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“Laten we trouwen m’n 
liefste, trouwen aan zee”
Bakkum – Ze hebben iets met het strand en de zee; Kees Tijburg en Corrie Rotmans. Ze ontmoetten  
elkaar op internet en maakten hun eerste afspraak op het strand van Bakkum. Daar vroeg Kees Corrie  
later ten huwelijk. Twee maal zelfs; een keer tussen neus en lippen door en toen dat niet overkwam nog 
eens wat serieuzer op het parkeerterrein. Corrie zei ja. Vrijdagavond trouwde het stel in strandpaviljoen  
Deining in aanwezigheid van familie en vrienden. Het was de allereerste keer in de gemeente Castricum  
dat de huwelijksvoltrekking plaatsvond op een vrij gekozen locatie. Eerder was het mogelijk te kiezen uit 
zeven verschillende plaatsen, maar daar zijn aanstaande bruidsparen nu niet meer aan gebonden. “Wij gaan 
trouwen en dansen aan zee”, aldus de trouwkaart en zo geschiedde het. 

Frustratie na verlies Oranje?
Vandalisme in Tuin Kapitein 
Rommel veroorzaakt chaos 
Castricum - In de nacht van 21 
op 22 juni zijn in de Tuin van Ka-
pitein Rommel diverse vernielin-
gen aangericht. De schade be-
stond ondermeer uit vernielin-
gen aan de plantenkas, het in 
de vijver werpen van tuinmeubi-
lair en houten beelden die speci-
aal voor de expositie op zondag 
werden tentoongesteld, bescha-
digen van border en vernielingen 
aan het hek. 
De vandalen kwamen waar-
schijnlijk binnen vanaf de ach-
terzijde van de horeca in de 
Dorpsstraat en verlieten de tuin 
aan de voorzijde door het klim-
men over een hek. De feitelijke 
schade zal waarschijnlijk enige 
honderden euro’s bedragen, de 
politie is nog bezig met het on-
derzoek. Het is nu al voor de der-
de maal dit jaar dat de zorgvul-
dig onderhouden Tuin van Kapi-

tein Rommel, waarbij naast het 
beheersteam talrijke vrijwilligers 
betrokken zijn, slachtoffer wordt 
van vandalisme.
Tijdens de Open Tuinendagen op 
zaterdag 21 en zondag 22 juni  
was de tuin extra lang geopend. 
De tuin stond in volle bloei, er 
waren met zorg gemaakte plan-
tenarrangementen te zien, ver-
kooptafels stonden opgesteld, 
overal waren zitjes om alles goed 
te kunnen bekijken en op zondag 
werd in de tuin kunst tentoonge-
steld. Na een succesvolle zater-
dag bleek bij de opening op zon-
dagmorgen dat vandalen grote 
schade hadden aangericht. 
Vermoed wordt dat de vernielin-
gen zijn ingegeven door het ver-
leis van Oranje. Met vereende 
krachten is de tuin op zondag-
morgen schoongemaakt en op-
nieuw ingericht. 

Schoolreisje van Jac. P. 
Thijsse eindigt in drama 
Castricum - Het schoolreis-
je van brugklassers van het Jac. 
P. Thijsse College is op drama-
tische wijze afgesloten. Inval-
docent Wouter de Groot, die de 
kinderen jaarlijks begeleidde, is 
plotseling overleden tijdens een 
stop op de terugweg in Eindho-
ven. Hij werd onwel en reanima-

tie mocht niet meer baten. De 
77-jarige Wouter de Groot kwam 
uit Egmond-Binnen en viel regel-
matig in als invaldocent. Eerder 
was hij corrector op een school 
in Schagen. Hij was bezig met 
een doctoraalscriptie. Verschil-
lende activiteiten op het Jac. P. 
Thijsse College zijn opgeschort. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 28 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 29 juni 10.00 uur: Woord- 
en communieviering m.m.v. ge-
mengd koor. Voorganger 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. 28 juni 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 29 juni Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
van Arkel. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 29 juni 10.00 uur: Hans van ’t 
Zand uit Alkmaar.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-

diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 29 juni 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 28 juni 19.00 uur: Eucharistie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger oud vicaris G. Geukers.
Zo. 29 juni 9.15 uur: Woord- en 
communieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor B. van 
Schie.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 29 juni 10.00 uur: Ds. 
Blaauw.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 28 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 29 juni 10.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger pastor H. 
Helsloot.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 27 juni 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Za. 28 juni 19.00 uur: Woord- en 
zangviering.
Zo. 29 juni 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo.

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.

Donderdag 3 juli: Poppenkast 
voor de kleintjes. 
Figuurzagen, maskers maken, 
schaken, bingo, sjoelen, tafel-
tennis, verftafel.

Donderdag 10 juli: Beestenboel. 
Gevarieerd programma: ‘Hoe ga 
je met dieren om?’

Donderdag 17 juli: Knutseloch-
tend. Figuurzagen, tegels be-

Parochie neemt afscheid 
van pastor Bill van Schie
Akersloot - In een goed gevulde 
kerk namen de parochianen van 
de Jacobusparochie afscheid 
van pastor Bill van Schie met een 
feestelijke viering. De vier koren 
lieten hun eigen geluid horen. 
Het feestelijke karakter van het 
geheel begon al met de vrolijke 
klanken van klokgelui, zoals dat 
klinkt bij feestelijke gebeurtenis-
sen. Pastor Bill heeft zich geliefd 
weten te maken in de vier jaar, 
dat hij de parochie van Sint Ja-
cobus Major gediend heeft. Door 
zijn hartelijke wijze van omgang 
met de mensen, zijn goed luiste-
rend oor en zijn betrokkenheid 
bij de parochianen en mensen 
op zijn pad.

Verschillende keren viel de naam 
van pastor Margot, de zeer ge-
liefde voorganger van pastor 
Bill, die door plotselinge overlij-
den een grote leegte achterliet. 
Op zijn eigen wijze heeft hij zich 

in korte tijd een plaats verwor-
ven in de gemeenschap en dui-
delijk is dat hij op handen gedra-
gen werd, zo bleek uit de hem 
toegezongen en toegesproken 
woorden.

Na de dienst verzamelden de 
kerkgangers zich op het plein 
voor de kerk, waar op ludieke 
wijze de in sierstenen neergeleg-
de Jacobsschelp werd onthuld. 
Het was een afscheidscadeau 
voor pastor Bill die voor zichzelf 
geen cadeau kon bedenken. Hij 
schenkt de versiering terug aan 
de parochiegemeenschap. 
Bij de receptie die volgde in de 
kerk, waarbij parochianen van 
de gelegenheid gebruik maak-
ten om de pastor nog een keer 
de hand te drukken, heeft hij nog 
heel wat attenties ontvangen.
Pastor Henk Hudepohl zal pas-
tor Bill opvolgen en geïnstalleerd 
worden op 28 september. 

De Jacobusschelp, het afscheidscadeau voor pastor Van Schie.

Castricum - De activiteiten van 
Vakantie Kindervreugd vinden 
plaats op alle donderdagochten-
den van 10.00 tot 12.00 uur in de 
grote schoolvakantie voor de la-
gere schooljeugd in dorpshuis 
‘De Kern’, Overtoom 15, te Cas-
tricum. De entree- of deelname-
kosten bedragen steeds één eu-
ro. 
Telefonische inlichtingen via no. 
0251-650198 of 655637

schilderen, kleien, werken met 
hout, doosjes versieren.

Donderdag 24 juli: Clownspro-
gramma. Flosje en Blosje maken 
grappen en grollen.

Donderdag 31 juli: Speelgoed-
markt in ‘de Kern’. 

Donderdag 7 augustus: Op weg 
naar China. Een vrolijk en spor-
tief besluit van de vakantiege-
noegens. 

Activiteiten  Vakantie Kindervreugd
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Strandbibliotheek van 
Castricum wordt geopend
Castricum aan Zee - Het is 
weer zover! Gratis boeken le-
nen aan de Hollandse kust. Net 
als vorig jaar kunnen bezoekers 
van de Noord-Hollandse stran-
den vanaf zaterdag 28 juni weer 
terecht in de strandbibliotheek. 
Een bibliotheek speciaal gevuld 
met leesvoer voor op het strand. 
De strandbibliotheek van Castri-
cum wordt op zaterdag 28 juni 
om 11.00 uur officieel geopend 
door wethouder Hes. De wet-
houder wordt tijdens de opening 
bijgestaan door de strandgeest 
Theodoor (Theo Braaksma). De-
ze strandgeest weet alles van de 
wind en de zee en luistert naar 
hun verhalen. Deze verhalen zit-
ten opgesloten in de strandbibli-
otheek en moeten worden be-
vrijd zodat iedereen er deelge-
noot van kan worden.
De strandbibliotheek van Castri-
cum is te vinden 100 meter links 
van de hoofdopgang, voorbij de 
Reddingsbrigade en de EHBO. 
De Castricumse strandbiblio-
theek bevindt zich in een aan-
geklede portocabin die gevuld is 
met een schat aan verhalen.
De collectie omvat duizend boe-
ken en andere materialen en be-
staat voor volwassenen vooral uit 
het populaire werk. Spannende 
detectives, streekromans en de 
populaire chicklits. Maar ook de 
nieuwste literaire tophits ontbre-
ken niet. Ook voor kinderen is er 
allerlei leesvoer te vinden in de 
strandbieb, veel strips en lees-
boeken. Voor de allerkleinsten is 
er een ruime keuze aan prenten-
boeken. Ook een kleine collectie 
Engels- en Duitstalige boeken 
ontbreekt niet.
In de strandbieb zijn niet alleen 
boeken te leen maar ook  popu-
laire tijdschriften. Libelle, Flair of 
Sportweek bijvoorbeeld en voor 
de jeugd zijn er onder andere de 
Donald Duck en Tina te vinden. 
Ook kranten zijn aanwezig in de 
strandbibliotheek.

Men kan in de strandbibliotheek 
nieuwe media als een e-Book en 
i-Pod uitproberen. Het elektroni-
sche boek, dat ook prima te le-
zen is met fel zonlicht, is gela-
den met allerlei leesboeken, zo-
als detectives, romantische ver-
halen en korte zeeverhalen.
De iPod staat al helemaal vol met 
muziek, films, video’s, luisterboe-
ken, podcasts en vodcasts. Dit 
jaar wordt in de strandbiblio-
theek extra aandacht geschon-
ken aan luisterboeken. Kinde-
ren kunnen een MP3-speler met 
daarop een luisterboek lenen.
Men leent een boek op ver-
toon van een legitimatiebe-
wijs en brengt het aan het eind 
van de dag weer terug. De uit-
leentermijn van een item is een 
dag. Men hoeft geen lid te zijn 
van een strand- of andere biblio-
theek. En… het mooie is, dat het 
helemaal gratis is.
De strandbibliotheek is zeven 
dagen per week geopend van 
11.00 – 17.00 uur (en bij mooi 
weer langer). Men kan er terecht 
vanaf 28 juni tot 24 augustus.
Leesbevordering en leesplezier 
staan op de eerste plaats. Maar 
de strandbibliotheek in Castri-
cum heeft meer te bieden. Daar-
om staat het ook bol van de ac-
tiviteiten in de strandbibliotheek. 
Voorbeelden hiervan zijn, een pi-
ratenfeest en een spetterfeest, 
spelen met de Wii Mario Kart, 
yogales, creatief bezig zijn met 
Juffrouw Klieder en Klodder en 
werken met een metaaldetector. 
Verschillende activiteiten worden 
georganiseerd in samenwerking 
met lokale organisaties.
Voor meer informatie over alle 
strandbibliotheken in Noord- en 
Zuid-Holland en Friesland kan 
men een kijkje nemen op www.
strandbibliotheek.nl. Hier is ook 
een volledig overzicht te vinden 
van alle activiteiten die in de ver-
schillende strandbiebs georgani-
seerd worden.

Wethouder Portegies in gesprek met het echtpaar Welboren van cam-
ping De Westert.

Wethouder Portegies 
bezoekt boerencampings
Castricum - In de gemeente 
Castricum liggen in alle woon-
kernen grote en kleine cam-
pings. Daarvan zijn de duin-
campings de grootste en waar-
schijnlijk meest bekende. Bin-
nen de gemeente zijn echter ook 
acht boerencampings gevestigd. 
Wethouder Portegies bracht vrij-
dag 20 juni een werkbezoek aan 
twee boerencampings: camping 
De Polle en camping De Wes-
tert. 
Camping De Polle is gevestigd 
op het Zuiderdijkje 5 in Bak-
kum-Noord. De camping is een 
nevenactiviteit van familie De 
Graaf, die naast de camping een 
melkveehouderij heeft. De mini-
camping wordt voornamelijk be-
zocht door recreanten in de leef-
tijd 50+. Zij worden aangetrok-
ken door de rustige omgeving 
van de camping en het uitzicht 
op de weilanden. 

Camping De Westert ligt aan de 
Rijksweg 1 in Limmen. De cam-
ping is eigendom van de fami-
lie Welboren, die eveneens de 
melkveehouderij als hoofdacti-
viteit heeft. Camping De Westert 
trekt naast senioren veel gezin-
nen aan. De kinderen vinden het 
geweldig om de koeien uit het 
land te halen, zodat ze gemolken 
kunnen worden. 
Beide campings beschikken over 
vijftien kampeerplaatsen. De be-
zetting is afhankelijk van het 
weer. Bij mooi weer bellen veel 
mensen tevergeefs bij de cam-
ping aan. De eigenaren zijn dan 
ook voorstander van uitbreiding 
van het aantal kampeerplaatsen 
naar 25. De mogelijkheid van 
uitbreiding is opgenomen in de 
economische visie, die donder-
dag 26 juni voor de tweede keer 
in de gemeenteraad wordt be-
sproken. 

Conquista vol eigenaardige 
geuren met The Garlicks live!
Limmen - Vrijdagavond is het 
dan zover, The Garlicks spelen 
in het Conquista Café (16+)! The 
Garlicks hebben beloofd dat ze 
Conquista op hun grondvesten 
zullen laten schudden van het 
feestgedruis door de spectacu-
laire show die zij zullen wegge-
ven.
The Garlicks is een verrassende 
coverband uit Limmen. De jon-
ge en energieke bezetting maakt 
van elk optreden een spektakel. 
Het enthousiasme van de band 
straalt over op een zeer breed 
publiek door de grote variatie 
aan nummers (Rolling Stones, 
Golden Earring, Red Hot Chili 
Peppers, Arctic Monkeys et ce-
tera.). 
De deur gaat om 20.00 uur open 
en de entree is helemaal gratis!
Op vrijdagavond is er in Club X-
tra (12 tot 16 jaar) open inloop.
Zaterdagochtend is er voor de 
Conquista kids (4 t/m 9 jaar) het 
Conquista kids kinderspektakel! 

Quizmaster Janneke heeft fan-
tastische prijzen. Slimmeriken 
kunnen hun kennis testen tij-
dens de spannende vragenron-
de en hun geluk beproeven bij 
de kinderbingo. 
Dit is de laatste activiteit voor dit 
seizoen en daarom sluit men het 
feestelijk af! De entree bedraagt 
slechts 1 euro.
Zaterdagavond is er in Conquis-
ta een spectaculair afsluitings-
feest!
Conquista heeft nu zomerstop 
tot september.

The Garlicks.

Castricum - Kinderen kunnen 
bij Toonbeeld aan veelzijdige ac-
tiviteiten deelnemen in de va-
kantie. 
Op dinsdag 1 juli wordt sprook-
jestoneel gemaakt onder leiding 
van ervaren dramadocenten. Van 
Assepoester tot de gelaarsde kat 
worden verwerkt in boeiende 
optredens. 
Woensdag 2 juli staat in het te-
ken van muziek en wel in  sal-
saritmen. De meest verrassende 
instrumenten worden hierbij ge-
bruikt. 
Op vrijdag 4 juli kunnen kinde-
ren meedoen aan het wervelen-
de Theater Spring met als thema 
Duizend en een nacht. 

Alle activiteiten zijn van 14.00 tot 
16.00 uur en zijn geschikt voor 
kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar. De kinde-
ren worden in leeftijdsgroepen 
ingedeeld. De middagen wor-
den afgesloten met een optre-
den voor ouders en vrienden. El-
ke activiteit kost 2,50 euro.  
Aanmelden voor de activiteiten 
kan bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefonisch van 13.30 tot 
15.00 uur van maandag tot en 
met donderdag: telefoonnum-
mer 0251 656562 en aan de ba-
lie van de stichting van 9.00 tot 
10.30 uur op alle werkdagen. Het 
adres is Geesterduinweg 5 in 
Castricum.  

Kinderactiviteiten in de 
vakantie bij Toonbeeld
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Veel thrillseekers naar eerste damwand

Wethouders geven start-
schot van Bakkerspleintje
Castricum - De motor zwol aan, 
de kop begon te trillen en het 
zakken van de twaalf meter lan-
ge damwand deed een ballon-
nenzee opstijgen. 
Deze officiële handeling ter ere 
van de start van het Bakkers-
pleintje werd door een combina-
tie van oude en nieuwe wethou-
ders gegeven. 
De drie (oud-)wethouders ston-
den model voor de lange weg 
die het project is gegaan. Nu de 
damwanden de grond in worden 
getrild, werd er door de vele ge-
nodigden getoast op een voor-
spoedige bouw. Kopers, om-
wonenden en belangstellenden 
lieten zich over de bouwplaats 
rondleiden. 
Hen werd uitgelegd hoe het 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-06-2008: Esmé Elisabeth Ma-
ria, dochter van M.O. Jurrjens en 
C.E.M. Reuser, geboren te Alk-
maar. 11-06-2008: Lea Mirthe, 
dochter van J.M. Hoffman en 
M.E. de Haan, geboren te Alk-
maar. 12-06-2008: Sanne, doch-
ter van B. Spil en K. van der 
Poorte, geboren te Alkmaar. 12-
06-2008: Lotte, dochter van B. 
Spil en K. van der Poorte, gebo-
ren te Alkmaar. 13-06-2008: De-
mian Kenneth, zoon van M.S.F. 
Olislagers en I.R. de Boer, ge-
boren te Beverwijk. 15-06-2008: 
Mathé Kai Yannick, zoon van N. 
Meijer en G. Meijer, geboren te 
Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
08-06-2008: Yaira Prema Sop-
hie, dochter van A.S.G. Woes-
tenburg en S.S. Blauw, geboren 
te Alkmaar. 08-06-2008: Vincent 
Ralph, zoon van M.J. Smith en F. 
Baak, geboren te Alkmaar. 18-
06-2008: Zoë, dochter van R.C.N. 
Schoon en T.R. Bovendorp, ge-
boren te Akersloot.

