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Zaterdag 3 april

paaskip nestelt zich 
op luifel de roset

Opening Hotel Oude Raadhuis nabij
Castricum - Nog een maand 
en dan verhuizen Edith en Frits 
van Daalen met  Sjoerd (21) en 
Daphne (14) naar de voormali-
ge onderwijzerswoning van het 
monumentale Oude Raadhuis 
op de Dorpsstraat 65. Niet veel 
later zal de feestelijke opening 
plaatsvinden van het hotel. Want 
de verbouwing van Hotel het Ou-
de Raadhuis verloopt voorspoe-
dig. De stylisten van het gere-
nommeerde interieurmerk Riviè-
ra Maison nemen de inrichting in 
handen en dat is een primeur in 
Nederland! 
Nog niet eerder is de opdracht 
aangenomen om een volledig 
hotel in te richten. De stylisten 
komen twee keer per jaar langs 
om het interieur aan te passen 
en te vernieuwen. Ondertussen 
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Limmen - Op 6 april opent de 
Hortus Bulborum, de histori-
sche bloembollenschatkamer 
weer haar poorten.  Net als in 

Hortus Bulborum is weer open

is binnen al goed te zien hoe het 
er hier straks uit gaat zien; ver-
bluffend mooi. Edith: “De origi-
nele lambrisering en de kozijnen 
zijn in hun oorspronkelijke staat 
teruggebracht en dat geldt ook 
voor de granieten vloer in de en-
tree op de benedenverdieping. 
Deze prachtige vloer troffen we 
aan onder de vloerbedekking. 
Hier wordt ook de muurdecora-
tie uit 1910 in ere hersteld. Een 
apart verhaal is de klokkentoren. 
De constructie hiervan is straks 
zichtbaar dankzij een dikke, gla-
zen beloopbare vloer.” 
Ondertussen nemen Sjoerd en 
Edith beslissingen over de ge-
rechten die op de kaart komen 
te staan van het Grand Café. Het 
vinden van geschikt personeel 
bleek geen enkel probleem. “We 
hebben meerdere open sollicita-
ties in de brievenbus gevonden. 
Zo leuk dat mensen zich spon-

taan aanbieden omdat ze hier 
graag willen werken.” Ook stro-
men de reserveringen binnen 
waaronder voor huwelijkssluitin-
gen. “Het huwelijk wordt geslo-
ten in de trouwzaal en in dezelf-
de ruimte kan de eerste huwe-
lijksnacht worden doorgebracht; 
de bruidssuite.” Alle negen ka-
mers krijgen een naam die ver-
wijst naar de voormalige ge-
meentelijke functie. Op de derde 
etage worden twee torenkamers 
ingericht met een uitzicht op de 
sterrenhemel. Er is geen lift. 
“We merken belangstelling van 
gasten om een verblijf te combi-
neren met de wandel- en fiets-
routes in de omgeving. Voor elek-
trische fietsen komt er een ION-
oplaadpunt. De gasten kunnen 
de fietsen achter het hek stal-
len en opladen.” Op de website 
www.hotelhetouderaadhuis.nl is 
meer informatie te vinden.

vorige jaren zag de bol-
lentuin haar collectie ver-
der groeien. Verder is er 
op het gebied van de cul-
tuurtechniek hard ge-
werkt aan diverse verbe-
teringen. Officieel wordt 
de bollentuin om 14.30 
uur geopend door bur-
gemeester A. Emmens-
Knol. Bezoekers kun-
nen terecht tot en met 16 
mei. Het boekje ‘Maak het 
toch gezellig’ met bollen- 

en knollenrecepten  is te koop bij 
de kassa. Meer informatie www.
hortus-bulborum.nl. (Foto: Peter 
van Renen).
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Vitesse’22 maakt trainers 
volgend seizoen bekend
Castricum - De contracten met hoofdtrainer Jort van der Meulen en 
assistent Hans Touber zijn verlengd. Het gevecht om de promotie naar 
de eerste klasse is in volle gang. Hierop wil Jort zeker zijn stempel gaan 
drukken en een toekomst met Vitesse’22 in deze klasse ziet hij als een 
passende uitdaging. Bij de A-jeugd viert men de terugkeer van Jan Ol-
denhove. Vereerd is men met deze succesvolle ervaren trainer die te-
vens technisch jeugdcoördinator wordt voor A, B en C junioren. Een 
nieuw gezicht is te zien bij de B-junioren waar Vincent Cleeren zijn op-
wachting maakt. Menig jeugdteam is onder zijn leiding kampioen ge-
worden. 

Ook de jeugdtrainer voor Red Stars, de honk- en softbalkant van Vites-
se’22, zijn bekend, namelijk Michiel van Someren. Kortom, men is blij 
met deze trainers die Vitesse’22 naar een hoger niveau moeten bren-
gen waar resultaat, enthousiasme en plezier centraal staan. 

Red Stars verliest het eerste 
oefenduel tegen Northern Stars
Castricum - Red Stars heeft 
zondag de eerste oefenwed-
strijd van het seizoen verloren. 
Northern Stars bleek in Leeu-
warden met 11-7 een maatje te 
groot. Het duel speelde zich af 
in een laag tempo. Positieve uit-
schieters waren Koen Glorie, met 
twee honkslagen, en vooral Je-
roen Groenendal, met een twee- 
en een driehonkslag. De Castri-

cummers posteerden in het ho-
ge noorden Sander van Lubeck, 
Arjan van der Kort en Joost Kuijs 
op de werpersheuvel. Het was 
voor de honkbalploeg, na een 
winter met zaaltrainingen, de 
eerste keer dat ze buiten in actie 
kwam. De competitie start voor 
Red Stars op zondag 11 april, 
met een uitwedstrijd bij Double 
Stars in Heiloo. 

Castricum - Jan Hans v.d. Berg 
is leider bij biljartvereniging On-
der Ons met de meeste punten, 
gevolgd door Cees Suurmond die 
een goed seizoen meemaakt. Op 
de derde plaats staat Hans Gos-
selink. Het wordt nog heel span-
nend. Frans Peperkamp voert de 
ranglijst aan met de hoogste se-
rie van 246 en de hoogte partij-
moyenne van 41,74.

Competitiestand 
bij Onder Ons

Junioren Cas RC kampioen 
Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn de junioren van Cas RC 
in de thuiswedstrijd tegen Til-
burg ongeslagen kampioen ge-
worden van poule B om de juni-
or cup van Nederland. Met in to-
taal 535 punten vóór en 81 pun-
ten tegen hebben ze in 12 wed-
strijden voor een zeer hoog doel-
saldo gezorgd. Daardoor hebben 
zij zich geplaatst voor de halve fi-
nale om het Nederlands kampi-
oenschap. 
Als nummer één van poule B 
hebben ze het voordeel van de 
thuiswedstrijd verdiend tegen de 

nummer twee van poule A. Deze 
zal op 17 april op Wouterland in 
Castricum gespeeld worden en 
waarschijnlijk wordt Hilversum 
uit poule A dan hun tegenstan-
der. De winnaar van deze wed-
strijd mag in het Nationaal Rug-
by Centrum in Amsterdam op 24 
april de finale spelen om het Ne-
derlands kampioenschap, tegen 
de winnaar van de andere hal-
ve finale. 
Op eerste paasdag gaan zij zich 
hierop voorbereiden in een sterk 
internationaal jeugdtoernooi met 
veel Engelse tegenstanders.

Regio - Op 17 april organiseren 
toerclub D. T. S.  en de trimloop-
commissie van Le Champion de 
Prijsuitreikingsloop. Deze loop 
is een varioloop. De inschrijving 
is in de kantine van D. T. S. in 
sportpark de Kalverhoek in de 
Wijde Wormer, pal langs de A7. 
Hier is ook kleed- en douchege-
legenheid. Iedereen is welkom. 
De inschrijving is gratis. Na de 
loop wordt tussen 13.00 en 13.30 
uur in de kantine van D. T. S. de 
prijsuitreiking gehouden van het 
trimloopboekje. De lopers die lid 
zijn van Le Champion en het af-
gelopen seizoen de meeste kilo-
meters hebben gelopen, krijgen 
dan een prijs. Starttijd is 10.30 
uur. Er zijn variabele afstanden 
van minimaal 1,25 kilometer.
Inlichtingen: trimloopcommis-
sie@lechampion.nl of ‘s avonds 
Peter Lansbergen 075-6871474.

Prijsuitreikings-
loop Le Champion

Veiling Vitesse’22: 24.000 euro!
Castricum - Afgelopen zater-
dag stond de kantine van Vites-
se’22 weer bol van gezelligheid 
met twee fantastische veiling-
meesters en enthousiaste ko-
pers. In vier uur tijd werden er 
225 kavels geveild met een op-

brengst van ruim 24.000 euro. 
De sponsorcommissie kijkt met 
volle tevredenheid terug naar de 
al weer negende ‘Veiling van de 
toekomst’ en bedankt de kavel-
gevers en de bieders van afgelo-
pen zaterdag!

Mixed Hockeyclub Castricum 
organiseert de Tulpencursus

Castricum - Mixed Hockeyu-
club Castricum organiseert in 
navolging van de open dag van 
27 maart de Tulpencursus. De 
Tulpencursus wordt gehouden 
op 10, 17 en 24 april en geeft 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar gelegenheid om kennis te 
maken met de hockeysport. Met 

een door de club ter beschikking 
gestelde hockeystick oefenen zij 
tijdens deze weken in balvaar-
digheid en wordt er een wed-
strijdje gespeeld. Zo leren zij van 
enthousiaste A, B en C-junioren 
gedurende een uur de beginse-
len van hockey. Voor de ouders 
wordt er op 10 en 17 april een in-
formatiebijeenkomst gehouden. 
Inschrijven start om 9.45 uur, de 
kinderen kunnen alle cursus-
dagen meedoen en worden op 
leeftijd ingedeeld. De cursus is 
gratis en bestemd voor kinde-
ren van de basisschool die (nog) 
geen lid zijn van MHCC. Na af-
loop van de cursus ontvangen de 
deelnemers een hockeydiploma. 
Deelname schept geen verplich-
tingen. Meer informatie is te ver-
krijgen op www.mhcc.nl of Ma-
riette van de Bovenkamp, tel. 06-
19336800 of Sandra Bongers, tel. 
06-57821262.

Openingsrit van
Tourclub Limmen
Limmen - Op maandag 5 april 
organiseert Tourclub Limmen 
zijn eerste toertocht van dit sei-
zoen. De snelheid zal om en na-
bij de 30 km/uur liggen. Het ver-
trek is om 8.00 uur vanaf Café 
‘De Lantaarn’ en de afstand be-
draagt ongeveer 100 à 110 km. 
De thuiskomst wordt verwacht 
om ongeveer 13.30 uur. Deelna-
me is gratis voor leden en aan-
komende leden. 

