognum), VVW 
(Wervershoof), WGW (Den Hel-
der) en ZAP (Breezand). 

Open jeugd-
viswedstrijd 
Limmen - Zondag 22 juni orga-
niseert de jeugdvisclub van Lim-
men een vrije viswedstrijd voor 
de jeugd van Limmen, Castricum 
en Akersloot. 
Het viswater is het Stet in Lim-
men. Verzamelen om 13.00 uur 
bij het haventje aan de Achter-
weg. Er zijn 50 plaatsnummers 
beschikbaar.

De wedstrijd begint om 13.30 
uur, en duurt 5 kwartier. Na af-
loop is er bij het zwembad van 
Limmen een prijsuitreiking. Er is 
voor iedere deelnemer prijs. Voor 
de grootste vis is er een speciale 
prijs en de hoofdprijs, de Deen-
bokaal, is voor de visser die de 
meeste vis heeft gevangen. 

De deelnemers mogen vissen 
met 1 hengel met 1 enkele haak. 
De vis moet bewaard worden in 
een ruime emmer of leefnet en 
wordt door de organisatie ge-
teld. Vooraf opgeven is niet no-
dig. Deelname is gratis.

Akersloot - Vorige week zondag 
heeft de klaverjasvereniging haar 
seizoen afgesloten met een bij-
eenkomst voor alle leden op het 
kampeerterrein van Jachtwerf 
Verduin. Daar werden de prijzen 
uitgereikt. Eef, die vorig jaar nog 
in de bovenste regionen eindig-

Klaverjassen de, moest dit jaar genoegen ne-
men met de poedelprijs. De eer-
ste prijs ging naar Riet Kerssens. 
De marsenprijs werd dit jaar niet 
uitgereikt, omdat de secretaris 
de gegevens was kwijtgeraakt. 
Tweede werd Net Verduin en op 
een derde plaats eindigde Erwin 
Tiebie. 
In september begint het nieuwe 
klaverjasseizoen. 



Serena plaatst zich voor NK
Castricum - Vorig weekend 
vonden in zwembad de Slag te 
Zaandam de kring speedo fina-
le’s plaats waaraan twintig ver-
enigingen uit Noord-Holland 
deelnamen. Ook de Castricum-
mers David van der Veen van 
Aquafit en Serena Stel van De 
Zeeschuimers hadden zich voor 
deze wedstrijd geplaatst. 
De zaterdag begon met de 100 
vrij voor beide zwemmers. David 
uitkomend bij de minioren 5 werd 
12e. Serena uitkomend bij de mi-
nioren 4 zwom in een tijd van 
1.14.40 naar goud en mooi pr. De 
tweede afstand was de 50 vlin-
der. David zwom een mooi pr van 
48.25 en werd 7e Serena zwom 
net geen pr en werd 6e. De laat-

ste afstand van deze dag was de 
100 rug. David werd 16e en Se-
rena zwom een dik pr en werd 3e 
in 1.28.68. Zondag werd als eer-
ste de 200 wissel gezwommen. 
David scherpte zijn pr aan met 8 
sec tot 3.26.78 hiermee werd hij 
8e. Serena zwom ook een pr en 
won in een tijd van 3.08.12 zilver. 
De laatste afstand van dit week-
end was de 100 school. 

David werd 8e en Serena zwom 
naar een 3e plek beide in nette 
tijden. Met deze tijden heeft Se-
rena zich weten te plaatsten op 
de 100 vrij de 100 rug en de 200 
wissel voor de jaargangfinale 
2008 oftewel het NK voor minio-
ren op 29 juni in Dordrecht. 

Zwemmen in de vijver
Castricum - Afgelopen weekend werden de eerste open waterwed-
strijden van het seizoen gehouden in de kanovijver van Spaarnwou-
de. Uit Castricum deden Fabien Hogema en Serena Stel mee. Fabien  
zwom bij de dames jeugd 1 en 2 de 2 kilometer schoolslag en werd 
derde. Serena mini 4 zwom bij de meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 
de 500 meter vrije slag en werd tweede.  

Zondagsteam Meervogels 
gaat naar vierde klasse C
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels komt volgens 
seizoen uit in de vierde klasse 
C. Het team treft daar verschil-
lende nieuwe en interessante te-
genstanders. Zo moet men te-
gen IVV uit Landsmeer. De ande-
re tegenstanders zijn Assendelft, 
OSV, De Rijp, Sporting Kromme-
nie, SVA , Velsenoord, Volendam, 

Zaandijk, Zaanlandia en ZTS. De 
competitie begint in de eerste 
week van september.
Het zaterdagteam van Meervo-
gels komt uit in de vierde klasse 
A. De club is ingedeeld bij: ABN/
AMRO, AFC ‘34, Alcmaria Victrix, 
DCG, Dindia, Flamingo, Medem-
blik, SVAP 74, Zeemacht en De 
Zouaven. 
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Spoorwegovergang dicht en geen treinen
pen weekend reden er geen treinen van en naar Castricum vanwege werkzaamheden aan het spoor. Ook 
de spoorwegovergang bij de Beverwijksestraatweg ging dicht. Om 14.00 uur zaterdagmiddag was een deel 
van de klus geklaard en vertrok de werktrein richting Heiloo voor andere werkzaamheden. Maandag was 
het treinverkeer tussen Zaandam en Uitgeest nog steeds gestremd. Intercity’s werden omgeleid via Haar-
lem. NS wilde bussen inzetten, maar dat ging niet door dankzij de staking bij Connexxion. (Foto Giel de 
Reus). 

Hypoxi Studio Castricum

Het enige natuurlijke 
alternatief voor liposuctie
Castricum - Hypoxi Studio Cas-
tricum helpt mensen op de juis-
te plaats centimeters en celluli-
tis verliezen en met veel succes! 
Er zijn veel voordelen te noemen 
voor dit alternatief voor liposuc-
tie. Ten eerste is het volledig na-
tuurlijk en hoeft men geen chi-
rurgische ingrepen te onder-
gaan. De Hypoxi-methode is 
zonder risico en is de perfecte 
oplossing voor putjes en vetop-
hopingen op buik, billen en be-
nen in een zeer korte tijd.
Geen wonder dat wereldsterren 
als Robbie Williams, Madonna 
en Elisabeth Hurley er gebruik 
van maken en dat Hypoxi ook in 
het enige 7-sterren hotel ter we-
reld voor de gasten beschikbaar 
is: het Burj Al Arab hotel in Du-
bai.
Doordat de oorzaak van proble-
men met het figuur vaak te ma-
ken heeft met het natuurlijke ge-
stel, kunnen deze niet zomaar 
opgelost worden met sport en 
voeding. Het peerfiguur met ve-
tophopingen op billen en benen 
is een bekend probleem voor 
vrouwen.
 
