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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
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Badkamers
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Ventilatie
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INSTAL
®

FC Castricum stelt kampioenschap 
veilig in bloedstollende slotminuut
Castricum - Na een enerveren-
de middag vol tegenstrijdighe-
den is FC Castricum kampioen 
geworden. Dat is de conclusie 
na een ongelooflijk spannende 
slotronde in de competitie. Niet 
BOL, maar Castricum was kam-

pioen. De goal van Niels Pop-
ping  besliste het seizoen in een 
bloedstollende slotminuut. Trai-
ner Mark Kranendonk: “Geluk 
kan je afdwingen en wij had-
den ons voorbereid op dit scena-
rio. Maar ja, wat er in de laatste 

vijf minuten allemaal gebeurde 
is niet te beschrijven. Dat moet 
je gezien hebben om het te ge-
loven.” Lees het hele verslag van 
Klaas Dekker in deze editie van 
De Castricummer. (Foto: Erik Ge-
vaert).

Castricum - Dinsdag is bij no-
taris Gert van Duin de akte on-
dertekend van Stichting Dorps-
hart Castricum, die als werkti-
tel Castricum Loopt Lekker mee-
kreeg.  Deze stichting gaat zich 
bezighouden met het promoten 
van de dorpskern Castricum. Het 
bestuur is samengesteld uit een 
aantal jonge, enthousiaste on-
dernemers die actief zijn in het 
centrum van Castricum. Voorzit-
ter is Sander Weel.

Start Castricum 
Loopt Lekker 

Renovatie gemeentehuis start
Castricum - Op vrijdag 15 mei 
worden de werkzaamheden aan 
het gemeentehuis gestart met 
een feestelijke bijeenkomst. 
Wethouder John Hommes slaat 
de eerste paal samen met enke-
le direct betrokkenen. Renovatie 
en nieuwbouw moeten moge-
lijk maken dat het gebouw groot 
genoeg is voor alle diensten van 
de gemeente. Naar verwachting 
betrekken eind 2010 bestuur en 
medewerkers van de gemeente 

hun nieuwe huisvesting. Vrijwel 
alle buitenmuren van het huidige 
gemeentehuis blijven overeind. 
Intern worden nietdragende mu-
ren weggehaald. Ook wordt een 
klein deel op de begane grond 
gesloopt ten behoeve van de uit-
breiding. Het pand wordt gron-
dig gerenoveerd en er wordt een 
stuk aangebouwd. Er komt bo-
vendien een ondergrondse par-
keergarage voor 47 auto’s en 75 
fietsen.

‘Komt er nog wat van?’
Limmen - De persprijs van De 
Castricummer ging dit jaar naar 
De Gaasverwerkers die op de 
Rijksweg een 17-eeuws VOC-
schip creëerden. 
Maar de Zilveren Tulp was voor 
Effe Biere na Viere. Politici Jan 

Peter Balkenende en Wouter Bos 
werden natuurgetrouw neerge-
zet met als titel ‘1,2,3,4 komt er 
nog wat van?’ Lees alles over de 
Bloemendagen en de deelne-
mers in deze editie van De Cas-
tricummer. GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Woudvruchtenvlaai

Voor 8 personen  Van e8,95 Voor € 7,50
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Dierenduintje doet het wel goed

“Veel kinderboerderijen 
kunnen diervriendelijker”
Regio - De Dierenbescherming 
Noord-Holland Noord heeft on-
derzoek gedaan naar het dieren-
welzijn bij kinderboerderijen in 
de regio’s Alkmaar, Waterland, 
IJmond en Zaanstreek. Uit de 
studie is gebleken dat het fok-
beleid op de kinderboerderijen 
vaak te wensen overlaat en ook 
de huisvesting van de gehouden 
dieren voor verbetering vatbaar 
is. Er zijn kinderboerderijen waar 
het met het welzijn van de dieren 
goed gesteld is en waar kinde-
ren en dieren op verantwoorde 
wijze met elkaar in contact wor-
den gebracht. Er zijn echter ook 
kinderboerderijen waar bepaal-

de zaken niet goed zijn geregeld. 
Dan wordt de belangrijke educa-
tieve functie, die een kinderboer-
derij heeft, nauwelijks ingevuld. 
De Dierenbescherming vindt dat 
een gemiste kans. “Juist op een 
kinderboerderij waar kinderen 
en dieren met elkaar in contact 
komen, kan men goede voorlich-
ting geven over de verzorging 
van en de omgang met dieren.” 
Een goed voorbeeld hiervan is 
de kinderboerderij ’t Dierenduin-
tje in Castricum. Op deze kinder-
boerderij wordt er bewust niet 
gefokt met de dieren en kunnen 
de dieren bij de kinderboerderij 
blijven totdat ze overlijden. 

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-05-2009: Tycho, zoon van P.L. 
de Pree en S.P.M. van de Giesen, 
geboren te Beverwijk. 05-05-
2009: Jur, zoon van J.J. Kool en 
W. Borst, geboren te Castricum.
Wonende te Bakkum:
06-05-2009: Lucille Corine, 
dochter van R.C. Glorie en M.T.M. 
Masteling, geboren te Bakkum.
Wonende te Akersloot:
01-05-2009: Jaden Keoni, zoon 
van H. Kadic en M.M. Visser, ge-
boren te Akersloot. 

