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Lokale actie

Castricum - Lies Vink, Paul Bui-
tenhuis en Niek Rijs zijn een ac-
tie begonnen om geld in de za-
melen voor Nepal. Lies Vink zet 

Provinciale weg op slot
Castricum - Binnen het groot 
onderhoud aan de N203 en de 
Zeeweg tot aan de rotonde Soo-
merwegh combineert de provin-
cie verschillende werkzaamhe-
den. 
De provincie lost enkele knel-
punten op, zoals het te hard rij-
den en het veiliger maken van 
de uitritten. De kruising van de 
N203 met Zeeweg wordt uitge-
breid en het fi etspad wordt waar 
nodig vernieuwd en op delen 
voorzien van markering met ver-
lichting. De twee bruggen in de 
N203 over de Schulpvaart en de 
Hendriksloot worden ook ver-
nieuwd. Vanwege de complexe 

werkzaamheden wordt de N203 
tussen Castricum en Uitgeest 
van 16 september tot en met 9 
oktober geheel afgesloten voor 
het autoverkeer. Het aanpassen 
van het kruispunt naar de Zee-
weg vindt plaats in het week-
end van vrijdag 9 oktober 20.00 
tot maandag 12 oktober 6.00 uur. 
Het kruispunt is tijdens de werk-
zaamheden dicht voor alle ver-
keer. In de periode 12 oktober 
tot 26 oktober voert de provincie 
het groot onderhoud uit aan de 
Zeeweg. De weg blijft open met 
één rijstrook per rijrichting. Het 
fi etspad langs de N203 blijft wel 
open.

zich al jaren in voor de straatkin-
deren en kansloze vrouwen van 
Kathmandu. Op zaterdag 25 april 
werd Nepal getroffen door een 

zware aardbeving van 7.9 op de 
schaal van Richter. De aardbe-
ving was ook voelbaar in Tibet, 
India en Bangladesh. 
Het dodental ligt nu al boven de 
7.000 en er wordt nog een ho-
ger aantal doden verwacht. Een 
aardbeving van een dergelij-
ke omvang is niet alleen een in-
grijpend geografi sch fenomeen 
maar ook een menselijke trage-
die met catastrofale gevolgen. 
De meest dringende noden voor 
de slachtoffers zijn voedsel, me-
dicijnen en onderdak. 
Paul Buitenhuis: ,,Nepal heeft 
onze hulp nu hard nodig. Onze 
stichting ondersteunt twee kin-
derhuizen met totaal tachtig kin-
deren en arme gezinnen voor-
namelijk bestaande uit moeders 
die de zorg voor kinderen heb-
ben. Deze mensen die vaak in de 
armste omstandigheden leven 
en waarvan de huizen  nu onbe-
woonbaar zijn, zullen het de ko-
mende maanden heel zwaar krij-
gen. Voor deze mensen organi-
seren wij een geldinzameling. 
Ook voor het door ons onder-
steunde Shangrila Home waar 
tachtig kinderen dakloos zijn ge-
worden. Met deze fondsenwer-
ving hopen we in staat te zijn om 
de noden te verlichten en met 
name deze slachtoffers wat meer 
hoop te geven in deze moeilijke 
tijden. Elk bedrag is welkom en 
is volledig bestemd voor deze 
mensen.” 
Stort een bijdrage op bankre-
kening NL20 ABNA 0801 2754 
90 van Stichting Straatkinderen 
van  Kathmandu. Gelieve te ver-
melden: ‘Aardbeving Nepal’. Fo-
to: Marja van Bekkum. 

Het topstuk van de 
Limmer Bloemendagen

Limmen - Otto Bruschke en zijn 
team hebben dit jaar weer een 
prachtig werkstuk gemaakt dat 
door de jury is beloond met de 
zilveren tulp, de hoogste onder-
scheiding tijdens de Bloemen-
dagen. Naar aanleiding van een 
door Lida Pilkes bemachtigde 
bouwplaat van de bloedkerk in 
St. Petersburg is één en ander op 

schaal gezet door René van Zilt. 
Duizenden hyacintenbloemetjes 
zijn gestoken op kippengaas, 
waar Nico Frijn en Gerrit Hartog 
wekenlang en Otto zelf maanden 
de nodige tijd in hebben gesto-
ken. Tini, Otto’s vrouw heeft ge-
heel alleen al het knipwerk ge-
daan. Zie meer over de Bloe-
mendagen verder in deze krant. 
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De hoogste 
kortingen op de 

leukste dagjes uit!
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Italiaanse 
biefstuk

50% korting 
Vleeswaren trio

lachsschinken
leverworst
grillworst €4,99

4 minute steak
400 gr. sla + flesje dressing

800 gr. krieltjes

Samen €7,99

samen

Castricum - Lies Vink, Paul Bui- zich al jaren in voor de straatkin-

voor Nepal
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Castricum - Huis van Hilde is 
de gehele meivakantie geopend. 
Vanaf woensdag 6 mei kunnen 
kinderen knutselen, een speur-
route door de tentoonstelling 
volgen of als archeoloog aan de 
slag in het ArcheoLab. Moeders 
zijn extra welkom op 10 mei tij-
dens de moederdagbrunch. 
Voor een compleet vakantiedag-
je uit is er het cultuur-natuur-ar-
rangement met entree tot Huis 
van Hilde, een wandeling door 
bos en duin en een bezoek aan  
De Hoep. 
De knutselactiviteiten vinden 
plaats tussen 13.00 en 15.30 uur.

Huis van Hilde 
in de vakantie 

Clinic waterpolo in 
jubilerende Witte Brug

Castricum - Op vrijdag 8 mei 
van 13.00 tot 15.00 uur is er in 
zwembad De Witte Brug een wa-
terpoloclinic in het kader van het 
25-jarig bestaan van het zwem-
bad. De leiding is in handen van 
Remco Pielstroom die 25 jaar ge-
leden in het Nederlands water-
poloteam speelde. 
Pielstroom nam tweemaal deel 
aan de Olympische Spelen, in 

1984 en 1992. Hij eindigde met 
het Nederlands team op een 
zesde (1984) en negende (1992) 
plaats. Hij kwam eerst uit voor 
het Amsterdamse DJK en later 
voor het Alphense AZC waar hij 
meerdere lands- en bekerkam-
pioenschappen behaalde. Aan-
melden voor de clinic kan via 
0251-653144 of info@dewitte-
brug.com.

Aanleg Westerplein gestart
Castricum - De aanleg van het 
Westerplein is begonnen. Wet-
houder Van Schoonhoven gaf 
woensdag 29 april de officië-
le aftrap door met een shovel 
de eerste stenen los te graven. 
Het Westerplein, aan de west-
zijde van het NS-station, geeft 
toegang tot het station, de P&R, 
het Huis van Hilde, begraafplaats 
Onderlangs en plan Duynkant.
 
De toegang naar het Huis van 
Hilde is er al, evenals vier gro-
te eiken die eerder zijn geplant, 
zodat het plein als het eenmaal 
gereed is, al van een stuk groen 
is voorzien. Als eerste wordt er 

een nieuwe toegangsweg naar 
het P&R-terrein aan de kant 
van de Kramers weg gemaakt. 
Langs deze weg komen uitein-
delijk tachtig nieuwe parkeer-
plaatsen, maar vooralsnog komt 
er een tijdelijke fietsenstalling. 
De huidige fietsenstalling wordt 
verplaatst naar het nieuwe plein. 
Langs de weg tussen de tun-
neluitgang en het Huis van Hil-
de komen tegels met archeolo-
gische afbeeldingen en jaartal-
len die tezamen een tijdlijn vor-
men. Het Westerplein krijgt ook 
een watertappunt van PWN. In 
juli zijn alle werkzaamheden af-
gerond.

SP steunt volkspetitie

Castricum - Zaterdag 1 mei 
werd door de FNV en CNV de 
aftrap gegeven voor de handte-
keningenactie ‘Red de Zorg’. Met 
een volkspetitie wordt de rege-
ring opgeroepen de bezuinigin-
gen op de zorg een halt toe te 
roepen.
Petra Gazendam van SP-Cas-
tricum: ,,De SP is vóór het be-
houd van banen in de zorg. Nut-
tig werk wat niet hoort te wor-
den afgeschoven op onbetaal-
de vrijwilligers. De SP heeft de 
politiek al eerder opgeroepen 
om het geld voor de zorg te oor-
merken, maar dit kreeg onvol-

doende steun van andere partij-
en. We geloven dat de gemeen-
te Castricum haar uiterste best 
doet om de zorg zo goed mo-
gelijk overeind te houden, maar 
ook in Castricum zal men de be-
zuinigingen gaan voelen. In de 
loop van 2015 en 2016 wordt pas 
goed zichtbaar hoe de bezuini-
gingen in de praktijk uitpakken. 
We kunnen dit voor zijn door nu 
in actie te komen en mee te wer-
ken aan de volkspetitie.” 

