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Archeologische vondst 
op strand van Bakkum
Bakkum - Op zaterdag 24 april 
vonden Sara en Mees Bakker 
in het zwin ter hoogte van paal 
44.750 een enorm bot. Hun opa, 
de voormailge strandvonder Thijs 
Bakker, vermoedt dat het om een 
bot van een prehistorische mam-
moet gaat. “Het is circa 52 cm 
hoog en ongeveer 12 cm dik en 
het lijkt op een gewricht van een 
onderbeen.” Het bot wordt be-
waard om in de toekomst ten-
toongesteld te worden samen 
met de andere strandvondsten 
uit de collectie van hun opa.

Voortgang project Zandzoom 
in gevaar door Hooijmaijers?
Castricum - In het program-
ma Nova werd vrijdag bekend-
gemaakt dat ex-gedeputeerde 
Ton Hooijmaijers voor tenmin-
ste 1,8 miljoen euro aan steek-
penningen zou hebben aange-
nomen. De VrijeLijst heeft naar 
aanleiding van deze bekendma-
king vragen gesteld aan het col-
lege. Fractievoorzitter Ron de 

Haan: “Een politieke meerder-
heid in Provinciale Staten is van 
oordeel dat alle bouwprojec-
ten waarbij Hooijmaijers betrok-
ken is geweest moeten worden 
opgeschort. Wij willen ophelde-
ring over de kwestie Hooijmaij-
ers in relatie tot de voortgang 
van bouwproject Zandzoom in 
Heiloo en Limmen.” 

Bloemendagen Limmen in aantocht
Limmen  - Met man en macht worden de hyacinten geoogst in Limmen. Want de Bloemendagen zijn in 
aantocht. Ondertussen zijn de prikploegen druk in de weer om de mozaïeken te vervaardigen. De Bloe-
mendagen vinden plaats van zaterdag 1 tot en met donderdag 6 mei. De Hortus Bulborum, de museale tuin 
met historische voorjaarsbolgewassen hanteert extra lage toegangsprijzen op zaterdag en zondag. Vrijwil-
lige gidsen geven elk uur een rondleiding van 13.00 tot 16.00 uur tegen een sterk gereduceerd bedrag. Er 
is bovendien een kunstfietsroute uitgezet. Lees het achtergrondverhaal in deze editie van De Castricum-
mer. Foto: Peter van Renen.
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®

Bakkum - Liefhebbers van yoga 
kunnen ook dit jaar deelnemen 
aan een sessie op het strand op  
8 mei vanaf 10.30 uur. Bij slecht 
weer vindt de sessie plaats bij 

Ontspannen

strandpaviljoen Deining. Hier 
wordt ook samen geluncht. 
Voor meer informatie: www.yo-
gadreams.nl.  
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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.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-04-2010: Demitri Onno Vale-
riaan, zoon van R.A. Duthler en 
M.A.B. Samuels, geboren te Cas-
tricum. 17-04-2010: Isa, doch-
ter van K. Groot en E.A.M. Duin-
meijer, geboren te Beverwijk. 19-
04-2010: Jack, zoon van J.C.H. 
Boom en P.N. Hollenberg, gebo-
ren te Castricum.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-04-2010: Vermolen, Petrus 
T. en van Donselaar, Ingrid, bei-
den wonende te Castricum. 19-
04-2010: de Jong, Daniël W. en 
Koppes, Daniëlle A.M., beiden 
wonende te Akersloot. 21-04-
2010: Bakker, Cees en van der 

Kas, Christel W., beiden wonen-
de te Bakkum. 
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-04-2010: Kabel, Cornelis J., 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum. 18-04-2010: Fokker, Jans-
je, oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met J.J. 
Veldt.
 
Wonende te Limmen:
17-04-2010: Nederhoff, Maria 
C.P., oud 70 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met T. Straver.
Wonende te Bakkum:
18-04-2010: van Wijngaarden, 
Pieter, oud 86 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met F. 
Darphorn.

Auto slaat over de kop
Castricum - Een 21-jarige automobiliste uit Heemskerk sloeg don-
derdagmiddag rond 17.15 uur op de Zeeweg met haar auto over de 
kop. De bestuurster raakte op de linkerweghelft doordat haar stuur 
vastzat. Toen zij probeerde te sturen schoot haar stuur los en kwam zij 
in de berm terecht en sloeg over de kop. De vrouw werd voor controle 
meegenomen naar het ziekenhuis, maar bleek geen letsel op te heb-
ben gelopen. Foto: Giel de Reus.

Expositie en film over oorlog 
op open dag Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zondag 
2 mei is van 12.00 tot 17.00 uur 
opnieuw de expositie te bezich-
tigen met als onderwerp ’65 jaar 
bevrijding Castricum en Bak-
kum’. Er zijn veel foto’s en ma-
terialen te zien, die betrekking 
hebben op de Tweede Wereld-

oorlog. Daarnaast draait er door-
lopend een door Loek Zonneveld 
samengestelde film met origine-
le beelden uit die tijd.
De expositie met film is voor de 
laatste keer te zien op zondag 6 
juni.
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.com.

Castricum viert de bevrijding.

Handgemeen tijdens 
een voetbalwedstrijd
Akersloot - Vrijdagavond rond 
20.00 uur deed zich een scher-
mutseling voor tijdens een zaal-
voetbalwedstrijd in sporthal de 
Lelie aan de Rembrandtsingel. 
Een 46-jarige keeper uit Alk-
maar, van het veteranenteam 
van Postiljon, kon zich niet be-
heersen nadat een 50-jarige 
speler uit Zuidschermer hem in 
een duel met zijn scheenbeen 
aan het hoofd had geraakt. De 
keeper deelde een vuistslag uit 

in de ribben van zijn opponent. 
Het slachtoffer werd voor onder-
zoek overgebracht naar het Ro-
de Kruis ziekenhuis in Beverwijk. 
De keeper wachtte de komst van 
de politie af en ging mee naar 
het bureau om de volgende mor-
gen een verklaring af te leggen. 
Hij had er spijt van dat hij impul-
sief had gereageerd en was in 
de veronderstelling dat zijn te-
genstander hem bewust had ge-
raakt.
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Natuurontwikkeling Kust to Kust alleen op vrijwillige basis

Samen zoeken naar beste variant

Castricum - Castricum moet 
van de provincie nog 220 hec-
tare nieuwe natuur realiseren. 
‘Waar?’ en ‘hoe?’ bleef lange tijd 
onduidelijk. Reden voor de Over-
leggroep Buitengebied Castri-
cum een extra vergadering te 
beleggen om natuurgedeputeer-
de Bart Heller eindelijk openheid 
van zaken te laten geven. De 
provinciaal bestuurder gaf grif 
toe dat hij Castricum geruime tijd 
had laten wachten op een per-
soonlijke toelichting. “Het heeft 
een jaar geduurd, maar voordeel 
is wel dat ik vandaag veel con-
creter kan zijn.” 
Heller hield woord. En misschien 
dat hij daarmee de toon zet-
te, want de ingelaste OBC- bij-
eenkomst verliep heel construc-
tief. Zodanig dat na afloop de in-

formele afspraak werd gemaakt 
om met de direct betrokkenen 
te zoeken naar de beste variant 
voor alle partijen. Het maïsbe-
raad, ook een initiatief dat sterk 
is gelieerd aan de OBC en dat re-
sulteerde in gemeentelijk maïs-
beleid, dient daarbij als aanspre-
kend voorbeeld.

Grote belangstelling
De OBC mocht zich woensdag-
avond 7 april in Café Borst in 
Bakkum opnieuw verheugen in 
een grote belangstelling. Voor-
zitter Dave van Ooijen leidde de 
bijeenkomst in door te polsen 
welk gevoel leefde in de zaal. Uit 
de reacties kon worden gecon-
cludeerd dat één centrale vraag 
ertoe deed: ‘In hoeverre vindt 
de natuurontwikkeling plaats op 

basis van vrijwilligheid?’ Voor de 
meesten was dat een ‘harde eis’ 
om verder te willen praten.
Ook wethouder Christel Porte-
gies was benieuwd naar de ba-
sis van vrijwilligheid, mede ook 
vanwege het woord ‘voorals-
nog’ dat daaraan werd gekop-
peld in een brief van de provin-
cie. Voorafgaand aan de inlei-
ding van Heller schetste ze de si-
tuatie in de gemeente. “Er hangt 
ons nogal wat boven het hoofd. 
We hebben toestemming van de 
provincie om samen met de ge-
meente Heiloo 2400 woningen te 
bouwen, als we in het kader van 
‘Wonen in het groen’ ook ruim 
200 hectare natuur realiseren. 
Op zich is het gebied mede van-
wege het schone duinwater daar 
heel geschikt voor, maar aan de 
andere kant is het hier ook goed 
boeren. Daarom willen we dat 
alleen in samenspraak met de 
agrariërs en andere grondge-
bruikers natuur in het zoekge-
bied wordt aangewezen.”

In zijn eerste reactie en korte pre-
sentatie stelde Heller daar geen 
enkel probleem mee te hebben. 
Herhaaldelijk benadrukte hij dat 
natuurontwikkeling volledig op 
basis van vrijwilligheid wordt ge-
realiseerd. “De toevoeging ‘voor-
alsnog’ in onze brief aan de ge-
meente is puur een voorbehoud, 
voor het geval we het straks al-
lemaal eens zijn over de natuur-
zone, met uitzondering van één 
partij die niet wil meewerken. In 
zo’n uitzonderlijk geval willen we 
niet gebonden zijn aan een be-
lofte over de vrijwilligheid.”

Zoekgebied
Heller ging verder in op de ver-
dere voortgang, zoals die de pro-
vincie voor ogen staat. Op ba-
sis van een eerder onderzoek 
door Landschap Noord-Hol-
land is ‘zoekgebied’ ingetekend, 
met een oppervlakte van onge-
veer 1500 hectare. De provin-
cie heeft dit enigszins uitgebreid 
met de Schulpvaart en De Kleine 
Polder “om de kans van slagen 
te vergroten.” Van de 220 hecta-
re die nog moet worden gerea-
liseerd (80 hectare is al aange-
kocht, Schulpvaart en De Kleine 
Polderonder meer door De Hoo-
ge Weide) krijgt tussen de 10 en 
40 procent de functie ‘topna-
tuur’, terwijl de rest wordt inge-
richt als weidevogelland en krui-
denrijk grasland. “Hoewel natuur 
daar de eerste functie is, mo-
gen de percelen nog wel beperkt 
agrarisch worden gebruikt: om 
te maaien, extensief te bewei-
den en om beperkt ruige stal-
mest uit te rijden,” aldus Heller, 
die zijn presentatie besloot met 
een oproep aan belangstellen-
den zich te melden, wanneer ze 
grond willen verkopen of de be-
stemming willen laten omzetten 
voor particulier natuurbeheer.
Tot spontane aanbiedingen leid-
de dat niet, maar wel kwamen 
er handreikingen vanuit de zaal. 
Vanuit de ‘natuurhoek’ werd ge-
opperd de agrariërs erbij te be-
trekken. Dick Fopma (van de 
‘Stichting met de lange naam’): 
“Boeren weten goed wat er 
speelt in het buitengebied en 
komen waarschijnlijk met heel 
bruikbare suggesties. Het kan 

misschien ook iets van hun wan-
trouwen wegnemen en de zoek-
tocht naar de benodigde hecta-
res versoepelen.” 
Gerard Veldt pakte de hand-
schoen op namens de veehou-
ders. “Er is her en der al grond 
voor natuur aangekocht. Die per-
celen liggen niet allemaal even 
logisch. Misschien dat we eens 
bij elkaar kunnen gaan zitten om 
te kijken of we er wat meer ver-
band in kunnen krijgen als we 
wat gaan schuiven.”

Heller juichte die ontwikkeling 
toe. Hij verwees echter door 
naar de stuurgroep ‘Wonen in 
het groen’, die verantwoorde-
lijk is voor de integrale planning, 
waarvan natuur ook deel uit 
maakt. “We hebben als provin-
cie het roer bewust even uit han-
den gegeven, omdat de ruimtelij-
ke inrichting hier zo complex en 
gevoelig ligt.”