Op 4, 5 en 6 juni organiseert 
Tourclub Limmen een driedaag-
se fietstocht naar De Betuwe: 
‘Op zoek naar Flipje in Tiel’. Van-
uit Limmen wordt er gefietst naar 
het van der Valk Hotel te Tiel. De 
tweede dag een tocht door de 
mooie Betuwe en de derde dag 
via een andere route weer terug 
naar Limmen. De afstanden zijn 
respectievelijk 160, 120 en 140 
km. Men kan zich hiervoor op-
geven door een aanbetaling van 
60,00  euro voor 15 april over te 
maken op de rekening van Tour-
club Limmen, rekeningnummer 
33.64.07.939. 
Voor 10,00 euro contributie per 
jaar is men al lid van de Tourclub 
Limmen. Voor meer informatie 
zie www.tourclublimmen.nl of 
Gerard Kuijs, Pr. Beatrixstraat 39, 
Castricum, tel. 0251-656779, e-
mail: gerard.kuijs@casema.nl.
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Vrijdag 2 april in nieuw Strandhuis
Cupido Party Singlesfeest 
op strand van Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Uit as herrezen 
Strandhuis op 2 april decor voor 
feestende alleenstaanden
De twee grootste gratis datingsi-
tes van Nederland, RelatieKlik.nl 
en Knuz.nl, organiseren voor de 
zesde keer een singlesfeest op 
het strand van Wijk aan Zee. Het 
Strandhuis, dat vorig jaar jam-
merlijk tot op de grond afbrand-
de, staat weer als een huis en 
wordt de locatie van het feest. 
Initatiefnemers Koen en Sonja 
Kastermans zien er de symboli-
sche waarde wel van in. ,,Het is 
een persoonlijke ramp als je, zo-
als de eigenaren van het Strand-
huis, je bedrijf ziet afbranden, 
maar het geeft ook de kans om 
iets nieuws op te bouwen. Er 
staat nu een geheel vernieuwd 
Strandhuis, mooier dan ooit. Ook 
voor veel van onze leden geldt 
dat ze na een beëindigde rela-
tie zichelf weer moeten uitvin-
den en er op uit moeten als ze 
nieuwe mensen willen ontmoe-
ten. Elk einde geeft een nieuw 
begin. Ons lentefeest is een goe-
de aftrap.’’ 
Internetondernemers Koen en 
Sonja Kastermans en relatiepsy-
choloog Marcelino Lopez tim-
meren inmiddels al enkele ja-
ren aan de weg met hun dating-
sites Knuz.nl en RelatieKlik.nl en 
vinden de feesten een welkome 
aanvulling op de internetactivi-
teiten. Koen: ,,We krijgen steeds 
meer vragen van onze leden 
om ook buiten het World Wi-
de Web actief te worden. Veel 

mensen kennen elkaar van het 
chatten en het mailen en vinden 
het leuk elkaar eens te ontmoe-
ten. En daar zit verder helemaal 
geen druk op. Dat doen ze vooral 
voor de gezelligheid. En af en toe 
komt daar wat moois uit voort. 
Best vaak eigenlijk’’. Op de Cu-
pido-feesten is altijd plaats voor 
zo’n 400 man. 
Sonja: ,,De meeste bezoekers zijn 
tussen de 30 en 45 jaar oud. Dat 
is de meest actieve groep alleen-
staanden, maar we hebben ook 
altijd jongere en oudere feest-
gangers’’. Lopez voegt hieraan 
toe: ,,Juist die verscheidenheid 
aan leeftijden is erg leuk, geeft 
een ongedwongen sfeer en zorgt 
voor leuke gesprekken over het 
alleenstaande bestaan in de ver-
scheidene fasen van iemands le-
ven. Ik vind het leerzaam. Een 
ding blijft blijkbaar hetzelfde 
voor jong en oud: de behoefte 
aan leuk gezelschap.’’ 
Wie single is en ook wel eens de 
sfeer wil proeven op een Cupi-
do-feest? Op vrijdag 2 april van 
20.00 tot 02.00 uur is het volgen-
de feest in het Strandhuis op het 
strand van Wijk aan Zee. Hou 
voor meer informatie de websi-
te in de gaten: www.cupido-par-
ty.nl. Kaarten 12,50 euro in de 
voorverkoop via www.knuz.nl en 
15,00 euro aan de deur, inclusief 
twee gratis consumpties, gratis 
parkeren en een goede dj. Hou 
voor meer informatie de websi-
te in de gaten: www.cupido-par-
ty.nl.

Eerste paasdag, gratis entree 
Memphis in De Lantaarn
Limmen - Inmiddels is het tra-
ditie dat Memphis eerste Paas-
dag in café de Lantaarn speelt. 
Memphis is ontstaan begin jaren 
‘70 als coverband van de Stones. 
De muzikanten spelen ondertus-
sen nummers uit de jaren ‘60 en 
‘70, aangevuld met hedendaag-
se muziek die gerelateerd is aan 
deze periode. Hierdoor ontstaat 

Paaspop met Paperplane  

Uitgeest - Zondag 4 april, eer-
ste paasdag, treedt traditiege-
trouw de lokale topband Pa-
perplane op tijdens de jaarlijk-
se paaspop in De Balken. Paper-
plane speelt rock van bands als 
Status Quo, ZZ Top, Rolling Sto-
nes. Elk optreden van deze band 

loopt uit op een groot rock & roll 
feest. Zanger Arne Meintjes laat 
het publiek zingen, hossen en 
dansend hun dak op uit gaan. 
Hompen dus. De fanclub van de 
band heeft als naam Hompteam 
gekozen. De entree is gratis en 
het feest begint om 22.00 uur. 

een mix van Beatles, Rem, U2, 
Rolling Stones, Queen en Robbie 
Williams. Memphis is één van de 
meest gevraagde coverbands in 
de Noord-Hollandse zalencir-
cuit. 
De zaal van De Lantaarn gaat 
open om 20.00 uur en de entree 
is gratis. Op 8 mei vindt hier een 
groot darttoernooi plaats. 

Programma 1 april t/m 7 april 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 19.00 & 21.45 uur
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (OV)”
zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (NL)”

vrijdag 21.30 uur 
“Avatar 3D”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 16.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Millennium 2”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“Invictus”
vrijdag 16.00 uur

zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur
woensdag 14.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”
zaterdag & maandag 13.00 uur 

“De Prinses en de Kikker”
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur 
maandag 16.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“IEP!”

Korte cursus Frans voor de vakantie
Regio - Het ROC Nova College 
start donderdag 8 april met een 
nieuwe cursus Frans op de Pla-
netenlaan 5 in Haarlem. Deze 
avondcursus is speciaal geschikt 
voor mensen die zich willen 
voorbereiden op een vakantie in 
Frankrijk. Het gaat om een mini-

cursus van twaalf lessen volgens 
de beproefde opSTAP metho-
de. De opSTAP minicursus Frans 
voor vakantie is bedoeld voor 
mensen die in een Franstalig ge-
bied over een ruimere vocabulai-
re willen beschikken dan slechts 
bonjour, au revoir en merci. De 

lessen zijn op donderdagavond 
van 19.30-21.00 uur bij het Vavo 
van het ROC Nova College op de 
Planetenlaan 5 in Haarlem. De 
cursus duurt twaalf avonden en 
kost 145 euro. Voor meer infor-
matie www.novacollege.nl/vavo 
en tel.:  (023) 530 26 00.

Millennium 2: De vrouw 
die met vuur speelde
Twee tegenpolen, Mikael Blom-
kvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kri-
tische journalist van middelbare 
leeftijd, uitgever van het beroem-
de en beruchte tijdschrift Millen-
nium. 
Zij is een jonge, gecompliceer-
de, uiterst intelligente vrouw met 
zwartgeverfd haar, piercings en 
tattoos én ze is een computer-
hacker van wereldklasse. Drie 
moorden, één avond. De slacht-
offers zijn twee journalisten die 
voor Millennium werkten aan 
een publicatie over mensen-
smokkel, en Nils Bjurman, de 

voogd van Lisbeth Salander. Op 
het moordwapen worden de vin-
gerafdrukken aangetroffen van 
Lisbeth. Het hele politieappa-
raat komt in beweging, maar Lis-
beth is onvindbaar. Blomkvist, 
overtuigd van Lisbeths onschuld, 
gaat langzamerhand een ver-
band zien tussen de drievoudige 
moord en het artikel in wording 
over vrouwenhandel. Dan wordt 
een vriendin van Lisbeth ont-
voerd door een motorbende. Sa-
lander laat het aankomen op een 
bloedige confrontatie met de on-
zichtbare bendeleider, Zala, een 
bekende uit haar verleden. 

Van de makers van Shrek, Mada-
gascar en Kung Fu Panda komt 
nu Hoe tem je een draak, een 
spannende avonturenfilm vol 
stoere Vikingen en wilde draken. 
De hoofdpersoon is een jonge 
Viking van het eiland Berk, waar 
drakengevechten aan de orde 

Hoe tem je een draak? In 3D
van de dag zijn. Tijdens een in-
wijdingsritueel moet hij bewijzen 
een waardig opvolger van zijn 
vader, het stamhoofd, te kun-
nen zijn. 
Maar als hij vriendschap sluit 
met een gewonde draak, zet dat 
zijn wereld op z’n kop.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-03-2010: Merle Dori-
ne Maartje, dochter van M.A. 
Schaafsma en A. Sjardin, gebo-
ren te Alkmaar. 18-03-2010: Flo-
rian Huibert, zoon van A.M. Jon-
ker en M. Poot, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Akersloot:
22-03-2010: Kriss Kaja, dochter 
van G.O.J. Birringer en C. Dek-
ker, geboren te Zaanstad.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-03-2010: Kire, Lister en Post-
ma, Maria, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-03-2010: Omar, Ezim, wonen-
de te Castricum en Wusiman, 
Yipaerguli, wonende in China. 
24-03-2010: Wouda, Arjan D., 
wonende te Castricum en Cas-
tricum, Sabina M., wonende te 
Limmen. 

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-03-2010: van Egmond, Mar-
garetha J., oud 69 jaar, overle-

den te Amsterdam, gehuwd met 
J.P. Duffels. 19-03-2010: van den 
Berg, Lydia Y., oud 69 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
E.R. de Liser de Morsain. 24-03-
2010: van Leeuwen, Elisabeth 
E.M., oud 59 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met F. Son-
dorp. 24-03-2010: Koers, Jaapt-
je, oud 95 jaar, gehuwd geweest 
met F. Vos, overleden te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
25-03-2010: Valkering, Theresia 
C., oud 75 jaar, gehuwd met N.J. 
Krom, overleden te Limmen.

Wonende te Zaanstad:
18-03-2010: Weerstand, Evert, 
oud 83 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met H.S. Stangen-
berger.

Wonende te Bakkum:
18-03-2010: van Dijk, Jobje, oud 
78 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met E. Scho-
tanus.

Wonende te Heemskerk:
21-03-2010: van den Berg, Aart, 
oud 73 jaar, partner geweest van 
J.M. Benjamin, overleden te Bak-
kum.