Wie ook actie wil voeren kan kij-
ken op de websites van SP, FNV 
en CNV voor meer informatie. 

V.l.n.r.: Petra Gazendam, Linda Louwe, Cees Mooij, Sadet Karabulut 
(Tweede Kamerlid SP) en Cor Rosier van SP-Castricum.

Castricum - Voor echte vroege 
vogels houdt IVN Midden Ken-
nemerland op donderdag 14 

Dauwtrappen

mei in samenwerking met Cam-
ping Geversduin een traditione-
le dauwtrapochtend. Edwin Ka-
pitein neemt de wandelaars mee 
rondom Camping Geversduin. 

Als tussenstop doen ze ‘het 
boetje van Kees’ aan. De excur-
sie is ook geschikt voor kinderen 
en hun ouders, maar de kinde-
ren moeten wel gewend zijn om 
een stuk  in stilte mee te lopen. 
Stille en onopvallende kleding is 
gewenst. Verwacht wordt dat de 
wandeling rond 10.00 is afgelo-
pen. 
Aanmelden bij  de receptie van 
Duincamping Geversduin. of via 
info@campinggeversduin.nl on-
der vermelding van de excursie. 
Het vertrek is om 5.30 uur vanaf 
de receptie. 
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Cobain: Montage of Heck
Cobain: Montage of Heck is 
een van de meest innovatieve 
en veelgeprezen muziekdocu-
mentaires ooit. Filmmaker Brett 
Morgen schetst een persoonlijk 
en bijzonder beeld van muziek-
icoon Kurt Cobain. 
De documentaire bevat frag-
menten van Cobain’s persoon-
lijke archief met muziek en nog 

nooit eerder vertoonde beelden 
van hem, zijn interviews en zijn 
leven. Cobain’s familie en vrien-
den vertellen over Kurt in zijn 
jonge jaren en hoe hij zich ont-
wikkelde tot icoon van de popu-
laire band Nirvana. Een must see 
voor de fans van Nirvana - de 
film wordt maar twee keer ver-
toond in Corso Bioscoop.

Boychoir
Boychoir vertelt het verhaal van 
de 11-jarige Stett, die zijn alleen-
staande moeder verliest na een 
fataal auto-ongeluk. 
Wanneer zijn vader, die totaal 
van hem vervreemd is, genoeg 
blijkt te hebben aan zijn ‘eigen’ 
gezin, besluit de directrice Stett 
naar een muzikaal jongensin-
ternaat in New Jersey te sturen. 

De gedreven koormeester Car-
velle, een man van weinig, maar 
scherpe woorden, ontdekt een 
uniek talent in Stett en besluit 
hem onder zijn hoede te nemen. 
Hij helpt Stett bij het ontdekken 
en ontwikkelen van zijn liefde en 
aanleg voor muziek, waardoor hij 
uitgroeit tot een talent als nooit 
tevoren.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
Cobain: Montage of Heck

donderdag, vrijdag & zaterdag  18.45 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

Boychoir
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 21.15 uur 
De Ontsnapping

vrijdag 18.45 uur  woensdag 21.15 uur 
Im Labirinth des Schweigens

donderdag 18.45 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur zondag 19.30 uur 

maandag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur
La Famille Bélier

donderdag 21.15 uur  vrijdag 16.00 uur 
Bloed Zweet & Tranen

donderdag 16.00 uur  
zaterdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur 

Still Alice
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

 & maandag 13.30 uur   
dinsdag 13.30 & 16.00 uur  woensdag 13.30 uur   

De Boskampi’s
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Bears (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 11.00 uur 

De Notenkraak (NL) 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur
Home (NL) 2D

donderdag & vrijdag 11.00 uur   
zaterdag 11.00 & 16.00 uur   

zondag, maandag &  dinsdag 11.00 uur   
woensdag 11.00  & 16.00 uur   

Shaun het Schaap

Programma 07 mei t/m 13 mei 2015

Opnames tv Jos van Beest 
Trio en Marielle Koeman

Castricum - In De Drommedaris 
in Enkhuizen zijn zondag tv-op-
names gemaakt van een optre-
den van zangeres Marielle Koe-

man en het Jos van Beest Trio. 
Djazz-TV registreerde dit concert 
en de uitzending is medio au-
gustus.

Stem allemaal op het 
biertje ‘Zware Hufter’

Limmen - De Zware Hufter, 
een kruidig zwaar bier van 
Brouwerij Dampegheest, doet 
mee aan de verkiezing ‘Beste 
en lekkerste bier van Noord-
Holland’ van RTV-NH.

Brouwerij Dampegheest heeft 
de ‘Zware Hufter’ ingezet, om-
dat bierliefhebbers zeggen lang 
na te genieten van de volle aro-
matische smaak. De brouwers 
roepen alle inwoners van de ge-

meente op te stemmen via www.
dampegheest.nl. De uitslag 
wordt tijdens het Noord-Holland 
Bierfestival op 7 juni in de Gro-
te Kerk in Alkmaar bekendge-
maakt. 
In het kader van ‘Week van ’t 
Bier’ is er op 6 juni een open dag 
in de brouwerij op de Achterweg 
22 in Limmen van 11.00 tot 17.00 
uur. Iedereen is welkom voor een 
rondleiding en om een biertje te 
proeven. 

Dikste boek van het land?
Castricum - Volgens Hans 
Laan van de boekhandel in 
de Burgemeester Mooijstraat 
heeft Ruben Steeman het dik-
ste boek van Nederland ge-
maakt. Zondag 10 mei vanaf 
14.00 uur vertelt Ruben over 
zijn boek ‘2500 dagen Rust’.

Wie iets wil bereiken heeft ge-
luk, talent en inspiratie nodig. 
En discipline. De in Castricum 
geboren Ruben Steeman begon 
in 2002 aan een project dat mis-
schien wel het dikste boek van 
deze eeuw heeft opgeleverd. 
2500 tekeningen staan er in, al-
lemaal geïnspireerd op het leven 
van alledag. Ruben: ,,Het boek zit 
vol met gebeurtenissen: van de 
allereerste ontmoeting met de 
vrouw waarmee ik twee kinderen 
heb die ook vanaf hun geboor-

te in de tekeningen figureren, tot 
een overstroming, het nachtelijk 
vangen van muggen en ijskou-
de schaatstochten. Maar ik pro-
beer ook iets universelers te te-
kenen. M’n dagtekeningen wor-
den nu al overal gevraagd en on-
gevraagd gebruikt om ideeën en 
gebeurtenissen te illustreren die 
ik er totaal niet bij bedacht had.”
Het boek is een object waar nie-
mand omheen kan. Gedrukt op 
mooi, dun, ondoorschijnend pa-
pier, gebonden door de enige 
binder die het aandurfde, ge-
drukt door een drukker die weet 
dat zwart niet zomaar zwart is. 
Het omslag, in groen- blauwig 
linnen met daarin uitgesneden 
letters zoals Ruben dat ook in 
zijn tekenboekjes doet. Ook dat 
maakt het boek tot een uniek 
object. 

