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overdekt winkelhart castricum

Politie zoekt getuigen van 
ongeval op Koninginnedag
Bakkum - Donderdag om-
streeks 14.10 uur viel een 10-jari-
ge jongen uit Castricum van een 
speeltoestel op de Van der Mij-
leweg. De jongen kwam terecht 
op zijn hoofd en buik. Hij werd 
voor behandeling eerst overge-
bracht naar het Medisch Cen-
trum in Alkmaar. Hier werden 
een schedelbasisfractuur en een 
dubbele polsfractuur geconsta-
teerd. Het slachtoffer werd ver-
volgens overgebracht naar het 
Academisch Ziekenhuis in Am-
sterdam. Inmiddels is hij terug in 

het MCA en gaat het weer wat 
beter met hem. De jongen speel-
de op een soort stormbaan, een 
opblaasbaar speelattribuut. Aan 
het einde van de baan moesten 
de kinderen ongeveer drie me-
ter omhoog klimmen, waarna 
zij met een glijbaan naar bene-
den konden glijden. Het slacht-
offer viel echter vanaf het hoog-
ste punt naast de baan. De re-
den voor de val is niet bekend. 
De politie zoekt getuigen van het 
ongeval. De politie in Castricum 
is te bereiken op tel.: 0900-8844.

Noodkreet Limmen Ludiek
Limmen - Limmen Ludiek wil 
weer een uniek evenement or-
ganiseren, maar de kredietcrisis 
gooit roet in het eten. Het plan 
is om heel hoog te bouwen in 
2010, nog hoger dan de Limmer 
kerktoren. Aan energie en inzet 
is op dit moment geen gebrek, 
aan geld des te meer. “Als de be-
groting binnen nu en vier weken 
niet rondkomt, word alles afge-
blazen en is een voorbereiding 
van twee jaar en diverse toezeg-
gingen voor niets geweest’, aldus 
André Koopman die samen met 
zes anderen het bestuur vormt.  
“We hopen op een financieel 
wonder van 19.000,00 euro.“
Alles leek in kannen en krui-
ken, totdat de kredietcrisis om 
de hoek kwam kijken. De fond-
senwerving kwam abrupt tot stil-

stand en tot overmaat van ramp 
werden er afdelingen bij de inter-
nationale multinational gepriva-
tiseerd waardoor Limmen Ludiek 
een veel hoger bedrag moest 
betalen om het evenement naar 
Limmen te kunnen halen.

In juni 2005 behaalde Limmen 
Ludiek het Guinness Book of 
Records met een piramide van 
63.365 Bavaria bierkratten die 
in een weekend uit de grond 
werd gestampt. Limmen Ludiek 
heeft toen 19.000,00 euro weg-
geven aan zeven verenigingen, 
precies hetzelfde bedrag dat nu 
ontbreekt. 
Grote en kleine sponsoren wor-
den uitgenodigd te reageren via  
andre@limmenludiek.nl of tele-
fonisch:   06-51797160.

100.000 euro voor 1902 PV
Castricum - Bewoners van de 
Etty Hillesumstraat die meespe-
len met de Postcode Loterij zijn 
in de prijzen gevallen. 
Zij wonnen samen 100.000 euro. 
Verleden week woensdag was 

voor het eerst in de geschiedenis 
van de Postcode Loterij de trek-
king live op televisie te volgen. 
De postcodekanjer is gevallen in 
Emmeloord. Die gemeente is een 
aantal miljonairs rijker.

Bakkum - De Oranjemarkt in 
het centrum van Bakkum bood 
een ochtend lang ongecompli-
ceerde gezelligheid. Maar de 
feestelijke dag kreeg dit jaar 
een zwart randje. Karst T. wilde 
een aanslag plegen op de ko-
ninklijke familie die feest vierde 
in Apeldoorn. In totaal kwamen 
zeven mensen om. (Foto’s: Hetty 
Spaanderman).   

Oranje met 
zwart randje

S E L E C T W I N D O W S

Tel. 023 538 22 77

www.fijnerwonen.nl
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Castricum - Stichting Welzijn 
sector Vrijwilligers Centrale is 
op zoek naar vrijwilligers voor de 
volgende instelling: 
Na jaren zich met veel plezier te 
hebben ingezet was de huidi-
ge coördinator genoodzaakt de 
afdeling van het Rode Kruis in 
Castricum verlaten. Voor een en-
thousiast iemand die haar plaats  
wil innemen, bieden zij een vrij-
willigersplek waarbij men tege-
lijk een steentje bijdraagt aan 
de leefbaarheid van het dorp. In 
onze gemeente wordt door hen 
veel sociaal werk verricht, in de 
verzorgingshuizen worden we-
kelijks bijeenkomsten georgani-
seerd om de bewoners wat af-
wisseling te bezorgen. Voor een 
nieuwe coördinator, die deze 
vrijwilligers kan ondersteunen 
bieden zij een plezierige onder-
linge samenwerking en een in 
vele opzichten goede ondersteu-
ning. Wie interesse heeft in deze 
vacature of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers 
Centrale, Geesterduinweg 5. De 
openingstijden zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en ’s middags op 
afspraak, tel. 0251-656562. 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT
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KortWeg

Regio - Op zondag 10, 17 en 24 
mei van 10.00 tot circa 12.00 uur 
en op vrijdag 22 en 29 mei van 
19.00-21.00 uur kunnen belang-
stellenden mee met een vaarex-
cursie met de gidsen van Land-
schap Noord-Holland door de 
Eilandspolder. Tijdens de vaarex-
cursie wordt een kleine wande-
ling gemaakt door het geheim-
zinnige Uilenbosje waar van al-
les te zien en te horen is. Voor 
kinderen is deze tocht ook al-
tijd een belevenis. Verzamelen 
bij werkschuur de Molenaar aan 
de Oudelandsedijk 1a. Het is ten 
zuiden van het dorpje Driehui-
zen aan de oostelijke kant van 
de Schermerringvaart. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088 - 0064455. Deelnamekos-
ten: 9,50, beschermers 6,50 en 
kinderen tot twaalf jaar 4,50 eu-
ro. Meer informatie: www.land-
schapnoordholland.nl. Foto: ex-
cursieboot in Eilandspolder.

Vaarexcursie door 
de Eilandspolder

Regio - De Eilandspolder is op 
z’n mooist als in het voorjaar 
weidevogels zoals grutto, kie-
vit, scholekster en tureluur zich 
overal laten zien en horen. Ook 
andere broedvogels in dit oer-
Hollandse landschap met wei-
landen, waterlopen en rietzomen 
maken het tot een bijzondere 
plek om te bezoeken. Landschap 
Noord-Holland organiseert een 
boottocht om bezoekers van de 
bijzondere avond-sfeer in dit ge-
bied te laten genieten. 
Onderweg legt men ook nog 
even aan voor een korte wande-
ling door het geheimzinnige Ui-
lenbosje .
Deze bijzondere vaarexcursie is 
op vrijdag 15 mei en 5 juni van 
19.00 tot 21.00 uur. Verzamelen 
bij de werkschuur ‘De Molenaar’, 
Oudelandsdijk 1A in Driehuizen.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel. 088 - 0064455. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088 
- 0064455. Deelnamekosten: 
9,50, beschermers 6,50 en kin-
deren tot twaalf jaar 4,50 eu-
ro. Meer informatie: www.land-
schapnoordholland.nl. Foto: on-
dergaande zon in Eilandspolder 
door Paul ten Have.

Avondgeluiden bij 
ondergaande zon

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Nico Meijering. De 
uitzending is op 7 mei van 21.00 
uur tot 22.00 uur. Herhaling op 
zondag 10 mei van 12.00 uur tot 
13.00 uur.
Nico Meijering is advocaat van 
beroep. Hij heeft een praktijk in 
Amsterdam. Nico is bekend van 
de zaak van de Hells Angels in 
Amsterdam. Hij heeft in de straf-
zaak de Hells Angels verdedigd. 
Naast allerlei andere bekende 
strafpleiters is Meijering de rij-
zende ster binnen de Amster-
damse rechtspraak.
Waarom hij niet voor het spette-
rende Amsterdam kiest als zijn 
woonplaats, maar toch voor Cas-
tricum is een van de vragen die 
worden gesteld op 7 mei. Ook 
hoe hij in de advocatuur terecht 
is gekomen en andere zaken ko-
men aan bod. 
De uitzending is in stereo te be-
luisteren via de etherfrequentie 
105.0 FM en op twee kabelfre-
quenties namelijk 104.5 FM voor 
Bakkum & Castricum en 89.0FM 
voor Akersloot, Limmen & De 
Woude.

Nico Meijering in de 
‘100 van Castricum’

Akersloot - Bij het Cliëntenin-
formatiepunt kan eenieder te-
recht met vragen over welzijn, 
wonen, zorg en inkomen. Zo 
af en toe wordt een organisa-
tie uitgenodigd om uitleg te ge-
ven over hetgeen zij Akersloters 
heeft te bieden. Dit keer komt 
Stichting Welzijn Castricum naar 
Akersloot.
Wie meer informatie wil over het 
uitgebreide dienstenaanbod van 
deze Stichting kan langskomen 
op woensdagmiddag 13 en 20 
mei tussen 14.30 – 16.30 uur bij 
het Cliënteninformatiepunt in de 
bibliotheek, Rembrandtsingel 1.  
Op deze middagen is informatie 
te verkrijgen over bijvoorbeeld 
de Klussenbank, Alarmering, de 
Probeer PC, Gilde SamenSpraak, 
recreatieve activiteiten of  vrijwil-
ligerswerk. Natuurlijk kan men 
ook bellen tijdens deze ope-
ningstijden tel. 06-57272559.

