
Castricum - Zaterdag is een 
38-jarige man uit Castricum 
rond 14.00 uur aangehouden in 
een woning aan de Kennemer-
straatweg in Alkmaar. Hij wordt 
verdacht van een ernstig ge-
weldsmisdrijf tegen een 25-jari-
ge vrouw, waarbij zij zwaar letsel 
opliep over haar hele lichaam. Zij 
is in het ziekenhuis opgenomen.
De politie kreeg iets voor 14.00 
uur de melding dat er een ern-
stige geweldpleging had plaats-
gevonden in de woning aan de 
Kennemerstraatweg. 
De vader van het slachtoffer was 
naar zijn dochter op zoek omdat 
zij niet op een afspraak was ver-
schenen. Toen zij de deur niet 
opende, belde de man de vriend 
van zijn dochter op. Die ging de 
woning in en vond in een ka-
mer zijn zwaargewonde vriendin. 
Ook trof hij een man in de wo-
ning aan. Deze kon door de poli-
tie, die ter plaatse was gekomen, 
worden aangehouden. In het be-
lang van het onderzoek doet de 
politie geen uitspraken over de 
aard van de verwondingen en 
het toegepaste geweld. Het on-
derzoek is nog in volle gang. Het 
slachtoffer is inmiddels buiten 
levensgevaar. De verdachte is in 
verzekering gesteld.

De politie is op zoek naar getui-
gen die op zaterdag 26 april tus-
sen 10.00 en 14.00 uur iets opval-
lends hebben gezien op of rond-
om de Kennemerstraatweg, in 

het gebied dat ligt tussen de Me-
tiusgracht en restaurant Koeken-
bier. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de recherche in 
Alkmaar, tel: 0900 - 8844.
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Verdachte van ernstige 
mishandeling aangehouden

ATB-tocht Duchenne Heroes

Help Sjon in strijd tegen 
ziekte van Duchenne
Castricum - Sjon Peeters (44) 
uit Castricum neemt dit jaar deel 
aan een zevendaagse ATB-tocht 
met de naam Duchenne Heroes. 
De tocht wordt georganiseerd 
voor kinderen met en het onder-
zoek naar de ziekte van Duchen-
ne, ofwel spierdystrofie. Maar 
om te mogen starten, moet iede-
re deelnemer een minimumbe-
drag van 2.500 euro inbrengen. 
“Dat lijkt veel geld en dat is het 
ook”, zegt Sjon. “Het bedrag pro-
beer ik met sponsors bij elkaar 
te krijgen. Ik heb een aantal toe-
zeggingen, maar ik heb het mini-

mumbedrag nog niet bij elkaar. 
Wat ik mooi vind aan dit evene-
ment is het grote contrast tus-
sen de sportfanaten die in zeven 
dagen een prestatie neerzetten 
en de kinderen die vaak niet in 
staat zijn zichzelf op normale 
wijze voort te bewegen.” 
Ook in de familie komt een kind 
voor die de ziekte heeft, waar-
door Sjon extra gemotiveerd is 
geraakt het minimumbedrag 
binnen te halen. De tocht start 
op 14 september in Luxemburg. 
Vervolgens wordt er zeven da-
gen gefietst van Luxemburg naar 

België, Duitsland, Nederland en 
de finish is op 20 september in 
Nijmegen. “De dagafstanden lig-
gen gemiddeld om 100km, wat 
totaal van 700km op de teller 
moet zetten. We slapen in ten-
ten op campings langs de rou-
te. De route wordt gereden met 
GPS en is nagenoeg, op wat ver-
bindingswegen na, onverhard.” 
Duchenne spierdystrofie is een 
erfelijke ziekte waarbij het spier-
weefsel afbreekt. Eenmaal aan-
getaste spieren functioneren op 
den duur niet meer. De ziekte 
komt vrijwel alleen bij jongetjes 

Koningin Beatrix opent nieuwe bio-energiecentrale 

Kinderen St. Jacobusschool uit 
Akersloot zingen openingslied
Akersloot - Woensdag 23 april  
stelde koningin Beatrix de nieu-
we bio-energiecentrale van HVC 
in Alkmaar in bedrijf. Leerlin-
gen van de St. Jacobusschool 
uit Akersloot zongen de konin-
gin daarna toe.
De bio-energiecentrale wekt als 
eerste energiecentrale van Ne-

derland op grote schaal groene 
elektriciteit op uit afvalhout. De 
centrale beschikt over de mo-
dernste techniek, die een ver-
mindering van de CO2-uitstoot 
mogelijk maakt van 100.000 ton 
per jaar in vergelijking met ko-
lencentrales. Dat is evenveel als 
50.000 auto’s elk jaar uitstoten.

Koningin Beatrix verrichtte de 
openingshandeling in het bijzijn 
van vele genodigden. Daarna zon-
gen de leerlingen van groep 7 en 
8 van basisschool St. Jacobus uit 
Akersloot een ‘verduurzamings-
lied’. Daarin riepen zij iedereen op 
zich in te zetten voor duurzaam-
heid en een schoon milieu. 

voor. Ongeveer 1 op 3500 jon-
gens wordt geboren met deze 
ziekte. Het verloop van de ziekte 
is nu nog onomkeerbaar. Maar, 
na tien jaar onderzoek, lijkt een 
doorbraak dichtbij! Wetenschap-
pers slaagden erin het genetisch 
defect te repareren bij proeven 
op dieren. Deze uitkomsten zijn 
erg hoopgevend. Binnenkort 
starten de eerste klinische tests 
met een geselecteerde groep 
Duchenne-patiëntjes. Er is nog 
veel geld nodig voor vervolgon-
derzoek en de ontwikkeling van 
methoden om de reparaties van 
het gen ook daadwerkelijk in de 
praktijk te brengen.
Wie Sjon wil helpen in zijn strijd 
tegen de ziekte van Duchen-
ne, gaat naar www.duchen-
neheroes.nl/Deelnemers.aspx. 
Zoek de naam Sjon Peeters on-
der de deelnemers en vul ver-
volgens het sponsorformulier in. 
Sjon houdt op dezelfde website 
een weblog bij. 

Hét overdekte winkelhart
van Castricum en omstreken

Deze week 
Strippenkrant
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Castricum - De EHBO is op veel 
manieren actief in Castricum. In 
de strandpost, bij sportwedstrij-
den, evenementen, concerten, 
lezingen en op de basisscholen 
voor het geven van jeugd-EHBO. 
Al dit werk wordt door vrijwil-
ligers van de vereniging uitge-
voerd.
Om al deze activiteiten te kunnen 
uitvoeren, is er jaarlijks een cur-
sus om nieuwe Eerste Hulpverle-
ners op te leiden. En als eenmaal 
het diploma gehaald is, moeten 
de gediplomeerde hulpverleners 
ieder jaar vervolgtrainingen bij-
wonen om hun vaardigheden op 
peil te houden en uit te breiden. 
De EHBO-ers zijn ook getraind 
in het gebruik van de Automati-
sche Externe Defibrillator(AED), 
die bij een reanimatie ingezet 
wordt. 

Al deze werkzaamheden kosten 
natuurlijk veel geld. Vanwege 
het belang van zoveel mogelijk 
Eerste Hulpverleners, wordt ge-
streefd om de financiële drem-
pel voor het volgen van een cur-

sus en het lidmaatschap van de 
vereniging laag te houden. Daar-
om wordt gevraagd om een do-
natie. De bekende gele brief valt 
een dezer dagen weer bij in de 
bus. Een bijdrage overmaken op 
giro 4499411 tnv EHBO Vereni-
ging Castricum kan ook. 

Doktersdiensten

KerkdienstenAlgemene Informatiei
Medische en hulpdiensten Pancratiuskerk Castricum

Za. 3 mei 18.30 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 4 mei 9.30 uur: Oecumeni-
sche viering m.m.v. dameskoor 
Pancratius. Voorgangers domi-
nee M. Beitler en pastor G. Huis-
man. Week Nederlandse Missi-
onarissen. 
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 3 mei 19.00 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 4 mei 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L.Vergara.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 4 mei Dorpskerk: geen 
dienst.
Maranathakerk 10.00 uur: Mw. 
drs. G.H. Borger-Koetsier uit  
Amsterdam.
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.

Evangelie Gem. Castricum
Zo. 4 mei 10.00 uur: Heilig 
Avondmaal. Arjan van Doorn uit 
Heemskerk.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 

de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 4 mei 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 3 mei 19.00 uur: Eucharistie-
viering met gemengd koor. Voor-
ganger oud vicaris G. Geukers.
Zo. 4 mei 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorganger pastor B. van 
Schie.
18.30 uur: Dodenherdenking.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 4 mei 10.00 uur: Ds Koetsier. 
Koffie na de dienst.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 3 mei 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 4 mei 10.00 uur: Eucharistie-
viering met herenkoor. Voorgan-
ger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo.  4 mei 10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 2 mei 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Za. 3 mei 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 4 mei 10.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. de cantorij en kin-
derkerk en jongerengroep met 
koffiedrinken in de Klop.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.H u i s a r t s e n  C a s t r i c u m , 

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

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: 21 april t/m 2 mei: dr. 
Remmelswaal.
28 april t/m 2 mei: dr. Buitenhuis, 
dr. Leemhuis, dr. Mohammadnia.
5 mei t/m 9 mei: dr. Bakker, 
dr. Coppoolse, dr. Doeksen en 
Tromp, dr. de Groot en den Her-

der.
Let op: 30 april, 1 mei en 12 
mei zijn feestdagen waarop de 
avond-, nacht- en weekend-
dienstregeling geldt. Wilt u ge-
zien de te verwachten drukte uw 
herhaalrecepten op tijd bij uw ei-
gen huisarts bestellen?

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

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkl iniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-

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

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

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.

Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies 
en hulp bij invullen van formu-
lieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties 
en huursubsidie op woensdag-
middag van 14.00-16.00 uur in 
gebouw Geesterhage, Geester-
duinweg 5, Castricum. 

Dodenherdenking 
op Castricum 105
Castricum - Zoals gewoonlijk 
besteedt Radio Castricum 105 
ook aandacht aan de Doden-
herdenking die op zondag 4 mei  
plaatsvindt.

Die vindt plaats in een speciaal 
programma dat op zondag 4 mei 
wordt uitgezonden van 19.00 – 
21.00 uur. Het station zendt dan 
aangepaste muziek uit en de in-
houd van het programma zal ge-
wijd zijn aan de Tweede Wereld-
oorlog. Het programma zal ge-

presenteerd worden door Jan 
Castricum en John Heideman, 
die beiden verhalen hebben over 
de inwoners van onze gemeente 
in oorlogstijd. 

John Heideman bezocht ook 
een aantal Duitsers, die destijds 
hier gestationeerd waren. Schrij-
ver en oud-politicus Jan Terlouw 
leest tien minuten voor uit zijn 
boek Oorlogswinter.
Johan Vermeer zal verslag doen: 
niet alleen bij het Oorlogsmonu-

ment, vanwaar men live het of-
ficiële herdenkingsprogramma 
met de toespraak van de bur-
gemeester en het stiltemoment 
kan meemaken, maar ook bij de 
tocht er naar toe.

Meer informatie over de pro-
gramma’s van Castricum 105 
kan men vinden op de website 
van deze omroep: www.castri-
cum105.nl.

Castricum 105 is te beluisteren 
via de etherfrequentie 105.0 FM 
en op de kabel op 104.5 FM (in 
Castricum en Bakkum) en op 
89.0 FM (in Akersloot, Limmen 
en op De Woude). Dankzij een 
livestream op de bovengenoem-
de website is het programma ook 
op uw computer  te horen. 

Bakkerij jamsessie 
in café Buona Sera
Castricum - Na al het feest-
gedruis van Koninginnedag 
en Hemelpop is het weer tijd 
voor een jamsessie. Iedereen 
is welkom op zondag 4 mei 
om zijn of haar kunsten te 
vertonen in café Buona Sera. 
Wie een beginnend of gevor-
derd muzikant is en een gi-
taar, bas, keyboard, sax of tri-
angel heeft kan komen. Ge-
zellig samen muziek maken, 
daar gaat het om. De jam-
sessie zal beginnen om 20.00 
uur.

EHBO Castricum komt langs
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Avienna
Omdat dit mijn 60ste column is heb ik besloten dat dit te-
vens mijn laatste zal zijn,. Deze gelegenheid wil ik gebrui-
ken om twee verzoekjes in te willigen. Bij deze doe ik voor 
een single, extraverte, gezellige vriendin van me een date-
oproep  aan single mannen die ook gezellig zijn en een in-
teressante baan hebben. Haar nummer is 0623870201. En 
voor mijn oma wil ik even peilen waar het draaiorgel is 
gebleven. De vrolijke muziek is zonder afscheid met de 
noorderzon vertrokken. Misschien tijd voor een “breng-
het –straatorgel-terug-sponsorloop”?  Wat betreft mijn 59 
columns in de beste krant van Castricum; ik hoop dat mijn 
kritische noten over onder andere bepaalde gemeente-
kwesties zoals de woningnood voor jongeren en de groei-
ende groep rijke grijzen, veel Castricummers tot positie-
ve initiatieven aan hebben gezet. Als Castricum betaalba-
re woningen met dezelfde passie uit de grond kan laten 
schieten als bij de rotondes, dan komt het goed. Dat hoop 
ik, want veel jongeren die ik ken willen hier nooit meer 
weggaan. Logisch; ondanks kritiek op ons dorp zijn we er 
best blij mee. Castricum is geen gehucht, maar ook geen 
onpersoonlijke stad. We wonen tussen Alkmaar en Am-
sterdam in,  hebben een gezellige dorpskern, een winkel-
centrum en goede scholen, een overvloed aan snackbars, 
makelaars en drogisterijen  bos, duin en strand. Tot zo ver 
de locatie/faciliteiten propaganda. Want waar het eigen-
lijk om draait is onze Castricumse/Bakkumse cultuur, die 
ik met plezier heb mogen analyseren.  De gezellige ker-
missen, vreemde kunstobjecten, (Geesterduin-)hangjon-
geren, meest bijzondere (gestrikte) inwoners, catwalkcul-
tuur op strand, ‘eng’ loslopend duinwild, gezellige ‘ghet-
tobuurt’, het hoge ontvlambaarheidgehalte van strand-
tenten, de nieuwe dorpsstraat, het melodrama rondom 
de Bakkerij, het onverslaanbare timmerdorp en natuur-
lijk ons “excuusbiertje”. Ons dorp is voor een buitenstaan-
der misschien niet heel speciaal. Maar voor de Castricum-
mer die zegt “Ik ga hier nooit meer weg” is het dat wel. 
Het is thuis.

Anoek

Dance-feest op 25 mei voor 18-plus

Dankzij lentezon lekker druk 
bij strandpaviljoen Zoomers
Bakkum aan Zee - Trots en blij 
is de 26-jarige Carina Bijl van 
het nieuwe strandpaviljoen Zoo-
mers. Terwijl partner Arthur en 
vader Jos haar terzijde stonden 
met heel veel praktische hulp, 
was het Carina die de inrichting 
voor haar rekening nam. Het re-
sultaat mag er zijn. Strak en toch 
gezellig, ruimtelijk en toch warm, 
trendy en toch een sfeer waarin 
alle leeftijdsgroepen zich op hun 
plaats zullen voelen. 
 