Pasen in ’t Dierenduintje 
Castricum - Als eerste activiteit dit jaar kunnen er tijdens de paasda-
gen op zondag 4 en maandag 5 april van 12.00 uur tot 15.00 uur door 
de kinderen paaseieren gezocht worden op het terrein van ’t Dieren-
duintje. Van te voren aanmelden is niet nodig, dus maak er samen met 
de kinderen een leuke dag van. Eerst eieren zoeken en dan wacht een 
leuke attentie uitgereikt door de paashaas. Men vindt kinderboerderij 
’t Dierenduintje achter het NS-station van Castricum aan de Duinen-
boschweg. Meer informatie is ook te vinden op de website www.die-
renduintje.nl.

Castricum - Donderdagavond 
raakte een 62-jarige man uit 
Castricum onwel tijdens een par-
tijtje volleybal in de sporthal aan 
de Eerste Groenelaan in Castri-
cum. Het slachtoffer werd aan-

AED succesvol ingezet
gesloten op de AED die de man 
een schok gaf. 
De man kwam langzaam weer 
bij en werd voor onderzoek over-
gebracht naar het Medisch cen-
trum in Alkmaar.

Vogels kijken op en 
rond het Naardermeer
Castricum - Op  zaterdag 15 
mei neemt natuurfotograaf en 
vogelkenner Peter Zwitser be-
langstellenden mee op een wan-
deling rond het beroemde Naar-
dermeer, het eerste natuurmonu-
ment in Nederland.Wat begin vo-
rige eeuw de vuilstortplaats van 
Amsterdam had moeten worden, 
is door de inspanningen van on-
der andere  Jac. P. Thijsse, één 
der oprichter van de Vereniging 
tot behoud van Natuurmonu-
menten, behouden gebleven als 
uniek moeras-en plassengebied 
bijna onder de rook van Amster-
dam. Deze drie tot vier uur du-
rende rondwandeling, zal wor-
den onderbroken door een vaar-
tocht van ongeveer 2½ uur door 
dit moeras- en plassengebied 
met een bezoek aan de aalschol-
verkolonie. Hierbij kunnen de 

broedende vogels van zeer nabij 
op de nesten, waarvan vele met 
jongen, worden bekeken en ge-
fotografeerd. Ook zullen tijdens 
de wandeling en boottocht, de in 
Nederland zeldzame purperrei-
ger, zwarte stern en vele ande-
re soorten moeras- en rietvogels 
worden waargenomen. Meer in-
formatie: www.pbase.com/peter-
zwitser. In verband met de grote 
belangstelling voor de boottoch-
ten, moet voor 1 april gereser-
veerd worden. 
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Mevrouw Behrens-Bakker 
koninklijk onderscheiden
Castricum - Mevrouw Behrens-
Bakker is afgelopen zaterdag ko-
ninklijk onderscheiden. Uit han-
den van loco-burgemeester me-
vrouw Beens ontving zij de ver-
sierselen tijdens het traditionele 
voorjaarsconcert van de Bever-
wijkse-Castricumse Accordeon-
vereniging (BCAC) in de Vrede-
vorstkerk te Beverwijk. 

Mevrouw Behrens-Bakker is 
dit jaar 45 jaar lid bij de BCAC. 
Reeds dertig jaar maakt zij zich 
als secretaresse sterk voor de 
vereniging. Net na de fusie in 
1979 tussen de club uit Castri-
cum en de club uit Beverwijk is 
zij in deze functie van start ge-
gaan. Ze bezoekt samen met de 
voorzitter locaties om te kijken of 
ze geschikt zijn voor concerten 
en uitvoeringen. Muziek maken 
doet de Castricumse ook nog al-

tijd. In het 22-koppige orkest is 
zij een van de twee bassisten. 
Daarnaast werft ze sponsors, 
donateurs en leden. Ze bezoekt 
en schrijft muziekscholen aan 
om te zorgen dat de BCAC on-
der de aandacht blijft. Want óók 
daar bevinden zich potentiële le-
den. Tevens meldt zij de jubila-
rissen aan bij de NOVAM. Me-
de dankzij de inzet van mevrouw 
Behrens-Bakker is de Bever-
wijkse–Castricumse accordeon-
vereniging sinds de fusie weer 
een gezonde vereniging en is de 
BCAC een zeer gevraagde mu-
ziekclub in de regio. 
Voor haar jarenlange, belange-
loze inzet voor de BCAC is me-
vrouw Behrens-Bakker bij ko-
ninklijk besluit van 12 februari 
2010 benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. 
Foto: Leo Tillmans.

Castricum - Bij Plusactiviteiten 
in het Bonhoeffercollege is de 
cursus ‘vogels in het voorjaar en 
de zomer’ te volgen. Er is een les 
op donderdag 20 mei van 19.00 
tot 21.30 uur en een excursie op 
zaterdag 22 mei voor 29,00 eu-
ro. Als tijdens het voorjaar het 
eerste groen begint te ontlui-
ken, komt ook de vogelwereld 
in beweging. Veel vogels die bij 
ons de winter doorbrengen trek-
ken weer weg. Daarvoor in de 
plaats komen onze zomervogels. 
Bovendien trekken veel vogel-
soorten uit het oosten en hoge 
noorden door ons land. De be-
ginnende vogelliefhebber duizelt 
het in deze tijd van de veelsoor-
tige zang die overal klinkt en het 
herkennen van deze vogels blijkt 
in de praktijk lastig te zijn. De-
ze cursus helpt belangstellen-
den op weg om meerdere soor-
ten vogels in de wijdere omge-
ving te gaan herkennen. De ex-
cursie is op zaterdag 22 mei van 
9.00–12.00 uur, fiets en verrekij-
ker meenemen. De cursusprijs is 
inclusief syllabus. Voor informa-
tie en inschrijving 0251-671837 
of www.plusactiviteiten.nl.

Vogels in het voor- 
jaar en de zomer

Hondenbeet na 
onrust op straat
Heiloo - Zaterdagnacht rond 
2.45 uur was er op de Heeren-
weg in Heiloo een opstootje tus-
sen zo’n 20 jongeren uit Castri-
cum en Heiloo. De politie greep 
in en agenten vormden een li-
nie om de groepen van elkaar te 
scheiden en uit elkaar te drijven. 
Hierbij werd een diensthond in-
gezet. Een 17-jarige jongen uit 
Heiloo liep daarbij een honden-
beet op omdat hij niet voldeed 
aan een bevel om weg te gaan. 
Hij werd kort behandeld in het 
ziekenhuis en werd later heen-
gezonden met een proces-ver-
baal op zak. 
Ook een agente liep in het tu-
mult een hondenbeet op in haar 
hand. Zij kreeg een tetanusprik 
en een antibioticakuur in het 
MCA. Toen de groep uit Castri-
cum was verdreven naar de Ken-
nemerstraatweg keerde de rust 
op straat terug.

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt in ver-
band met paaszondag niet ge-
houden op 4 april, maar een 
week later. 
Dan is opnieuw de expositie 
’65 jaar bevrijding Castricum en 
Bakkum’ te bezichtigen. Nieuw 
is de vertoning van de film ‘Ik 
wist niet wat oorlog was’, die ge-
maakt is door Pauline van Vliet 
en waarover in de krant van vol-
gende week meer is te lezen. 

Open dag Oud-
Castricum later

Drankrijder bijt van 
zich af na aanrijding
Castricum - Zaterdagavond is 
een 35-jarige automobilist uit 
Castricum aangehouden nadat 
hij onder invloed van drank een 
eenzijdig ongeval had veroor-
zaakt en zich bij zijn aanhouding 
met geweld tegen de politie ver-
zette. Een agente werd door hem 
in haar hand gebeten.
Rond 23.50 uur kwam de 35-jari-
ge man een agent en een agente 
op een mountainbike tegemoet 
op de Stationsweg. Nadat hij de 
agenten was gepasseerd bots-
te hij achter hen tegen een mid-
dengeleider waardoor zijn auto 
tot stilstand kwam en niet verder 
kon. Hij had meer op de bikers 
dan op de weg gelet, zo verklaar-
de hij later.
De agenten gingen er op af. 
De bestuurder probeerde nog 
weg te rijden maar moest van 
hen uitstappen. Hij bleek on-
der invloed van alcoholhouden-
de drank te zijn en sprak met 
dubbele tong. Hem werd verteld 
dat hij was aangehouden maar 

hij wilde niet mee. Hij probeer-
de weer in zijn auto te stappen. 
Toen de agenten dat verhinder-
den begon hij met hen te vech-
ten. De agente kreeg een klap in 
haar gezicht. Pepperspray hielp 
niet om de verdachte tot beda-
ren te brengen. Met behulp van 
omstanders werd hij overmees-
terd. Daarbij zag hij nog kans de 
agente in haar hand te bijten. Zij 
liep een verwonding op aan haar 
rechterduim en kreeg later een 
Tetanusinjectie. De agent liep 
een gekneusde pink en schaaf-
wonden aan zijn beide knieën 
op. De verdachte blies aan het 
bureau 360 ug/l (tot 220 toege-
staan). Tegen hem is een pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens 
het veroorzaken van een aanrij-
ding onder invloed van drank en 
wegens het met geweld plegen 
van verzet tegen de agenten. Hij 
heeft de nacht in een politiecel 
moeten doorbrengen en is in de 
loop van zondagmiddag heenge-
zonden.

Presentatie graancirkels
Castricum - Theo Wierdsma 
uit Ruurlo verzorgt zaterdag-
avond 10 april een presentatie 
waarin hij vertelt over het mys-
terie graancirkels. Hij doet dat 
in Schulpstet 43a  te Castricum. 
Aanvang lezing: 19.30 uur. 
Wierdsma reist al enkele jaren 
iedere zomer naar de graan-
velden rond Avebury in het zui-
den van Engeland om er onder-
zoek te doen naar graancirkels 
die daar om onverklaarbare re-
denen al jaren verschijnen. De 
schoonheid, de complexiteit en 
de geometrie van deze graancir-
kels en de snelheid waarmee ze 

verschijnen maakt het volgens 
veel mensen onmogelijk dat ze 
door mensenhanden worden ge-
maakt. Wierdsma heeft als een 
van de weinigen het ontstaan 
van deze cirkels op film en fo-
to vastgelegd. Wie de presenta-
tie wil bijwonen en met Wierds-
ma in gesprek wil gaan, kan zich 
vooraf opgeven bij P. Westdorp, 
tel. 0251-658038 of via: westsi-
te@ziggo.nl. In het dagelijks le-
ven is Theo Wierdsma reeds drie 
decennia actief in het onderwijs, 
het merendeel als directeur in 
het basisonderwijs. Website Theo 
Wierdsma: www.adapa.nl.