Vrees
De gemeentelijke bestuurders 
spraken de vrees uit dat het pro-
ces daarmee toch weer wordt 
vertraagd, omdat de stuurgroep 
zich nog in een pril beginstadi-
um bevindt. Heller beloofde de 
zaak bij collega-gedeputeerde 
Rob Meerhof (ILG-beleid) aan 
te kaarten. Daarop maakte be-
leidsmedewerker Hans Ghijsels 
van de landbouworganisatie LTO 
Noord van de gelegenheid ge-
bruik het voornemen voor een 
onderzoek naar planmatige ka-
velruil in Noord-Kennemerland 
onder de aandacht te brengen. 
“Als de provincie daar geld voor 
beschikbaar stelt, kunnen we 
weer een stap vooruit zetten,” al-
dus Ghijsels. 
Voorzitter Van Ooijen vatte tot 
slot de bijeenkomst als volgt 
samen: “Er bloeit opnieuw iets 
moois in het buitengebied.” 

cetera. Gratis parkeren kan op 
het voormalig parkeerterrein van 
Campina aan de Kanaalweg, te-
vens is er parkeergelegenheid 
op het terrein van GGZ NHN, in-
gang aan de achterzijde, De Bul-
laan (tegenover de brandweer).
Stichting Vrienden van Sighet 
is volop bezig zich in te zetten 
voor een aantal projecten in het 
plaatsje Sighetu-Marmatiei. Ie-
der jaar gaan er twee trailers met 
hulpgoederen naar Sighet. De 
hulpgoederen zijn bestemd voor 
tehuizen met verstandelijk en li-
chamelijk gehandicapte kinde-
ren, scholen, een bejaardente-
huis, een rolstoelstichting en di-
verse andere kleinschalige pro-
jecten. 

Vanuit een excursieboot 
kijken naar weidevogels

Regio - De gids van Landschap 
Noord-Holland neemt belang-
stellenden mee op zondag 2 mei 
van 10.00-12.00 uur in de excur-
sieboot naar De Eilandspolder. 
De gids besteedt vooral aan-
dacht aan de weidevogels. Deze 

excursie wordt ook gehouden op 
zondag 9, 16, 23 en 30 mei en 6, 
13 en 20 juni, steeds van 10.00-
12.00 uur. Aanmelden voor de 
excursie kan bij de Informatie-
Winkel van Landschap Noord-
Holland via 088-0064455. Start-
punt is de Werkschuur De Mo-
lenaar van Landschap Noord-
Holland. Deze ligt aan de Oude-
landsedijk 1a, ten zuiden van het 
dorpje Driehuizen. 
De kosten bedragen 9,50 eu-
ro, beschermers betalen 6,50 
en kinderen tot 12 jaar  4,50 eu-
ro. Meer informatie en routebe-
schrijvingen op www.landschap-
noordholland.nl. (Foto: Onno 
Steendam).

Castricum - De Stichting Welzijn 
Castricum organiseert in samen-
werking met de Stichting Reani-
matie en AED Castricum en het 
Horizon College een kosteloze 

Reanimeren/AED cursus ‘Reanimeren en gebruik 
van de Automatische Externe 
Defibrillator’ voor medewerkers 
van vrijwilligersorganisaties uit 
de CAL-gemeente. Men kan zich 
telefonisch aanmelden Castri-
cum: 0251 656562 .

Lentemarkt voor goed doel
Regio - Op zondag 16 mei or-
ganiseert Stichting Vrienden van 
Sighet een lentemarkt op het 
terrein van GGZ Noord-Holland-
Noord in Heiloo, Kennemer-
straatweg 464. De markt vindt 
plaats van 11.00 tot 17.00 uur. 
Met een totaal van 140 kramen is 
er voor een ieder wat wils, zoals 
woon- en tuinaccessoires, bro-
cante, kleding, sieraden, tassen, 
cadeauartikelen, steigerhouten 
meubelen, beelden, fietsen, deli-
catessen en nog veel meer. Men 
kan ook meedoen aan verschil-
lende workshops. Net als vorig 
jaar wordt er weer een loterij ge-

houden met leuke prijzen, alles 
komt ten goede aan verschillen-
de projecten in Roemenië. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen, een zweefmolen, pony rij-
den en schminken, alles tegen 
een kleine vergoeding. De stel-
tenclown zal rondlopen en vouwt 
voor de kinderen ballonnen. Ook 
is er live-muziek van de band 
Ouwe Jongens Krentebrood. De 
plantenkas op het terrein is de-
ze dag geopend en cliënten van 
GGZ NHN zijn ook aanwezig 
met een kraam met zelfgemaak-
te producten zoals vogelhuisjes, 
terrasstoelen, houten kistjes et 

Heiloo - Op maandagavond 3 
mei wordt in de kas van GGZ in 
Heiloo een stekjesmarkt gehou-
den. Wie die zelf materiaal in-
brengt start om 19.00 met ruilen 
van planten. Van 19.30 tot 20.30 
zijn ook belangstellenden wel-
kom om voor kleine prijzen wat 
aan te schaffen.

Stekjesmarkt
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Koninginnenacht Uitgeest 
met Bob & the Blueband
Uitgeest - Donderdag  29 april 
speelt de lokale topband Bob & 
the Blueband in café De Balken.  
De band zal tijdens de koningin-
nenacht Uitgeest op zijn kop zet-
ten. 
Met een repertoire van rock ‘n 

roll, afgewisseld met originele 
popnummers, staat de band ga-
rant voor altijd een uiterst sfeer-
volle en dansbare topavond. 
Het optreden begint om 23.00 
uur en het café is open tot 4.00 
uur. 

Castricum - Koninginnedag 
2010 wordt in alle kernen groots 
gevierd. In Bakkum is er een gro-
te vrijmarkt en allerlei activiteiten 
voor kinderen, waaronder de-
monstraties van de brandweer. 
In Castricum organiseert De 
Bakkerij weer een festival op 
het plein van de Maranathakerk, 
hoek Kleibroek, Prinses Beatrix-
laan. Van 13.00 tot 20.00 uur is 
er een gevarieerd muzikaal aan-
bod, waaronder Anacondag, Ja-
becna Stava en Het Brein. In het 
centrum van Castricum speelt de 
feestband Superfly van 15.30 tot 

20.00 uur waarna dj’s 
Casper en Noisy Nick 
het overnemen. Het 
feest speelt zich af op 
het pleintje van Balu, 
maar is georganiseerd 
in samenwerking met 
de café’s Basta, Ci-
ty en Boes Boes. Van-
af 23.30 uur wordt het 
feest binnen verder ge-
vierd tot 3.00 uur. 
In Limmen is de vrij-
markt van 9.00 tot 
12.00 uur. Tussen 11.00 
en 12.00 uur kan ge-

start worden met de fotofiets-
tocht op de Vuurbaak. Van 12.30 
tot 14.00 uur zijn er poffertjes en 
limonade. Om 12.00 uur opent 
Muziekvereniging Excelsior de 
bar. Om 13.00 uur een demon-
stratie jazzdance, van 14.00 tot 
16.00 uur ponyrijden, van 14.00 
tot 17.00 uur levend tafelvoet-
bal. Om 15.00 uur de prijsuit-
reiking van de fotofietstocht en 
mooist versierde kinderfiets. Van 
14.00 tot 17.00 uur bierfietsen en 
stropdas schieten, van 14.00 tot 
8.00 uur speelt de coverband The 
Garlicks. Van 16.00 tot 17.00 uur 
is er tot slot een waveboard- en 
éénwielerwedstrijd. 
In Akersloot begint Koninginne-

Overal feest op Koninginnedag
dag al op donderdagavond. Om 
19.00 uur begint de Oranje-puz-
zelwandeltocht en een feest in 
Storeyclub. Om 21.00 uur begint 
de koninginnenacht in ’t Achter-
om en in De Vriendschap. Om 
9.00 uur de volgende morgen 
begint de vrijmarkt en die duurt 
tot 14.00 uur. Om 10.00 uur  is 
de ontvangst van gedecoreerden 
in De Vriendschap, begint de 
kinderoptocht vanaf Wilhelmin-
aplein begeleid door de Czaar 
Peter Band en is de afvaart van 
Claes Horn met genodigden van 
het Rode Kruis. Om 10.30 uur  
begint een muzikale show van 
Czaar Peter Showband bij de Le-
lie en begint de minikermis en 
kinderspelletjes. Om 11.00 uur  
volgt de opening Fotoherken-
ning Oud Akersloot en dat duurt 
tot 15.00 uur. Om 11.30 uur be-
gint het optreden van de Crazy 
Clowns Club, om 12.00 uur een 
optreden van dansgroep Miche-
line en om 12.30 uur een lunch 
in het Kruispunt met genodigden 
van het Rode Kruis. Om 14.00 
uur worden ballonnen opgela-
tenen om 15.00 uur begint het 
klaverjassen in De Vriendschap. 
Om 16.00 uur is er penaltyschie-
ten en begint een feest in de Le-
lie met de band Goet Foud.

9 mei dialezing in galerie
Straatkinderen India in 
tekst en beeld bij Sopit 

Castricum - Galerie Sopit zet 
haar deuren open voor ieder-
een die meer wil weten over de 
straatkinderen van India. Op 9 
mei geeft Patricia Nieuwenhui-
zen (antropoloog) een kijkje ge-
ven in de leefwereld van straat-
kinderen. Iedereen is welkom 
om 14:00 uur in het grafisch ate-
lier van galerie Sopit aan de An-

na Paulownastraat 22 in Castri-
cum. De lezing duurt zo’n drie 
kwartier en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Patricia is werk-
zaam bij het COS (Centrum Ont-
wikkeling Samenwerking) en is 
bestuurslid van Stichting Raja. 

Deze stichting zet zich in voor 
de straatkinderen van Calcutta  
en Bangalore. In de galerie zijn 
voor of na de lezing foto’s te be-
zichtigen van Gerard Roosen-
boom. Zijn reportage bestaat uit 
indrukwekkende foto’s van ver-
schillende bevolkingsgroepen uit 
Rajasthan en Gurajat. Tot 27 juni 
is deze expositie iedere zondag-
middag te bezichtigen van 13.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.sopit.nl.

Castricum - Op 4 mei speelt 
Forento in Geesterhage ‘Angst 
en Ellende’ van Bertold Brecht. 
Het is een voorstelling in het ka-
der van het herdenken van 65 
jaar vrijheid. Toneelgroep Foren-
to heeft zijn voorstelling van 24 
april uitgesteld naar 4 mei in ver-
band met het overlijden van een 
van hun leden. De voorstelling 
begint om 21.00 uur in verband 
met de dodenherdenking. Fo-
rento heeft bij dit stuk ook drie 
jongeren betrokken. De scènes 
worden afgewisseld met een 
stukje heden. Dit onder het the-
ma ‘hounor the paste, celebrate 
the future’. Met muziek, gedich-

Ode aan Mariska
Voorstelling Brecht op 4 mei

ten, film en beweging is het een 
mooie voorstelling geworden die 
het publiek dwingt bij het verle-
den stil te staan. De groep be-
staat uit: Martin Oosterveld, 
Wendela Weel, Annemiek Kwan-
ten, Marie Louise Middelhoff, Jo-
se Schoonberg, Frank Edam, Rob 
Heldens, Rens van der Linden. 
Fons Bennink, Ellemieke Middel-
hoff. De voorstelling wordt op-
gedragen aan Mariska van Oel. 
Mariska is op 23 april overle-
den en heeft nog een aantal re-
petities meegedaan. Kaarten 
(7,50/5,00 euro) zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en te reserveren via 
www.forento .nl

Programma 29 april t/m 5 mei 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 21.30 uur zondag 16.00 uur 
maandag & woensdag 20.00 uur
“Clash of the Titans 3D”

donderdag 20.00 uur 
zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 20.15 uur woensdag 20.00 uur
“De Gelukkige Huisvrouw”

donderdag 20.00 uur
zondag 20.00 uur dinsdag 20.15 uur 

“Millennium 3”
woensdag 10.00, 11.00 & 12.00 uur

“Ik wist niet wat oorlog was”
woensdag 16.00 uur

“Toy Story 1  3D”
zaterdag 19.00 uur 

“Alice in Wonderland 3D (OV)”
zaterdag, maandag & dinsdag 16.00 uur

“Alice in Wonderland 3D (NL)”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 

zondag 13.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag

13.00 & 16.00 uur 
“Wickie de Viking” 

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”

Clash of the Titans 3D

In Clash of the Titans komen 
mannen tegenover koningen 
en koningen tegenover goden 
te staan in de ultieme machts-
strijd. Maar de oorlog tussen de 
goden zelf zou wel eens het ein-

Deel een van Toy Story is deze 
week te zien, deel twee volgen-
de week als promotie voor deel 
drie die in juni uitkomt. De hou-
terige cowboy-trekpop Woody is 
al sinds jaar en dag Andy’s favo-
riete speelgoed. 
Andy weet niet dat zijn speel-
goed er een eigen leven op na 

Toy Story 1 in 3D als 
promotie voor deel 3

houdt zodra hij zijn kamer ver-
laat. Het rustige leven van Woody 
en zijn medespeelgoed veran-
dert compleet met de komst van 
Buzz Lightyear, de allermodern-
ste, supersonische actiepop met 
de nieuwste gadgets; uitvouw-
bare vleugels, laserstralen en 
een digitaal stemgeluid.

de van de wereld kunnen bete-
kenen. Geboren als godenkind, 
maar opgegroeid als een man, 
staat Perseus (Sam Worthing-
ton) machteloos wanneer hij zijn 
familie probeert te redden uit de 
handen van Hades (Ralph Fien-
nes), de wraakzuchtige god van 
de onderwereld. Met niets meer 
te verliezen leidt Perseus een ge-
vaarlijke missie om Hades te ver-
slaan, voordat hij de macht van 
Zeus (Liam Neeson) kan overne-
men en de aarde in het verderf 
kan storten. 
Aan het hoofd van een moedi-
ge bende krijgers begint Per-
seus aan een gevaarlijke reis 
naar verboden werelden. Ter-
wijl hij tegen heidense demo-
nen en angstaanjagende mon-
sters vecht, zal hij alleen over-
leven als hij zijn macht als een 
god kan aanvaarden, zijn lot kan 
weerstaan en zijn eigen lotsbe-
stemming kan creëren.