“Meteen na opening zijn we vol-
op gaan draaien en dat is na-
tuurlijk vooral te danken aan 
het mooie weer”, vertelt Carina. 
“Mensen dineren bij een van de 
twee open haarden met een vrij 
uitzicht op het strand en de zee, 
want de glazen voorkant kan 
weggeschoven worden. Ook de 
menukaart valt in goede aarde. 
Onze chef-kok Dries werkt zo-
veel mogelijk met verse produc-
ten. Heel populair zijn de Hap-
pas; een etagère gevuld met klei-
ne hapjes, warm en/of koud. En 
we hebben een aantal koffiespe-

cialiteiten waar veel vraag naar 
is. Echte verwenkoffie. We heb-
ben een uitgebreide lunchkaar 
met onder andere wraps en ver-
se panini’s. Zelf vind ik de zalm 
van de grill met nacho en gua-
camole als hoofdgerecht super 
en de salade van rivierkreeft met 
appeltjes, sesamzaad en chili-
limoenmayonaise!”
Zoomers heeft samen met Kart 
World in Limmen een arrange-
ment samengesteld waarbij de 
feestgangers eerst gaan heat-
karten, een levend tafelvoetbal-
spel spelen en de rodeo-bull be-
rijden, inclusief twee consump-
ties, waarna ze naar Zoomers 
vertrekken om daar lekker uit-
gebreid te eten. Carina: “En hier 
wordt een speciale prijs voor be-
rekend. Ook voor familie- en be-
drijfsfeesten, bruiloften en re-
cepties hebben speciale arran-
gementen samengesteld. We 
hebben intussen ook al een gro-
te groep personeelsleden ont-
vangen die voor teambuilding 
naar Bakkum kwam. Dat was 
een groot succes. Ze hebben ge-

wandeld, vergadert in de multi-
functionele ruimte, die we daar 
speciaal voor hebben ingericht, 
en in het restaurant hebben ze 
samen gegeten.” Speciaal voor 
moeders wordt er op 11 mei een 
ontspannen verwenarrangement 
aangeboden. 
Op zondag 25 mei opent Zoo-
mers de deuren om 16.00 uur 
speciaal voor 18-plussers. Dan 
barst een dance-event los dat de 
naam Sound of Zoomers mee-
kreeg. “Dj Billy the Klit komt, dj 
Franky Rizardo en dj Neil. Daar-
naast treedt er een lokaal ta-
lent op die door Radio Miran-
da uit Alkmaar wordt geselec-
teerd. Muzikale talenten kun-
nen nog steeds hun muziek in-
sturen.” Kaarten voor dit maan-
delijks terugkerende feest zijn in 
de voorverkoop te koop bij Zoo-
mers voor vijf euro. Aan de deur 
kost een kaartje acht euro.
Zoomers is te vinden meteen 
rechts van de strandopgang. Kijk 
ook eens op de fraaie website 
www.zoomers.nu voor meer in-
formatie. 

Castricum - Ondernemers kun-
nen op 4 juni aan een interactie-
ve bijeenkomst deelnemen waar-
bij zij worden uitgedaagd bewust 
na te denken over de omgang 
met hun klanten met als resul-
taat meer winst te halen uit hun 
bedrijf. Op initiatief van Kamer 
van Koophandel Noordwest-Hol-
land verzorgt Wessel Louis van 
Double You Training uit Castri-

cum dit seminar. Wessel Louis 
brengt alles over relatiebeheer 
voor het voetlicht. 
Relatiemanagement is de basis 
voor een goede organisatie. Tij-
dens de bijeenkomst komen een 
aantal belangrijke facetten over 
bedrijfsvoering aan bod. En de 
ondernemers kunnen met elkaar 
in discussie hoe zij met proble-
matische klanten omgaan. Vooral 

door de interactieve vorm van de 
bijeenkomst kunnen de onder-
nemers veel van elkaar leren. 

De bijeenkomst ‘Uw klant is goud 
waard’ start op 4 juni bij de Ka-
mer om 19.00 uur. Deelname aan 
de seminar kost 50,00 euro. Aan-
melden kan bij Nanda Gerbers, 
tel. 072-5195731 of per e-mail: 
voorlichting@alkmaar.kvk.nl.

Gouden kans voor ondernemers

Wouter Molenaar en 
het goud op De Stierop
Akersloot - Groep 8 van de Jo-
hannesschool gaat op kamp 
naar scoutingcentrum De Stier-
op. Onderweg verspert de poli-
tie hen de weg. Ze mogen er niet 
langs omdat een bankrover is 
ontsnapt uit de gevangenis. 
De politie denkt dat hij zich er-
gens in die omgeving verstopt 
heeft. De leerlingen en hun be-
geleiders verblijven noodge-
dwongen een nacht in de schuur 
van de gastvrije boerenfamilie 
Veenstra. Gelukkig kunnen ze 
de volgende dag alsnog naar De 
Stierop. Komen ze de bankrover 
nog tegen? 
Schrijver Wouter Molenaar ver-
telt: “Ik ben geboren in Akersloot. 
Ik heb eerst bij de douane en bij 
de Belastingdienst gewerkt. Op 
mijn 38e jaar ben ik het onder-
wijs in gegaan, als meester van 
groep 8 op de Johannesschool 
in Akersloot. Twaalf jaar bedacht 
ik samen met voormalig direc-

teur, meester Piet Seignette, ver-
halen. Dit waren verhalen voor 
de schoolkampen waarbij fami-
lie, vrienden en kennissen de rol-
len speelden. Dit boek is een be-
werking van een van die verha-
len.” ISBN 978-90-8834-347-6, 
prijs 14,95 euro. 
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John zoekt foto’s versperring en 
sponsors voor verplaatsing bunker
Castricum – Als klein jochie 
dat opgroeide in Bakkum-Noord 
raakte hij geïnteresseerd in de 
Tweede Wereldoorlog. Nu zullen 
leerlingen van het Jac. P. Thijs-
se College aan zijn lippen han-
gen als John Heideman vertelt 
tijdens het schoolkamp in Nor-
mandië dat als thema ‘de invasie’ 
meekreeg. “Maar we gaan ook 
andere dingen doen hoor”, zegt 
John. “Een hele dag oorlog is ei-
genlijk wel genoeg.”
 
Ondertussen is John druk bezig 
met zijn boek over de oorlogsja-
ren in Castricum en Bakkum, dat 
van zijn hand verschijnt. “Het af-
gelopen jaar heb ik veel mensen 
bezocht en onderzoek gedaan”, 
vertelt John die anderhalf jaar 
geleden het plan opvatte om van 
de gegevens die hij in de loop 
der jaren had verzameld een 
boek te schrijven. “Na bericht-
geving in de kranten heb ik nog 
veel foto’s ontvangen. Ook ben 
ik weer bij Hans van Willigen-
burg in de radio-uitzending ge-
weest en ook daar kreeg ik veel 
reacties op. Nu is de tijd aange-
broken dat ik daadwerkelijk kan 
gaan schrijven.” Heel interessant 
noemt John het fotoalbum dat 
de Werkgroep Oud-Castricum in 
bruikleen kreeg over verzetsheld 
Krösschell die veel goed werk 
heeft verricht in Castricum. “En 
foto’s van bewakers op Duin en 
Bosch waar NSB-ers gevangen 
werden gehouden. Na de radio-
uitzending werd ik gebeld door 
een familie uit Kortenhoef. Zij 
waren in de oorlog als evacués 
in Castricum terecht gekomen. 
Het zoontje van de familie heeft 
een dagboek bijgehouden uit die 
tijd en dat bevatte waardevolle 
informatie voor mij. Bij die fami-
lie was een vriendin op bezoek 
van de familie Lute uit Castricum 
die noodgedwongen moest ver-
huizen tijdens de oorlog. Het ge-
zin kwam in de omgeving van 
Arnhem terecht. Daar brak de 
strijd in alle hevigheid los en 
stonden de kannonnen bij wij-
ze van spreken in hun achtertuin 
opgesteld.” John kreeg ook foto’s 
van het bevrijdingsfeest. Een in-
woner van Castricum bleek er 87 
in zijn bezit te hebben. 
“Nu zoek ik nog naar foto’s waar-
op de versperring van de Vinken-
baan is te zien en de versperring 
van de spoordijk.” Volgens John 
zaten er in Castricum ook joden 
ondergedoken. “Dat waren meer 
doorgangshuizen, maar ze wa-
ren hier zeker ook. Ik weet van 
een adres in de Wilhelminalaan 
en de Pernéstraat.”
John speelt met het idee om het 
boek dat hij schrijft vergezeld te 
laten gaan met een dvd. “Een 
korte documentaire waarin en-
kele mensen aan het woord ko-
men. Zoals een Duitser die hier 
gelegerd was, Bernet Scholz, 
een leuke man die tijdens zijn 
verblijf hier geliefd was. En een 

John met een pantserplaat en een patroon van een Spitfire die hij on-
langs in de duinen aantrof met behulp van een metaaldetector. 

jochie van zes dat ondergedo-
ken heeft gezeten in Bakkum-
Noord.” Daarnaast zou hij graag 
een fietsroute ontwikkelen door 
Castricum en Bakkum waarbij 
alle belangrijke plaatsen uit de 
oorlog worden aangedaan. Maar 
dat is nog niet alles. John heeft 
ook het plan opgevat om een 
bunker van een boerenerf in de 
Oosterbuurt te verplaatsen naar 
een plek nabij De Duynkant, het 
onderkomen van de Werkgroep 
Oud-Castricum. Bovendien wil 
hij wat stenen piramiden bij De 
Duynkant zetten. “Je kent ze wel. 

In de duinen worden ze voor be-
wegwijzering gebruikt. In de oor-
log werden ze op een driepoot 
gezet in de vloedlijn, waarna er 
een landmijn op werd gezet zo-
dat ze gebruikt konden worden 
als strandversperring. Ik heb er 
nu twee in mijn tuin. Die bun-
ker, het is een Tobruk, zou mooi 
staan bij de pantsermuur die nog 
bij het gebouw te vinden is. Ik 
ben op zoek naar sponsors die 
mij helpen dit plan te realiseren.” 
Bel voor meer informatie 0251-
670105 of mail johnheideman@
casema.nl.

Beo van Pet’s Place op 
18-jarige leeftijd overleden
Castricum - Normaal gespro-
ken worden ze niet ouder dan 
een jaar of negen, tenminste als 
ze in gevangenschap leven. En 
in het wild worden beo’s vijftien 
tot twintig jaar. De beo van Pet’s 
Place is vrijdag op bijna acht-
tienjarige leeftijd aan ouderdom 
overleden. 
Iedereen die regelmatig in win-
kelcentrum Geesterduin rond-
wandelt kent de vogel. Vanuit 
zijn kooi riep hij het winkelend 
publiek vrolijk toe. Eigenaresse 
van de dierenspeciaalzaak Mar-
lies Winder vertelt: “Sinds een 
week of twee was Beo ziek. We 
zijn naar een speciale vogeldie-
renarts gegaan en na het toedie-
nen van antibiotica leek het wel 
weer wat beter te gaan. Maar 

afgelopen vrijdag ging het he-
lemaal mis. Vrijdagavond heb-
ben we hem bij de dierenarts 
in laten slapen.” Beo stond vijf-
tien jaar als boegbeeld voor de 
winkel. “Op tweejarige leeftijd 
kwam Beo het team versterken 
en al snel had hij zijn plekje ge-
vonden”, aldus Marlies. Beo ver-
maakte iedereen met het na-
bootsen van poesen en honden. 
Zijn beruchte bouwvakkersfluitje 
deed een oudere dame ooit ver-
zuchten: “Hij is echt nog de eni-
ge die mij nog nafluit.” 
“Er is in de loop der jaren vaak 
aan ons gevraagd wat Beo kost-
te en het antwoord was dan al-
tijd steevast dat Beo onbetaal-
baar was. We zullen hem dan 
ook erg missen.”  

Muttathara 
viert jubileum
Castricum - Het is op 4 mei pre-
cies 25 jaar geleden dat Stich-
ting Muttathara werd opgericht. 
Al een kwart eeuw zetten de vrij-
willigers zich in om projecten in 
Derde Wereldlanden te onder-
steunen. Dit doen zij door de ver-
koop van tweedehands goede-
ren, die gratis beschikbaar wor-
den gesteld, vanuit de winkel op 
de Castricummerwerf.  Het jubile-
um wordt in juni gevierd. Op 6 ju-
ni is er een feestavond voor ge-
nodigden met muziek, voordrach-
ten en presentaties. In de winkel 
is het feest van van 2 tot en met 7 
juni. Op zaterdag 7 juni wordt om 
11.00 uur een veiling gehouden 
van topstukken en om 13.00 is er 
een modeshow. De opbrengsten 
gaan naar een ontwikkelingspro-
ject van Fr. Thomas Thekkedath, 
die een tehuis bouwt voor men-
sen met een beperking in India. 
Voor deze gelegenheid komt hij 
naar Castricum. Kijk voor meer in-
formatie op www.muttathara.nl.

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482. 

Vermist:
De Spin Uitgeest: zwarte ge-
castreerde kater, paar witte ha-
ren op de kin, mogelijk een zwart 
bandje, 1 jr, Doerak. Chopin-
straat Castricum: cyperse poes, 
wit om de neus, witte kraag en 
voorkant, 3 witte poten , 1 knie-
kous, gechipt, dement, 18 jr, Ep-
pie. Van Polanenlaan Castricum: 
wit met cyperse kater, bovenkant 
en staart cypers, verder hele-
maal wit, 20 jr, Ukkie.

Gevonden:
Grutto Castricum: gele kana-
rie met wit aan de staart. Rui-
terweg Castricum: gele kanarie. 
Oude Haarlemmerweg Castri-
cum: groot donkergrijs met bruin 
hangoorkonijn, halflangharig, 
lange manen en broek. 

Vechtpartij
Castricum – In de nacht van don-
derdag op vrijdag omstreeks 2.00 
uur deed zich een flinke vechtpar-
tij voor op de Zeeweg tussen een 
groep jongeren van ongeveer vijf-
tien man.  Een 18-jarige jongen uit 
Castricum liep een wond aan zijn 
mond op en zijn gebit was bescha-
digd. Ambulancepersoneel heeft 
ter plaatse naar de wond gekeken.  
In de schermutseling is er ook een 
fiets gestolen. De politie kon één 
verdachte, een 16-jarige jongeman 
uit Egmond-Binnen, aanhouden. 
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Lintjes voor ondernemer Borst en 
Hongaars ereburger Brandsma
Castricum - Hare Majesteit 
heeft dit jaar twee inwoners van 
Castricum de Orde van Oranje 
Nassau toegekend. Castricum-
mers Rob Brandsma en Ton Borst 
ontvingen vrijdag een lintje. 
Rob Brandsma (1933) is bij Ko-
ninklijk besluit van 28 februari 
2008 benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Brandsma is 
vanaf het begin in 1998 betrok-
ken bij de stedenband tussen ge-
meente Castricum en Balatonfu-
red uit Hongarije. Sinds 1991 als 
bestuurslid en vanaf 1994 als se-
cretaris. Brandsma coördineerde 
alle voorbereidingen van de uit-
wisselingen tussen de zusterste-
den, zoals het regelen van Euro-
pese subsidie het opstellen van 
het programma en onderhield de 

contacten met de stichting in Ba-
latonfured. Daarnaast is Brands-
ma vanaf 1995 bestuurslid van 
de  Landenkring Hongarije-Ne-
derland. Als dank voor zijn inzet 
benoemde de Hongaarse zus-
terstad Brandsma in 1993 tot 
ereburger. Naast zijn activitei-
ten voor de stedenband, heeft 
Brandsma zich vanaf 1981 be-
langeloos ingezet  voor de pro-
testante gemeente. 