Wonende te Limmen:
07-06-2008: Amy Alyssia, doch-
ter van M.T.H. van Brest en S.C. 
Dijkstra, geboren te Alkmaar. 
09-06-2008: Siep Johannes Ja-
cobus, zoon van J.P.M. Seignette 
en J.C.M. van der Steen, geboren 

te Alkmaar.

Wonende te Bakkum:
08-06-2008: Hielke, zoon van S. 
Haasbroek en M. Koelstra, gebo-
ren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
17-06-2008: Min, Fredericus J. 
en Verduijn, Fleur M.M., beiden 
wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
13-06-2008: van der Wal, Johan-
nes L. en Keizer, Evelien A., bei-
den wonende te Velsen. 13-06-
2008: Stegink, Mathijs D. en de 
Graaff, Jannigje, beiden wonen-
de te Utrecht. 14-06-2008: Thijs, 
Johannes P. en Laan, Heidi, bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum: 
06-06-2008: Weijers, Catharina, 
oud 88 jaar, gehuwd met R. Kok, 
overleden te Alkmaar. 12-06-
2008: van Zon, Cornelia M., oud 
91 jaar, gehuwd geweest met J. 
Demmers, overleden te Castri-
cum. 13-06-2008: van der Meu-
len, Jelle A., oud 83 jaar, gehuwd 
met M. Catsburg, overleden te 
Alkmaar. 16-06-2008: Teunisse, 
Wilhelmina J., oud 61 jaar, ge-
huwd geweest met J. Kaptein, 
overleden te Limmen.

complexe bouwproject er begin 
2010 zal uitzien.
Feestelijke ballonnen sierden vo-
rige week de toegangswegen 
van Castricum. Er was dan ook 
wat te vieren. Na meer dan een 
decennium zoeken naar de juiste 
formule voor een nieuw dorps-
hart, was het zo ver dat de eerste 
damwand de grond in kon. Maar 
liefst 232 geïnteresseerden kwa-
men poolshoogte nemen op de 
bouwplaats. 
Zij genoten van de feestbor-
rel die geschonken werd, maar 
vooral de uitleg terplekke werd 
zeer gewaardeerd. Want hoewel 
de dag zuiver informatief was 
opgezet en niet tot doel had om 
appartementen te verkopen, wa-
ren er diverse belangstellenden 

die met het verkoopboek naar 
huis gingen.
Mevrouw Visser uit Castricum liet 
bij de uitgang weten dat zij ei-
genlijk alleen nieuwsgierig was. 
“Op de bouwplaats kreeg ik ech-
ter te horen dat de nieuwe be-
bouwing helemaal niet zo hoog 
wordt als ik dacht; ongeveer 
even hoog als het gebouw waar 
nu de Xenos in zit. En de gevel 
van dat pand wordt fraai aan-
gepast. Ik heb al gezien hoe dat 
kan opknappen, want dat pand 
van Mull vind ik ook prachtig ge-
worden. De makelaar heeft mij 
beloofd te bellen als het schets-
ontwerp van die nieuwe gevel 
klaar is, want dan wil ik er toch 
eens verder over praten.”
De overgrote meerderheid van 
de belangstellenden wilde ech-
ter gewoon eens weten wat er 
komen gaat. Parkeren, winke-
len en wonen is zo ingenieus in 
elkaar geschoven dat het niet 
eenvoudig te begrijpen is. “Hoe 
groot wordt het plein? Waar 
komt de ingang van de parkeer-
garage? Komt er ook zo’n mooie 
galerij als bij Mull?” waren maar 
een paar van de tientallen vra-
gen die op de vertegenwoordi-
gers van Hopman en Kuijs Rein-
der Kakes werden afgevuurd. 
Zo waren er mensen zeer verrast 
door de grootte van het toekom-
stige plein. Hadden zij nooit ge-
dacht dat er een aparte lift vanuit 
de parkeergarage in de Aldi uit-
komt, alleen maar om geen her-
rie van winkelwagentjes op het 
plein te hebben. De verspringen-
de gevels in vele kleuren onder-
scheidend metselwerk leek de 
meeste mensen van grote meer-
waarde. En sommigen zagen al 
voor zich hoe zij later met een 
kopje koffie op het terras op het 
nieuwe Bakkerspleintje zouden 
zitten.

Officiële opening van 
fietsenstalling Sokkerwei
Castricum -  Op vrijdagmorgen 
13 juni was het zover. De nieuwe 
fietsenstalling, voor de hogere 
groepen van de obs de Sokker-
wei, werd officieel in gebruik ge-
nomen. Na een korte toespraak 
van meester Pim, die heel blij 

was, dat de fietsenstalling er 
was gekomen, onthulde de wet-
houder van verkeer, John Hom-
mes, een verkeersbord met een 
fiets in het midden. Voordat hij 
het lint mocht doorknippen wil-
de hij ook nog een woordje te-

gen de leerlingen en aanwezi-
gen zeggen.
“De fietsen hadden tot voor kort 
hier geen behoorlijke plek, waar 
ze gestald konden worden. Ze 
werden tegen bomen gezet, of 
tegen het bushuisje of ze la-
gen in de modder. Ouders, leer-
krachten, MR, kinderen en om-
wonenden stoorden zich daar-
aan. Dus een behoorlijke fietsen-
stalling was hard nodig en nu is 
deze er en is iedereen blij! Het is 
een begin van een verdere ver-
betering voor de plaatsen in het 
dorp, waar fietsen gestald kun-
nen worden, op plekken waar 
dat nodig is. Per slot is ons dorp 
een echt fietsdorp.”
Daarna werd het lint doorge-
knipt en mochten de kinderen 
hun fietsen in de rekken zetten. 
De omgeving zag er meteen op-
geruimd uit! Een dankbare om-
wonende kwam bedanken. Ze 
vond het geweldig.
Met een kleine vertegenwoor-
diging uit de gemeente, die dit 
project gecoördineerd hadden, 
werd er nog nagepraat onder 
het genot van een kopje kof-
fie en gebak. Voor de kinderen 
was er ook een kleine traktatie, 
want de Sokkerwei had echt iets 
te vieren!

Laatste feest Dikkertje Dap
Castricum - Voor peuterspeelzaal Dikkertje Dap is de laatste week 
aangebroken. Op zondag 22 juni was de peuterspeelzaal het decor 
voor een knallend slotfestijn. Met een springkussen, twee clowns, bal-
lonvouwkunsten en allerlei lekkers was het voor de kids groot feest. Al-
le dappertjes, hun broertjes en zusjes én de ouders hebben zich prima 
vermaakt. Een hapje en een drankje van De Burgerij (Limmen) maak-
ten het geheel compleet. Het was een vrolijk einde voor een prachtige 
tijd op deze plek. Na de komende week is de peuterspeelzaal niet lan-
ger meer open, en kan iedere ouder die actief bij de opvang van zijn 
of haar peuter betrokken wil zijn zich melden bij Speelzaal De Spring-
plank, de Dorpsstraat 109 te Castricum. Daar gaat men enthousiast 
verder met de opvang van de peuters. 

Stank voor dank
Castricum - Maandagochtend 
16 juni werd de brandweer ge-
vraagd een kat uit de boom te 
halen aan de Tempelaerstraat.
Een van de spuitgasten klom 
via de takken naar boven en net 
voordat hij de kat in zijn nek-

vel kon pakken, sproeide  de kat 
uit angst een kleine hoeveelheid 
urine uit op het hoofd van de 
brandweerman.
Desondanks kon de spuitgast de 
kat pakken en veilig op de grond 
afleveren. 
Hier was dus echt sprake van 
stank voor dank.
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Zaterdag 21 juni. Na het rondje IJsselmeer zijn de ‘Kronendak-fietsers’ 
weer gearriveerd op de Alkmaarderstraatweg 59. Van links naar rechts 
Bas Steeman, Gert Hemelaar, Ronald Steeman, Vincent Brouwer en de 
jubilaris mevrouw Bertha Steeman-Beentjes.

Fantastische acties 
voor Het Kronendak
Castricum - Vrijdag 20 juni, ze-
ven uur ´s avonds, Alkmaar-
derstraatweg 59. Burgemees-
ter Aaltje Emmens-Knol pompt 
een binnenband zo hard op 
dat hij knalt: het startsein voor 
een non-stop tandemrace rond 
het IJsselmeer. Ronald Stee-
man, Gert ten Hemelaar, Vin-
cent Brouwer en Bas Steeman 
hebben met deze sportieve ac-
tie 4.500 euro bijelkaar ‘gefietst’ 
voor Het Kronendak, het gezins-
huis voor verstandelijk gehandi-
capten in Castricum.
Het initiatief kwam van Bert-
ha Steeman-Beentjes uit Cas-
tricum. Voor haar 70e verjaar-
dag wilde ze in plaats van ca-
deaus graag geld. En dat geld 
wil ze schenken aan een goed 
doel: Het Kronendak. Haar fami-
lie reageerde erg enthousiast en 
heeft allerlei acties op touw ge-
zet, met als klap op de vuurpijl 

de 24-uurs race rond het IJssel-
meer. De tocht van 399 kilometer 
werd afgelegd op de zogenoem-
de duofiets van Debby, één van 
de bewoonsters van Het Kronen-
dak. Zij is één van de twee meis-
jes die nu al bij Nico Bijman en 
Dorina van Beek wonen. Wan-
neer ze hun nieuwe huis gaan 
betrekken, komen er vier vaste 
bewoners en twee logeerkinde-
ren. Zelf hebben Nico en Dorina 
drie kinderen.

In totaal kon mevrouw Steeman-
Beentjes ruim 7.100 euro aan Het 
Kronendak schenken. “Ik vind 
het fantastisch wat de familie al-
lemaal rondom mijn verjaardag 
heeft georganiseerd’’, zegt ze en-
thousiast. “En wat een fantas-
tisch bedrag hebben ze bijelkaar 
gehaald. Ik ben echt heel trots.’’
En terwijl de Steemannen rond 
het IJsselmeer fietsen, werd er 

druk gewerkt in de tuin van Het 
Kronendak. Dat gebeurde door 
zo’n vijftien leden van de Rota-
ry Castricum, en nog tien ande-
re vrijwilligers. ’s Morgens waren 
ze door tuinarchitect en hove-
nier Cor Schermer ingedeeld in 
vijf teams om binnen een dag te 
werken aan een ‘extreme make-
over’ van de tuin. Er werd dop-
heide en klimop geplant als erf- 
afscheiding, een Engels hekwerk 
geplaatst, en onder leiding van 
hovenier Ed Schut - die de plan-
ten leverde - werden de bloe-
men en planten in de borders 
geplaatst.

“Ik vind Het Kronendak een heel 
fijn initiatief, kleinschalig en mid-
den in de samenleving’’, zei Aaltje 
Emmens-Knol, nu niet als burge-
meester, maar als lid van de Ro-
tary. “Het is goed dat wij met zo 
veel mensen hier aan de slag 
zijn. Zo dragen wij ons steen-
tje bij aan dit gezinshuis.’’ En ze 
duwde de grond van een clema-
tis aan.Het resultaat was aan het 
eind van de middag indrukwek-
kend. Een bouwplaats was ver-
worden tot een jonge tuin. De 
aanleg was mede mogelijk om-
dat veel mensen een bijdra-
ge hebben geleverd met de ac-
tie ‘breng Het Kronendak onder 
de pannen’. Hoeveel dit precies 
heeft opgeleverd, wordt in sep-
tember bij de officiële opening 
van het gezinshuis bekend ge-
maakt. 
De buren van Het Kronendak wa-
ren enthousiast. Zij waren door 
de nieuwe bewoners van de Alk-
maarderstraatweg 59 uitgeno-
digd om de fietsers van ‘De Kro-
nendak-tandem’ zaterdagavond 
– om stipt zeven uur - feestelijk 
te onthalen en daarbij ook een 
blik te werpen op de tuin en het 
verbouwde huis. “Het is een ver-
rijking van de buurt’’, zei één van 
de buren en proostte op Het Kro-
nendak. “Wij prijzen ons geluk-
kig met zoveel mensen die Het 
Kronendak een warm hart toe-
dragen’’, zei Nico Bijman aan het 
eind van de dag. 

Badmintonnen bij de
Jeugdvakantiecocktail  
Limmen - De Badmintonclub 
Limmen organiseert op woens-
dag 2 juli voor sportievelingen 
een wedstrijd badmintonnen 
met prijzen in Sporthal d’ Ente-
rij in Limmen. 
De activiteit is bestemd voor kin-
deren in de leeftijd van zeven tot 
en met tien jaar. Wie de sport 
badmintonnen niet beheerst kan 
toch meedoen. De ervaren be-
geleiders van de Badmintonclub 
leggen de fijne kneepjes van het 
badmintonnen haarfijn uit zodat 
winnen een fluitje van een cent 
wordt. 
De activiteit wordt van 14.00 tot 

16.00 uur gegeven en wordt ge-
organiseerd in samenwerking 
met de Jeugdvakantiecocktail. 
De kosten voor het badminton-
nen bedragen 2,50 euro inclusief 
een glaasje limonade.

Aanmelden voor de activiteiten 
kan bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefonisch van 13.30 tot 
15.00 uur van maandag tot en 
met donderdag: telefoonnum-
mer 0251-656562 en aan de ba-
lie van de stichting van 9.00 tot 
10.30 uur op alle werkdagen. Het 
adres is Geesterduinweg 5 in 
Castricum.  

Voorstelling van balletstudio 
Jacqueline Burger in De Beun
Regio - Op zondag 22 juni gaven 
alle leerlingen van balletstudio 
Jacqueline Burger uit Castricum 
weer een eigen balletvoorstel-
ling in theater De Beun in Heiloo. 
Deze werd zeer goed bezocht en 
het publiek was razend enthou-
siast. De meeste bezoekers wa-
ren vol bewondering voor de ar-
tiesten en de kostuums. Velen 
pinkten een traantje weg bij de 
optredens. Een oma was zelfs uit 
Aruba gekomen om het optre-
den bij te kunnen wonen. Er was 
volop variatie in klassiek, jazz en 
tap en vooral de oudere leerlin-
gen lieten een goed niveau zien. 
Bij de balletstudio worden sinds 
1995 klassieke-, moderne-, jazz- 
en taplessen gegeven voor kin-
deren vanaf vier jaar én volwas-
senen. De basis van de school 
wordt gevormd door een door-

dacht lessysteem waarbij de stof 
grondig wordt uitgewerkt en ple-
zier en discipline hand in hand 
gaan. Alle leerlingen zijn volgens 
niveau ingedeeld en krijgen veel 
individuele aandacht. Voor ge-

motiveerde latere starters of leer-
lingen die naar een auditie wil-
len toewerken is er een stoom-
cursus om snel kracht op te bou-
wen met klassiek ballet. De les-
sen beginnen weer in de eerste 
week van september. Voor infor-
matie kan men bellen naar 023 
- 5361009 in de ochtenduren of 
mailen naar bsjburg@zonnet.nl, 
website www.iskra.nl.

Gierzwaluw verlaat nest. Foto Gierzwaluwplatform Noord-Holland.

Gierzwaluwexcursie 
Castricum - Gierzwaluwen zijn 
fascinerende vogels die er een 
zeer bijzondere manier van le-
ven op na houden. Het groot-
ste deel van hun leven brengen 
ze door in tropisch Afrika, maar 
in de lente komen ze voor drie 
maanden naar ons land om dan 
op niet meer dan paar meter af-
stand van niets vermoedende 
slapende mensen te broeden. Op 
vrijdagavond 4 juli organiseert 
Landschap Noord-Holland in sa-
menwerking met het Gierzwa-
luwplatform Noord-Holland een 
rondleiding langs broedplaatsen 
van deze vogels in Castricum.
Gierzwaluwen zijn echte stads- 
en dorpsvogels. Toch zijn ze 
bij veel mensen niet bekend. 
Vreemd is dat niet. Gierzwalu-
wen hangen bijna hun hele leven 
hoog in de lucht en alleen om te 
broeden kruipen ze stiekem tus-
sen de mensen. Vaak vallen ze 
alleen op door hun scheervluch-
ten door de straten waarbij ze 
hun gierende geluid laten horen. 
De laatste jaren gaat het niet 
goed met deze bijzondere vo-
gels. Gierzwaluwen nestelen on-

der dakpannen of daklijsten van 
oudere huizen. Ze keren altijd 
naar dezelfde plek terug. Hui-
zen worden echter steeds beter 
onderhouden en onze moderne 
manier van bouwen biedt de vo-
gels  weinig kans op een nest-
holte. Naar schatting verliezen 
per jaar 10.000 paar gierzwalu-
wen hun nestplaats als gevolg 
van sloop, onderhoud of reno-
vatie. Daardoor nemen de vogels 
enorm in aantal af, maar hoe veel 
precies is niet bekend. De vogels 
zijn lastig te tellen want tellers 
staan niet te springen om mid-
den in een dorp met de verrekij-
ker naar huizen te turen.
Voor deze ene keer gaat men dat 
wel doen. Op vrijdag 4 juli kun-
nen mensen een rondleiding 
meemaken langs broedplaatsen 
in de dorpskernen van Castricum 
en Bakkum. Om 19.30 uur wordt 
er verzameld bij het kantoor van 
Landschap Noord-Holland, Kor-
te Cieweg 2a-6a in Castricum. 
Neem een fiets en een verrekij-
ker mee. De excursie duurt tot 
ongeveer 21.30 uur, is gratis en 
aanmelden is niet nodig.

Geslaagd
Akersloot - Aan het Murmellius 
gymnasium in Alkmaar is Nienke 
Blokker uit Akersloot geslaagd.

Geen krant ontvangen?