Stichting Welzijn in 
de Clip Akersloot

Castricum - AfriCultuur, een or-
ganisatie waar men terecht kan 
voor Afrikaanse dans -en percus-
sielessen en workshops, organi-
seert op zaterdag 9 mei een dag 
vol Afrikaanse cultuur in OBS De 
Klimop, Rooseveltlaan 1.
Om 14.00 uur gaat men van start 
met een twee-uur-durende haar-
workshop. Deze workshop is ge-
schikt voor mensen die de tech-
niek van de ‘cornrows’ (invlech-
ten) al onder de knie hebben. 
Van 16.00 tot 18.00 uur is de eer-
ste percussie workshop: djembé 
onder leiding van masterdrum-
mer Ousmane Sylla uit Guinée. 
Van 18.00 tot 19:00 uur kan men 
genieten van een Afrikaanse 
maaltijd, welke wordt gevolgd 
door een doundoun workshop 
van 19.00 tot 21:00 uur. 
Inschrijven voor de workshops 
en maaltijd is noodzakelijk en in-
strumenten kunnen worden ge-
huurd. 
Ook kan men bij AfriCultuur te-
recht voor wekelijkse djembéles-
sen voor beginners en half-ge-
vorderden. 
Voor meer informatie en inschrij-
vingen: e.hos@hetnet.nl of 06-25 
200 120.

Afrikaans muziek- 
en cultuurfestival

Akersloot - Donderdag 7 mei is 
er weer een doordeweekse wan-
deling. Het vertrek is om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/ 
hoek Raadhuisweg. Belangstel-
lenden zijn welkom. Voor inlich-
tingen: Tinie Leijen 0251315137 
of Cock Snijder 0251313956 .

Amak wandelt

Limmen - Op 14 mei is de laat-
ste themamiddag van het sei-
zoen, zoals gebruikelijk in de 
Vredeburg, aanvangstijd 14.00 
uur. In november 2006 heeft Lia 
Vriend voor de KBO-Limmen een 
presentatie gehouden over de 
landschappelijke ontwikkelingen 
in en rond Limmen. Lia zal nu de 
nadruk leggen op de landschap-
pelijke ontwikkelingen van de 
laatste 1000 jaar, waarbij het wa-
terbeheer een belangrijke plaats 
inneemt. Tijdens de lezing ko-
men ook wat waterplannen voor 
de toekomst van de directe leef-
omgeving aan de orde. (Zie ook 
www:ontdeknoordholland.nl )
De themamiddag behoort tot de 
serie, georganiseerd door de ac-
tiviteitencommissie KBO Lim-
men. Senioren uit Limmen en 
omgeving zijn welkom.

Lia Vriend geeft 
een lezing bij KBO

Regio - Tijdens het zwemsei-
zoen (1 mei tot 1 oktober) con-
troleren de waterschappen en 
Rijkswaterstaat om de week de 
waterkwaliteit op de officiële 
zwemlocaties. 
De Provincie Noord-Holland 
houdt toezicht op de hygiëne 
en veiligheid van de zwemloca-
ties, en geeft een waarschuwing 
of zwemverbod af als de water-
kwaliteitsmetingen daar aanlei-
ding toe geven. Tijdens de wa-
terkwaliteitscontroles wordt ge-
keken naar de aanwezigheid 
van parasieten en bacteriën. Op 
www.noord-holland.nl is gemak-
kelijk en snel actuele informa-
tie over de kwaliteit en veiligheid 
van zwemlocaties in Noord-Hol-
land te vinden. 
Op de site staat een overzichts-
kaart met alle gecontroleerde 
zwemlocaties. Ook de zwemwa-
tertelefoon (0800-9986734) biedt 
actuele informatie over de kwali-
teit van het zwemwater. 

Zwemseizoen weer 
van start gegaan

Castricum - Op zaterdag 9 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur verkoopt 
Unicef kaarten en cadeaus voor 
de ingang van Albert Heijn in 
winkelcentrum Geesterduin. 

Unicef verkoop

Egmond-Binnen - Op zater-
dag 30 mei houdt de Benedictij-
ner pater Anselm Grün OSB om 
14.00 uur in de kerk van de St.- 
Adelbertabdij een voordracht. 
De inleiding is in het Duits.
Aanleiding voor deze bijzondere 
bijeenkomst is het feit dat broe-
der Gerard Mathijsen OSB op de 
bovengenoemde datum 25 jaar 
de abdij leidt als abt.
Pater Anselm Grün is monnik 
van de Benedictijner abdij van 
Münsterschwarzach.
De toegangsprijs bedraagt 
10,00 euro. Voor meer informa-
tie en aanmelding: www.abdijva-
negmond.nl.

Anselm Grün in de 
St. Adelbertabdij

Heiloo - Het maandelijkse Hip-
Hop event in Poppodium BukBuk 
in Heiloo gepresenteerd door 
BumrushRadio belooft net als 
voorgaande avonden ook deze 
zaterdag weer een spektakel te 
worden. Met twee duo’s die op-
treden en een dj die precies weet 
wat het publiek wil horen moet 
dit wel goedkomen. ‘Gewaar-
schuwd Man’ zal de spits afbij-
ten. ‘Mc Sncie’ zorgt voor door-
dachte, soms vreemde maar al-
tijd weloverwogen teksten die 
ondersteunt worden door de 
producties van ‘Volle Maan’. Het 
duo ‘Dinamiek’ sluit hier qua for-
mule naadloos op aan. De twee 
leden van de groep ‘Robotix’ ge-
naamd ‘Millenium Miek’ (rap-
per) en ‘Minister Di’ (producer/
rapper) (laatstgenoemde ook-
wel bekend als October Chabli-
ski) zijn al sinds begin jaren 90 
actief in de HipHopcultuur.  De 
avond wordt aangevuld door ‘dj-
Midnight’, bekend van zijn weke-
lijkse HipHop radioshow Bum-
rushRadio. Start om 21.00 uur en 
de entree bedraagt 4,00 euro.

Hiphop in Buk Buk

Alkmaar - ’t Praethuys is een 
ontmoetingshuis voor men-
sen met kanker en hun naasten. 
Donderdag 7 mei is de maan-
delijkse inloopavond voor nabe-
staanden van 19.30 - 21.30 uur. 
Wie een partner heeft verloren 
en graag eens wil praten met 
mensen die hetzelfde meege-
maakt hebben is welkom. Dins-
dag 12 mei is er de inloopavond 
voor vrouwen met borstkanker. 
Deze avond is voor álle vrou-
wen die te maken hebben (ge-
had) met borstkanker. De start is 
om 19.30 uur. Doel van de avond 
is informatie, (h)erkenning en 
het uitwisselen van ervaringen. 
Men hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden. Meer informatie: 
’t Praethuys, 072-5113644 of in-
fo@praethuys.nl.

Maandelijkse inloop-
avond ‘t Praethuys

Tips voor 

de redactie?

Mail ze naar 

info@castricummer.nl
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Van fiets beroofd
Castricum - Vrijdagmorgen 
deed een 17-jarige jongen uit 
Castricum aangifte van diefstal 
van zijn fiets. De diefstal vond 
plaats op vrijdagmorgen om-
streeks 2.15 uur op de Burge-
meester Mooijstraat. Een onder-
zoek in de directe omgeving le-
verde twee verdachten op.
De jongen liep samen met een 
vriend naar de plaats waar zij 
hun fietsen hadden geparkeerd. 
De fiets van de vriend bleek er 
niet meer te staan, zodat ze be-
sloten samen op de fiets van het 
slachtoffer naar huis te gaan. Op 

Castricum - Donderdagmorgen 
om 2.20 uur raakte een 24-jari-
ge Castricummer gewond toen 
hij door een glas werd getroffen 
in een café op de Dorpsstraat. 
Het slachtoffer werd kort daar-
voor lastig gevallen door een 25-
jarige plaatsgenoot. Nadat het 

Glas in gezicht

Manege Schimmelkroft 
huldigt eigen koningin  
Castricum - Greti den Tonkelaar  
uit Castricum is op Koninginne-
dag gehuldigd met een lintje van 
Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft in Heemskerk. 
Greti werd die dag 80 jaar en 
doet sinds 1995 vrijwilligerswerk 
op de manege. In 1976 is zij met 
paardrijden begonnen, vanwege 
een paardrijvakantie in Frank-
rijk. Samen met haar drie zoons 
is ze les gaan nemen bij manege 
Bush in Zaandam. 
In 1977 is ze gaan rijden op de 
Schimmelkroft, vanwege de mo-
gelijkheden om mooie buitenrit-
ten te maken, samen met onder 
meer Tiny Middelburg. Hinder-
nissen en een rengalop over het 
strand werden niet geschuwd.
Vanaf 1986 heeft zij samen met 
haar zoon een eigen paard. Af 

en toe rijdt ze zelf en Janta Duin 
brengt hun huidige paard Las 
Palma uit op wedstrijden. 
Wim en Linda van Bergenhene-
gouwen van de Schimmelkroft 
kennen Greti als een enthousi-
aste vrijwilligster, zowel op stal 
als in de foyer, bijvoorbeeld het 
opnemen van de telefoon, kof-
fie schenken op maandagoch-
tend als de kinderen van Helio-
mare komen rijden. Later heeft 
zij de organisatie van de wed-
strijden op zich genomen, uiter-
aard in samenwerking met vele 
andere vrijwilligers.
Vele kinderen en ouders uit 
Heemskerk en omgeving zullen 
Greti kennen van de druk be-
zochte zondagen als er dres-
suurwedstrijden worden gehou-
den.