Ton Borst (1947) bekleedt vanaf 
1988 diverse bestuurlijke func-
ties binnen bouwend Nederland, 
waaronder voorzitter van bran-
cheplatform Bouw. Vanaf 1994 is 
hij ook bestuurslid en voorzitter 
van Bouwen Nederland afdeling 
Alkmaar en omgeving. Hij trad 

af op 18 april 2008.  Daarnaast 
is Borst bestuurslid van de Ka-
mer van Koophandel Noordwest 
–Holland. Ook heeft hij zitting in 
het dagelijks en algemeen be-
stuur van de Stichting Kader On-
drenemingsopleiding Bouwbe-
drijf (KOB). Vanaf 1990 tot heden 
is hij tevens zeer betrokken bij 
de R.K. Parochiegemeenschap 
De Goede Herder Kerk Maria 
Ten Hemelopneming. Op lokaal 
niveau is Borst al weer veertien 
jaar actief als bestuurder van 
het Castricumse Ondernemers-
verbond. Tot slot was Borst van-
af 1984 tot 1999 voorzitter van 
het Wit Gele kruis. Borst wordt 
bij Koninklijk Besluit van 4 april 
benoemd  tot lid in de Orde van 
Nassau. 

Gift Musicstar voor 
Sociaal Carnaval 
Castricum - Tijdens het koren-
festival op zaterdag 19 janua-
ri trad het kinderkoor Musicstar 
op. Van dit festijn werd een film 
gemaakt die zo mooi was dat de 
maker deze dvd niet alleen voor 
zichzelf wilde houden, maar be-
schikbaar stelde aan de leden 
van Musicstar. Zij kwamen op 
het lumineuze idee om deze dvd 
te verkopen voor een vrijwillige 
bijdrage en de opbrengst ter be-
schikking te stellen aan de Stich-
ting Sociaal Carnaval te Castri-
cum.
De Stichting Sociaal Carnaval 
had het korenfestival georgani-
seerd om uit de kosten te komen 
voor het grote feest op zondag 
20 januari voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Zater-
dag 19 april werd tijdens de repe-

titie in Geesterhage een cheque 
van 250,00 euro aan de Stichting 
overhandigd die hier zeer ver-
guld mee was. Het Stichtings-
bestuur maakte daar eveneens 
bekend dat zij naast de cheque 
van Musicstar ook een financië-
le bijdrage van 1500,00 euro ont-
vangen heeft van het Nationaal 
Fonds Gehandicapten. Daarom 
is besloten om op zaterdag 8 fe-
bruari 2009 weer een groot ko-
renfestival te houden en op zon-
dag 9 februari het feest voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking in een grote feesttent 
op de Brink.
Wie dit initiatief wil steunen kan 
een bijdrage storten op bank-
rekeningnummer: 1086.64.635 
t.n.v. Stichting Sociaal Carnaval, 
Castricum.

Stiltewandeling 
Castricum - Op 5 mei, bevrij-
dingsdag, is er weer een stilte-
wandeling met Marianne Duijn 
en Rob de Wit. 

Dit keer met als thema ‘Bevrij-
ding in onzelf en om ons heen’. 
Bovendien staat de wandeling 
in het teken van de bevrijding 
en vrede in Tibet. Er wordt ver-
zameld om 9.30 uur, op de par-
keerplaats van De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum. De wan-
deling van ongeveer 5 km met 
rustpauze duurt ongeveer 11/2 
uur en is kosteloos.

Na afloop bestaat de mogelijk-
heid om bij Johanna’s hof na 
te praten met koffie of thee, 
wel voor eigen rekening. Voor 
inlichtingen 06-30773907 (Rob 
de Wit). 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-04-2008: Noa Francis Anna, 
dochter van J.W.M. Hesselmans 
en S.J. Völker, geboren te Be-
verwijk. 18-04-2008: Hailey Fay, 
dochter van J. van Hove en E. van 
Riet, geboren te Alkmaar. 18-04-
2008: Ilse, dochter van L.J. Zon-
neveld en M.C.M. van der Fan-
ge, geboren te Castricum. 21-
04-2008: Kevin Jan, zoon van 
P.J.W.M. Schermer en F.M. ’t 
Hart, geboren te Castricum. 21-
04-2008: Jip Sofie, dochter van 
B.T.J. Kuilman en F. de Witt Ha-
vers, geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
17-04-2008: Twan Cornelis Derk, 
zoon van E.C.J. Koppes en J. 
Bakker, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
18-04-2008: Kaandorp, Eduar-
dus J. en Westerbeek, Annelies, 
beiden wonende te Limmen. 22-
04-2008: van der Eng, Martinus 
C. wonende te Akersloot en Smit, 
Merel, wonende te Heemskerk. 
23-04-2008: Sassen, Adrianus J., 
wonende te Limmen en Dissel-
dorp, Paula M., wonende te Uit-
geest.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
21-04-2008: Zijlstra, Simon A.M. 
en Schouten, Ignatia M., beiden 
wonende te Castricum. 22-04-
2008: Bakker, Richard en Schou-
ten, Cornelia G.M., beiden wo-
nende te Castricum. 23-04-2008: 
Torenstra, Dennis en Bart, Elisa-
beth H.G., beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden::
Wonende te Castricum:
16-04-2008: Alers, Ineke, oud 71 
jaar, gehuwd met A.B. de Vries, 
overleden te Heemskerk. 17-04-
2008: Buxtorff, Johannes C., oud 
72 jaar, gehuwd geweest met 
E.M. Gnodde, overleden te Bak-
kum. 17-04-2008: Weel, Dieu-
wertje, oud 87 jaar, gehuwd ge-
weest met G.J. Kabel, overleden 
te Alkmaar. 19-04-2008: Oos-
ting, Jacob R., oud 72 jaar, ge-
huwd met T.J. Ohr, overleden te 
Castricum

Wonende te Bakkum: 
14-04-2008: Romberg, Jan, oud 
54 jaar, overleden te Bakkum. 
21-04-2008: van Amsterdam, 
Mattheus J.M., oud 58 jaar, over-
leden te Heemskerk.
Wonende te Akersloot:
01-04-2008: Bakker, Anna, oud 
86 jaar, gehuwd geweest met T.J. 
Verduijn, overleden te Alkmaar.

Castricum  - Op zaterdag 10 mei 
is er vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep van 10.30 tot 11.30 uur een 
workshop Bewegen, beleven en 
ervaren in natuur voor kinderen 

van 7 tot en met 12 jaar. Mee-
doen kost 5,00 euro. 

De bewegingen zijn afgeleid van-
uit de tai chi en yoga.

Bewegen en ervaren in natuur
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Re-integratiebedrijf Nieuwe 
Koers bestaat vijf jaar
Heemskerk - In april 2003 is re-
integratiebedrijf Nieuwe Koers 
opgericht. Directeuren Frans van 
Rijt en Annemarie Nieuwenhout 
bundelden hun jarenlange erva-
ring, opgedaan bij een ander re-
integratiebedrijf in de regio, en 
dit is geen verkeerde beslissing 
gebleken. Ooit begonnen ze met 
z’n tweeën aan de keukentafel 
thuis, nu wordt gewerkt met een 
team van zeven enthousiaste 
medewerkers vanuit een prach-
tig pand aan De Trompet 1918 in 
Heemskerk. 
Net als voorgaande jaren, blijkt 
dat Nieuwe Koers weer een 
prachtig plaatsingspercentage 
heeft gerealiseerd. Het landelijk 
gemiddeld plaatsingspercenta-
ge bedraagt 35%, terwijl Nieu-
we Koers hier maar liefst met 60 
procent scoort. 
De dienstverlening van Nieuwe 
Koers is de afgelopen vijf jaren 
behoorlijk uitgebreid. In de be-
ginperiode kwamen de opdrach-
ten alleen van het UWV. Maar in-
middels weten ook de gemeen-
ten Nieuwe Koers te vinden om 
personen met een bijstands- of 
WW-uitkering naar een vaste 
baan te bemiddelen. Daarnaast 
gebeurt het steeds vaker dat cli-
enten zich zelf aanmelden bij 
Nieuwe Koers voor begeleiding 
bij hun IRO-traject. Voor diverse 
bedrijven in de regio heeft Nieu-
we Koers haar expertise inzake 
Wet Verbetering Poortwachter 
ingezet, om langdurig zieke me-
dewerkers weer aan het werk te 
helpen binnen óf buiten dit be-
drijf. 
Aangemelde cliënten kunnen 
diverse opleidingen volgen via 

Nieuwe Koers, bij enkele daar-
van wordt zelfs een baangarantie 
afgegeven. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de opleiding tot Be-
veiliger, welke al sinds 2005 door 
Nieuwe Koers wordt aangebo-
den. Deze opleiding is al jaren 
een groot succes en tot op he-
den is een plaatsingspercentage 
van 100% gerealiseerd. Ook ver-
zorgt Nieuwe Koers al ruim een 
jaar een opleiding met baanga-
rantie in de richting van tand-
artsassistente, samen met een 
opleider. Ook hiervan is iedereen 
aan het werk gekomen.
Een nieuwe tak binnen Nieu-
we Koers is het detacherings-
bureau voor werkzoekende 45-
plussers: Experience Works. Het 
is voor deze doelgroep lastig 
om een baan te vinden. Nieu-
we Koers benadrukt de voorde-
len van medewerkers van 45 jaar 
en ouder. Zij bieden een organi-
satie namelijk ervaring, stabili-
teit en continuïteit. Aangezien zij 
veel levenservaring en mensen-
kennis hebben opgedaan, zijn zij 
in staat om problemen te door-
zien en op te lossen. Tevens kun-
nen zij door hun ervaring sneller 
zelfstandig werken en met ver-
antwoordelijkheden en vrijheid 
omgaan. Ook hier is het uiter-
aard weer mogelijk om de cliënt 
een opleiding aan te bieden. Als 
detacheringsbureau biedt Nieu-
we Koers werkgevers de ser-
vice om goede medewerkers in 
te huren, zonder werkgeversver-
plichtingen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Frans van 
Rijt: 06-53946086 of Annemarie 
Nieuwenhout: 06-13516661.

Waterproefjes in De Hoep
Bakkum - Op woensdag 7 mei kunnen kinderen van 6 tot en met 12 
jaar onder begeleiding allerlei verschillende proefjes doen met water in 
bezoekerscentrum De Hoep. De kinderen doen een zuurtest,  zuiveren 
water, laten eieren zweven in water en nog veel meer. Elke proefses-
sie duurt een uur en deelname kost per kind 2,50 euro. Deze activiteit 
vindt plaats van 14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of bel op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur en 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur met 0800-7966288. Be-
zoekerscentrum de Hoep is te vinden aan de Zeeweg te Castricum en 
geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Kinderen voor Alpe d’HuZes
Castricum - Tom Oosterwegel 
is bezig aan zijn stage voor zijn 
opleiding Sport, Management en 
Ondernemen bij Alpe d’HuZes. 
Een stichting die zich inspant 
voor het verbeteren van kan-
sen voor kankerpatiënten. Dit 
doet zij door mensen te inspi-
reren één dag l’Alpe d’Huez zes 
tot acht maal beklimmen. Het Al-
pe d’HuZes onderzoeksfonds fi-
nanciert, in nauwe samenwer-
king met KWF Kankerbestrij-
ding, baanbrekend onderzoek 
dat erop gericht is de kansen op 
een goed leven met of na kan-
ker te vergroten. Alpe d’HuZes 
heeft nu ook ‘Kinderen voor Al-
pe d’HuZes’ in het leven geroe-
pen. Scholen of sportverenigin-
gen kunnen nu ook wat bete-

kenen voor dit goede doel. Dit 
nieuwe concept wordt door Tom 
uitgewerkt. 
“In januari ben ik begonnen bij 
Alpe d’HuZes. Er is aan mij ge-
vraagd om een scholenactieplan 
op te zetten. Scholen die bij-
voorbeeld een sponsorloop or-
ganiseren, waarbij het ingeza-
melde geld ten goede komt van 
het onderzoeksfonds van Al-
pe d’HuZes. Het hoeft natuurlijk 
niet een sponsorloop zijn, iedere 
vorm van geldinzameling is wel-
kom. Een erg leuke klus om uit te 
voeren, vooral omdat ik zelf veel 
vrijheid krijg om invulling te ge-
ven aan dit project. Daarbij word 
ik supergemotiveerd door ieder-
een binnen de organisatie. Of 
het nou mensen zijn uit het be-

stuur of deelnemers die de berg 
op fietsen en geld inzamelen; ie-
dereen zit er met een verhaal”, 
aldus de stagiaire uit Castricum. 
Vorig jaar is er voor het eerst 
in Amersfoort een scholenactie 
gehouden voor Alpe d’HuZes. 
Het was bedoeld als eenmalige 
actie, maar het had zo’n posi-
tief effect op kinderen, ouders 
en leraren dat deze school dit 
jaar voor de tweede keer een 
actie organiseert. Tom: “Wij wil-
len scholen inspireren tot ac-
tie. Door kanker als ziekte be-
ter bespreekbaar te maken tij-
dens en rondom de schoolles-
sen en kinderen bewust te ma-
ken het belang van een gezon-
de levensstijl. Het mooie van Al-
pe d’HuZes is dat zij zoveel mo-
gelijk willen bereiken. Ze doen 
dit nu voor het derde jaar. Het 
eerste jaar werd 300.000 eu-
ro binnengehaald, vorig jaar 1 
miljoen en dit jaar gaan ze over 
de 3 miljoen binnenhalen. Het 
blijft groeien. Dit hoop ik ook te 
bereiken met de scholenactie. 
Het moet zich gaan verspreiden 
de komende jaren over het he-
le land, want er zit zoveel goeds 
in voor scholen. Dit jaar hoop ik 
dat er ongeveer op tien scholen 
deze actie wordt gehouden, vol-
gend jaar honderd en in 2012 
hebben we de hele wereld be-
reikt. Dat laatste is natuurlijk 
niet realistisch, maar het geeft 
wel aan dat we zoveel mensen 
en kinderen willen bereiken. Wij 
willen andere inspireren en fa-
ciliteren om goed, gelukkig en 
gezond met kanker te kunnen 
leven”, besluit Tom.  
Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Tom via 06-42509199.

Paulus Fantastico...
Castricum - Onder leiding van 
kinderen van groep 7 en 8 heb-
ben de leerlingen van de Pau-
lusschool donderdagmiddag 24 
april een fantastische circus-
voorstelling op de speelplaats 
gegeven. Op de tonen van ech-
te circusmuziek en fraai uitge-

dost lieten de jongleurs, acroba-
ten, leeuwen, zeehonden, paar-
den en clowns hun beste kun-
sten in de zonnige piste zien.
Vier weken geleden heeft de 
Paulusschool met een circusop-
tocht door de wijk het school-
project geopend.

Ook hebben enkele leerlingen 
van groep 5 en 6 een presentatie 
voor de overige groepen gehou-
den over de Cliniclowns. De vele 
belangstellenden deden samen 
maar liefst 230,00 euro in de bus 
bij de ingang van ons circus voor 
het goede doel.
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Naar Conquista?
Limmen - Voor iedereen van 9 t/
m 12 jaar, is er Club op de woens-
dagmiddag 7 mei. In Club X-tra 
(12 t/m 16 jaar) is iedereen vrij-
dag en zaterdagavond welkom 
op de open inloop. Vrijdagavond 
is het 16+ café weer geopend 
en dj Stan verzorgt de muziek. 
Bandjes die op willen treden, kij-
ken op de website van Conquis-
ta. Zaterdagochtend gaan kin-
deren een kruidentuin maken in 
een botervloot. Meer informatie 
op www.conquista.nl.