Veel vrouwen die deze zones 
proberen te bevechten met sport 
en voeding zijn maar wat bekend 
met het probleem: Ze hebben 
succes, maar helaas op de ver-
keerde plaatsen. Gewichtsverlies 
is zichtbaar in het gezicht, bor-
sten en bovenarmen. En toch, de 
vetophopingen op benen en bil-
len, en daarom ook de cellulitis, 

blijven.
De Hypoxi Therapie bestrijdt de-
ze lastige zones direct. Door de 
innovatieve combinatie van wis-
selende druk en milde training 
wordt de doorbloeding in de
probleemzones verhoogd en het 
metabolisme gestimuleerd, dit 
verhoogd het transport van vet-
zuren naar de spieren waar ze 
voor eens en altijd worden ver-
brand.
Vier verschillende apparaten 
heeft Hypoxi in huis om voor elke 
probleemzone de juiste behan-
deling te garanderen. De Hypo-
xi-therapeut ontwikkelt een indi-
viduele therapie voor elke klant 
in overeenstemming met de per-
soonlijke doelstellingen en licha-
melijke behoefte. 

Tevens ontvangt de klant tips en 
adviezen voor een verantwoorde 
voeding. Na vier weken Hypoxi-
therapie met een totaal van 12 
behandelingen van 30 minuten, 
zijn niet alleen de probleemzo-
nes verminderd maar is ook het 
bindweefsel versterkt, de huid 
steviger en de cellulitis aanzien-
lijk minder. De laatste winterki-
lo’s worden zo in korte tijd en op 
de juiste plaats verwijderd voor 
de zomer. 

Bel voor een gratis behandeling 
naar Hypoxi Studio Castricum, 
Dorpstraat 31–33, tel.: 0251-
676516.Kijk voor meer informa-
tie op www.hypoxistudiocastri-
cum.nl.

Hilda Kibet 
wint in New York
Castricum - Een week nadat ze 
zich had geplaatst voor deelna-
me aan de Olympische Spelen 
in Peking op de 10.000 meter, 
heeft Hilda Kibet verleden week 
de prestigieuze New York Mini 
Marathon over tien kilometer op 
haar naam geschreven. 
De atlete van AV Castricum werd 
in het Central Park van New York 
geconfronteerd met een sterk 
deelnemersveld. Van meet af 
aan in de kopgroep lopend, was 
naast Kibet na enkele kilome-
ters het aantal kanshebbers op 
de eindzege al uitgedund tot niet 
meer dan drie andere atletes. 
Het hoge tempo en het pittige 
parcours eiste z’n tol en deden 
de kopgroep enkele kilometers 
later nog verder uitdunnen tot 
twee favorieten; de Mexicaanse 
Madai Perez en Hilda Kibet. 

De Castricumse atlete liet het 
niet op de sprint aankomen. Een 
versnelling zo’n kilometer voor 
de eindstreep was ook de Mexi-
caanse te machtig. Na 32.43 ging 
Kibet dan ook als winnares over 
de meet op zes seconden ge-
volgd door Perez. 
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‘Hompen’ met Paper Plane
Uitgeest - Paper Plane treedt op 
zaterdag 28 juni op in live café 
De Balken. De aanvang is rond 
de klok van 22.30 uur en de toe-
gang is gratis. Live Café De Bal-
ken is te vinden aan de Middel-
weg in Uitgeest.
Paper Plane is onlosmakelijk 
verweven met deze regio. Toch 
houdt buiten de IJmond het be-
staanrecht van deze band niet 
op, integendeel. De band tourt 
door heel Nederland.
Het repertoire laat zich enigszins 
raden door de bandnaam (Paper 
Plane is een nummer van Status 
Quo) maar telkens weer weet de 
band de voorspelbaarheid te tar-
ten door hits te coveren die men 
totaal niet verwacht bij een rock-
band. Een optreden van Paper 
Plane is een belevenis, een tour-
tocht door de hits van de afgelo-
pen 40 jaar.
Ieder optreden van deze band 
loopt uit op een rockfeest waar-
bij het publiek luidkeels de hits 
meebrult. Al hossend wordt de 
band vervolgens van hit naar hit 
begeleid, het zogenaamde ‘hom-

pen’. Oerhompers hebben elkaar 
in het HHT-gilde (Heemskerks 
Homp Team) gevonden, een club 
fanatieke fans die het zelfs niet 
laten om de band tot in de uit-
hoeken van het land te volgen.
De band scoort met clips op you-
tube hoge kijkcijfers en wist in 
korte tijd buiten Nederland en 
vele Europese landen tot in Au-
stralië en America cd’s te verko-
pen.
Van de cd ‘go for it’ zijn inmid-
dels de laatste exemplaren in 
omloop. Dat dit niet onopge-
merkt gebleven is bij de grote-
re studio’s mag een logisch ge-
volg genoemd worden. De band 
gaat dit najaar een bekende Am-
sterdamse studio in om te wer-
ken aan een nieuwe cd.
Paper Plane bestaat uit: Arne 
Meintjens zang, Guido Havelaar 
bas, Harry Stam drum, Kick Tuijn 
slaggitaar, Jeroen Wind sologi-
taar. Crew: Mark ‘Vark’ Meintjens 
geluidstechnicus, Mark ‘LinGo’ 
van Lingen roadie, Rik Jonker tot 
Jonker roadie. Zie voor meer in-
formatie www.paperplane.nl.