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-05-2009: van den Bosch, Ar-
jan M. en Korse, Renate W.M., 
beiden wonende te Limmen. 06-
05-2009: Lindeman, Remco en 
Franse, Lieset, beiden wonende 
te Castricum. 06-05-2009: Bes-
selink, Hendrikus C. en de Sma-
len, Tanja, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
01-05-2009: Kuijper, Edwin C.J. 

en Antonis, Patricia M., beiden 
wonende te Schagen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-04-2009: Poel, Petrus C., oud  
79 jaar, gehuwd geweest met 
A.M. de Zeeuw, overleden te 
Castricum. 
01-05-2009: Wilhelmus, Cathari-
na E., oud 86 jaar, gehuwd ge-
weest met J. Kuijer, overleden te 
Castricum. 01-05-2009: Zonne-
veld, Hendrica M.P., oud 57 jaar, 
gehuwd met P.M.C. Verver, over-
leden te Castricum. 04-05-2009: 
Matser, M., oud 87 jaar, gehuwd 
met G. de Jong, overleden te 
Castricum.

Wonende te Akersloot:
01-05-2009: de Vries, Jan, oud 
89 jaar, gehuwd geweest met 
J.A. Visbeen, overleden te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
30-04-2009: Castricum, Johan-
nes N., oud 57 jaar, gehuwd met 
A.M.C. Hoetjes, overleden te 
Limmen. 

Fotomateriaal gezocht van 
De Kern voor tentoonstelling
Castricum - Omdat ‘De Kern’ 
een gemeentelijk monument is, 
willen de beheerders graag ge-
hoor geven aan de vraag van de 
gemeente Castricum om het ge-
bouw tijdens het monumenten-
weekend van 12 en 13 septem-
ber open te stellen. Samen met 
de Werkgroep Oud-Castricum 
bereiden zij een tentoonstelling 
voor over de geschiedenis van 
dit markante gebouw op de hoek 
van de Overtoom en de Leo Toe-
poelstraat. 

Het pand dateert uit 1938. Lan-
ge tijd is het in gebruik geweest 
bij het katholieke volksdeel van 
Castricum. Rond 1955 werd De 
Kern tijdens de zomermaanden 
gebruikt als jeugdherberg voor 
meisjes en later als ‘gemengde 
jeugdherberg’. Het gebouw stond 
in de zestiger jaren ook bekend 
als ‘ De Instuif’, waar een socië-
teit werd gehouden. Begin jaren 
zeventig werd de gemeente Cas-
tricum eigenaar van het dorps-
huis. Al geruime tijd is het nu in 

eigendom van een stichting. Het 
gebouw wordt nog steeds door 
vele Castricumse verenigingen, 
stichtingen en organisaties ge-
bruikt. Velen hebben er tijdens 
de zomervakantie meegedaan 
aan de activiteiten van ‘Vakan-
tie Kindervreugd’. De Kern is een 
begrip in het dorp.

Voor de inrichting van de ten-
toonstelling is de Werkgroep 
Oud-Castricum op zoek naar in-
teressante foto’s of ander mate-
riaal. Zij doet dan ook een op-
roep aan vroegere en huidige 
gebruikers om materiaal voor de 
tentoonstelling beschikbaar te 
stellen. Als men op de maandag- 
of woensdagavonden tussen 
19.30 – 21.30 uur met foto’s naar 
De Duynkant aan de Geversweg 
komt, kunnen deze meteen wor-
den gescand en weer mee te-
ruggenomen worden. 
Tijdens bovengenoemde ope-
ningstijden zijn de werkgroep-
leden telefonisch bereikbaar op 
(0251) 6610066. 
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Programma 14 mei t/m 20 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 14.00 uur 
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 

18.30 & 21.45 uur 
zondag 14.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
— Het Bernini Mysterie —

donderdag 20.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“The Reader” 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Wolverine” 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Coraline 3D” (OV)

zaterdag 14.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“LIMO”

The Reader
Een vijftienjarige jongeman 
wordt verliefd op de oude-
re vrouw Hanna. Terwijl zijn le-
ven gewoon doorgaat bezoekt 
hij haar bijna iedere dag. Ze ge-
ven zich hartstochtelijk aan de 
liefde over en Michael ontdekt 
dat Hanna het heerlijk vindt om 
te worden voorgelezen. Het ene 

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. 

boek na het andere, de hele we-
reldliteratuur, komt zo aan bod. 
Hij wil alles van haar weten, 
maar zij houdt de boot af. Eigen-
lijk weet hij niets van haar. Dat 
ze op een tram werkt, en dat ze 

vaak naar de film gaat, maar wat 
voert ze uit als ze niet werkt of 
bij hem is? Acht jaar later ziet 
hij haar onverwacht terug in de 
rechtzaal wanneer hij het nazitri-
bunaal observeert...

Bluesix bouwt feestje in 
de Nozem en de Non
Castricum - Bluesix speelt za-
terdag 16 mei in de Nozem en 
de Non in Heemskerk. En omdat 
de band al jarenlang een gro-
te groep dansgrage aanhangers 
achter zich heeft staan, wordt 
het zonder meer feest. 
Bluesix, met muzikanten uit Cas-
tricum, Alkmaar, IJmuiden en 
Velsen, presenteerde eind vo-
rig jaar de tweede cd in de No-
zem; Ready. Dat de band na zo’n 
25 jaar nog steeds springlevend 
is, bleek wel uit het aantal be-
zoekers dat toen naar de Nozem 
kwam. Want Bluesix speelt lek-
ker. En dan maakt het niet uit of 
het nu blues, rock, jive, boogie of 
country is. 
Bluesix heeft door de jaren heen 

een goede reputatie opgebouwd 
als het gaat om een avondje on-
vervalste swingende blues. De 
band speelt een repertoire waar-
bij geput is uit de lange en rij-
ke blueshistorie. Klakkeloos na-
spelen doet de band echter niet; 
de traditionele schema’s dienen 
als basis voor verrassende uit-
stapjes en spetterende improvi-
saties. Bij Bluesix staat plezier in 
het spelen voorop. 