Simba in Magic Mombasa
Circusvuur uit Afrika
Castricum - Een adembene-
mend avontuur. Van de jungle 
van de grote stad naar het oer-
woud van Afrika. Circuskunsten 
van soms letterlijk hoog niveau 
met humor, emoties en spanning. 
Het Magic Circus heeft zich in de 
loop van zijn bestaan ontwikkeld 
tot een modern stadscircus. Ie-
der jaar rond dezelfde tijd op de-
zelfde plaatsen in dezelfde grote 
steden. En soms bij wijze van uit-
zondering ook daarbuiten. Uiter-
aard wordt er elke keer weer een 
volledig nieuw programma ge-
presenteerd. In 2008 is dat ‘Ma-
gic Mombasa’.  Al lange tijd pro-
beert het Magic Circus de Keni-
aanse regisseur Salim Musa Mu-
sa te contracteren. Iemand die 
internationaal naam heeft ge-
maakt met de synthese tussen 
verschillende culturen en leefwe-
relden in één circusprogramma. 
Musa Musa creëerde nu speciaal 
voor Nederland het opzienbaren-
de ‘Magic Mombasa’. Ook zullen 
de Afrikaanse ritmes klinken in 
de Nederlandse polder. Warm-
bloedige acrobaten, vuursprin-
gers, vuurspuwers, vuurvechters, 
balanceurs met vreemde voor-
werpen nemen de toeschouwer 
mee naar een wondere Afrikaan-
se wereld. Een spetterende lim-
boshow  jaagt iedereen naar een 
kolkende climax. Er is een stort-
vloed aan circustalenten uit de 
Europese wereldsteden. Arties-

ten uit Moskou, Boedapest, Pa-
rijs, Warschau, Amsterdam en 
Londen vertegenwoordigen die  
‘oude’ Europese wereld.  Vreem-
de metershoge slangachtige we-
zens bewegen zich door de pi-
ste. In het Magic Circus zijn die-
ren die iedereen kent, maar die 
toch vooral tot de leefwereld van 
de Afrikanen behoren. Dat alles 
onder toezicht van Simba de eni-
ge echte koning der dieren. Illu-
sie en toverkunst is er genoeg in 
het Magic Circus. Maar de groot-
se kunst blijft het om mensen te 
laten lachen. Meester-clowns 
Jofri en Kladza zijn op veler ver-
zoek weer van de partij met kor-
te intermezzo’s en met een nieuw 
slapstickverhaal waarbij knallen-
de klappen vallen en een dol-
dwaze rit met een auto die een 
geheel eigen wil heeft.
Uiteindelijk blijken de verschillen 
tussen Nederland en Afrika maar 
flinterdun te zijn. Want na het 
zien van ‘Magic Mombasa’ zal 
menigeen zich afvragen waar de 
echte jungle  zich bevindt. Er is 
slechts één iemand die het ant-
woord kan geven. In de finale is 
er de openbaring van Youssouf, 
de multiculti wondermens. 
 Het Magic Circus zet zijn tent 
neer op de Brink op maandag en 
dinsdag 5 en 6 mei. De voorstel-
lingen zijn beide dagen om 16.00 
uur en de kassa is om 15.00 uur 
open. 

Skeeler gewond 
na aanrijding
Castricum - Een 45-jarige vrouw 
uit Castricum raakte verleden 
week dinsdag rond 19.45 uur ge-
wond nadat zij tijdens het skee-
leren werd aangereden door een 
auto. Een 42-jarige automobilis-
te uit Stompetoren wilde op het 
kruispunt Kennemerstraatweg/
Kerkelaan in Heiloo linksaf slaan 
maar nam de bocht te krap. Hier-
door kwam de skeelerende vrouw 
tegen de zijkant van de auto en 
kwam ten val. Zij werd met bek-
kenklachten overgebracht naar 
het MCA in Alkmaar.

Castricum - De jumelage van 
15-22 april stond in het teken 
van de twintig jaar waarin de 
contacten tussen de gemeenten 
gegroeid en hartelijker gewor-
den zijn. Ook verschillende an-
dere gemeenten waarmee Bala-
tonfüred contacten onderhoudt 
zoals in Duitsland, Finland en 
Kroatië waren aanwezig. Bij het 
gemeentehuis in Balatonfüred 
wapperden de vlaggen van de 
jumelagelanden naast de boom, 
ooit geplant door de toenmalige 
burgemeester van Castricum.
Niet alleen de gemeentebestu-
ren, maar ook de jumelagebe-
sturen konden de Europese ge-
dachte in de praktijk brengen in 
de gesprekken die over en weer 
gevoerd werden. Tijdens de cul-
turele avond in de prachtige zaal 
van het Anna Grande hotel tra-
den de musici en dansers van de 
aanwezige gemeenten op. Wer-
velend was het optreden van de 
volksdansgroep uit Balatonfüred, 
bestaande uit acht jongens en 
zestien meisjes. Begrijpelijk dat 
ze overladen werden met com-
plimenten. Duitsland had een 
accordeonjeugdorkest dat een 
warm applaus kreeg voor hun 
optreden. Het volksdansen zit de 
Kroaten in het bloed en gecom-
bineerd met de klederdrachten 
was toekijken en luisteren een 
lust voor oog en oor. Het accor-
deonorkest uit Castricum ver-
overde niet alleen met zijn Hon-
gaarse Suite de harten van de 
mensen uit Balatonfüred en hun 
gasten. Zij brachten muziek van 
hoge kwaliteit op bijna klassie-
ke wijze. De contacten met de 
gastgezinnen was bij aankomst 
al ontroerend hartelijk. In de loop 
van het verblijf werd dit nog eens 

verder uitgebouwd. Op zondag-
avond, de slotavond, werden de 
besturen van de beide stichtin-
gen in het zonnetje gezet. Her-
inneringen opgehaald onder an-
dere over de start van de uitwis-
seling toen wederzijds drie au-
tobussen met jumelagegangers 
op bezoek kwamen en gingen. 
Op de Brink stond toen zelfs een 
tent om plaats te bieden aan ge-
zamenlijke bijeenkomsten. De 
eerste steen voor de wederzijd-
se contacten is gelegd door de 
raad van kerken, die in het bij-
zonder de menselijke contacten 
beoogden. Nadat de Castricum-
mers hun gastgezinnen een vier 
figuren tellend beeldje overhan-
digd hadden dat de ‘bárátság’ 
(vriendschap) tot uitdrukking te 
brengen, was er een buffet klaar 
gemaakt door de inwoners van 
Balatonfüred die de jumelage 
een warm hart toe dragen.
Bij het vertrek op maandag-
morgen 21 april vloeide menige 
traan en werd er hartelijk om-
helsd. Begrip voor elkaar met de 
eigen volksaard groeit van on-
der af het beste, dat bleek maar 
weer eens. 

Geen bijdrage 
voor urnenmuur
Akersloot – Het besluit van de ge-
meente geen financiele bijdrage te 
leveren aan een columbarium of-
wel urnenmuur voor de parochie 
St. Jacobus Major in Akersloot is 
bij de lokale partij CKenG in ver-
keerde keelgat geschoten.  De ge-
meente weigert een bijdrage van 
50%, omdat gevreesd wordt voor 
precedentwerking. CKenG is van 
mening dat het zeer begrijpelijk is 
dat de parochie om een bijdrage 
vraagt, omdat bij de aanleg van de 
bijzondere begraafplaats de voor-
malige gemeente Akersloot finan-
cieel betrokken was. 
“Er zijn nog maar drie plekken 
voor de bijzetting van urnen op de 
algemene begraafplaats, dus uit-
breiding is zeer gewenst”, aldus W. 
Veldt van CKenG. 

IVN-wandeling 
Egmond - Op zondag 4 mei is 
er weer een IVN-wandeling door 
de Wimmenummerduinen. De 
natuurgidsen wachten om 10.00 
uur op het parkeerterrein bij het 
sportcentrum Egmond op be-
langstellenden. Zij zullen deel-
nemers meenemen door en ver-
tellen over het Zeedorpenland-
schap benoorden Egmond aan 
Zee. Dit is een zeer afwisse-
lend terrein in de duinen. Door 
het ontginnen van stukjes land 
is hier een uniek landschap ont-
staan, wat nog steeds nauw ver-
bonden is met de Derpers (Eg-
monders). 
Ook vanuit de vogelhut op het 
Starrenvlak zijn meestal boei-
ende waarnemingen te doen. 
Neem dus een verrekijker mee. 
In de duinen worden verschillen-
de grazers ingezet om het land-
schap kaal te houden. Behalve 
Schotse hooglanders en paard-
jes, kan men hier ook geiten te-
genkomen, die voor de begra-
zing worden ingezet.
De wandeling, die ongeveer twee 
uur duurt, voert door PWN-ge-
bied; vergeet niet een duinkaart 
mee te nemen. Van volwassenen 
wordt een bijdrage van 2,00 euro 
gevraagd, kinderen kunnen gra-
tis mee. Voor informatie kan men 
bellen: 072-5071885.

Café voor 
mantelzorgers
Castricum - Op woensdag 7 
mei is er een bijeenkomst voor 
mantelzorgers in het Rode Kruis-
gebouw aan de Van Speykkade. 
Deze avond zal de heer Cor Dek-
ker de gast zijn. Hij zal een ver-
haal vertellen over rituelen in In-
donesië. Aanvang 19.30 uur.  
Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg IJmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis de-
ze avond voor de mantelzorgers 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
van Speykkade 61 te Castricum. 
aanwezig. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den.

Zaai- en 
stekruilbeurs
Heiloo - De  zaai- en stekruil-
beurs vindt plaats op dinsdag-
avond 6 mei in de kas van de 
GGZ, achter op het terrein aan 
de Kennemerstraatweg 464 
te Heiloo (voorheen Willibrord 
Stichting geheten). Hier kan men 
zelfgekweekte stekjes en zaailin-
gen met andere liefhebbers rui-
len, of (tegen een zacht prijsje) 
verkopen. Ook als men zelf geen 
planten inbrengt, is men wel-
kom om plantjes te kopen. Vaak 
zijn er planten te koop, die niet 
in het gebruikelijke assortiment 
van tuincentra en dergelijke aan-
wezig zijn. Ook personeel van de 
Stichting is aanwezig, zodat ook 
planten uit de kas gekocht kun-
nen worden.
De beurs begint om 19.00 uur 
voor degenen die onderling wil-
len ruilen, de zogenoemde ‘in-
brengers’, en vanaf 19.30 uur zijn 
ook anderen welkom om stek-
ken en zaailingen te kopen. 

Twintig jaar jumelage 
Castricum-Balatonfüred

Het voorjaar ontdekken in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
Castricum - Ook dit jaar zijn de 
basisscholen uit Castricum weer 
uitgenodigd om met de hoogste 
groepen het voorjaar in de Tuin 
van Kapitein Rommel te komen 
ontdekken. In totaal negen groe-
pen van ondermeer de Augustinu-
sschool, De Sokkerwei en de Toer-
malijn kregen een ontdekkings-
les aangeboden met veel doe- en 
ontdekopdrachten. Deze les werd 
begeleid door de medewerkers en 
vrijwilligers van de Tuin. Tijdens 
de opdrachten maakten de leer-
lingen kennis met de veelzijdig-
heid van de natuur. Met de geu-
ren, kleuren en smaken in de krui-

dentuin, met het vijverwater en di-
verse kleine bodemdiertjes. Na 
een leerzame middag in de Tuin 
van Kapitein Rommel vertrokken 
de leerlingen voldaan naar huis. 
Ook in de meivakantie is de Tuin 
van Kapitein Rommel gewoon 
voor publiek geopend, op werkda-
gen tussen 9.30 uur en 16.30 uur. 
Alleen op Koninginnedag, Hemel-
vaartdag en tweede pinksterdag is 
de Tuin gesloten. Voor nadere in-
formatie kan men bellen met de 
Tuin, tel.: 0251-672356. De ingang 
van de Tuin van Kapitein Rommel 
is schuin tegenover het station 
Castricum.
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Kookcursus 55+mannen
Castricum - Vorig jaar organi-
seerde de Stichting Welzijn Cas-
tricum in samenwerking met de 
Wissel, onderdeel van Dijk en 
Duin, voor het eerst een kook-
cursus voor 55+mannen. Vijf 
avonden werden er in restaurant 
‘KooKKunst’ onder leiding van 
kokkin Trudy Zijlstra de heerlijk-
ste gerechten bereid. De deel-
nemers leerde onder meer een 
traditionele spaghettisaus ma-
ken,  zoete aardappelsoep ko-
ken maar ook zalm en lams-
vlees op een goed manier berei-
den. Nu worden weer vijf avon-

den georganiseerd voor man-
nen die graag zelf eens achter 
het fornuis willen. De start is op 
vrijdagavond 30 mei. Er is plaats 
voor acht deelnemers, de kosten 
zijn 20,00 euro per keer, dit be-
drag is inclusief de ingrediënten 
voor de maaltijd. Op het menu 
staan goede eenvoudige maal-
tijden zoals de Hollandse pot, 
pasta’s, voorgerechten, vis be-
reiden en nagerechten. Geïnte-
resseerden kunnen zich opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum , Geesterduinweg 5, tel.: 
0251-673793.

Timmerdorp nieuw thema 
open dag Oud-Castricum
Castrium - De Werkgroep Oud-
Castricum heeft weer een leuk 
onderwerp gevonden voor een 
nieuwe expositie tijdens haar 
eerstvolgende open dag. De-
ze wordt gehouden op zondag 4 
mei van 11.00 tot 16.00 uur in het 
Historisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg. 

Dit keer zijn er foto’s en een 
doorlopende diapresentatie te 
zien van het timmerdorp, dat al 
vanaf 1972 voor de jeugd wordt 
georganiseerd in de laatste week 
van de schoolvakantie. Heel veel 
kinderen hebben in die 35 jaar 
naar hartelust hutten en torens 

gebouwd en ook menig ouder 
zal nog wel eens terugdenken 
aan het verplicht ontspijkeren 
van het hout dat gebruikt ging 
worden. 