Fietsendief aangehouden
Castricum - In een loods aan de 
Nes in Onderdijk werden dins-
dagmiddag meer dan 100 fietsen 
aangetroffen. 
De politie kwam de loods op het 
spoor doordat zij in Castricum 
maandagmiddag een 54-jarige 
man uit Enkhuizen had aange-
houden voor fietsendiefstal. De 
man gaf tijdens zijn verhoor aan 
de loods te huren en hier fiet-
sen te hebben gestald. De politie 
heeft de fietsen in beslag geno-
men en onderzoekt of deze alle-
maal van diefstal afkomstig zijn. 
De man is maandagmiddag rond 
12.00 uur aangehouden op de 

Van Speykkade. Een agent in 
vrije tijd zag dat de man een fiets 
had gestolen uit de fietsenstal-
ling van het NS-station en ach-
ter in zijn auto laadde. 
De agent volgde de man en bel-
de ondertussen de politie. De 
politie hield de man staande op 
de Van Speykkade. Hij had geen 
duidelijk verhaal over hoe hij aan 
de fiets kwam die achter in zijn 
auto stond. In het voertuig wer-
den nog twee fietsen aangetrof-
fen. 
De man werd aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau. 

Kittens gedumpt in onder-
grondse kledingcontainer
Akersloot - Dinsdagmiddag rond 14:00 uur hoorden voorbijgangers 
gemiauw komen uit een ondergrondse kledingcontainer aan de Aker-
hof in Akersloot. Een kraanwagen van de gemeente Castricum heeft 
de container gelicht en voorzichtig leeggestort op het parkeerterrein. 
Brandweer en gemeentewerken hebben de hoop kleding doorgezocht 
en haalden daaruit vier kittens van nog geen dag oud. De dierenambu-
lance heeft zich over de onfortuinlijke dieren ontfermd. Wie voor deze 
laffe daad verantwoordelijk is, is niet bekend.
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Succesvol verloop van 
jeugdveiling vv Limmen
Limmen - Afgelopen vrijdag 
stroomde de kantine vanaf 20.00 
uur vol met enthousiaste men-
sen voor de jaarlijkse jeugdvei-
ling van vv Limmen. Na het wel-
komstwoord begonnen de vei-
lingmeesters Nico en Erik-Jaap 
aan de enorme klus om 326 ka-
vels te veilen. Door de commissie 
werd nog aangenomen dat in het 
eerste uur de kavels als koopjes 
van de hand werden gedaan. 
Niets was minder waar en vanaf 
het begin werd gretig geboden 
op de kavels. Om circa 2.00 uur 
werd de laatste kavel geveild, 
een liksteen. Gelijk daarna werd 
door de commissie de eindstand 
doorgegeven wat de jeugdvei-
ling dit jaar had opgebracht. Het 
bedrag van circa 53.000,00 euro 
werd uitgesproken. 

Van dit bedrag gaan uiteraard 
nog wel wat kosten af zoals BTW-
afdracht en de kosten voor de te 
organiseren kavels. De club zal 
het geld besteden aan de nieuw 
te bouwen zeven kleedkamers 
achter de tribune.
Deze jeugdveiling is zo succes-
vol verlopen door de vele spon-
soren die de kavels beschik-
baar hebben gesteld, jeugdleden 
die ludieke kavels hebben inge-
bracht, vrijwilligers die kavels ter 
beschikking hebben gesteld.
Grote dank gaat natuurlijk uit 
naar alle mensen die de kavels 
hebben gekocht. Natuurlijk, de 
koper krijgt er iets moois voor 
terug, maar dat er zoveel men-
sen de moeite nemen om deze 
jeugdveilingavond tot een enorm 
succes te maken is geweldig.

Open dag bij Tennis-
vereniging Castricum
Castricum - Op 2e paasdag, 5 
april, organiseert Tennisvereni-
ging  Castricum (TVC) een open 
dag voor iedereen die overweegt 
(weer) te gaan tennissen. De 
open dag wordt gecombineerd 
met het openingstoernooi van 
de vereniging. De open dag is 
een onderdeel van het koersplan 
dat vorig jaar is opgesteld en zijn 
tweede jaar ingaat. Met dit plan 
investeert TVC in de toekomst 
van de vereniging. Speerpunten 
zijn ondermeer een evenwichti-
ger samengesteld ledenbestand, 
veel aandacht voor de jeugd en 
competitieteams die op een ho-
ger niveau gaan spelen.

TVC kent geen ledenstop. Ieder-
een die bij TVC recreatief of com-
petitief wil tennissen is welkom 
op het Multi-sportcentrum Berg 
en Bal. Ondanks de lange vorst-
periode zijn de medewerkers van 
Berg en Bal er in geslaagd de 
gravelbanen weer op tijd opti-
maal speelklaar te krijgen en het 

terras is aanzienlijk uitgebreid. Er 
zijn nauwelijks wachttijden, de 
speeltijden voor enkelpartijen en 
dubbels zijn respectievelijk 45 en 
60 minuten. Banen kunnen flexi-
bel gereserveerd worden met het 
digitale afhangbord. Tijdens een 
aantal evenementen is er altijd 
een baan beschikbaar voor vrij-
spelen. Nieuwe jeugdleden tot 
en met 12 jaar krijgen een gratis 
racket, voor 13 tot en met 17 jaar 
is er een waardebon van 20 eu-
ro. Senioren kunnen in groeps-
verband drie gratis tennisles-
sen krijgen. Voor de twijfelaars 
staat de mogelijkheid open van 
een eenmalig kennismakingslid-
maatschap in de zomervakan-
tie. De rackets worden mede ge-
sponsord door Berg en Bal en de 
waardebonnen door Sport Spor-
tief in Geesterduin.

Jeugdspelers kunnen meedoen 
aan de jeugdcompetitie en club-
kampioenschappen. Tot 12 jaar 
is het uitgangspunt dat iedereen 

meedoet aan de tennislessen. 
Deze worden bij slecht weer bin-
nen gegeven. Voor de beginners 
is er minitennis. Ook wordt jaar-
lijks een ouder-kind-toernooi ge-
organiseerd. De jeugdcommis-
sie stimuleert het schooltennis. 
In de wintermaanden worden 
voor beginnende leden van zes 
en zeven jaar balvaardigheids-
lessen gegeven. Voor de geta-
lenteerde jeugd is er de moge-
lijkheid van deelname aan selec-
tietrainingen. Verder is er binnen 
TVC een  WhoZnext team opge-
richt, het TVC Youngsters team, 
dat succesvol bezig is jongeren 
te enthousiasmeren om te gaan 
tennissen.

Naast  het tennissen in compe-
titieverband zijn er tal van ande-
re activiteiten om aan deel te ne-
men zoals de tombola elke dins-
dagavond en vrijdagochtend, 
waar in wisselende samenstel-
ling  kan worden gedubbeld. Voor 
beginnende tennissers wordt op 
maandagavond een tombola ge-
houden. Verder wordt het zomer-
avondtoernooi gehouden, waar-
bij niet alleen het tennis centraal 
staat. Sinds vorig jaar kent TVC 
ook een interne clubcompeti-
tie (laddercompetitie), die met 
veel enthousiasme is ontvangen 
en waarvoor gedurende de zo-
mermaanden in de weekeinden 
in poules wordt gespeeld. Ook 
worden jaarlijks de clubkampi-
oenschappen en het open WEA 
30+ toernooi georganiseerd. Af-
gelopen seizoen waren de toer-
nooien goed bezocht en zeer ge-
zellig. 
TVC is een bruisende club en de 
vele evenementen hebben me-
de  bijgedragen aan een infor-
mele en goede clubsfeer. Tennis-
sen bij TVC is echt een genoe-
gen. Tenslotte is er bij TVC ruim-
te voor enkele vaste speeltijden 
met kinderoppas op het park. Vitesse’22 maakt trainers 

volgend seizoen bekend
Castricum - De contracten met 
hoofdtrainer Jort van der Meulen 
en assistent Hans Touber wor-
den verlengd. Het gevecht om de 
promotie naar de eerste klasse is 
in volle gang. Hierop wil Jort ze-
ker zijn stempel gaan drukken 
en een toekomst met Vitesse’22 
in deze klasse ziet hij als een 
passende uitdaging.
Bij de A-jeugd viert men de te-
rugkeer van Jan Oldenhove. Ver-
eerd zijn ze met deze succesvolle 

ervaren trainer die tevens tech-
nisch jeugdcoördinator wordt 
voor A, B en C junioren. 
Een nieuw gezicht is te zien bij 
de B junioren waar Vincent Clee-
ren zijn opwachting maakt. Me-
nig jeugdteam is onder zijn lei-
ding kampioen geworden. 
Kortom, men is blij met deze trai-
ners die Vitesse’22 naar een ho-
ger niveau moeten brengen waar 
resultaat, enthousiasme en ple-
zier centraal staan. 
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VITESSE’22 - zIlVErmEEuwEn
PUPIL VAN DE WEEK: jEsPEr rIjKENbErg

maandag 5 april
aanVang 14.00 UUr

Diploma-uitreiking voor 
opgeleide voetbaltrainers
Castricum - Afgelopen maandag hebben 14 net vers opgeleide voet-
baltrainers, waarvan een keeperstrainer, hun diploma ontvangen uit 
handen van hun KNVB docent Gerrit Boerman. Niet alleen leden van 
Vitesse’22 namen hieraan deel, maar ook vertegenwoordigers van bij-
voorbeeld Uitgeest waren aanwezig. Boerman adviseerde velen om 
door te gaan naar het volgende niveau omdat er zeker potentie in zit. 
Verder vervolgt hij: “De voetbalwereld is gezellig klein, en als je er een-
maal inzit kom je er niet zo snel meer uit. Bel elkaar daarom nog eens 
op!”. Bestuurslid Hans Kaandorp (Vitesse’22) deelde presentjes uit en 
bedankte Gerrit voor zijn inzet.

Heiloo - Op 9 en 10 april zal het 
middenplein in winkelhof ’t Loo 
weer worden omgedoopt tot bil-
jartarena. Na een succesvol eer-
ste jaar zullen ook dit jaar weer 
de biljarters met elkaar strijden 
om de titel ‘kampioen open bil-
jarttoernooi ’t Loo’. 
Dit unieke evenement is voor 
een ieder die wel eens een bil-
jartje legt en een moyenne heeft 
tussen een en zes. Inschrijven 
kost 5 euro (inclusief twee con-
sumpties).
De inschrijfformulieren zijn te 
vinden bij sporthal Vennewater, 
café La Strada, Trefpunt of aan te 
vragen via de mail weelevents@
live.nl.
Op 9 april zullen de wedstrij-
den aanvangen om 18.00 uur en 
eindigen om 21.00 uur en op 10 
april zullen er vanaf 9.00 uur de 
gehele dag wedstrijden zijn. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Wende-
la Weel, 06-13090053 of weele-
vents@live.nl.

Tweede open 
biljarttoernooi
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Ballet, maar dan voor 
jongeren met beperking
Castricum - Er start een nieu-
we les bij balletstudio Jacqueli-
ne Burger. Een klassieke basis-
les voor jong volwassenen van-
af dertien jaar met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king. Alle leerlingen werken toe 

naar een theatervoorstelling die 
op zondagmiddag 13 juni in the-
ater De Beun in Heiloo gehou-
den wordt. 