Dit plezier werkt aanstekelijk op 
het publiek. Het begint allemaal 
om 22.00 uur, de zaal gaat een 
uur eerder open, en de entree is 
vijf euro. De Nozem en de Non is 
te vinden op de Anthonie Verhe-
rentstraat 1 in Heemskerk. 

Bluesix, v.l.n.r.: Henk Schippers: gitaar, Willem Visser: bas, Bonne Zig-
tema: zang/gitaar/bluesharp, Jan Stobbe: drums en Bert Baars: sax/
hammond.

The Cast zet het Mirakel 
van Bakkum op zijn kop
Bakkum - Zaterdagavond orga-
niseerde restaurant Het Mirakel 
van Bakkum een musicalspecial 
in samenwerking met musical-
vereniging The Cast. Klassiekers 
uit Rent, Miss Saigon, Fame en 
De Jantjes kwamen aan bod. The 
Cast werd muzikaal ondersteund 
door pianist Dick van Bokkem, 
die speciaal voor deze happe-
ning naar het Mirakel was ge-
komen. Solo’s werden afgewis-
seld door spetterende stukken, 
waarin The Cast in kleine groep-

jes tussen de tafels optrad. Het 
hoogtepunt van de avond was 
zonder twijfel het gevoelige duet 
uit Miss Saigon, opgevoerd door 
Harry Mooij en Roos Dusseljee. 
Na een luid applaus werd de 
avond swingend afgesloten met 
een voorproefje uit The Wiz. 
The Cast speelt The Wiz van 18 
juni tot 20 juni in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. Het Mirakel 
organiseert vanaf 28 mei op vrij-
dagavond live-muziek, tijdens en 
na het eten. 

Zeldzame planten en 
dieren beschermen?
Regio - De provincie Noord-
Holland subsidieert kleinscha-
lige beschermingsmaatregelen 
voor dertig bedreigde soorten 
planten en dieren van Noord-
Holland. Particulieren kunnen 
zelfs 100% subsidie krijgen. 
Meestal gaat het om aanleg 
van voedsel-, voortplantings-, 
of schuilplaatsen. Voorbeelden 
hiervan zijn het ophangen van 
nestkasten voor steenuil en kerk-
uil, aanbieden van nestgelegen-

heid voor boerenzwaluw, aan-
leggen van broeihopen voor de 
ringslang, aanleg van plasdra-
soevers voor de noordse woel-
muis en verbeteren van de wa-
terkwaliteit voor bittervoorn.
Op www.noord-holland.nl (sub-
sidieloket) en op www.land-
schapnoordholland.nl/subsidie-
soortenbeheer.php is een rap-
port te downloaden over de der-
tig soorten waarvoor subsidie 
mogelijk is. 

Wereldwinkel gaat voor het klimaat
Castricum - Terwijl klanten in 
een drukbezochte Wereldwin-
kel op zoek gingen naar ca-
deaus  en eerlijke koffie, wa-
ren anderen geconcentreerd be-
zig met het berekenen van hun 
mondiale voetafdruk, onder be-
geleiding van Moniek Schol-
tens van Coach- en Trainings-
praktijk Onderweg Zijn. Afgelo-
pen zaterdag werd de World Fair 
Trade Day gevierd in de Wereld-
winkel. Er werd met elkaar over 
het milieu en eerlijke handel ge-
praat en buiten waren kinderen 
aan het touwtje springen, waar-
mee ze een fair trade springtouw 
konden winnen. 
Moniek vertelt: “Door het invul-
len van een vragenlijst kregen 
belangstellenden in korte tijd 
een indicatie van hun Mondia-
le Voetafdruk: de ruimte die we-

reldwijd nodig is voor de huidige 
leefstijl, voedsel, huis et cetera. 
Per wereldburger is 1,7 hectare 
beschikbaar voor het verbouwen 
van voedsel en voor de productie 
van allerlei goederen die worden 
gecompuseerd. Op dit moment 
gebruiken inwoners van Neder-
land gemiddeld 4,7 hectare. Te-
veel dus! Ook burgemeester Em-
mens-Knol en wethouder Porte-

gies berekenden hun mondia-
le voetafdruk. De burgemeester 
riep spontaan dat ze een ja-nee 
sticker op haar brievenbus gaat 
plakken. Met zulke, soms simpe-
le, veranderingen in je huishou-
den ben je al op de goede weg 
voor het juiste klimaat!” 
Kijk voor meer informatie over de 
Mondiale Voetafrduk op: www.
onderwegzijn.nl.
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KortWeg

Emergo Koper-
kwintet in Schagen
Castricum - Op zondag 17 mei 
organiseert het Zondagmiddag-
podium een bijzonder concert. 
Het Emergo Koperkwintet ver-
zorgt een gevarieerd program-
ma van blaasmuziek welke spe-
ciaal voor deze bezetting is ge-
schreven. Het koperkwintet be-
staat uit ohan en René Breet-
veld (beiden cornet, bugel, pic-
colo-trompet, en trompet), Edgar 
Nijman (hoorn), René Bos (eup-
honium en trombone), en Astrid 
Breetveld (bas).
Het concert wordt gegeven in 
de Ridderzaal van Slot Schagen, 
aanvang 12.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal maar 
kunnen ook vooraf gereserveerd 
worden bij mevr. Lies Dik, tel. 
0224-213738 en zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Boek-
handel Plukker in Schagen. De 
toegang bedraagt 8,00 euro.