De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om ook vragen te be-
antwoorden over de geschiede-
nis van Castricum en Bakkum 
of over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur, wanneer De 
Duynkant ook is opengesteld.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

NH-kerkje Limmen 
omgetoverd tot galerie
Limmen  - In de afgelopen 
maand lieten kunstenaars van 
verschillende schildergroepen 
uit Castricum en Limmen zich in-
spireren door de bloemenpracht 
van de Hortus Bulborum. Op pa-
neel of doek, papier of vellum. 
Beginnend en geoefend. Ama-
teur en met professionele kwa-
liteiten in de dop. Op zaterdag 
3 en zondagmiddag 4 mei is het 
resultaat in het NH-kerkje van 
Limmen te zien.
In totaal deden zo’n 65 kunste-
naars mee aan de drie schilder-
dagen ‘op de tuin’; zo’n 50 men-
sen van schildersgroep Perspec-
tief uit Castricum, en vijftien van 
de groepen van Tineke Kramer-
Pijnappel en van Willy Min uit 
Limmen. Al met al gaf dat een 
aardig beeld. Schilders, teke-
naars en aquarellisten die elk 
een eigen plekje in de bollentuin 
hadden gevonden om ieder op 
hun manier de bonte bloemen-
pracht van het Limmense bloe-

menjuweel te vereeuwigen. De 
een op een bankje gezeten met 
een vel papier op schoot, de an-
der met een heuse ezel als ware 
hij of zij een heuse Jacob Maris, 
Job Graadt van Roggen of Vin-
cent van Gogh. En de derde weer 
op de knieën in het droge, rul-
le zand gelegen. Hoewel, op een 
van de ochtenden besloten de 
kunstenaars vanwege de sner-
pend koude wind de behaaglij-
ke warmte van de bollenschuur 
te zoeken, om daar hun inspira-
tie aan het meegenomen materi-
aal toe te vertrouwen. De schil-
derdagen vonden plaats ter ge-
legenheid van de tachtigste ver-
jaardag van deze unieke musea-
le tuin met zijn levende collectie 
botanische schatten.
Dat er zo nu en dan een schilder 
komt, is geen unicum. Dat een 
groepje van drie tot vijf mensen 
komt schilderen evenmin. Doch 
een invasie van kunstenaars in 
zulke groten getale had de tuin 

in haar lange geschiedenis zel-
den eerder beleefd. Wie de tuin 
kent, weet dat bepaalde plekken 
en gezichtspunten schitteren-
de bijna oud-Hollandse plaatjes 
kunnen opleveren. Zoals een ou-
derwets landschapje met bont 
gekleurde bollenveldjes, als een 
rijk geschakeerde quilt, met op 
de achtergrond het karakteris-
tieke NH-kerkje van Limmen. 
Professionele en amateur-foto-
grafen weten in zijn algemeen 
veel vaker de weg naar de Hor-
tus Bulborum te vinden.
Het kerkje wordt voor een week-
end tot galerie omgetoverd. El-
ke kunstenaar mag één werk ex-
poseren. De werken zijn ook te 
koop. De openingstijden zijn: za-
terdag 10.00 tot 17.00 uur, zon-
dag 12.00 tot 17.00 uur. Zon-
dagochtend is er een dienst in 
de kerk en derhalve alleen voor 
kerkgangers geopend!). 
Locatie: Zuidkerkenlaan, Lim-
men.
Entree tentoonstelling NH-kerk: 
gratis. Entree Hortus Bulborum: 
volwassenen 3,50 euro, groepen 
meer dan tien personen: 2,50 
euro per persoon, kinderen tot 
twaalf jaar gratis.

Met de boswachter op pad
Castricum - Toonbeeld en PWN 
organiseren samen een cur-
sus. Hun gedeelde motivatie be-
staat eruit kinderen op actie-
ve en speelse wijze in aanraking 
te brengen met natuur en kunst. 
Een beeldende cursus met de 
natuur als inspiratie, materiaal 
en atelier. Rick Paauw, docent 
beeldende vorming heeft deze 
cursus ontwikkeld vanuit zijn ei-
gen fascinatie als beeldend kun-
stenaar voor de natuur.
“Ik wil kinderen bewust maken 
van het plezier in een natuurlij-
ke omgeving maar ze ook laten 
ervaren dat je veranderingen op 
een verantwoorde manier kan 
aanbrengen zonder het respect 
voor de natuur te verliezen.” Hij 
heeft bewust samenwerking met 
een van de boswachters van de 

PWN gezocht omdat zij als des-
kundige uitleg kunnen geven 
over de kringloop van de natuur 
en de invloed die de mens er op 
uitoefent. Zo gaan de kinderen 
in deze cursus met de boswach-
ter de duinen in om dit alles ter 
plaatse te ervaren. Op deze wan-
delingen zal ook materiaal wor-
den verzameld waarmee de  kin-
deren een beeld van een wande-
laar maken met materialen die in 
het bos worden gevonden maar 
ook met materialen die daar niet 
horen om zo lijfelijk te ervaren 
wat deze materialen voor invloed 
op deze kringloop (kunnen) heb-
ben. Dit alles in de hoop op die 
manier de kennis en het begrip  
over kringloop van de natuur 
te vergroten en bewustwording 
van de invloeden op de natuur 

door dieren planten en mensen. 
Daarnaast leren kinderen ma-
nieren te vinden om beelden te 
maken met natuurlijke materia-
len, materialen die in feite over-
al voorhanden zijn en in combi-
natie met andere materialen te 
gebruiken zijn in fantasievolle 
beelden: constructies als binden, 
vlechten, boren, hangen, stape-
len, plakken met klei of lijm.  De 
cursus  is bedoeld voor kinderen 
van acht tot en met twaalf  jaar 
en zal plaatsvinden op 14 en 21 
mei in het bezoekerscentrum van 
de PWN de Hoep te Castricum. 
Meer informatie over de prijs 
van deze en andere cursussen 
bij Toonbeeld kan men vinden op 
www.toonbeeld.tv. Er wordt aan-
geraden zich zo spoedig moge-
lijk aan te melden. 
De foto’s zijn gemaakt tijdens de 
vorige workshop met kinderen  
van BSO de Boomhut. 
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Fietstocht
Castricum - Fietsclub Cas-
tricum organiseert in samen-
werking met fietsspecialist Ton 
Kooy een fietstocht op 5 mei. 
Deze tocht kreeg als naam de 
Spaarndammertocht mee. De 
tocht is 60 km lang en voert 
langs  Heemskerk, Bever-
wijk, Velsen-Noord, Driehuis, 
Spaardam, Buitenhuizen en 
weer terug naar Castricum. 

Men kan zich inschrijven in de 
sporthal de Bloemen in Cas-
tricum op De Bloemen 71 van 
af  9.00 tot 9.30 uur. Men kan 
gratis meefietsen met de club 
of een gratis route ophalen. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar 
bij W. F. Minneboo tel 0251-
213269/06-22112135. 

Meervogels heel blij met 
pannaveld en onderhoud
Akersloot - Op donderdag 1 mei 
is voor aanvang van het Meervo-
gels mix-toernooi het nieuw ge-
realiseerde pannaveld geopend. 
Dit werd gedaan door de mini-
pupillen van Meervogels, die op 
dat moment een mini-mix pan-
natoernooi gingen spelen. Meer-
vogels is zeer trots op het nieu-
we veld. 

Maar er is meer nieuws te mel-
den over het complex van de 

Akerslootse voetbalclub. Sinds 
vorige week is de gemeente be-
zig met groot onderhoud plegen 
aan het trainingsveld, dat gele-
gen is tussen de kleedkamers en 
de tennisbanen. 
Vanaf die datum mocht er dus 
niet meer getraind worden op 
dat veld. Getraind wordt op het 
B-, C- en D- veld. Vanaf half mei 
wordt er door de gemeente on-
derhoud gepleegd op alle velden 
van Meervogels. 

Safe Point vergeet te 
winnen van Noord-End
Castricum - In hun laatste com-
petitiewedstrijd hebben de zaal-
voetballers van Jos Kuijs zich-
zelf tekort gedaan door tegen-
stander Noord End na een rui-
me voorsprong helemaal terug 
in de wedstrijd te laten komen. 
Hoewel er niets meer op het spel 
stond hadden beide teams wei-
nig zin om te verliezen wat uit-
eindelijk resulteerde in een ge-
lijkspel (7-7).

Direct na het fluitsignaal ont-
stond een open wedstrijd. Safe 
Point miste Mark Meijer en Mar-
cel Beentjes maar had in Je-
roen Blaauw een goede vervan-
ger. Beide teams kregen kan-
sen en Safe Point de voorsprong: 
John de Zeeuw kogelde de bal 
in de kruising en liet doelman Tol 
kansloos, 1-0. De vreugde was 
van korte duur want Noord End 
had binnen drie minuten het ant-
woord klaar: 1-1. Safe Point bleef 
in het restant van de eerste helft 
de betere ploeg en kwam via Ro-
nald Welboren en Jeroen Blaauw  
op een 3-1 voorsprong bij de 
wissel. Doelman Henk Zand-
bergen bracht een aantal mooie 
reddingen op zijn naam.

In de tweede helft zette Safe 
Point aanvankelijk sterk door en 
produceerde binnen tien minu-
ten drie treffers: Jinze de Groot, 
Jeroen Blaauw en Ronald Wel-
boren waren succesvol en leken 
Safe Point op een onoverbrugba-
re voorsprong te brengen (6-1).

De kentering diende zich kort 
daarop aan. Fout op fout werd 
gemaakt en de ploeg was niet in 
staat de bal rustig in eigen bezit 
te houden. Noord End profiteer-
de dankbaar en liet niets over 
van de afstand die zijn tegen-
stander had genomen.
Vijf minuten voor het eindsignaal 
stond de 6-6 op het scorebord. 
Heel even leek het nog goed af 
te lopen voor Safe Point toen Ro-
nald Welboren zijn derde doel-
punt liet aantekenen (7-6) maar 
het slotakkoord was voor Noord 
End dat vlak voor het laatste 
fluitsignaal op 7-7 kwam. 

Het is even afwachten voor Safe 
Point in welke klasse het vol-
gend jaar uitkomt maar de laat-
ste plaats betekent in principe 
dat men volgend jaar een trapje 
lager in de zesde klasse speelt. 

Unieke prestatie Limmen F1
Limmen - Limmen F1 heeft een unieke prestatie geleverd door zo-
wel in de voor,- als najaarscompetitie kampioen te worden zonder ook 
maar één punt te verliezen. Door deze prestatie zijn zij ook nog club-
kampioen bij de pupillen van de voetbalvereniging Limmen geworden! 
V.l.n.r.: Jos Hollenberg, Jaap Mennick, Dirk Hollenberg, Ron de Nijs, 
Quentin Aker, Wesley Borst, Marnix Groot, Stan Donker, zittend Joeri 
Admiraal en de coaches de gebroeders Gerard.

TVC bindt ook de 
kaag aan de zegekar
Castricum - In de landelijke ten-
niscompetitie vijfde klasse heeft 
TVC 1 wederom een klinken-
de overwinning behaald. Dit-
maal werd thuis met 5-3 gewon-
nen van De Kaag uit Wervershoof.  
Overwinningen vielen te note-
ren in de eerste dames- en he-
renenkel, de dames- en heren-
dubbel en de eerste mix. Caroli-
ne Terstal moest tot het uiterste 
gaan om haar opponente in de 
single van zich af te houden; dit 
lukte uiteindelijk pas in een tie-
break derde set. Daarna moest de 
dubbel gespeeld worden samen 
met Cynthia Lustig, hetgeen re-
sulteerde in twee gewonnen sets.  
Roy Boontje maakte korte met-
ten in de single en ook in de mix 
aan de zijde van Daniëlle Veen-
man was hij zeer dominant aan-

wezig, hetgeen twee punten ople-
verde. Voorts was ook de heren-
dubbel een prooi voor TVC dank-
zij de inzet van Dennis Boontje en 
Jean-Jacques Ziedses Des Plan-
tes.  Zo had iedereen een steentje 
aan de overwinning bijgedragen. 
Het was de vierde opeenvolgende 
zege voor TVC wat nu op 25 pun-
ten is gekomen. Voorzichtig wordt 
aan het kampioenschap gedacht 
maar de voornaamste concurrent 
KZTV lijkt geen fouten te maken.  
Komende ronde is pas op 18 mei 
en dan vindt het onderlinge tref-
fen plaats met KZTV. KZTV heeft 
wel thuisvoordeel van spelen op 
kunstgras wat de TVC-spelers 
niet gewend zijn. Al met al be-
looft het een spannende tweede 
helft van de competitie te worden 
waarin nog van alles mogelijk is.

Onder Ons naar 
het gewestelijk 
kampioenschap
Castricum - Komend weekend 
worden in biljartcentrum Horna 
in Hoorn de gewestelijke kam-
pioenschappen gespeeld voor 
teams. Onder Ons 1, die districts-
kampioen is, zal hier aan deel-

nemen.
Acht teams uit Noord-Holland 
zullen strijden voor een plaats 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. Kopman Jan Visser, 250 
kader, Frans Peperkamp 225, 
grote hoeken libre Gert Jan 
Beentjes 180 libre en Jan Leve-
ring 150 libre.
Frans Peperkamp, die in de voor-
ronde de meeste haalde hoopt 
weer een goede prestatie neer 
te zetten. 
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Zondagvoetbal FC Cas-
tricum sterft stille dood
De spelers van de zondagselectie van FC Castricum stoppen ermee en 
dat is vreemd. De gemiddelde leeftijd binnen de selectie is rond de 24 
jaar, er wordt hard getraind en er is een keurige achtste plaats in de 5e 
klasse C behaald. Clubs als Beverwijk en Egmondia zijn lager geëindigd. 
Op het eerste gezicht is er geen enkele reden om te stoppen, maar toch 
gaat de stekker eruit. Daarmee komt er een einde aan tientallen jaren 
zondagvoetbal op Noord-End. Wat is er aan de hand?
De top van FC Castricum zal het ontkennen, maar de voornaamste re-
den is het gebrek aan steun vanuit het bestuur richting de zondagtak. 
Eigenlijk is het al misgegaan bij de (overigens bijzonder moeizame) fusie 
tussen het op zondag spelende CSV en het op zaterdag spelende SCC. 
Een scheiding die nog altijd door de club lijkt te lopen en die je terugziet 
in een hoop kleine, maar desalniettemin bijzonder belangrijke, zaken. 
Allereerst bestaat het bestuur hoofdzakelijk uit mensen van de zater-
dagtak. Hierdoor speelt de A1 dan ook op zaterdag in een veredelde 
Mickey Mouse competitie, terwijl alle grote clubs in de regio (Uitgeest, 
Vitesse, Limmen, ADO’20) hun A1 op zondag laten spelen. Door deze 
keuze stromen nagenoeg alle jeugdspelers (en daarmee alle talenten) 
door naar de zaterdagtak en is de zondagtak genoodzaakt om al onge-
veer vijf jaar lang in vrijwel dezelfde samenstelling te spelen. 
Bovendien heeft de zaterdagselectie meer faciliteiten en een groter 
budget. Zo zijn er twee goedbetaalde trainers en zit er een vaste fysio-
therapeut bij de zaterdagselectie. Dit was nog enigszins verklaarbaar 
geweest als die selectie op een bijzonder hoog niveau presteert. De re-
aliteit is echter dat ze in de 3e klasse A vechten voor een tweede plaats 
tegen teams als Kadoelen, TOB Rksv en Zeemacht. Wie deze clubs kent 
mag het zeggen. 

Speelt de zaterdagselectie (bijvoorbeeld in de voorbereiding) tegen 
teams als Vitesse of Limmen, dan wordt het van het kastje naar de muur 
gespeeld en krijgen ze geen poot aan de grond. Toen er vanuit het be-
stuur werd geopperd om van de zondagtak een kweekvijver te maken 
voor de zaterdagselectie was de maat dan ook vol voor de harde kern 
zondagspelers. Ze stoppen ermee.
Vond het bestuur dit erg? Het lijkt er niet op. Vanuit de technische com-
missie is er één lijmpoging geweest en toen hield het op. De nieuwe 
voorzitter kennen we alleen van naam en bij de laatste thuiswedstrijd 
was er vanuit de club niets georganiseerd. Zo sterft het zondagvoetbal 
van FC Castricum een stille dood. Dat is niet alleen vreemd, maar vooral 
ook erg jammer. 
Namens de gehele selectie en technische staf FC Castricum Zondag. 

Zondagteam stopt met tranen
FCC neemt kansloos afscheid
Castricum - Afgelopen zondag 
speelde FC Castricum haar laat-
ste wedstrijd in de vijfde klasse 
C. Omdat de voetbalclub geen 
eerste team meer op de been 
kan brengen voor het volgende 
seizoen, betekende dit boven-
dien het voorlopige afscheid van 
deelname aan de zondagcompe-
titie.