Voor meer informatie: www.Bal-
letstudioJacquelineBurger.nl 

Van der Loos al 12½ jaar dé 
timmerfabriek in de regio
Castricum - Rob van der Loos 
Kozijnen bestaat dit jaar 12,5 
jaar. Dit bedrijf fabriceert hard-
houten kozijnen, deuren en ra-
men in alle soorten en maten 
van duurzame kwaliteit. “In de 
afgelopen 12,5 jaar hebben we 
ons ontwikkeld vanuit een klein 
bedrijfspandje naar een ruim, lo-
gisch ingedeeld pand”, vertelt 
Rob van der Loos. 
“Sommige houtbewerkingsma-
chines zijn in de loop van de 
tijd verdwenen, waarvoor in de 
plaats moderne CNC-machi-
nes gekomen zijn. Gelukkig is 
het voorjaar weer begonnen, de 
afgelopen winter was een zwa-
re tijd voor de aannemerij en de 
timmerfabrieken. Nu het zonne-
tje weer regelmatig schijnt en 
de temperatuur boven de 10°C 
blijft, krijgen de mensen weer 
zin in verbouwen. Logisch, want 
met vrieskou in een verbou-
wing zitten is geen pretje.” Bij 
Van der Loos Kozijnen zijn ze er 
klaar voor. Alle belangstellen-
den  kunnen hun aanvragen voor 

(toog)kozijnen, deuren en ramen 
voor serre, erker, dakkapel, re-
novatie en/of nieuwbouw in al-
le houtsoorten en –maten indie-
nen. Ook het bijbehorende glas 
kan geleverd worden. De ra-
men en deuren worden geleverd  
met politiekeurmerk sloten. Ook 
voor sierlijsten, architraven, plin-
ten, rechte trappen, losse stij-
len en dorpels kan men bij Van 
der Loos Kozijnen terecht. Ou-
derwets vakmanschap, scher-
pe prijsstelling, snelle levertijd, 
meedenken met de klant én dui-
delijke afspraken zijn de ster-
ke punten. “Eén belangrijk ding 
is in de afgelopen 12,5 jaar niet 
veranderd: ook mét de nieuwste 

technieken blijven wij bij Van der 
Loos Kozijnen vasthouden aan 
‘ouderwetse’ kozijnverbindin-
gen, bij de bouwbedrijven/aan-
nemers wel bekend als ‘pen- en 
gatverbinding’. Ook onze ramen 
en deuren zijn nog steeds voor-
zien van zo’n verbinding.” Dus 
wie op zoek is naar hardhouten 
kozijnen, ramen en deuren is bij 
Van der Loos Kozijnen zeker aan 
het goede adres. 
Ga vrijblijvend langs in de tim-
merfabriek aan de Castricum-
merwerf 77 te Castricum. Bel-
len (0251-672126), faxen (0251-
654520) of mailen (info@vander-
looskozijnen.nl) kan ook. Een of-
ferte is altijd vrijblijvend.    

Het ROC Nova College 
houdt woensdag open huis
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt woensdag 7 april van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met nieu-
we opleidingen én de juiste be-
roepshouding centraal. 
Het Nova College verzorgt een 
uitgebreid aanbod aan mbo Eco-
nomie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn. Voor volwassenen verzorgt 
Nova College bovendien cursus-
sen inburgering, lezen, schrij-
ven, vmbo-tl, havo en vwo. Op 
het Nova College leren cursis-
ten meer dan een beroep. Niet 
alleen de nodige kennis en vaar-
digheden, ook de juiste mentali-
teit is belangrijk om succesvol te 
zijn. Voor iedereen die zich ori-
enteert op een passende oplei-
ding is er elk half uur een pre-
sentatie met algemene informa-
tie over het mbo en hoe je een 
vak leert op het Nova College. 
Ook kunnen bezoekers meedoen 
aan een talententest en is er de 
mogelijkheid voor een persoon-
lijk adviesgesprek.
Voor (jong)volwassenen ver-
zorgt het Nova College overdag 
en ’s avonds alle reguliere vak-
ken vmbo-tl, havo en vwo. Er zijn 

ook schakelklassen Frans, Duits, 
wiskunde A en B, wiskunde vm-
bo/havo en wiskunde havo/vwo 
en bijscholingen talen en wis-
kunde om specifieke vaardighe-
den te leren en trainen. Nieuw is 
de cursus Frans voor vakantie, 
die 8 april start op de Planeten-
laan 5 in Haarlem. Voor anders-
taligen verzorgt Nova College in-
burgeringcursussen en vervolg-
cursussen Nederlands. Mensen 
met een lage vooropleiding kun-
nen bij het Nova College partici-
patiecursussen volgen zoals le-
zen, schrijven en rekenen.
Tijdens het Open huis krijgen 
bezoekers informatie van do-
centen, voorlichters, vertegen-
woordigers van stagebedrijven 
en van (oud)cursisten. Dat geeft 
een compleet beeld van hoe het 
is om een opleiding te volgen 
op het Nova College: wat leer 
je, hoe leer je en hoe is de sfeer 
op school. Liefhebbers van de 
autosport kunnen in Beverwijk 
bovendien autocoureur Melroy 
Heemskerk ontmoeten, die als 
speciale gast komt om jongeren 
enthousiast te maken voor de 
motorvoertuigentechniek.
Meer informatie tijdens het 
open huis op woensdag 7 april 
van 18.00 tot 21.00 uur. Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis of 
bel 023-5302010.

Opheffingsuitverkoop 

Antiek en curiosa met hele 
hoge kortingen bij ‘t Kooitje
Castricum - Elga Glaubitz stopt 
met de verkoop van antiek en 
curiosa vanuit ‘t Kooitje op de 
C. F. Smeetslaan. Ook de antiek-
winkel op het Kooiplein is inmid-
dels leeggehaald. 
Op 26 april wordt na twintig jaar 
de deur van ’t Kooitje definitief 
gesloten. Tot die tijd wordt er 
een grote opheffingsuitverkoop 
gehouden waarbij de gehele 

collectie met hoge kortingen de 
deur uitgaat. Dat is een buiten-
kansje voor alle antiekliefheb-
bers en verzamelaars van oude 
sier- en gebruiksvoorwerpen en 
curiosa. 
Antiek meubilair, lampen, spie-
gels, serviesgoed, schilderij-
en, sieraden, verzamelobjecten, 
kunst en curiosa worden voor 
een klein prijsje verkocht.

De winkel op de C. F. Smeetslaan 
is geopend op elke vrijdag en za-
terdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Het is ook mogelijk een afspraak 
te maken voor een bezoek op 
een ander tijdstip. ’t Kooitje, C. 
F. Smeetslaan 6 in Castricum, tel: 
0251-655995 of 656760. Er is rui-
me parkeergelegenheid achter 
de winkel. 

Roger, Laura en Sascha hebben veel plezier in de danslessen.

Zaterdag is het paasfeest bij De Roset!
Castricum - Zaterdag nes-
telt een paaskip op de luifel van 
de Roset aan de Burgemees-
ter Mooijstraat. En alle kinderen 
krijgen een paasverrassing! 
Beide filialen van De Roset 
staan  geheel in het teken van 
Pasen. Natuurlijk zijn er am-
bachtelijk vervaardigde paas-
broden en tulbanden. Chocola-
tier Dennis heeft zijn fantasie la-
ten spreken en prachtige paas-
hazen en paaseieren gecreëerd. 
Een traktatie voor oog en mond 
en prachtig om cadeau te doen. 
Verder wordt de keuze nog moei-
lijker gemaakt door verleidelijke 
paaspetit fours, paastheekoek, 
petit fleurs, verse taartjes en 
mooi gedecoreerd gebak. 

De Roset is ook te vinden in win-
kelcentrum Geesterduin. 
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Castricum galerie en 
grafisch atelier rijker!
Castricum -- Met de komst van 
galerie en grafisch atelier Sopit 
wordt Castricum een bijzonde-
re plek rijker waar ambacht en 
kunst samenkomen. Op tweede 
paasdag vindt de opening plaats. 
Het starten van een grafische  
werkplaats en tentoonstellings-
ruimte was een langgekoester-
de wens van grafisch ontwerper 
Harm Noordhoorn. In de Anna 
Paulownastraat, waar voorheen 
drukkerij Tipos gevestigd was, 
ontwikkelt hij nu, samen met zijn 
vriendin Betty Swinkels, diver-
se activiteiten op het gebied van 
grafische kunst. Tot ruim twee 
jaar geleden vormde drukke-
rij Tipos van Harm Noordhoorn, 
Flip en Marjon van Aalzum een 
trouw creatief beeld in de Anna 
Paulownastraat. In 1986 hadden 
zij het pakket handelsdrukwerk 
met inventaris overgenomen van 
drukkerij Boesenkool en werd Ti-
pos vormgevers en drukkers een 
feit. Inmiddels heeft er een ver-
bouwing plaatsgevonden en is 
de voormalige drukkerij een am-
bachtelijk grafisch atelier gewor-
den met op nummer 22 de ga-
lerie. De letterkasten en de an-
tieke Heidelberger pers die al in 
het pand aanwezig waren heeft 
hij weer een tweede leven gege-
ven. Daarnaast heeft Harm ver-
schillende typografische materi-
alen verzameld, waaronder een 
groot aantal houten biljetletters. 

Uit de gevangenis van Haarlem 
kwam een juweeltje van een Kor-
rex handproefpers vrij. Ook be-
schikt het atelier over twee klei-
ne handpersjes met de daarbij 
behorende materialen. In Neder-
land houden ongeveer 150 par-
ticulieren, kunstenaars en grafi-
sche ateliers het ambachtelijke 
drukprocedé in stand. De mees-
ten hiervan zijn, net als Harm, 
aangesloten bij de in 1975 op-
gerichte Stichting Drukwerk in 
de Marge. Harm volgde aan de 
Amsterdamse grafische school 
de opleiding typografie, grafisch 
ontwerpen en zeefdrukken en op 
de Rietveld Academie de rich-
ting gebonden grafiek. Al snel 
werd hij gegrepen door de ma-
gische wereld van de typografie. 
Zijn passie daarvoor is door de 
jaren heen alleen maar gegroeid 
en de totstandkoming van Sopit 
is daar het bewijs van. Hij wil 
dat Sopit door diverse activitei-
ten een ontmoetingspunt en een 
broedplaats wordt waaruit idee-
en en nieuwe initiatieven voor 
hedendaagse grafische kunst 
ontstaan. Enthousiast vertelt hij 
over de (her)ontwikkelingen van 
de grafiek als ambacht: “De be-
langstelling voor grafische kunst 
is de afgelopen decennia on-
stuimig gegroeid. Daarbij zal 
de betaalbaarheid ongetwijfeld 
een rol spelen.” Op dit moment 
werkt Harm in het atelier aan  

een kunstvorm waar typografie, 
boekdrukkunst en verschillen-
de vormen van grafiek samenko-
men. De fijne kneepjes van het 
drukken op de antieke Heidel-
bergerpers worden Harm bijge-
bracht door zijn boekdruk leer-
meester Jan Boesenkool (89). 
Het ontwerpen van huisstijlen en 
drukken in kleine oplagen met 
de uitstraling die dit ambacht 
kenmerkt is voor Harm een nieu-
we uitdaging. Het zal naast het 
vrije werk en het beheren van de  
galerie tot zijn dagelijkse werk-
zaamheden gaan behoren. 
Galerie Sopit wil een podium zijn 
voor grafische kunst. In de mooie 
expositieruimte gaan jaarlijks so-
lo- en groepsexposities plaats-
vinden. Hierbij zullen de traditio-
nele grafische technieken, maar 
ook de vertakkingen en ontwik-
kelingen naar technieken als fo-
tografie, computergrafiek en 
schilderkunst het uitgangspunt 
zijn. De belangrijkste doelstel-
ling van Harm is om kwaliteit in 
huis te halen voor een betaalba-
re prijs. Bovendien wil hij vooral 
startende kunstenaars een kans 
geven om naar buiten te treden. 
Dit wil hij combineren met klein-
schalige muziekoptredens. Harm 
en Betty hopen dat de galerie en 
het grafisch atelier een waarde-
volle aanvulling zijn voor cultu-
reel Castricum. Kijk voor meer 
informatie op www.sopit.nl. 