Bel 0251-674433
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De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

ook wilsbeschikking, nazorg en rouwhuiskamer

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www. aliceloeters.nl

Alice Loeters

De 
papierwinkel

Na de uitvaart is de drukte 
van het regelen niet voor-
bij. Nabestaanden moeten 
dan in de weer met ‘de pa-
pierwinkel’. Verschillende 
zaken moeten worden afge-
zegd, betaald of juist wor-
den geïnd: belastingzaken, 
verzekeringen, bankzaken, 
abonnementen etc.
Iemands hoofd staat daar 
echter niet naar. Kontakten 
aangaan met de verschil-
lende instanties is niet altijd 
gemakkelijk in een nog zo 
kwetsbare periode vlak na 
het overlijden. Niet ieder-
een bij de instanties heeft 
talent om met respect, inle-
vingsvermogen en eerbied 
om te gaan met iemand die 
net een dierbare heeft verlo-
ren. Meestal is het wel cor-
rect wat er wordt gezegd, 
maar is het o zo zakelijk. 
Bijvoorbeeld de vraag naar 
de overlijdensdatum kan 
voor de nabestaande al heel 
confronterend zijn. En dan 
maar niet te spreken van de 
onverwachte dingen die je 
kunt tegenkomen. Zo kreeg 
iemand een maand na het 
overlijden van haar dierbare 
een uitnodiging van de ca-
ravanclub voor een gezellig 
weekend. De vraag is of het 
was doorgegeven, op het 
goede adres etc., maar toch. 
Een steun bij het afhandelen 
kan de ‘Gids na overlijden’ 
zijn. Die wordt aangereikt 
bij het eerste gesprek met 
ons na het overlijden. De 
gids die halfjaarlijks wordt 
geactualiseerd is een vraag-
baak bij alles wat geregeld 
moet worden. Maar ook 
over het rouwproces is een 
verhelderend hoofdstuk te 
lezen.

In een van mijn nazorgge-
sprekken verzuchtte iemand 
dat hij die afhandeling van 
‘de papierwinkel’ als een 
gigantisch project ervaarde. 
‘Ik kan hier wel een bedrijfje 
in beginnen’ verzuchtte hij. 
Inmiddels zijn er allerlei 
bedrijfjes ontstaan die zich 
hierin specialiseren. Be-
drijfjes met treffende namen 
als: ‘Organizing Support’ of  
‘De Opzegdienst’.

Voor het rouwproces is het 
van groot belang dat de uit-
eindelijke afhandeling niet 
te lang duurt, omdat rou-
wen en de afhandeling van 
de praktische zaken vaak 
door elkaar heenlopen. Als 
er conflicten ontstaan in de 
afhandeling of dat er sprake 
is van een onjuiste bejege-
ning kan dat het rouwpro-
ces negatief beïnvloeden. 
De emotie boosheid door 
de machteloosheid hierover 
kan daarbij heel ver gaan. 
Gelukkig dat er nu naast te-
lefonisch-  en briefcontact, 
ook de mogelijkheid bestaat 
van emailcontact. Een boze 
email levert in ieder geval 
niet nòg meer boosheid op 
voor de nabestaande door 
bijvoorbeeld verdedigende 
antwoorden die zij niet wil-
len en kunnen aanhoren. 
Leve de email!

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452  

Voordelige 
rijbewijskeuringen  
voor 70-plussers 

De keuring wordt georgani-
seerd door bureau Regelzorg 
in samenwerking met R. Kloek, 
voormalig huisarts en kost 
30,00 euro.

Voor verdere informatie en 
aanmelding kunt u bellen 
naar het afspraken bureau 
van Regelzorg telefoon-
nummer 0251 - 205 913  
(tussen 09.00 - 12.00 uur). 

Omdat de beoordeling van de 
Eigen Verklaring door het CBR 
twee tot drie maanden kan du-
ren wordt geadviseerd om ten 
minste drie maanden voor het 
aflopen van de geldigheid van 
het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. 

Informatie over de procedure 
en wat u mee moet nemen 
vindt u op www.regelzorg.nl n 

Heeft u een medische keuring nodig voor het verlengen 
van uw rijbewijs b/E omdat u 70 jaar of ouder bent, of om-
dat u een medische aantekening heeft in uw rijbewijs?

Dan kunt u nu een afspraak maken voor een rijbewijs-
keuring d.d 27 juni in het Steunpunt voor Ouderen,  
van Oosten de bruynstraat 60 te Haarlem. De keuringen 
vinden maandelijks plaats (behalve in juli) iedere vierde 
vrijdag van de maand. 

Iedere maand presenteert Na-
tuurwegwijzer een activiteiten-
kalender met aantrekkelijke 
en gevarieerde uitstapjes in 
de regionale natuur. De acti-
viteitenkalender is bedoeld ter 
inspiratie en biedt slechts een 
selectie van het totale aan-
bod van activiteiten in de re-
gio. Voor het gehele aanbod  
kun je terecht op de website 
www.natuurwegwijzer.nl.

Deze website bevat een enorme  
hoeveelheid informatie over 
activiteiten, routes, bezoekers-
centra, natuur- en recreatie-
gebieden in Noord-Holland.  

De site is sinds deze winter 
geheel vernieuwd. Bezoekers 
kunnen nu sneller een activiteit 
of een route vinden. Ook is er 
een aantal extra handigheden 
toegevoegd voor een geslaag-
de dag in de natuur.
  
Natuurwegwijzer.nl is een 
initiatief van de Noord- 
Hollandse natuurbeheerders, 
Recreatie Noord-Holland en 
het IVN. Ze bieden bewoners 
van Noord-Holland en toeris-
ten één toegang tot alle activi-
teiten en voorzieningen. 

Op de website staan meer dan 
200 beschreven wandel-, fiets- 
en vaarroutes, 141 natuur- en 
recreatiegebieden, honderden 
evenementen, excursies en 

cursussen en 32 bezoekers-
centra en natuurmusea. 

Wilt u voor de komende maand 
een overzicht hebben van alle 
activiteiten in de buurt van 
uw woonplaats? Via de ver-
nieuwde Natuurwegwijzer kunt 
u heel eenvoudig een activitei-
tenkalender samenstellen. 

Zo levert een kalender voor de 
maand juli bijvoorbeeld een  
lijst op van bijna 80 leuke 
activiteiten in de natuur.  

Een ander handig hulpmiddel 
is de koppeling van de Natuur-
wegwijzer met Waarneming.nl. 
Door één klik kunt u zien welke 
dieren en planten er in een ge-
bied zijn gezien. 

Voor geïnteresseerden is er ook 
een mogelijkheid om zich te 
abonneren op een nieuwsbrief. 
Deze brengt regelmatig nieuws 
over de Noord-Hollandse  
natuur n

Alle groene uitjes 
op de vernieuwde 
Natuurwegwijzer



Recente krantenberichten 
gaan wat India betreft 
hoofdzakelijk over de 
stijgende economie. De 
groeiende middenklasse 
en de goed opgeleide bo-
venklasse (300 miljoen)  
beschikken thans over 
een koopkracht, gelijk 
aan die van Europeanen. 
Maar dat is maar 2% van 
de totale bevolking die 
momenteel wordt geschat 
op 1.1 miljard. Drie-
kwart (ruim 700 miljoen) 
woont echter op het plat-
teland. Door onder meer 
te weinig kennis kun-
nen boeren amper leven 
van hun bewerkte land.  
Velen verdienen gemid-
deld minder dan 2 1/2 US 
dollar per dag, een kleine 
helft zelfs minder dan 
één US dollar per dag. 
  
17% van de wereldbevol-
king woont in India. Als 
Nederlandse vertoeven 
in dit land betekent om-
schakelen in het kwadraat 
en je best doen om een 
totaal andere manier van 
denken en doen te begrij-
pen. Dat is moeilijk, want 
er zijn vele verschillen. 
Als je in de grote steden 
komt, zoals bijvoorbeeld 
de hoofdstad Delhi sta 
je versteld van het grote 
aantal mensen. Vóór je, 
achter je en opzij: je ziet 
overal mensen. Je ziet 
amper een boom of een 
mooie lucht. Het verkeer 
is chaotisch. Alles is ver-
stopt en over tien kilome-
ter kan je een uur doen. 
Als je een scooter hebt in 

India ben je al rijk. Maar 
die staan net als de auto’s  
al stilstaand te ronken. 
Sommige mensen, die de 
vuile uitlaatgassen willen 
vermijden, steken over 
met een lapje voor de 
mond. Je houdt honderd 
maal je hart vast als een 
man op één van de vele 
riksja’s even achteloos 
een hand uitsteekt en 
zich door het krioelende 
verkeer een weg baant. 
Naar verluidt hoeven de 
mensen geen rijexamen 
te doen, maar krijg je een 
rijbewijs als je een tijdje 
hebt gereden. Hoewel het 
wonderbaarlijk heel vaak 
goed gaat zijn er toch 
nog 10.000 verkeers-
doden per jaar in Delhi.  
  
Het straatbeeld
Maar het is niet allemaal 
negatief wat het straat-
beeld betreft. Het zijn de 
vrouwen, die het straat-
beeld kleurig en aantrek-
kelijk maken. Want de 
meeste vrouwen dragen 
nog altijd een sari met 
vaak een sjaal om het 
hoofd en een hele grote 
sjaal over de borst en de 
schouders. De sari’s zijn 
prachtig en allemaal ver-
schillend van kleur. En wat 
voor kleuren! Kleuren, die 
wij hier niet eens kennen, 
zoals dat hele bijzondere 
grasgroen. Verder zijn er 
paarse, rode, gele, fel-
blauwe en oranje sari’s, 
gemaakt van de mooiste 
stoffen. De mannen zien 
er verzorgd uit en dragen  
meestal een broek met een 

overhemd. Ook - maar   
in de minderheid - dragen 
mannen lange kaftans, 
met name in het spier-
wit. En dan - ook totaal 
vreemd voor ons - lopen 
er overal koeien los op 
straat zonder begeleider, 
dwars door het hectische 
verkeer heen. Koeien zijn 
heilig en worden naar 
omstandigheden goed 
gevoed. Ook zie je vaak 
magere straathonden. 
Weer een verschil: overal 
zie je zwerfvuil liggen. 
In de grote steden en in 
welk dorpje je ook komt 
- daar, waar de winkeltjes 
zijn - ligt overal vuilnis op 
de grond. Zijn wij trots op 
onze wegen, fietspaden 
en trottoirs, in India is 
het huilen met de pet op 
wat de infrastructuur be-
treft. Zelfs in winkelstraten 
waar bijvoorbeeld Benet-
ton en andere grootwin-
kelbedrijven zich hebben 
gevestigd zie je slechte 
wegen en bij de trottoirs 
moet je uitkijken. Stenen 
zijn altijd afgebrokkeld 
en geen stoep is hele-
maal gaaf. Wel zie je, met 
name in de buurt van de 
mooie grote hotels keurig 
aangelegde asfaltwegen. 
  
Een ander onbegrijpe-
lijk feit voor ons is wel, 
dat de Indiase mensen 
niet sociaal zijn. Zij we-
ten eenvoudigweg niet 
wat dat betekent. Geef 
iemand bijvoorbeeld wat 
geld en vraag of hij of 
zij dat met zijn vriend of 
haar vriendin  wil delen, 

dan zegt men: “Je geeft 
het toch aan mij.’ Vallen 
er allemaal goederen van 
een kar, niemand tussen 
al die mensen staat op om 
te helpen. Dan is daar het 
kastenstelsel. Officieel is 
het er niet meer en speelt 
het in de steden een min-
der grote rol, maar op het 
platteland weten de men-
sen feilloos bij welke kaste 
je behoort. Je hebt er vele 
met allerlei onderverde-
lingen, maar de voor-
naamste zijn in volgorde 
van belangrijkheid: 
1) de hoogste kaste: die 
van de brahmanen en de 
hoge ambtenaren; 
2) de krijgslieden en an-
deren en 
3) de handelaren en am-
bachtslieden. Behoor je tot 
de dalits, dan behoor je tot 
een zeer lage kaste, zoals 
een veger bijvoorbeeld. 
Word je ook maar één 
kaste te laag ingeschat, 
dan is men zeer beledigd. 
  
In India is ruim 80% Hin-
doe. Hindoes zijn extreem 
individualistisch en alleen 
op de eigen familie inge-
steld. Als men er de ruim-
te voor heeft, dan wordt 
er een klein kamertje in 
huis ingericht als gebeds-
ruimte. Soms wordt er drie 
maal per dag thuis gebe-
den en geofferd: een stuk-
je brood, een beetje fruit, 
enz. De Hindoes kennen 
vele goden en hun devotie  
ervoor is groot. Je staat 
verwonderd te kijken met 
hoeveel overgave zij ook 
bij de tempels bidden. Je 
probeert het te begrijpen, 
maar van deze religie met 
al die goden snap je niets. 
 De positie van de vrouw 
Waar vele Nederlanders 

nog de meeste moeite mee 
hebben is de positie van 
de Indiase vrouw. Hoewel 
er steeds meer huwelijken 
uit liefde worden geslo-
ten, worden in het over-
grote deel van India de 
huwelijkspartners door de 
ouders uitgekozen. Ook 
zie je in de kranten door 
ouders opgestelde adver-
tenties ter voorbereiding 
op een ontmoeting. Om 
een beetje te weten hoe 
de Indiase vrouwen er zelf 
over denken, geven wij 
enkele reacties weer. De 
41-jarige Gina: “In India 
is het een mannenwereld. 
Als je een meisje bent, 
is jouw vader de baas, 
ben je getrouwd, dan 
beslist de man en word 
je weduwe, dan beslist 
jouw zoon.” De 26-jarige  
Chiavvi: “Ik ben uit liefde 
getrouwd, maar ik ben 
vier jaar ouder dan mijn 
man: iets onoverkome-
lijks voor mijn ouders en 
schoonouders. Het heeft 
mijn man en mij drie jaar 
gekost om hen te overtui-
gen. Ik woon net als alle 
Indiase vrouwen bij mijn 
schoonfamilie in. Als mijn 
moeder stervende zou 
zijn, zou zij haar siera-
den naar Indiaas gebruik 
aan haar schoondochter 
geven, want vinden mijn 
ouders: het huwelijk van 
onze dochter - in India 
altijd een gigantisch feest 
- heeft ons al genoeg ge-
kost. Onroerend goed 
gaat altijd naar de zoons. 
Vrouwen in India zijn bij 
lange na niet zo vrij als bij 
jullie. Een man mag een 
vrouw publiekelijk nog 
niet over de pols aaien. En 
zelfs nu ik getrouwd ben, 
mag mijn man in het bij-

zijn van zijn ouders geen 
arm om me heen slaan.”  
  
Toekomst
Gezien al het bovenstaan-
de is het te verrassender 
dat men voorspelt dat In-
dia in de nabije toekomst 
fors vooruit zal gaan, 
met name op het gebied 
van de  broodnodige in-
frastructuur alsmede de 
exploitatie. Voorspellin-
gen geven aan dat India 
binnen tien jaar tot de 
vier grootse wereldecono-
mieën zal behoren. Wat 
de mobile betreft wordt 
die het viervoudige van 
ons gebruikt. Het heeft de 
maatschappij totaal ver-
anderd. Op visite bij een 
familie gaat de mobile 
de hele dag. Men wordt 
doorlopend gebeld door 
een tante, de man, die 
men toch iedere dag ziet, 
een zoon, enz., enz. 

De grootste bijdrage aan 
de groeiende economie 
is te danken aan de dien-
stensector, met name de 
IT en outsourcing (uitbe-
steding), thans goed voor 
35% van het bruto bin-
nenlands product. 35% 
van de mensen werkt in 
de industrie en de rest van 
de bevolking leeft van de 
magere inkomsten uit de 
landbouw. De grote ver-
andering van de laatste 
jaren is de groei van de 
middenklasse. En wan-
neer krijgen ook de arme 
mensen op het platteland 
het beter? Nieuwsgierig 
naar een oplossing zullen 
wij voor wat de toekomst 
betreft de nieuwsberich-
ten moeten volgen.

Marga Wiersma

Meeste mensen wonen op het platteland
India: groot verschil tussen rijk en arm

Een drukke winkelstraat in Jaipur (Noord-India).

In tegenstelling tot de Europese vrouwen zijn de benen van de Indiase vrouwen  
altijd bedekt.
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Orgelconcert in dorpskerk
Castricum - In de dorpskerk, 
Kerkpad 1 in Castricum wordt op 
maandag 30 juni een orgelcon-
cert gegeven door de organist 
Eric Jan Joosse samen met het 
Ouderkerks Kleinkoor onder lei-
ding van Ton Gerlof.
Eric Jan Joosse studeerde aan 
het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam, waar hij in 1983 het 
Praktijkdiploma Kerkmuziek en 
in 1985, als leerling van Albert de 
Klerk, zijn orgeldiploma behaal-
de. Daarna studeerde hij koordi-
rectie aan het Utrechts Conser-
vatorium bij Reinier Wakelkamp 
en Kerry Woodward.
Eric Jan Joosse is cantor-orga-
nist van de Amstelkerk in Ou-
derkerk aan de Amstel, vaste re-
petitor van C.O.V Amicitia Uit-
hoorn en onder meer dirigent 
van de Amstellandse Cantorij en 
het Franz Liszt Kamerkoor. Als 
clavecinist en organist werkt hij 
samen met diverse ensembles 
en koren. Eric Jan Joosse werkt 
als dirigent en als instrumenta-
list mee aan diverse radio- en tv-
programma’s. Naast zijn didac-
tische werkzaamheden als privé 
docent orgel, piano en improvi-
satie, verzorgt hij bij verschillen-

de instanties muziekcursussen 
en workshops.  
Het Ouderkerks Kleinkoor is op-
gericht in 1987 en heeft haar 
thuishaven in de Amstelkerk in 
Ouderkerk aan de Amstel. Het 
koor bestaat uit zo’n zestien 
amateurzangers -en zangeres-
sen, die vrijwel allemaal ook in 
andere koren zingen.  Een aantal 
leden en ook dirigent Ton Gerlof 
maakt al vanaf het begin deel uit 
van het koor. dEric Jan Joosse is 
de vaste organist/pianist van het 
Ouderkerks Kleinkoor. 
Er zullen enkele werken op het 
kabinetorgel worden gespeeld. 
Daarnaast zal het koor te beluis-
teren zijn, begeleid door het or-
gel of de vleugel.
Het repertoire van het orgelcon-
cert op 30 juni bestaat uit 19e 
en 20e eeuwse kerkmuziek uit 
Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Rusland van diverse compo-
nisten, onder andere S. Wesley, 
J.P. Sweelinck , J. Pachelbel en F. 
Mendelssohn Bartholdy.
Het concert vangt aan om 20.00 
uur. Kaartverkoop voorafgaande 
aan het concert in de kerk. De 
toegangsprijs bedraagt 5,00 eu-
ro. 