Castricum ontmoette in Akersloot  
de nummer drie van de ranglijst, 
Meervogels, dat nog aasde op 
de tweede plek. De blauw-witten 
hadden geen schijn van kans en 
keken al binnen een kwartier te-
gen een 3-0 achterstand aan. De 
Castricumse ploeg speelde deze 
emotionele afscheidspartij met 
rouwbanden om. Na 78 jaar ver-
dwijnt namelijk het zondagvoet-
bal van het eerste seniorenteam 
van voorheen CSV en na de fusie 
in 2002 van FC Castricum.

Meervogels begon vanaf het 
eerste fluitsignaal sterk offen-
sief en zette de Castricumse de-
fensie regelmatig klem. Na acht 
minuten kwam het eerste voor-
zichtige antwoord van de blauw-
witten. Drie minuten later namen 
de gastheren echter terecht op 
fraaie wijze de leiding.

Het was Peter Kramer die van-
af afstand hoog in de kruising 
schoot en Touber geen schijn van 
kans gaf (1-0). Slechts twee mi-

nuten later was het alweer raak 
voor de thuisclub, toen de ge-
heel vrijstaande Jan-Willem Kra-
mer mocht aanleggen en Tou-
ber voor de tweede keer liet vis-
sen (2-0). Na een kwartier stond 
alweer de 3-0 op het scorebord, 
nadat een bal uit een voorzet van 
rechts in het Castricumse straf-
schopgebied bleef hangen en 
opnieuw Jan-Willem Kramer de 
bal via de binnenkant paal ach-
ter Touber liet verdwijnen.

Tegen deze tegenstander bleek 
echter geen kruid gewassen. Dat 
bleek overduidelijk in de 24e mi-
nuut, toen Tom van de Brink in 
schietpositie kwam en zijn droge 
knal onhoudbaar in de rechter-
bovenhoek binnen viel (4-0). 

De vijfde treffer van de geel-
zwarten kwam vier minuten voor 
rust, nadat Touber hopeloos 
over een terugspeelbal maaide 
en Geert Koelman naar het le-
ge doel mocht oprukken. Hij liet 
echter Ron Schrama de eer om 
simpel in te tikken. In de 44e mi-
nuut deed Castricum toch nog 
iets terug dankzij Bob Rootjes, 
die goed werd aangespeeld en 
de bal achter doelman Mike 
Beentjes wist te werken. Met een 
stand van 5-1 brak de rust aan.

Trainer Luijckx nam vervolgens 
drastische maatregelen en zet-
te direct de drie wissels is. De 

bezoekers namen weliswaar in 
de tweede helft het eerste aan-
vallende initiatief, maar kon-
den toch niet voorkomen dat de 
thuisploeg na 55 minuten alweer 
de score wist op te voeren. 

Zes minuten later mochten 
de blauw-witten de stand nog 
enigszins verzachten. Antho-
ny Pinas gaf namelijk een le-
pe boogbal op Bob Rootjes, die 
feilloos inkopte (6-2). Zo eindig-
de een beladen afscheidswed-
strijd voor de zondagploeg van 
FC Castricum in een forse ne-
derlaag. Na afloop vloeiden er 
tranen bij degenen die zich ja-
renlang hebben ingezet voor dit 
team.

Iedereen was zich echter ook 
terdege bewust van het feit dat 
er geen weg meer terug was. 
Maar toch, het zal even wennen 
zijn dat de Zondag 1 van FC Cas-
tricum nu echt ter ziele is.

Vitesse’22 F6 kampioen!
Castricum - Afgelopen zaterdag is Vitesse’22 F6 na een spannen-
de 4-2 overwinning op ADO kampioen geworden. Het publiek was in 
grote getale naar de laatste wedstrijd op de Puikman gekomen om de 
mannen van de F6 enthousiast aan te moedigen. Na het laatste fluit-
signaal was er een feestelijke kampioenstaart en werd het feest voort-
gezet bij sponsor Johanna’s Hof. Foto: v.l.n.r. (achter): Paul Dorenbos 
(coach), Jameen Rehmani, Jack Spanjer, Fabe Zijp, Yanne Dorenbos, 
Rens Dreyer, Arno Schlosser (coach); (voor) Jorian Lubbers, Daan 
Schlosser, Dyllan Rehmani, Sam Dreyer.
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Limmen is kampioen!!! 
Limmen - Het was zondag groot 
feest in Limmen. De plaatselijke 
voetbaltrots is na de 0-8 tegen 
DTS gepromoveerd naar de der-
de klasse. En dat is in het dorp 
niemand ontgaan. Er ging een 
enorme ploeg supporters mee 
naar het duel. Het duel stond 
onder leiding van scheidsrech-
ter Rob Snijders, die om 14.00 
uur het fluitsignaal gaf. Al in de 
vierde minuut kon René Hof 0-1 

scoren. Drie minuten later werd 
het door Rik Seignette 0-2. De 
ploeg bleef daarna goed voet-
ballen, maar verzuimde het du-
el definitief te beslissen. Na pre-
cies een half uur kon Hof dat wel 
doen: 0-3. Voor doelman Edwin 
den Breejen was het een rusti-
ge eerste helft geweest. In de 
tweede helft bleef Limmen er 
een show van maken. Hof kon in 
de 49e minuut zijn derde treffer 

scoren. Vier minuten later wist 
Jeroen Veldt te scoren. Door Gi-
do Meijer en Ron van Stralen 
werd de tussenstand nog uitge-
bouwd. De laatste doelpunt van 
de wedstrijd kwam van de voet 
van de sterke van Stralen. Na het 
laatste fluitsignaal brak er een 
enorm feest los. Zo werden de 
selectiespelers op de platte kar 
door het dorp gereden. Limmen 
had historie gescheven.  

FCC A1 – Reiger Boys A1 (7-0)

Jongens A1 winnen met 
gemak kampioenswedstrijd
Castricum - Na de vraag hoe de 
sfeer in de kleedkamer is, wordt 
er wisselend gereageerd: ge-
spannen, relaxed, serieus. Met 
de geblesseerde Bart Settels aan 
de kant, beginnen de jongens 
aan hun wedstrijd.
De aftrap is voor de thuisploeg 
en ze zetten meteen druk, waar-
door er al snel een kans komt 
voor Bart Vrijburg, die het lucht-
duel met de keeper niet weet te 
winnen.
Er wordt vrijwel alleen maar op 
de helft van Reiger Boys ge-
speeld en al gauw heeft Castri-
cum een corner te pakken. Een 
hoge bal van Ronan Simon komt 
uiteindelijk terecht bij aanvoer-
der Lars van Soest die rustig ‘t 
balletje in de hoek tikt en de 1-
0 is een feit. Na het gejuich en 
de groepsomhelzing sprint Lars 
nog even naar de kant waar hij 
de geblesseerde Bart omhelst. 
“Deze is voor jou, Bart!”
Castricum is veel aan de bal en 
creëert steeds betere kansen. 
Af en toe countert Reiger Boys, 
maar verder dan een voorzet ko-
men ze niet. FCC heeft veel bal-
bezit en tikt lekker rond waar-
door de gasten het nakijken 
hebben.
In de 20e minuut komt weer Ro-
nan Simon met een corner, dit-
maal richting de tweede paal, 
waar Stephan Zeilstra staat en 
de bal tussen de palen kopt, 2-0.
Dan is er een serieuze kans voor 
de uitploeg. Achterin bij FCC la-
ten ze hun mannetje lopen waar-
door er een schietkans is. Het 
schot is echter niks voor doel-
man Roy Schoenmaker, die de 
bal ook makkelijk weet te pak-
ken. 
Kansen bij FCC komen er steeds 
vaker. Een aantal vrije trappen, 
die tevergeefs nog niet de derde 
goal tot resultaat hebben. Maar 
ook zeker aan de andere kant 
beginnen de kansen ergens op 
te lijken. Door de goede samen-
werking en oplettendheid ach-
terin weet Castricum de nul te 
behouden. 

In de tweede helft gaat Castri-
cum verder waar het de eerste 
helft gebleven was. De druk is 
hoog en het samenwerken gaat 

steeds beter. Het derde doelpunt 
kon dan ook niet lang uitblij-
ven; Na een voorzet van Stephan 
Zeilstra komt Bart Vrijburg met 
een prachtig schot, waar de kee-
per van Reiger Boys niet bij kan, 
3-0. Ook hier wordt Bart Settels 
niet vergeten en sprint de doel-
puntenmaker naar ‘m toe.
Vier minuten later is het echter 
alweer raak. Na een corner van 
Ronan Simon weet ditmaal Jo-
ris Schekkerman de bal met het 
hoofd te raken en staat het al 
gauw 4-0. 
Reiger Boys laat Castricum ver 
komen en de thuisploeg domi-
neert de wedstrijd. Passes ko-
men juist aan, de communica-
tie is beter en combinaties wor-
den gezien. 
Christopher Tol zet druk, verovert 
de bal en komt met een voorzet 
bij de tweede paal waar Lucas 
Kloprogge de bal voorbij de kee-
per tikt, 5-0. Met nog 20 minuten 
te gaan wordt echter de cham-
pagne en eigen kampioens-
schaal al klaargezet. Dit kan niet 
meer misgaan, dat is wel duide-
lijk. 
Ondertussen speelt Castricum 
ontspannen verder en blijft kan-
sen creëren. In de 79e minuut 
maakt Quint Metzelaar de 6-0 en 
speelt FCC de laatste 10 minu-
ten met verdediger Ferry Bakker 
in de spits. Een voorzet van Ro-
nan Simon weet hij jammer ge-
noeg niet te benutten. 
Ook keeper Roy Schoenmaker 
wil nog wel een doelpuntje ma-
ken en komt met iedere corner 
mee naar voren. De laatste goal 
komt echter op naam van Step-
han Zeilstra: Een corner van Lu-
cas Kloprogge komt bij de eer-
ste paal. Ferry Bakker tikt door 
en Stephan Zeilstra weet de bal 
over de lijn te krijgen, 7-0. 
De scheidsrechter fluit de wed-
strijd ten einde en het kampi-
oenschap is een feit. Alle jon-
gens mogen even de mega grote 
beker vasthouden en de cham-
pagne wordt alle kanten op ge-
spoten. Trainer Vincent Cleeren 
blijft ook zeker niet gespaard. De 
ploeg verdwijnt juichend en joe-
lend de kleedkamer in om ver-
volgens met elkaar van deze 
mooie dag te genieten.

FC Castricum verzorgt cursus 
reanimatie met defibrillator  
Castricum - Zeventien leden 
van FC Castricum weten nu hoe 
de defibrillator werkt. Op een 
speciale instructie-avond leer-
den zij de basisprincipes van re-
animatie. Daarbij is de defibrilla-
tor, die de club dankzij een vei-
ling kon aanschaffen, een hulp-
middel dat tijdens de reanima-
tie gebruikt kan worden. Na het 
theoretische gedeelte werd er 
zeer geconcentreerd geoefend 
op een pop. Op de foto doen een 

paar cursisten hun uiterste best, 
terwijl de instructeur met mitel-
la toekijkt. Commentaar van een 
van de cursisten: “Het was een 
zeer leerzame avond die voor-
bijvloog. De drempel om de au-
tomatische externe defibrillator 
(AED) te gebruiken is nu veel la-
ger. Deze cursus moet door meer 
leden worden gevolgd, want je 
weet nooit wanneer je deze ken-
nis in de praktijk moet gebrui-
ken.”       

Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels is op de laatste com-
petitiedag toch geen kampioen 
in de vierde klasse geworden. 
Het team, dat zelf al was uitge-
speeld, moest accepteren dat 

concurrent Purmerend met 7-0 
van VVZ won en op 52 punten 
eindigde.
Meervogels had er twee minder. 
Derde werd Hellas met 42 pun-
ten. 

Fietsen in en 
rond Berlijn
Regio - Één van de doelen 
van Stichting meer Bewegen 
is het stimuleren van bewegen 
onder 55+’ers.
Omdat bewegen (fietsen) en 
vakantie goed zijn te combi-
neren, organiseert Sichting 
meer Bewegen een zeven-
daagse fietsreis in en rond 
Berlijn, met vertrekdatum 6 
september.
Deze reis is bedoeld voor: 
Fietsliefhebbers die geen 
fietsmaatje hebben kunnen 
vinden; Iedereen die liever niet 
zonder begeleiding wil fietsen; 
Graag eens in het buitenland 
zou willen fietsen, maar geen 
mogelijk ziet om daar te ko-
men; Met leeftijdsgenoten en 
dezelfde sportieve interesse 
op vakantie gaan.
Deze fietsreis wordt op vrijwil-
ligers basis door twee bewe-
gingsdocenten begeleid.
Wie meer wil weten over deze 
fietsreis kan contact opnemen 
met Stichting meer Bewegen 
072-5053702 of e-mail: trees-
werring@planet.nl.

Geen krant 
ontvangen? 

Bel: 0251-674433

Meervogels toch geen kampioen



Lama’s
Ja, welk onderwerp kwam ei-
genlijk niet aan de orde? Dalai 
Lama werd gecombineerd met 
het beëindigen van de optre-
dens van de Lama’s voorzien 
van de vraag ‘Uitgespuugd?’. 
Gemaakt door De Hyapinten 
en goed voor een tweede prijs 
goud. De smurfen waren volop 
aanwezig, de rookvrije ho-
reca, Joran van der Sloot, the 
A-Team, Fokke en Sukke, de 
Bauers, 100 jaar BH, de fl its-

politie en ome Nico Kraan. Een 
ode aan Herman van Veen was 
goed voor een tweede prijs bij 
de traditionele mozaïeken. En 
de bloemsierkunst van Jolanda 
Mooy van de Kerkweg werd als 
mooiste gekozen door de jury. 

Sprookjesdorp
Hortus Bulborum mocht tij-
dens de Bloemendag rekenen 
op extra belangstelling. Deze 
bijzondere tulpentuin is nog 
tot en met 16 mei te bezoeken. 

Dit jaar was voor het eerst een 
puzzelrit samengesteld waar-
mee mooie prijzen te verdienen 
waren. De jury heeft in de loop 
van zaterdag de prijzen toege-
kend aan de mozaïeken, die ’s 
avonds in De Burgerij werden 
overhandigd. Zondagmiddag 
gingen de bloemenmeisjes en 
de fanfareband op pad om de 
prijswinnaars te feliciteren. En 
’s avonds werden veel mozaïe-
ken en ook de keurig bijgehou-
den tuinen verlicht, waardoor 
Limmen voor een paar dagen 
een echt sprookjesdorp leek.

Er waren drie typen mozaïeken: de werkstukken, prikstukken en de 
beunen. Daarnaast was er nog eer te behalen in bloemsierkunst, 
kindermozaïeken en straatversiering. De jury beoordeelde op vier 
eigenschappen met een cijfer tussen 1 en 10. Deze eigenschap-
pen waren kleurcombinatie, afwerking, idee en algemene indruk. 
Behalve eeuwige roem ontvingen de makers van het werkstuk, 
het prikstuk, de beun of de bloemencompositie met het hoogste 
aantal punten De Zilveren Tulp. Deze Anton Valkering wisseltro-
fee - genoemd naar de oprichter van dit bloemenfeest - is een 
prachtige tulp van zilver, op ware grootte. Deze zilveren tulp werd 
zaterdagavond in De Burgerij overhandigd door de voorzitter van 
de Stichting Bloemendagen Limmen, Cees van den Berg aan de 
Gaasverwerkers.