Openingstentoonstelling
Van 5 april tot en met 27 juni is de expositie ‘People of Rajast-
han and Gujarat’te zien in Sopit van fotograaf Gerard Roosen-
boom (55) uit Bergen. Op 19-jarige leeftijd trok hij de wereld 
in. Hij raakte gefascineerd door de verscheidenheid aan cul-

turen. Zijn grote passie is het vastleggen van tijdsbeelden, die 
verdwijnen door de snelle veranderingen in de wereld. Vanaf 
het moment dat hij India voor het eerst bezocht raakte hij be-
toverd door de kleurrijke bevolking en de diversiteit aan stam-
men en culturen. Samen met zijn vriendin Dorien reisde hij de 

afgelopen tien jaar af naar dit bijzondere land. 

Weer ‘voelen’ bij nieuwe 
Praktijk voor Haptotherapie
Castricum - Sinds maart 2010 is 
Castricum een Praktijk voor Hap-
totherapie rijker. Brigitte Duin 
startte haar praktijk aan de Tijm 
2 onder één dak met Kinéflex, 
de praktijk voor bewustwor-
ding en gezondheid van Micha-
ela Wierdsma en met gewichts-
consulente Karin De Kremer. Bri-
gitte Duin woont in Castricum en 
werkt sinds zes jaar in een hap-
totherapiepraktijk in Almere. “Ik 
verlangde ernaar dichter bij huis 
te werken”, vertelt zij. “In 1987 
heb ik iemand ontmoet die de ba-
sisopleiding deed aan de Acade-
mie voor Haptonomie in Doorn. 
Zij vertelde over een andere ma-
nier van benaderen en aanra-
ken en deed enkele oefeningen 
met ons. Er ging een wereld voor 
me open. Ik heb twintig jaar in 
ziekenhuizen gewerkt, waarvan 
de helft als IC-verpleegkundi-
ge, in academische ziekenhui-
zen, grote organisaties met veel 
dynamiek en techniek in een tijd 
waarin ‘de zorg’ steeds meer een 
bedrijf werd. Door de haptono-
mie ben ik me meer bewust ge-
worden van de plek die mij past 
binnen de gezondheidszorg. Ge-
lukkig komt mijn ervaring als IC-

verpleegkundige ook nu, als the-
rapeut, me goed van pas.”
“Het belangrijkste voor de hap-
totherapie is de affectiviteit. Dit 
als tegenhanger van de effec-
tiviteit, waar we vaak in terecht 
zijn gekomen. Door het ‘voelen’ 
kun je weer in verbinding komen 
met je lichaam en met degene 
die je écht bent. Dat is ook van 
groot belang in je contacten met 
anderen. Voelen is één van on-
ze zintuigen, daar is niets zweve-
rigs aan. Maar je moet het ‘erva-
ren’. Net als de muziek van Bach. 
Dat kun je ook niet uitleggen, 
dat moet je horen.” Haptothera-
pie kan hulp bieden aan men-
sen die ‘niet lekker in hun vel zit-
ten’ of die kampen met stress en 
overbelasting. Het kan steun ge-
ven bij relatieproblemen of aan 
iemand die moeite heeft om ge-
voelens te uiten. Het kan ook 
helpen bij verwerking van verlies 
en bij lichamelijke klachten die 
mogelijk een psychosomatische 
oorzaak hebben.” “De  Praktijk 
voor Haptotherapie van Brigitte 
Duin is gevestigd op Tijm 2, Cas-
tricum, tel.: 0251-672177. Meer 
informatie: www.brigitteduin.nl/
haptotherapie.

De PvdA wil kroonring 
voor inzameling plastic
Castricum - In de strijd tegen 
zwerfafval heeft de PvdA een mo-
tie ingediend waarmee  verzocht 
wordt een onderzoek te starten 
naar de voordelen van kroon-
ringen. Petra Nordholt: “Het ge-
scheiden inzamelen van plastic 
huishoudelijk afval in Castricum 
is een groot succes. Maar door 
de combinatie van het gerin-
ge gewicht en grote volume van 

de zakken zijn deze zeer wind-
gevoelig. Het afval kan dan gaan 
zwerven over straat. Door het  
aanbrengen van de zogenoem-
de kroonring aan lantaarnpalen, 
kan dit worden voorkomen.” 
De kroonring is een uit volle-
dig recyclebaar kunststof ver-
vaardigd ophangmeganisme. De 
zakken zijn gebundeld en han-
gen vast.  

Kennisbank open voor 
vrijwilligersorganisaties
Castricum - Op 29 maart werd 
in Johanna’s Hof door burge-
meester Emmens de Kennis-
bank, het ondersteuningplatform 
voor vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen, officieel geopend. 
De Kennisbank is een initiatief 
van de Stichting Welzijn Castri-
cum. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen 
middels de Kennisbank koste-
loos gebruik maken van de hulp 
en advisering van circa vijftien 

experts die de vrijwilligersorga-
nisaties op twaalf terreinen kun-
nen ondersteunen. Deze experts 
zijn afkomstig uit het bedrijfs-
leven, het Gilde en de Stichting 
Welzijn Castricum. Zij stellen 
hun kennis en vaardigheden be-
schikbaar voor de maatschappe-
lijke organisaties in de gemeen-
te. Voor meer informatie 0251 - 
656562/info@welzijncastricum.
nl, met vermelding van Kennis-
bank. 

Limmen - Een informatiebijeen-
komsten over de Helende Reis 
van Brandon Bays wordt gege-
ven op zaterdag 29 mei van 10.00 
tot 12.00 uur in Vredeburg Cultu-
reel Centrum, Dusseldorperweg 
64, Limmen. 

Voor meer informatie en aanmel-
den: Elbert van Zetten, tel. 06-
57211028 of email info@senz-
coaching.nl. De toegang is vrij. 

Helende Reis

Bakkum - De Kritische Gemeen-
te IJmond houdt in samenwer-
king met de pastores van Dijk en 
Duin, op vrijdag een ‘lijdensme-
ditatie’. Medewerking wordt ver-
leend door het KGIJ-koor. 

De meditatie wordt gehouden in 
het Witte kerkje van Dijk en Duin 
en begint om 19.00 uur.  

Lijdensmeditatie
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Uilentocht voor men- 
sen met een beperking
Castricum - Door extreme 
weersomstandigheden heeft 
de laatste tocht, in januari geen 
doorgang kunnen vinden. Daar-

om organiseert Het Platform Ge-
handicapte Beleid Castricum 
(PGBC) in samenwerking met 
het PWN en uilenkenner de heer 

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:
Hogeweg/Burg. Nieuwenhuy-
senstraat Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte snoet, bef, 
buik en poten,14 jaar, Freekie. 

Gevonden en
vermiste dieren

Cunera kan gaan uitbreiden
Bakkum - Vorige week kreeg men op de Cuneraschool te horen dat 
de aanvraag bij de gemeente voor uitbreiding van het gebouw posi-
tief is gehonoreerd. Met het extra geld dat het bestuur ter beschikking 
stelt kan men dan aan de achterzijde uitbreiden, op de plaats van het 
noodgebouw. Op korte termijn is er overleg met de architect en daar-
na kan men meer vertellen wat het precies zal gaan worden. Als alles 
volgens plan verloopt zou er al na de zomervakantie met de bouw be-
gonnen kunnen worden. Het zal wel even behelpen worden, maar toch 
is men heel blij dat het eindelijk zover is.

Avonturier Jolanda Linschooten 
klaar voor de snikhete uitdaging

Akersloot - De Akersloot-
se avonturier en ultra-atlete Jo-
landa Linschooten staat aan de 
vooravond van een nieuwe uit-
daging. Begin april zal ze deel-

Jolanda traint op het strand van 
Castricum voor de Marathon des 
Sables. Foto Frank van Zwol

nemen aan de Marathon des Sa-
bles in Marokko, een 6-daagse 
hardloopwedstrijd door de Saha-
ra over een afstand van 250 kilo-
meter. De snikhete ultraloop die 
bekend staat als een van ‘s we-
relds zwaarste loopwedstrijden 
voert de deelnemers over ber-
gen, zandduinen, droge rivier-
beddingen, langs oases en nog 
meer zandduinen. Deelnemers 
dragen hun persoonlijke uitrus-
ting en eten voor de hele tocht 
mee in een rugzak en worden 
door de organisatie iedere tien 
kilometer voorzien van ander-
halve liter water. Bij het volgen 
van de route door de onover-
zichtelijke zandduinen zal vaak 
met kompas genavigeerd moe-
ten worden om niet te verdwalen 
en voor noodgevallen krijgen alle 
deelnemers vuurpijlen mee van 
de organisatie. De 800 deelne-
mers met 43 nationaliteiten over-
nachten onderweg in Berberten-
ten, zonder luxe voorzieningen 
als een douche. De temperatu-
ren in de woestijn kunnen over-

dag oplopen tot plus 40, maar ’s 
nachts dalen tot rond het vries-
punt. De wedstrijd gaat van start 
op 4 april, maar Linschooten ver-
trok een week eerder naar Ma-
rokko om optimaal te kunnen 
acclimatiseren. In Marokko zal 
ze dagetappes moeten afleggen 
tussen de 35 en 80 kilometer. 
Vorig jaar om deze tijd trok Lin-
schooten bij temperaturen van -
45 door Arctisch Canada en ook 
haar honderden trainingskilo-
meters afgelopen winter werden 
veelal in de sneeuw afgelegd. 
Hoe de overgang van de extre-
me kou naar de woestijn uit zal 
pakken is een grote vraag, maar 
Linschooten is daarover positief 
gestemd. Bij haar laatste grote 
ultraloop over 160 kilometer in 
2007 op het tropische eiland La 
Réunion, wist ze de vierde plaats 
te behalen. De verwachtingen 
voor de Marathon des Sables 
zijn dan ook hoog gespannen.
Jolanda’s prestaties zijn te vol-
gen via haar website www.out-
doorfoto.nl.