Nieuw jaarboek Oud-Akersloot
Akersloot - Het zit boordevol 
mooie verhalen en vele foto¹s. 
Het eerste verhaal gaat over de 
speeltuin van Akersloot. Niet al-
leen over de speeltuin maar ook 
over de vele activiteiten die de 
vereniging heeft georganiseerd, 
zoals avondvierdaagse, dagjes 
uit, filmmiddagen of knobbel-
rit. Helaas stopt dat allemaal in 
1970. 
Vaste rubriek is het levensver-
haal, dit jaar is de hoofdpersoon 
Jan Krom. Jan komt uit een groot 
gezin van bouwers en muzikan-
ten. Een verhaal vol herinnerin-
gen uit zijn jeugd en werkzame 
leven. Pastoor Van der Berg heeft 
in de twintigste eeuw een be-
langrijke rol gehad in het kerke-
lijk leven in Akersloot. Een pas-
toor met vele talenten en inte-
resses. Van geschiedschrijven 

tot schilderen. Een verhaal dat 
begint in zijn geboortedorp Zoe-
termeer en eindigt in Akersloot. 
In deel twee van de familie ver-
telt Sierk Hennes vooral over hun 
‘nieuwe’ huis en omgeving waar 
ze ruim 100 jaar geleden kwa-
men wonen. Het was het huis 
waar vroeger de schout had ge-
woond. Het verhaal is voorzien 
van unieke foto’s. Het Katholiek 
Vrouwen Gilde is zeventig jaar 
geleden opgericht. Het verhaal 
geeft een mooi tijdsbeeld in een 
constant veranderende samen-
leving, zie het volgende citaat: 
Haar stoepje veegt ze niet meer 
zo vaak, maar nog steeds hecht 
ze aan orde en regelmaat, ze laat 
zich niet bevelen en ze vindt haar 
gezin minstens zo belangrijk als 
haar loopbaan. Mannen hoeven 
de deur niet voor haar open te 

houden, in het café bestelt ze 
haar eigen drankje.
In deel twee over de gemeen-
telijke jachthaven wordt de uit-
breiding en vestiging marine-
basis met verkenningsvliegtui-
gen behandeld. Het wel en wee 
van de jachthaven tot en met de 
verkoop in 1951. Herinneringen 
aan de basisscholen: De Jaco-
bus- en Johannesschool die zijn 
gefuseerd tot ‘De Brug’. Maar de 
herinneringen aan beide scholen 
van leraren en leerlingen staan 
op papier. Een mooi sfeerbeeld 
uit de historie van het katho-
liek onderwijs in Akersloot. Het 
jaarboek eindigt met de kroniek 
2014. Het jaarboek is los ver-
krijgbaar bij Veldt’s Toko of op 
woensdagochtend in het vereni-
gingsgebouw De Groene Valck, 
Rembrandtsingel 1a, Akersloot.

Wandeling, ontbijt en 
dienst op Hemelvaart

Castricum - De protestantse 
kerk houdt een meditatieve wan-
deling voor vroege vogels op He-
melvaart. Na de wandeling is er 
een ontbijt in de Dorpskerk en is 

er gelegenheid om met elkaar na 
te praten. Daarna is er een ere-
dienst. Iedereen is welkom, lid 
van een kerk of niet. De start is 
om 6.45 uur bij de parkeerplaats 

aan de Zanderij. De wandeling is 
circa vier kilometer. Om 8.15 uur 
staat het ontbijt klaar en om 9.00 
uur begint de viering. Het geheel 
staat onder leiding van gastpre-
dikant, ds. Tytsje Hibma. Opgave 
voor het gratis ontbijt wordt op 
prijs gesteld. Dat kan bij Ange-
lie Graumans, tel 826466, amg.
graumans@ziggo.nl.
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C4 Limmen kampioen
Limmen - Na een spannende thuiswedstrijd tegen de nummer twee, 
is op zaterdag 25 april de C4 van voetbalvereniging Limmen voor-
jaarskampioen geworden. Zij wisten ongeslagen het kampioenschap 
te behalen. Op de foto v.l.n.r.: staand: Moise v.d. Wal, Cas de Goede, 
Jan Zoon, Aybek Addigerber, Jesper Lute, Jens Rozenbroek, Rem-
co Meijland, Ton v.d. Velden, Luuk Faber, Ids Postma, Nick Groen-
tjes. Onder: Rick Hageman, Dave Docter, Daan Romein en Maarten 
Straatsma. Trainers en leiders: Ben Meijland, John Hageman, Patrick 
Faber en Eric Rozenbroek.

Schaap weer op droge
Castricum- Op maandagoch-
tend werd de brandweer om 8.00 
uur opgeroepen omdat er een 
schaap in het water zou liggen.
De melding was gedaan door 
een machinist van een trein en 
hij wist niet precies wat de loca-
tie was. Het bleek te gaan om het 

einde van de Bleumerweg. Bij 
aankomst was het schaap ech-
ter al op het droge. 
Het beest liep niet in de wei, 
maar op de weg. De brandweer 
heeft toen het schaap weer het 
weiland ingedreven. Foto: Eve-
lien Olivier.

FCC pakt 
volle buit 

Castricum - FC Castricum be-
gon de wedstrijd met Marius 
Jansen op doel nadat Lars Beu-
kers zich ziek had gemeld. Ook 
weer van de partij na een schor-
sing was Joris Schekkerman, hij 
was weer als vanouds de stofzui-
ger die altijd werkt. De wedstrijd 
was niet echt spannend of leuk 
om naar te kijken, temeer omdat 
Jong Holland zich zeer defen-
sief opstelde. Wel waren er wat 
kleine kansjes voor FCC, maar 
een schot van Daan Hamaker 
ging hoog over en bij een mooie 
aanval over rechts kwam Elario 
Zweet nét een teentje tekort om 
te scoren. 
De tweede helft was een kopie 
van de eerste helft. FCC probeer-
de wel maar kon niet in de buurt 
komen van de vijandelijke goal. 
Sebastiaan Weber en Duco de 
Koning kregen nog wat moge-
lijkheden, maar het zag er naar 
uit dat het een gelijkspel ging 
worden zonder doelpunten. FCC 
werd aan einde van de wedstrijd 
iets sterker wat uiteindelijk re-
sulteerde in een mooi opgezette 
aanval over rechts met Maarten 
van Duivenvoorde en Tobias de 
Koning (links op de foto) waar-
bij de voorzet van Maarten door 
Tobias binnen getikt kon worden: 
1-0. Door een corner maar met 
een snelle wissel bracht Charles 
Loots een talent in die zijn de-
buut maakte: de jonge Michael 
Obioha. Zijn enige actie was 
dat hij de bal weg kon koppen, 
waarna de scheidsrechter de 
wedstrijd beëindigde. Foto: Ja-
cob de Maar.

A1 naar hoofdklasse 
Castricum - Iedereen verwacht-
te dat FC Castricum A1 wel even 
zou winnen, maar je moet het al-
tijd nog doen. De spelers wier-
pen de spanning van zich af en 
wonnen afgetekend, 7- 1. Door 
de winst op Vitesse 22 is A1 
kampioen en promoveert naar 
de hoofdklasse.

Op de foto achter v.l.n.r: Michael 
Obioha, Daniel Dekens, Lenn 

Poel, Auke Geerts, Jelmer Pau-
zenga, Matthijs Mulder, Jochum 
Konijn, Ryan Raghosing, Yusuf 
Yusuf, Isack Nijhof, Dennis Pier-
neef, Jeroen Mooij. Voor v.l.n.r.: 
Dillon America, Boyd Zoontjes, 
Roberto Raghosing, Jan Ter-
voort, Dinesh Raghosing, Ernst 
Buijnsters, Jesse Arendse, Ru-
ben van Dansik, Louis Smit en 
Arjen Oedzes. Op de foto ont-
breekt helaas Max Lodewijks.

Samenwerken of eruit 
werken?