BLOEMEN-
DAGEN

LIMMEN
2008
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Na het ondertekenen van het contract poseren v.l.n.r. penningmees-
ter van MHCC Theo Brugman, voorzitter Meriam Mulders en Sietze 
Haringa (partner bij KPMG). Het trio wordt geflankeerd door twee 
MHCC-speelsters. (Foto: Willem te Kolste).

KPMG sponsort nieuwe 
shirts voor MHCC
Castricum - De Castricumse 
hockeyclub MHCC speelt het 
komende seizoen in gloednieu-
we shirts. Dat is het resultaat 
van een op zaterdag 19 april 
gesloten sponsorovereenkomst 
tussen MHCC en KPMG. De 
accountants- en adviesorgani-
satie zorgt er, in samenwerking 
met hoofdsponsor ABN Amro, 
voor dat alle hockeyteams van 
MHCC de velden in de regio 
opfleuren met nieuwe shirts. 
De sponsorovereenkomst geldt 
voor drie jaar. 
MHCC stevent af op meer dan 
900 leden komend seizoen. 
Veel van de seniorenteams 
kunnen dit jaar kampioen 
worden, dames 1 gaat zich 
handhaven in de eerste klasse, 
heren 1 gaat promoveren naar 
de tweede klasse en dames 
2, 3 en 4 zijn hard op weg om 
kampioen te worden. Ook met 

de jeugd gaat het goed. De 
Jongens C1 zijn al kampioen 
en het gehandicaptenhockey-
team, de G-hockeyers, zijn af-
gelopen zaterdag in Alkmaar 
kampioen geworden. 
Op dinsdag 27 mei organiseert 
MHCC een businessmeeting, 
waarvoor ondernemers uit de 
CAL-gemeenten zullen worden 
uitgenodigd. Het wordt een 
netwerkevenement waarbij het 
thema zal zijn: Ondernemen is 
topsport. Hard werken, niet bij 
de pakken neerzitten en een 
duidelijk doel voor ogen heb-
ben. Dat zijn de overeenkom-
sten tussen het ondernemer-
schap en (top)sport. Er zullen 
sprekers aanwezig zijn uit de 
topsport en de ondernemers-
wereld. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het clubhuis van 
de hockeyvereniging en begint 
om 18.30 uur. 

Met stoomtrein 
Corus bekijken
IJmuiden - Van april tot en met 
oktober rijdt elke laatste zondag 
van de maand een stoomtrein 
over het Corus-terrein. Het 
vertrek is op station Velserbosch 
nabij de Staalhaven. 

Kaartverkoop is op het station 
vanaf 9.30 uur. De trein vertrekt 
om 10.45 uur, terug om 12.15 
uur. Bij grote belangstelling 
is er een tweede rit . Meer 
informatie: 0251-498384 of via 
excursietrein@corusgroep.
com.

Limmen E6 neemt ‘kampioens-
schaal’ mee uit IJmuiden
Limmen – Limmen E6 is afgelopen zaterdag definitief kampioen ge-
worden door uit met 3-0 te winnen van SVIJ E3. Limmen E6 is door dit 
resultaat niet meer in te halen en is met afstand de beste ploeg uit de 
voorjaarscompetitie. Eén wedstrijd gelijk gespeeld en alle andere wed-
strijden gewonnen, een doelsaldo van 53 voor en acht tegen. Na af-
loop werd dan ook terecht de ‘kampioensschaal’ aan de spelers over-
handigd. Bij terugkomst in de kantine van VV Limmen kregen de spe-
lers een blijvende herinnering in de vorm van een medaille, een grote 
zak snoep, champagne en een patatje met. De trouwe supporters, ou-
ders, opa’s en oma’s kregen koffie. Na de speech van Bert en de felici-
tatiekus van Coby kon het feest losbarsten. Op de foto (v.l.n.r. staand): 
Rick, Junior, Maxim, Timo en Michel Fluri; (zittend): Luke, Koen, Vin-
cent, Ramon en Noud.  

Spanning stijgt bij 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de 25e competitie 
ronde morste Henk van der Eng 
kostbare punten in de race om het 
clubkampioenschap, door verlies 
tegen het sluwe fenomeen Sjoerd 
Gaastra. Van der Eng was gewaar-
schuwd, doch niet geheel bij de les. 
Gaastra bleef de gehele partij zeer 
attent en wist met een fraaie com-
binatie een stuk te winnen, waar-
na hij het eindspel gedegen tot een 
goed einde wist te brengen. Koplo-
per Ton Morcus maakte geen fou-
ten en wist zijn voorsprong op zijn 
belagers te vergroten door een de-

gelijke overwinning op Bob Bak-
ker. Dirk Schut wist in een sterke 
partij Adri Twisk onder druk te zet-
ten, won een stuk en wist ondanks 
tijdnood middels een fraai dame-
offer de partij met mat af te ron-
den. Met nog drie ronden te gaan 
zal de strijd voornamelijk gaan tus-
sen Morcus en Van der Eng, zo-
dat Schaakclub Bakkum dit sei-
zoen een nieuwe clubkampioen in 
zijn bijna lange historie kan bijteke-
nen. Op enige afstand volgen Peter 
Siekerman, Fons Vermeulen, Arno 
Schlosser en Marijn van der Himst. 

Stiefel naar derde plaats na ruime zege
Castricum - Het dartteam van de 
Stiefel speelde afgelopen week 
tegen de Scharrel uit Zandvoort. 
Door de resultaten van de laat-
ste weken is het voor de mannen 
uit Castricum nog steeds moge-
lijk om als derde te eindigen in 
de tweede Divisie van de DVK. Er 
moet dan wel gemiddeld zes pun-
ten worden gehaald uit de laat-
ste drie wedstrijden en de Schar-
rel was daar het eerste slachtoffer 
van. Nico Glorie opende de sin-
gles en won , zeer gedecideerd, 
met 0-2. Toen daarna Roy van Bil-
derbeek ook zijn partij met 0-2 
won, was het al snel duidelijk dat 
er iets te halen viel in Zandvoort. 
Dennis Overdijk had het wat las-
tiger, maar gelukkig wist hij ook 
zijn single te winnen met 1-2 en 
zo werd het 0-3 voor de Stiefel.
Helaas kon Paul Steenbrink het 
niet bolwerken om de maxima-
le score uit de singles te pakken, 
want hij verloor met 2-0 en werd 
het dus 1-3. In de koppels bleek 

dat de Scharrel, zij stonden zesde, 
wel degelijk goed konden gooi-
en en zo werden de vier  koppels 
spannende partijen. Steenbrink 
en van Bilderbeek begonnen en 
in de beslissende legs wisten ze 
net iets eerder te finishen wat uit-
eindelijk resulteerde in twee ge-
wonnen partijen. Met 1-2 en een 
1-5 voorsprong op het bord voor 
de Stiefel. Overdijk en Glorie ston-
den samen ook zeer sterk te gooi-
en en er werd weinig gemist. Twee 
winstpartijen en zo werd het dus 
1-7. De teamgame  werd verloren  
zodat de eindstand 2-7 werd.
Een mooie overwinning en met 
nog twee wedstrijden te gaan 
wordt het nu spannend welke 
ploeg op de derde plaats gaat 
eindigen. Die plek geeft waar-
schijnlijk recht op promotie naar 
de 1e Divisie. Deze week speelt 
de Stiefel tegen een directe con-
current voor de derde plaats en 
bij winst gaat het er dan echt 
goed uitzien. 
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ADO ’20
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De wedstrijd tegen Argon had op een 
overwinning moeten uitlopen wilde ADO 
nog zicht houden op een plaats die een 
mogelijke periodetitel kon opleveren. In 
dat streven is de Heemskerkse ploeg niet 
geslaagd. Natuurlijk verwachtte men een 
gemotiveerde tegenstander met een sur-
plus aan kwaliteit ten opzichte van zijn 
opponent. Maar je weet maar nooit waar 
een gedreven collectief toe in staat is. Het 
geloof in een mogelijke zege werd na ruim 
een half uur spelen wreed verstoord toen 
Argon binnen enkele minuten een 2-0 
voorsprong op het scorebord zette. De eer-
ste van Patrick Lokken, de scherpschutter 
van Hoofdklasse A, uit een penalty, veroor-
zaakt door keeper Terry Bosma; de 2-0 uit 
een volley van aanvaller Duane Sinester. 
Omdat ADO net voor de pauze nog een 
tegendoelpunt wist te produceren – een 
sterke actie van Patrick Krop – bleef ge-
loof in een beter resultaat overeind. Na de 
thee kwam ADO goed uit de startblokken 
en was veelvuldig voor het Argon-doel te 
vinden. Maar sterk verdedigingswerk en 
formidabele reddingen van doelman Eelco 
Zeinstra (39!) voorkwamen dat ADO langs-
zij zou komen. De genadeklap kwam zo’n 
tien minuten voor het einde, toen Argon 
een snelle counter uitvoerde die door Tha-
biso van Zeijl doeltreffend werd afgerond. 
Opnieuw slaagde ADO er niet in om van 
Argon te winnen. 
De consequentie ervan is dat ADO nu 
moet oppassen niet op de twaalfde plaats 
terecht te komen. Die plek betekent een 
nacompetitie om degradatie af te wenden. 
DWV staat nu op die vervelende plek met 
een achterstand van vier punten op een 
drietal met 31 punten. Türkiyemspor, West-
landia en… ADO’20. Eén overwinning is 
voor ADO genoeg om die afstand intact te 
houden. Die zal dan wel meteen a.s. zon-
dag moeten worden geboekt als DCV op 
bezoek komt. De laatste wedstrijd moet 
ADO naar de kampioen van deze competi-
tie, Hollandia. Daar zullen de punten moei-

lijker te veroveren zijn. 
DCV is al gedegradeerd. Al enige weken 
geleden. Er werden tot dusver slechts ne-
gen punten verzameld. Twee overwinnin-
gen, tegen AFC (2-0) en Türkiyemspor (4-
0!) waren samen goed voor zes punten van 
dat totaal. De overige drie werden behaald 
tegen mededegradant DWS (1-1 thuis, 0-0 
uit) en … ADO’20! Het scheelde in Krimpen 
aan de IJssel weinig of ADO had er met de 
staart tussen de benen moeten vertrekken. 
De formatie van trainer Cees Bruinink keek 
lange tijd tegen een 1-0 achterstand aan. 
Pas in blessuretijd slaagde ADO er in de 
gelijkmaker tegen de touwen te werken. 
Dank zij een doeltreffende kopbal van kee-
per Kenny Heemskerk. Hij zal deze stunt 
overigens niet kunnen herhalen. Heems-
kerk is al enige tijd geblesseerd . Er mag 
hopelijk wel op de echte aanvallers worden 
gerekend. De punten zijn hard nodig en 
revanche voor de zwakke prestatie in Zuid 
Holland is op zijn plaats.

ADO moet zich nu veilig spelen

Keeper Kenny Heemskerk (foto: Hein 
van Leeuwen)

Eerste sport BSO in Castricum
Castricum - Forte Kinderop-
vang start samen met de voet-
bal-, honkbal- en softbalvereni-
ging Vitesse en Ambition Sport-
buro een sport Buitenschoolse 
Opvang op het terrein van de 
Puikman.
De sport BSO is uniek in Castri-
cum. Forte Kinderopvang haakt 
hiermee in op een landelijke 
trend waarin kinderen worden 
gestimuleerd en gemotiveerd 
om meer te bewegen en te spor-
ten. Kinderen vanaf acht jaar zijn 
welkom op de sport BSO.
Na schooltijd worden de kinde-
ren door de leiding opgehaald 
van school en gaan vervolgens 
naar de locatie aan de Puik-
man. Daar krijgen de kinderen 
iets te drinken en te eten, waar-

na zij gaan sporten. Een offici-
ele sportinstructeur zorgt voor 
een sportprogramma dat dage-
lijks wisselt.
Denk hierbij aan tennis, voet-
bal, korfbal en hockey. Er wordt 
ook veel themagericht gewerkt. 
Zo staat de komende zomer het 
thema Olympische Spelen cen-
traal. 
Om iedereen kennis te laten ma-
ken met de sport BSO organi-
seert Forte samen met Ambiti-
on Sport twee open middagen, 
op 30 mei en 6 juni van 16.00 - 
17.30 uur. 
Locatie: Sportpark de Puikman, 
de Puikman 2 in Castricum.
Voor meer informatie kan men-
kijken op www.fortebv.nl of bel-
len met 0251-658058.

Wandelen tussen de 
grutto’s en slobeenden
Akersloot - Boswachter Arjan 
Postma verzorgt op alle zondag-
ochtenden in mei een bijzonde-
re wandelingexcursie in de Hem-
polder bij Akersloot. Er zal in on-

geveer twee uur een route van 
vier kilometer 
De excursies vinden plaats op 
zondag 4 mei, 11 mei, 18 mei en 
25 mei en starten om 10.00 uur. 

De excursie gaat eerst naar de 
vogelkijkhut, daarna vervolgt 
men de weg door de polder 
en komt men op de dijk uit. Bij 
slecht weer zal de route aange-
past worden.
Het is een open weidegebied 
met enkele drassige plekken dat 
veel vogels aantrekt, zoals klu-
ten, visdiefjes, krakeenden en 
slobeenden. Extra bijzonder is 
dat in dit gebied het aantal wei-
devogels per hectare één van de 
hoogste van Nederland is. Voor-
al grutto’s broeden hier in groten 
getale. Ook scholeksters, ture-
luur en kievit komen er voor. Ge-
adviseerd wordt om waterdicht 
schoeisel te dragen en een ver-
rekijker mee te nemen. Verzame-
len bij de werkschuur de Dodde, 
Hemweg 1 in Akersloot, vlakbij 
gehucht Klein Dorregeest, ach-
ter Motel Akersloot.  
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
0251-362 762. 
De kosten bedragen 3,50 euro, 
beschermers betalen 2,50 euro 
en kinderen tot twaalf jaar 1,50 
euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. Alle 
buitenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl.   

Meditatie-
wandeling 
in de natuur 
Castricum - Op donderdag-
avond 15 mei, om 20.00 uur or-
ganiseert boswachter Fred v.d 
Bosch samen met Stichting Jan 
17 een unieke avondwandeling 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat. In deze speciale wandeling 
wordt vooral gezwegen en een 
beroep gedaan op al de zintui-
gen om te genieten van wat het 
duingebied zo bijzonder maakt. 
De wandeling wordt begeleid 
door Thomas van Kleef, direc-
teur van Jan 17. De wandeling 

is minder geschikt voor kinde-
ren en de groepsgrootte is be-
perkt tot 15 personen. Aanmel-
den via www.pwn.n./activiteiten  
of 0900-7966288.

Deelnemen kost 5,00 euro per 
persoon en er wordt afgesloten 
met een drankje.
Door de jarenlange ervaring van 
de mensen achter de stichting 
Jan 17 en hun expertise op het 
gebied van bewustwording, sa-
mensmelting van bijvoorbeeld 
geest en ruimte, belooft het een 
bijzondere ervaring voor de deel-
nemers te worden. De wandeling 
vertrekt vanaf Zeeveld.

Voor meer informatie over Stich-
ting Jan 17 zie www.jan17.nl/con-
tent/index.html.. 