Castricum - Dinsdagavond 
rond 19.45 uur moest een 34-ja-
rige Alkmaarder zijn rijbewijs in-
leveren en hij kreeg een proces-

Alcoholcontrole

dat moment werden ze benaderd 
door drie jongen, waarvan twee 
probeerden hen de fiets afhan-
dig te maken. Aanvankelijk lukte 
dit niet, maar nadat het slachtof-
fer hard in zijn gezicht was ge-
stompt, konden de dieven er 
met de fiets vandoor gaan. Het 
slachtoffer waarschuwde di-
rect de politie die de directe om-
geving afzocht. Hierbij werden 
twee van de drie verdachten 
aangehouden. Het ging om een 
17-jarige jongen uit Eefde en een 
eveneens 17-jarige jongen uit 
Heemskerk. Zij werden voor ver-
hoor overgebracht naar het poli-
tiebureau.

slachtoffer hier iets van gezegd 
had, deed de verdachte een stap 
achteruit en gooide met kracht 
een glas in het gezicht van het 
slachtoffer. Het glas spatte op de 
kin van het slachtoffer uiteen en 
zorgde voor een diepe wond. De 
gewaarschuwde politie kon de 
verdachte ter plaatse aanhou-
den.

verbaal. De man reed in een per-
sonenauto toen hij op de Hee-
reweg gecontroleerd werd. Hij 
bleek alcohol te hebben gebruikt. 
Hij blies 760 ug/l, drieënhalf keer 
het toegestane maximum. 

Programma 7 mei t/m 13 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Angels & Demons” 

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur 
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

“Gran Torino” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00  & 21.30 uur
zondag 20.00 uur
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Wolverine” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Limo”

woensdag 14.00 uur 
“Coraline 3D” (OV)

Gran Torino, ijzersterke 
rol voor Clint Eastwood
Het leven van de gepensioneer-
de monteur Walt Kowalski (Clint 
Eastwood) bestaat uit doe-het-
zelven, bier drinken en de maan-
delijkse knipbeurt bij de kapper. 
Hij is een verbitterde veteraan 
van de Koreaanse oorlog die zijn 
M-1-geweer nog altijd schoon-
maakt en in de aanslag houdt. 
En behalve zijn hond Daisy ver-
trouwt hij niemand genoeg om 
zijn zonden tegen op te biech-
ten. Zijn buren zijn allemaal ver-
huisd of overleden. De nieuwe 
buren zijn immigranten 

uit Hmong waar hij een gruwe-
lijke hekel aan heeft. Wanneer 
echter één van hen zijn prachti-
ge Gran Torino wil stelen, wordt 
hij tegen wil en dank de held van 
de buurt. 
De zoveelste in een lange reeks 
vier-sterren Eastwoodfilms. De 
regisseur heeft zichzelf voor de 
laatste keer een hoofdrol ge-
gund. Eastwood steekt uitvoe-
rig de draak met zijn Dirty Harry-
imago, zonder dat het ook maar 
een moment ongepast of ge-
zocht lijkt.

Angels and Demons; 
thriller met Tom Hanks
Wanneer Langdon (Tom Hanks) 
erachter komt dat een eeuwen-
oud geheim broederschap de 
machtigste ondergrondse orga-
nisatie uit de geschiedenis, weer 
actief is geworden, wordt hij ge-
confronteerd met een dreiging 
die de ondergang kan beteke-
nen van de aartsvijand van de-
ze geheime organisatie: de ka-
tholieke kerk. Als Langdon ont-
dekt dat de Illuminati een tijd-
bom hebben geactiveerd, vliegt 
hij naar Rome. Daar bundelen hij 

en Vittoria Vetra, een beeldscho-
ne en mysterieuze Italiaanse we-
tenschapster, hun krachten. Ze 
beginnen aan een ware jacht 
vol actie die hen door verzegel-
de grafkelders, gevaarlijke cata-
comben en verlaten kathedralen 
voert, en ze komen zelfs in het 
hart van de meest geheime ker-
ker op aarde. Langdon en Vetra 
volgen een 400 jaar oud symbo-
lenspoor uit de oudheid dat voor 
het Vaticaan de enige hoop op 
redding is. 

Beach Cruisers actief Bakkum - Selfa, Monique, Pris-
cilla en Manon doen mee aan 
The Oxfam Novib Trailwalker. 
Doel is om sponsorgeld te ver-
zamelen voor schoolkinderen in 
Mali, Afrika Dankzij het span-
doek met de tekst ‘The Beach 
Cruisers lopen 100 km voor de 
schoolkinderen in Mali’ wisten 
bezoekers van de Oranjemarkt in 
Bakkum dat de opbrengst van de 
verkoop van allerlei spullen ten 
goede zou komen aan het goe-
de doel. Selfa: “We hebben 620 
euro opgehaald! Hiermee heb-
ben we ons streefbedrag van 
3.000,- euro overschreden en 
is onze deelname in ieder geval 
gegarandeerd.” Tijdens de mid-
zomernacht loopt het team non-
stop 100 kilometer over de Velu-
we voor het goede doel, binnen 
dertig uur. Kijk ook op www.trail-
walker.nl/teamoverzicht.
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Daan Kuijs bereikt met een sliding het derde honk in de derde inning, 
niet veel later scoort hij de 0-4. (Foto: Jeroen de Ruijter)

Honkballers van Red Stars 
geven zege op valreep weg
Castricum – In een zinderende 
en slopende wedstrijd, heeft Red 
Stars Vitesse op de valreep een 
mooie overwinning weggegeven. 
Ondanks een 8-11 voorsprong in 
de uitwedstrijd bij Sparks, ging 
de wedstrijd met 12-11 verloren. 
De kraker in Haarlem had een 
zeer afwisselend karakter. 
Red Stars bouwde in de eerste 
drie innings zorgvuldig een 0-5 

voorsprong op, mede dankzij ge-
richt slagwerk van Maarten de 
Ruijter, die een goede dag had 
met maar liefst vier honkslagen 
van de in totaal tien Castricumse 
hits. Desondanks kwam Sparks 
langszij en zette in de vijfde in-
ning 8-5 op het scorebord. 

Werpers
Reden voor coach Daan Kuij-

per om veelvuldig van pitcher 
te wisselen. Voor het eerst in tij-
den gebruikte hij vier werpers in 
een competitiewedstrijd, die het 
op drie innings na steeds droog 
hielden. 

Red Stars leek ongeschonden 
uit de strijd te komen toen, me-
de dankzij drie binnengeslagen 
punten van Jasper van Schoor, in 
de zesde inning zes spelers over 
de thuisplaat kwamen: 8-11.

In de allerlaatste inning, met al 
twee uit, sloeg Sparks gena-
deloos toe. Onder meer door-
dat rechtsvelder Sander van Lu-
beck twee simpele vangkansen, 
en daarmee de beslissing van de 
wedstrijd, niet benutte. Sparks 
deed dat wel en scoorde vier-
maal.

Zuur
“Een heel zuur einde, zeker om-
dat iedereen ruim drie uur lang 
keihard werkte voor een goed 
resultaat”, zei Kuijper teleurge-
steld na afloop. 
“Het dubbeltje had net zo goed 
de andere kant op kunnen val-
len. Dat toont wel aan hoe zeer 
de teams aan elkaar gewaagd 
zijn in deze klasse. Zo zijn wij 
momenteel de enige die nog niet 
verloren hebben van de nummer 
één, The Bears.”

Red Stars Vitesse speelt zondag 
10 mei thuis, om 14.00 uur tegen 
Alcmaria Victrix.

Forse nederlaag voor 
Vitesse ’22 tegen SVW
Castricum – Afgelopen zondag 
moest Vitesse opdraven voor de 
laatste competitiewedstrijd van 
het seizoen. Een wedstrijd waar 
voor de Castricummers niks 
meer op het spel stond, wat ook 
te zien was in de ongebruikelijke 
opstelling. SVW moest daaren-
tegen winnen om de nacompe-
titie te behalen en deed dit ook, 
al dan niet door het matige op-
treden van de arbiter.
De openingsfase was gelijkop-
gaand en het ontbrak bei-
de ploegen vooral aan de goe-
de eindpass. Toch was de eerste 
echt geslaagde combinatie van 
SVW gelijk raak. Na een mooie 
aanval punterde de opkomende 
middenvelder raak: 0-1. 
Het spelbeeld veranderde niet en 
vijf minuten later was het Robin 
Bakker, die na voorbereidend 
werk de gelijkmaker kon binnen 
tikken. 
De wedstrijd kabbelde zich 
voort, maar vlak voor rust dwar-
relde een voorzet van SVW-aan-
valler Wijdenbosch richting doel, 
waarna Bart v.d. Meer de bal 30 
centimeter voor de lijn wegwerk-
te.  De scheidsrechter die zich 
op ongeveer twintig meter van 
het doel bevond, zag echter aan-
leiding om een doelpunt toe te 
kennen, waardoor de bezoekers 

met een 1-2 voorsprong gingen 
rusten.
Na rust kreeg SVW al snel de 
kans om de score uit te brei-
den, toen spits De Bruijn op de 
paal kopte. Ook aan de andere 
kant ging Bakker alleen op het 
doel af, maar de grillige speler 
schoot in het zijnet. Een cruciaal 
moment in de wedstrijd was het 
onregelementair neerhalen van 
Tanno v.d. Berghe in het straf-
schopgebied van SVW. Norma-
liter een rode kaart plus penal-
ty, maar de scheidsrechter wuif-
de het weg. 
Daarentegen volgde er wel een 
rode kaart en een strafschop 
voor SVW, toen Sander Blan-
kendaal rood kreeg na natrap-
pen op aanvoerder De Wit. De-
ze strafschop werd benut door 
De Bruijn, waarna met elf tegen 
tien de wedstrijd was gespeeld. 
Even later kon Wijdenbosch ook 
voor de 1-4 aantekenen, nadat 
het buitenspelsignaal van de Vi-
tesse-grensrechter niet werd ge-
honoreerd. 
Een forse nederlaag dus met een 
grote rol voor de matige leids-
man. Vitesse kan zich gaan rich-
ten op de nacompetitie met hun 
sterkste opstelling, waarbij vol-
gende week Koninklijke HFC de 
tegenstander zal zijn.

zondag a.s. 14.00 uur
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ADO ’20
De laatste van het seizoen: AFC
Nog één wedstrijd te gaan op de Vlotter 
in deze competitie. ADO moet nog één 
keer alle registers opentrekken voor een 
maximaal resultaat. De Heemskerkers 
krijgen in het laatste duel te maken met 
het aloude AFC. 