Heeft het onderzoek voor behoud van het Toonbeeldpand - dat de ge-
meente naar aanleiding van veelvoudig burgerbezwaar heeft gelanceerd 
– ooit kans van slagen gehad om positief uit de cijfers te komen? Deze 
vraag wordt door burgers uit de Oranjebuurt gesteld naar aanleiding 
van een haastig genomen beslissing binnen het raadcarrousel afgelopen 
donderdag. Er werd, ondanks een verzoek van De VrijeLijst met steun 
van GroenLinks en SP het onderwerp van de agenda te halen, besloten 
dat de gemeente geen behoefte heeft aan verder onderzoek. Dat, terwijl 
juist bij de bewoners nog veel vragen open zijn. Er wordt energie en werk 
gestopt in het afweren van de argumenten uit de Oranjebuurt die voor 
behoud van het pand pleiten, in plaats van samen zoeken naar alterna-
tieven waarbij het pand kan blijven behouden. Zou dat het kunnen zijn 
wat er speelt: het project Nieuw Geesterhage moet eindelijk rond? En 
de Toonbeeldlocatie is de (financiële) melkkoe hiervoor. 
Ga je als gemeente er sowieso van uit dat de stem van de burger geen 
rol gaat spelen? Hoe kun je toezeggingen maken als de bevolking nog 
moet worden gehoord? Vanuit het college zou deze houding wellicht 
nog begrijpelijk kunnen zijn. Zij worden afgerekend op het wel of niet 
tot stand komen van het project Nieuw Geesterhage. Maar de raad, 
onze gekozen vertegenwoordigers, zouden erop moeten toezien dat het 
proces en dit onderzoek in het belang van behoud wordt uitgevoerd, 
zoals beloofd. Want, wie van de raadsleden heeft de moeite genomen 
de cijfers uit het onderzoek goed te bekijken? Vragen die er hadden 
moeten worden gesteld  zijn niet gesteld. Als je nog verder induikt in 
het rapport kom je tot nog meer vragen: waarom zijn de bouwkosten 
voor verbouwing 40% duurder dan bouwkosten voor nieuwbouw zou-
den zijn? Fundering is er al en de rest wordt sowieso nieuw opgebouwd.  
Dus waarvoor is er met zulke hoge kosten gerekend? En niet begrijpelijk 
vanuit de buurt is waarom een makelaar de modellen uit het gemeente-
lijke onderzoek heeft geanalyseerd. 
Het was druk in het gemeentehuis afgelopen week. Veel bewoners wa-
ren gekomen om te kijken hoe de raad omgaat met een leuk stukje 
Castricum en een ondermaats onderzoeksrapport. Helaas was er niet 
veel te horen vanuit de coalitie van CKenG, VVD, D66 en PvdA. Men 
wist duidelijk niet wat te doen met al die bewoners die wilden weten 
hoe er met hun leefomgeving wordt omgegaan. Voor de gemeentelijke 
verkiezingen was het eenvoudig steun aan het behoud van Toonbeeld 
toe te zeggen. Na de verkiezingen en deel uitmakend van de coalitie 
wordt het al een stuk moeilijker kritisch te zijn. Uiteindelijk werd door de 
coalitiepartijen voor sloop gestemd. 
Een motie om het onderwerp goed af te wikkelen met de bewoners 
werd door een meerderheid van CKenG, GDB, PvdA, CDA en VVD ge-
steund. Waarom deze motie? Door het onderwerp van de agenda te 
halen, zoals in het begin van de avond door De VrijeLijst gevraagd, zou-
den de vragen uit de buurt over het rapport serieus zijn genomen. De 
Oranjebuurt zal blijven vragen om opheldering. 
Bärbel Böhling, bestemming.stolberg@gmail.com. 

Zaterdag omstreeks 1.20 uur ver-
nielden jongeren een bushokje 
langs de Boekel in Akersloot. Er 
werden geen verdachten meer 
aangetroffen. In Castricum is de 
politie naar aanleiding van een 
melding een onderzoek gestart. 
Er zou een scooter gestolen zijn 
en deze werd via de poort bij 
een woning aan de Prof. Van 
der Scheerlaan naar binnen ge-
bracht. Er werd een jongen aan-
gehouden voor diefstal en heling 
van de snorscooter. 
Donderdag is ingebroken in een 
woning aan de Geelvinckstraat 
in Castricum. Vermoedelijk zijn 
eerder op de avond de sleu-
tels van de woning uit het huis 
weggenomen. Vrijdag omstreeks 
15.45 uur kwam er een melding 
van een vernieling van een raam 
van een jongerenopvangcen-

trum aan de Albert Schweitzer-
laan. De 17-jarige verdachte uit 
Akersloot was nog aanwezig. 
Deze werd aangehouden. Een 
tweede verdachte, een 13-jarige 
jongen uit Limmen, had ook ver-
nielingen gepleegd. Deze werd 
korte tijd later in de omgeving 
aangehouden. 

Maandag reed de politie om-
streeks 11.30 uur over Uitgees-
terweg in Limmen richting Cas-
tricum. Zij waren getuigen van 
een noodlanding. De piloot stap-
te meteen uit het zweefvlieg-
tuig en was ongedeerd. Ook het 
zweefvliegtuig had geen schade.
Dinsdag was er een melding van 
een woninginbraak aan Clusi-
uslaan. De bewoners waren af-
wezig en de buren pasten op de 
woning. Alle ruimtes in de wo-
ning waren doorzocht. 
Donderdag is ingebroken in een 
woning op de Jan Valkeringlaan 
in Limmen. 

Castricum - Op woensdag 22 
april is het mini WK voetbal bij 
Vitesse’22 georganiseerd. Er de-
den bijna 250 kinderen mee aan 
het mini WK. Kinderen die nog 
geen genoeg hebben gekregen 
van het voetballen hebben dit 
seizoen nog twee keer de kans 
om vrijblijvend mee te voetbal-
len op zaterdagochtend. Dit kan 
op 9 mei en op 23 mei vanaf 9.15 
uur op sportpark de Puikman. 

Mini WK voetbal
bij Vitesse ‘22
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Verkeersstroom Heilooër 
wegen na aansluiting A9
Regio - Door de aansluiting A9 
gaat het verkeer in Heiloo op de 
bestaande wegen andere routes 
rijden. Dit blijkt uit het verkeers-
onderzoek dat de gemeente Hei-
loo heeft laten uitvoeren. In de 
meeste gevallen verspreidt het 
verkeer zich beter en neemt het 
aantal motorvoertuigen per et-
maal gemiddeld per weg af. 

Met name op de Kennemer-
straatweg tussen de Heiloo-
er tolweg (Randweg Alkmaar) 
en de Vennewatersweg aan de 
zuidkant is sprake van een sig-
nifi cante afname. Uit het onder-
zoek blijkt ook dat de invloed van 
de aansluiting A9 op het kustver-

keer richting de stranden Castri-
cum en Bergen aan Zee vrijwel 
nihil is. 

Op de Stationsweg, het oostelijk 
deel van de Zeeweg en de Ka-
naalweg komt er door de aan-
sluiting A9 wel meer verkeer. Dit 
is een aandachtspunt dat uit het 
onderzoeksrapport van Goudap-
pel Coffeng naar voren komt. Uit 
het onderzoek blijkt dat dit kan 
worden voorkomen door het ne-
men van maatregelen op de Ka-
naalweg, die de oost-west rou-
te naar de kern van Heiloo ont-
moedigen. Hoe die maatregelen 
er precies uit zien wordt nu ver-
der uitgewerkt. 

Sporen van eeuwenoude boerderij
Castricum - Aan de Laan van Al-
bert’s Hoeve zijn bewoningsporen 
aangetroffen uit de Middeleeu-
wen, onder meer  resten van een 
28 meter lange boerderij uit de 13e 
eeuw en een aantal waterputten. 
Verder zijn er overblijfselen gevon-
den van middeleeuwse verkave-
lingspatronen en een oude weg. 
Op de oude weg waren duidelijk 

zichtbare karrensporen aanwezig. 
Wethouder Ans Pelzer bezocht de 
opgraving om zich uitgebreid te la-
ten informeren over de resultaten 
van het onderzoek. Archeologen-
bureau Argo uit Zaandam deed de 
archeologische opgraving nadat 
een booronderzoek en een proef-
sleuvenonderzoek duidelijk maak-
ten dat het hier om een archeo-

logische vindplaats gaat. Het on-
derzoek is uitgevoerd, omdat er op 
de locatie nieuwe woningen wor-
den gebouwd. De archeologische 
vindplaats zou  hierdoor verstoord 
worden. Momenteel wordt het on-
derzoek verder uitgewerkt door de 
archeologen, waarna er een rap-
portage volgt. Het veldwerk is in-
middels afgerond.

Extra mogelijkheid voor 
het inleveren van plastic
Castricum - Wie niet wil wach-
ten tot de volgende inzamel-
ronde, kan in Akersloot en Lim-
men nu ook tussentijds het plas-
tic kwijt. Bij de wijkonderkomens 
staat elke vier weken, tussen de 
inzameling via de kroonringen, 
een dag lang een container waar 
inwoners hun plastic kwijtkun-
nen. 
De containers zijn te vinden bij 
het parkeerterrein bij de sporthal 
d’ Enterij te Limmen en bij het 
onderkomen van wijkbeheer/
brandweerkazerne in Akersloot. 
Normaal gesproken op maan-

dag in Limmen en vrijdag in 
Akersloot, telkens twee weken 
na de reguliere inzameling. De 
eerstvolgende keer is maandag 
11 mei in Limmen en woensdag 
13 mei (vanwege Hemelvaart) 
in Akersloot. Het gaat om een 
proef. De gemeente wil op ter-
mijn de inzamelmogelijjkheden 
verruimen. Tot die tijd zijn er de 
containers waar dus alléén plas-
tic afgegeven mag worden. Foto: 
Wethouder Leo van Schoonho-
ven en carrousellid Dorien Veldt 
deponeren plastic in de speciale 
containers.