Grayhem Day & the Gaolers.

‘Primitive music’ op 
Radio Castricum 105
Castricum - Donderdag 26 ju-
ni  is er in de special van het pro-
gramma ‘Special Edition’ van 
Carry Munter aandacht voor de 
zogenaamde Primitive music. Dat 
is muziek die teruggrijpt naar de 
jaren ‘60 en die men dus ook Re-
tro Beat zou kunnen noemen.
Er zijn momenteel veel bands 
die zich door de beatmuziek uit 
de sixties hebben laten inspire-
ren. In Rotterdam vindt er van 25 
tot en met 29 juni zelfs het vijf-
de ‘Primitive! International Ga-
rage Festival’ plaats, met onder 
andere The Outsiders, The Wog-
gles uit Amerika, Grayhem Day & 
the Gaolers uit Engeland, en The 
Stems uit Australië! Meer infor-
matie over dit festival is te vinden 
op www.primitive-festival.nl. Het 
wordt in Rotterdam gehouden in 
jongerencentrum Waterfront aan 
de Boompjeskade. 
Verschillende van de bands, die 
daar optreden zullen te horen 
zijn in Carry Munter’s program-
ma Special Edition dat elke don-
derdag tussen 18.00 en 19.00 uur 

te beluisteren is via Radio Castri-
cum 105. 

De frequenties van deze zender 
zijn:  105.0 FM in de ether, tot ver 
in de regio, 104.5 FM op de kabel 
(Bakkum, Castricum), 89.0 FM 
(Akersloot, Limmen, De Woude) 
en wereldwijd via een livestream 
op www.castricum105.nl.

Bijeenkomst in 
Mantelzorgcafé 
Castricum - De bijeenkomst  
van het Mantelzorgcafé vindt 
plaats op woensdag 2 juli in het 
Rode Kruisgebouw aan de Van 
Speykkade. Deze avond zal de 
heer Hopman, pastoraal mede-
werker in het Rode Kruis Zie-
kenhuis te Beverwijk te gast zijn.  
Aanvang 19.30 uur.  
Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg IJmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis de-
ze avond voor de mantelzorgers 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
Van Speykkade 61 te Castricum. 
De bijeenkomsten van het café 
zijn bedoeld voor deze regio. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den.

Christel Portegies in 
‘de 100 van Castricum’
Castricum - Wethouder Christel Portegies is de volgende gast in het 
radioprogramma ‘de 100 van Castricum’. Portegies is de eerste politie-
ke gast in het programma waarin opvallende inwoners van de gemeen-
te Castricum een uur lang worden geïnterviewd. In 1998 kwam zij op 
27-jarige leeftijd in de gemeenteraad als jongste raadslid in de geschie-
denis van Castricum. Zij is sinds twee jaar wethouder voor de VVD voor 
onder meer milieu, wonen en bouwen. Het interview met Christel Por-
tegies wordt uitgezonden op donderdag 26 juni tussen 21.00 en 22.00 
uur en herhaald op zondag 29 juni tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio 
Castricum 105. (foto: Combi Loek Anderson).

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+.  J.J. v.d. 
Nesstraat Bakkum: cyperse kat, 
witte bef, wit vlekje onder neus, 
voor witte voetjes, lichtkleurig 
bandje, schuw.

Dieren-
bescherming

Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding
Castricum - De collecte van het 
Nationaal Epilepsie Fonds - De 
Macht van het Kleine, die ge-
houden werd in de week van 26 
tot en met 31 mei heeft in de drie 
woonkernen het volgende re-
sultaat opgebracht: Castricum 
6.799 euro, Limmen 1.734 euro 
en Akersloot 1.614 euro.
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactivi-
teiten, het organiseren van bege-
leide vakanties voor mensen met 
epilepsie en individuele hulp.

Diverse activiteiten 
in de strandbibliotheek
Castricum - Kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar kun-
nen woensdag 2 juli van 11.00 – 
12.00 uur met een metaaldetec-
tor het zand rond de strandbibli-
otheek afzoeken naar kostbaar-
heden. 
Op zaterdag 5 juli tussen 14.00 
en 15.00 uur presenteert juf Ani-
ta Breetveld van basisschool de 
Toermalijn haar nieuwe boek ‘De 
gekleurde heks’ in de strandbi-
bliotheek. Het verhaal van ‘De 
gekleurde heks’ is geschikt voor 
kinderen van vier tot en met elf 
jaar. Anita Breetveld schreef de 
verhalen in eerste instantie voor 
haar leerlingen. Door de vele en-
thousiaste reacties van de kinde-
ren heeft ze besloten er een boek 
van te maken. Uiteraard zal Ani-
ta ook voorlezen uit haar boek, 
want voorlezen is één van haar 

grootste hobby’s. De liefhebbers 
van heksenverhalen zullen ruim-
schoots aan hun trekken ko-
men.
Zondag 6 juli is er de mogelijk-
heid om onthaastingslessen te 
volgen. Yogalerares Hilde van 
Wageningen biedt ter plekke een 
workshop aan die naadloos past 
in actuele thema’s als onthaas-
ten en ontspannen.
Van 10.30 tot 11.30 uur kunnen 
ouders met kinderen van drie tot 
en met zeven jaar een les vol-
gen. Later op die dag van 11.45 
tot 12.45 uur kunnen volwasse-
nen een poging wagen. Yoga oe-
fenen in de buitenlucht, diep in-
ademen en rustig uit ademen. 
Afwisselende oefeningen en 
ruimte voor ontspanning zijn de 
kenmerken voor een inspireren-
de yogasessie op het strand. 
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Sluiter en Van Lottum 
openen Biesterbos Open
Bakkum - De 52ste editie van 
het Biesterbos Open vindt plaats 
van 29 juni tot en met 6 juli op de 
banen van TC Bakkum. Het Bies-
terbos Open is het hoogste in-
ternationale junioren tennistoer-
nooi van Nederland. Deelnemers 
aan dit toernooi mogen niet ou-
der zijn dan achttien jaar. Dit ITF 
G2 toernooi is het hoogste inter-
nationale rankingtoernooi voor 
de jeugd in Nederland.

Sluiter en Van Lottum
De organisatie van het Biester-
bos Open heeft dit jaar voor een 
spetterende opening weten te 
zorgen. Maandagavond 30 ju-

ni zullen, de inmiddels gestop-
te proftennissers, Raemon Slui-
ter en John van Lottum op TC 
Bakkum een volle avond het pu-
bliek vermaken en officieel het 

Biesterbos Open 2008 voor ge-
opend verklaren. Naast Slui-
ter en Van Lottum komt de toe-
schouwer misschien ook wel in 
actie, want enkele zullen worden 
uitgedaagd voor een game tegen 
deze topspelers. 

Deelnemersveld
Wederom heeft het Biesterbos 
Open een sterke bezetting. De 
52ste editie kent, zowel bij de 
jongens als bij de meisjes, maar 
liefst veertien spelers/speelsters 
uit de top 200 van de internati-
onele wereldranglijst voor juni-
oren. 
Bij de jongens is de Rus Andrey 
Kuznetsov de hoogstgeklasseer-
de speler met een 54ste plaats 
gerangschikt, waar bij de meis-
jes de Kroatische Ajla Tomljano-
vic met een 67ste plek het deel-
nemersveld aanvoert. 
Opmerkelijk is de deelname van 
Marko Djokovic uit Servië, het 
jongere broertje van de nummer 
drie van de wereld bij de man-
nen, Novak Djokovic. 

Het programma voor het Biester-
bos Open ziet er als volgt uit:

Zondag 29 juni: 
Kwalificatie jongens en meisjes.

Maandag 30 juni: 
Kwalificatie jongens en meisjes 
dag 2

Maandagavond 30 juni vanaf 
18.45 uur:
Officiële opening Biesterbos 
Open door Raemon Sluiter en 
John Van Lottum

Vanaf dinsdag 1 juli zullen er ook 
avondwedstrijden worden ge-
speeld!

Dinsdag 1 juli: 
Start hoofdtoernooi jongens- en 
meisjesenkel

Woensdag 2 juli: 
Vervolg jongens- en meisjesen-
kel
Start hoofdtoernooi jongens- en 
meisjesdubbel
 
Donderdag 3 juli:
Achtste finales enkel en dubbel

Vrijdag 4 juli: 
Kwartfinales enkel en dubbel

Zaterdag 5 juli: 
Halve finales enkel en dubbel

Zondag 6 juli: 
Finales enkel en dubbel
Voor meer informatie: www.bies-
terbosopen.nl/.

Raemon Sluiter.

John van Lottum.

Afzwemmers in mei en
juni bij ‘de Witte Brug’
Castricum – Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor verschil-
lende diploma’s afgezwommen 
in zwembad ‘De Witte Brug’ te 
Castricum.
Op woensdag 28 mei hebben de 
volgende negentien kandidaten 
afgezwommen voor het A-diplo-
ma: Amal Ahmed Omar, Martijn 
van Bruinessen, Emma la Croix, 
Milan Dannenburg, Mila Dekker, 
Sterre Deylen, Isis van Druenen, 
Jeffrey Giling, Mees de Groot, 
Robin Heyneman, Matthies Koo-
le, Denise Pepping, Bart v.d. San-
de, Jennnifer v.d. Sande, Lianne 
Stel, Joris Verlaat, Lotte de Waal, 
Stijn Wieringa en Cillian Willems.
Op woensdag 4 juni hebben 
de volgende 29 kandidaten af-
gezwommen voor het B-diplo-
ma: Rafel Bakker, Tom v.d. Beek, 
Mees v.d. Berg, Dave Binken, 
Jasper de Boer, Nynke Groe-
nendijk, Florian Heevel, Wessel 
Hoeben, Nynke Hoogenboom, 
Ot Kingma, Kim Konijn, Meike 

Koomen, Bart Lagerweij, Milo 
Memedov, Lichelle Mogge, Irene 
Molenaar, Tony Molenaar, Mau-
rice Ooms, Niqui v/d Plaat, Yan-
nick Pijlman, Tijmen Remigius, 
Celine Schoon, Mark Spil, Lan-
ce Valk, Louise Verdi, Kim Ver-
molen, Jain Zonneveld en Lars 
Zuurbier.
Op woensdag 11 juni hebben de 
volgende vijf kandidaten voor de 
verschillende teddyberendiplo-
ma’s afgezwommen, voor brons 
zijn dit: Gaia Maria v.d. Brand, 
Manon Winder, Isa Wokke en In-
dy v.d. Zee. Voor Zilver was dit: 
Wouter Könst.
Tevens hebben op 11 en 13 ju-
ni de volgende zeven kandidaten 
voor het C-diploma afgezwom-
men: Alex Hanrath, Linde Kap-
pers, Annick Lute, Rachel de Rui-
ter, Nivard Steenkamp, Brechje 
v.d. Veer en Rosa Vergunst.
Op woensdag 18 juni hebben de 
volgende twee kandidaten voor 
Zwemvaardigheid 1 afgezwom-
men: Anna Havelaar en Denise 
Laan.

Erwin Krom clubkampioen 
van de BRC Kennemerland
Limmen - Wielrenner Erwin 
Krom uit Limmen heeft het  club-
kampioenschap van de BRC 
Kennemerland op zijn naam ge-
schreven. Erwin Krom versloeg in 
een felle eindsprint zijn clubge-
noot en goede vriend Fred Pronk 
uit Heerhugowaard. Jan Koper 
uit Heemskerk werd derde.  

De jubilerende vereniging (75) 
besloot dit jaar de wedstrijd niet 
op de gebruikelijke eerste paas-
dag te laten plaatsvinden van-
wege de steeds geringere op-
komst op deze dag. Dit besluit 
pakte goed uit. Zo’n 50 renners 
van de vereniging gingen van 
start in diverse categorieën. Er 

was veel publiek op de been om 
de renners aan te moedigen. Dat 
er hard werd gekoerst bleek wel 
uit het aantal afvallers vrij vroeg 
in de koers. Uiteindelijk vertrok-
ken Fred Pronk en Erwin Krom 
uit een kopgroep van vier man, 
waarna Erwin Krom op de meet 
Fred Pronk te snel af was. De er-
varen Jan Koper pakte een der-
de plaats. De avond werd afge-
sloten met de prijsuitreiking door 
de hoofdsponsor van BRC Ken-
nemerland, Ton Scholten, die 
de wisselbeker aan Erwin Krom 
overhandigde. “Ik merk dat mijn 
vorm elke week beter wordt maar 
dat ik kampioen van de vereni-
ging ben geworden vind ik wel 
fantastisch!”, aldus een blije Er-
win Krom. 
Eerder op de avond maakte ook 
de jeugd uit wie de sterkste ren-
ner van de vereniging is voor 
2008. Ook hier veel rennertjes 
aan de start. Uiteindelijk werden 
in hun categorie Teun Scholten,  
Bram Velthuis  en Luca Schrijen 
kampioen. Schrijen werd afgelo-
pen zaterdag zesde bij een sterk 
bezet NK wielrennen voor de 
jeugd in Oldenzaal. Bij de nieu-
welingen ging de overwinning 
naar Axel Koopman. Hij werd dit 
weekend twaalfde.

Biljartvereniging WIK
Sterke partij van Kees 
Baars tegen Gert Lute
Castricum - Drie series van drie, 
een van vier en een van vijf. Dat 
zette voor Kees Baars aardig zo-
den aan de dijk. Waren het vori-
ge week Peter Vos, Hein Kitsz en 
Gert Lute die goed aan de weg 
timmerden, deze week was dit 
met vijf punten extra voorbehou-
den aan Kees Baars en Gerard 
de Zeeuw. 
Kees staat voor negentien ca-
ramboles ingeschaald op het 
driebandenfront, maar er kwa-
men er na 40 beurten 28 uit-
rollen. Dan is het moyenne van 
0.700 en vijftien punten een mooi 
resultaat om op terug te zien. 
Gert kwam met 20 caramboles 
er net een tekort. 
Ook Gerard de Zeeuw ging het 
voor de wind. Hij deed het beter 
dan zijn tegenstander Wim Bal-
tus die met veertien caramboles 
maar zeven punten kon scoren. 
Gerard zat na zijn 18e beurt al 
op zijn aantal van tien, maar hij 
wist er nog vijf aan toe te voe-
gen. Dit betekent dat hij nu zij 
aan zij aan kop gaat met Piet 
Liefting met hetzelfde resultaat: 
negen gespeeld, 100 carambo-
les, 100 punten, 0.277 moyennes. 
Door de wat verlate start van de-
ze competitie en met de vakan-
tieperiode die voor de deur staat, 

zal het voor de wedstrijdleider 
niet eenvoudig zijn het wed-
strijdschema af te ronden voor-
dat begin september de nieuwe 
libre-competitie van start gaat. 
Het eindresultaat zal dan na een 
voor ieder gelijk aantal gespeel-
de partijen afhangen. Diegene 
die dan de meeste progressie in 
moyenne gemaakt heeft, zal dan 
als kampioen worden bestem-
peld. 
Siem Bakkum zag met twee par-
tijen zijn inspanning bekroond 
met negen en twaalf punten. Zijn 
progressie bedraagt na vijf par-
tijen 11.27 %. Jan Plug zat ook 
in de plus met acht caramboles. 
Jan was goed voor twaalf pun-
ten. 
Met vijftien caramboles kwam 
Hein Kitsz er twee boven zijn ba-
sisaantal uit. Een punt extra voor 
Hein dat hij wel kan gebruiken, 
want hij zit na acht partijen 7.5% 
onder het basispercentage van 
100. 
Tegenstandster Cynthia Slinger 
zag het niet meer zitten nadat 
zij de 32e beurt was gepasseerd 
met nog maar één gemaakte ca-
rambole. Maar met wat aanwij-
zingen kwam zij toch tot haar 
aantal van zes en dat geeft de 
burger weer moed. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433



pagina 26 25 juni 2008

Uitbreiding in jubileumjaar:
Drukkerij Bepa groeit

Bij drukkerij Bepa kan men te-
recht voor alle soorten druk-
werk. Dus of het nu gaat om vi-
sitekaartjes of briefpapier, een 
brochure voor het bedrijf of 
een poster, men kan altijd reke-
nen op snel en correct geleverd 
drukwerk. 
“Persoonlijke aandacht is on-
ze kracht’’, aldus eigenaar Hans 
Beentjes. De slogan liet hij ook 
op de bedrijfswagen zetten en 
is veelzeggend voor de werkwij-
ze van de drukkerij. Als 11-jarig 
jongetje liep Hans al rond in de 
drukkerij, die destijds werd ge-
leid door ‘Ome Arie’ Beentjes. Al 
bijna elf jaar zwaait Hans er nu 
zelf de scepter. Samen met zijn 
vrouw Ariane en de drukkers 
Adrie Heine en Koen Schavema-
ker vormt hij het gezicht van de 
zaak. “We zijn voortdurend aan 
het vernieuwen en verbeteren.’’
De zojuist gerealiseerde verbou-

Heemskerk - De naam van 
drukkerij Bepa is al 40 jaar een 
begrip in de IJmond. Het bedrijf 
maakt momenteel een groeipro-
ces door, waarbij de zojuist gere-
aliseerde verbouwing de aanzet 
vormt voor een uitbreiding van 
het machinepark later dit jaar. 
Met de aankoop van een nieu-
we vierkleuren drukpers kan in 
de toekomst nog sneller gele-
verd worden.

wing van het pand aan de Zaal-
berglaan 8h was nodig om ruim-
te te maken voor de nieuwe vier-
kleuren drukpers die het bedrijf 
in september hoopt te kunnen 
plaatsen. “Als die pers er staat 
kunnen we nog sneller leveren. 
Bij grotere opdrachten kan dat 
ons zelfs een halve dag tijdwinst 
opleveren!’’ 