Open dag biologische tuinen 
Uitgeest - Misschien kan men 
zich de voorjaarsmarkt van vorig 
jaar nog herinneren, waar veel 
positieve reacties op kwamen. 
Dit jaar stellen  Margret de Reus 
en Ineke Rumphorst hun tuinen 
op zondag 22 juni weer open  
voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in biologisch tuinieren. Het 
betreft een wilde bloementuin en 
een moestuin met fruitbomen op 
een unieke locatie midden in het 
dorp. Daarbij is ook ‘De milieu-
vriendelijke tuin Uitgeest’ aan-
wezig, een enthousiaste groep 
van vrijwilligers die aan de tol-
weg een moestuin bezitten.
Dit jaar zijn zij wederom opge-
nomen in de route van Groei en 
Bloei en kan men het een en an-
der combineren met de kunst-
route.
Zondag 22 juni zijn de tuinen 

aan de Hogeweg 66 en 70 open 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Daarbij zijn er een aantal acti-
viteiten: Bloemsierkunst, work-
shops en verkoop planten, di-
verse producten van wol en vilt, 
quilten en demonstraties, Kla-
ver vier met kunstobjecten, jam 
en chutneys en ingemaakte pro-
ducten van eigen tuin, curiosa 
voor de tuin, vogelhuisjes, po-
mologische vereniging Noord-
Holland (POM). 
In de Barg een expositie van 
Hanneke Lameijer keramiek, kal-
ligrafie en schrijven, kleine expo-
sitie van Grete Wijte, beeldhou-
wen. Workshop: ‘Schrijven op lo-
catie’ (Zomerzinnen), presenta-
tie gedicht, hightea op terras of 
in theehuis. Belangstellenden 
kunnen zich tevens aanmelden 
voor cursussen van ‘De Kuil’. 

Rendezvous XXL in Bobs
Uitgeest - Vrijdag 20 juni wordt 
voor de tweede keer het feest 
Rendezvous XXL in discotheek 
Bobs in Uitgeest gehouden. 
Na een succesvolle eerste editie 
heeft de organisatie dit keer nie-
mand minder dan Luciën Foort, 
Skitzofrenix, Lucky Charmes, Su-
wine en dj Holmond weten te 
strikken. 
Verder komt er een special act 

van mc Jay Jay en een dance act 
van 8counts.
De dresscode is hetzelfde als de 
vorige editie, mannen in zwart en 
vrouwen in roze. 
Tickets zijn verkrijgbaar op de 
website ticketonline en kosten 
12,00 euro. Aan de deur kosten 
de kaarten 15,00 euro. 
Discotheek Bobs is gevestigd 
aan de Westerwerf 1 in Uitgeest.

Beat Factory in Club Planet
Uitgeest - Zaterdag 21 juni 
staat niemand minder dan drum-
mer Norman Soares in Club Pla-
net tijdens Beat Factory. Norman 
Soares is de afgelopen vier jaar 
de meest gevraagde drummer in 
de elektronische muziekscène.
Vele grote dj namen werken 
graag met hem samen omdat hij 
echt luistert naar de dj met wie 
hij samenwerkt. Daarnaast on-
derscheidt Norman Soares zich 
door zijn enorme hoeveelheid 

energie, zowel op als van het po-
dium. Hij heeft een uitbundige 
manier van spelen, met een gro-
te glimlach op zijn gezicht.
Club Planet is geopend van 1.00 
–5.00 uur. Entree is 12,00 euro. 
Met membercard is de entree 
8,00 euro. 
De club is gevestigd aan de 
Westerwerf in Uitgeest en orga-
niseert wekelijks trendy feesten 
voor een publiek van achttien 
jaar en ouder. 

Speeltuindag 
Kindervreugd
Uitgeest - Zaterdag 21 juni is 
het weer tijd voor de nationa-
le speeltuindag. Overal in Ne-
derland openen speeltuinen 
hun poorten voor het publiek. 
Ook speeltuinvereniging ‘Kin-
dervreugd’ Uitgeest doet hier-
aan mee. 
Alle kinderen kunnen op deze 
dag gratis in de speeltuin aan de 
Middelweg 108-110 komen spe-
len. De speeltuin is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie kan men 
terecht op de website van ‘Kin-
dervreugd’ Uitgeest: www.speel-
tuinuitgeest.nl.

Collecte Terre 
des Hommes
Uitgeest - De Vrijwilligersgroep 
Heemskerk van Terre des Hom-
mes organiseert in de week van 
23 t/m 28 juni weer haar jaarlijk-
se huis-aan-huis-collecte in Uit-
geest. 69 collectanten hebben 
hun medewerking toegezegd.

De opbrengst van de collec-
te zal volledig ten goede komen 
aan het in de lucht houden van 
de vliegende medische zorg, the 
Flying Medical Service, FMS, in 
Tanzania. 
Deze vliegende medische briga-
de is in 1983 opgericht en krijgt 
sinds 1999 steun van Terre des 
Hommes. Zij richt zich op arme 
mensen in de afgelegen gebie-
den in het noorden van Tanza-
nia, die geen toegang hebben 
tot medische hulp. Werkgroep 
Heemskerk wil 50.000 euro bij-
dragen aan dit project.

Voor meer informatie: mw. Pop-
ma, tel: 0251-235571. Wie een-
malig of periodiek een gift wil 
overmakenkan gebruik maken 
van Rabobank rekeningnum-
mer  32.62.14.232 of Postbank 
2772.381 ten name van Terre des 
Hommes, werkgroep Heems-
kerk. 

Slam! FM in 
discotheek Bobs
Uitgeest - Zaterdag 21 juni 
brengt Slam! FM een bezoekje 
aan discotheek Bobs in Uitgeest. 
Eén van de deejays van dit po-
pulaire radiostation komt de tent 
op zijn kop zetten met de groot-
ste hit van dit moment.
Slam! FM is een commercieel, 
landelijk radiostation dat gericht 
is op jongeren. De muziekkeuze 
bestaat voornamelijk uit dance-
muziek, afgewisseld met hits van 
nu. 