Het Kruispunt, een trefpunt in 
het bijzonder voor de ouderen
Op dit moment staat de toekomst van het gebouw Het Kruispunt te 
Akersloot helaas ter discussie. Vooral voor de ouderen en voor vereni-
gingen die zich voor deze groep inzetten vervult Het Kruispunt een spil-
functie in Akersloot. De Zonnebloem is een van die regelmatige gebrui-
kers. Met grote regelmaat worden tal van activiteiten georganiseerd voor 
haar doelgroep (onder meer mensen met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd). Ook vinden daar de reguliere 
vergaderingen van de Zonnebloem met bestuursleden en vrijwilligers 
plaats.
Het eventueel verdwijnen van een ruimte als Het Kruispunt zou voor een 
vereniging als de Zonnebloem desastreus zijn, vooral omdat de kos-
ten voor zaal en consumpties laag zijn. Het moge bekend zijn dat De 
Zonnebloem Akersloot geen rijke afdeling is en al haar inkomsten aan 
activiteiten voor haar doelgroep besteedt. Uitwijken naar commerciële 
ruimten/zalen is voor ons financieel helaas geen haalbare kaart.  
Daarbij laten wij de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied 
van ouderenbeleid welke op de gemeenten en op verenigingen als De 
Zonnebloem afkomen gemakshalve maar buiten beschouwing. Maar 
die zullen bij een eventueel verdwijnen van Het Kruispunt de financi-
ele armslag van De Zonnebloem nog meer beperken. De Zonnebloem 
Akersloot wil graag haar bijdragen blijven leveren maar spreekt daarbij 
wel de hoop uit dat hiervoor de faciliteiten beschikbaar blijven. 

Het bestuur van De Zonnebloem afdeling Akersloot.

De Jong, opnieuw een uilen-
tocht voor mensen met een be-
perking.
De tocht staat gepland voor 16 
april en start om 20.00 uur bij het 
ontmoetingscentrum De Hoep, 
Johannisweg 2 te Castricum.
De tocht zal circa anderhalf tot 
twee uur in beslag nemen en 
bestaat uit twee delen. Om-
dat het alweer wat langer licht 
is gaat men eerst luisteren naar 
de nachtegalen en daarna zal 
de heer De Jong proberen con-
tact te krijgen met de uilen. Bij 
regen vindt de tocht geen door-
gang omdat de uilen, bij regen, 
zich stil houden.
Voor de tocht wordt een eigen 
bijdrage van 3 euro gevraagd die 
terplaatse kan worden betaald.
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij fwjongbloed@hot-
mail.com of via de website van 
de gemeente Castricum onder 
het kopje Platform Gehandicap-
ten Beleid Castricum.

Madeliefpad Akersloot: blauw-
grijze gecastreerde kater, doof, 
getatoeëerd, 18 jaar, Cliffy. Mo-
lenweg Limmen: siamese gecas-
treerde kater, lichtbruin met grijs, 
rechtervoorpoot mank, gechipt, 
10 jaar, Boris.
Gevonden:
Dorpsstraat Castricum: schild-
padpoesje, circa 6 maanden. 
Pinksterbloem Castricum: rode 
kat, hoog op de poten.

Goed tehuis gezocht:
Cyperse gecastreerde kater, 3 
jaar, Gijs, zoekt goed tehuis met 
tuin, zonder andere dieren, kin-
deren en werkende mensen 
geen bezwaar. 

Leuke activiteiten op de 
Kennemer Duincampings
Castricum - Het zonnetje begint 
weer te schijnen en de bloemen 
langzamerhand weer te groeien. 
Genoeg reden om weer eens een 
aantal leuke buiten– en binnen-
activiteiten te gaan doen tijdens 
Pasen op de Kennemer Duin-
campings! Naast het traditione-
le paaseieren zoeken op alle drie 
de campings, ‘Bakkum’, ‘Gevers-
duin’ en ’de Lakens’, zijn er op 
camping Geversduin extra acti-
viteiten. Zo kan men samen met 
de paashaas op de foto en laten 
zien hoe mooi men zelf paaseie-

ren kan maken door mee te doen 
aan het paaseieren verven.
Voor echte dierenliefhebbers 
is er nog een excursie naar de 
paasboerderij. Knuffel en aai-
en van jongvee, geiten, schaap-
jes en konijnen is allemaal mo-
gelijk. Na deze activiteiten kan 
men even rustig bijkomen bij de 
paasbrunch. Voor de kinderen is 
het mogelijk om hun eigen paas-
broodjes te bakken en daarna op 
te eten. Het programma en extra 
informatie is te vinden op www.
duinkamperen.nl.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT 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
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

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
31 maart 2010

Gewijzigde openings-
tijden rond paasdagen
De afdeling Dienstverlening in Limmen 
is gesloten op vrijdag 2 april (goede vrij-
dag) en maandag 5 april (2e Paasdag).

Het Afvalbrengdepot is gesloten op:  
vrijdag 2 april (goede vrijdag), zaterdag 
3 april en maandag 5 april.
Donderdag 13 mei (hemelvaartsdag), 
vrijdag 14 mei (sluiting gemeentelijke 
diensten), en zaterdag 15 mei 2010.
Vrijdag 2 april wordt in Limmen geen
plastic opgehaald. De ophaalroute 
wordt verschoven naar 9 april.

Marja en Dick Ceulen
Koninklijk onderscheiden
Woensdagavond, 24 maart 2010, werden de heer en mevrouw Ceulen verrast door bur-
gemeester Emmens. Het echtpaar kreeg uit de handen van Castricums eerste burger een 
Koninklijke onderscheiding. Ze ontvingen het lintje voor een jarenlange belangeloze 
inzet voor gymvereniging DOS uit Castricum. 

Dick en Marja Ceulen zijn de drijvende 
krachten achter DOS. De heer Ceulen is 
al ruim 20 jaar penningmeester. Daarnaast 
is hij vanwege het ontbreken van een of-
ficiële voorzitter tevens al jaren vervangend 
voorzitter. Mevrouw Ceulen is sinds 1995 
secretaresse van het bestuur en bestuurs-
lid PR. Naast deze bestuurlijke taken zijn er 

nog vele activiteiten die het echtpaar voor 
de gymvereniging verzorgd, van spreek-
stalmeester tot het organiseren van het sin-
terklaasfeest en van de Grote Clubactie tot 
de verzorging van het materiaal. 
De heer en mevrouw Ceulen zijn bij Ko-
ninklijk besluit van 12 februari benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 

N203 tussen Uitgeest 
en Castricum afgesloten
In opdracht van de gemeente Castricum 
wordt een fietspad aangelegd tussen 
Akersloot en Castricum. Onderdeel van het 
fietspad is een tunnel onder de provinciale 
weg N 203, ter hoogte van het Buitendijks-
pad.
Vanaf vrijdagavond 16 april 20:00 uur  tot 
maandagochtend 19 april 5:00 uur is de 
N203 tussen Uitgeest en Castricum afge-
sloten.
Als de weersomstandigheden van dien aard 

zijn dat de werkzaamheden niet kunnen 
worden uitgevoerd, worden ze een week 
uitgesteld. De werkzaamheden worden 
dan uitgevoerd in het reserveweekend van 
23 april tot en met 25 april.

Tijdens de afsluiting wordt het autoverkeer 
omgeleid via de A9. De fietsers worden 
omgeleid via de Uitgeesterweg en het Bui-
tendijkspad. Het Shell benzinestation blijft 
bereikbaar vanuit de kant van Uitgeest.

Gemeente blijft 
handhaven bij fiet-
senstalling station
Fout gestalde fietsen én fietsen of fiets-
wrakken die niet meer worden gebruikt, 
worden door de gemeente Castricum 
weggehaald uit het stationsgebied. Van 
tijd tot tijd houdt de gemeente een verwij-
deringsactie, deze wordt echter niet altijd 
aangekondigd. Fietsen dienen geparkeerd 
te worden in de stalling. 

Sinds half april 2009 zijn er 594 extra 
fietsplekken beschikbaar bij het NS sta-
tion. Helaas wordt deze extra capaciteit 
nog steeds niet volledig benut en tegelijk 
worden fietsen geparkeerd waar dat niet is 
toegestaan.
Onlangs heeft de gemeente in samenwer-
king met de politie en het bergingsbedrijf 
zo’n zestig fietsen meegenomen. Deze 
acties vinden plaats om het stationsgebied 
veilig en bereikbaar te houden.
Naast de ‘foutstallers’ treedt de gemeente 
ook op tegen weesfietsen en fietswrak-
ken. Fietsen die alleen maar gestald staan, 
zonder te worden gebruikt, leiden tot een 
tekort aan stallingsruimte. Volgens de APV 
mag een fiets niet langer dan 28 dagen 
onafgebroken in het rek staan. Fietsen die 
te lang gestald staan, worden eerst gela-
beld. Dat geeft de eigenaar de gelegenheid 
de fiets alsnog te verwijderen. Wanneer 
u merkt dat uw fiets gelabeld is dan kunt 
u deze labeling verwijderen om zo aan te 
kunnen tonen dat u niet aan deze 28 da-
gen termijn voldoet. De gemeente Castri-
cum vertrouwt hierbij op uw medewerking. 
Fietsen die na 28 dagen nog op dezelfde 
plek staan, worden verwijderd. 
Verwijderde fietsen worden overgebracht 
naar het terrein van Martin Schilder, Takel 
en Berging aan de Burgemeester Nieuwen-
huysenstraat 16c in Limmen. Ze kunnen 
daar worden afgehaald tegen vergoeding 
van de wegsleep- en stallingskosten (res-
pectievelijk €15,- + 
 € 1 ,- per dag).



Agenda
Raadsplein
1 april 2010

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:30 Jaarplan politie 2010 Duinstreek 
19:30 - 20:00 Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente

Castricum
20:00 - 20:30 Eerste wijziging tarieventabel bij Legesverordening 2010 naar

aanleiding van aangenomen motie 
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

A Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven
B Benoeming loco-griffier
C Verslagen en besluitenlijsten Raadspleinen 15 en 18 februari en 10 

maart 2010
D Lijst van ingekomen stukken
E Lijst ter inzage gelegde informatie
F Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
21:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Installatie raadslid de heer P.J. Verduin
4. Besluitvorming

A Benoemingen diverse functies binnen gemeenteraad
B Benoeming loco-griffier

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr  L. van Heezik ( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezikr@castricum.nl.

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
180310 Boccherinistraat 37 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
230310 Koekoeksbloem 55 in Castricum

Het verwijderen van asbest in de technische 
ruimten, de meterkast en de keuken.

240310 Laan van Albertshoeve 169 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Jan Willem Frisostraat 4 in Castricum
Het slopen van de schuur

250310 Burgemeester Mooijstraat 27 in Castricum
Het wijzigen van de bovenwoning naar 2 ap-
partementen
Rolerusstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel en het vergro-
ten van de dakkapel.