De Amsterdammers zullen gebrand zijn 
op een goed resultaat. De club werd dit 
seizoen onder leiding van ‘kampioenen-
maker’ Cor ten Bosch in staat geacht 
om een gooi te gaan doen naar de titel. 
Na een aarzelend begin van de compe-
titie leek AFC deze jaargang na 31 jaar 
hoofdklasse eindelijk aan die verwach-
ting te gaan voldoen. Westlandia nam 
van meet af aan de leiding in de compe-
titie en voerde de ranglijst lange tijd aan, 
op afstand gevolgd door AFC. Totdat de 
club uit Naaldwijk eind januari tegen een 
thuisnederlaag aanliep, tegen … ADO. 
Toen mocht AFC met een gelijk pun-
tenaantal als Westlandia, maar met een 
wedstrijd minder gespeeld, zich koploper 
noemen. Een positie die zij precies twee 
competitieronden vasthielden. Toen her-
overde Westlandia die plek. Vervolgens 
‘raakten de Amsterdammers zes punten 
kwijt’, door het wegvallen van Türkiyem-
spor, hetgeen voor veel zak en as zorgde 
in Amsterdam-Zuid. Maar AFC herpakte 
zich en zette weer koers naar een plaats 
bij de kanshebbers. Maar ja, toen kwam 
ADO op bezoek, en beroofde de elite-
club van zijn illusies met een klinkende 
3-1 overwinning. Het was één van de 
beste, zo niet dé beste wedstrijd van de 
Heemskerkers van dit seizoen. Commen-
taren van Amsterdamse kant hadden het 

overwegend over een zwakke vertoning 
van de thuisploeg, maar daarmee deden 
ze ADO te kort. In ieder geval was heel 
AFC in mineur omdat de kleine kans op 
de titel nu wel vervlogen werd geacht. 
De selectie van Ten Bosch kan zondag bij 
een positief resultaat in de eindstand op 
de derde plaats eindigen. Haaglandia en 
Argon moeten dan steken laten vallen. 
Daarnaast zal men zich willen revanche-
ren voor het resultaat op Goed Genoeg. 
Voor ADO staat alleen de eer op het spel. 
Een overwinning zal geen plaats winst 
opleveren. Maar AFC heeft het op de 
Vlotter per definitie moeilijk. Er mag een 
levendige wedstrijd worden verwacht. 
Het is de laatste wedstrijd op het ‘echte 
gras’ op de Vlotter. Volgend seizoen ligt 
er een mat van kunstgras. 
Er werd nog nooit een duel ADO-AFC 
afgesloten met 0-0. Kan ADO de periode 
van ‘echt gras’ in stijl afsluiten? U kunt 
het zondag zelf gaan zien, maar denk er 
om: de wedstrijd begint om twee uur! 

Kampioenenmaker, maar nu even niet
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Tulpenkaarten voor het goede doel

Lofwaardig initiatief van 
Tineke Kramer-Pijnappel
Limmen - Tineke Kramer-Pijn-
appel is geen onbekende van 
de Hortus Bulborum in Limmen, 
noch in de regio. Vorig jaar gaf 
ze in het kader van het kunst-
op-sokkelplan in de gemeente 
CAL (Castricum-Akersloot-Lim-
men) een markante bronzen tul-
penbol in bruikleen aan de mu-
seale tuin. Het kunstwerk heeft 
een prominente plek gekregen 
op het gazonnetje bij het entree-
huisje. Daardoor kunnen pas-
santen het kunstwerk het he-
le jaar door zien zowel vanaf de 
parkeerplaats bij de tuin als van-
uit het kerkhof.
De Limmense kunstenares laat 
zich regelmatig inspireren door 
dit wereldberoemde voorjaars-
bolgewas. In verschillende ma-
terialen, zowel driedimensio-
naal als in het platte vlak. Deze 
keer was er een minder plezieri-
ge aanleiding. Vorig jaar werd ze 
getroffen door kanker. Ze is in-
middels weer behoorlijk op de 
been. Tijdens haar ziekte heeft 
ze veel steun gehad van de stich-
ting Pink Ribbon. Deze organisa-
tie geeft voorlichting, stimuleert 
onderzoek en ondersteunt vrou-
wen met borstkanker. Wat zou er 
mooier zijn dan een tulp naar de-
ze stichting te noemen? En de-
ze vervolgens te tekenen en te 
schilderen waarbij de opbrengst 
van de kunstwerken ten goede 
komen aan de stichting.
Samen met het Internationaal 
Bloembollencentrum ging ze op 
zoek naar een tulp die zou vol-
doen. Het werd een dieproze Tri-
omf-tulp. Nadat er twee kwe-

kers in Nederland waren gevon-
den die over voldoende hoeveel-
heden tulpen beschikten, Mas-
tenbroek in Goeree-Overflakkee 
en Timmer in Venhuizen, kon de 
tulp ‘Pink Ribbon’ vorig jaar okto-
ber ten doop worden gehouden. 
Ze vereeuwigde de tulp op di-
verse manieren met verschillen-
de technieken. Zowel in olieverf 
als in botanische tekening (een 
vorm van fijntekenen waarbij de 
details haarfijn tot hun recht ko-
men). Om de afbeeldingen van 
deze bijzondere tulp ook een-
voudig onder de aandacht van 
het grote publiek te brengen, be-
sloot ze een reeks van zes dub-
bele wenskaarten op A5 formaat 
te vervaardigen. Alle voorzien 
van een tulpencompositie, so-
litair dan wel in een groep. De 
netto-opbrengst van de kaart-
verkoop gaat naar de Pink Rib-
bon stichting. De kaart kost in-
clusief enveloppe 2,50 euro en is 
onder meer te koop bij de Hor-
tus Bulborum aan de Limmense 
Zuidkerkenlaan (zo lang de tuin 
nog open is). Daarnaast zijn de 
afbeeldingen op groter formaat 
in andere uitvoeringen verkrijg-
baar zoals in giclé (een profes-
sionele print op canvas of luxe 
papier). Tineke Pijnappel hoopt 
het aantal verkooppunten snel 
te kunnen uitbreiden. Wie geïn-
teresseerd is in het Pink Ribbon-
kaartenproject kan met haar 
contact opnemen via tel. 072 505 
18 25 of een bezoekje brengen 
aan het atelier aan Rijksweg 176 
in Limmen (Noord-Holland). Fo-
to: Maarten Arends.

Met Dijk en Duin
actief de natuur in
Castricum - Een vogelwandel-
tocht, een gps-wandeltocht, een 
waterbron slaan, een bomen- en 
een insectenwandeltocht zijn ac-
tiviteiten die Dijk en Duin organi-
seert in mei en begin juni vanwe-
ge het 100-jarig bestaan van de 
locatie Duin en Bosch in Castri-
cum. Deelname staat open voor 
iedereen. Na een instructie over 
de werking van een global po-
sitioning system start een twee 
uur durende gps wandeltocht op 
15 mei om 16.30 uur. Verzamelen 
bij het lescentrum (volg de bor-
den) op de locatie Castricum. Op 
dinsdag 19 mei wordt op het ter-
rein van Dijk en Duin een water-

bron geslagen. Verzamelen om 
16.00 uur bij het Oude Theehuys 
op de locatie Castricum. Water 
én koffie na afloop. Een mede-
werker van Landschap Noord-
Holland maakt een bomenwan-
deltocht van ongeveer 1,5 uur. 
Verzamelen op 20 mei om 18.30 
uur bij de plantenkas. Insecten 
bekijken kan op donderdag 4 ju-
ni. Om 18.30 uur start de onge-
veer 1,5 uur durende wandeling 
vanaf de plantenkas onder lei-
ding van een PWN-medewerker. 
Meer informatie en een actueel 
overzicht van alle jubileumactivi-
teiten staat onder Actueel op de 
website van Dijk en Duin. 
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Gezocht: coördinator 
buitenlands hulpproject
Regio - Sinds 2005 ondersteunt 
het district Noord-Kennemerland 
van het Nederlandse Rode Kruis 
financieel de activiteiten van de 
zusterorganisatie in Naryn, Kyr-
gyzstan. 
Sommige ouderen moeten rond-
komen van omgerekend 7,00 eu-
ro per maand. Vanuit de overheid 
zijn geen voorzieningen. Daarom 
is het runnen van een bejaar-
dentehuis voor deze groep men-
sen één van de activiteiten die de 
plaatselijke Rode Halve Maanbe-

Een heel landschap voor moeder

Castricum - Bij Lijstenatelier 
André Weda zijn nu giclee te 
koop met afbeeldingen van Ma-
rius van Dokkum, koeien van 
Theo Onnes en landschappen 
van Dinie Boogaart. Speciaal 
voor Moederdag zijn deze kunst-
werken ingekocht, om zo te kun-

nen voldoen aan de stijgende 
vraag naar andere cadeaus dan 
het bekende parfum of de bos 
bloemen. “Ondanks de crisis wil-
len mensen hun huis blijven ver-
fraaien en wat is nu leuker dan 
je interieur opvrolijken met een 
mooi, betaalbaar, kunstwerk?”, 
aldus André Weda. “Een giclée is 
hiervoor uitermate geschikt. Het 
is een afbeelding gemaakt met 

een speciale printer, op doek, 
die ingelijst in bijvoorbeeld een 
fraaie baklijst een goed alterna-
tief is voor een origineel schilde-
rij. Naast de nu ingekochte gi-
clées, is het mogelijk een afbeel-
ding uit één van de vele giclée-
boeken te selecteren, die vervol-
gens in diverse maten besteld 
kan worden. Dit maakt het heel 
makkelijk een cadeau te vin-
den dat passend is qua smaak 
en qua afmeting. Geef je moeder 
voor Moederdag eens een heel 
landschap in plaats van een bos 
bloemen!”
Uiteraard kan Lijstenatelier An-
dré Weda ook een eigen kunst-
werk vakkundig inlijsten. Lijste-
natelier André Weda is gevestigd 
aan de Torenstraat 38 in Castri-
cum. 