Discotheek Bobs is geopend 
vanaf 23.00 uur. Entree is 10,00 
euro met membercard en voor 
00.00 uur is de entree 6,00 euro.
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FC Uitgeest dames aanwezig op EK
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest zijn begin deze week te-
ruggekomen van een geweldige 
reis naar het EK in Bern (Zwit-
serland). eeper Shari Breetveld 
hield een dagboek bij.
Dinsdag 10 juni: We vertrokken 
met acht voetbaldames van FC 
Uitgeest naar het EK in Bern. Om 
23.15 uur stapten we uitgedost 
in oranje in de trein met nog een 
lange reis in het vooruitzicht. Na 
heel wat gezeul met tassen, dra-
matische overstappunten en een 
nacht tussen de zwervers op het 
station van Eindhoven, konden 
we de volgende morgen om 7.00 
uur in de bus naar Zwitserland 
stappen. Vooral de nacht op het 
station had ons heel wat avon-
turen opgeleverd; een irritante 
zwerver probeerde ons drugs en 
een zojuist gestolen fiets te ver-
kopen, vervolgens wilde hij een 
kampvuur gaan maken van onze 
haren zodat we ons op konden 
warmen en uiteindelijk kregen 
we een twee uur durende sere-
nade ter oren. 
Woensdagavond: Eindelijk aan-
gekomen op de EK-camping 
hadden we de tenten nog niet 
staan of het noodweer brak los. 
De regen kon ons er echter niet 
van weerhouden eens flink te 
gaan feesten in de feesttent met 
alle andere oranjefans, waarna 
we ’s nachts vermoeid en vol-
daan onze tenten indoken.
Donderdag: Het weer was nu 
beter. En na een dagje relaxen, 
hebben we onze sportieve kant 

ook even laten zien. Uitgedaagd 
door het tweede mannelijke elftal 
van Reuzel, gingen we een voet-
balwedstrijd aan. Vol van zich-
zelf begonnen de jongens aan 
de wedstrijd, maar al gauw lieten 
we ze een toontje lager zingen, 
1-0. Uiteindelijk wonnen we met 
3-1 en gingen we de rest van de 
week door het leven als dé voet-
balvrouwen.
Ook donderdagavond barstte het 
feest weer los. Dit keer met nog 
meer Hollanders, allemaal ge-
spannen voor de wedstrijd van 
morgen.
Vrijdag: Na ‘s ochtends eerst 
een fotosessie te hebben ge-
daan voor een Zwitserse krant, 
vertrokken we om 11.00 uur vol 
goede moed naar het centrum 
van Bern. Na een busreis van 45 
minuten en een flinke wandeling 
bereikten we der Bundesplatz, 
waar zo’n 15.000 Nederlanders 
klaar stonden om te gaan fees-
ten. Heel wat waves, polonaises 
en biertje verder begon om 16.30 
uur de optocht richting stadi-
on. Een gevoel van kippenvel om 
met zoveel oranjefans door de 
straten van Bern te lopen, aan-
gemoedigd door de eveneens 
oranjegekleurde Zwitsers. Voetje 
voor voetje schuifelden we voort 
en halverwege besloten we te-
rug te gaan naar der Bundes-
platz om de wedstrijden daar te 
gaan volgen op groot scherm. 
De 1-1 tussen Roemenië en Italië 
gaf ons goede hoop en om 20.45 
uur waren we met een drankje in 

de hand en een goede plek voor 
het scherm.
We werden niet lang in spanning 
gehouden, want al in de negen-
de minuut scoorde Kuijt het eer-
ste doelpunt. Heel Bern trilde op 
zijn grondvesten toen alle oran-
jefans juichten, schreeuwden en  
sprongen van geluk. Na nog een 
aantal mooie kansen gingen we 
met 1-0 de rust in. 
De tweede helft begonnen de 
Fransen sterk, maar toch konden 
ze Nederland er niet van weer-
houden de 2-0 te scoren. Weer 
barstte het feestgedruis los en 
de biertjes vlogen je om de oren. 
Je moest je best doen overeind 
te blijven tussen de springende 
menigte. Ook het derde en vier-
de doelpunt deed de oranjefans 
tekeer gaan vreugde.
Het geweldige doelpunt van 
Sneijder was een mooie afslui-
ting van de wedstrijd en deed 
het enige doelpunt van de Fran-
sen teniet gaan. We hadden ze 
dik ingemaakt!!
Trots op onze helden en hele-
maal gelukkig trokken we na 
de wedstrijd door de feestende 
oranjefans richting de bus, die 
ons terug naar de EK-camping 
bracht. 
Met een heerlijk en gerust ge-
voel konden we onze slaap-
zakken induiken; de poule des 
doods hadden we overleefd. We 
hebben een aantal geweldige 
dagen in Zwitserland gehad en 
willen Bern bedanken voor hun 
gastvrijheid.’

MHCU meisjes D1 Poule 
winnaar van toernooi
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
organiseerde Hockey club Hur-
ley in Amsterdam een toernooi 
voor de D-jongens en meisjes. 
De meisjes D1 van MHCU had-
den zich hiervoor ingeschreven. 
Het toernooi was verdeeld in vijf 
wedstrijden van 20 minuten, een 
strafballencompetitie en een mi-
niwedstrijd. 

Tegenstanders van de meiden 
waren onder andere teams van 
Pinoke, Hurley, Kraaien, die elk 
een of meer teams hadden af-

gevaardigd. Een begeleider van 
D1: “Alle gespeelde wedstrijden 
werden door onze meiden ge-
wonnen, alleen bij de miniwed-
strijd en in de strafballencom-
petitie konden wij de tegenstan-
der niet overtreffen. In het sterke 
deelnemersveld hebben de mei-
den van MHCU dus goed weten 
stand te houden en konden zij 
verdiend de beker mee naar huis 
nemen. Met een lekker zonnetje 
en goede verzorging door Hurley 
(complimenten aan de organisa-
tie) was dit een topdag.”

Amateurschilders zondag aan het werk-

Overzichtstentoonstelling 
cursisten de Nieuwe Kuil
 Uitgeest - Het was één grote 
verrassing voor de organisatoren 
van de jaarlijkse tentoonstelling 
van de Stichting de Nieuwe Kuil: 
Anneke Heijne, Joop en Fiene-
ke de Beer en Marion Tervoort. 
Natuurlijk zouden de vele cursis-
ten van genoemde stichting hun 
mooiste creaties binnen bren-
gen, zoals dat heet. Maar  hoe 
zouden die er uit zien en hoe 
creëer je een mooie presentatie 
qua vormen en kleuren? 20, 21 
en 22 juni is de tentoonstelling 
open voor het publiek.