Actie voor Nepal én 
blindengeleide honden
Castricum - De afgelopen we-
ken heeft basisschool Paulus 
gewerkt met het thema: Ik zorg 
voor… Allerlei onderwerpen 
kwamen voorbij in de verschil-
lende groepen. 
Dit schoolthema werd donder-
dag 30 april afgesloten met een 

fancy fair voor het goede doel: 
de blindengeleide honden. De-
ze organisatie heeft voordrach-
ten gehouden in de groepen. Op 
het laatste moment werd beslo-
ten om ook een deel van de op-
brengst te besteden aan de kin-
deren in Nepal.

Regio - Op 10 en 24 mei zijn 
er wandelexcursies van 10.00-
12.00 uur door de Hempolder. 
De Hempolder bij Akersloot is 
een geweldige plek om weide-
vogels te kunnen zien. Buitelen-
de kieviten, roepende grutto’s 
en zenuwachtige tureluurs. Ver-
trekpunt: Werkschuur de Dodde, 
Hemweg 1 in Akersloot. De bos-
wachter van Landschap Noord-
Holland verzorgt op zondag 24 
mei om 10.00 tot 12.00 uur een 
wandelexcursie door de Lim-
merdie. Er broeden veel weide-
vogels, maar voor de plantenlief-
hebber is hier ook veel te bele-
ven. Aanmelden is noodzakelijk. 
Dat kan via www.gaatumee.nl of 
bel 088-0064455. Foto: G. Tik. 

Twee wandel-
excursies

Castricum Wérkt; ,,Sámen 
is het sleutelwoord”

Castricum - De gemeente en 
Inzet Wérkt! hebben eind afge-
lopen jaar de handen ineen ge-
slagen. Mede-aanleiding hiertoe 
was de nieuwe wet- en regelge-
ving. Onder de noemer ‘Castri-
cum Wérkt!’ wordt een passend 
antwoord gegeven op de vraag-
stukken die voortkomen uit de 
invoering van de participatie-
wet. Na inmiddels een ervaring 
met elkaar van een half jaar kan 
Castricum Wérkt! bogen op aan-
sprekende successen. 
De doelstelling van Castricum 
Wérkt! is om kandidaten zo snel 
mogelijk uitkeringsonafhankelijk 
te maken door deze aan regulie-
re arbeid te helpen en daarmee 
een belangrijke rol te spelen in 
het bij elkaar brengen van vraag 
en aanbod binnen de regionale 
arbeidsmarkt. 
Ingrid van der Vaart (56) had 
ruim drie-en-een-half jaar niet 
gewerkt, maar is via Castricum 
Wérkt! onlangs weer terug ge-
keerd in het arbeidsproces. Zij 
werkt nu in een P&O-functie bij 
Van Tongeren Kennemer Group 
in Beverwijk. ,,Ik ben de koningin 
te rijk”, reageert Ingrid enthousi-
ast. ,,Van juni tot december vorig 

jaar kon ik vanwege privé-om-
standigheden niet werken en ik 
kon daarbij rekenen op alle be-
grip. Begin dit jaar hebben we 
de draad weer opgepakt en ben 
ik op 56-jarige leeftijd weer aan 
een baan gekomen. Waar hoor je 
dat nog?” 

Wethouder Hilbrand Klijnstra 
(foto) toont zich in een reactie 
ook enthousiast over de samen-
werking met Inzet Wérkt!; ,,De 
participatiewet dwingt ons sá-
men met lokale en regionale be-
drijven te zoeken naar kosten-
besparingen. We moeten crea-
tief zijn om de potentiële werk-
nemer aan passend werk te hel-
pen. Dat plan moeten we samen 
gestalte geven. We moeten zorg-
dragen voor meer uítstroom dan 
ínstroom, de poorten dicht hou-
den. Daar hebben we externe 
hulp bij nodig en ingeschakeld. 
Inzet Wérkt! heeft de ervaring en 
daadkracht inzake professione-
le arbeidsbemiddeling. Die er-
varing hebben wij zelf binnen de 
gemeente onvoldoende in huis. 
Ik had en heb veel vertrouwen in 
de samenwerking. ‘Sámen’ is so-
wieso het sleutelwoord.”  

Castricum - Het strand van Cas-
tricum aan Zee, de Alkmaarsche 
Roei- en Zeilvereeniging en ’t 
Hoorntje in Akersloot hebben op 
30 april in Vlissingen de Blauwe 
Vlag 2015 ontvangen. De Blauwe 
Vlag is een internationale onder-
scheiding die jaarlijks wordt toe-
gekend aan stranden en jachtha-
vens die veilig en schoon zijn. In 
de praktijk betekent dit dat ge-
nomineerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke cri-
teria zoals schoon (zwem)water, 
goede sanitaire voorzieningen 
en een hoge mate van veiligheid. 
Zaadnoordijk Watersport in Uit-
geest ontving naast de Blauwe 
Vlag de Groene Wimpel een extra 
onderscheiding. De Blauwe Vlag 
is één jaar geldig. Met de Blau-
we Vlag-campagne in Neder-
land probeert de Stichting Keur-
merk Milieu, Veiligheid en Kwali-
teit overheden, ondernemers en 
recreanten te betrekken bij de 
zorg voor schoon en veilig wa-
ter, mooie natuur en een gezond 
milieu en duurzame jachthavens. 

Drie Blauwe 
Vlaggen

www. .nl

www. .nl
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Limmen Ludiek zoekt 
nog steeds vrijwilligers

Limmen - Limmen Ludiek be-
gint lekker op stoom te komen 
en met nog vier weken voor de 
boeg begint de gezonde span-
ning bij het bestuur ook lang-
zaam op te lopen. Er wordt ech-
ter nog steeds gezocht naar vrij-
willigers. 
Vooral aan terreinstewards, be-
veiligers en verkeersregelaars is 
op dit moment een gebrek. Maar 
ook in de bediening tijdens de 
culinaire avond en voor de di-

verse bardiensten op vrijdag, za-
terdag en zondag in de feest-
tent kunnen ze nog wel wat ex-
tra hulp gebruiken. Aanmelden 
kan via www.limmenludiek.nl, al 
is het maar voor een dag, een 
dagdeel of een paar uurtjes.

Stichting Limmen Ludiek pro-
beert tussen 2 en 7 juni een 
Guinness wereldrecord neer te 
zetten met het grootste kurken-
mozaiek van de wereld. 

Drie tuintoppers op rij

Limmen - De Hortus Bulbo-
rum heeft heel wat professione-
le bewonderaars, onder wie Sa-
rah Raven, Modeste Herwig en 
Carien van Boxtel. Eerstgenoem-
de is regelmatig gastpresentator 
in het BBC-programma Garde-
ners’ World en opende de Hortus 
in 2013. Modeste, een bekende 
schrijfster van tuinboeken, deed 
dat het jaar daarop, terwijl Ca-
rien, een bevlogen tuinarchitec-
te, dit jaar officieel een tulpen-
soort in de Hortus sponsorde. 
Tot die historische soorten be-
horen de Breeder tulpen. Het is 
een verzamelnaam voor allerlei 
eenkleurige cultivars, gekweek-

te planten, die door de Holland-
se kwekers in de 19e eeuw sterk 
zijn vermeerderd en verbeterd. 
Dat Carien van Boxtel juist uit 
die groep een tulp adopteerde, 
de James Wild van 1860, is geen 
toeval. Carien: ,,Ze bloeien later 
in het voorjaar, staan stevig op 
hun stengel en hebben warme, 
verzadigde kleuren alsof Rem-
brandt ze zelf heeft geschilderd. 
Het varieert van okergeel, tot het 
lichtbruin van kaneel en het don-
kerbruin van nootmuskaat.” Wie 
zelf wil zien hoe mooi de breeder 
tulpen zijn, kan nog tot en met 
16 mei in de Hortus terecht. Fo-
to: Peter van Reenen. 