De VrijeLijst kust nieuwe 
leden: speeddate in Stayokay
Castricum - “De VrijeLijst kust 
nieuwe leden.” Met een verleide-
lijke, kussende mond tussen de 
grafisch vormgegeven kernen 
Castricum, Akersloot, Limmen 
en De Woude, een ontwerp van 
Fleur Witte, heeft De VrijeLijst de 
toon naar de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 gezet. Ron de 
Haan: “Een positieve, verleidelij-
ke campagne moet de partij in 
maart 2010 verkiezingswinst be-
zorgen.” De campagne begint 
zondagmiddag 17 mei met een 
speeddate voor nieuwe talen-
ten in Stayokay, Heereweg 84 in 
Bakkum-Noord.
Op de kennismaking kunnen in-
woners van de dorpen Castri-

cum, Akersloot en Limmen vrij 
inlopen en korte flitsgesprekken 
van telkens tien minuten voeren 
met leden van de partij, onder 
wie de gemeenteraadsleden Ron 
de Haan en Marian Bleijendaal. 
De speeddate wordt ingeleid en 
aan elkaar gepraat door Jurgen 
van der Heijden.
De Haan: “De speeddate moet 
duidelijk maken of de partij zich 
kan vernieuwen en versterken 
met talenten die passen in de 
cultuur van De VrijeLijst, en die 
hieraan ook zelf iets willen toe-
voegen. De partij hoopt dat er 
op de speeddate vooral een klik 
komt met inwoners vanaf 18 jaar 
die voor De VrijeLijst gemeente-

raadslid willen zijn. De VrijeLijst 
onderscheidt zich in de gemeen-
teraad van Castricum met visies 
op economie, kunst en cultuur, 
huisvesting en recreatie en toe-
risme. Drie jaar geleden baar-
de  de partij opzien met de film 
‘Kijk naar je eigen (dorp)’ die bij 
de oprichting van de partij in bi-
oscoop Corso in première ging. 
De verbindende leus voor de po-
litiek in Castricum was toen ‘Het 
kan wél’, besluit De Haan. 
De speeddate in Stayokay start 
17 mei om 16.00 uur.

PvdA vindt het verdwijnen 
consultatiebus onacceptabel
Castricum - Petra Nordholt 
heeft namens de PvdA vragen 
gesteld aan de voorzitter van de 
raad, burgemeester A. Emmens-
Knol over het voortbestaan van 
de consultatiebureaus na 1 juni 
2009. Nordholt: “Eerder gestel-
de vragen door de PvdA over het 
opheffen van de consultatiebus 
in Akersloot konden niet worden 
beantwoord. Ondertussen weten 
we dat de GGD het voornemen 
heeft om per 1 juni de consulta-
tiebus, en dus de baby- en peu-
terzorg, in zowel Akersloot als in 
Limmen stop te zetten. De GGD 
heeft circa acht jaar geleden om 
financiële redenen de perma-
nente consultatiebureaus opge-

heven en de consultatiebus ge-
introduceerd. Deze alternatie-
ve voorziening dreigt nu ook vol-
ledig verloren te gaan. De PvdA 
vindt dat onacceptabel. Daarom 
willen wij weten of de gemeen-
te vooraf is geconsulteerd over 
deze maatregel en of zij, net als 
de PvdA, vindt dat deze voorzie-
ning in de kernen dient te wor-
den behouden. Daarnaast vra-
gen wij ons af of het college het 
acceptabel vindt voor jonge ou-
ders/verzorgers om naar Castri-
cum af te moeten reizen voor het 
verkrijgen van deze faciliteiten 
en of zij nog invloed uit zal oefe-
nen om deze maatregel een halt 
toe te roepen.” 

Fractie Glass biedt digitale invloed
Castricum - De eenpersoons-
fractie Glass heeft een eigen 
website geopend waarop inwo-
ners van Castricum, voorafgaan-
de aan de raadscarrousels en de 
raadsvergadering, een beargu-
menteerde mening kunnen ge-
ven over onderwerpen. Glass: 

“In feite nodigt de fractie alle in-
woners uit om toe te treden tot 
de digitale schaduwfractie. Een 
laagdrempelige mogelijkheid om 
meer directe invloed te kunnen 
uitoefenen op de besluitvorming 
in de gemeenteraad.” Het adres 
is www.robglass.nl.

Echtpaar 60 in plaats van 
bijna 65 jaar getrouwd 
Bakkum - De oplettende lezer 
had het natuurlijk meteen door; 
het echtpaar Van der Hoeff was 
op 5 mei 60 jaar getrouwd in 

plaats van bijna 65 jaar zoals ver-
leden week in de kop van het ar-
tikel was te lezen! Het echtpaar 
trouwde op 5 mei 1949. Excuus. 

weging op zich heeft  genomen. 
Verder wordt basisgezondheids-
zorg voor de allerarmsten gebo-
den, jeugdactiviteiten, EHBO, het 
ondersteunen van weeshuizen et 
cetera. 
Het Rode Kruis is nu op zoek 
naar iemand met organisatieta-
lent die hier in Nederland fond-
senwervende activiteiten ten ba-
te van het Narynproject wil op-
zetten en begeleiden. Bel voor 
meer informatie Angelika Kor-
ving, tel.: 072 5053045. 

Akersloot - Een gids van Land-
schap Noord-Holland verzorgt 
op de zondagen 10, 17 en 24 
mei van 10.00-12.00 uur bij-
zondere wandelexcursies door 
de Hempolder bij Akersloot. 
De groep wandelt in ongeveer 
twee uur een route van vier ki-
lometer. Eerst wordt de vogel-
kijkhut bezocht, daarna gaat de 
groep dwars door de polder naar 
de dijk. Bij slecht weer wordt de 
route aangepast. Vooral weide-
vogels als grutto en kievit broe-
den hier. Inmiddels hebben ze 
jongen die ze fel verdedigen te-
gen de bruine kiekendief die ook 

in deze omgeving broedt. Ge-
adviseerd wordt om waterdicht 
schoeisel te dragen en een ver-
rekijker mee te nemen. Verzame-
len bij de werkschuur de Dod-
de, Hemweg 1 in Akersloot, vlak-
bij het gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088 
- 0064455. De kosten bedragen 
5,50 euro, Beschermers beta-
len 3,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 2,50 euro. Meer informatie: 
www.landschapnoordholland.nl 
en www.natuurwegwijzer.nl. 

Vogelexcursies in Hempolder

Weidevogeltelling, 
groter dan ooit
Regio - Dit voorjaar worden in 
Noord-Holland grootschalige 
weidevogeltellingen uitgevoerd. 
In totaal wordt op maar liefst 
54.000 ha weiland en bouwland 
geteld hoeveel grutto’s, kieviten, 
tureluurs en andere weidevogels 
er nestelen. 
Dit is de grootste telling die ooit 
in Noord-Holland is georgani-
seerd. Op een deel van de opper-
vlakte is de telling verplicht van-
wege een subsidieregeling. Het 
onderzoek levert informatie De 
analyse van deze grootschalige 
telling vindt plaats in de herfst en 
wordt gebruikt voor toekomstig 
beleid voor de bescherming van 
weidevogels.

Naast deze telling wordt er ook 
onderzoek gedaan naar het aan-
tal jonge grutto’s dat uitgroeit tot 
volwassen vogel. Daarbij is van 
belang hoe hoog het gras staat, 
of er kruiden groeien tussen het 
gras, hoe het weiland wordt be-
heerd en hoe open het landschap 
is. 
Voor meer informatie zie www.
kenniscentrumweidevogels.nl. 



6 mei 2009 pagina 21

Kunstwerken te 
zien en te ruiken
Limmen - Van zaterdag 9 tot 
en met donderdag 14 mei wor-
den de Bloemendagen in Lim-
men gehouden. De gehele dag 
door zijn de mozaïeken, die van 
duizenden hyacintenbloemen 
zijn gemaakt, te bewonderen in 

de tuinen van de inwoners. Het 
is een hele kunst om een moza-
iek te maken. Maanden van te-
voren wordt de prikploeg weer 
wakker geschud en wordt er 
over een idee nagedacht. Weken 
van tevoren wordt er gewerkt 

aan het ontwerp en het bestellen 
van de kleuren. Dagen van tevo-
ren wordt er overdag (en vaak 
ook ’s nachts) doorgewerkt aan 
het vervaardigen van een moza-
iek. Als op zaterdag de opening 
plaatsvindt om 10.00 uur dan 
moet het mozaïek af zijn. De be-
zoekers stromen dan toe.
Tijdens de Bloemendagen is het 
een waar feest om door Limmen 
te rijden. Naast de kunstige mo-
zaïeken is er ook kunst in de eta-
lages te zien, is er op zaterdag 
en zondag een kunstroute uitge-
stippeld, is er bloemsierkunst en 
hebben hele buurten hun stra-
ten kunstig voorzien van straat-
versiering.
Op zondagmiddag brengt het 
promotieteam met muzikale be-
geleiding van Dweilorkest de 
Kinkeluters een hulde aan de 
winnaars in de diverse catego-
rieën.