Steeds vaker ontwerpen klan-
ten tegenwoordig zelf thuis hun 
drukwerk op de computer. Maar 
het eindresultaat moet er wel 
verzorgd uitzien en op dat mo-
ment komt drukkerij Bepa in 
beeld. “Thuis je eigen visitekaart-
je of folder ontwerpen en die hier 
digitaal printen, dat zie je steeds 
vaker”, vertelt Hans. “Maar wij 
hebben zelf ook een ontwerper 
in dienst, dus wij kunnen des-
gewenst ook het ontwerp ver-
zorgen. Zelfs het ontwerpen van 
een website behoort tot de mo-
gelijkheden.’’ 
Het persoonlijke contact tussen 
de drukker en zijn klanten vormt 
een belangrijke troef van druk-
kerij Bepa. Door mee te denken 
met de klant geeft men net dat 
beetje extra service dat door ve-
len zo gewaardeerd wordt.
Drukkerij Bepa, Zaalberglaan 8h 
te Heemskerk, tel. 0251-233644. 
Of kijk op www.bepa.nl voor 
meer informatie.

Bollen oogsten op traditionele wijze

Limmense Hortus rooit 
nog altijd met de hand
Limmen - Bij de bollenbedrijven 
is het momenteel razend druk. 
Het leeuwendeel van de bollen 
moet dezer weken zijn gerooid. 
Machines hebben het zware 
werk bij veel grote bollenkwe-
kers overgenomen. I
n de Hortus Bulborum in Lim-
men, ’s werelds unieke schatka-
mer van historische bolgewas-
sen, gaat dat nog altijd met de 
hand; zoals dat al eeuwenlang 
gebeurt. Op de knietjes in het 
zand, met traditioneel gereed-
schap. Opmerkelijk is het grote 
aantal vrijwilligers dat hand- en 
spandiensten verleent. De mees-
te vrijwilligers zijn vroeger bol-
lenkweker geweest en beheer-
sen de kneepjes van het am-
bachtelijk bollen rooien tot in de 
vingertoppen. 
Een tiental rooiers, waaronder 
bestuursleden Joop Zonneveld 
en Herman Neelissen, en diver-
se nieuwe vrijwilligers die zich 
in de afgelopen maanden heb-
ben aangediend, zorgen ervoor 
dat de klus in ruim een week is 
geklaard. 

Kwaliteit
Deze tijdrovende maar zorgvul-
dige methode komt de kwali-
teit van de bijzondere bollen al-
leen maar ten goede. Er treden 
zelden beschadigingen op, en in 
de uiteindelijke partijen zal men 
nauwelijks een ‘zure’ (zieke) bol 
aantreffen. Na het rooien gaan 
de bollen naar het bedrijf van 
voorzitter Piet Apeldoorn in Eg-

mond-Binnen, waar zij een week 
te drogen worden gelegd. Daar-
na verhuizen de bollen naar de 
stichting Proeftuin Zwaagdijk om 
te worden gepeld. 

In zijn algemeenheid verwacht 
het bestuur een normale oogst, 
zij het dat de in zijn algemeen 
wat minder sterke, doch zeer le-
gendarische, Rembrandttulpen 

het bollenvak met de teelt van 
deze krokussoort. 
Elk jaar wordt een compacte 
handelscollectie van een beperkt 
aantal historische tulpensoorten 
gekweekt. 
Deze vindt zijn weg, via een klein 
aantal gespecialiseerde ver-
kooppunten en exporteurs, naar 
bijzondere historische tuinen in 
binnen- en buitenland, waaron-
der Paleis Het Loo, en exclusie-
ve tuincentra en verzendhuizen 
in onder meer Duitsland, Dene-
marken, Zweden, Finland en de 
Verenigde Staten. 
 
Welkom
Hoewel de tuin formeel gesloten 
is, is het publiek welkom om te 

meer te lijden hebben gehad van 
de strenge nachtvorsten eind 
maart, begin april. De krokussen 
geven dit jaar een onverwacht 
goed resultaat. Speciaal de col-
lectie Crocus chrysanthus heeft 
tot laat zeer goed gebloeid. Iets 
wat geheel tegenovergesteld is 
aan de ervaring elders binnen 

kijken hoe men in vervlogen tij-
den bloembollen rooide. Naar 
het zich laat aanzien zal in de 
laatste week van juni, en de eer-
ste week van juli in twee perio-
des van twee dagen worden ge-
rooid. Hoogstwaarschijnlijk op 
donderdag 26 juni, en daarna op 
woensdag 2 en donderdag 3 juli. 

No Merci in Discovery
Castricum - Op zaterdag 28 juni is er live muziek in Discovery-ca-
fé! De band ‘No Mercy’ komt zijn metal sound laten horen. De band 
bestaat uit vier bandleden, Ben Visser (zanger/gitaar), Ben Richard-
son (gitaar), Chris Kiel-Clayton (basgitaar) en Lars Baltus (drums). No 
Mercy speelt de meest bekende metal songs zoals ‘Enter sandman’ 
van Metallica. Disc-Café, Dorpsstraat 2a in Castricum opent om 20.00 
uur en sluit om 00.00 uur, de entree is gratis. Voor meer info: www.no-
mercy-music.hyves.nl.

Sporters geven clinics op het
sportveld aan ‘het Korte Land’
Castricum - Ook dit jaar zal het 
in het begin van de zomervakan-
tie weer bruisen van sportactivi-
teiten op het sportveldje aan ‘Het 
Korte Land’ in Castricum. Net als 
in tien andere wijken in de re-
gio Haarlem geven sporters uit 
het hele land en uit het buiten-
land van 7-11 juli aan jongeren 
en kinderen sportclinics in voet-
bal, volleybal en basketbal. 

Onder de naam Sonrise organi-
seert een groot aantal kerken uit 
de regio Kennemerland dit pro-
ject samen met de christelijke 
sportorganisatie Athletes in Ac-
tion. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren vindt het dit jaar in 
de tweede week van de zomerva-
kantie plaats en niet in de eerste 
week. In Castricum wordt Sonri-
se georganiseerd door de Evan-
gelie Gemeente Castricum.
Op het veldje bij Het Korte Land 
zullen dit jaar sporters uit Neder-
land en Oekraïne iedere middag 
sportclinics geven van 14.00 – 
16.00 uur voor de kinderen van 
zes tot twaalf jaar. 

’s Avonds zijn er vanaf 19.00 uur 
wedstrijden en clinics voor jon-
geren van dertien jaar en ouder. 
Naast voetballen, basketballen 
en volleyballen kan men ook dit 
jaar weer streetdancen en ‘vlag-
gen’. Daarnaast is er ook weer de 
kans om iets creatiefs te maken. 
Elke dag is er een andere activi-

om zelf reacties en belevenissen 
te ‘posten’. 
Donderdagavond wordt Sonri-
se net als voorgaande jaren af-
gesloten met een buurtbarbe-
cue waar de hele wijk welkom 
is met een programma voor jong 
en oud. 
Op vrijdag 11 juli is er ’s mid-
dags voor kinderen van acht tot 
veertien jaar een groot afsluitend 
sporttoernooi waarbij teams van-
uit alle wijken in deze regio el-
kaar zullen ontmoeten. Dit sport-
toernooi zal in Haarlem worden 
gehouden op de sportvelden van 
THB. 
Als het mogelijk is, zal men ook 
dit jaar weer met een afvaardi-
ging vanuit Castricum hier aan 
meedoen. In de voorgaande ja-
ren is de Castricumse eer hoog 
gehouden door verscheidene 
voet- en volleybalteams. En niet 
zonder succes. De voetballers 
wisten beide jaren in de catego-
rien negen tot elf jaar hun poule 
winnend af te sluiten.
Voor meer informatie over Son-
rise kan men contact opnemen 
met Matthias en Linda ter Ma-
ten, tel. 06-13970207, thereal-
matthias@yahoo.com) of kijken 
op op de website: www.sonrise-
haarlem.nl. 

teit. Tijdens de pauzes is er wat 
te drinken en vertellen de spor-
ters iets over het christelijk ge-
loof. 
Meestal gebeurt dit in de vorm 
van een sketch. Elke dag kan 
men op www.sonrisehaarlem.nl 
foto’s en verhalen bekijken om 
nog eens na te genieten van de 
vorige dag. Ook is het mogelijk 
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Marieke Ozinga (clustermanager) en Frans le Fèvre ( manager He-
liomare revalidatie) nemen de nieuwe oefenkeuken van de afdeling 
Ergotherapie van Heliomare in ontvangst van Rick Martens en Rosa-
lie Roemeling van Martens Keuken onder grote dankzegging in ont-
vangst.

Martens keukens schenkt oefenkeuken

Op de afdeling Ergotherapie oe-
fenen onder andere patiënten, 
die aan een hersenbloeding, een 
ziekte of een ongeval een han-
dicap hebben overgehouden, de 
handelingen van alle dag. Vak-
groepcoördinator Suzanne Nies-
ten: ,,Dat is vaak een moeizaam 
proces, dat veel doorzettingsver-
mogen van de mensen vraagt. 
Als je jarenlang alles in je keu-
ken hebt kunnen doen, en je 
moet nu weer leren koffiezetten 
met één hand vanwege een half-
zijdige verlamming, is dat heel 
hard.’’
Rosalie Roemeling: ,,Je denkt 
daar niet bij na als je hoort dat 
iemand revalideert. Maar toen 
wij vorig jaar op de Open Dag 
van Heliomare rondliepen en in 
de oefenkeuken kwamen en je 
ziet daar aan de hand van een 
demonstratie door het personeel 
hoe ‘het’ werkt, dan besef je wat 
het van de patiënten vraagt.’’

Toen even later een medewerk-
ster van Heliomare zo maar in 
de showroom aan het Hoorne in 
Uitgeest kwam kijken naar een 
nieuwe keuken voor thuis, flap-
te ze eruit: ,,Tjonge, zo’n keu-
ken met veel laadjes en kastjes, 
dat zou wat zijn voor de mensen 
met rugklachten, die op onze af-
deling komen.’’ Rick en Rosa-

lie, praktisch zoals altijd: ‘Waar-
om veel laadjes en kastjes?’ ,,Pa-
tiënten willen over het algemeen 
maar één ding: zo gauw mogelijk 
naar huis. Hoe beter je met hen 
kunt oefenen de weg in de keu-
ken weer te vinden, des te snel-
ler kunnen ze weer naar huis, 
naar hun eigen vertrouwde om-
geving.’’
Van het een komt het ander. 
Rick Martens: ,,Wij hadden on-
ze showroom verbouwd en op-
nieuw ingericht en Heliomare 
vierde haar 75-jarig bestaan. Ro-
salie en ik zagen wel kans van 
ons feestje aan het Hoorne een 
feestje voor Heliomare te ma-
ken.’’ Uiteraard moest er bin-
nen het team van Martens Keu-
kens & Haarden nog even over-
legd worden, maar binnen een 
paar weken ging de telefoon bij 
Margreet de Wolf, de afdelings-
assistente van de ET: ,,Met Rosa-
lie Roemeling van Martens Keu-
kens, we doen het. We komen in 
jullie oefenkeuken een nieuwe 
keuken met alle gangbare ap-
paratuur erin plaatsen. We moe-
ten een en ander nog wel in on-
ze planning passen. De komen-
de weken hebben we de nodi-
ge plaatsingen van keukens in 
het boek staan. Maar wat in een 
goed vat zit, verzuurt niet! Onze 
jongens komen binnenkort wel 

Wijk aan Zee - Rick Martens en Rosalie Roemeling van Mar-
tens Keukens & Haarden Uitgeest brachten een bezoek aan 
het revalidatiecentrum van Heliomare revalidatie in Wijk aan 
Zee, waar een kennis van hen revalideerde. Een medewerk-
ster van de afdeling Ergotherapie van Heliomare bezocht de 
fraaie showroom van Martens Keukens & Haarden aan het 
Hoorne in Uitgeest. Zo op het oog twee losstaande gebeurte-
nissen. Maar ze leidden er samen toe, dat Martens Keukens 
deze week gratis een gloednieuwe oefenkeuken afleverde en 
plaatste op de afdeling Ergotherapie in Wijk aan Zee.

vast ‘inmeten’ en dan moeten 
we een tijd afspreken dat het ge-
beuren kan.’’
Het was even stil aan de andere 
kant van de lijn. Suzanne Nies-
ten: ,,Dat kan ik me wel voorstel-
len. Je krijgt niet elke dag zo’n 
aanbod. We zijn er dus erg rijk 
mee. Zo’n uitgave kunnen we 
binnen ons afdelingsbudget niet 
even regelen. Dat wordt meer 
passen en meten en uitsmeren 
over een paar jaar.’’
Rick Martens: ,,Passen en me-
ten is ons vak en van uitsmeren 
over jaren houden wij niet. Wij 
zijn meer van het doorhakken 
van knopen.’’
De keukenmannen kwamen – 
onder leiding van Leon Mar-
tens – langs en samen met de 
technische dienst van Helioma-
re werd een plan gemaakt dat zo 
veel mogelijk aan de wensen van 
de ergotherapeuten tegemoet 
kwam. 
Daarna kon de droomwens reali-
teit gemaakt worden. Leon Mar-
tens: ,,Dat plaatsen was best 
een uitdaging. Elk uur dat er 
geen therapie gegeven kan wor-
den kost geld en maakt dat de 
behandeltijd langer wordt. We 
moesten dus extra snel en toch 
efficiënt werken.’’ Suzanne Nies-
ten: ,,Maar dat kun je aan die 
vakmensen van Martens Keu-
kens wel overlaten.’’

Een paar maanden na het eerste 
contact konden Rick en Rosalie 
aan de afdeling ET van Helioma-
re de nieuwe oefenkeuken ‘over-
handigen’. ‘Wij zijn blij dat wij op 
deze manier een steentje mogen 
bijdragen aan het voorspoedig 
revalideren van de mensen hier’’, 
aldus Rick Martens.

Kermis breekt los in De 
Balken en Buona Sera!
Uitgeest - De kermis is in aan-
tocht! Van 5 tot en met 9 ju-
li heeft Live Café de Balken en 
Bar Dancing Buona Sera Uit-
geest een spetterend program-
ma op de agenda staan. Zater-
dagmiddag begint de kermis met 
een groot feest voor de kleintjes. 
De kinderdisco begint om 15.30 
en duurt tot 17.30 uur. De entree 
is gratis. 
Zaterdag trapt de allround top-
formatie Shoreline af in De Bal-
ken. Op het buitenpodium van 
Buona Sera speelt Liever Live. 
Zondag om 15.00 uur begint de 
kermis met een kleine zeskamp; 
kratten stapelen, bezemrace en 
dit jaar voor het eerst het ouder-
wetse steen werpen. Deze mid-
dag wordt muzikaal ondersteund 
door de lokale topper Rocky. 
Rocky treedt op vanaf 16.00 uur.  
Zondags speelt traditiegetrouw 
de Uitgeester band Trio Tjoe en 
Jeroen in De Balken. Op het bui-
tenpodium van Buona Sera be-
gint om 17.00 uur een optreden 
van Paradise. 
Voor de vroege vogels onder 
kermisgangers van Uitgeest en 
verre omstreken gaan de deu-
ren maandag om 7.30 uur open 

en begint om 8.00 uur een gra-
tis ontbijt. Trio Tjoe en jeroen zijn 
van de partij en tot 12.00 uur 
kost het bier 1 euro. Er worden 
allerlei gezellige activiteiten ge-
organiseerd. 
Maandagavond staat de loka-
le rockband Mindfield in De 
Balken. In Buona Sera staat de 
maandagavond vooral in het te-
ken van de liedjes uit Amster-
dam. De man die dit perfect kan 
en met een spetterend optreden 
is niemand minder dan Peter 
Beense. Dinsdag komt voor de 
eerste keer de band A’s Choice 
naar De Balken en in Buona 
wordt een Volendamse avond 
gevierd met de band de 3JS. In 
het voorprogramma staan twee 
lokale toppers op het podium: 
Rockey en Erwin de Wit. Kaarten 
zijn nu verkrijgbaar aan de bar of 
kassa. De kaarten kosten in de 
voorverkoop 5,00 euro per stuk 
en aan de deur 7,50 per stuk.  
Zoals de traditie wil zal woens-
dag het Noord-Hollandse trio 
Paradise in De Balken optreden. 
De laatste dag van de kermis zal 
bij Buona Sera worden afgeslo-
ten door de topband Bad Medi-
cine. 

Open tuindagen Bickershof
Heemskerk - Op 28 en 29 ju-
ni  zijn op het tuincomplex Bic-
kershof van amateurtuinvereni-
ging Tot Ieders Genoegen (TIG), 
Noorddorperweg 20 in Heems-
kerk open tuindagen. 
Het tuincomplex is op die dagen 
vrij toegankelijk voor het publiek. 
Naast uitleg over de prachtige 
tuinen tonen de amateurtuinders 
van Bickershof en De Akermaat 
hun nevenhobby’s. De kantine is 

het middelpunt van de activitei-
ten. Ineke Ligtermoet–Hogenstijn 
uit Castricum tekent portretten.
Op deze dagen kan men voor 
15,00 euro zichzelf laten vereeu-
wigen. Kijk ook op www.portret-
pagina.nl. 

Voor de kinderen van 8 tot 12 
jaar wordt op het tuincomplex 
een puzzeltocht georganiseerd 
en er is een springkussen. 

Geweldplegers 
aangehouden
Uitgeest - Politiemensen wer-
den zaterdag rond 3.00 uur door 
medewerkers van een horecage-
legenheid aan Westerwerf aan-
gesproken. Ze vertelden dat ze 
kort tevoren zonder enige aan-
leiding door twee mannen wa-
ren mishandeld. Eén van de me-
dewerkers had een stomp in zijn 
gezicht gekregen en had daar-
door een gescheurde lip en een 
gezwollen gezicht, de ander was 
met een glas op zijn hoofd ge-
slagen en had daardoor een flin-
ke snee in zijn hoofd. 

De verdachten waren naar bin-
nen gegaan maar zijn door be-
veiliging van het bedrijf naar 
buiten gehaald en aangehou-
den. Het waren twee mannen 
uit Heerhugowaard van 18 en 20 
jaar. Ze zijn meegenomen naar 
het bureau en daar is proces-
verbaal tegen hen opgemaakt.

Popkoor SurpriSing naar 
Hongarije; mannen gezocht
Uitgeest - SurpiSing gaat toe-
ren naar Hongarije! In septem-
ber 2009 zullen tachtig leden 
deelnemen aan deze reis, waar-
bij de zustergemeente van Uit-
geest, Pincehely, aangedaan 
wordt. Maar ook in Boedapest 
zal SurpriSing te horen zijn! 