Meiwandeling in 
het Heilooër Bos
Heiloo - Op zondag 17 mei is 
er om 10.00 uur een instructieve 
wandeling met een natuurgids 
van het IVN, de Vereniging voor 
Natuur- en Milieueducatie. De 
start is bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg en de wan-
deling duurt ongeveer twee uur. 
Voor meer informatie: IVN-Hei-
loo@hccnet.nl of 072-53235110.

Castricum - Op vier achter-
eenvolgende dinsdagavon-
den is er een workshop Quan-
tum Touch®. Quantum Touch® 
is een eenvoudige en effectieve 
manier van genezen met de han-
den. De workshop start op 4 ju-
ni om 19.15 uur. Voor meer in-
formatie: www.kineflex.nl of tel. 
0251-670671.

Workshop 
Quantum Touch®

Bakkum - Op zondag 24 mei is 
er een rondleiding in de tuin van 
Tineke van der Velden, Duinweg 
2. Het thema is allium, baardiris 
en hosta. De tuin is geopend van 
14.00 tot 17.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt inclusief rondlei-
ding en koffie/thee 5,00 euro. 
Voor een telefonische afspraak 
voor minimaal tien personen: tel. 
072-5051801.

Rondleiding in tuin
Castricum - Op 25 mei om 20.00 
uur is er een Auticafé in dorps-
huis de Kern, Overtoom 15. Au-
ticafés zijn bijeenkomsten voor 
ouders en direct betrokkenen 
van kinderen met een stoornis in 
het autistisch spectrum (ASS). 

Een auticafé heeft de gemoede-
lijkheid van een gewoon café. 
In een ongedwongen sfeer kan 
men informatie krijgen, onder 
het genot van een drankje. Elke 
avond staat een thema centraal. 
Op 25 mei is dat het persoonsge-
bonden budget (pgb) en de her-
indicatie.
Men dient bij voorkeur vooraf 
aan te melden bij Hansje Veen, 
tel. 0251-679333 of auticafecas-
tricum@hotmail.com.

Auticafé in de Kern

Limmen – Marion de Jonge ex-
poseert haar foto’s bij JohWin 
Slaapcomfort op de Rijksweg 
127 in Limmen. “Ik heb met mijn 
camera een reis door mijn om-
geving gemaakt en daar is het 
resultaat nu van te zien”, aldus 
Marion die afkomstig is uit Cas-
tricum. JohWin is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 16.30 uur. De expositie 
maakt onderdeel uit van ‘Kunst 
in de Etalage’ en is te zien van 1 
juni tot en met 30 september. 

De Jonge exposeert 
foto’s bij JohWin

Castricum - Astrologe Nicolette 
de Wijn verzorgt op 26 mei een 
lezing over astrologie. Na een 
korte inleiding over de opbouw 
van een horoscoop zal de lezing 
verder gaan over de twaalf te-
kens van de dierenriem. Het uit-
gangspunt daarbij zijn de vier 
elementen vuur, aarde, lucht en 
water. Na de pauze is er gele-
genheid om vragen te stellen 
over alles wat met astrologie te 
maken heeft. Voor belangstellen-
den wordt gelegenheid geboden 
een uitdraai van de persoonlij-
ke horoscoop te bestellen. Daar-
voor zijn de volgende gegevens 
nodig: naam, geboorteplaats, -
datum en -tijd (eventueel op te 
vragen bij de gemeente). Men 
kan gegevens tot 23 mei door-
geven aan Ingrid Wellen: ingrid-
wellen@welzijncastricum.nl. De 
kosten voor een horoscoopteke-
ning bedragen 3,00 euro.
De lezing wordt gehouden van 
14.00 tot 16.00 uur en vindt 
plaats in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. De entree bedraagt  
5,00 euro. Aanmelden bij Stich-
ting Welzijn, tel. 0251-656562. 
Meer informatie over Nicolet-
te de Wijn is te vinden op haar 
website: www.nicolettedewijn.nl.

Lezing astrologie in 
Geesterhage

Castricum - De collecte van 
het Nationaal Epilepsie Fonds - 
De Macht van het Kleine, wordt 
gehouden in de week van 25 tot 
en met 30 mei. In de drie deel-
gemeentes Castricum, Akersloot 
en Limmen zijn dringend collec-
tanten nodig. 
Wie mee wil helpen kan zich op-
geven bij Greet Suijkerbuijk, tel. 
0251-657870.

Collectanten gezocht

Heiloo - Ook dit jaar wordt er, in 
het kader van het Leerhuis ‘Rond 
de waterput’ weer een wande-
ling georganiseerd. Dit jaar is 
gekozen voor ‘Het Monniken-
pad’. De wandeling is op 7 ju-
ni en start om 8.00 uur vanaf de 
Willibrorduskerk. 
Na de gezamenlijke start viert 
men de H. Eucharistieviering in 
de Adelbertusabdij en begeeft 
men zich als één groep naar de 
Adelbertusakker. Daar kan be-
sloten worden om een lang (17 
km) of een kort (10 km) traject 
terug naar de Willibrorduskerk in 
Heiloo te wandelen.
Deelnamekosten bedragen 2,00 
euro. 

Hale wandeling

Regio - Evenals vorig jaar wordt 
in de regio een gebeds-estafet-
te gehouden van parochie naar 
parochie tussen Hemelvaart en 
Pinksteren, de zogeheten ‘no-
vene voor Pinksteren’. Elke dag 
vanaf Hemelvaart (met uitzonde-
ring van het weekend) komt men 
in een van de zes regiokerken 
om 19.00 uur bij elkaar voor een 
korte gebedsdienst ter voorbe-
reiding op het Pinksterfeest, het 
geboortefeest van de kerk. 