Anneke Heijne: “Bij de stichting 
worden jaarlijks vele cursussen 
gegeven, zoals het afgelopen 
seizoen: aquarelleren; tekenen 
en acryl schilderen; olie en acryl; 
porcelein schilderen; boetseren; 
keramiek; patchwork en schilde-
ren met stukjes textiel. Er waren 
het afgelopen seizoen vele schil-
derlessen. Wij verwachten onder 
meer zo’n 150 schilderijen met 
daarnaast vele creatieve werk-
stukken, die tijdens de diverse 
cursussen zijn gemaakt. Dins-

dagavond alsmede woensdag en 
donderdag houden wij ons be-
zig met het inrichten. Wij hech-
ten veel waarde aan een passen-
de sfeer.” De tentoonstelling, die 
vrijdagavond start, maakt zater-
dag en zondag deel uit van de 
traditionele Limmer kunstfiets-
route, die voert naar een groot 
aantal ateliers en tentoonstellin-
gen in Limmen, Bakkum, Castri-
cum, Uitgeest en Akersloot. 
Een informatiefolder is te ver-
krijgen aan de balie van de bi-
bliotheken en in de gemeen-
tehuizen alsmede in het cultu-
reel centrum aan de Hogeweg 
8 te Uitgeest. Zaterdag 21 ju-
ni wordt de tentoonstelling mu-
zikaal opgeluisterd door het duo 
‘The O’Marrich’ met onder meer 
muziek uit Ierland. Zondag 22 ju-
ni kan men luisteren naar sfeer-
volle zang met gitaarbegeleiding 
van Bodhi Babyn. 

Zondag is een bijzondere dag. 
Vanaf 10.00 tot 15.00 uur kan men 
op verschillende mooie plekjes 
meekijken over de schouders van 

diverse amateurschilders. Zij ko-
men uit de wijde regio en schil-
deren in Uitgeest in de buiten-
lucht, zodat het publiek er getui-
ge van kan zijn hoe de verschil-
lende creaties tot stand komen. 
Om 15.30 uur worden alle teke-
ningen en schilderijen op de bo-
venverdieping van het cultureel 
centrum geëxposeerd. Het pu-
bliek mag een voorkeur uitspre-
ken om zodoende mee te bepa-
len welke kunstenaar in aanmer-
king komt voor de Publieksprijs.

Joop de Beer: “De overzichtsten-
toonstelling is ook een soort pro-
motie. Men ziet mooi werk van 
anderen en raakt gestimuleerd. 
Mensen, die in september wil-
len starten met een cursus kun-
nen zich tijdens het Manifestatie 
Weekend opgeven, om informa-
tie vragen of zij kunnen het nieu-
we gratis te verkrijgen program-
maboekje met een overzicht van 
de cursussen mee naar huis ne-
men. Ook kan men een cadeau-
bon met een bedrag naar keu-
ze voor een bepaalde cursus 

voor iemand kopen. Nieuwe cur-
sussen zijn: keramiek met gla-
zuur (nieuwe docent is Daph-
ne Luttge), Kunst op verken-
ning en (groot)ouder/kindercur-
sus met Margret de Reus. (Mar-
ga Wiersma).

Locatie: Cultureel Centrum, Ho-

geweg 8, Uitgeest. Openings-
tijden: vrijdagavond van 19.00 
tot 21.30, zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Teken- en schilderdag: 
zondag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Zie ook de website: www.de-
nieuwekuil.nl. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Commissie
Bezwaarschriften
• Hoorzitting Kamer I van de commissie 
bezwaarschriften Castricum op donder-
dag 26 juni vanaf 19.30 uur, gehouden 
in kamer 1.20
De agenda is te vinden op
www.castricum.nl actueel en agenda.

Vlag uit op
Veteranendag
De landelijke Veteranendag is dit jaar 
op 28 juni; Castricum houdt de eerste 
lokale Veteranendag een dag eerder en 
dus op vrijdag 27 juni. Alle veteranen 
die geregistreerd staan bij het vetera-
neninstituut, zijn door het college van 
burgemeester en wethouders uitgeno-
digd voor een bijeenkomst in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Aan hen is 
gevraagd om in veteranentenue / tenue 
de ville naar het gemeentehuis te ko-
men. Ter gelegenheid van deze dag is er 
ook een lokale Veteranenkrant gemaakt 
die deze week bij de Castricummers op 
de deurmat valt. Beide initiatieven van 
de gemeente Castricum zijn bedoeld 
om meer erkenning te geven aan de ve-
teranen in ons land en specifiek die uit 
onze gemeente. Wilt u ook uw waar-
dering laten blijken voor de veteranen? 
Laat dan op vrijdag 27 juni de nationale 
driekleur wapperen.

Muttathara al
25 jaar betrokken
Bij elkaar € 3.475.726,- is de afgelopen 
25 jaar door stichting Castricum helpt 
Muttathara besteed aan projecten in 
India. Zaterdag 8 juni was de opening 
van de feestweek ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de stichting.Bij 
deze gelegenheid in de grote zaal van 
Geesterhage onthulden voorzitter Hans 
Rook van Muttathara en burgemeester 
Emmens-Knol de oplossing van de prijs-
vraag, waarbij het publiek mocht raden 
hoe groot dit bedrag zou zijn. De bijna 
3,5 miljoen is een geweldige prestatie 
van de vrijwilligers, die zich zo lang voor 
Muttathara hebben ingezet.

Overhandiging eerste 
lespakket Srebrenica
Burgemeester Emmens kreeg afgelopen 
vrijdag in de Montessorischool Castricum 
het eerste lespakket “Het Drama van 
Srebrenica” aangeboden. Alle basisscho-
len en scholen voor voortgezet onderwijs 
in de gemeente Castricum ontvangen dit 
lespakket. 

Het eerste exemplaar is door burgemees-
ter Emmens overhandigd aan generaal 
b.d. Ad van Baal. Tijdens de val van de 
enclave van Srebrenica vervulde hij in 
de rang van generaal-majoor de functie 
van Plaatsvervangend Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten. Aan de presentatie 
werd ook meegewerkt door Dutchbat 
III-veteraan Jurrien Super. Hij maakte de 
val van de enclave Srebrenica op 11 juli 
1995 mee.