De routeboekjes zijn af te halen 
bij de beginpunten van de rou-
tes, aan de oostkant en de west-
kant van Limmen. Breng ook een 
bezoek aan de compleet ver-
nieuwde website: www.bloe-
mendagenlimmen.nl.

Leren drummen in Discovery

Slagwerkworkshop voor 
gevorderden en beginners
Castricum - Op maandag 11 en 
18 mei start de inschrijving voor 
de slagwerkworshop voor gevor-
derden en beginners in Disco-
very. Op deze avonden worden 
de niveaus van de deelnemers 
bekeken om groepen te kun-
nen maken. De workshops on-
der leiding van Gert-Jan Steffers 
en Joey Spijker bestaan uit vier 
lessen en een eindpresentatie. 
De workshops zullen op diverse 
drumstellen gegeven worden en 

ook andere slagwerkinstrumen-
ten komen aan bod. 
De workshops worden gehou-
den van 18.30 tot 19.45 uur voor 
beginners en voor gevorderden 
van 19.45 tot 21.00 uur. De kos-
ten bedragen 22,50 euro voor de 
gehele workshop. Deelname is 
voor iedereen van twaalf tot en 
met twintig jaar.
Inschrijven via telefoonnummer 
0251-675302 of bij Discovery 
aan de bar.

Esther van Tilburg exposeert 
tijdens Limmer Bloemendagen
Limmen - Van 8 tot en met 12 
mei exposeert de Limmense kun-
stenares Esther van Tilburg haar 
Polo-Art schilderijen bij Golden 
Tulip in Heiloo. De tentoonstel-
ling omvat een nieuwe collectie 
poloschilderijen, allen in olieverf 
op linnen, in formaten die varië-
ren van klein tot zeer groot.  
Reeds jaren actief als portret-
schilder, is Esther tegenwoordig 
volkomen gefascineerd door de 
polosport. Beweging en dyna-

miek zijn in haar werk belang-
rijke aspecten. Vol vaart worden 
speler en paard weergegeven op 
– veelal naturel – linnen. Vaak 
sober van kleur, soms aange-
vuld met en wat meer aandacht 
opeisende kleur. Vlakken en lij-
nen, suggestief en veel aan de 
verbeelding overlatend. Op 9 en 
10 mei is de kunstenares tussen 
10.00 en 17.00 uur zelf aanwezig 
voor het beantwoorden van vra-
gen. Zie ook: www.polo-art.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-04-2009: Floor, dochter van 
M.C. Groen en A. de Beer, gebo-
ren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-04-2009: Kruisland, Zefanjo 
H.C. en Smit, Monique, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-04-2009: Liefting, Johannes 
P. en van Rij, Cindy, beiden wo-
nende te Castricum. 25-04-2009: 
Lute, Ron P.J. en Lindeman, Ka-
rin, beiden wonende te Limmen
28-04-2009. Schaap, Michiel en 
Baars, Femke, beiden wonende 
te Castricum. 29-04-2009: Klene, 
Duncan en Duin, Maria T., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:

22-04-2009: Julliet, dochter van 
P. Megens en J. Teunen, overle-
den te Amsterdam. 24-04-2009: 
Bergman, Hendricus G., oud 88 
jaar, gehuwd met J.M. Truijens, 
overleden te Castricum. 27-04-
2009: Kloes, Klasina M., oud 89 
jaar, gehuwd geweest met L.C. 
de Winter, overleden te Castri-
cum. 27-04-2009: Janssen, Jo-
hannes C., oud 94 jaar, gehuwd 
geweest met K. Hamwijk, over-
leden te Alkmaar. 28-04-2009: 
Beentjes, Wouter J., oud 53 jaar, 
gehuwd met J.H.V. Veldt, overle-
den te Castricum.
Wonende te Limmen:
25-04-2009: Demaat, Cornelia L., 
oud 91 jaar, gehuwd met van der 
Schaaf, A., overleden te Limmen. 
25-04-2009: Min, Johanna M., 
oud 56 jaar, gehuwd met N.J.A. 
Kuijper, overleden te Limmen.
Wonende te Zaanstad: 26-04-
2009: Westera, Wilhelmina J., 
oud 53 jaar, gehuwd met P.Y. 
Hofman, overleden te Castricum.

Wereldwinkel komt in bewe- 
ging voor het juiste klimaat
Castricum - Op zaterdag 9 mei 
laat de Wereldwinkel zien dat 
fairtrade een bijdrage levert aan 
het juiste klimaat. In het kader 
van World Fair Trade day wil de 
Wereldwinkel Castricum op deze 
dag haar klanten bewust maken 
van het milieu en een ieders rol 
daarin. Moniek Scholtens, van 
coach- en trainingspraktijk ‘On-
derweg zijn’, zal daarbij een gro-
te rol spelen. Zij gaat aan de slag 
met de mondiale voetafdruk. 
Fairtrade staat voor eerlijke han-
del met respect voor mens, maar 

ook voor milieu. Bij het maken en 
verhandelen van fairtrade pro-
ducten besteden producenten 
uit het zuiden en importeurs be-
wust aandacht aan het klimaat. 
Zo stookt een producent in Indo-
nesië bijvoorbeeld zijn oven op 
biogas, in plaats van op brand-
hout. Daardoor stoot hij minder 
CO2 uit. Dat is belangrijk, want 
door teveel CO2 in de lucht, ver-
andert het klimaat. Wereldwin-
kel Castricum laat op zaterdag 
9 mei in samenwerking met Mo-
niek Scholtens zien hoe men als 

consument samen met de pro-
ducenten in het zuiden kunt in-
vesteren in een beter klimaat. 
De zogenaamde mondiale voet-
afdruk is een model dat de op-
pervlakte berekent die nodig is 
voor de huidige leefstijl van een 
bepaald persoon. Per wereldbur-
ger is er 1,7 hectare beschikbaar, 
maar in Nederland gebruikt men 
gemiddeld 4,7 hectare. Eigen-
lijk teveel dus. Moniek Scholtens 
is leefstijlcoach en geeft in haar 
eigen praktijk in Bakkum per-
soonlijke begeleiding gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven. Zij werkt ook met de 
mondiale voetafdruk en de We-
reldwinkel Castricum heeft haar 
gevraagd om die voetafdruk bij 
haar klanten te gaan berekenen. 
Zij zal dit doen aan de hand van 
een vragenlijst die ze samen met 
de klant op de computer invult. 
De uitkomst hiervan geeft inzicht 
in de leefstijl. Meer informatie 
over Moniek Scholtens en de 
voetafdruk is te vinden op www.
onderwegzijn.nl 
Ook de kinderen hoeven zich tij-
dens deze dag niet te vervelen. 
Zij gaan letterlijk bewegen voor 
het juiste klimaat. Zij kunnen hun 
kunsten vertonen met springtou-
wen. En wie weet krijgen ze dan 
een eigen springtouw mee naar 
huis. Vanaf 11.00 uur gaan de 
activiteiten van start. 
Op deze dag geeft de Wereld-
winkel Castricum ook nog eens 
10% korting op alle non-food ar-
tikelen. 

Gevonden en
vermiste dieren

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-

tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Iepenlaan Castricum: cyperse 

poes, een witte kniekous en een 
wit voetje voor, twee witte knie-
kousen achter, dertien jaar, Er-
rol.

Gevonden:
Groteweide Castricum: zwart 
met bruin konijn.
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Perfect cadeau moeder bij 
Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Zondag 10 mei wor-
den alle moeders van Nederland 
verwend met cadeautjes. Bloei-
ende planten voor in de tuin of 
op het balkon zijn daarbij zon-
der meer favoriet. Tuincentrum 
Frits Janssen heeft daarom weer 
een mooie en uitgebreide sorte-
ring bloemenpracht samenge-
steld. Voor elk budget is er vol-
op te kiezen. Geraniums natuur-
lijk, vlijtige liesjes, fuchsia’s, mar-
grieten, lavendel; het aanbod is 
te groot om op te noemen. Voor-
al de hangmanden met verschil-
lende soorten zomerbloeiers vor-
men een prachtig cadeau. 

Maar dat is nog niet alles. Tuin-
centrum Frits Janssen heeft een 
speciale cadeauafdeling inge-
richt waar van alles te koop is 
om het huis en de tuin op te 
fleuren. Decoratief, artistiek, cre-
atief of klassiek; alle stijlen zijn 
vertegenwoordigd. Wie niet kan 
kiezen, laat het over aan moe-
der en schenkt een fraai verpak-

te cadeaubon. Als de tijd aange-
broken is om het tuinmeubilair 
te vernieuwen, is het een echte 
aanrader kennis te maken met 
het tuinmeubilair uit de Canade-
se Bearcollectie, die Frits Jans-
sen in zijn assortiment heeft op-
genomen. Deze worden vervaar-
digd uit teak, hardhout en aca-
cia, in sommige gevallen gecom-
bineerd met roestvrijstaal. De 
meubels zijn heel handig verstel-
baar. Zo kan een tafel van nor-
male afmeting in een handom-
draai worden uitgeschoven naar 
een tafel voor tien personen. Ge-
zellig voor een zomers familiedi-
ner in de tuin of barbecue en al-
tijd handig tijdens de viering van 
een feest. 