Het koor gaat na de zomervakan-
tie volop aan de slag om dit eve-
nement tot een succes te maken. 

Popkoor SurpriSing heeft op dit 
moment zo’n negentig leden en 
zij kan nog mannenstemmen ge-
bruiken. 
Mannen die graag zingen wor-
den daarom uitgenodigd eens 
een repetitie bij te wonen. het 
repertoire is gevarieerd en ei-
gentijds. 
Bel voor informatie met Yvon-
ne Veldhuis tel. 820625 of mail: 
voorzitter@SurpriSing.nl. 

Gevangenen en God
Uitgeest - Jaarlijks zitten zo’n 
74.000 mensen vast in de Neder-
landse gevangenissen. 35% roept 
daarbij de hulp van een pastoraal 
werker in. Wat doen die pastores 
daar? Waar gaan de gesprek-
ken achter tralies over en wat 
hebben deze boeven met God? 
Daarover gaat het in de heden-
daagse viering op 28 juni van 

Kerk in Beweging. Joop Bos is 
als gastspreker uitgenodigd. 
Zelf werkt hij al jaren als ge-
vangenispastor in De Koepel in 
Haarlem. Tijdens deze viering 
zal hij over zijn eigen ervarin-
gen vertellen. De viering wordt 
gehouden in de rk-kerk in Uit-
geest en begint om 19.00 uur. 
De muziek wordt verzorgd door 
het jongerenkoor Sound of Life.
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Met verstand naar gevoel 
kijken; een cursus voor 55+ 
Castricum - Wegens succes or-
ganiseert de Stichting Welzijn 
Castricum de cursus RET in de 
tuin van Kapitein Rommel. De 
cursus is bedoeld voor mensen  
van 55 jaar en ouder die regel-
matig last hebben van gevoelens 
als boosheid, angst, depressivi-
teit, schuld of schaamte. 
In deze cursus wordt geleerd hoe 
men deze emoties om kan bui-
gen naar effectievere emoties.  
De basis van de cursus is ge-
legen in de Rationele Emotieve 

Training (RET). De cursus wordt 
zes maal op de dinsdagmorgen 
gegeven van 9.45 tot 11.45 uur in 
de tuin van Kapitein Rommel. De 
start is op 12 augustus, cursus-
leidster: Simone Koole-Snijders. 
Kosten: 75,00 euro. Dit is inclu-
sief cursusmateriaal en exclusief 
koffie/thee, exclusief het werk-
boek. 
Bel voor meer informatie naar 
Ingrid Wellen van de Stichting 
Welzijn Castricum telefoon 0251-
656562. 

Inbraak, getui-
ge gezocht
Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 22.50 uur werd in-
gebroken in een woning aan de 
Burgemeester Lommenstraat in 
Castricum. De inbrekers namen 
uit de woning een flatscreen 
weg. Ook werd de woning door-
zocht. 
Twee meisjes, die in een speel-
tuintje zaten te praten, zagen 
twee mannen met een flatscreen 
over straat lopen. Zij zagen ook 
dat de televisie in een auto werd 
gelegd en dat de mannen hier 
mee weg reden. De verdachten 
konden echter niet meer worden 
achterhaald. 
Volgens de verklaring van de ge-
tuigen moet er nog een man ge-
tuige zijn geweest van de twee 
verdachten en de televisie. Het 
gaat om een man die zijn hond 
aan het uitlaten was. 

De politie verzoekt met name de-
ze getuige contact op te nemen 
met de politie in Castricum, tel.: 
0900-8844. 

Verkeersonge-
val met letsel
Castricum - Donderdag rond 
19.00 uur vond er nabij de krui-
sing Laanacker-Cieweg een aan-
rijding plaats tussen een 61-jari-
ge bestuurder van een auto uit 
Castricum en een 78-jarige man 
op een fiets, eveneens uit Castri-
cum. De automobilist en de fiet-
ser reden beiden over de Cieweg 
in dezelfde richting. Ter hoogte 
van de kruising sloeg de fietser 
plotseling linksaf en kon de au-
tomobilist de man niet meer ont-
wijken. 
De fietser kwam ten val en zijn 
schouderblad en een rib. 
Hij is per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis in Alkmaar 
en daar opgenomen.  

Agent ontslagen
Alkmaar - Een 25-jarige agent 
van het politiekorps Noord-Hol-
land Noord is ontslagen wegens 
zeer ernstig plichtsverzuim. De 
man werd verdacht van het ge-
bruik van drugs en het vertrek-
ken van drugs aan derden.

In zijn besluit de politieman te 
ontslaan nam de Korpsbeheer-
der mee dat politiemensen een 
bijzondere positie en een voor-
beeldrol hebben waar het gaat 
om betrouwbaarheid en integri-
teit en dat door de handelswij-
ze van de man schade is toege-
bracht aan de geloofwaardigheid 
en het aanzien van het korps. 

Het ontslag is onherroepelijk en 
is direct ingegaan. 

Opening rotonde Soomerwegh
Castricum - Donderdagmor-
gen is de rotonde Zeeweg-Soo-
merwegh officieel in gebruikge-
nomen. Het deel tussen de Wal-
stro en Zeeweg heeft een nieu-
we deklaag gekregen en is er 
is turborotonde aangelegd die 
de onoverzichtelijke T-splitsing 
vervangt. Hier deden zich veel 

voorrangsongelukken voor. De 
T-splitsing stond zelfs in de top 
20 van de meest onveilige kruis-
punten. De opening van de ro-
tonde was in handen van gede-
puteerde C. Mooij en wethouder 
J. Hommes en de Soomerwegh 
was voor de gelegenheid voor-
zien van feestelijke ballonnen. 

Peter Könst van GroenLinks 
verlaat de gemeenteraad
Castricum - Met ingang van 
1 augustus verlaat Peter Könst 
de gemeenteraadsfractie van 
GroenLinks in Castricum. Peter 
Könst, van huis uit bouwkundige, 
werd na een lange carrière in het 
technisch onderwijs bij de sa-
menvoeging van Akersloot, Cas-
tricum en Limmen in 2002 wet-
houder voor GroenLinks van on-
derwijs, welzijn, cultuur en sport. 
In die hoedanigheid heeft hij veel 
werk verzet bij het op een lijn 
brengen van de voorzieningen 
in de drie kernen. In 2006 werd 
hij gekozen als raadslid. Hij heeft 

zich ingezet voor de vele projec-
ten die spelen op het gebied van 
ruimtelijke ordening, verkeer en 
bouwplannen. Als voorvechter 
voor energiebesparing en milieu 
ging hij overal op de fiets naar 
toe. De beperkte mogelijkheden 
van een raadslid sloten echter 
onvoldoende aan op zijn techni-
sche en bestuurlijke kwaliteiten. 
GroenLinks betreurt zijn vertrek.
Op 26 juni 2008 zal Peter Könst in 
de laatste raadsvergadering voor 
het zomerreces afscheid nemen 
van de gemeenteraad en zijn be-
sluit persoonlijk toelichten. 

Kunstenares beeldt de 
globalisering uit met dozen
Castricum - Liesbeth van Woer-
den uit Heiloo gebruikt verhuis-
dozen van Mondial Aad de Wit 
voor een kunstproject. Meer dan 
honderd verhuisdozen had zij af-
gelopen weekend nodig voor 
haar kunstproject. De verhuisdo-
zen, onder meer afkomstig van 
Mondial Aad de Wit Verhuizin-
gen uit Castricum, beeldden op 
het Loggerfestival in Vlaardingen 
de globalisering uit.
Na bijna vier jaar is Van Woerden  
klaar met haar kunstproject ‘Ma-
de in China – Homeward bound’. 
Het resultaat van al haar inspan-
ningen was zaterdag te zien op 
het Loggerfestival in de Zuid-
Hollandse stad: zo’n 115 verhuis-
dozen stonden op een bijzonde-
re manier gestapeld in een zee-
container. In enkele dozen waren 
foto’s te zien waarop de kunste-
nares ‘Made in China’-goederen 

teruggeeft aan de Chinezen. 
“In Nederlandse huishoudens is 
het merendeel van de produc-
ten afkomstig uit het Aziatische 
land”, zegt Van Woerden. Zo 
vond ze maar liefst 118 in China 
geproduceerde spullen in haar 
eigen woning. In 2006 bracht ze 
een bezoek aan China om die 
producten terug te geven aan ‘ie-
mand die het gemaakt zou kun-
nen hebben’. Dat lukte. Die gefo-
tografeerde momenten - samen 
met de verhuisdozen beeldden 
de foto’s de mondiale globalise-
ring uit - waren afgelopen week-
end te zien op het festival. 
“Ik ben heel blij dat ik de dozen 
van Mondial Aad de Wit Verhui-
zingen kan gebruiken”, aldus de 
kunstenares. “Omdat ze een we-
reldwijde, internationale uitstra-
ling hebben, passen ze perfect 
bij mijn thema globalisering.”  

Candy Dulfer en Erik van 
Muiswinkel op Canadaplein
Alkmaar - Drie bands van het Conservatorium InHolland Alkmaar ver-
zorgen op zondagmiddag 29 juni vanaf 14.30 uur diverse optredens op 
het Canadaplein tijdens Zomer op het Plein. Van 16.15 uur tot 17.00 uur 
begeleidt één van de bands saxofoniste Candy Dulfer. 
Cabaretier Erik van Muiswinkel verzorgt op zaterdagavond 28 juni van-
af 20.30 uur de eerste kleinkunstavond van Zomer op het Plein. Samen 
met zijn vijfmansband Omnibuzz brengt hij een avond vol ijzersterke 
Nederlandse liedjes Het complete overzicht van Zomer op het Plein is 
te vinden op de website www.zomerophetplein.nl. 

‘Water als economische drager’
Regio - Het programma water 
als economische drager wordt 
voortgezet tot en met 2011. Het 
programma stelt subsidie be-
schikbaar voor de verdere ont-
wikkeling van vervoer over water, 
watergebonden bedrijvigheid en 
waterrecreatie. 
Door in te zetten op deze drie 
doelen wil de Provincie de eco-
nomische potentie van de Noord-
Hollandse wateren optimaal be-
nutten en zich verder profileren 
als watersportregio. 
De provincie heeft voor de ko-

mende periode 12 miljoen euro 
beschikbaar voor het program-
ma. De provincie wil inzetten op 
watergerelateerde bedrijvigheid, 
zodat een betere infrastructuur 
wordt gerealiseerd om het ver-
voer over het water verder te la-
ten groeien. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd 
in de openbare voorzieningen 
in jachthavens, het toervaart-
net, in uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen en in het aan elkaar 
koppelen van vaarroutes.  
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Nieuwe leiders voor nieuwe verkenners

Will Pepping zoekt jeugd-
leiders van na de oorlog
Limmen - Het kan je mateloos 
bezig houden. Die tijd na de oor-
log toen alles opnieuw op poten 
moest worden gezet. In de zo-
mer van 1945 enige maanden na 
de bevrijding moesten de jeugd-
verenigingen na verbod van de 
Duitsers weer opnieuw worden 
opgericht. Voor de jeugd had je 
uiteraard ook nieuwe leiders no-
dig. Wie van die jeugdleiders van 
nu tussen de 80 en 90 jaar oud 
leeft er nog? Het laat de 82-jari-
ge Will Pepping niet los. Via deze 
foto doet hij een poging tot con-
tact. 
Vanuit het katholieke decanaat 
Beverwijk werd alles opgestart. 
Daaronder vielen de plaatsen: 
Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk, 

Limmen en Wijk aan Zee. “Ik was 
negentien jaar”, zo begint Will te 
vertellen “en misschien wel één 
van de jongste jeugdleiders in 
spé. Wij werden getraind om als 
hopmannen en vaandrigs leiding 
te geven aan de verkenners, zo-
als dat toen heette (nu scouting), 
aan jongens vanaf twaalf jaar. 
Wij trainden zaterdags en zon-
dags in de duinen van Wijk aan 
Zee en sliepen op stro in Duit-
se bunkers. De foto is in oktober 
1945 ter afsluiting van de trai-
ning gemaakt. In oktober en no-
vember startten wij met het lei-
ding geven aan de eerste ver-
kennersgroep na de oorlog.”
 
Wie leven er nog?
“De namen, die ik ken heb ik 

genoteerd. Voor Limmen wa-
ren de toekomstige hopman-
nen en vaandrigs: Jaap Valke-
ring (boven, derde van rechts), 
Siem van der Peet (tweede rij 
van boven, derde van rechts) en 
Will Pepping (boven, derde van 
links). Maar wie zijn de ande-
ren? Voor wat betreft Akersloot 
weet ik er ook maar een paar: Pé 
Putter (boven, tweede van links) 
en Arie Krom (bovenaan rechts). 
Maar ook hier wil ik graag we-
ten: wie zijn al die anderen en 
leven die nog? Ik heb zelf niet 
zo heel lang kunnen profiteren 
van de training. Op 2 mei 1946 
moest ik in dienst voor bijna vier 
jaar, waarvan ik 3 1/2 jaar in Ne-
derlands-Indië diende.” (Marga 
Wiersma).

Afsluiting van de opleiding ‘jeugdleider verkenners’. De foto is in 1945 gemaakt in de duinen van Wijk aan Zee. 

V.l.n.r.: Cees Kat van golfbaan Spaarnwoude, medewerker Robin Plato, 
Bert van Pel van KennemerJob.nl, vakantiekracht Michiel de Jong en 
Frits Raadsheer van Kennemerland Pers.

KennemerJob multfunctioneel 
voor wie zoekt naar personeel
Regio - “Steeds meer werkge-
vers, die op zoek zijn naar ge-
schikt personeel, hebben de 
voordelen van KennemerJob le-
ren kennen. En steeds vaker krij-
gen wij te horen hoe goed het 
concept werkt waarbij een vaca-
ture op meerdere manieren on-
der de aandacht wordt gebracht 
van duizenden belangstellen-
den.” 

Aan het woord is Frits Raads-
heer, een van de initiatiefnemers 
van KennemerJob en directeur 
van Kennemerland Pers. 
Wie een vacature plaatst bij Ken-
nemerJob kan zeker zijn van een 

uitgestrekt bereik. Want de ad-
vertentie verschijnt niet alleen 
op de website KennemerJob.nl, 
maar wordt bovendien geplaatst 
in een groot aantal lokale en re-
gionale kranten. 

“De vacature wordt gelezen in 
136.000 huishoudens in de ge-
hele regio”, vervolgt Bert van Pel 
die de internetsite beheert. “Nu 
KennemerJob enige tijd actief is, 
krijgen wij steeds meer geluiden 
van adverteerders te horen dat 
deze formule uitstekend werkt. 
Golfbaan Spaarnwoude was bij-
voorbeeld op zoek naar vakan-
tiekrachten en binnen korte tijd 

stroomden vele reacties binnen. 
Daaruit kunnen wij bovendien 
opmaken dat de lokale kranten 
ook goed door jongeren gelezen 
worden, in tegenstelling tot wat 
wel eens wordt beweerd. Uitein-
delijk zijn Robin Plato en Michiel 
de Jong als beste uit de bus ge-
komen.”

Een advertentie die verschijnt in 
acht verschillende edities kan 
al vanaf 210,00 euro exclusief. 
Voor adverteren op de site be-
taalt men 99,00 euro voor 100 
dagen. Bel voor meer informatie 
0255-533900 of mail verkoop@
jutter.nl. 

Nieuwe uitstraling, zelfde service
SAB heet nu SAB FlexCentre
Beverwijk – Stichting Het Cen-
traal Administratie Bureau (SAB) 
heet vanaf deze week SAB Flex-
Centre. Samen met een nieuw 
fris logo is het duidelijk waar 
SAB FlexCentre voor staat: een 
flexibel bureau voor snelle be-
middeling in tijdelijk personeel.
Op de geheel vernieuwde websi-
te (www.sabflexcentre.nl) is het 
nu nog makkelijker om vacatu-
res te bekijken. En binnenkort 
wordt het zelfs mogelijk om di-
rect via de website op een vaca-
ture te reageren. 

SAB FlexCentre werkt zeker!
SAB FlexCentre werkt al meer 
dan vijftig jaar voor Corus. Dank-
zij deze langdurige relatie weet 
SAB FlexCentre precies wie ge-
schikt is voor welke functie bij 
deze staalgigant. Of het nu gaat 
om een baan in een van de fa-
brieken of een administratie-
ve functie, ze weet altijd snel de 

juiste kandidaat te vinden. 

Voor werkgevers
Het inschakelen van SAB Flex-
Centre heeft veel voordelen voor 
werkgevers. Omdat ze een stich-
ting is, streeft het bureau geen 
winst na. Hierdoor is SAB Flex-
Centre 20% goedkoper dan een 
regulier uitzendbureau. Boven-
dien wordt alle administratie 
rondom tijdelijke krachten volle-
dig uit handen genomen van de 
werkgevers.

Voor werkzoekenden
Wie een tijdelijke én afwisselen-
de baan zoekt, is bij SAB Flex-
Centre aan het goede adres. 
Mensen met een lbo- of mbo-
opleiding in de techniek of ad-
ministratie vinden hier de leuk-
ste banen in de regio. Maar ook 
voor vakantiewerk of een bij-
baan biedt SAB FlexCentre inte-
ressante mogelijkheden.