260310 Achterweg 21 in Limmen
Het tijdelijk plaatsen van een woonunit

RECTIFICATIE
In de publicatie van 24 maart  2010 stond

150310 Martin Luther Kingstraat 1 in Akersloot
Het plaatsen van een garage

180310 Gladiolenveld 17 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

Dit moet zijn
150310 Martin Luther Kingstraat 1 in Akersloot

Het plaatsen van een erfafscheiding
180310 Gladiolenveld 45 in Castricum

Het uitbreiden van de verdieping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 1 april 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Boccherinistraat 37 in Castricum

Het vergroten van de woning

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23

Zorgloket scoort op begrip 
voor de burger 
Het Wmo-/Zorgloket van de gemeente Castricum heeft begrip voor de vragende burger 
en zorgt ervoor dat de burger zijn vraag op een duidelijke plek kan stellen. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Stichting Vraagwijzer Nederland. De gemeente komt in deze Loket 
Top 100 op een 26e plaats uit; een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. 

VraagWijzer meet of de gemeente met het 
Wmo-loket  één of meer plekken biedt 
waar burgers terecht kunnen voor infor-
matie, advies of ondersteuning bij het ver-
krijgen van passende voorzieningen vooral 
op het terrein van wonen, welzijn, zorg en 
inkomensondersteuning.
Vooral het begrip voor de burger telt in het 

onderzoek mee. Bovendien moet er een 
duidelijke plek zijn waar de burger zijn vraag 
kan stellen en moet hij door de Wmo-me-
dewerker (eerlijk en onafhankelijk) worden 
gewezen op alle mogelijkheden die er zijn, 
inclusief de voor- en nadelen. De Wmo-
medewerker moet tot slot (de toegang tot) 
het aanbod regelen.

Wat doet het Cliënten Platform Castricum?

CPC: vraagbaak voor minima 
en uitkeringsgerechtigden
Heeft u vragen over uw uitkering of heeft 
u van uw uitkeringsinstantie of hulpverle-
nings-organisatie geen (duidelijk) antwoord 
gekregen, dan kan het Cliënten Platform 
Castricum (CPC) u verder helpen. Het plat-
form biedt een vraagbaak voor iedereen 
die een uitkering ontvangt en kan voor uw 
belangen opkomen. Het CPC weet hoe 

moeilijk het kan zijn om de juiste hulp te 
vinden. Hulp waar u recht op hebt. 
In een digitale folder legt het CPC uit wat 
het platform precies doet en wat het voor u 
kan betekenen. U leest de folder op www.
castricum.nl > Mijn gemeente > Folders. 
Voor vragen over het CPC mailt u naar : 
clientenplatformcastricum@gmail.com.

ruimtelijk Plan Landelijk 
gebied centraal in OBC 
Op 7 april komt de Overleggroep Buitengebied Castricum (OBC) bijeen voor een toe-
lichting van provincie-gedeputeerde Heller. Hij licht dan de antwoorden van de provin-
cie toe op vragen van het OBC over de vrijwilligheid bij het realiseren van de robuuste 
verbindingszone ‘Van Kust tot Kust’. 

Op 18 december 2008 stelde de gemeen-
teraad het Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied 
onder voorbehoud vast. Daarbij is het col-
lege gevraagd enkele vragen aan het pro-
vinciebestuur voor te leggen. De vragen 
hebben betrekking op de vrijwilligheid bij 
het realiseren van de robuuste verbindings-
zone ‘Van Kust tot Kust’. Gedeputeerde 
Heller komt de antwoorden van de Pro-

vincie nu toelichten. Belangstellenden zijn 
welkom tijdens deze openbare bijeenkomst 
in Hotel Restaurant Café Borst (Van Olden-
barneveldweg 25, Castricum) vanaf 20:00 
uur (zaal open om 19:30 uur).

De achterliggende documentatie is te vin-
den op www.castricum.nl > Projecten en 
plannen > Buitengebied.

Beschikbare ligplaatsen 
voor bootje in ‘t Stet 
Er zijn op dit moment nog verschillende lig-
plaatsen beschikbaar voor een bootje (van 
ongeveer 2 mtr. breed en 3 mtr. lang) in het 
gemeentelijke haventje ‘t Stet bij de Dus-
seldorpervaart in Limmen. 
De huurprijs voor deze ligplaatsen bedraagt 
voor 2010 € 50,32 per jaar, per ligplaats. 
Mocht u interesse hebben in een ligplaats 
dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen 
voorzien van uw naam, adres en handteke-
ning, onder vermelding van ligplaats Lim-
men.

U kunt deze sturen aan de gemeente Cas-
tricum, ter attentie van het team Grondza-
ken, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Toewijzing vindt plaats op basis van bin-
nenkomst brief. Mocht het maximaal aan-
tal ligplaatsen bereikt zijn dan plaatst de 
gemeente u op een wachtlijst.
Wanneer u na het lezen van deze informa-
tie nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het team Grondzaken, be-
reikbaar via  (0251) 661127.

Commissie Bezwaarschriften Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op don-
derdag 8 april 2010 vanaf 19.30 uur in het 

Clusius College aan de Oranjelaan. Meer 
informatie www.castricum.nl>actueel en 
agenda>.bestuurlijke agenda.



van de Wet ruimtelijke ordening
Westerweg 112 in Limmen
	 Het plaatsen van een garage
Rijksweg 170 in Limmen
	 Het bouwen van een garage
Rijksweg 166 
	 Het bouwen van een veldschuur

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.

Verleende Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
230310 Kerklaan 43 in Akersloot
	 Het uitbreiden van de woning en de verdie-

ping
240310 Stierop 2a in de Woude
	 Het bouwen van een stal

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar
(Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen
van een beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het
beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:
-	 naam, adres en handtekening van de indiener;
-	 datum aanduiding;
-	 omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie
ervan);

-	 gronden van het beroep (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor,
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
230310 Silene 6 in Castricum
	 Het plaatsen van een veranda en schuur
240310 Duinpad 2a in Castricum
	 Het bouwen van een woning

Sloopvergunningen
240310 Kerklaan 42 in Akersloot
	 Het slopen van de garage/berging

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de
gemeentelijke locatie in Limmen.

* APV Vergunningen
Vergunning reclameborden Storeyclub (26-03-2010)
Aan het bestuur van jongerencentrum de Storeyclub is
vergunning verleend voor het plaatsen van reclamebor-
den aan de openbare weg		van 3 t/m 16 mei in de kern
Castricum, van 3 t/m 6 mei en van 14 t/m 16 mei in de
kernen Limmen en Akersloot.
Vergunning plaatsing aankondigingsborden (29-03-
2010)
Aan Bizon Buitenreclame is voor de periode van 7 t/
m 16 juini 2010 vergunning verleend voor het plaat-
sen van 15 driehoeksborden in de kern Castricum ter
aankondiging van een open dag voor het Regiocollege
Zaanstad.
Vergunning plaatsing aankondigingsborden (29-03-
2010)
Aan Vof Zeebad Castricum is voor de periode van 7 t/m
13 mei 2010 vergunning verleend voor het plaatsen van
27 aankondigingsborden in de gemeente Castricum ter
promotie van een evenement: 15 driehoeksborden in de
kern Castricum, 6 driehoeksborden in de kern Akersloot
en 6 driekhoeksborden in de kern Limmen.
Ontheffing sluitingsuur RKSV Vitesse ‘22 (29-03-
2010)
Aan het bestuur van RKSV Vitesse ‘22 Castricum is voor
de nacht van 23 op 24 april 2010 ontheffing van het
sluitingsuur verleend voor de kantine van de sportver-
eniging tot 02.00 uur.

* Evenementenvergunningen
Vergunning Koninginnedag Limmen (26-03-2010)
Aan Stichting Oranjefeest Limmen is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een muziekevenement
op de Vuurbaak te Limmen van 14.00 tot 18.00 uur.
Vergunning cultureel muziekfestival Vrienden van de 
Bakkerij(26-03-2010)
Aan het bestuur van de Vrienden van de Bakkerij is ver-
gunning verleend voor het organiseren van een cultureel
muziekfestival op 30 april 2010 op het parkeerterrein bij
de Maranathakerk van 13.00 tot 20.00 uur.
Akerpop (26-03-2010)
Aan het bestuur van Jongerencentrum de Storeyclub is
vergunning verleend voor het organiseren van Akerpop
op 15 mei 2010 van 15.00 tot 24.00 uur en op 16 mei
2010 van 14.00 tot 22.00 uur op het Wilhelminaplein
te Akersloot.

*Standplaatsvergunning (APV)
Standplaats Bloemendagen 2010 (29-03-2010)
Aan Hong Kong Daily Food is tijdens de Bloemenda-
gen voor de periode van vrijdag 30 april t/m donderdag
6 mei 2010 vergunning verleend voor een standplaats
bij sporthal d’Enterij in Limmen voor de verkoop van
snacks, loempia’s en dergelijke.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH
in Castricum.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum (verder: ‘het bevoegd gezag’) maken hierbij be-
kend dat de stukken en het definitieve besluit voor het
gedeeltelijk intrekken van een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer ter inzage zijn gelegd.

Betreft
Het betreft een zorginstelling GGZ Dijk en Duin op het
adres Duinenbosch 3 te Castricum.

Besluit
De beslissing betreft het ingevolge artikel 8.26 van de
Wet milieubeheer gedeeltelijk intrekken van de vergun-
ning verleend op 10 juli 2007. Op 7 oktober 2009 ont-
ving het bevoegd gezag een verzoek van de exploitant
om deze vergunning gedeeltelijk in te trekken.
De reden hiervoor is dat in een deel van het pand num-
mer 20 op het terrein van Dijk en Duin een wasserij
aanwezig is. In de huidige milieuvergunning van Dijk en
Duin is deze wasserij als activiteit opgenomen. In juni
van dit jaar zijn de activiteiten van de wasserij overge-
gaan naar een private partij (Lips Linnenmanagement
BV). Deze partij voert voor eigen rekening en risico de
werkzaamheden binnen de wasserij uit. Los van de huur
die Dijk en Duin voor het pand ontvangt en het leve-
ren van personele capaciteit (arbeidstherapeutisch), is er
geen relatie met het bedrijf.
Om die reden wordt een deel van de vergunning van
Dijk en Duin (op verzoek) ingetrokken. Van Lips Lin-
nenmanagement is inmiddels een melding ontvangen in
het kader van het Activiteitenbesluit voor het in werking
hebben van een wasserij.

Inzage
Het definitieve besluit en andere relevante gegevens lig-
gen vanaf 1 april tot en met 13 mei 2010 ter inzage
bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen, iedere
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s
middags uitsluitend op afspraak, tel. (0251) 661122.

Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken beroep worden
ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Wie tegen de
beschikking beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende
gevallen, bij de voorzitter van genoemde afdeling van
de Raad een verzoek doen tot het treffen van een voor-
lopige voorziening (bijvoorbeeld tot schorsing van de
gehele beschikking of delen daarvan). Als geen beroep
is ingesteld, wordt de beschikking van kracht na het
verstrijken van bovengenoemde termijn. Als gedurende
deze termijn wel beroep is ingesteld en een verzoek is
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening,
wordt deze beschikking niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Aan het griffierecht, zowel voor een
beroep als voor een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Informatie
Voor		meer informatie kunt u contact opnemen met dhr.
J. van Hooren, tel. (072) 548 8446.

Castricum, 31 maart 2010