Superfly speelt op het pleintje in 
het centrum van Castricum. 
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Uitstekende kwaliteit hyacintennagels

Limmen trots op bloemendagen

Limmen – Van 1 tot en met 6 mei 
zijn de Limmer bloemendagen. 
Ze bestaan al sinds 1952. Het 
is een traditie waar veel noes-
te arbeid mee gepaard gaat. Het 
mooie ervan is, dat men het nim-
mer alleen kan, maar altijd met 
velen moet realiseren. Tientallen 
mannen, vrouwen en kinderen 
prikken tezamen spelden door 
hyacintenklokjes: stuk voor stuk. 
Het is wat je noemt een heidens 
karwei. Aan het prikbord zitten 
of staan de bordprikkers, die in 
staat zijn het werkstuk vorm te 
geven. De officiële opening van 
de bloemendagen is zaterdag in 

De voorzitter van de Stichting Bloemendagen Limmen (midden) met 
twee bordprikkers van de Schoolweg: links Jacqueline van Kessel en 
rechts Jos Glorie.

het cultureel centrum Vredeburg 
en zal dit jaar geschieden door 
Jaap Bond, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland.
De bloemendagen vallen samen 
met de kunstroute. In dertien 
ateliers kan er zaterdag en zon-
dag kunst bewonderd worden. 
De bloemen- en kunstroute zijn 
te vinden in het boekje, dat gra-
tis bij de ingang van route 1 aan 
de Zuidkerkenlaan en aan de in-
gang van route 2 ter hoogte van 
Motel Heiloo wordt uitgedeeld. 
Heel mysterieus wordt er in ver-
schillende buiten neergezet-
te tenten hard gewerkt, meest-

al met zo’n twintig man tege-
lijk. Er worden diverse grote mo-
zaïeken verwacht, onder meer 
van de prikploegen Het Hoekie; 
Volgend jaar beter; De Wieken-
ders; de Schoolwegprikkers; We 
doen het met de buren en de 55 
plus-prikploeg, die traditiege-
trouw een werkstuk zal neerleg-
gen vóór Vredeburg. En dan zijn 
er de grote talenten, zoals on-
der meer Otto Bruschke en Ar-
jan Kaandorp, die al weer staan 
te popelen om de duizenden be-
zoekers hun kunnen te tonen. 
Het zorgcentrum De Cameren – 
altijd van de partij – doet dit jaar 
niet mee. Jammer, maar daar 
met Koninginnedag veel perso-
neel een vrije dag heeft, kan men 
het met weinig hulp niet voor el-
kaar krijgen.

Hyacintennagels
Was het vorig jaar beroerd ge-
steld met de hyacintennagels: 
weinig keus en waren de hya-
cinten vooral zoals dat heet erg 
‘snotterig’, dan is dat dit jaar wel 
anders. Prachtig zijn de door een 
groep vrijwilligers geritste hya-
cinten van de velden van kwe-
kers uit Breezand, Anna Paulow-
na en De Egmonden. De kleu-
ren in de vergaarbakken spran-
kelen je tegemoet. “Je kunt er 
daardoor ook gemakkelijker een 
speld doorsteken”, aldus Ellen 
Bloedjes, één van de zeven leden 
van het bestuur van de Stichting 
Bloemendagen Limmen, die ook 
zorgt voor drie stukken bloem-

sierkunst. Een ander lid van de-
ze stichting, Klaas Winter, ver-
telt ons over het goede aan-
bod dit jaar voor wat betreft de 
kleuren van de hyacinten. Voor 
de Schoolwegprikkers, waar 
hij zelf bij betrokken is, worden 
de volgende soorten gebruikt: 
Jan Bos (rood), City of Harlem 
(geel), Splendid Cornelia (paars), 
Delftsblauw (middenblauw), 
Purple Sensation (paars), Peter 
Stuyvesant (donkerblauw), Ai-
olos (wit), Blue Jackett (donker-
blauw), Odysseus (zalm/oranje), 
Pink Pearl (roze) en City of Brad-
ford (lichtblauw).

De jongeren
Cees van den Berg, voorzitter 
van de Stichting Bloemenda-
gen Limmen: “Wij hebben diver-
se categorieën. Er zijn te leggen 
beunmozaïeken; mozaïeken klei-
ner dan vier m2; mozaïeken gro-
ter dan vier m2; juniormozaïeken 
(14 tot 18 jaar); bloemsierkunst 
en er is straatversiering. Vier jury-
leden, niet afkomstig uit Limmen, 
zullen zaterdag alle werkstukken 
jureren. Om de werkstukken zo 
mooi mogelijk te houden, mo-
gen klaargemaakte stukken tij-
delijk in de koelcel van de firma 
Mooij worden gelegd. De beide 
basisscholen Sint Maarten en 
Pax Christie doen ook mee. Ie-
der kind, dat meedoet krijgt een 
medaille en voor alle gemaakte 
mozaïeken zijn er bekers. Ook 
bieden wij alle kinderen een ijs-
je aan. Dat zijn er ruim 700. Het 
is jammer, dat er weinig jonge-
ren meedoen dit jaar. Maar wij 
blijven hen stimuleren. Voor het 
te maken reuzenmozaïek van 35 
m2 was helaas te weinig belang-
stelling. Ook zijn de tuinkeurin-

gen vanwege te weinig belang-
stelling niet doorgegaan. Zon-
dag zullen de zes meisjes van 
het promotieteam (een geheel 
nieuw team) om 10.30 uur bloe-
men uitreiken aan de bewoners 
van het zorgcentrum De Came-
ren. Zondag om 13.00 uur zul-
len zij een rondrit maken en lo-
pen zij achter het Dweilorkest De 
Kinkeluters aan op weg naar de 
winnaars van de wisseltrofeeën: 
de zilveren tulp, de bronzen hy-
acint en de bronzen narcis. Die 
wisseltrofeeën worden zaterdag-
avond om 21.00 uur uitgereikt in 
De Burgerij. Daarna is het feest 
(prikkersbal noemt men het) en 
kan men dansen tot 1.00 uur.” 

Andere bezienswaardigheden
Tijdens de bloemendagen is De 
Hortus, de museale bloembol-
lentuin aan de Zuidkerkenlaan 
23a, geopend. Zaterdag en zon-
dag 1 en 2 mei kan men zelfs 
voor één euro een interessante 
rondleiding krijgen (ieder uur). 
Voorts kan men de Cornelius-
kerk bezichtigen en is er naast 
een bezoek aan de dertien ate-
liers ook kunst in de etalages 
van de Limmer middenstand te 
bewonderen. Zo is er behoorlijk 
wat te doen. 
De Limmers zijn trots op hun 
mooie bollendorp en maken 
hun tuinen extra mooi, zodat 
het rondrijden ook daardoor een 
feest op zich is. Men kan met de 
auto gaan, maar fietsen is voor-
al heel ontspannend en prak-
tisch. Wandelen kan ook. Er is 
zelfs een verkorte wandelroute, 
aangegeven in eerder genoemd 
boekje. Voor meer informatie zie 
de website: bloemendagenlim-
men.nl. (Marga Wiersma)

Jimmy Hendriks dendert door
Castricum - Nadat Jimmy Hen-
driks enkele weken geleden Ne-
derlands jeugdkampioen was 
geworden, bleek dat niet zomaar 
een toevalstreffer te zijn. De Ma-
riflex Open was een hoog aange-
schreven darttoernooi en de he-
le Nederlandse top van de jeugd 
was daar aanwezig. Hendriks liet 
zich opnieuw van zijn beste kant 
zien, doordat hij ronde na ron-
de iedereen van het bord speel-
de. Om maar even wat op te noe-
men, tijdens zijn weg naar de fi-
nale: vijf keer een 180-er, een 
150- en een 116-finish en een 
12-, 14- en tweemaal een 15-
darter. 

De finale werd een spannen-
de wedstrijd, in een best of 9. 
Hendriks pakte een goede voor-
sprong van 4-2 maar zijn tegen-
stander kwam terug tot 4-4 en 
volgde een allesbeslissende leg 
om de titel. Jimmy mocht als eer-
ste aanleggen voor een 96-finish, 
maar die werd gemist en omdat 
zijn tegenstander op 60 stond 
werd het muisstil in de zaal maar 
hij kreeg hem ook niet uit en zo 
kon Jimmy alsnog de leg winnen 
met een dubbel 3 finish en de 
uiteindelijke zege.
Twee weken later werd het Open 

België gespeeld in de havenstad 
Antwerpen. Een groot internati-
onaal toernooi, alwaar bleek dat 
er bij de laatste 16 enkel nog Ne-
derlandse inbreng was. 

Hendriks gooide, in de met 3-
1 gewonnen wedstrijd, een 13-
darter, tweemaal een 14-darter 
en driemaal een 180-er. Dat dit 
niet alles zegt bleek in de kwart-
finale waar Jimmy op een 1-3 
achterstand kwam. Zijn vech-
tersmentaliteit hielp er hem toch 
nog bovenop want bij 3-3 won 
Jimmy toch nog met 4-3 middels 
een 180-er en een 107-check .
In de halve finale gooide Jim-
my op wereldniveau (Lakeside) 
want met een 4-1 winst en het 
hoogste dartgemiddelde van ie-
dereen, ook bij de senioren, van 
34,1 per pijl denderde hij de fi-
nale in. 

Opnieuw in een maand een fi-
nale en nu nog wel op een in-
ternationaal podium. Daniel van 
Mourik was zijn tegenstander 
en speler van het Nederlands 
team maar Jimmy was niet meer 
te stoppen. Met 5-1, waaronder 
3 legs in 15 darts, mocht hij de 
grote beker en alle felicitaties in 
ontvangst nemen.

Serena vierde bij NJK 800 vrij
Castricum - Zondag 25 april 
werd in Drachten het Neder-
lands Junioren Kampioenschap 
lange baan (50 meterbad) ge-
zwommen. Voor de jongens de 
1500 vrij en de meisjes de 800 
vrij. De Castricumse Serena 
Stel had zich geplaatst door on-
der de vereiste limiet van 11.01 
te zwemmen. Serena zwom  in 
een goed opgebouwde race via 
2.29.93 (200 meter) en 5.07.93 
(400 meter) naar een eindtijd 

van 10.18.62. Met deze tijd ein-
digde ze anderhalve seconden 
achter de nummer drie.  Alle drie 
de tijden waren goed voor een 
nieuw persoonlijk record 50 me-
terbad. 
Tevens zwom Serena een nieuw 
clubrecord 400 en 800 meter 
voor Oeza . Het oude record op 
de 800 meter stond al sinds 1996 
op naam van Femke Schelvis. 
Serena verpulverde dit record 
met 48 seconden.  

Limmen - Afgelopen vrijdag  
was ronde 24 bij schaakvereni-
ging Vredeburg. Borst hield met 
zijn favoriete Naidorff verdedi-
ging zijn stelling goed op slot te-
gen Admiraal en was tevreden 
met remise. 
E. Stolp ondervond in een glad 
gewonnen eindspel de wre-
de kanten van het schaken, één 
ogenblik van argeloosheid kost-
te hem via een paardvork een lo-
per, waarna hij direct opgaf te-
gen Hafkamp. 
Limmen wilde zijn loper op een 
goede plek zetten maar schoof 
hem een plaats te ver, wat hem 
een stuk en de partij tegen Ebels 
kostte. A. de Vries was erg blij 
met zijn winst op W. v.d. Bult, 
die in een dameruil het tussen-
schaak over het hoofd zag en 
daardoor zijn dame gewoon ver-
loor. 
Dinkla verloor al in de opening 
een pion maar kreeg van Ter-
mes ruimte voor tegenspel wat 
hij met beide handen aangreep 
voor een mooie aanval met 
winstresultaat. 