Vlotten bouwen in vakantie
Castricum - Het Ei sportief ont-
spannen organiseert deze zomer 
in samenwerking met de Jeugd-
vakantiecocktail vijf keer vlotten 
bouwen voor kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar. De 
activiteiten vinden plaats op 3, 
7, 15, 22 en 29 juli van 11.00 tot 

13.30 uur. Na het vlotten bouwen 
mogen de kinderen ‘s middags 
blijven zwemmen in zwembad 
Dampegheest. De kosten bedra-
gen 2,50 euro. Aanmelden tele-
fonisch van 13.30 tot 15.00 uur 
van maandag tot en met donder-
dag: op 0251-656562. 
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Nieuw in Castricum!
Professionele massage ontspant 
en verlicht de spierklachten 
Castricum - Goed nieuws voor 
mensen die op zoek zijn naar 
ontspanning en verlichting. Con-
ny Bakker heeft op de Martin 
Luther Kinglaan 44 een professi-
onele massagepraktijk geopend. 
Na een driejarige intensieve stu-
die, was het begin april zover dat 
de doelmatig ingerichte praktijk-
ruimte in gebruik genomen kon 
worden. Conny heeft ervaring in 
klassieke massage, sportmassa-
ge, stoelmassage en bindweef-
selmassage. Daarnaast heeft zij 
zich via cursussen verdiept in pa-
thologie, bewegingsleer en meri-
diaantherapie. “Door de grote va-
riatie van verschillende technie-
ken kan ik de cliënt optimaal be-
handelen”, vertelt zij.
“Ik vind het fijn om met mensen 
te werken”, vervolgt Conny. “Ieder 
persoon en dus ieder lijf is weer 
anders en heeft zijn eigen ver-
haal. Elk lichaam is uniek en dat 
is juist zo mooi.” Mensen die de 
massagepraktijk bezoeken ko-
men onder meer voor totale ont-
spanning of wanneer er spier-
klachten zijn. “Veel en langdurig 
achter de computer zitten geeft 
nogal eens wat nek- en arm-
klachten met soms hoofdpijn tot 
gevolg. Vaak probeer je dan zelf 
wat te masseren, maar je kunt er 
toch niet helemaal goed bij. Dan 
is het toch heerlijk om af en toe 
naar een masseur te gaan en al 
die spieren weer los te laten mas-
seren voordat de klachten ernsti-
ger worden.” 
Bij de klassieke massage begint 
Conny bij de achterkant van het 
lichaam. Daarna voorkant borst, 

buik, armen, voorkant benen en 
tenslotte eindigt zij bij de voe-
ten. Het is ook mogelijk te kie-
zen voor een massage van alleen 
rug, armen of benen. 
Stoelmassage is een drukpunt-
massage die op een speciaal 
daarvoor ontworpen stoel plaats-
vindt. De massage gaat gewoon 
over de kleding heen. 
Conny: “Deze methode is afge-
leid van Shiatsu massage. Er 
wordt niet gewreven maar ge-
drukt op bepaalde plaatsen op 
de rug, armen, nek en hoofd. De 
bloedsomloop en lymfecircula-
tie worden daarbij gestimuleerd, 
waardoor de afvalstoffen in de 
spieren afgevoerd worden. Na 
de massage voelt men zich ener-
gieker. Deze massage moet ge-
zien worden als een preventieve 
massage en kan helpen bij bij-
voorbeeld rsi, nek- of rugklach-
ten.” 
Bij bindweefselmassage wordt 
vooral in het onderhuidbind-
weefsel op de rug gewerkt. De-
ze massage is bedoeld om, via 
een prikkel op de rug, een deel 
van het lichaam te bereiken dat 
moeilijk te masseren is. 
Een andere specialiteit van Con-
ny is sportmassage. “Je hoeft 
echt niet een topsporter te zijn 
om baat te hebben bij een sport-
massage. Ook door stress of 
door een verkeerde houding 
kunnen afvalstoffen zich opsta-
pelen in de spieren. Deze stoffen 
verminderen de doorbloeding en 
veroorzaken een stijf en pijnlijk 
gevoel in de spieren. Voor men-
sen die sporten is het belang-

rijk dat ze hun spieren onder-
houden. Regelmatige massage 
-voor, tijdens de rust of na een 
wedstrijd- bevordert de presta-
tie door een betere doorbloeding 
van de spieren.” 
Bij energetische massage wordt 
met de richting van masseren, re-
kening gehouden met de meridi-
anen die door het lichaam lopen. 
“Meridianen zijn voor veel men-
sen misschien een onbekend fe-
nomeen. Het is altijd belangrijk 
dat de cliënt zichzelf in deze me-
thode kan vinden.” En Conny legt 
uit: “Door het lichaam lopen links 
en rechts elk twaalf hoofdmeri-
dianen net onder het huidopper-
vlak. De energie van de ene me-

ridiaan stroomt over in de ander. 
Die energie kan verstoord raken 
door blessures of littekens, ta-
toeages of piercings maar ook 
door psychische klachten zoals 
stress en frustratie. Door na uit-
gebreid onderzoek en in de juis-
te richting te masseren, kan de 
energie in de meridiaan beter 
doorstromen, waardoor klachten 
kunnen verminderen.” 

Wie zichzelf ook een goede mas-
sage gunt, kan een afspraak ma-
ken via tel.: 06-57333866 , 0251-
670842 of info@connybakker.
nl. Voor extra informatie biedt 
de website www.connybakker.nl 
uitkomst.

Headliner van de avond: Tom Sligting

Lachen met stand-up comedians 
Castricum - Aanstaande za-
terdag vindt vanaf 22.30 uur de 
tiende editie van het maande-
lijkse stand-up comedy event 
van Castricum plaats in Mezza 
Luna. Dit wordt gepresenteert 
door BumrushRadio in samen-
werking met Comedy Cafe Am-
sterdam. De mc van de avond, is 
Bas Birker. Hierna twee come-
dians die al eerder Cum ‘C’ Co-
medy aandeden met eerst de 
Brit Howard Beckman. De afslui-
ter van de avond en dus degene 
met de langste show is Tom Slig-
ting. Sinds 1995 heeft hij al hon-
derden shows gedaan.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mez-
za Luna aan de Mient 1 te Cas-
tricum of via: info@bumrushra-
dio.com.  

Bumrush en Zoomers samen
Zomer met tapas, funk, 
jazzy lounge en comedy
Bakkum - Donderdag 3 ju-
li presenteert strandpaviljoen 
Zoomers in samenwerking met 
BumrushRadio een avond ge-
vuld met allerlei vormen van en-

tertainment en eten in de vorm 
van tapas. Het evenement heeft 
de naam L’été gekregen. Er is 
live-muziek, comedy en een in-
ternationale band als afsluiter. 

Om 19.00 gaat dit alles van start 
en kan men aanschuiven voor de 
Spaanse hapjes, Tegen het ein-
de van het diner zal Spirit Fue-
lers het podium betreden met 
een combinatie van jazzy lounge 
en een electronisch geluid. Het 
podium zal hierna worden over-

ViVa! en 
Montenegro
Regio - Verleden week ontving 
ViVa! Zorggroep een delegatie 
van drie medewerkers uit zorg-
centrum Grabovac in Montene-
gro. De Montenegrijnse colle-
ga’s liepen mee in de verpleeg-
huizen Heemswijk en Meersta-
te in Heemskerk. Doel van het 
bezoek was het uitwisselen van 
kennis en ervaring over verzor-
ging en verpleging. 
In samenwerking met Woon op 
Maat werd Stichting Grabovac 
opgericht om de mensen daar 
te helpen en te ondersteunen: in 
goederen, in kennis én in finan-
cieel opzicht. Waar voorheen de 
300 bewoners zonder enige pri-
vacy in oude gebouwen woon-
den, is het afgelopen jaar nieuw-
bouw opgeleverd. De ruimte die 
nog te wensen over laat is de 
keuken. Deze verkeert in slechte 
conditie. ViVa! Zorggroep heeft 
zich ten doel gesteld om de keu-
ken opnieuw in te richten. Men 
kan helpen door éénmalig een 
bedrag over te maken op reke-
ningnummer 36 34 76 202 o.v.v. 
‘Zij verdienen beter’.

Finale van Uni-
ted-by-Music
Regio - Op 9 juli vindt de fina-
le plaats van de United-by-Mu-
sic-tour in Sportsbar Lua aan 
de Hoflanderweg in Beverwijk. 
Zeventien talentvolle artiesten, 
waaronder zangers, instrumen-
talisten en dansers, geven een 
spetterende show weg. Daar-
naast is er een optreden van de 
Amerikaanse bluesdiva Candye 
Kane, die de artiesten heeft be-
geleid. Het programma start om 
19.00 uur met een soundmix-
show door cliënten van de SIG. 
Er zijn 200 kaarten voor de show 
in Sportsbar Lua. Ze zijn gratis 
maar moeten wel gereserveerd 
worden. Dat kan via tel.: 0251-
257857 van de SIG, of via mtse-
cretaresses@sig.nu.  

genomen door twee comedians: 
Lambros Fisfis en Treez. Afslui-
ter van de avond is de Amster-
damse rauwe soul- en funkband 
Lefties Soul Connection met in-
ternationale bekendheid. Reser-
veren via 0251-653625 of info@
bumrushradio.com.  
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Jongtalenten Tios halen 
vier medailles binnen
Limmen - Zondag 22 juni deden 
zeven selectiemeisjes van sport-
vereniging Tios uit Limmen mee 
aan de jongtalentenwedstrijd in 
Haarlem. Voor Silke Ebels, Ben-
te Knijnenberg, Aisha Valkering, 
Madé Couwenberg en Britt Min 
was het hun eerste wedstrijd te-
gen meisjes van verschillen-
de verenigingen. Joyce Rijs en 
Chantal Baltus hadden al een 
wedstrijdje achter de rug.
Aisha beet de spits af op het on-
derdeel balk. Ondanks de zenu-
wen bleef ze er opstaan net als 
haar turnmaatje Britt. Hierna 
hadden ze een ronde recordpo-
gingen met verschillende spelle-
tjes, onder andere touwtje sprin-
gen en kegels omgooien met 
de bal. Daarna gingen ze naar 
sprong. Silke en Britt hebben de 
handstandplat vallen net niet ge-
haald. Als één na laatste toestel 
mochten ze naar de brug. Hier 
hebben ze ook heel goed ge-
presteerd. Het laatste onderdeel 
was de lange mat, waar de turn-
sters al hun energie die ze over 
hadden, in konden stoppen.
Alle kinderen kregen nog een 
demonstratie te zien van de oud-
ste meisjes van turnvereniging 
HLC en daarna volgde de prijs-
uitreiking.

De kinderen werden in groep-
jes verdeeld op leeftijd. Aisha zat 
als enige van Tios in een groep-
je maar is wel derde geworden. 
In een ander groepje zaten Britt, 
Bente en Madé te wachten tot 
hun naam werd genoemd. Ma-
dé mocht op de derde plek staan 
en haar turnmaatje Bente op de 
tweede plaats. 
Evenals Aisha zat Silke ook in 
een ander groepje maar beland-
de net niet op het podium. Tij-
dens de prijsuitreiking kregen al-
le kinderen een diploma en een 
cadeautjes van de Kringel sport-
winkel.
‘s Middags kwamen de iets ou-
dere meisjes aan bod. Chantal 
en Joyce begonnen op balk en 
draaiden een mooie oefening. 
Bij de sprong maakte Chan-
tal een handstand plof. Ook op 
brug ging haar oefening goed. 
Met een 9.20 voor de vloer er-
bij mocht ze een tweede prijs in 
ontvangst nemen. Joyce turnde 
heel netjes, maar de sprong luk-
te nog niet zo goed. Zij belandde 
op de vierde plaats.
Sportvereniging Tios kan trots 
terugkijken op de prestaties van 
deze jonge turnsters die voorlo-
pig van een verdiende vakantie 
mogen genieten.

VV Limmen al druk bezig 
met de voorbereidingen
Limmen - Het duurt nog een 
week of tien voor de competitie 
weer begint maar de selectie van 
VV Limmen kwam begin deze 
week al bij elkaar. De verwach-
tingen zijn hoog gespannen.

Een zeer groot deel van de se-
niorenselectie, nagenoeg de vol-
tallige begeleiding en een flin-
ke delegatie van het Limmen-
bestuur meldde zich maandag-
avond voor de officieuze aftrap 
van het nieuwe seizoen. Eén ding 
is nu al zonneklaar: Limmen ziet 
reikhalzend uit naar de start van 
de competitie, waarin Limmen 1 
haar rentree maakt in de derde 
klasse A. 
Trainer Sem Wokke zette voor 
een volgepakte Jan Min-tribu-
ne de koers voor het  seizoen 
2008/2009 uit. Duidelijk werd 
dat Limmen tijdens de oefen-
campagne enkele interessante 
wedstrijden zal gaan spelen. De 
reeks oefenduels begint met een 
krachtmeting van internationa-
le allure. Op zaterdag 2 augus-
tus komt FSV’08 Bissingen, een 
ploeg die in de Duitse Verbands-
liga Württemberg uitkomt, naar 
Dampegheest. 
Wokke: “Als we goed zijn geïnfor-
meerd is het niveau van de Duit-
se opponent vergelijkbaar met 
dat van een Nederlandse ama-
teurhoofdklasser. We kunnen 
dus direct vol aan de bak tegen 
de ploeg die zich aan de Noord-
zeekust voorbereid op het nieu-

we seizoen en dankzij de ‘war-
me contacten’ van onze voorzit-
ter Nico Beentjes wel was te por-
ren voor een oefenwedstrijd.” 
Ook de Utrechtse zondag eer-
steklasser Kampong verblijft tij-
dens de voorbereiding in de kop 
van Noord-Holland. Kampong is 
ook de club van Kristen Wokke, 
de zoon van de Limmen hoofd-
trainer. 

Het studentikoze Kampong ver-
baasde vriend en vijand door 
in de finale van de nacompeti-
tie Foresters te verslaan en in 
twee jaar tijd van de derde naar 
de eerste klasse te promoveren. 
Opnieuw een tegenstander van 
zwaar kaliber. Op vrijdag 8 au-
gustus treffen beide ploegen el-
kaar bij Limmen. De aftrap van 
deze wedstrijd is om 19.45 uur. 
Tijdens het traditionele CAL-
toernooi, dit jaar op 15 en 17 au-
gustus bij FC Castricum, stuiten 
Limmen 1 en 2 vrijdagavond 15 
augustus op zondagtweedeklas-
ser Vitesse’22. 
Wokke: “En duels tegen Vitesse 
zijn altijd beladen wedstrijden, 
waarin we onze huid zo duur mo-
gelijk zullen verkopen.” Twee da-
gen later volgen de finale en de 
wedstrijd om de derde en vierde 
plaats. Meervogels en het orga-
niserende FC Castricum comple-
teren het deelnemersveld. Wok-
ke: “De voorgaande twee edities 
van het CAL-toernooi wist Lim-
men overtuigend te winnen en er 

is ons veel aan gelegen de titel te 
prolongeren.”
Daarnaast is Limmen uitgeno-
digd om de feestelijke opening 
van het nieuwe kunstgrasveld 
van Koedijk op te luisteren. De 
equipe van Gerrit Boerman was 
het afgelopen seizoen in de vier-
de klasse A lange tijd een ge-
duchte tegenstander voor Lim-
men 1 en baarde tijdens de over-
schrijvingsperiode opzien door 
een groot aantal versterkingen 
binnen te halen. 

Wokke: “Ook een wedstrijd om 
naar uit te zien, te meer omdat 
we komend seizoen in competi-
tieverband drie uitwedstrijden op 
kunstgras zullen spelen (Scha-
gen, VVW en HSV).” Koedijk - 
Limmen wordt op donderdag 
21 augustus gespeeld en begint 
20.00 uur. Tevens zal de voltalli-
ge Limmen-selectie zich in het 
laatste weekend voor de com-
petitie op bijzondere wijze voor-
bereiden. Wokke: “Van vrijdag 29 
tot en met 31 augustus verblijven 
we in Apeldoorn voor een week-
einde dat volledig in het teken 
van de teambuilding zal staan. 
Weldra hopen we van de KNVB 
ook de bekerindeling voor Lim-
men 1 en Limmen 2 te verne-
men, waarmee we het voorberei-
dingsprogramma kunnen com-
pleteren.”
De competitie start voor VV Lim-
men in de eerste week van sep-
tember.

Jaimie van Sikkelerus 
lange tijd uitgeschakeld
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus uit MX Team Akersloot is 
woensdag tijdens een clubcross 
in Rosmalen ten val gekomen en 
heeft hierbij een ernstige blessu-
re opgelopen.
In de tweede manche sprong 
Jaimie op een aantal gevallen rij-
ders en kwam hierbij zwaar ten 

val. Bij de val scheurde hij zijn le-
ver en hierdoor zal de rijder uit 
Akersloot zes tot acht weken 
buiten de strijd zijn.

Uitermate gemotiveerd nam Jai-
mie woensdag deel aan de club-
cross in Rosmalen. Het ging erg 
lekker en in de tweede manche 

knokte hij op het scherpst van de 
snede met Cliff Dijkstra. 

Omdat er op een bult geen vlag-
ger stond waarachter een aantal 
rijders waren gevallen, kwamen 
Jaimie en Cliff nietsvermoedend 
op een valpartij afgereden. Beide 
rijders kwamen hard ten val. 
Voor Cliff bleef het bij een deels 
platte motor. Jaimie kwam er 
slechter vanaf want hij raakte 
even buiten bewustzijn. Toen hij 
weer bij bewustzijn was, klaag-
de hij over veel pijn in zijn buik 
waardoor besloten werd om voor 
controle naar het ziekenhuis te 
gaan. Hier werd geconstateerd 
dat hij veel vocht in zijn buik had 
als gevolg van een scheurtje in 
zijn lever. 
Na een overnachting is hij over-
geplaatst naar het ziekenhuis in 
Alkmaar waar hij lange tijd zal 
moeten verblijven. De toestand 
is momenteel stabiel en de bles-
sure zal verder met rust moeten 
genezen. Jaimie zal minimaal zes 
tot acht weken buiten de strijd 
zijn.

Wie Jaimie een kaartje wil sturen 
kan dit doen op het onderstaan-
de adres: Jaimie van Sikkele-
rus, Medisch Centrum Alkmaar, 
postbus 501, 1800 MA Alkmaar, 
afdeling kinderverzorging.