Raad wil dat gebouw wordt gesloopt
Castricum – Een motie van De 
VrijeLijst en acties van een buurt-
comité waren niet voldoende om 
het gebouw, waar Toonbeeld nu 
nog is gevestigd aan de Julia-
na van Stolbergstraat, te behou-
den. Dat besliste de gemeente-
raad vorige week donderdag. 

Naast De VrijeLijst waren Groen-
Links en de SP bereid te zoeken 
naar een tussenoplossing. Bewo-
ners en historici noemen het ka-
rakteristiek en beeldbepalend, 
gemeente en eigenaar Stichting 
Toonbeeld achten het rijp voor 
de sloop. Toonbeeld verhuist 

naar Nieuw Geesterhage en op 
de vrijgekomen plek kunnen na 
de sloop zeventien nieuwe hui-
zen worden gebouwd. Bij het be-
houd van het gebouw zouden elf 
woningen kunnen worden gere-
aliseerd. Daardoor ontstaat een 
tekort van ruim 850.00 euro.

Replica van vliegende bom, de V1
Castricum - Tijdens een infor-
meel overleg met wethouder Leo 
van Schoonhoven rond de start 
van de realisering van Het Acht-
je van Castricum, is het Strand-
vondstenmuseum uitgedaagd 
om een replica van een V1 te 
maken. 

Menno Twisk van het muse-
um vertelt: ,,Na wat netwerken 

waren we blij met de kennis-
making met docent Gerard van 
Diepen van het Kennemercolle-
ge, die vorig jaar met leerlingen 
een stalen vlet als werkopdracht 
had vervaardigd. Van Diepen is 
zeer geïnteresseerd in de oor-
logsgeschiedenis en we vonden 
in hem een medestander om de 
uitdaging aan te gaan.” In Castri-
cum en Bakkum stonden tijdens 

WO II drie V1 lanceerinstallaties, 
waarbij de zogenaamde vliegen-
de bommen gericht stonden op 
Londen. Zover bekend is er niet 
een afgevuurd vanaf dit grond-
gebied. 
Het Strandvondstenmuseum 
houdt zich ook bezig met streek-
historische onderwerpen, waar-
onder de oorlog en de Zanderij 
als vesting.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug zijn afgelopen maand  
77 kandidaten geslaagd voor een 
diploma. Zwemvaardigheid 1 is 
behaald door Caroline Broekhui-
zen, Kareem Colleye, Tim van Eg-
mond en Isabel Hierck. 
Julie Amende, Steef de Groot en 
Adeline Hollmann Zwemvaardig-
heid 2 en Kim Elders heeft zelfs 
de vlinderslag gezwommen voor 
Zwemvaardigheid 3. 
Het A-diploma ging naar Zulay 
Abdigerber, Annika Bavius, Koen 
Beentjes, Julia van Borre, Sara 
van Borre, Julia van Dommelen, 
Steyn van Egmond, Bo Heijliger, 
Floor Kaandorp, Mandy Kijzers, 
Maaike Koppe, Storm Kops, Va-
lentijn La Croix, Mette Liefting, 
Jaïr Maas, Kevin Monteban, Im-
me de Reuver, Janneke Swanink, 
Lucas Vels, Mats Venselaar, Cis 
de Wildt, Noor ten Zeldam, Mi-
chalina Zelichowska en Douwe 
Zwikker. 
Het B-diploma is behaald door 
Maud Bakker, Sten Boenderma-
ker, Julian van den Booren, Se-
lena Fatels, Chiara Faure, Lieke 
Hardebol, Lars Hoogerwerf, Lo-
myrne Horn, Teun Jonker, Nien-
ke Kemperink, Jason Klene, Ja-
ri Koekkoek, Demy Kramer, Louie 
Lecaille, Noeth Liefting, Fenna 
van Lieshout, Meike van Mar-
le, Jade Scheerman, Manou Sie-
beling, Leana Simonian, Aagje 
Wijnholds en Yana Zijp. 
Shireen Baars, Geert Beukers, 
David van der Born, Luuk Bra-
kenhoff, Jasmijn Dekker, Os-
car van Eerden, Jim Glandorf, 
Luuk de Groot, Merel Heideman, 
Mike Huige, Nikki Kuijper, Lynn 
Lute, Sanne Meijne, Jennifer 
Paap, Meijs Pieters, Emma Schil-
peroord, Lotte Spil, Sanne Spil, 
Iris de Winter en Kai Wit hebben 
hun C-diploma behaald. 
Luca van Hoven, Emma van Oos-
terom en Xander de Vink gin-
gen met het diploma Snorkelen 
2 naar huis.

Afzwemmers

Punk, rock, blues en 
meer in De Bakkerij

Castricum - Vrijdag 8 mei punk, 
blues, rock, geluidskunst en lied-
jes; A Million Strong, Dial Prisko 
en Microwolf zijn te horen in De 
Bakkerij. 
Dial Prisko werkt momenteel in 
de studio aan de langverwachte 
opvolger van haar debuutalbum 
‘Convenience Stories’, een album 
dat de band lovende kritieken 
opleverde. Microwolf opereert in 
het grijze gebied tussen geluids-
kunst en liedjes. Zaal open 21.00 

uur, entree vijf euro. Zaterdag 9 
mei punkrock met drie bands.  
De Hoornse muzikanten van 
FilthyMcNasty spelen speed 
rock’n’roll, het Limburgse Land-
lines (foto) speelt melodieuze 
punkrock en het lokale Different 
Homes speelt 90’s skatepunk. 
Open: 21.00 uur, entree drie eu-
ro. Maandag 11 mei wordt Weer-
wolven van Wakkerdam ge-
speeld. Zaal open 20.00 uur, gra-
tis entree. 

Spanning aan de top
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van Vredeburg ron-
de 25 van de interne competi-
tie. Met nog drie ronden te gaan 
neemt de spanning aan de top 
van de ranglijst toe na verlies van 

koploper Bert Hollander tegen 
Hidde Ebels. Achtervolgers Barry 
Blekemolen en Bob Stolp voch-
ten een lange partij uit, waarin 
Stolp zich technisch de meer be-
kwame speler toonde. 
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VKIJ in finale, 
allemaal stemmen

Castricum - Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) is geselec-
teerd voor de finaleronde van 
de Nuon Club Competitie 2015. 
Hiermee kan de VKIJ tot 10.000 
euro winnen om te investeren in 
energiebesparing en duurzame 
energie. In totaal zijn vijftig clubs 
uit heel Nederland genomineerd. 
Negen clubs met de meeste 
stemmen winnen uiteindelijk de 
Nuon Club Competitie. Het be-
stuur van de VKIJ roept alle in-
woners van Castricum op om te 
stemmen via http://clubcompe-
tie.nuon.nl voor 18 mei.
De winnaars worden eind mei 
bekend gemaakt. De vereniging 
heeft zich ingeschreven voor de 

Nuon Club Competitie met een 
idee om de accommodatie ener-
gieneutraal te exploiteren. 
,,Wij willen volstrekt energie-
neutraal werken door plaatsing 
van zonnepanelen op het dak 
van ons clubgebouw. Die leve-
ren meer op dan het totale ver-
bruik in een jaar waarin de ijs-
baan niet open kan, maar de 
meeropbrengst zal opwegen te-
gen het extra verbruik in een jaar 
dat er wél ijs ligt, zodat een neu-
trale balans ontstaat.” Dat zegt 
Gerard de Moel, penningmees-
ter namens de VKIJ. Hij nam 
het initiatief om de vereniging in 
te schrijven voor de Nuon Club 
Competitie.

Open dag beachvolleybal
Bakkum - 2 Beach is de beach-
volleybaltak van volleybalvereni-
ging Croonenburg. Op de loca-
tie naast het AVC-terrein aan de 
Zeeweg heeft 2 Beach op eigen 
kracht vier beachvelden neerge-
legd. Op deze velden is zondag 
10 mei de jaarlijkse open dag. 
Er wordt gestart om 12.00 uur 
met een open training voor ie-
dereen onder begeleiding. Rond 
13.00 uur is er een lunchpauze 

om daarna een toernooi op ei-
gen niveau te spelen. Rond 15.00 
uur is er een demonstratiewed-
strijd met onder andere Jannes 
van der Ham. 
Jannes maakt deel uit van de na-
tionale beachselectie en is oud-
speler van Croonenburg. Na de 
open dag starten de trainingen 
en de onderlinge wedstrijden 
op elk niveau. Deelname aan de 
open dag is gratis.