Komende vrijdag is er geen scha-
ken wegens Koninginnedag

Wrede uitslag 
bij SV Vredeburg
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Hokkai Kitchen, Japans 
bereide vis in Nederland
Regio – Sinds vorige week be-
schikt IJmuiden, aan de Eg-
mondstraat 2, over Hokkai Kit-
chen, een unieke winkel waar 
verse Japanse visproducten elke 
vrijdag en zaterdag te koop zijn.
Hokkai Kitchen is een nieuwe 
onderneming van Marinus Noor-
denbos, die met zijn bedrijf Hok-
kai Suisan - wat ‘Noordzee vis-
producten betekent - al acht-
tien jaar aan de weg timmert. 
Hij levert maandelijks aan 7.000 
adressen op Japanse wijze be-
reide visproducten aan Japan-
ners die in Europa wonen. Nu 
sushi een enorme opgang heeft 
gemaakt in Nederland, vindt Ma-
rinus Noordenbos dat Nederlan-
ders klaar zijn voor Hokkai Kit-
chen. In Hokkai Kitchen wor-
den zo’n 25 verschillende Japan-
se visproducten verkocht. Uiter-
aard is er sushi, maar daarnaast 
kan men kiezen uit bijvoorbeeld 
zalmburgers, Japanse en Thaise 
curry, teriyaki en nog veel meer. 
De Japanse keuken is heel puur. 
Japanners eten veel vis. De ver-
houding vis/vlees in hun menu’s 
is ongeveer 70/30. De Japan-
se keuken bestaat dus uit veel 
vis en rijst, heeft een uitgespro-
ken smaak en een grote diver-
siteit. ,,Japanse gerechten wor-
den met oog voor detail samen-
gesteld’’, zegt Marinus Noor-
denbos. ,,De Japanse keuken 
is een belangrijk onderdeel van 

de Japanse cultuur. Met Hokkai 
Suisan leveren we vis die op Ja-
panse wijze gedroogd en gema-
rineerd is, maar ook leveren we 
de vis rauw. Twee jaar geleden 
zijn we begonnen ook Japanse 
maaltijden te leveren vanuit on-
ze eigen keuken. De winkel was 
een volgende logische stap.’’ De 
visproducten zijn allemaal van 
de allerbeste kwaliteit en komen 
van over de hele wereld. Natuur-
lijk komt ook heel veel vers van 
de visafslag in IJmuiden.” 

De vader van Marinus was direc-
teur van rederij Kennemerland 
in IJmuiden. Hij exporteerde vis 
naar Japan. Marinus spreekt dan 
ook uitstekend Japans, woonde 
een jaar in Japan en trouwde een 
Japanse. Hij heeft grote waarde-
ring voor de Japanse keuken en 
vindt het hoog tijd worden dat 
Nederland kennis maakt met 
meer producten uit Japan. Daar-
om zal er in Hokkai Kitchen altijd 
wel iets lekkers te proeven zijn. 
De winkelmedewerkers zijn bo-
vendien graag bereid extra in-
formatie te geven over de pro-
ducten en bereidingswijze. In de 
winkel zijn zowel kant en klare 
producten te koop als ingredi-
enten, maaltijden en snacks. De 
winkel is elke vrijdag en zater-
dag geopend van 10.00 tot 19.00 
uur. Meer info op www.hokkai-
kitchen.nl.

Het nieuwe winkelen is beleven

Johan Alleman opent 
wereldzaak in Heiloo
Heiloo - Het nieuwe winkelen 
is beleven in de meest zuivere 
vorm. Dat was als zo op de 5th 
Avenue in New York of in Oxford 
Street in Londen. Mannen die 
zich alleen het allerbeste gun-
nen op modegebied kunnen nu 
ook gewoon terecht op de Sta-
tionsweg 61 in Heiloo. Johan en 
Pauline Alleman hebben zich bij 
de herinrichting van hun winkel 
laten inspireren door de meest 
vooraanstaande binnenhuisar-
chitecten ter wereld. En alleen 
de allerbeste kwaliteitsmerken 
worden hier in de collectie op-
genomen.
Wie de compleet vernieuwde 
winkel binnenstapt wordt verrast 
door de prettige sfeer, de stijlvol-
le inrichting en de speelse wij-
ze waarop de kleding wordt ge-
presenteerd. “De wereld is een 
groot dorp geworden, een glo-
bal village”, zegt Johan. “Paulien 
en ik zijn op reis geweest om in-
spiratie op te doen, onder ande-
re in New York en San Francisco. 
Daar hebben we verschillende 
creatieve ideeën opgedaan die 
bij de inrichting zijn toegepast.” 
Een levensgroot straatbeeld van 
New York, die te zien is op de 
achterwand in de winkel, wordt 
in een handomdraai veranderd 
in een tropisch strandtafereel. 
Grappige led-verlichting lokt bij 
de casual kleding. Door verschil-
lende sferen en zones te creëren 
in de winkel, is het fijn ronddwa-
len tussen de prachtige collectie. 
“We houden van verandering en 
dat geldt ook voor de presentatie 
van de kleding. We laten de ver-
schillende stijlen in onze collec-
tie bovendien samensmelten tot 
een smaakvol geheel.” 
Nog niet eerder was mannen-
mode zo veelzijdig en geraffi-
neerd. “Colberts zijn voorzien 

van prachtige details, zoals een 
gekleurde voering, een boord 
met een ruitjes- of bloeme-
tjespatroon, er zijn knoopsgaten 
die gestikt zijn met kleurig garen. 
En deze colberts vormen samen 
met casual jeans een prachtige 
combinatie; chique, maar niet 
stijf. Los, maar wel goed ver-
zorgd. Voor elk moment van de 
dag hebben we de juiste kle-
dinglijn.” Johan en Paulien heb-
ben veel kledingstukken van Ne-
derlandse ontwerpers in huis ge-
haald. “Denk dan aan R95TH of 
Cast Iron. Verder natuurlijk Tom-

my Hilfiger, Boss Orange, State 
Of Art, Pall Mall PME, Gardeur, 
Circle Of Gentlemen, Gentiluomo 
en Cold Method.” Ondertussen 
is het gezellig druk in de winkel. 
Het verkoopteam helpt en advi-
seert waar dat gewenst is. 

“Er is veel veranderd in de win-
kel, maar wat blijft is de goede 
service die men van ons gewend 
is. De wereld verandert snel en 
stijlen en culturen smelten sa-
men, maar persoonlijke en ser-
vicegerichte aandacht voor iede-
re klant is van alle tijden.” 

Investeren in gezondheid 
met Taichi en Qigong
Castricum - Ontspannen be-
wegen werkt preventief. Soms 
is het goed om weer eens be-
wust te ervaren hoe ontspanning 
voelt. Vaak ontstaat er als gevolg 
van werkdruk of bijvoorbeeld 
een verkeerde lichaamshouding 
niet-functionele spierspanning. 
Als dat lang duurt kan dat leiden 
tot allerlei fysieke en/of menta-
le klachten. Ruud Köhler ver-
telt: “Veel klachten bijvoorbeeld 
in het gebied van hoofd, schou-
ders, nek en armen, rugklach-
ten of stress kunnen met oefe-

ningen gebaseerd op de tradi-
tie van Taichi en Qigong wor-
den voorkomen of verminderen. 
Taichi en Qigong zijn geen zwe-
verige oefeningen met de ogen 
dicht, maar met beide  benen op 
de grond en alert. Door de oe-
feningen wordt men zich be-
wust van de lichaamshouding 
en de wijze waarop het lichaam 
op (in)spanning reageert. En een 
vergroot lichaamsbewustzijn is 
wat men nodig heeft om de li-
chaamshouding in het dagelijks 
leven en werk te verbeteren, om 

eigen grenzen te herkennen en 
te leren luisteren naar de signa-
len van het lichaam. De oefenin-
gen, die iedereen op eigen ni-
veau kan doen, hebben een sti-
mulerend effect op de doorbloe-
ding van het hele lichaam, ze 
verbeteren de ademhaling, de li-
chaamshouding en concentratie. 
Men leert om ontspannen en met 
aandacht te bewegen ofwel rust 
te vinden in beweging. De oefe-
ningen zijn makkelijk in te pas-
sen in het dagelijks leven, thuis 
en op het werk.” Voor het nieuwe 
seizoen kan men zich nu al in-
schrijven op maandag, donder-
dagavond en woensdagochtend 
bij Ruud Köhler 0251-657403. 
Ook is er de mogelijkheid om in 
de zomer in de duinen Taichi te 
trainen op dinsdag van 10.00 tot 
11.00 uur vanaf 11 mei. Verzame-
len bij Johanna´s Hof.

Herdenkingsbijeenkomst
Castricum - De Raad van Ker-
ken herdenkt op 4 mei de slacht-
offers van de Tweede Wereldoor-
log uit Castricum. Daarbij wil zij 
ook aandacht besteden aan de-
genen die ook nu nog omkomen 
door oorlog en geweld. De bij-
eenkomst begint om 18.00 uur in 
de hal van de Pancratiuskerk met 
een kranslegging bij de  gedenk-
plaat met de namen van de oor-
logsslachtoffers. Aan de Paas-
kaars wordt een licht ontstoken 

en met dit licht gaan de aanwezi-
gen naar de Dorpskerk, Kerkpad 
1. Aansluitend is er van 18.15 tot 
18.45 uur een oecumenische vie-
ring, die wordt voorgegaan door 
kapelaan Kaleab. Dan worden de 
namen genoemd van de overle-
denen en  een kaars voor hen 
aangestoken. Na de dienst is er 
een kranslegging bij de oorlogs-
graven en de stille tocht door 
Castricum naar het Monument 
voor de Gevallenen. 

Limmen - Dinsdagavond 11 mei 
is er een nieuw evenement bij de 
Ondernemersgroep Goed Con-
tact. Tijdens deze avond, die be-

Goed Contact gint om 19.30 uur, zal ‘Het Neu-
ro Linguïstisch Programmeren’ 
centraal staan op de Oosterzij-
weg 8 in Limmen. Voor meer in-
formatie of aanmelding: www.
goed-contact.nl. 
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Amak-wandeltocht
Akersloot - Op zondag 2 mei 
organiseert de Amak haar 13e- 
Amak-wandeltocht. De afstan-
den die gelopen kunnen wor-
den zijn 5, 10, 15, 25 en 40 km. 
De wandelroutes gaan langs de 
oevers van het Alkmaardermeer, 
door het Noord-Hollandse land-
schap van weiland, bos en duin. 
Het inschrijfgeld voor leden van 
een wandelbond is 2 euro en 
met herinnering 3 euro. Niet-le-
den betalen 50 cent meer. Jeugd 

tot 12 jaar 1,50 euro met herinne-
ring. Voor meer informatie www.
amak.nu. De startplaats van de 
wandelingen is de handbalkan-
tine op de Boschweg 3. 
De starttijden zijn: 40 km 7.30- 
9.00 uur, 25 km 9.00-10.30 uur, 
10/15 km  10.00-13.00 uur. De 
sluitingstijd is 16.30 uur. 

Voor meer informatie: C. Bakker, 
tel. 0251-310272 of K. Deijlen, 
tel. 0251-310715.

FC Castricum plaatst 
zich voor nacompetitie
Castricum - Tien minuten voor 
tijd was daar dat ene moment. 
Verdediger Ramon Visser schoot 
Marken  alsnog langszij uit een 
vrije trap, 1-1. Dankzij de gou-
den goal van Ramon Visser pro-
moveert Marken, samen met 
CSW en HBOK, en keert het na 
vier jaar terug in de eerste klas-
se. Voor FC Castricum rest de 
nacompetitie, met als inzet een 
extra promotieplaats in de eer-
ste klasse. 
Zonder zelf groots te spelen liet 
Marken zien hoe de krachtsver-
houdingen momenteel liggen in 
de tweede klasse. FC Castricum 
- Marken bevestigde nog maar 

eens dat de ploeg van Edwin 
Keizer in de breedte meer kwa-
liteit herbergt dan FC Castricum. 
Ook duidelijk was dat de eiland-
bewoners nog steeds lijden aan 
een ‘oude kwaal’ en dat is het 
gebrek aan scoren. De groot-
ste kans was voor René Com-
mandeur. Nadat Jeffrey Veerman 
binnen de 16m alle ruimte kreeg 
om de bal aan te nemen, kreeg 
de rechterspits van Marken van 
dichtbij de bal tot tweemaal toe 
niet in het doel.
FC Castricum kon daar weinig 
tegenover zetten. Het enige wa-
penfeit van de thuisploeg kwam 
na welgeteld 25 seconden. De 

schitterende voorzet van Joris 
Schekkerman werd door Duco 
de Koning in de loop jammer-
lijk overgeschoten. Veel meer 
liet Castricum in de eerste helft 
niet zien. Na rust zat de wedstrijd 
lange tijd op slot. FC Castricum 
en Marken voetbalden om niet 
te verliezen, maar dat verander-
de toen Louis Jansen na een uur 
spelen het doel van Smit eens 
onder vuur nam. Met een verra-
derlijke stuit verdween de bal in 
de uiterste hoek, 1- 0 voor Cas-
tricum. Castricum wist de voor-
sprong niet lang vast te houden. 
Marken verdediger Ramon Vis-
ser scoorde op ‘zakelijke’ wijze. 
Geroutineerd hield de aanvoer-
der van Marken  de bal in zijn 
handen totdat de muur van Cas-
tricum klaar stond. Visser legde 
de bal vervolgens op een andere 
plek en schoot geraffineerd raak 
langs de muur, 1-1. Trainer Mark 
Kranendonk: “De 1- 1 valt te ge-
makkelijk. Wij moeten daarin za-
kelijker worden. Van mijn part 
schieten we die bal in de slotfase 
twintig keer over de tribune. Met 
goed of slecht voetbal maakt he-
lemaal niet uit”, verbeet de trai-
ner zijn teleurstelling. En dan op 
realistische toon: “Blijkbaar zijn 
wij nog niet zo ver. Dat de kop-
pies naar beneden hingen in de 
kleedkamer is helemaal niet no-
dig. Wij spelen nacompetitie en 
daar kunnen wij heel tevreden 
mee zijn. We gaan voor het toe-
tje en dat belooft interessant te 
worden!” Foto: Han de Swart.

Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Autoschade 
B.V een fietstocht op zaterdag 1 
mei. Deze fietstocht heet de Dui-
nentocht noord en is 55 km lang. 
De tocht gaat via Limmen, Eg-
mond, Bergen aan zee, Schoorl 
en weer terug via Egmond naar 

Fietstocht Castricum. Deelnemers dienen 
een duinkaart mee te nemen.
Inschrijven in sporthal de Bloe-
men, de Bloemen 71 van 9.00 
tot 9.30 uur. De kosten bedra-
gen 1,50 euro. Men kan op ei-
gen gelegenheid fietsen of met 
de groep meefietsen die met ± 
18 à 20 km per uur fietst. 
Inlichtingen: W.F. Minneboo, tel. 
0251-213269, 06-22112135, T. 
Doorn, tel. 0251-670145.

21 april 2010 pagina 00

Lijstenmakerij
ida Bakker

Het adres voor al uw inlijstwerk

KunstscHilders artiKelen
Onze leveranciers zijn:

• royal talens • schmincke • 
• Winsor & newton • 
• derwent • Maimeri • 

• ara • Oud Hollandsche •
en kralen, kralen, kralen....

dorpsstraat 102 • castricum
0251 - 673977

www.lijstenmakerijidabakker.nl

Violengigant.nl 
Beverwijkerstraatweg 200
Castricum

plant nu rhododendron 
en azalia
Laat uw tuin bLoeien
met geraniums, fuchsia 
en margriet
ook zondag open 11.00-17.00 uur 

Investeer in je gezondheid: 
Taichi & Qigong

Taichi & Qigong op maandag en don-
derdag avond en woensdagochtend. 

U kunt vanaf september weer meedoen 
met deze doorlopende lessen.

Info en Aanmelden: 
Ruud Köhler 0251 - 657403

(www.ruudkohler.nl Acupunctuur, 
Hartcoherentie, Taichi & Qigong)

‑ Tand prothetische praktijk

stet
Gediplomeerd tand protheticus lid O.N.T.

DE sPECIALIsT VOOR UW KUNsTGEBIT

VOLLEDIGE	‑	GEDEELTELIJKE
				 KUNSTGEBITTEN

AANPASSINGEN, REPARATIES,
				 REBASINGEN

	 LOSZITTEND ONDERGEBIT?
				 KIES VOOR EEN KLIKVASTE
				 OPLOSSING

telefoon 0251-653653

VOOR GEHEEL VRIJBLIJVEND ADVIES
Van Egmondstraat 7, Castricum

www.fredstet.nl

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS,
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

De lekkerste spareribs en saté thuisbe-
zorgd  in Heiloo, Limmen en Castricum
www.kookhuislimmen.nl

072-5055186
Wij bezorgen op do. vrij. za. en zondag van 17.00 - 21.00 uur

Onderhouds
timmerbedrijf

G. Duin
voor het leveren en 
plaatsen van glas, 

ramen, deuren,
kozijnen, interieurwerk 

en verbouwingen
tel. 06-53302440

Te koop:
Sparta Amazone mamafiets 
met fietstassen en achterzitje, 
kleur mat rood, wielmaat 28, 
frame 50 i.z.g.st. nw.w. 795 voor 
350 euro, tel. 0251-671274
Te koop:
uitklapbaar bootje/bagage-
wagentje, uitgeklapt een boot-
je en dicht als handig ba-
gagewagentje voor ach-
ter de auto, leuk en handig 
100 euro, tel. 072-5054364
Te koop:
4 -pers. eethoek, ovale tafel 
met mooie beklede stoelen 
van notenhout, tafel 1.60 m 
lang, alles i.z.g.st. 275 euro, 
tel. 072-5055472

Te koop:
halfhoge
wandel(berg)schoenen,
zuiver leer, mt. 38,als nieuw, 
maar 1x gedragen 35 euro, 
tel. 0251-651558
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Winkeliers pakken uit 
met Limmen Ludiek

Limmen – De hele maand mei 
staan de aangesloten leden van 
de Limmer Ondernemers Vereni-
ging in het teken staan van Le-
go en Limmen Ludiek. Er is een 
bonnenactie met 4.000 euro aan 
prijzen met als hoofdprijs een 
verblijf op Legoland Billund Re-
sort met drie nachten voor vier 

personen. Op zondag 6 juni staat 
in Limmen de hoogste legotoren 
van de wereld. De actie wordt 
in dezelfde vorm gegoten als de 
traditionele Sinterklaasbonnen-
actie. 
Er zullen drie trekkingen wor-
den verricht in het bijzijn van no-
taris van Duin uit Castricum. Tij-
dens de eerste trekking op 17 
mei en de tweede trekking op 
31 mei worden de gewone prij-
zen’ getrokken. Op vrijdag 4 juni 
wordt tussen 17.00 en 18.00 uur 
de hoofdprijs getrokken. 
Speciaal voor de jeugd wordt in 
dezzelfde periode een vossen-
jacht gehouden bij de aangeslo-
ten LOV-leden. In de deelnemen-
de winkels zullen Lego-objecten 
komen te staan allen voorzien 
van een getal en een paar ge-
heimzinnige letters. Door alle let-
ters te verzamelen en in de juis-
te volgorde te zetten zal er een 
geheime code ontstaan. Speci-
ale formulieren zijn te downloa-
den op de website www.limmen-
ludiek.nl. 

Chiropractor geeft lezing: 
Goed slapen, betere carrière?
Castricum - Op dinsdagavond 
11 mei vanaf 20.00 uur, geeft 
‘chiropractor van het jaar’ Vismai 
Schonfelder een gratis toegan-
kelijke lezing bij Huitenga slaap-
woonwinkel. 
De Australiër, auteur van ‘Wake-
up Holland’, gaat in op het belang 
van goed slapen voor de algehe-
le conditie. Vismai: “Maar hoe 
komen we tot een goede nacht-
rust? Welke factoren beïnvloeden 
slaap, hoe lang zou je gemiddeld 
moeten slapen en welke invloed 
heeft de slaaphouding op het li-
chaam? Slapen is van groot be-
lang voor de gezondheid van een 
mens. Wie goed slaapt, staat vol 

energie weer op. Ook brengen 
we zo’n 30% van ons leven door 
in bed. Waarom staan we dan 
zo weinig stil bij hoe we slapen, 
‘waarop’ we slapen, hoe lang we 
slapen en wat ons lichaam nodig 
heeft? Hoe gezond leven wij ei-
genlijk? Welke keuzes maken we 
en welke gevolgen hebben die?“ 

Aanmelden kan door een mail 
met naam, adres en het aantal 
personen te sturen naar hans@
huitenga.com. De ontvangst-
bevestiging van de e-mail biedt 
toegang tot de lezing. Huitenga 
slaapwoonwinkel is te vinden op 
de Dorpsstraat 69.

Gratis voorstellingen 
oorlogsfilm in Corso
Castricum - Op woensdag 5 
mei kan iedereen in Castricum 

de film ‘Ik wist niet wat oorlog 
was; jeugdherinneringen aan de 

Tweede Wereldoorlog’ zien. De 
film, die is gemaakt door cineast 
Pauline van Vliet, draait op be-
vrijdingsdag in bioscoop Corso 
en is gratis toegankelijk. 

Veel leerlingen uit groep 7 en 8 
van de basisscholen hebben de 
film al gezien, maar nu hebben 
hun ouders, opa’s en oma’s de 
kans om ook terug te gaan naar 
de oorlogsjaren in Castricum. 
Voor belangstellenden is het in-
teressant om de verhalen te ho-
ren over de evacuatie, het afbre-
ken van het dorpje aan de duin-
kant, het strand en de duinen als 
sperrgebiet en nog veel meer. 

Het is een film met jonge men-
sen van nu, die op onderzoek 
gaan naar hoe het in de oorlog 
was om jong te zijn. Bij genoeg 
belangstelling zal de film in mei 
op enkele zondagen opnieuw 
vertoond worden in Corso. 

Wie de film in zijn bezit wilt heb-
ben, kan na de voorstelling inte-
kenen. 

Mandy en Annefleur dagelijks in de winkel

Nuijens Bloemsierkunst verhuist

Limmen – De bekende bloe-
menzaak Nuijens, jarenlang ge-
vestigd aan de Rijksweg 9 gaat 
zich na een tijdelijk onderkomen 
op Rijksweg 31 vanaf 1 mei ves-
tigen aan de Rijksweg 37 in het 
vroegere pand van Zomerdijk 
Keukens. 

Jan Zomerdijk stopt ermee in 
verband met zijn 65e jarige leef-
tijd. Deze dagen is men druk be-
zig met de verhuizing.  Het zijn de 
22-jarige Mandy Nuijens en de 
24-jarige Annefleur Hoogeboom, 
die de winkel net als voorheen 
zes dagen per week gaan run-
nen. Naast  bloemen komt er ook 
een royale collectie woonacces-
soires en cadeau-artikelen.

De Gebrs. P. en R. Nuijens 
Bloemsierkunst is een begrip 
in Limmen als het om bloemen 
gaat. De eigenaars van genoemd 
pand, Ruud en Piet Nuijens zitten 
vanaf  zeer jeugdige leeftijd al in 
de bloemen. Zij hebben naast 
de winkel in Limmen ook win-
kels bij de stations in Heerhugo-
waard, Castricum, Hoorn en Den 
Helder en eveneens in het win-
kelcentrum Schoten te Den Hel-

der. Bovendien hebben zij van-
af 1 april een kar staan bij sta-
tion Heiloo. Het hoofddepot be-
vindt zich in Bakkum waar van-
daan ook  winkels van anderen 
worden bevoorraad. Genoem-
de heren zijn doorgewinterde in-
kopers, bekend om hun scherpe 
prijzen. 
Dagelijks gaan zij naar de veiling 
in Aalsmeer, rijden in snel tem-
po van hot naar her op de fiets 
langs aangeboden partijen, we-
ten van welke kweker de bloe-
men komen en weten waarop zij 
moeten bieden als de partijen de 
veilingklok passeren. Ook Ste-
fan, de zoon van Piet Nuijens en 
Robin, de zoon van Ruud Nuij-
ens alsmede vaste medewerker 
Patrick Valk zijn bij de dagelijk-
se inkoop betrokken. 

Woonaccessoires
Mandy: “Bij ons vind je altijd 
kwaliteit. Bovendien vinden wij 
het belangrijk, dat de prijzen re-
delijk zijn. Je moet vooral heden 
ten dage niet te duur zijn. Be-
langrijk punt waarom wij gaan 
verhuizen is het feit, dat men bij 
het pand van Zomerdijk uitste-
kend kan parkeren. Men klaag-

de  bij onze winkel aan de Rijks-
weg 31 namelijk veelvuldig over 
het gebrek aan parkeerruimte. 
Wij hebben veel steun onder-
vonden van de heer en mevrouw 
Zomerdijk. Toen wij het pand wil-
den huren, hebben zij in ijltem-
po  de nog aanwezige keukens 
verwijderd. 
Daar de ruimte bij Zomerdijk 
Keukens veel groter is dan wij 
gewend waren (250 m2) hebben 
wij nu de gelegenheid de nieuwe 
woonaccessoires en cadeauar-
tikelen mooi te presenteren, zo-
als spiegels, zilverkleurige kan-
delaars, buiten- en binnenlan-
taarns, rieten manden, potten, 
vazen, tuindecoraties, fotolijstjes, 
geurkaarsen, dienbladen, en-
zovoort. Bovendien hebben wij 
vóór de winkel royaal de ruim-
te om onze grote sortering tuin-
planten uit te stallen. De nieuwe 
winkel is vanaf 1 mei geopend en 
is ook geopend op zondag 2 mei 
tijdens de bloemendagen, op 5 
mei en op moederdag 9 mei. 

Mandy, die alle benodigde pa-
pieren in huis heeft, wil nog wel 
even kwijt, dat Annefleur en zij 
erg goed met elkaar kunnen op-
schieten. Beiden werken al jaren 
samen en behaalden beiden het 
diploma ‘bloembindster’. Zij zijn 
vakkundig en ervaren in het ma-
ken van boeketten, bruids- en 
rouwwerk. 