Elke avond steekt men één kaars 
meer aan op de 9-armige kande-
laar zodat met Pinksteren de vol-
heid van het licht in hun midden 
brandt en zij als het ware het licht 
van Pasen zelf uitstralen. Het ‘lo-
pend vuurtje’ begint op de Adel-
bertakker op 22 mei om 19.00 
uur. Iedereen uit de hele regio is 
welkom om vanaf die avond elke 
avond een stap verder te zetten. 
In het liturgisch rooster staat op 
welke dag in welke kerk de vol-
gende stap wordt gezet. 

Lopend vuurtje

Castricum - Het jongerencen-
trum Amphora, dat sinds 1981 
bestaat,  biedt jongeren vanaf 
zestien jaar de gelegenheid om 
wat te drinken, darten, kaarten 
of te dobbelen. Er wordt gepro-
beerd elke maand een thema-
feest te organiseren en regelma-
tig zijn er dj’s die hun kunsten 
vertonen. 
Voor de versterking van het team 
is men op zoek naar vrijwilligers 
van minimaal zestien jaar die 
eens in de maand kunnen hel-
pen met diverse dingen, waar-
onder bardienst, bedenken van 
themafeesten en het uitwerken 
daarvan. Het jongerencentrum is 
gelegen aan de Pr. Hendrikstraat 
in een bijgebouw van de Mara-
nathakerk.
Wie interesse heeft kan con-
tact opnemen met Peter de Pree, 
tel. 06-46027072 of stuurt een 
mail naar info@amphora-castri-
cum.nl. Voor meer informatie zie 
www.amphora-castricum.nl. 

Amphora zoekt 
teamversterking

Limmen – Op zondag 14 ju-
ni om 15.00 uur, vindt in De Ca-
meren, Lage Weide 3 te Limmen 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats, dat in nauwe samen-
werking met Stichting Muziek In 
Huis wordt georganiseerd. 
Het ensemble Romana Goumare, 
fluit, Ani Avramova, piano zal een 
gevarieerd klassiek programma 
brengen met werken van Bach, 
Mozart, Debussy, Poulenc, Dutil-
leux. Het programma duurt twee 
maal dertig minuten.

Klassiek kamermu-
ziekconcert 

Regio – In het artikel over Kie-
vit  is een onjuist telefoonnum-
mer vermeld. Het bedrijf is te be-
reiken op 023-5319143. Kievit le-
vert maaltijden aan mensen die 
op gemak gesteld zijn of weinig 
tijd of zin hebben om te koken. 
Dan zijn de aan huis bezorg-
de maaltijden van Kievit een uit-
komst. In de professioneel inge-
richte keuken, die Waarderweg 
94b in Haarlem staat, worden elk 
dag weer verse maaltijden be-
reid. De slager komt dagelijks 
langs, net zoals de groenteboer 
om verse producten af te leve-
ren. Het bedrijf is sinds 1970 ac-
tief, eerst alleen in Haarlem, nu 
in de gehele IJmond, van Zand-
voort tot Limmen en Akersloot. 
Boven het kanaal wordt tussen 
de middag bezorgd en onder het 
kanaal tussen de middag en ’s 
avonds. Neem vrijblijvend con-
tact op met Kievit voor meer in-
formatie via tel.: 023-5319143 of 
kijk op www.kievitbv.nl. 

Kievit voor verse 
maaltijden thuis 

Regio - Kunstenares Aly van der 
Woude uit Castricum, exposeert 
tot 1 juli in het MCA met veertig 
schilderijen. In 1990 is ze begon-
nen met schilderen in verschil-
lende technieken, en sinds enige 
jaren heeft ze zich toegelegd op 
abstracte schilderijen. V
oor meer informatie www.gale-
riezeven.nl

Expositie in MCA
Regio - In samenwerking met 
de Fietsersbond en de BOVAG 
startte Consument en Veiligheid  
de actie: ‘Veilig Achterop’. Ou-
ders van jonge kinderen en fiet-
senmakers ontvangen informatie 
over de risico’s van en maatre-
gelen tegen de beklemming van 
voeten tussen de spaken van de 
fiets. 
De oplossing is eenvoudig: 
plaats goede spaakafscherming. 
Meer informatie is te vinden op 
www.fietsersbond.nl. 

Actie Veilig Achter-
op de Fiets

Heiloo - Zaterdag 16 mei wordt 
van 10.00 tot 13.00 uur een rom-
melmarkt in het Trefpunt, Abra-
ham du Bois-hof 2 in Heiloo. De 
toegang is gratis. 

Er zijn nog enkele tafels beschik-
baar. De afmeting van de tafel is 
80 x 160 en de huur is 7,00 eu-
ro. Deze zijn uitsluitend bedoeld 
voor particulieren. Opgave: 072-
533 12 97.

Rommelmarkt in 
het Trefpunt

Egmond - Alhoewel het nieuwe 
seizoen in september zal starten, 
zijn er nog diverse exposities van 
fotoclub DEFA te bewonderen. 
Tot 1 augustus wordt geëxpo-
seerd in Hotel Zuiderduin, Zee-
weg 52 in Egmond aan Zee. Hier 
zijn foto’s te zien zijn van zee, 
duinen, strand, polder en uiter-
aard van Egmond. De exposi-
tie is gratis toegankelijk. Verder 
vindt er tot 22 mei een kleine ex-
positie plaats in de bibliotheek in 
Egmond aan den Hoef tijdens de 
week van de zee. Ook zijn er nog 
tot 30 juni foto’s te bekijken in 
de Prins Hendrikstichting,  Voor-
straat 41 in Egmond aan Zee 
die dagelijks is geopend tussen 
10.00 en 17.00 uur. Het thema is  
‘evenwicht. Belangstelling voor 
fotografie en meer weten over 
DEFA en haar activiteiten, kijk 
dan eens op de website www.
fotoclubegmond.nl of bezoek de 
exposities.