Oud-profvoetballers bij FCC 
voor kansarme kinderen

Castricum - Op zaterdag 16 mei 
wordt bij FC Castricum een be-
nefietwedstrijd gespeeld tus-
sen een Castricumse selectie, 
bestaande uit voetballers uit de 
regio, en de All Stars, een team 
van oud-profvoetballers. De op-
brengst komt geheel ten goe-
de aan de F.U.N. Foundation. In 
het All Stars team van oud-profs 
zullen onder andere Ronald de 
Boer, Glenn Helder, Peter Hout-
man, André Stafleu, Michel 
Kreek, David Loggie, Olaf Lin-
denbergh en Tarik Oulida aan-
treden. 

De Football Unlimited Nether-
lands Foundation richt zich op 
het geven van voetballessen aan 
kansarme kinderen in landen 
waar sporten niet altijd vanzelf-
sprekend is. Er worden begelei-
ders opgeleid tot voetbaltrainer 
door hen te voorzien van kennis 
van Nederlandse gediplomeer-
de trainers. Het team is van me-
ning dat ieder kind waar ook ter 
wereld recht heeft om te sporten 
en zij zetten zich in in om dit te 
realiseren. Er wordt gewerkt aan 
projecten in Senegal, Gambia en 
de Filipijnen. De wedstrijd wordt 

omlijst met allerlei activiteiten. 
Aanvang van de All Stars wed-
strijd is om 19.00 uur bij FC Cas-
tricum.

Periodetitel nog in zicht
Castricum - Met nog twee 
wedstijden te spelen was het 
voor Vitesse 22 duidelijk dat er 
tegen de Meeuwen uit Zaandam 
niet verloren mocht worden om 
de nacompetitie te kunnen ont-
lopen. Vitesse creëerde diverse 
kansen. Helaas stonden de vizie-
ren van Nick van de Ven en Des-
mond de Waard niet op scherp.
Uit een razendsnelle counter 
wist Zilvermeeuwen de 0 - 1 op 
het scorebord te zetten.  Vitesse 
had in de fase hierna meer bal-
bezit, kreeg wederom kansen via 
Nick van de Ven maar wist niet 
tot scoren te komen. Vlak voor 
rust kwamen de mannen van Pa-
trick v.d. Fits goed weg toen de 
spits van Zilvermeeuwen voor 
open doel de lat raakte.  

Na de theepauze werd een vrije 
trap van Robert Poel door Jo-
ris van ‘t Wout met een simpele 
knik achter de Zaanse doelman 
gekopt. Gesteund door deze op-
steker werd Vitesse sterker en 
dit resulteerde na 10 minuten in 
de 2 - 1 voorsprong. Zilvermeeu-
wen werd sterker en kon zelfs de 
2 -2 aantekenen na een terecht 
gegeven strafschop na een over-
treding van Tanno v.d. Berge. 

De 2 -2 betekent dat Vitesse de 
laatste wedstrijd ingaat met een 
punt voorsprong op Zap. De ko-
mende tegenstanders van zowel 
Zap als Vitesse kunnen nog een 
periodetitel halen. Er is nog niets 
beslist wat betreft het vervolg na 
26 competitiewedstrijden.

Akersloot - Op de laatste 
bridgeavond van dit seizoen 
was het een bijzonder feestelij-
ke bijeenkomst van de bridge-
club Akersloot. De vice-voorzit-
ter van het district Noordholland 
van de Nederlandse Bridgebond, 
Theo Marijt, heeft Niek Been-
tjes, bestuurslid van de Bridge-
club Akersloot, in het zonnetje 
gezet met het uitreiken van een 
hoge onderscheiding van de Ne-
derlandse Bridgebond. Het heeft  
de vorm van een kei, een klein 
beeldje op een sokkel. In zijn 
toespraak roemde Marijt de ver-
schillende kwaliteiten van Niek. 

Onderscheiding 
Niek Beentjes

Castricum - Een gezonde bo-
dem is van onschatbaar be-
lang voor het voortbestaan 
van de aarde. Binnen dat the-
ma organiseert de permacul-
tuur-tuingroep Castricum op 
23 mei een workshop over de 
bodem onder de naam ‘Ge-
voel voor Humus’.

Al een aantal jaren geeft Marc 
Siepman overal in het land zijn 
tweedaagse cursus waarin hij 
vertelt wat er allemaal komt kij-
ken bij een gezonde bodem. In 
verkorte vorm zal hij deze dag 
samen met Heeltsje Graansma 
aandacht besteden aan gezond 
bodemleven. De bijeenkomst is 
voor iedereen die daar interesse 
in heeft toegankelijk.

De workshop vind plaats in 
het verenigingsgebouw van de 
Amateurtuindersvereniging op 
de Breedeweg, ingang Oos-
terbuurt en is van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Aan het eind van de 
dag zal er nog een praktijkge-
deelte zijn in de permacultuur-
tuin op het complex de Bloemen. 
De bijdrage is vrijwillig, richtprijs 
tien euro. Er is soep voor ieder-
een bij de lunch, maar zelf brood 
meenemen. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Voor opgave mail 
naar jose.gitana@xs4all.nl.

Gevoel voor 
humus

Buddy Run in duinen 
voor schoon drinkwater
Castricum - In de afgelopen 
tien jaar heeft Max Foundation 
meer dan een miljoen mensen in 
Bangladesh onderwezen op het 
gebied van gezondheid en hygi-
ene. Daarnaast hebben ruim een 
half miljoen mensen toegang 
gekregen tot schoon drinkwater. 
Max Foundation, met als hoofd-
sponsor PWN,zet zich in voor het 
redden van kinderlevens op een 
zo effectief en efficiënt mogelij-
ke manier. Het tienjarige bestaan 
van Max Foundation wordt op 31 
mei gevierd met de organisatie 
van de Max Muddy Buddy Run 
samen met PWN. Teams gaan 

in het Noordhollands Duinre-
servaat de strijd met elkaar aan. 
Deelnemers kunnen kiezen tus-
sen een 6 km en 8 km run. On-
derweg dragen de teams water 
en worden ze uitgedaagd door 
obstakels. Tevens krijgen teams 
de kans om hun eigen waterput 
te adopteren met sponsorgeld. 
Hiermee voorzien ze een heel 
dorp in Bangladesh van schoon 
drinkwater. Tijdens de run wor-
den de teams aangemoedigd via 
een live-verbinding door kinde-
ren uit Bangladesh. Voor meer 
informatie zie: www.maxmuddy-
buddyrun.nl. 

Vragen VVD over gif
Castricum - Gemeenten moe-
ten per november 2015 over-
stappen op niet-chemische on-
kruidbestrijding. Vanaf dat mo-
ment is het verboden om gif te 
spuiten. Linda Hes van de fractie 
VVD heeft hierover vragen ge-
steld aan het college. 
,,Want is het de gemeente be-
kend dat de ook in onze ge-
meente gebruikte chemische 
bestrijdingsmiddelen glysofaat 
bevatten? Glysofaat wordt  in 

verband gebracht met schade 
aan dierlijke cellen, hormoon-
verstorende werking, onvrucht-
baarheid, geboorteafwijkingen, 
aantastingen van het zenuwstel-
sel en verschillende vormen van 
kanker.” 
Medewerkers van de gemeente 
gebruiken tijdens hun werk mo-
menteel glysofaat. Vanaf novem-
ber is glysofaat alleen nog toe-
gestaan bij onkruidbestrijding 
op sportvelden. 



Zevende van Nederland
Akersloot - Op zaterdag 25 april 
reden er twee bussen met speel-
sters en supporters, uitgedost in 
het geel-zwart, naar Amsterdam 
voor het Nederlands kampioen-
schap zaalhandbal voor B juni-
oren. 
Ondanks een goede start werd 
de wedstrijd met 14-13 verloren 
van Kwiek uit Raalte. De tweede 
wedstrijd moesten ze aantreden 
tegen de torenhoge favoriet VOC 
uit Amsterdam. Tot vier minuten 
voor tijd stond het nog 8-8, maar 

de Amsterdamse wonnen uitein-
delijk met 14-10. De laatste pou-
lewedstrijd moest gewonnen 
worden. Deze ging tegen Hand-
bal Venlo. De winnende goal viel 
24 seconden voor het einde. Het 
duel tegen JHC uit Julianadorp 
werd met 14-12 verloren, waar-
door ze veroordeeld werden tot 
het spelen om de zevende of 
achtste plaats. En er werd met 
12-8 gewonnen van Kwiek. Zo 
sloten ze de dag af met een ze-
vende plaats. 