‘Srebrenica’ laat nog steeds diepe spo-
ren na, niet alleen in Bosnië maar ook 
in Nederland. In de Canon voor het ge-
schiedenisonderwijs is één van de vijftig 
historische vensters daarop gericht. Met 
Het Drama van Srebrenica bieden het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
en  het Landelijk Steunpunt Gastsprekers 
WO II-Heden het onderwijs de mogelijk-
heid op een verantwoorde wijze aan dit 
venster aandacht te besteden. Het is het 
eerste educatieve programma dat over 
dit onderwerp beschikbaar is. 

Tijdens de presentatie op de Montesso-
rischool Castricum vertelden Dutchbat 
III-veteraan Jurrien Super en Ad van Baal 
persoonlijke herinneringen over de val 
van de enclave op 11 juli 1995.

Nieuwe beschoeiing
Rembrandtsingel Akersloot
De gemeente Castricum is bezig met 
de vervanging van beschoeiingen in 
Akersloot. Dit jaar is de beschoeiing van 
de Rembrandtsingel aan de beurt. Deze 
wordt in zijn geheel vervangen, alsmede 
de damwanden en de plateaus. Ook 
worden de slechte delen van het trottoir 
opnieuw betegeld.
Door een gunstige aanbesteding kan een 
extra gedeelte van de Rembrandtsingel in 
het werk worden meegenomen. Er wordt 
vanaf het water gewerkt, waardoor mo-
gelijke schade aan het bestaande trottoir 
en bestrating tot een minimum wordt 

beperkt. Wel zullen de taluds enige tijd 
ontdaan zijn van gras.
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart 
en duren tot de eerste week van septem-
ber. Mogelijk heeft u geluidsoverlast ten 
gevolge van de werkzaamheden. Om de 
overlast in de vakantie tot een minimum 
te beperken is het project opgedeeld in 
drie fasen. Fase 1 duurt vier weken en 
moet voor de start van de bouwvakantie 
zijn afgerond. Na de bouwvakantie gaat 
men verder met fase 2 en 3. 
Voor meer informatie: de heer Y. Klok, 
projectleider, tel. 0251 661122.

Vervolg Economi-
sche Visie in raad
De bespreking van de Economische 
Visie van de gemeente Castricum 
krijgt een vervolg. Dit zal zijn tijden de 
raadscarrousel van donderdag 26 juni. 
Het eerste deel is op 5 juni besproken, 
het volgende deel wordt op 26 juni 
besproken. Daarna wordt bepaald hoe 
het vervolgtraject eruit gaat zien.



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
26 juni 2008

Wandel4daagse langs 
Gemaal en Kerkweg
Inwoners van Akersloot en Limmen kun-
nen op vrijdag 20 juni zo’n tweeduizend 
wandelaars door hun woonkern voorbij 
zien komen. Het zijn de deelnemers aan 
de tweede Plus Wandel4Daagse van  
Alkmaar die van 18 t/m 21 juni wordt 
gehouden. Voor dit evenement hebben 
4.200 wandelaars vanuit het hele land 
zich ingeschreven. Er worden verschillen-
de afstanden gelopen, variërend van 7,5 
tot 45 kilometer, een aantal afstanden 
wordt ook door nordic walkers afgelegd. 
De wandelaars van de 25 kilometer vol-
gen vrijdag een prachtige landelijke route 
door Akersloot. Zij komen via het Noord-
Hollandpad bij de Hoogegeest Akersloot 
binnen en lopen langs de sportvelden en 
tennisbanen naar het Gemaal 1879.
Het gemaal is voor de gelegenheid open 
van 9.00 tot 13.00 uur. De pleisterplaats 

is in Akersloot bij De Vriendschap.  Via 
het poldergebied vervolgen de wande-
laars hun weg. Bij het Hazelaantje komen 
de wandelaars Limmen binnen en lopen 
via de Schoollaan, Achterweg, Kerkweg 
en Kapelweg richting Heiloo.
De pleisterplaats in Limmen is bij De Bur-
gerij. Start en finish zijn bij het DSB-sta-
dion in Alkmaar.
Op de vierde dag worden de wandelaars 
op een sfeervolle manier binnengehaald 
met een feestelijke intocht door de bin-
nenstad van Alkmaar en de finish op het 
Waagplein in hartje centrum Alkmaar.
Inschrijven voor de vierdaagse is inmid-
dels niet meer mogelijk. Wij wensen de 
wandelaars een plezierig verblijf in onze 
gemeente toe. De wandelaars kunnen 
uw aanmoediging onderweg goed ge-
bruiken.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) treedt op 1 juli 2008 in werking, 
inclusief een bijbehorend complex van 
wet- en regelgeving. Dat houdt onder 
meer in dat de gemeente een structuur-
visie moet maken voor het gehele grond-
gebied van de gemeente met daarin een 
ruimtelijke visie op de leefomgeving voor 
de (middel)lange termijn en de hoofdza-
ken van het te voeren beleid. De struc-
tuurvisie wordt vastgesteld door de ge-
meenteraad en speelt een rol bij de inzet 
van een aantal grondexploitatie-instru-
menten waarvoor een grondslag in een 
structuurvisie is vereist. Voortaan dienen 
niet alleen voor het buitengebied, maar 
ook voor het gebied binnen de bebouw-
de kom bestemmingsplannen te worden 
vastgesteld. Voor gebieden waar geen 
ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, 
kan de gemeenteraad in plaats van een 
bestemmingsplan een beheersverorde-
ning vaststellen. De reikwijdte van het 
bestemmingsplan is verruimd, omdat 
de Wro meer ruimte biedt om regels 
van verschillende aard in bestemmings-
plannen op te nemen. Er kunnen onder 
andere regels over woningbouwcate-
gorieën, horeca en branches van detail-
handel in het bestemmingsplan worden 
opgenomen. Het rijk en de provincies 
kunnen ook zelf bestemmingsplannen 
(inpassingsplannen) vaststellen. Onder 
de nieuwe Wro is het ook mogelijk om 
van het bestemmingsplan af te wijken. 

De bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders om ontheffing c.q. vrijstel-
ling van het bestemmingsplan te verle-
nen, is ten opzichte van de huidige Wro 
beperkt. Indien het niet mogelijk is om 
via een ontheffing van het bestemmings-
plan af te wijken, kan worden gekozen 
voor een bestemmingsplanherziening of 
een projectbesluit.
De nieuwe regeling voor de planschade-
vergoeding wijkt op een aantal belangrij-
ke punten af van de huidige WRO. Deze 
wijzigingen hebben voornamelijk ten 
doel het aantal planschadeclaims en de 
hoogte van de planschadevergoedingen 
terug te brengen.
De digitale onderdelen van de Wro zul-
len niet op 1 juli 2008 in werking treden, 
maar op 1 juli 2009. De bestemmings-
plannen en andere planlogische besluiten 
dienen vanaf die datum digitaal te wor-
den gemaakt en beschikbaar te worden 
gesteld. 
Tot 1 juli 2009 blijven het digitale en het 
analoge plan naast elkaar bestaan. Na 1 
juli 2009 is het digitale bestemmingsplan 
het enige rechtsgeldige plan. Met de in-
voering van de nieuwe Wro wordt een 
overgangstermijn van vijf jaar opgeno-
men voor het actualiseren van bestem-
mingsplannen. Op 1 juli 2013 moeten er 
voor het gehele grondgebied van de ge-
meente up-to-date bestemmingsplannen 
gelden. Meer informatie over dit onder-
werp is te vinden op www.castricum.nl.

Raadscarrousel
Tijd  Onderwerp
19.30-21.00  Vervolg bespreking economische visie*
19.30-21.00   Vervolgbespreking nota grondbeleid en nota grondprijzen*
19.30-20.15  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
 a. Voorbereidingsbesluit Duinweg 3A Castricum
 b. Wijziging Legesverordening 2008
 c. Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoons-
  gegevens
 d. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 5 en 12 juni 2008
 e. Lijst van ingekomen stukken
 f. Lijst ter inzage gelegde informatie
 g. Lijst van toezeggingen en moties
 h. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad
20.15-21.00  Verordening cliëntenparticipatie WMO en Verordening
 tegemoetkoming kosten kinderopvang

21.00-21.30  Pauze  Begane Grond

Raadscarrousel
21.30-22.30  Vervolg bespreking beeldkwaliteitsplan Geesterduingebied*
21.30-22.00  Beroep Planschade Kerkweg-Noord te Limmen*
21.30-22.30  Beleid voor antenne-installaties

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30-  1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Besluitvorming
 a. Afwijzen verzoek opname in plan van scholen van Het
  Kleurenorkest
 b. Bezwaarschriften Wet Voorkeursrecht Gemeenten Limmen
 c. Wijziging Legesverordening 2008 (ovb uitkomsten carrousel)
 d. Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoons-
  gegevens (ovb uitkomsten carrousel)
 e. Beroep planschade Kerkweg-Noord te Limmen
  (ovb uitkomsten carrousel)
 f. Voorbereidingsbesluit Duinweg 3A Castricum
  (ovb uitkomsten carrousel)
 g. Klachtenverordening
 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opne-
men 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 ingespro-
ken. 

Agenda raadsactiviteiten 19 juni 2008
Tijd Onderwerp 
19.30-21.30  Evaluatie Raadsplein: workshop presidium en plaatsvervangend  
 voorzitters
21.30-22.30  Integraal accommodatieplan

Verkeersbesluiten 
Betreft:
1. Het reserveren van een parkeerplaats 
als uitgiftepunt voor autodate aan de Sta-
tionsweg te Castricum;
2. Inrichten van een parkeerplaats voor 
het laden en lossen van  goede ren 
door (vracht)auto’s ten behoeve van de 
winkels op de C.F. Smeetslaan, kern Cas-
tricum.
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegen-
verkeerswet 1994 en met inachtneming 
van de artikelen 3 en 12 van het BABW 
hebben burgemeester en wethouders be-
sloten:
- een parkeerplaats te reserveren op de 
Stationsweg, ter hoogte van het station, 
door middel van het plaatsen van bord 

E08 van bijlage 1 van het RVV 1990,  
voorzien van een onderbord waarop 
wordt vermeld autodate, zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende 
tekening;   
- een parkeerplaats in te richten voor 
het laden en lossen van goederen door 
(vracht)auto’s aan het einde van de bus-
halte ter hoogte van de winkels op de 
C.F. Smeetslaan te Castricum door middel 
van het plaatsen van bord E07 (laden en 
lossen t.b.v. winkels toegestaan) en zoals 
aangegeven op de bij dit besluit beho-
rende tekeningen. Voorts wordt hier een 
informatiebord met een plattegrond van 
de gemeente Castricum geplaatst.