Kroegen- 
bridgedrive
Uitgeest - Evenals voorgaan-
de jaren zal er in Uitgeest weer 
een kroegenbridgedrive geor-
ganiseerd worden. De drive zal 
plaatsvinden op 20 september. Er 
kunnen 196 paren worden toe-

gelaten. Men kan deelnemen 
door 25,00 euro per paar over 
te maken op postgironummer 
581.42.85 van de Postbank, ten 
name van Kroegenbridgedrive 
Uitgeest. Op het bank- en/of gi-
roafschrift dient men de naam 
van het deelnemende paar en 
één adres, postcode en woon-
plaats te vermelden.  Voor meer 
informatie kan men terecht bij 
Gitta Wijte, tel. 0251-312596.



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Vlagprotocol 4 en 5 mei 

Lintjesregen
Anders dan vorige jaren vond dit jaar op de vrijdag vóór Koninginnedag de lintjesregen 
plaats. Dit vanwege de verwachting dat veel mensen de week daarop al op vakantie 
zouden zijn. Hare Majesteit de Koningin heeft besloten dit jaar twee gewaardeerde Cas-
tricummers te onderscheiden.

Feesten op Konin-
ginnedag 2008
Koninginnedag wordt dit jaar gevierd in 
Bakkum. Ook Akersloot heeft een eigen 
feestprogramma. Voor gedecoreerden uit 
alle kernen - mensen die ooit voor hun 
verdiensten een lintje ontvingen - is er een 
feestelijke ontvangst in het gemeentehuis 
door Burgemeester Emmens.

In de kern Castricum klinkt om 8.00 uur 
de reveille door muziekvereniging Emergo 
vanaf de toren van de Hervormde kerk aan 
de Dorpsstraat.
Tegelijkertijd start in Bakkum de kindervrij-
markt op het plein tegenover Hotel Borst.
Burgemeester houdt aansluitend een toe-
spraak. Over de hele dag zijn er diverse 
activiteiten voor jong en oud. 
Ook in Akersloot wordt het feest met tal 
van optredens gevierd.

Alle gemeente-
instellingen
gesloten
In verband met Koninginnedag, Hemel-
vaartsdag en de viering van 5 mei zijn 
alle gemeente-instellingen gesloten van 
woensdag 30 april tot en met maandag 5 
mei. Het afvalbrengdepot is dus ook geslo-
ten op zaterdag 3 mei.
Bureau burgerlijke stand (geboorte- en 
overlijdensaangifte) is vrijdag 2 mei bereik-
baar via tel.nr. 0651219278.

Let op:

GEWIJZIGDE DATA  IN VERBAND MET 
HET OPHALEN VAN DE ROLCONTAI-
NERS
(anders dan op de afvalkalender is ver-
meld)

Mei 2008 
- GFT Castricum wijk 3

niet op 1 mei 
- GFT Castricum wijk 3 

op donderdag 15 mei 
- GFT Bakkum Noord   

op dinsdag 13 mei 
- Restafval Bakkum Noord 

op dinsdag 6 mei 
- Restafval Limmen wijk 1

op zaterdag 10 mei 

Juni 2008 
- GFT Limmen wijk 1   

op maandag 30 juni 

Juli 2008 
- GFT Limmen wijk 1   

niet op de 30ste

In de vooravond van 4 mei hangen in 
Nederland de vlaggen halfstok als blijk 
van eerbied en respect voor de oorlogs-
slachtoffers. De periode waarin de vlag 
halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot 
zonsondergang. Op 4 mei 2008 gaat de 
zon om 21.10 uur onder. 

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 
vlaggen 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 (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 
nabestaanden 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 maandag 5 mei mag u de vlag van 
zonsopgang tot zonsondergang tonen.



Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Algemene Herdenking
oorlogsslachtoffers 4 mei 2008 
Solidariteit:de ruggengraat van vrijheid

Agenda
Raadsplein
8 mei 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen carrousel 17 april 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad
f. Burgerjaarverslag 2007

19.30 - 20:15 Bespreking moties en amendementen GroenLinks en CKenG m.b.t. 
sociale verordeningen en visie Startingerweg

19:30 - 21:00 Visie Oude Haarlemmerweg
20:15 - 21:00 Jaarrekening 2007
20:15 - 21:00 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang o.g.v. sociaal

medische indicatie

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond
  
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21 :30 - 22:30 Discussienota ongelijkheid omslag wegenheffing (raadsbrede

discussie)

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30 - 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Integrale visie Startingerweg
b. WMO-beleidsplan
c. Evaluatie woonruimteverdelingsysteem
d. Voorbereidingsbesluit fietsverbinding Uitgeesterweg - Zeeweg
e. Straatnaamgeving parktorens aan De Boogaert (Triade)
f. Vaststellen diverse verordeningen

Verordening Cliëntenparticipatie WWB
Afstemmingsverordening WWB
Reïntegratieverordening WWB
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of dhr. H. van Spijker (0251) 661370. E-
mail; tjaardheikens@castricum.nl /hanvanspijker@castricum.nl 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

Agenda raadsactiviteiten 15 mei 2008
Tijd Onderwerp
19:00 - 21:30 Voorjaarsnota en 1e bestuursrapportage: technische vragen
20:30 -  21:15 2e tussenrapportage Masterplan inbreidingen
21:15 -  22:00 1e tussenrapportage kadernota buitengebied

Traditioneel worden op 4 mei de oorlogs-
slachtoffers herdacht die stierven voor 
onze vrijheid. Daarvoor zijn drie program-
ma’s opgesteld: in de kernen Castricum, 
Akersloot en Limmen. ‘Solidariteit: de rug-
gengraat van vrijheid’ is het thema voor de 
activiteiten in 2008. 

De stille tocht start in de kern Castricum 
om 19.00 uur bij de Hervormde Kerk, in de 
kern Limmen om 19.10 uur bij de Corneli-
uskerk en in de kern Akersloot om 19.00 
uur bij de Dorpskerk.

Programma vanuit Castricum:
- De herdenking begint met een kransleg-

ging door burgemeester Emmens bij de 
oorlogsgraven op de begraafplaats bij de 
Hervormde Kerk in Castricum om 18.50 
uur. 

- Direct na de kranslegging volgt een stille 
tocht om 19.00 uur, waarbij de volgen-
de route wordt gevolgd: Schoolstraat, 
Dorpsstraat, Dokter van Nieveltweg, 
Dokter de Jonghweg, Geesterduinweg, 
Albert Schweitzerlaan, Henri Dunantsin-
gel, Zwanebloem, Weegbree, Walstro, 
Kemphaan - toegangspad  naar het mo-
nument voor de Gevallenen. Muziekver-
eniging Emergo gaat bij de stille tocht 
voorop.

Aankomst bij het monument, aanvang van 
de plechtigheid om 19.40 uur:

Programma bij monument

19.40 uur koraal (Emergo)   
lied koor (Be still my soul)
toespraak burgemeester
koraal, aansluitend “last post”

20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus

kranslegging
lied ‘Lascachio pianga’
koraal
lied koor (Tjebe Pojiem)
dankwoord en afsluitend ko-
raal

20.20 uur sluiting plechtigheid

De kranslegging door Limmen vindt plaats 
door mevr. Nel Haanstra en dhr. Henk  
Nuyens.
Nel Haanstra is de dochter van mevrouw 

Haanstra, die tijdens de oorlog bij een be-
schieting aan de Rijksweg, samen met haar 
zoontje, is omgekomen. Henk Nuyens is 
een naamgenoot/tevens neef van de enige 
Limmense militair, die tijdens de oorlog bij 
een beschieting in Schiedam is omgeko-
men

Programma Limmen:
Voorafgaand aan het algemene programma 
vindt om 16.30 uur een herdenking plaats 
op de begraafplaats bij de Hervormde 
Kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen, in 
aanwezigheid van burgemeester Emmens. 
Leerlingen van de basisscholen Pax Christi 
en Sint Maarten, die twee oorlogsgraven 
hebben geadopteerd, leggen bloemen bij 
de graven. 

- 19.10 uur start   stille tocht vanaf de Cor-
neliuskerk. Route: Kerkweg, Vuurbaak, 
Enterij, Rijksweg, brug naar het Monu-
ment voor de gevallenen.

- 19.45 uur: verwachte aankomst. 
Zie programma ‘kern Castricum’. 

Programma Akersloot
Dorpskerk: Vanaf 19.00 uur: orgelmuziek 
19.15 uur: kranslegging door scouts, sa-
menzang en muziek; gevolgd door stille 
tocht naar Vredessymbool, voorafgegaan 
door twee tamboers van slagwerkgroep 
Excelsior uit Limmen. 

Vredessymbool:
19.50 uur: toespraak  door wethouder Hes
20.00 uur: twee minuten stilte; kransleg-
ging namens de gemeente Castricum en 
de Oranjevereniging Akersloot, bloemen-
hulde, Wilhelmus.
20.20 uur: Afsluiting

Programma 4 mei herdenking 
Raad van Kerken 
18.00 uur Bloemlegging monument in de 

St.Pancratiuskerk
18.15 uur Moment van bezinning in de 

Dorpskerk, over het thema van 
de Nationale Dodenherdenking 
2008
‘Solidariteit, ruggengraat van 
vrijheid.’

18.45 uur Bloemlegging op de oorlogs-
graven bij de Dorpskerk

                 Aansluitend stille tocht naar het 
oorlogsmonument

Aanpassing Openbaar Vervoer in Castricum

Soomerwegh tussen de Zeeweg en de 
Walstro afgesloten 5 tot en met 9 mei 

In de periode van 5 tot en met 9 mei, is 
wegens asfaltwerkzaamheden, de Soo-
merwegh tussen de Zeeweg en de Walstro 
afgesloten voor al het verkeer in beide 
richtingen. Dit houdt in dat er tijdens de 
werkzaamheden aan de rotonde Zeeweg/
Soomerwegh geen bus meer rijdt door 
Castricum Noord. 

In overleg met de provincie en Connexxion 
is besloten om een pendelbus te laten rij-
den. De pendelbus zorgt voor een tijdelijke 

vervanging van de busdienst lijnen 167 en 
168 en wordt ingezet in de week van 5 tot 
en met 9 mei. 

Deze pendelbus rijdt van ´s morgens 6 uur 
tot ́ s avonds 8 uur continue tussen de halte 
bij de Oranjelaan (Santmark) via de Oran-
jelaan en de Soomerwegh naar het Shell 
benzinestation en weer terug. Bij de halte 
op de Oranjelaan (Santmark) kan worden 
overgestapt op de bussen 167 en 168 in 
beide richtingen.

Op maandag 5 mei start aannemer KWS 
met asfaltwerkzaamheden op de rotonde 
Zeeweg/Soomerwegh en op de Soomer-
wegh tussen de Zeeweg en de Walstro.
Tijdens de werkzaamheden is het voor het 
verkeer niet mogelijk om Castricum in te 
rijden en te verlaten via de Soomerwegh. 
Het verkeer wordt dan omgeleid via de 

Oranjelaan, Van Haerlemlaan en Van Ol-
denbarneveldweg.

De planning is dat de werkzaamheden 
vrijdag 9 mei zijn afgerond. De werkzaam-
heden zijn echter wel afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de planning kan 
bij slecht weer in tijd uitlopen.



AAngeVrAAgde
Vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Ontvangen  bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
100408 Constantijn Huygensstraat 16 in Castricum

Het wijzigen van de indeling van de platte-
gronden

180408 Van Renesselaan 33 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het wijzigen 
van de schuur
Sportlaan 25 in Limmen
Het realiseren van een kinderdagverblijf en 4 
appartementen

210408 Dorpsstraat 24 in Castricum
Het wijzigen van de dakhelling en het vervan-
gen van de kozijnen
Cesar Franckstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

220408 Heereweg 17a in Castricum
Het bouwen van een woning

230408 Raadhuisplein 1 in Castricum
Het uitbreiden van het gemeentehuis

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van vrijdag 2 mei 2008 de volgende aanvragen 
om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Visweg 81 in Limmen

Het plaatsen van een berging

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van vrijdag 2 mei 2008 de volgende aanvragen 
om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Zuster Meijboomstraat 1 in Castricum

Het plaatsen van een berging
Schoolweg 47 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Monetastraat 7 in Castricum

Het wijzigen van de gevel ten behoeve van 
praktijkruimte

Achterweg 48 in Limmen
Het plaatsen van een carport, erker en een 
dakkapel

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

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

bOuwvergunningen
240408 Duinpad 4 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
Torenstraat 19 in Castricum
Het plaatsen van de garage en het uitbreiden 
van de woning
Torenstraat 21 in Castricum
Het plaatsen van de garage
Rietorchis 30 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Willem de Zwijgerlaan 33 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Kapelweg 30c in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Wisseven 1 in Castricum
Het vergroten van de berging
De Kwekerij 14 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning en de garage/
berging
Willem de Zwijgerlaan 92b in Castricum
Het plaatsen van een schutting
Dusseldorperweg 167 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje
Frans Halslaan 24 in Akersloot
Het uitbreiden van de verdieping

250408 Bogerdlaan 2 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing sluitingsuur korfbalvereniging Helios (21-
04-2008)
Aan Korfbalvereniging Helios is ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de nacht van 26 op 27 april 2008 
tot 02.00 uur.
Terras koninginnedag De Lelie (25-04-2008)
Aan sportcafé De Lelie is verguning verleend voor het 
plaatsen en exploiteren van een terras op het parkeer-
terrein naast sporthal De Lelie op 30 april 2008.
Ventvergunning Scouting Akersloot (25-04-2008)
Aan Scouting Akersloot is een ventvergunning verleend 
voor het venten met kerststollen van 15 t/m 19 decem-
ber 2008 te Akersloot.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

Castricum, dinsdag 29 april 2008

Excursieboot in Eilandspolder door Johan Stuart.

Vaarexcursie langs riet 
en bijzondere vogels
Regio - Een zondagochtend om 
nog eens aan terug te denken. 
Want de excursieboot ligt klaar 
en er is in het voorjaar altijd veel 
te zien in de Eilandspolder. Het 
riet is nog niet zo hoog en daar-
door heeft men een weids zicht 
op alles wat zich in het veld af-
speelt.

Op zondag 4 mei, 11 mei, 18 mei 
of 25 mei kunnen belangstel-
lenden van 10.00 tot circa 12.30 
mee met de gidsen van Land-
schap Noord-Holland.
Scholekster, tureluur, rietzanger 
en rietgors zijn nog maar enkele 
van de soorten die regelmatig in 
de Eilandspolder gezien worden. 
Tijdens de vaarexcursie maakt 
men vaak een kleine wandeling 
door het Uilenbosje waar allerlei 
zangvogels te zien zijn en vooral 
horen. Het kenmerkende water-
valletje van de fitis en het geluid 

van de winterkoning of de tjif-
tjaf? De gidsen vertellen erover. 
Kinderen zijn ook welkom.
Verzamelen bij werkschuur de 
Molenaar aan de Oudelandse-
dijk 1a. Het is ten zuiden van het 
dorpje Driehuizen aan de ooste-
lijke kant van de Schermerring-
vaart. Aanmelden is noodzake-
lijk en kan bij de Informatie Win-
kel van Landschap Noord-Hol-
land, tel. 0251-362762. Omdat er 
gevaren wordt in een open boot, 
wordt aangeraden om warme 
kleding te dragen. De kosten be-
dragen 8,00 euro, beschermers 
5,50 euro en voor kinderen tot 
twaalf jaar 3,50 euro. 

Meer informatie en routebe-
schrijvingen is te vinden op 
www.landschapnoordholland.nl. 
Alle buitenactiviteiten in Noord-
Holland staan op www.natuur-
wegwijzer.nl.

WWW.CASTRICUM.NL