Appartementen
Het oorspronkelijke pand van 
Nuijens Bloemsierkunst aan 
de Rijksweg 9 wordt gesloopt. 
Mandy’s moeder, Paula Nuijens: 
“Het pand van vóór de oorlog 
werd te oud. Na de sloop komt 
er een winkel met daarboven 
vier huurappartementen.” (Mar-
ga Wiersma)
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www.desteigerzolder.nl
Molenlei 18b, Akersloot.

✆ 06 - 53229143 • Openingstijden: 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Van het voorjaar lekker op uw terras zitten
 bestel dan nu uw steigerhout meubelen.

Heeft u liever iets voor in huis hierin zijn ook diverse 
mogelijkheden of misschien heeft u zelf wel een idee.

Wij zijn dealer geworden van diverse nieuwe 
artikelen voor een overzicht kijk dan op onze 

geheel vernieuwde website.
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Geslaagde uilentocht
Castricum - Het Platform Ge-
handicapten Beleid Castricum 
heeft, na tweemaal uitstel van-
wege de sneeuw en kou, vrij-
dagavond 16 april een uilentocht 
voor mensen met een functiebe-
perking in het duingebied Cas-
tricum gehouden. Het weer liet 
zich nu van zijn goede kant zien.
Onder leiding van boswachter 
Mariëlle Wielstra van het PWN 
en uilenkenner Arend de Jong 
trok de groep van 20 deelnemers 
het bos in op zoek naar bosui-
len. In de schemer probeerde 
Arend, door middel van ‘roepen’, 
de aandacht te trekken van de 

uilen. Al na de eerste ‘roep’ rea-
geerde er één. Dit herhaalde zich 
enkele malen en op een gegeven 
moment kwam er ook een reac-
tie van een andere kant. Na en-
kele minuten kwam er één aan-
vliegen en ging op circa 30 me-
ter afstand in een boom zitten 
om poolshoogte te nemen. Hij 
verplaatste zich nog enkele ma-
len boven de bezoekers naar an-
dere takken om dan terug het 
bos in te vliegen. De deelnemers 
en het platform kunnen terugkij-
ken op een avontuurlijke en ge-
slaagde avond en het is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Thijs de Zeeuw wordt 
knikkerkampioen 2010
Castrcum - Vorige week dins-
dag organiseerde Sportservice 
Kennemerland het eerste knik-
kerkampioenschap in de ge-
meente Castricum. Thijs de 
Zeeuw werd de winnaar van dit 
kampioenschap en mag zich een 
jaar lang knikkerkampioen van 
Castricum noemen. 
Op het schoolplein van basis-
school Juliana van Stolberg de-
den 30 kinderen mee. Hoewel 
het aantal voorinschrijvingen te-
genviel, besloot de organisa-
tie toch om het kampioenschap 
doorgang te laten vinden. Het 
uitpakken van de bekers deed 
veel kinderen op het schoolplein 
overstag gaan om alsnog mee te 
doen. In meerdere poules gingen 
de kinderen met elkaar de strijd 
aan om een felbegeerde plek in 
de finalepoule te bemachtigen 
om zo weer een stapje dichter bij 

het winnen van de kampioens-
beker te komen. In zeer span-
nende finalewedstrijden was het 
soms moeilijk om de emoties on-
der controle te houden. 
Na vele aanmoedigingen van 
de omstanders werd Thijs de 
Zeeuw uiteindelijk de winnaar 
van de wedstrijd om het kam-
pioenschap. Hiermee is Thijs 
de 1e knikkerkampioen van de 
gemeente Castricum. De fina-
le werd nipt verloren door Me-
rel Leeftink, zij eindigde op de 
tweede plaats. De wedstrijd om 
de derde plaats werd gewon-
nen door Fien de Ruijter die een 
thuiswedstrijd speelde op haar 
eigen schoolplein.
Foto’s van alle knikkerkampioe-
nen staan op www.sportservice-
kennemerland. Voor meer infor-
matie: Sportservice Kennemer-
land, tel. 0251-661377.

Helemaal los met Panna 
Knockout in Conquista

Limmen - Hij is weer opge-
bouwd voor de vakantieperiode, 
het Conquista Panna Knock Out 
veld voor Club Xtra en de Club. 
De komende twee weken kan de 

Zeventig bekeuringen bij verkeerscontrole

Castricum - Zeventig bestuur-
ders kregen vorige week woens-

dag een bekeuring tijdens een 
grote verkeerscontrole op de 

Puikman in Castricum. Een veer-
tigtal medewerkers van de politie, 
de belastingdienst en Veilig Ver-
keer Nederland hielden daar van 
15.00 tot 21.30 uur een verkeers-
controle waar met name gecon-
troleerd werd op het gebruik van 
alcohol en op de rijtechnische 
staat van de voertuigen. Verkeer 
werd vanaf de Beverwijkerstraat-
weg naar de plaats van de con-
trole gebracht.

In totaal moest 232 bestuurders 
een blaastest afleggen. Geen 
van hen bleek echter teveel ge-
dronken te hebben. Ook werden 
er 55 bromfietsen gecontroleerd. 
Elf hiervan bleken opgevoerd te 
zijn. Verder werd er geschreven 
voor het ontbreken van goede 
verlichting en diverse technische 
gebreken. Foto: Giel de Reus.

Overdracht nieuw brandweervoertuig
Castricum - Voorafgaand 
aan de wekelijkse oefenavond 
bracht burgemeester Emmens-
Knol een bezoek aan de ka-
zerne Castricum voor de over-
dracht van de nieuwe tankau-
tospuit van de post Castricum. 
Het nieuwe voertuig is aange-
schaft ter vervanging van de 17 
jaar oude Mercedes brandweer-
auto. Dit voertuig is motorisch 
nog in goede staat maar voldoet 
(arbo)technisch niet meer aan 
de huidige eisen. Het oude voer-
tuig is ingeruild bij de leveran-
cier en zal elders nog  enkele ja-
ren worden gebruikt.
Het nieuwe voertuig is van het 
merk Mercedes Benz van het ty-
pe Atego, de opbouw is verzorgd 
door Ziegler brandweertechniek 
uit Winschoten. Het voertuig be-
schikt over de meest moderne 
techniek waaronder een came-
ra systeem voor achteruitrijden 
en de dode hoek, tevens is het 
voertuig voorzien van een water-
tank van 2000 liter, dit is 500 liter 
meer dan andere voertuigen.
Afgelopen dinsdag kon de werk-
groep die de bouw en inrichting 
van het voertuig gedurende bij-

na anderhalf jaar hebben voor-
bereid en gevolgd de sleutel 
van de bouwer in ontvangst ne-
men en doorgeven aan de bur-
gemeester. Burgemeester Em-
mens dankte de werkgroep voor 
haar inspanning en gaf aan dat 
ze blij was dat de brandweervrij-
willigers konden werken met de 
meest moderne gereedschappen 
waaronder deze nieuwe auto. 
Ze wenste de brandweerchauf-
feurs veel succes met het nieu-

we voertuig en wenste de aan-
wezige brandweer chauffeurs 
vele veilige kilometers. 
Op de foto draagt de burge-
meester het nieuwe voertuig 
over aan postcommandant Ge-
rard Veldt door een grote sleu-
tel door te geven. Burgemeester 
Emmens stelde het op prijs dat 
zoveel mogelijk vrijwilligers met 
haar op de gevoelige plaat wer-
den vastgelegd .
Foto: Giel de Reus..

jeugd zich sportief uitleven met 
dit favoriete streetsoccerspel 
waarbij het de bedoeling is om 
de bal tactisch door de benen 
van de tegenstander te spelen.
Op vrijdagavond 30 april is Con-
quista gesloten in verband met 
Koninginnedag maar op zater-
dagavond 1 mei is Club – Xtra 
(12 tot 16 jaar) van 19.00 tot 
22.00 uur geopend en gaat men 
van start met dit populaire Pan-
na evenement. 
Vanwege de vakantieperiode is 
Conquista twee weken extra ge-
opend en kan ook de Club (9 t/
m 12 jaar) van maandag 3 mei 

tot en met donderdag 13 mei van 
19.00 tot 22.00 uur deelnemen 
aan Panna street soccer toer-
nooi, het poolbiljaren of het spe-
len van de Wii spelcomputer op 
groot scherm. 
Zaterdagochtend 1 mei gaat 
men bij de Conquista Kids (4 t/
m 9 jaar) van 10.30 tot 12.00 uur 
zelf sieraden maken.
Entree voor deze activiteit is 1 
euro, inclusief limonade.
De Club is op woensdagmid-
dag geopend van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Op 5 mei komt deze 
te vervallen in verband met Be-
vrijdingsdag. Verder is Conquista 
voor de Club de komende twee 
weken extra geopend van 19.00 
tot 22.00 uur. Jongerencentrum 
Conquista bevindt zich op de 
Kerkweg 50. Kijk voor meer in-
formatien op www.conquista.nl.
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Vitesse’22 plaatst zijn 
sterren op Wall of Fame
Castricum - Afgelopen vrij-
dagavond  zijn tijdens de jaar-
lijkse thema-avond van Sup-
portersvereniging Blauw-Zwart 
zes oud-spelers geëerd, die het 
na hun opleiding bij Vitesse’22 
ver geschopt hebben in het be-
taalde voetbal. Nadat eerst ve-
le oud-gedienden in een onder-
linge wedstrijd hun capaciteiten 
nog eens hadden getoond aan 
het opgekomen publiek, volg-
de in de kantine een presentatie 
van de carrière van elk van die 
zes sterren. 
Elke sessie begon met foto’s uit 
hun (verre) Vitesse-verleden, ge-
volgd door een overview van de 
clubs waarvoor zij gespeeld heb-
ben met bijbehorende resultaten, 
en tenslotte konden de vele aan-
wezigen genieten van spectacu-
laire spelmomenten uit memora-
bele wedstrijden uit hun betaal-

de carrière. Daarna werd door 
elk van de spelers een door Ida 
Bakker gesponsorde lijst onthuld 
met daarin een door de speler 
gesigneerd shirt of actiefoto. 
Die zes lijsten vormen het be-
gin van de Wall of Fame in de Vi-
tesse-kantine, die daarmee te-
gelijkertijd een aardige facelift 
zal krijgen. Uiteraard werden al-
le betrokkenen ook in de bloe-
men gezet. 
In zijn slotwoord gaf de voorzitter 
van Blauw-Zwart aan dat Vitesse 
trots mag zijn op het feit dat de 
club zoveel goede spelers heeft 
voortgebracht, en sprak de wens 
uit dat dit ook een inspiratiebron 
zal worden voor de vele jeugdle-
den van de club. 

Meer info en foto’s zijn te zien 
op de website van Blauw-Zwart 
(www.suppver-blauw-zwart.nl). 

V.l.n.r.: Tom Zoontjes, Hans Reijnders, Arjan de Zeeuw, vader Everard 
Luijckx namens Kees Luijckx, vader Ron Sluijter namens Thijs Sluijter, 
en Nico Jonker namens broer Jos Jonker.

Grijze hert toernooi
Castricum - Afgelopen zater-
dag is op de Puikman het ‘Grijze 
hert toernooi’ gehouden. Dertig 
spelers die in de jaren tachtig bij 
Vitesse speelden wilden nog een 
keer laten zien dat zij het voet-
ballen niet zijn verleerd. De ge-
middelde leeftijd van de deelne-
mers was maar liefst 54 jaar en 
vier maanden. Er werd gestre-
den om de Combi Loek Ander-
son cup en het was goed te mer-
ken dat een ieder deze cup wil-
de winnen.

Uiteindelijk was Team ‘Vitesse 
oud’ net iets sterker dan Team 
‘Vitesse ook oud’, mede dank-
zij een rechtsbuiten die, in deze 
vorm, makkelijk nog in het eer-
ste mee kan doen.
De cheerleaders en het honderd-
koppige publiek was getuige van 
een ware happening en van een 
aantal gesprongen spieren.
Moe, stijf en voldaan strompel-
den de helden aan het eind van 
de middag met een trots gevoel 
naar huis.