Meelproducten proeven 
bij De Oude Knegt

Akersloot - Molen De Oude 
Knegt grijpt de Nationale Mo-
lendagen op  zaterdag 9 en zon-
dag 10 mei aan om bezoekers te 
trakteren op lekkernijen die vers 
worden bereid met meelproduc-
ten uit de molen. Er zijn spelt-
koeken, kruidkoeken en Bas-
bousa cake. Extra aandacht is er 
voor de kinderen. Ze mogen zelf 
graan malen op een handsteen 

en pannenkoekjes bakken. Dat 
kan met de attributen die anders 
worden gebruikt voor de verjaar-
dagsfeestjes, die op woensda-
gen voor de jeugd worden geor-
ganiseerd. De molenaars zijn het 
hele weekeinde aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Op de 
foto molenaar Joop van Vliet die 
kinderen de werking van de mo-
len uitlegt.

Gemaal opent de deur 
Akersloot - Het weekend van 
zaterdag 9 en zondag 10 mei 
staat in het teken van de Mo-
lendagen, maar ook, wat velen 
niet weten, de Gemalendagen. 
Reden dat het Gemaal 1879 in 
Akersloot beide dagen geopend 
en af en toe in werking is. Het 
135 jaar oude monument is dan 
weer gratis opengesteld voor het 
publiek en het is voor de vrijwil-
ligers van het gemaal een uitda-
ging om het ook weer tot leven 
te wekken en water te gaan uit-
pompen. 
Dit wordt gedaan na een uit-
leg over het gemaal, hoe het is 
ontstaan en zich in de tijd heeft 
ontwikkeld. Voor geïnteresseer-
den is er in het gemaal ook nog 
een tentoonstelling getiteld ‘De 

Canon van de waterstaatsge-
schiedenis boven het Y vanaf 
700-2008’. Hier wordt een over-
zicht getoond hoe Noord-Hol-
land boven het Noordzeekanaal 
is ontstaan en wat er nodig is om 
dat in stand te houden. Voor de 
kunstkenners is er tevens een 
kunstexpositie van Els Minks 
met beeldende objecten. Aan de 
wanden van de expositieruimte 
worden foto’s getoond, getiteld 
Weerspiegelingen, van Elli Blok-
ker en Corrie Tromp.
Dit alles is te zien en te beleven 
op zaterdag 9 en zondag 10 mei 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. El-
ke daarop volgende zondag is 
er een kans om een bezoek te 
brengen op het adres Fielkerweg 
4, Klein Dorregeest te Akersloot.

Limmen - Na 45 jaar houdt de 
Pax Christischool op te bestaan. 
Per 1 augustus fuseert de school 
met de Sint Maartenschool. 
Daarom is er op vrijdag 12 juni 
van 19.00 tot 21.30 uur een re-
unie voor oud-leerlingen, oud-
leerkrachten, ouders en andere 
betrokkenen. Opgeven kan via 
reuniepaxchristi@outlook.com 
tot 1 juni onder vermelding van 
naam en jaartal van het laatste 
schooljaar. Foto’s zijn ook wel-
kom op het mailadres.

Reünie Limmen

Regio - Op Hemelvaartsdag 
gaat club Stapmaatjes, voor ge-
zellige mensen tussen 30 en 55 
jaar, naar het Stedelijk museum 
in Alkmaar. Vooraf samen lun-
chen voor wie dat wil. 
Aanmelden via www.stap-
maatjes.nl.

Stapmaatjes

Limmen - Vanaf de start is ba-
sisschool Het Kleurenorkest ge-
huisvest in een van de bijgebou-
wen van GGZ De Oosthoek aan 
de Oosterzijweg. Het Kleuren-
orkest ziet haar leerlingenaan-
tal nog steeds groeien waardoor 
deze locatie voor de toekomst 
minder geschikt is. Door het sa-
mengaan van twee andere ba-
sisscholen in Limmen komt het 
schoolpand aan de Hogeweg 55 
vrij. Het Kleurenorkest verhuist 
in augustus.

Kleurenorkest 
gaat verhuizen

Afval kan meer opleveren
Castricum - ,,Er valt nog onge-
looflijk veel te winnen met afval.” 
Wethouder Leo van Schoonho-
ven schetst het scenario van de 
nabije toekomst. Het is niet meer 
de vuilniswagen die langskomt 
voor het restafval, maar de in-
zamelwagens voor waardevolle 
grondstoffen: alles wat niet meer 
nodig is maar wat wel waardevol 
is voor hergebruik. 

Er valt flink te verdienen aan 
plastic, glas, textiel of papier. 
Slim inzamelen scheelt op de 
afvalrekening voor Castricum-
se inwoners. Binnenkort starten 
proeven om meer plastic in te 
zamelen. En er komen apps die 
vertellen wat, waar en wanneer 
iemand is kwijt kan.
Landelijk is het doel: driekwart 
afvalscheiding in 2020 en niet 
meer dan 100 kilo restafval per 
persoon per jaar. Regering en 
gemeenten werken aan het pro-
gramma ‘Van afval naar grond-
stof’, met als inzet dat produc-
ten en grondstoffen niet ver-
loren gaan maar opnieuw ge-
bruikt. Van Schoonhoven: ,,Er 
zijn al gemeente die werken vol-
gens het principe van omge-
keerd inzamelen. Dat betekent 
dat zaken als gft, papier of plas-
tic aan huis worden opgehaald 
en dat bewoners hun restafval 
moeten wegbrengen naar on-
dergrondse containers. Zo be-
loon je het afval scheiden met 

een passende service. Wat wij 
nu nog zien als afval, gaat fei-
telijk over grondstoffen die geld 
waard zijn. Grondstoffen die we 
kunnen hergebruiken. Restafval 
wordt bijzaak. Zeker nu grond-
stoffen schaarser worden, is her-
gebruik steeds meer een must.”
Voor Castricummers komt er de-
ze zomer een app die voor elke 
straat kan aangeven of het de 
week is van de groene of de grij-
ze bak en hoe het zit met inza-
melen rond de feestdagen. ,,We 
hoeven niet meer te kijken naar 
wat de buren buiten zetten”, al-
dus de wethouder. ,,En er komt 
een eind aan de ergernis over 
verkeerd buitengezet afval dat 
niet wordt opgehaald.” 
Landelijk komt de Recyclema-
nager eraan: een app die ver-
telt in welke bak wel afval hoort, 
waar in de buurt de inleverpun-
ten zijn en wat het laatste nieuws 
is over inzameling en recycling 
in de buurt. ,,We gaan dus acties 
houden om mensen individueel 
te belonen voor hun inspannin-
gen. Zo merken we dat de in-
zameling van kleine huishou-
delijke apparaten in Limmen en 
Akersloot nog wel beter kan. De 
weg naar Schulpstet is hiervoor 
te lang. Dus moeten we andere 
manieren gaan bieden. We on-
derzoeken of we met inzamelaar 
GP Groot mee kunnen doen met 
ECO Supporter. Dat is een recy-
clingproject speciaal voor scho-

len en sportverenigingen. Ze zijn 
bekend met het inzamelen van 
oude kranten, met ECO Suppor-
ter kunnen ze ook met grond-
stoffen van textiel en apparaten 
wat extra’s verdienen.” 
De gemeente gaat ook door met 
de jaarlijkse actie waarbij ze gra-
tis compost uitdeelt, gemaakt 
van gft. Zo krijgen inwoners pro-
fijt van hun inspanningen. Ver-
der komen er extra inzamel-
voorzieningen voor plastic: al-
lereerst een ondergrondse con-
tainer bij winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. Inwoners 
van Limmen en Akersloot kun-
nen, tussen de ophaalrondes via 
de kroonringen, hun plastic één 
dag per maand kwijt in een bo-
vengrondse container bij de on-
derkomens van wijkbeheer. De 
ringen om de lantaarnpalen blij-
ven gewoon van kracht: elke vier 
weken kunnen inwoners hier 
hun plastic kwijt, de gemeente 
onderzoekt of dat elke twee we-
ken kan worden. 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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