AAngevrAAgde
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.
Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvra-
gen (licht)reclame en verzoeken om vrijstel-
lingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
040608 Hoek Sportlaan/Lageweide in Limmen
 Het realiseren van 4 vrijstaande woningen
050608 Provincialeweg 2 in Limmen
 Het uitbreiden van de schuur (legalisatie)
 Van Speykkade 13 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur
 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
 Het plaatsen van een erfafscheiding
060608 Dusseldorperweg 88 in Limmen
 Het plaatsen van een garage/hobbyruimte
 Esdoornlaan 11 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Oude Haarlemmerweg 18 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping, het   
 plaatsen van een dakkapel en het wijzigen  
 van de (achter)gevel
 Roemersdijk 13 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel
 Stierop 2 in De Woude
 Het plaatsen van een overkapping
090608 De Crimpen in Akersloot
 Het vervangen van de duikerbrug
 Ruiterweg 13 in Castricum
 Het uitbreiden van de berging
 Burg. Nieuwenhuysenstraat 17 in Limmen
 Het plaatsen van een serre
 Fien de LaMarstraat 46 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
100608 Silene 10 in Castricum
 Het plaatsen van een schutting
 Dorpsstraat 3-5 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning
 Planthove 2 in Castricum
 Het verwijderen van asbest
110608 Boekel 37 in Akersloot 
 Het vergroten van het bedrijfspand
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnvrAgen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 19 juni 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 2 weken ter inzage liggen.
Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Nuhout van der Veenstraat 1a in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 19 juni 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.
Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening
Buurtweg 20 in Akersloot
Het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van de 
Johannesschool.
Prins Hendrikstraat 40 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Koningsweg 78 in Akersloot
Het plaatsen van een veranda
Koningsweg 52 in Akersloot
Het plaatsen van een carport
Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening
Soomerwegh 1 in Castricum
Het realiseren van een indoor wasstraat
Rijksweg 51 in Limmen
Het plaatsen van een carport
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze 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 
besluiten genomen:
Bouwvergunningen
090608 Willem Lodewijkstraat 5 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Jacob Catsstraat 2a in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Koningsweg 34 in Akersloot
 Het plaatsen van een veranda
 De Wieken 19 in Akersloot
 Het plaatsen van een tuinhuisje en een
 veranda
100608 Julianaweg 12 in Akersloot
 Het uitbreiden van de berging
120608 Burg. Boreelstraat 1a in Castricum
 Het vergroten van de carport annex
 fietsenstalling
 Brakersweg 17 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Kastanjelaan 5 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Het Strengh 10 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Brakenburgstraat 11 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Oranjelaan 3 in Castricum
 Het vergroten van de dakkapellen
 Hogeweg 8 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Vaartkant 16 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Van Haerlemlaan 33 in Castricum
 Het wijzigen van de gevelbeplating en de
 kozijnen
 Sifriedstraat 30 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur
 Volkstuinencomplex Korte Brakersweg
 in Castricum
 Het plaatsen van een hobbykasje
 Bizetstraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuisje
 Buurtweg 45 in Akersloot
 Het plaatsen van een carport
 Geesterweg 1a in Akersloot
 Het uitbreiden van het bedrijfspand met
 een expeditieruimte en het verplaatsen van  
 de perscontainer
 Woude 6 in De Woude
 Het plaatsen van steigers en het inrichten  
 van het terrein
 Rooseveltlaan 44 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
130608 Mient 49 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Zonnedauw 4 in Limmen
 Het tijdelijk plaatsen van een noodstroom-
 aggregaat
Sloopvergunningen
090608 Visweg 85 in Limmen
 Het slopen van de woning, schuren en
 een kas
130608 Kerkweg 29 in Limmen
 Het slopen van een deel van de opstallen

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde 
besluiten dient binnen 6 weken na de datum van af-
gifte van het betreffende besluit te worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.
Evenementenvergunningen 
090608 Jaarmarkt Limmen
 Aan Winkeliersvereniging LOV is
 vergunning verleend voor het organiseren  
 van de jaarmarkt in de kern Limmen op
 25 juni 2008. 
090608 Bakkum Beach
 Aan het bestuur van Stichting Bakkum
 Beach Volleybal is vergunning verleend voor  
 het jaarlijkse toernooi op het strand op 21

 en 22 juni 2008 bij Bad Noord.
APV-vergunningen (overige)
 Activiteiten Winkeliersvereniging
 Castricum Centrum
 Aan het bestuur van Winkeliersvereniging  
 Castricum Centrum is vergunning verleend  
 voor het plaatsen van een muziektent en  
 het ten gehore brengen van muziek op de  
 hoek Burgemeester Mooystraat/Dorpsstraat  
 op 19 juni 2008 tot 22.00 uur.
 Avondwinkel Limmen
 Aan Albert Heijn Limmen VOF is onthef- 
 fing van de winkeltijdenverordening ver- 
 leend om de winkel aan de Vuurbaak te  
 Limmen op de zondagen geopend te hou- 
 den tussen 16.00 en 21.00 uur.
 Ontheffing sluitingsuur Handbalvereniging  
 Meervogels
 Aan handbalvereniging Meervogels ‘60 te  
 Akersloot is ontheffing van het sluitingsuur  
 verleend voor de nacht van 27 op 28 juni  
 2008 tot 02.00 uur.

Vergunning werkzaamheden aan het spoor (09-06-
2008)
Aan Structon Railinfra Randstad is ontheffing ver-
leend ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor 
te Castricum van 13 juni 2008 vanaf 23.00 uur tot 
maandag 16 juni 06.00 uur.

Bekendmaking gewijzigde vaststelling Bestem-
mingsplan “Bakkum”
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 26 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestem-
mingsplan “Bakkum” gewijzigd is vastgesteld door de 
gemeenteraad bij besluit van 3 april 2008.
Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling 
met hierin de gewijzigde tekst ligt met ingang van 19 
juni gedurende zes weken ter inzage in het gemeente-
huis, sector Ruimte aan de Zonnedauw 4 in Limmen. 
Inzage buiten kantooruren is mogelijk na afspraak met 
de heer B. Visser, 0251-661153. Daarnaast ligt een 
exemplaar van het bestemmingsplan ter inzage in de 
bibliotheek van Limmen.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Zee-
weg aan de noordzijde, de spoorlijn aan de oostzijde, 
de Vinkebaan aan de zuidzijde en de Professor Win-
klerlaan aan de westzijde. Het plan heeft tot doel het 
verouderde planologische regime te actualiseren. 
Gedurende de hierboven genoemde termijn van ter-
visielegging kunnen degenen die tijdig tegen het ont-
werpbestemmingsplan zienswijzen hebben ingediend, 
alsmede een belanghebbende die aantoont redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest destijds tijdig een 
zienswijze in te dienen, bedenkingen indienen tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan bij gedeputeerde 
staten van Noord Holland.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die be-
denkingen heeft tegen de wijzigingen/aanvullingen 
die bij de vaststelling zijn aangebracht. De beden-
kingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA 
Haarlem.
voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van het bepaalde in artikel 22 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat 
de gemeenteraad heeft besloten te verklaren dat een 
herziening van het bestemmingsplan wordt voorbe-
reid. Het gebied waarvoor dit besluit geldt, is gele-
gen tussen de Uitgeesterweg en de Rijksweg/N203 
(verlengde van het Hazelaantje) ten behoeve van een 
nieuw fietspad. 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op don-
derdag 19 juni 2008 en ligt vanaf die datum met de 
daarbij behorende voorstel en tekening voor een ieder 
ter inzage in het gemeentehuis, sector Ruimte, Zon-
nedauw 4 te Limmen.
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebben-
den op grond van de Algemene Wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de raad 
van de gemeente Castricum.

Castricum, 18 juni 2008