Brilstand is de terechte eind-
stand tussen Limmen en VSV
Limmen - Het betrof de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen 
2009-2010. Vooraf was er eigen-
lijk voor Limmen niets meer te 
behalen. Er was nog een piep-
kleine kans dat er bij winst mee-
gedaan kon worden voor de der-
de periode. Voor VSV lag de situ-
atie heel anders. Zij deden nog 
mee in strijd om directe promo-
tie. Zij dienden hiervoor wel te 
winnen, anders zou het duo uit 
Heiloo beide direct promoveren. 
Het weer en de omstandigheden 
rondom de wedstrijd waren per-
fect. Na afloop zou de koe op het 
A-veld poepen en zouden er vol-
doende goudgele rakkers getapt 
worden onder het genot van een 
zangertje.
Limmen begon de wedstrijd zon-
der het vaste centrale duo Zo-
merdijk en Koot. Beiden waren 
op vakantie. Het werd al snel 
duidelijk dat VSV achterin wei-
nig weg gaf en bij balbezit met 
diepe ballen de snelle nummer 
acht probeerde te vinden. VSV 
liet Limmen het spel maken en 
dit lag Limmen zondag niet zo 

erg. Hierdoor werd het een wed-
strijd met weinig kansen, maar 
met veel strijd en spanning. In de 
17e minuut kon het Limmen-le-
gioen bijna juichen. Na een pri-
ma aanval werd de bal voorge-
geven door vleugelverdediger 
Sjoerd L’Abee, waarna Jeroen 
Veldt bij de tweede paal de bal 
helaas overschoot. Dat Limmen 
achterin moest opletten werd 
twee keer achter elkaar duide-
lijk. De eerste keer kon doel-
man Jesse Piscaer goed redden 
na onnodig balverlies. Acht mi-
nuten later werd de VSV-spits 
alleen voor Piscaer gezet. Zijn 
schot was naast het doel. Na 
rust pakte Limmen het spel beter 
op. Er werd rustiger gevoetbald 
bij balbezit en bij balverlies werd 
er kort verdedigd. Dit resulteer-
de er in dat VSV nauwelijks in 
de buurt van Piscaer kwam. Toch 
werden er weinig kansen door 
Limmen gecreëerd. De 62e mi-
nuut was het moment voor Koen 
Nijman. Na heel veel seizoenen, 
naar eigen zegge ongeveer 14, 
mocht Nijman definitief het veld 

verlaten. ‘Speedy’ Nijman stopt 
met selectievoetbal en kreeg een 
ovatie van het publiek. Zijn ver-
vanger was Paul Zeeman, die 
twee minuten later direct een 
grote kans kreeg. Na een vrije 
trap kreeg Zeeman bij de twee-
de paal net niet zijn schoen te-
gen de bal. Ook A-junior en te-
vens pupil van de week Ramon 
Tabois werd ingebracht voor Rik 
Seignette. Negen minuten voor 
tijd was de grootste kans voor 
Limmen. Zeeman kwam samen 
met Jim Ruiter alleen op het doel 
af. In plaats van te schieten gaf 
Zeeman de bal breed aan Ruiter. 
Voordat Ruiter de bal kon aan-
raken, was het de VSV-doelman 
die eerder bij de bal was.
Dit was ook het laatste wapen-
feit van zowel Limmen als VSV. 
Uiteindelijk was 0-0 een terech-
te weerspiegeling van de wed-
strijd, hoewel Limmen nog had 
gehoopt op een geniepige over-
winning. Door de stand is Fores-
ters kampioen geworden en HSV 
tweede. Voor Limmen zit er niets 
meer in het vat.

Klaverjasdrive voor KIKA
Akersloot - Op vrijdag 30 april 
wordt in café De Vriendschap in 
Akersloot weer een klaverjas-
drive georganiseerd. Deze kla-
verjasdrives worden eenmaal 
per maand gehouden. De prij-
zentafel kenmerkt deze drives, 
prijzen zoals Senseo koffiema-
chines, reiskoffers, levensmidde-

kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 te gaan steunen. 
Deelnemers kunnen zich van te-
voren telefonisch opgeven via 
0251-312866 om zeker te zijn 
van een plaatsje. De kosten van 
deelname bedragen 4,50 eu-
ro. De aanvang van deze drive is 
15.00 uur.

lenpakketten, paling en radio‘s. 
Hoofdprijs ditmaal een dvd-spe-
ler van Aristona.
Naast het klaverjassen is er ook 
een super verloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-
verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-

Landstitel voor Cas RC junioren

Castricum - Het vraagteken kan 
vervangen worden door een uit-
roepteken. CAS junioren Neder-
lands kampioen. In een thriller 
werd op het NRCA de titel ver-
overd. Zoals teammanager An-
dre Smit al in de aankondiging 
aangaf stond de finale tussen de 
junioren van de Haagsche RC en 
de Castricumse RC bol van de 
spanning. Er was zelfs een ver-
lenging nodig om te bepalen 

wie zich landskampioen seizoen 
2009/2010 mocht noemen, uit-
eindelijk trokken de Castricum-
mers aan het langste eind met 
een 12- 26 overwinning.
De wedstrijd startte met een mi-
nuut stilte ter nagedachtenis aan 
Kees Kabel, oprichter en ere-
lid van de Castricumse RC. De 
jongelingen van Cas RC had-
den in de eerste helft duidelijk 
last van de zenuwen, wat leidde 

tot een hoop voorwaartse ballen 
en strafschoppen tegen. Bij het 
rustsignaal keken ze dan ook te-
gen een 12-0 achterstand aan 
door twee goede tries en een 
benutte conversie van HRC. Trai-
ners Arjan Talens, Maik Scher-
mer en Kees Beentjes praatten 
de mannen van Cas moed in en 
gelijk in het begin van de twee-
de helft toonden de Cassies hun 
oude vertrouwde spel en lieten 
hun schroom varen. Vlak voor 
het einde van de tweede helft 
trokken de Castricummers de 
stand gelijk. 
Een finale met verlenging was 
het gevolg. In de resterende 
speeltijd kwam Den Haag er niet 
meer aan te pas. De Cas junio-
ren stelden middels twee tries 
en twee gekickte conversies hun 
kampioenschap veilig. Een ge-
weldige opsteker voor de Cas ju-
nioren en de club na het verlies 
van haar oprichter eerder deze 
week. Geen Kees langs de lijn 
met zijn aanmoedigingen is een 
gemis, maar wat zou hij trots zijn 
geweest op de Cas RC junioren 
en de Cas RC supporters.  



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
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Gewijzigde ophaal-
dagen feestdagen
Op de volgende data zijn alle gemeen-
telijke diensten gesloten:
30 april Koninginnedag, 5 mei Bevrij-
dingsdag, 13 mei Hemelvaartsdag,14 
mei brugdag  (geen afvalophaaldag),  
24 mei 2e Pinksterdag.
Het afvalbrengdepot is  gesloten op za-
terdag 15 mei 2010.

Aangepaste ophaaldagen:
Vrijdag 30 april: plastic in Limmen is 
verplaatst naar maandag 3 mei 
Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag: Cas-
tricum wijk 2 restafval wordt vrijdag 7 
mei
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag:
Castricum wijk 3 GFT afval wordt 
woensdag 12 mei 
Maandag 24 mei 2e pinksterdag: rest-
afval Limmen 1 (oostzijde Limmen t.o.v. 
Rijksweg incl.Rijksweg) wordt dinsdag 
25 mei
Bakkum Noord GFT afval wordt dinsdag 
25 mei 
Plastic Akersloot, de Woude en Bakkum 
verplaatst naar 31 mei.

Het afvalbrengdepot is gesloten op:
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag), 
vrijdag 14 mei (sluiting alle gemeen-
telijke diensten) , en zaterdag 15 mei 
2010.

Feesten op Koninginnedag 2010
Koninginnedag wordt dit jaar wederom gevierd in Bakkum. Ook Akersloot heeft een 
eigen feestprogramma. Voor gedecoreerden uit alle kernen -mensen die ooit voor hun 
verdiensten een Koninklijke Onderscheiding ontvingen-  is er een feestelijke ontvangst 
in De Vriendschap in Akersloot door Burgemeester Emmens.

In de kern Castricum, klinkt om 8.00 uur 
de reveille door muziekvereniging Emergo 
vanaf de toren van de Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat.
Om 8.00 uur start in Bakkum de kindervrij-

markt op het plein tegenover Hotel Borst.
De burgemeester houdt hier om 9.15 uur 
een toespraak.
Over de hele dag zijn er diverse activiteiten 
voor jong en oud.

Maatschappelijke
stage toegelicht  
Voor alle bedrijven, organisaties en vereni-
gingen in Castricum wordt op 27 april een 
informatiebijeenkomst gehouden over de 
invoering van de maatschappelijke stage. 
Dit vormt vanaf 2011 een verplicht onder-
deel van het lespakket van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Jongeren raken hier-
door betrokken bij vrijwilligerswerk en voor 
de organisaties betekent het een mooie im-
puls voor hun werk.
De bijeenkomst vindt plaats op 27 april, 
19:30 uur in het Jac. P. Thijsse Col-
lege. Meer informatie: Stichting Welzijn, 
R.Beentjes, tel. 06 53952897.

Vlagprotocol 4 en 5  mei
In de vooravond van 4 mei hangen in Ne-
derland de vlaggen halfstok als blijk van eer-
bied en respect voor de oorlogsslachtoffers. 
De periode waarin de vlag halfstok hangt 
duurt van 18.00 uur tot zonsondergang.  
De vlag wordt na de twee minuten stilte 
(20:00 - 20:02 uur) niet in top gehesen, 
maar blijft overal halfstok tot zonsonder-
gang. De vlag wordt binnengehaald door 
de vlag eerst langzaam in top te hijsen en 
vervolgens neer te halen. Het halfstok vlag-
gen gebeurt met de Nederlandse driekleur, 
zonder wimpel.

Waarom deze instructie?

Op veel plaatsen vinden er na 20.02 uur 
nog steeds activiteiten in het kader van de 
dodenherdenking plaats (het leggen van 
kransen en bloemen, uitspreken van ge-
dichten, voordrachten etc.). Het halfstok 
houden van de vlag doet recht aan de 
gevoelens van oorlogsoverlevenden en na-
bestaanden van oorlogsslachtoffers en aan 
het ingetogen karakter van de avond van 
de vierde mei, waarbij het respect voor de 
doden centraal staat.

Vlaggen op 5 mei
Op zaterdag 5 mei mag u de vlag van zons-
opgang tot zonsondergang tonen.

DODENHERDENKING 4 MEI 2009
‘Vrijheid maak je met elkaar’
Onder dit overkoepelend thema staat ieder 
jaar een specifiek jaarthema centraal.
Dit jaar is het motto:

‘Vrijheid wereldwijd, wat is daar voor no-
dig’

Met dit thema als leidraad worden in de 
gemeente Castricum herdenkingen en stille 
tochten georganiseerd. 

De stille tochten starten:
- in de kern Castricum om 18.50 uur bij 

de begraafplaats bij de Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat

- in de kern Limmen om 19.10 uur bij de 
Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg.

- in de kern Akersloot om 19.45 uur bij de 
protestantse kerk aan het Dielofslaantje.

Programma vanuit Castricum:
- Bij aanvang van de stille tocht legt de 

burgemeester een krans bij de oorlogs-
graven op de begraafplaats bij de Dorps-
kerk in Castricum. 

- Route stille tocht:
Schoolstraat, graven , Overtoom, School-
straat, Dorpsstraat, Smeetslaan, Geester-
duinweg, Albert Schweitzerlaan, Henri 
Dunantsingel, Zwanebloem, Weegbree, 
Walstro, Kemphaan - toegangspad naar 
het Monument voor de Gevallenen.

- De aanvang van de plechtigheid bij het 

Monument voor de Gevallenen is om 
19.40 uur. 

Programma vanuit Limmen:
- Voorafgaande aan het algemene pro-

gramma vindt om 16.30 uur een her-
denking plaats op de begraafplaats bij de 
protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 
in Limmen. Twee oorlogsgraven zijn door 
de leerlingen van de basisscholen Pax 
Christi en de Sint Maarten geadopteerd. 
De burgemeester legt, samen met enkele 
kinderen van de scholen, bloemen bij de 
graven. De burgemeester houdt een 
korte toespraak. 

- Route stille tocht:
Vanaf het voorplein van de Cornelius-
kerk: Kerkweg, Vuurbaak, Enterij, Rijks-
weg en tenslotte over de speciaal voor 
deze gelegenheid neergelegde brug naar 
het Monument voor de Gevallenen.

- Aanvang van de plechtigheid bij het Mo-
nument voor de Gevallenen: 19.40 uur.

- Voor het programma bij het Monument 
voor de Gevallenen: zie Castricum.

Programma vanuit Akersloot:
- De stille tocht naar het Vredessymbool 

start om 19.45 uur vanaf de protestantse 
kerk aan het Dielofslaantje en gaat ver-
volgens via de Raadhuisweg en de Presi-
dent Kennedylaan richting Vredesplant-
soen.

- Het programma bij het Vredessymbool 
start om 19.50 uur: 

Herdenkingsdienst
Voorafgaande aan de stille tocht wordt 
door de kerken en/of 4 mei comités in 
de verschillende dorpskernen een herden-
kingsdienst gehouden.
Deze vindt plaats:
- in Castricum in de Dorpskerk (aanvang 

18.15 uur) 
- in Limmen in de Corneliuskerk (aanvang 

18.30 uur)
- in Akersloot in de protestantse kerk aan 

het Dielofslaantje (aanvang: 19.00 uur).