Foto’s kijken
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Zeegezichten en beelden
Akersloot - Zeegezichten, kin-
deren aan het strand, beelden 
van mens en dier. Dat onder 
meer omvat het werk van schil-
der/beeldhouwer Cor Spil,  dat 
te zien is in het Gemaal 1879 in 
Akersloot. De eerste expositie 
van deze zomer aan de Fielker-
weg 4 is gewijd aan werken van 
de Castricummer Cor Spil. Voor 
deze tentoonstelling heeft Spil 

zich met name laten inspireren 
door het strand en de zee. Daar-
naast toont de expositie kleurrij-
ke polderlandschappen, een vijf-
tal portretten en een dertien-
tal bronzen beelden van zowel 
mensen als dieren. De expositie 
is elke zondag tot en met 1 juni  
van 13.30 tot 16.30 uur te zien in 
het Gemaal 1879, schuin tegen-
over het Hotel Akersloot.  

Kinderen helpen kapelaan 
hulp bieden in Ethiopië

Castricum - Kapelaan Kale-
ab van Pancratiuskerk is vorige 
week vertrokken naar Ethiopië, 
zijn geboorteland. Hij reist niet 
alleen; het veteranenteam van 
voetbalvereniging Dem uit Be-
verwijk reist met hem mee. De 
kapelaan maakt als voetballer 
onderdeel uit van het team. 
De veteranen bieden hulp in 
Ethiopië op het gebied van on-
derwijs en zij steunen financieel 
een tehuis voor gehandicapte 
meisjes. Deze reis is in de plaats 

gekomen van het jaarlijks survi-
valweekend aan het einde van 
het seizoen. 

De communicantjes van de Pan-
cratiusparochie hebben onder-
tussen met ‘heitje voor een kar-
weitje’ geld ingezameld. Zij heb-
ben hiermee 225,64 euro ver-
diend. Waarvoor kapelaan Kale-
ab het geld gebruikt, wordt zon-
dag bekendgemaakt, als de kin-
deren hun eerste communie 
doen. 

CKenG neemt het op 
voor Limmen Ludiek
Castricum - Bert Meijer, frac-
tievoorzitter van CKenG, stelt het 
college voor Limmen Ludiek fi-
nancieel te helpen met het re-
aliseren van een groots evene-
ment. De organisatie uit Lim-
men is, mede vanwege de kre-
dietcrisis, in zwaar weer beland. 
Het plan is om dit keer heel hoog 
te bouwen, hoger dan de Lim-
mer kerktoren. Met de bouw van 
een piramide van bierkratten 
kwam Limmen Ludiek eerder in 
het Guinnes Book of Records. De 
opbrengst ging naar verschillen-
de goede doelen. 
Bert Meijer: “CKenG is van me-
ning dat dit evenement voor 
Castricum, en dan vooral voor de 
kern Limmen, in hetzelfde licht 
gezien kan worden als de Dub-

bele Lus in Castricum. Ook hier 
is sprake van een traditie waar-
van het jammer zou zijn indien 
het verdwijnt. Castricum profi-
leert zich hiermee als een ge-
meente waar wat gebeurt en de 
naam Castricum wordt landelijk 
op de kaart gezet.” Voor de uit-
straling in algemene zin, maar 
naar toeristen in het bijzonder 
dient dit evenement voortgang te 
vinden vindt CkenG. “Door Lim-
men Ludiek staat Castricum zelfs 
vermeld in het Guinnes Book of 
Records. Dit record gaat met de 
naam Castricum de gehele we-
reld over.” CKenG vindt dat door 
de gift van 10.000 euro aan de 
Dubbele Lus een precedent is 
geschapen om andere evene-
menten te ondersteunen. 

Castricum - De ruim 300 derde-
jaars leerlingen van het Clusius 
College Castricum zwermen de-
ze week uit in de streek en zijn 
te vinden in basisscholen, kap-
perszaken, bij de groenteboer, 
in restaurants, op camping Ge-
versduin, in de bouw, in crèches, 
in dierenklinieken, in garages, 
bloemenzaken, in de tuin van 
kapitein Rommel; in heel Castri-
cum, Uitgeest en de andere om-
liggende plaatsen. 
De groep derdeklassers loopt 
een oriënterende stage. 

300 stagiaires 
aan de slag

Regio - Onder de titel Heilige 
Huisjes exposeert Tiest Simons 
tekeningen en aquarellen in de 
galerie van de Abdij van Eg-
mond. De tentoonstelling biedt 
een beeldende reflectie op kerk, 
religie en geloofspraktijken. 
Diverse kerkelijke motieven wor-
den op Simons manier beeldend 
belicht. De expositie in de galerie 
bij Abdijkaarsen is te zien van 23 
mei tot en met 13 juni. 
De galerie, die gelegen is aan de 
Vennewatersweg 27 in Egmond-
Binnen, is van maandag tot en 
met zaterdag geopend tussen 
10.30 en 16.30 uur. 