Eerste plaats voor Verhagen
Castricum - Afgelopen zater-
dag stonden de duiven van de 
Gouden Wieken in België en 
Frankrijk.
De groep jongeduiven werden 
gelost in Meer (105 km) om 8.30 
uur en ze vlogen met een gemid-
delde snelheid van bijna 85 kilo-
meter per uur huiswaarts.
Winnaar van deze vlucht werd 
Joop Verhagen. De tweede duif 
behoorde toe aan Gerhard Tromp 
en de derde plek op het erescha-
vot was voor de combinatie Rij-
kom Sentveld. Combinatie De 
Graaf en Cees de Wildt respec-
tievelijk vierde en vijfde.
Het peloton werd aangevoerd 
door Jaap Kaandorp met daar-
achter Piet Verduin en Arie Ha-
geman. Ook Anton Tromp, Nico 

de Graaf en Jan Molenaar zijn 
terug te vinden bij de prijsvlie-
gende melkers.
De liefhebbers van de verre 
vluchten hadden de vlucht van-
uit Blois (605 km) op het pro-
gramma staan. Verrassende win-
naar werd Piet Verduin die de 
dagfondspecialisten voorbleef. 
Goede tweede werd Jaap Kaan-
dorp voor Gerhard Tromp. Com-
binatie De Graaf  pakte de vier-
de prijs voor Cees de Wildt. Ook 
Cor Schermer en Arie Hageman 
zagen hun duiven terug in de top 
tien.
Niet alle duiven bereikten zater-
dag hun hok maar op zondag-
morgen bleken de laatste alsnog 
de weg naar hun huis gevonden 
te hebben.



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
25 juni 2008

Commissie
Bezwaarschriften
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt een hoor-
zitting op woensdag 2 juli  2008 vanaf  
20.00 uur, in kamer 1.20 van het ge-
meentehuis. Deze is niet openbaar.
Zie www. Castricum voor de agenda.

APV-
vergunningen
(overigen)
190608 Ontheffing sluitingsuur

Muziekvereniging
De Molenwiek 

Aan muziekvereniging De Molenwiek 
is ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend voor het geopend houden van 
de kantine op sportpark Noord-End 
voor de nacht van 20 op 21 juni 2008 
tot 02.00 uur.
Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen het hiervoor 
genoemde besluit dient binnen 6 we-
ken na de datum van afgifte van het 
betreffende besluit te worden inge-
diend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH in Castricum. 

Castricums afval 
gaat ondergronds

Eerste damwand Bakkersplein
Met een druk op de knop door twee 
wethouders en één oud-wethouder werd 
woensdag de eerste damwand ingetrild 
aan het Bakkersplein. Op deze plek komt 
een nieuw plein, tezamen met winkels, 
woningen en een ondergrondse parkeer-
gelegenheid. De plannenmakerij maakt 
plaats voor de concrete uitvoering. Meer-

dere wethouders hebben dit project in de 
loop der tijd in hun portefeuille gehad. 
Op de foto wordt oud-wethouder A.H. 
Lamme geflankeerd door de huidige wet-
houders C. Portegies (links) en B. Hes. 
Ook veel toekomstige bewoners waren 
aanwezig bij dit feestelijke moment. 
Foto Henk Hommes

Tijdelijke huisvesting per 1 september 2008
Naar een nieuwe gemeentehuis
Het gemeentehuis van Castricum onder-
gaat vanaf het najaar 2008 een flinke 
opknapbeurt: renovatie en nieuwbouw 
gaan mogelijk maken dat het gebouw 
groot genoeg is voor alle diensten van de 
gemeente en voldoet aan de eisen van 
deze tijd.  Deze ‘vernieuwbouw’ is mede 
een gevolg van de fusie: drie gemeenten 
werden samengevoegd en sindsdien was 
er de wens om alle diensten onder één 
dak te brengen.  De publieksdiensten 
van de gemeente verhuizen en hebben 
per 1 september 2008 tijdelijk onderdak 
in de gemeentelijke locatie in Limmen. 
Dat wordt dan ook het bezoekadres voor 
alle publieks- en ondernemerszaken, van 
paspoort tot bouwvergunning, van hu-
welijk tot bedrijfsuitbreiding, van belas-
tingzaken tot werk, inkomen en zorg. 
De Publieksbalies zijn te vinden aan de 
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (voor-
malig gemeentehuis). Geopend ma. t/m 
do. 9.00-16.00 uur; vrij. 9.00-12.30 uur.
Extra openstelling: donderdag van 16.00-
18.00 uur voor geboorte, aangifte over-
lijden, verhuizing en emigratie, huwelijk 
en geregistreerd partnerschap, verkiezin-
gen, paspoort/Nederlandse identiteits-
kaart en rijbewijs, van 18.00-20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteitskaart 
en rijbewijs. Voor zaken die meer tijd vra-

gen, wordt aangeraden een afspraak te 
maken.

Organisatie
Met de verhuizing gaat treedt ook het 
nieuwe organisatiemodel van de ge-
meente in werking.
De hele afdeling Dienstverlening is te 
vinden in Limmen, de andere vijf afde-
lingen zijn gehuisvest in het gebouw De 
Loet op het terrein van Dijk en Duin. 
Het gaat om de afdelingen Strategie en 
Beleid,  Projecten, Veiligheid en Hand-
having, Wijkbeheer en Realisatie en Be-
drijfsondersteuning. Ook burgemeester 
en wethouders en de griffie hebben on-
derdak in De Loet: Duinenbosch 3, 1900 
NT Castricum. Bezoek op afspraak. De 
gemeenteraad houdt vergaderingen en 
andere raadsactiviteiten in het Clusius 
College aan de Oranjelaan 2A, 1901 TX 
Castricum. Daar vinden raadscarrousel, 
raadsvergadering en raadsactiviteiten 
plaats. Ook de fracties houden hier hun 
eigenbijeenkomsten. Het Afvalbreng-
depot verhuist niet. Het adres blijft Het 
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum.

Contact
Postadres, telefoonnummer, faxnummer  
en e-mailadres blijven onveranderd. 

De voorbereidingen voor het plaat-
sen van ondergrondse afvalcontainers 
zijn in volle gang. De gemeenteraad 
van Castricum heeft vorig jaar be-
sloten dat bij de gestapelde bouw  
(flats, appartementencomplexen) 
het huishoudelijke afval ondergronds 
containers wordt ingezameld. Naast 
de ondergrondse  containers voor 
de huisvuilinzameling bij gestapelde 
bouw, worden ook alle glas-, papier- 
en kledingcontainers ondergronds 
geplaatst, op de plek waar ze nu al 
staan. De locaties van de ondergrond-
se huisvuilcontainers worden momen-
teel bepaald en uitgewerkt. Hiervoor 
zijn diverse inventarisaties uitgevoerd 
onder meer naar de ligging van alle 
kabels en leidingen. Voor de opstel-
plaatsen definitief worden bepaald, 
worden er in augustus 2008 inloop-
avonden gehouden. Dit gebeurd voor 
de volgende gebieden:
Castricum ten oosten van de Soomer-
wegh/Dorpsstraat
Castricum ten westen van de Soomer-
wegh/Dorpsstraat en Bakkum
Limmen - Akersloot
Deze avonden worden tijdig aange-
kondigd op de gemeentelijke infor-
matiepagina in het Nieuwsblad voor 
Castricum en op de website van de 
gemeente Castricum.



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

Vlaggen voor
veteranen op 28 juni
Op de geboortedag van Prins Bernhard 
(29 juni) is het Landelijke Veteranendag. 
Omdat deze datum dit jaar op zondag 
valt is besloten de Landelijke Veteranen-
dag te vervroegen naar 28 juni. Vetera-
nendag is in 2005 in het leven geroepen 
om waardering en erkenning te geven 
aan alle nog in leven zijnde militairen en 
voormalig militairen, die Nederland heb-
ben gediend in de tweede wereldoorlog. 
Dit eerbetoon geldt ook voor militairen 
die betrokken zijn bij vredesmissies en 
het voormalig Koninklijk Nederlands In-
dische leger.

Het kabinet besloot eerder dat op de 
hoofdgebouwen van de rijksoverheid op 
de Nationale Veteranendag de Neder-
landse vlag zal worden gehesen. Provin-
cies en gemeenten wordt gevraagd dat 
ook te doen. Voor het vlagprotocol zie 
www.veteranenplatform.nl/4/Vetera-
nendagen.html .

De gemeente Castricum houdt een Lo-
kale Veteranendag op 27 juni. De vetera-
nen kunnen dan desgewenst op de 28e 
nog deelnemen aan de Nationale Vete-
ranendag..

Bewoners van de Prinses Beatrixstraat 
en de Ruiterweg hebben het afgelopen 
jaar succesvol met de gemeente samen-
gewerkt aan de plannen voor de herin-
richting van beide straten.  De noodzaak 
voor de herinrichting kwam al aan de 
orde in het integraal verkeers- en ver-
voersplan van 2005.  Bewoners en ge-
meente gingen aan de slag om een mooi 
plan te maken. Ze moesten zich daarbij 
wel houden aan de gestelde uitgangs-
punten dat de Pr. Beatrixstraat wordt af-
gesloten voor vrachtverkeer en dat beide 
straten een maximale snelheid houden 
van 50 km/u met tweerichtingsverkeer. 
Daarmee zijn vertegenwoordigers van 
de bewoners aan het werk gegaan. Het 
resultaat van een intensief overleg heeft 

geleid tot inrichtingstekeningen waar 
zowel bewoners als gemeente tevreden 
over zijn.  Beide tekeningen kunt u be-
kijken op onze website www.castricum.
nl en in het gemeentehuis, Raadhuisplein 
1 te Castricum en bij de Sector Ruimte, 
Zonnedauw 4 te Limmen. Tevens staat el-
ders op deze gemeentelijke pagina’s een 
officiële publicatie over het noodzakelijke 
verkeersbesluit voor de Pr. Beatrixstraat. 
De projecten kunnen mede worden uit-
gevoerd dankzij een subsidie van de pro-
vincie Noord-Holland. Het gaat om 50% 
van de kosten. 
De herinrichting van beide wegen wordt 
in fasen uitgevoerd. Eind 2008 wordt be-
gonnen met de Pr. Beatrixstraat. Aanslui-
tend is de Ruiterweg aan de beurt.

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
i. Motie GroenLinks verplantbare bomen

20.15-21.00 Verordening clientenparticipatie WMO  en     204                  
Sluijter/Hornstra/Hommes
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
h. Motie GroenLinks verplantbare bomen

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.

Nieuwe rotonde veiliger

Vakantiekriebels?
Denk aan uw paspoort!
De vakantieperiode komt er weer aan. En 
dit betekent soms lange wachtrijen voor 
het gemeenteloket bij het aanvragen van 
reisdocumenten. Wees daarom op tijd 
met het vernieuwen van uw paspoort of 
identiteitskaart. Zie voor meer informatie 
www.castricum.nl

Hoe lang duurt het?
Het maken van een paspoort of Neder-
landse Identiteitskaart of het bijschrijven 
van kinderen kost een week, het aanvra-
gen en afhalen moet persoonlijk gebeu-

ren. Bij vermissing of diefstal van eerder 
afgegeven reisdocumenten moet u re-
kening houden met een langere afhan-
delingtijd en extra kosten (tarief 2008: 
34,00 euro)

Waar?
Voor de reisdocumenten bent u welkom 
bij de balie van Publiekszaken in het ge-
meentehuis van Castricum. Bij de balie 
kunt u terecht tijdens de openingstijden 
(zie colofon).
Verdere informatie: tel. 0251 661246.



Ontwerpvergunningen
Vanaf 26 juni 2008 liggen ter inzage 
de ontwerpbeschikking voor de ambts-
halve wijziging en actualisatie van de 
voorschriften van: BP tankstation Gebr. 
Kooijman, Soomerwegh 3 te Castricum, 
voor het in werking hebben van een 
LPG-tankstation met een wasstraat. 
Vanaf 26 juni 2008 liggen ter inzage 
de aanvraag revisievergunning en ont-
werpbeschikking van: Jachtwerf Gebr. 
Verduin, voor een inrichting voor het 
onderhouden en stallen van vaartuigen, 
een jachthaven en de stalling van cara-
vans/woonarken, op het adres Geester-
weg 14 te Akersloot. 
Burgemeester en wethouders zijn van 
plan deze revisievergunning onder voor-
schriften te verlenen.

Zienswijze Uw schriftelijke zienswijze 
kan gedurende zes weken worden in-
gediend bij het Dagelijks Bestuur van 
de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 
53, 1800 BC  Alkmaar. In uw zienswij-
ze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen 
worden gemaakt. Een gedachtewisse-

ling over het ontwerp van het besluit 
kan voor het einde van de inzageter-
mijn telefonisch worden aangevraagd. 
Wij verzoeken u dit voor 31 juli 2008 te 
doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, 
mevrouw M. Tromp, telefoonnummer 
(072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid 
gesteld bij de gedachtewisseling aanwe-
zig te zijn. Een ieder kan wel zienswijzen 
indienen maar beroep wordt alleen nog 
toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet be-
stuursrecht (Awb): degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Inzage De stukken behorende bij de 
aanvraag liggen gedurende zes weken, 
van 26 juni tot en met 
7 augustus 2008 ter inzage bij de sec-
tor Ruimte, Zonnedauw 4,1906 HA te 
Limmen, elke werkdag van 9.00 tot 
12.30 uur en ‘s middags uitsluitend op 
afspraak tel. 0251 - 661 222.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de Milieudienst Regio Alk-
maar, de heer J. van Hooren, tel. (072) 
548 84 46.

op de toegangsweg naar het Bakkers-
pleintje (Torenstraat) aan beide zijden 
van de weg, vanaf de Torenstraat. Het 
parkeerverbod zal worden aangege-
ven door middel van de Borden E1, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV).
Het verkeersbesluit is in te zien bij de 

sector ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen. 
Een ieder die door dit besluit recht-
streeks in zijn belang wordt getroffen, 
kan hiertegen binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar indienen bij 
burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum.

BOUWZAKEN
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, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om vrijstellingen.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

030608 Bloemgaarde 2 in Castricum
Het plaatsen van een schuur en een erfafscheiding
120608 Middenweg/Oudeweg 3b in Limmen

Het plaatsen van een vluchttrap en deuren
Torenstraat 28 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
Oosterzijweg achter nummer 9 in Limmen
Het plaatsen van een berging/garage/stal
Gladiolenveld 61 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

130608 Julianaweg 32-34 in Akersloot
Het realiseren van een appartementen-
complex
Prins Bernhardlaan 12 in Akersloot
Het plaatsen van zonnepanelen
Sportlaan 25 in Limmen
Het slopen van het kinderdagverblijf

160608 Doodweg 6 in Castricum
Het bouwen van een woning
Rijksweg 46 in Limmen
Het plaatsen van een schuur

170608 Middenweg 36 in Limmen
Het bouwen van een woning
Willem de Zwijgerlaan 48 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Duinweg 9 in Bakkum
Het wijzigen van de loods
Sans Souci 45, 46, 47 in Castricum
Het wijzigen van de indeling

Dorcamp 32 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

180608 Pernéstraat 16 in Castricum
Het plaatsen van een kap op de garage
Heereweg 55 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning
Henri Dunantsingel 20 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Heemstederweg 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de
berging

200608 Martin Luther Kinglaan 78 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel en het
plaatsen van een kap op de schuur

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 26 juni 2008de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Willem de Zwijgerlaan 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 26 juni 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Zeeweg nabij het strandplateau in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van een afval perscontainer

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 26 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
Louise de Colignystraat 22 in Castricum
Het plaatsen van een berging
Molenweg 19 in Limmen
Het plaatsen van een berging
Pageveld 21 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje
Kerkweg 1 in Limmen
Het uitbreiden van de winkel op de verdieping
Ravelstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Van Haerlemlaan 29 in Bakkum
Het uitbreiden van het clubhuis ten behoeve van de 
rugbyclub
Simon Pauwelslaan 1 in Akersloot
Het wijzigen van de entree

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Brakersweg 17 in Castricum
Het legaliseren van de woning
Rijksweg 172 in Limmen
Het bouwen van een woning

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen
200608 Stierop 2 in De Woude
Het bouwen van een machineberging en een veestal
Het Wamellant 28 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping
Sloopvergunningen
180608 Plantenhove 2 in Castricum
Het verwijderen van asbest

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

Verkeersbesluiten
Ten behoeve van de herinrichting Pr. 
Beatrixstraat in Castricum
Gelet op het bepaalde in artikel 2 We-
genverkeerswet 1994 en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het 
BABW hebben burgemeester en wet-
houders besloten:
de Pr. Beatrixstraat gesloten te verklaren 
voor vrachtauto’s. De gesloten verklaring 
zal worden aangegeven door middel van 
de borden C7.
op de Pr. Beatrixstraat twee fietsstroken 
aan te brengen. Aan de noordzijde zal een 
aanliggende fietsstrook worden aange-
legd en aan de zuidzijde een verhoogde 
fietsstrook. De fietsstroken zullen in rode 
bestrating en rood asfalt met daarop de 
fietssymbolen worden aangeduid. 
op de Pr. Beatrixstraat bij de Willem de 
Zwijgerlaan een voetgangersoversteek-
plaats in te richten. De voetgangersover-
steekplaats zal worden aangeduid met 
belijning en de borden L2. 

Het verkeersbesluit is in te zien bij het ge-
meentehuis in Castricum, Raadhuisplein 
1 en bij de sector ruimte, Zonnedauw 4 
te Limmen. Een ieder die door dit besluit 
rechtstreeks in zijn belang wordt getrof-
fen, kan hiertegen binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar indienen bij 
burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum.

Instellen blauwe zone in de H. Schuijt-
straat, Pernéstraat en de Geelvinckstraat 

in Castricum
Gelet op het bepaalde in artikel 2 We-
genverkeerswet 1994 en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het 
BABW hebben burgemeester en wet-
houders besloten:
Een blauwe zone in te stellen met een 
maximale parkeerduur van 2 uur op ma. 
t/m zat. van 08.00 uur t/m 18.00 uur, 
op de H. Schuijtstraat, Pernéstraat en de 
Geelvinckstraat tussen de Brakenburg-
straat en de Burgemeester Mooijstraat. 
De blauwe zone zal bekend worden ge-
maakt door middel van de borden E10 
en blauwe belijning langs de parkeervak-
ken.

Het verkeersbesluit is in te zien bij het ge-
meentehuis in Castricum, Raadhuisplein 
1 en bij de sector ruimte, Zonnedauw 4 
te Limmen. Een ieder die door dit besluit 
rechtstreeks in zijn belang wordt getrof-
fen, kan hiertegen binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar indienen bij 
burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum.

Instellen parkeerverbod toegangsweg 
Bakkerspleintje (Torenstraat) in Castri-
cum
Gelet op het bepaalde in artikel 2 We-
genverkeerswet 1994 en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het 
BABW hebben burgemeester en wet-
houders besloten:
tot het instellen van een parkeerverbod 

Wet milieubeheer