Uiteraard kan met bij Frits Jans-
sen terecht voor allerlei hove-
nierswerkzaamheden, producten 
voor onderhoud van tuin en ter-
ras en dierenvoer. Het bedrijf is 
te vinden op Klein Dorregeest 3a 
in Akersloot, tel.: 0251-312114.

Compleet concept 
Van slopen tot koken bij Smits Keukens

Regio - Er komt veel bij kijken 
als een nieuwe keuken wordt 
gekocht. Zoals het slopen en 
afvoeren van de oude keuken, 
loodgieter en elektra, stuka-
doorswerk en het vervangen van 
wand- en vloertegels of vernieu-
wen van het plafond. Smits Keu-
kens neemt alle zorg uit handen 
en doet dat al 44 jaar. Een en 
ander is kennelijk niet onopge-

merkt gebleven door onder an-
dere Elsevier Retail. Smits Keu-
kens werd tot beste keukenzaak 
van Noord-Holland benoemd en 
zelfs tot nummer twee van Ne-
derland! Er werd getest op prijs/
kwaliteit-verhouding en bes-
te service. Alle werkzaamheden 
worden bij Smits uitsluitend door 
een team van vakmensen ver-
richt. De planning is heel strak, 

want zonder keuken kan en wil 
men niet al te lang. Kortom, de 
droomkeuken wordt gereali-
seerd in zeer korte tijd.
Al vanaf 2500 euro kan men een 
complete keuken aanschaffen 
bij Smits. Of de huidige keuken 
laten oppimpen, zoals het werk-
blad vernieuwen of het laten ver-
vangen van de inbouwappara-
tuur of simpelweg een ander 
gripje. De keuken ziet er meteen 
weer eigentijds uit.

Voor meer informatie over keu-
kens en de onlineshop, waar 
duizenden keukenaccessoires 
besteld kunnen worden,  kan 
men op de website terecht. Kijk 
eens op www.smitskeukens.nl of 
ga eens kijken in de showrooms 
in Uitgeest of Haarlem. Gratis 
parkeren! Smits Keukens Uit-
geest, Westerwerf 7a, tel. 0251-
311880, Smits Keukens Haarlem, 
Rijksstraatweg 586,  tel. 023-
5372181.

Bewustwording en innerlijke rust  

Reiki-informatieavond 
dinsdagavond 12 mei 
Regio - Op dinsdag 12 mei, 
geeft Jeannette Stengs, Rei-
ki Master, een lezing over Rei-
ki van 20.00 tot 22.00 in Wijk-
centrum Prinsenhof Beatrix-
laan 2 te Beverwijk. “Gedachtes 
zijn soms zo overduidelijk aan-
wezig zodat men geen moment 
van innerlijke rust en ontspan-
ning meer in zichzelf kan erva-
ren”, vertelt Jeannette. “Bewust-
wording, innerlijke rust en zelf-
vertrouwen zijn één van de ve-
le aspecten die door Reiki ver-
sterkt worden. Door zichzelf da-
gelijks te behandelen en zich af 
te stemmen op deze energie ont-
staat er een ommekeer in je be-
wustzijn. Reiki ondersteunt ons 
de levensproblemen op te lossen 
door ons weer te verbinden met 
het  aangeboren inzicht, de eigen 
kracht. Genezen door Reiki be-
tekent meer dan het kwijtraken 

van storende lichamelijke kwa-
len; het betekent een warm, lief-
devol contact opbouwen met je 
lichaam en geest, luisteren naar 
hun taal en ze te ondersteunen, 
in plaats van jezelf voorbij te lo-
pen en je ziektesymptomen te 
negeren of te onderdrukken. Er 
gaat dan minder energie verlo-
ren aan zorgen, twijfels en ou-
de emotionele reactiepatronen.” 
Een Reiki-cursus wordt gege-
ven op twee achtereenvolgen-
de dagen. “Dan kan je deze uni-
versele energie ook doorgeven 
aan anderen. Iedereen kan Rei-
ki leren. De toegang is vrij en tij-
dens de lezing kan men een gra-
tis behandeling ontvangen. Aan-
melden en meer info: Jeannette 
Stengs, lid van de Reiki Alliance, 
tel. 0251-657580/06-30016054 
www.reikicastricum.nl of mail in-
fo@reikicastricum.nl.

“Zonnepanelen; dé energie-
bron van nu en de toekomst”

Castricum - De zilverkleuri-
ge bedrijfswagen van elektro-
technisch bedrijf MEC van Mark 
Meijne is geen onbekende in 
Castricum en wijde omgeving. Al 
tien jaar levert dit bedrijf eerste 
klas diensten aan particulieren 
en ondernemingen. Hier is sinds 
oktober 2008 de levering en de 
plaatsing van zonnepanelen aan 
toegevoegd. “Dé energiebron 
van nu en van de toekomst”, zegt 
Mark enthousiast. 
De komende zomer wordt zijn ei-
gen huis op de Baartven en die 
van twee buren voorzien van de-
ze duurzame vorm van energie-
opwekking. “De zonnepanelen 
die ik lever zijn afkomstig van Li-
bra Energy, een groothandel die 
gevestigd is in Castricum”, ver-
volgt Mark. “De panelen zijn af-
komstig uit Duitsland en zijn de-
gelijk en sterk. Duitsland loopt 
op dit gebied toch een aantal ja-

ren vooruit. Deze panelen heb-
ben een 25-jarige opbrengstga-
rantie, maar gaan 30 tot 35 jaar 
mee.” Elk systeem, van groot tot 
klein, is rendabel.
Door subsidieregelingen is het 
aanschaffen van zonnepanelen 
aantrekkelijk geworden. Mark 
Meijne helpt zijn klanten met de 
aanvraag daarvan. “De aanschaf 
is voor eigen rekening en kun je 
zien als een lange termijn inves-
tering waarmee de kosten opge-
nomen kunnen worden in de hy-
potheek. Daarnaast is deze vorm 
van energieopwekking natuurlijk 
goed voor het milieu.” 

Praktisch elk dak is geschikt 
voor de zonnepanelen. De op-
brengst is niet alleen afhanke-
lijk van de grootte, maar ook van 
de hellingshoek van het dak en 
de stand van het dak. Mark: “Het 
mooiste is als het dak de goe-

de kant op staat, dus tussen zuid 
west en zuid oost.” Heeft zon-
ne-energie wel zin in een land 
waar de zon niet zo vaak schijnt? 
“Ook als het bewolkt is, werkt 
een zonnecel. Wolken houden 
slechts een deel van het uv-zon-
licht tegen.”

Tijdens het gehele proces, van 
een vrijblijvende offerte tot aan 
de uiteindelijke plaatsing, houdt 
Mark de touwtjes stevig in han-
den. “Ook als er aanpassingen 
nodig zijn, bijvoorbeeld in de 
groepenkast, is dat voor mij geen 
enkel probleem. Het systeem 
wordt op uiterst professionele 
wijze geplaatst.” Mark Meijne is 
actief in het gebied tussen Alk-
maar en Haarlem. Wie meer wil 
weten kan dit erkend elektro-
technisch bedrijf bellen of mai-
len voor een afspraak, tel.: 06-
22222771 of meijne@casema.nl.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
29 april 2009
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ANJERACTIE
2009
De Anjeractie 2009 wordt dit jaar ge-
houden in de week van 11 mei t/m 
16 mei 2009. Net als in voorgaande 
jaren wordt in deze week een collecte 
gehouden door de leden van culturele 
verenigingen en instellingen. De in-
komsten die via de Anjeractie worden 
verkregen, worden volledig uitgekeerd 
aan subsidies ten behoeve van de cul-
tuur en het natuurbehoud in Nederland, 
ook in onze gemeente. Meer dan 3000 
projecten per jaar krijgen op die manier 
een kans.
Een extra stimulans gaat uit van de re-
geling dat direct een deel van de netto-
opbrengst onder de in de gemeente 
collecterende verenigingen kan worden 
verdeeld. Dit deel bedraagt 331/3 %.
De Anjeractie is een geweldige kans 
voor onze verenigingen om hun finan-
ciële ruimte te vergroten.
Voor de premieregeling geldt als ge-
dragsregel, dat direct na de collecte tot 
uitkering van de premie mag worden 
overgaan, waarna de netto-opbrengst 
aan het Anjerfonds Noord-Holland 
wordt overgemaakt.
Burgemeester Emmens-Knol hoopt dat 
de inspanningen van de verenigingen 
op sympathie en financiële bijdragen 
van de bewoners kunnen rekenen en 
roept iedereen op ook dit jaar deze col-
lecte te steunen.

Inspraak over plannen
woningbouw op terrein 
Duin en Bosch
De inspraak start over de plannen voor woningbouw op het terrein van Duin en Bosch 
en een herinrichting van het landgoed. Deze zijn te vinden in de concept Structuurvisie 
met inrichtingsontwerp Duin en Bosch. De inspraak start op 7 mei.

De plannen behelzen de bouw van nieuwe 
zorggebouwen en 226 woningen, waar-
van 85 appartementen verdeeld over twee 
appartementencomplexen en 141 grond-
gebonden woningen verdeeld over vijf 
woonclusters met een diversiteit in aantal-
len en woningtypes. Het gaat om wonin-
gen in het duurdere segment. Er is in het 
inrichtingsontwerp ook aandacht voor de 
ligging van de woningen in hun omgeving 
opdat een zeer gevarieerd beeld wordt 
bereikt. De fraaie rijksmonumentale ge-
bouwen blijven behouden.  Met de voor-
gestelde aanpak krijgt het landgoed Duin 
en Bosch een totale kwaliteitsverbetering 
van zorggebouwen, landschap en wonen. 
Uitgangspunt is dat de zorg prevaleert bo-
ven het wonen.
De gemeenteraad besloot  in december 

2006 het Masterplan Duin en Bosch als 
richtinggevend document te beschouwen 
dat onder nadere voorwaarden verder 
uitgewerkt moest worden. Die uitwer-
king heeft zijn beslag gekregen in een 
‘structuurvisie/inrichtingsontwerp Duin en 
Bosch’.