Heilige Huisjes

Lintje voor Lies Vink 

Castricum - Lies Vink (68) 
kreeg haar Koninklijke onder-
scheiding  verleden week opge-
speld, omdat zij tijden de offici-
eel uitreiking nog in Nepal ver-
bleef. Lies Vink zet zich daar in 
voor straatkinderen en zij is be-
zig met het opzetten van pro-
jecten voor kansarme vrouwen. 
“Ik heb in 1999, meteen na mijn 
pensionering, de kans gepakt 
om naar het buitenland te gaan 
en mijn dromen waar te maken. 
Ik begon met een voettocht naar 
Santiago de Compostella. Daar-
na ben ik gaan reizen met de 
rugzak door Azië. Na het werken 
in Calcutta en in een opvanghuis 

voor straatkinderen in Kathman-
du in Nepal, ging mijn hart toch 
naar het laatste uit. In Shangri-
la-Home, een Belgisch project, 
heb ik vijf maanden gewerkt en 
gezien dat de kinderen behalve 
onderdak, scholing en voeding 
nog meer nodig hadden. Ik be-
sloot toen dat ik er voor zou zor-
gen dat dat ‘meer’ er ook kwam.” 
Met een voettocht liep ik Lies 
70.000 gulden bijeen. Hiermee 
kon zij haar plannen realiseren: 
meer kinderen van de straat ha-
len en projecten voor hen opzet-
ten in een inmiddels groter kin-
derhuis Shangrila-Home. (Foto: 
C.J. Baltus).

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 speedda-
te op 17 mei start om 16.00 uur

Bakkum - Vanaf 17 mei zijn de 
vier bezinningsmomenten die 
dagelijks plaatsvinden in monas-
tiek centrum Zeeveld in Bakkum, 
ook voor belangstellenden open-
gesteld. Iedere dag vindt hier om 
7.30, 12.30 en 20.30 uur  een ge-
bedsdienst plaats. 
Daarnaast kan men elke ochtend 
om 9.00 uur in Zeeveld terecht 
voor een korte stiltemeditatie. 
Tussen de gebedstijden door is 
er altijd wel wat te doen in de 
tuin, de vrijwilligersruimte biedt 
de mogelijkheid om - in stilte - te 
eten en de bibliotheek kan wor-
den benut voor studie. 
Aldus de gebedsmomenten aan-
eenrijgend kan men hier als het 
ware ‘monnik voor een dag’ zijn. 
Al eerder introduceerde Zeeveld 
de mogelijkheid er maandelijks 
deel te nemen aan drie aaneen-
gesloten stiltedagen. De eerst-
volgende stiltedagen beginnen 
op 8 juni. Meer daarover en over 
de stichting is te lezen op www.
jan17.nl.

Een monnik 
voor een dag
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Plaatjes draaien bij Borst
Bakkum - Op 30 mei kan ieder-
een die houdt van het nostalgi-
sche vinyl genieten in de zaal 
van Borst. Jos Zonneveld alias 
Joseph Sunfield en Bert de Graaf 
draaien singletjes en lp’s uit ver-
vlogen jaren. Het thema van deze 
feestavond in PinkPop. De meest 
succesvolle optredens van dit 

Sweet Empire wint IJmond Popprijs
Castricum - De band Sweet 
Empire, met muzikanten uit Cas-
tricum en Beverwijk, heeft de 
IJmond Popprijs in de wacht ge-
sleept. Het niveau van de zes fi-
nalisten van de IJmond Popprijs 
lag dicht bij elkaar. 
Uiteindelijk toonde de jury zich in 
de Nozem en de Non in Heems-
kerk ver na middernacht het 
meest onder de indruk van de 

melodieuze punkrock van Sweet 
Empire. Als winnaar van de twee-
de editie van de IJmond Popprijs 
openen zij op 13 juni het hoofd-
podium van Beeckestijnpop. 
Daar bovenop wonnen zij nog 
eens studiotijd in de Popbunker 
in IJmuiden.  De jury noemde de 
melodieuze punkrock van Sweet 
Empire innovatief, energiek, en 
denkt dat het punkcircuit voor 

hen openligt. Ook de andere 
deelnemende bands werden be-
loond met tenminste één prijs. 
Zo speelt ook het intergalacti-
sche Het Brein Dat Kwam Uit De 
Ruimte op 13 juni op het land-
goed van Beeckestijn. De eigen-
zinnige en buitenaardse Castri-
cummers veroverden een plaats-
je op het Oxy-podium. (Foto: Ge-
rald van Luijk).

Castricum - De PvdA-Castricum 
deelde op 1 mei, Dag van de Ar-
beid, aan alle 65+ leden een ro-
de roos uit. Het ging om 59 le-

Rode roos op 1 mei den.Het oudste lid van de PvdA 
Castricum is 106 jaar. 
Vier PvdA-senioren krijgen een 
erespeld opgespeld, omdat zij 
meer dan 50 jaar lid zijn van de 
partij.

Inloopavond voorjaarsnota op 25 mei

Gemeente ligt op koers
Castricum - De Voorjaarsno-
ta 2009 van de gemeente Cas-
tricum laat zien dat het er goed 
uitziet voor de komende jaren. 
Er is ruimte ingebouwd om risi-
co’s op te vangen en 1.356.000 
euro ruimte opgenomen voor ex-
tra investeringen en kwaliteits-
impulsen. 

Er gaat onder andere geld naar 
een kwaliteitsimpuls voor de 
economie in Castricum (125.000 
euro), een afvalperscontainer op 
het strand ( 80.000 euro), voor 
zwembad De Witte Brug is extra 
geld gereserveerd (65.000 euro), 
er gaat geld naar een kwaliteits-
impuls groenbeheer (766.000 eu-

ro) en het buitengebied (200.000 
euro). 
De gemeenteraad beslist op 11 
juni over de Voorjaarsnota 2009. 
Voordat zij een besluit neemt, wil 
zij graag de mening van de Cas-
tricummers horen. Ter voorbe-
reiding op de raadsdiscussie or-
ganiseert de gemeenteraad dan 
ook een inloopavond. 
Alle inwoners worden uitgeno-
digd om op 25 mei van 20.30 tot 
21.00 uur in het Clusius College 
in te spreken over de Voorjaars-
nota 2009 en de uitgangspunten 
voor 2010. Op de avond van 25 
mei vindt geen besluitvorming 
plaats. Dat gebeurt in de raads-
vergadering van 11 juni. 