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
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Alle meldingen betreffende plaagdieren 
via het KAD
0317 - 41 96 60 / info@kad.nl
Postbus 350, 6700 AJ  Wageningen

Abonnement digitale Nieuwsbrief:
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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:
140410 Schulpstet 9 in Bakkum

Het slopen van de schuur/berging
150410 Burgemeester Bosmalaan 21 in Limmen

Het plaatsen van een dakopbouw
Dorpsstraat 122 in Castricum
Het slopen van de schuur

190410 Nachtorchis (achter Rijksweg 136) in Lim-
men
Het bouwen van een woning
Fielkerweg 4 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur

200410 Korte Cieweg 2 in Castricum
Het plaatsen van een garage
Geesterweg (kad. A 2774) in Akersloot
Het plaatsen van een BUKO-unit
Koningsweg 32 in Akersloot
Het slopen van het scoutinggebouw

210410 Koningin Julianaweg 29 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een schuur
Voorweide 17 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

220410 Koningsdam 23 in Limmen
Het veranderen/vergroten van de dakkapel
Zonnedauw 21 in Limmen 
Het plaatsen van een veranda
Zonnedauw 23 in Limmen 
Het plaatsen van een veranda
Anna van Saksenstraat 17 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Charlotte van Pallandtlaan 3 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Middenweg 2 in Limmen
Het plaatsen van een serre
Eerste Groenelaan 55 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Uitgeesterweg 14 in Limmen
Het slopen van de stallen

230410 Koningsweg (naast nr. 74) in Akersloot
Het bouwen van 2 seniorenwoningen
Rijksweg 9 in Limmen
Het slopen van de schuur
Oude Haarlemmerweg 46 in Castricum
Het slopen van de boerderij met opstallen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 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
Geesterweg 1a in Akersloot

Het plaatsen van een schuur/schuilgelegen-
heid achter het motel

Korte Cieweg 36 in Castricum
Het realiseren van een praktijk voor genees-
kunde

Meester Ludwigstraat 24 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 april 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 2 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Van Hoockerkenstraat 12 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 april 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Boekel 11 in Akersloot

Het plaatsen van een garage

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
230410 Alkmaarderstraatweg 52 in Castricum

Het renoveren van de stolpboerderij en het 
plaatsen van een bijgebouw

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 

Agenda
Raadsplein
29 april 2010

Raadscaroussel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:00 1e wijziging verordening toeristenbelasting
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

A Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 15 april 2010
B Lijst van ingekomen stukken
C Lijst ter inzage gelegde informatie
D Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

20:00 - 21:00 Bespreken rapport Rekenkamer inzake doelstellingen, effecten en
prestaties van het Castricumse sportbeleid

20:00 - 20:30 Bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33a te Akersloot

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
21:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Kennismakingsdebat met het nieuwe college over het coalitie-

akkoord

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
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 , liesbethvanheezik@castricum.nl.
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.

WWW.CASTRICUM.NL



Castricum zet zich in voor Alpe d’HuZes
Castricum - Zes keer de Alpe 
d’Huez op fietsen, dat doe je niet 
voor plezier. Het lijkt een onmo-
gelijke opgave. De enige manier 
waardoor het wel lukt, is door te 
fietsen voor anderen die erg ziek 
zijn. 
Op donderdag 3 juni zullen daar-
om ruim 2.500 mensen deelne-
men aan Alpe d’HuZes. Dit is 
een actie waarbij mensen, al-
leen of in een team, geld bijeen 
fietsen waarmee zij een bijdra-
ge leveren aan de strijd tegen 
de gevolgen van kanker. Kanker 
is op dit moment doodsoorzaak 
nummer een, maarliefst een op 
de drie mensen krijgt een vorm 
van kanker. De kans dat men 
zelf iemand kent met deze ziek-
te is groot.  Uit Castricum doen 
zes deelnemers mee aan Al-
pe d’HuZes. Op zaterdag 22 mei 
zullen zij in en rondom kleding-
winkel Blue World een feestelijke 
dag organiseren, waardoor het 
publiek een bijdrage kan doen 
aan dit initiatief.  

Één van de deelnemers uit Cas-
tricum is Jack de Jong. Op 7 au-

gustus, vorig jaar, kregen Jack 
en zijn vrouw Nicole te horen 
dat het geen optie meer was 
om de chemokuur bij hun 12-
jarige dochter Luca uit te stel-
len. De tumor in haar hoofd was 
zodanig gegroeid, waardoor ze 
de eerste symptomen van uit-
val kreeg. Jack en Nicole praten 
heel openlijk over de situatie van 
hun dochter: “Op 10 september 
zijn we met lood in onze schoe-
nen vertrokken naar de kinder-
oncologie afdeling van het AMC, 
beter bekend als F8 Noord”. De 
dag erop is Luca voor het eerst 
geopereerd en in de middag zijn 
ze begonnen met haar eerste 
kuur.  “Het traject dat Luca moet 
doorlopen duurt ongeveer 1,5 
jaar. We hebben onwijs veel res-
pect voor de manier waarop zij 
met haar ziekte omgaat en hoe 
zij hierin verandert van absolu-
te weerstand naar het bespreek-
baar zijn van hetgeen ze moet 
doormaken. Vooraf zagen wij zo 
verschrikkelijk op tegen het eer-
ste bezoek, jonge zieke kinde-
ren met een kaal hoofd. En ook 
al is hier niets van gelogen, het 

is onvoorstelbaar om te zien hoe 
kinderen in het leven staan, ter-
wijl ze hun gevecht leveren met 
een kracht en hun positieve hou-
ding, terwijl het voor velen hun 
laatste kans is. Zij kennen nau-
welijks angst, zoals wij die ken-
nen. Ze genieten nog volop van 
het leven. Wij kunnen erg veel 
van deze kinderen leren.” Daar-
om zullen Jack en Nicole voor 
hun dochter Luca en alle ande-
re kinderen op F8 Noord fietsen. 
“Al deze kinderen verdienen een 
eerlijke kans, daarom moet on-
derzoek tegen kanker doorgaan, 
het mag geen dodelijke ziekte 
blijven.” 

Naast Jack en Nicole fietsen ook 
de Castricummers Tom Ooster-
wegel, Joline Versteegen, Ine-
ke Earnshaw en Dave Earns-
haw mee. Allemaal zijn ze druk 
in training om zoveel mogelijk 
keer die berg op te fietsen. Al-
len hebben ze hun eigen band 
met de Alpe d’Huez, maar Dave 
Earnshaw heeft er één die er bo-
ven uitspringt. Zeven jaar gele-
den ging hij namelijk samen met 

zijn huidige vrouw Ineke Earns-
haw op vakantie naar de Fran-
se Alpen en beklom toen de Al-
pe d’Huez. Kort na deze vakantie 
werd er bij Dave Non-Hodgkin 
gediagnosticeerd, een ernstige 
vorm van kanker. “Tijdens mijn 
ziekte heb ik mijzelf beloofd om 
de Alpe d’Huez ooit nog eens op 
te fietsen. De kanker is nu twee 
keer terug gekomen en blijft ho-
pelijk nu voor altijd weg. Ik ga er 
nu voor zorgen dat ik het onmo-
gelijke waar maak en zes keer 
die Alpe op ga fietsen. Ik train 
gemiddeld vier à vijf dagen per 
week en krijg daarbij profes-
sionele hulp. Het is mijn gro-
te droom om zes keer omhoog 
te gaan, zodat ik kan laten zien 
waartoe een mens in staat is.“

Deelnemer, maar tevens be-
stuurslid van de organisatie Al-
pe d’HuZes Tom Oosterwegel 
kan daar over meepraten: “Ik 
word vaak geconfronteerd met 
mensen die leven met kanker of 
eraan overlijden. Dit zijn er maar 
een aantal van al die mensen in 
de wereld die deze ziekte heb-

ben. Wij willen ons daarom ook 
breder oriënteren en hebben 
daarom de internationale organi-
satie Inspire2Live opgericht. Één 
van de activiteiten die wij hier-
mee gaan uitvoeren is de con-
ferentie: ‘Understanding Life’, die 
volgend jaar januari plaats vindt 
en waarbij ik zorg voor de facili-
taire organisatie. Naar deze con-
ferentie zullen topwetenschap-
pers uit de hele wereld komen, 
om gezamenlijk tot een (inter-
nationale) aanpak te komen om 
kanker binnen tien jaar te ver-
anderen van een dodelijke ziek-
te naar een chronische ziekte. Ik 
hoor u al denken dat dit onmo-
gelijk is, maar dat zeiden ze ook 
toen wij voor het eerst riepen dat 
we zes keer de Alpe d’Huez op 
gingen fietsen en daarmee mil-
joenen gingen binnenhalen.”

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Tom Oos-
terwegel: tomoosterwegel@
gmail.com of 06-42509199. Ook 
kan men eens kijken op de web-
site van Alpe d’HuZes: www.op-
gevenisgeenoptie.nl.

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
220410	 Gladiolenveld 39 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel

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
Koninginnedag Muziekvereniging Excelsior (19-04-
2010)
Aan muziekvereniging Excelsior is vergunning verleend 
voor het tappen van zwakalcoholhoudende drank op 30 
april 2010 van 12.00 tot 18.30 uur aan de Vuurbaak te 
Limmen.

*Drank- en horecavergunningen
Drank- en horecavergunning Lute Rootz (19-04-2010)
Aan Lute Rootz is een drank- en horecavergunning en 
een exploitatievergunning verleend voor het perceel 
Rijksweg 7 te  Limmen.
Drank- Horecavergunning (19-04-2010)
Aan de heer Van Ammers is een drank- en horecaver-
gunning verleend voor het perceel Dusseldorperweg 56 
te Castricum.

Evenementenvergunning (APV)
Sponsorloop OBS De Klimop (19-04-2010)
Aan OBS De Klimop is vergunning verleend voor het 
houden van een sponsorloop op 29 april 2010 van 
12.30 tot 15.45 uur op een deel van de Rooseveltlaan 
te Castricum.
Koninginnedag Bakkum (19-04-2010)
Aan stichting Oranje Comité is vergunning verleend 
voor het organiseren van diverse activiteiten op 30 april 
2010 te Bakkum
Circus Bongo (19-04-2010)
Aan circus Bongo is vergunning verleend voor het geven 
van voorstellingen op 22, 24 en 25 april op de Brink te 
Castricum.

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. 

Bestemmingsplan
*Vooraankondiging m.b.t. voorbereiding be-
stemmingsplan artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) te kennen dat het volgende bestem-
mingsplan wordt voorbereid:

Bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castri-
cum - Akersloot, fase 2.

De gemeente Castricum wil tussen Castricum en 
Akersloot een veiligere en kortere fietsverbinding rea-
liseren. 
De eerste fase, de aanleg van een nieuw fietspad tus-
sen de Uitgeesterweg en de Korte Brakersweg  is reeds 
in uitvoering. Hiervoor is door de gemeenteraad op 18 
februari 2010 het bestemmingsplan vastgesteld. 
De tweede fase van deze fietsverbinding, bestaat uit:
- de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Korte 

Brakersweg en;
- de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Star-

tingerweg, tussen de Uitgeesterweg en het talud van 
het viaduct over de A9.

Dit bestemmingsplan wordt gemaakt om de tweede 
fase van deze fietsverbinding planologisch mogelijk te 
maken.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Dit komt later in de proce-
dure nog aan de orde.
Het (voor)ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en is dan te bekijken op de gemeentelijke inter-
netsite. De termijn van de ter inzage legging van het (vo
or)ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd 
in de Nieuwsblad voor Castricum, op de gemeentelijke 
internetsite en het ontwerpbestemmingsplan ook in de 
Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven, dhr. R. van den 
Haak, tel. (0251) 661152. 

Belastingverordening 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 
15 april 2010 de volgende belastingverordening heeft 
vastgesteld:
- Eerste wijziging op de tarieventabel behorende bij de 

Legesverordening 2010.

Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt kosteloos ter inzage in het 
register verordeningen gemeente Castricum bij de re-
ceptie in de gemeentelijke locatie, Zonnedauw 4 te Lim-
men. Op verzoek van een ieder kunnen tegen betaling 
van de daarvoor geldende kosten afschriften worden 
verkregen.

monUmentenproCedUre
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de ‘Monumentenverordening 
gemeente Castricum 2003’ bekend dat een aanvraag 
om monumentenvergunning is ontvangen voor het 
wijzigen van de stolpboerderij aan de Limmerweg 4 te 
Castricum (beschermd gemeentelijk monument). 
De huidige aanvraag voor monumentenvergunning 
heeft betrekking op een revisie van de monumenten-
vergunning die definitief is verleend bij besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van 17 febru-
ari 2009. Het gaat hierbij met name om het gewijzigd 
uitvoeren van de zuidgevel van de stolpboerderij. 
De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 3 mei 2010 gedurende veertien dagen voor 
een ieder in de gemeentelijke locatie te Limmen (re-
ceptie) ter inzage. Gedurende bovenstaande termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of 
haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om 
monumentenvergunning naar voren te brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

Castricum, 28 april 2010