De inspraak start op 7 mei. Zie verder op 
deze gemeentelijke informatiepagina’s on-
der ‘Officiële mededelingen’.
De uiteindelijke besluitvorming door de 
gemeenteraad is na de inspraakperiode en 
verwerking van de reacties, naar verwach-
ting in oktober of november van dit jaar.
Morgen, 7 mei, worden de plannen aan 
de gemeenteraad gepresenteerd in een 
openbare Raadsactiviteit die om 20.30 uur 
aanvangt in het Clusius College.

Wijzigingen
ophaaldata
huisvuil
Castricum wijk 3 ophaaldag in plaats van 
donderdag 21 mei, woensdag 20 mei

Bakkum-noord ophaaldag in plaats van 
maandag 1 juni, dinsdag 2 juni

Limmen het GFT-afval wordt in plaats van 
maandag 1 juni op dinsdag 2 juni opge-
haald.

De afvalcontainers moeten voor 7.30 uur 
aan de kant van de weg worden gezet.

Gemeente-
diensten
gesloten
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
21 mei (Hemelvaartsdag), 22 mei en 1 juni 
(tweede Pinksterdag)
Het afvalbrengdepot aan het Schulpstet is 
tevens  gesloten op 23 mei.

MEE in Zorgloket 
gemeente Castricum
Op dinsdagmiddag is er een consulent van 
MEE Noordwest-Holland aanwezig in het 
Zorgloket Castricum.
MEE is een onafhankelijke cliëntenonder-
steuner voor iedereen met een beperking, 
die behoefte heeft aan informatie, advies 
en/of ondersteuning. 
Een handicap of chronische ziekte kan ie-
dereen overkomen Daardoor kunnen prak-
tische, sociale en financiële problemen ont-
staan. Misschien ervaart u weinig begrip 
van uw omgeving. U komt energie te kort 
om alle regelingen en instanties waar u nu 
mee te maken krijgt zelf uit te zoeken. En 
misschien voelt u zich regelmatig van het 
kastje naar de muur gestuurd?
In een dergelijke situatie is er een instantie 
die u met raad en daad kan bijstaan. MEE 
biedt ondersteuning aan iedereen met een 
beperking of chronische ziekte. Bij MEE 
kunt u terecht voor informatie, advies en 
praktische ondersteuning, zonder dat u 
een indicatie of verwijsbriefje nodig heeft. 
Bij MEE werken professionele, deskun-
dige mensen die weten wat het betekent 
om een handicap of chronische ziekte te 
hebben. Hebt u vragen op het gebied van 
onderwijs, wonen, werken, sociale voorzie-
ningen, inkomen, vervoer en vrije tijd dan 

bent u bij MEE aan het juiste adres.
De dienstverlening van MEE gaat uit van 
de vraag die u stelt. Samen met u wordt 
gezocht naar het antwoord op uw vraag. 
En als het nodig is, dan wijst MEE u de weg 
naar andere instanties.
Wilt u een afspraak maken, neem dan 
contact op met het Zorgloket in Castri-
cum: (0251) 661122 of met MEE (0251) 
261660.

Er zijn geen kosten verbonden aan de dien-
sten van MEE.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

240409	 Brugstraat 37 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

270409	 Albert Schweitzerlaan 25 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Sportlaan (kavel 1) in Limmen
Het bouwen van een woning met berging

280409	 Molenlei 1a-1c in Akersloot
Het plaatsen van een reclamebord

Verlegde Overtoom 13 in Bakkum
Het vergroten van de erker

Visweg 51 in Limmen
Het plaatsen van een schuur

290409Dorpsstraat 58 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

	 Pernéstraat 53 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Pernéstraat 51 in Castricum
Het bouwen van een berging

reCTiFiCATie
In de publicatie van 29 april 2009 stond:
200409	 Zomerschoon 105 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Dit moet zijn:
200409	 Zomerschoon 105 in Limmen

Het wijzigen van de gevel.
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 

1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing	
290409	 Thalia 17 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

beschikking hOgere grenswaarde wet
geluidhinder inzake de artikel 19
wrO-prOcedure vOOr het perceel kO-
gerpOlder 1 te de wOude.
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 
het bouwplan Kogerpolder 1 in de Woude (uitbreiden 
en renoveren woning) op grond van art. 83 van de Wet 
geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld. De 
stukken van deze beschikking liggen vanaf donderdag 7 
mei 2009 gedurende 6 weken ter inzage in de gemeen-
telijke locatie in Limmen aan de Zonnedauw 4. U kunt 
hier ook een afspraak maken om de stukken buiten de 
openingstijden in te zien. 

Gedurende de periode dat de beschikking ter inzage ligt, 
kunt u uw bezwaarschrift schriftelijk indienen bij: Ge-
meente Castricum, Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum.

insprAAk sTruCTuurvisie
en inriChTingsonTwerp
duin en bosCh
Op 7 mei 2009 start de inspraak Over
het eindcOncept structuurvisie/inrich-
tingsOntwerp duin en bOsch.
Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad een be-
sluit genomen over het Masterplan Duin en Bosch. Dit 
Masterplan heeft als richtinggevend document gediend 
voor de uitwerking in een structuurvisie/inrichtingsont-
werp Duin en Bosch.
Vanaf donderdag 7 mei 2009 heeft iedereen gedurende 
zes weken de mogelijkheid om een schriftelijke inspraak-
reactie in te dienen. Vanaf die dag zal de structuurvisie 
en het inrichtingsontwerp via de gemeentelijke website 
en in de gemeentelijke locatie in Limmen in te zien zijn. 
Een schriftelijke inspraakreactie kan binnen genoemde 
termijn worden ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders van Castricum, postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. 
Vervolg
Na afloop van de zes weken inspraak worden de inge-
diende inspraakreacties verwerkt in een reactienota; 
daarin is te vinden welke reacties zijn ingediend en of en 
waarom deze reacties wel of geen aanleiding hebben ge-
geven tot het bijstellen van de structuurvisie/inrichtings-
ontwerp. Na instemming van het college wordt de al dan 
niet aangepaste structuurvisie, samen met de reactienota, 
ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad, 
naar verwachting in oktober of november van dit jaar. 
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Projecten van 
de gemeente Castricum (tel. 0251-661176).
Castricum, 6 mei 2009

Agenda
Raadsplein
7 mei 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20.30 Startersleningen 38
19:30 - 20:30 Integrale projectrapportage Geesterduin Aula
20:30 - 21:30 Structuurvisie herinrichting Duin en Bosch
20:30 - 21:30 Rijksweg 59-61 te Limmen

De Raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum

Interview op Radio Castricum 105:
wmo-steun voor ernstig 
psychiatrische zieken
De gevolgen van de ‘Wmo’ voor mensen die lijden aan ernstige psychiatrische ziekten
staan centraal in het Wmo-radio-interview met Daniel van Dijk, psychiater en lid van
de WMO-raad Castricum. Het interview is op 7 mei te beluisteren op Radio Castricum
105 tussen 19:00 en 20:00 uur.

Met de gestage invoering van ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO) op alle 
zorgfronten, verandert er ook iets voor mensen met ernstige handicaps of langdurige 
ziektes. Volgens de Wmo moeten ook zij mee kunnen blijven doen in de maatschappij. 
Zij zijn daarvoor (ook) afhankelijk van Wmo-zorg en -begeleiding. Wat de mogelijkheden 
zijn, komt aan de orde tijdens het interview met Van Dijk. 

De radio-uitzending kunt u beluisteren op: 
- etherfrequentie 105.0FM 
- kabelfrequentie 104.5FM - Bakkum, Castricum
- kabelfrequentie  89.0FM - Akersloot, Limmen, de Woude. 
Een korte samenvatting van het vorige radio-interview over de Wmo leest u op de web-
site (button Zorgloket/ Wmo).

WWW.CASTRICUM.NL

legitimatieplicht tijdens 
de europese verkiezingen
De Europese verkiezingen komen er weer aan. Op donderdag 4 juni kunnen stemge-
rechtigden hun stem uitbrengen voor het Europees parlement. Om verschillende re-

denen heeft het kabinet dit jaar het rode
potlood boven de stemcomputer verkozen.
Tijdens deze Europese verkiezingen stem-
men we dus weer gewoon met het rode

potlood.
Maar de belangrijkste verandering is dat 
iedereen die komt stemmen zich moet le-
gitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

Geldige identiteitsdocumenten zijn het pas-
poort, de identiteitskaart of het rijbewijs. 
Controleer vooraf of uw document nog 
geldig is op donderdag 4 juni 2009. 

Zonder geldig identiteitsbewijs mag u na-
melijk niet stemmen in het stemlokaal.
Bij vermissing of diefstal van uw identiteits-
documenten, kunt u zich op het stembureau 
melden met een door de politie opgesteld 
proces-verbaal van vermissing of diefstal 
én met een ander document waarop uw 
naam staat vermeld. Ook uw foto moet op 

dit document zijn afgebeeld.
Stempas kwijt?
Een vervangende stempas kunt u tot uiter-
lijk donderdag 2 juni om 16:00 uur aanvra-
gen bij de publieksbalie van de gemeente 
Castricum in Limmen. U dient zich dan wel 
te legitimeren met een geldig document. 
Wanneer een vervangende stempas wordt 
verstrekt is de originele  stempas niet meer 
geldig.

Dus: zonder stempas én geldig legitimatie-
bewijs kunt u niet stemmen!