Castricum - Zondagavond, een 
week geleden werden een 16-
jarige jongen uit Castricum en 
een 17-jarige jongen uit Bever-
wijk aangehouden omdat zij op 
de Breedeweg in Castricum met 
wapens op straat hadden gelo-
pen. 
De gewaarschuwde politie trof 
de jongens daar aan. Zij bleken 
inderdaad vuurwapens bij zich te 
hebben. Nader onderzoek wees 
uit dat het speelgoedwapens 
waren die niet van echt te on-
derscheiden waren. 
De speelgoedwapens werden 
in beslag genomen en tegen de 
jongens is proces-verbaal opge-
maakt.

Nepwapens in 
beslag genomen

populaire popfestival zijn weer 
een keertje te horen, maar ook 
andere gouwe ouwe nummers 
komen aan bod. Om 21.30 uur 
gaat de zaal open en het feest 
gaat door tot 1.30 uur. Verzoek-
jes kunnen worden aangevraagd 
via bert2tweewielers@live.nl of 
josephsunfield@hetnet.  

Hiphop met Bumrush
Castricum - Het maandelijkseh-
hiphopevent in BukBuk in Hei-
loo, gepresenteerd door Bum-
rushRadio heeft twee duo’s op 
het programma staan en een dj. 
‘Gewaarschuwd Man’ MC Sncie 
zorgt voor doordachte teksten 
die ondersteund worden door de 
producties van Volle Maan.
Het duo Dinamiek sluit hier qua 
formule naadloos op aan. Zij 

zijn al sinds begin jaren 90 ac-
tief in de hiphopcultuur. Niet al-
leen met muziek, maar ook art-
work, workshops en het organi-
seren van feesten. Het program-
ma wordt aangevuld met dj Mid-
night’, bekend van zijn weke-
lijkse HipHop radioshow Bum-
rushRadio. Het begint allemaal 
om 21.00 uur en de entree be-
draagt 4,00 euro.  

Millenium Miek en Minister Di vormen samen Dinamiek. 

Castricum - Op het Clusius Col-
lege Castricum is afgelopen week 
veel aandacht geweest voor WO 
II. Vrijdag kwam het echtpaar 
Spier - overlevenden van WO II - 
aan de tweede klas basisleerlin-
gen vertellen over hun persoon-
lijke ervaringen. Een indrukwek-
kend verhaal. Stien Spier zat sa-
men met haar eerste man in het 
verzet, haar man werd opgepakt 
en gefusilleerd, terwijl Stien met 
haar tweede kind zwanger was. 
Stien werken als koerierster, 
schreef voor de illegale pers en 
hielp joden onderduiken. Op een 
dag was er een razzia in haar 

Gastsprekers op het Clusius 
met een bijzonder verhaal

huis, waar ze op dat moment sa-
men met een vriendin woonde en 
een schrijfmachine werd gevon-
den en meegenomen voor ana-
lyse. Op de vraag van de politie, 
van wie die schrijfmachine was, 
zei de vriendin van Stien meteen 
dat zij eigenaresse ervan was, 
want Stien was moeder van twee 
kinderen. De volgende ochtend 
werd haar vriendin opgepakt en 
op transport gezet, Stien dook 
onder. In 1944 is Stien zelf op-
gepakt en via Vught onder ande-
re in concentratiekamp Ravens-
brueck terechtgekomen, waar ze 
meteen na aankomst probeerde 

iets over haar vriendin te weten 
te komen, maar die was al dood. 
Jo Spier heeft ook in het verzet 
gezeten en heeft de hele oor-
log door in de illegaliteit geleefd, 
omdat hij joods is. Hij heeft een 
aantal keren kunnen vluchten, 
maar uiteindelijk is hij een keer 
opgepakt en naar Westerbork 
gebracht om later op transport 
naar Auschwitz te worden gezet. 
Met hulp van zijn verzetvrien-
den en valse stempels heeft hij 
ook hier weg kunnen komen en 
is hij weer ondergedoken. Twee 
zussen werden in Auschwitz ver-
gast.

Regio - De leden van de Com-
missie Regionaal Overleg lucht-
haven Schiphol (Cros) hebben 
ingestemd met de definitieve 
overdracht van de klachtenaf-
handeling naar de sectorpartijen: 
Luchtverkeersleiding Nederland 

Overdracht klachtenafhande-
ling van overlast vliegverkeer

en Amsterdam Airport Schip-
hol. Bij de oprichting van het Be-
woners Aanspreekpunt Schiphol 
(Bas) zijn door de leden van Cros 
een aantal voorwaarden gesteld. 
Met ingang van mei wordt aan 
alle voorwaarden voldaan. 
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Informatieochtend bij basis-
school Het Kleurenorkest
Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, sy-
stemische benadering en oplos-
singsgericht werken. Dit zijn me-
thodieken ten behoeve van ef-
fectieve communicatie en per-
soonlijke ontwikkeling. Het zijn 
hulpmiddelen voor de pedagogi-
sche en didactische benadering 
van kinderen, zodat een zo ge-

zond mogelijk klimaat ontstaat 
om te leren, te werken, te spelen, 
en vooral werkelijk gezien en be-
geleid te kunnen worden. 
Spreekt deze wijze van lesgeven 
aan? Kom dan naar de informa-
tieochtend op 17 juni van 9.30 
tot 11.00 uur in de school aan de 
Oosterzijweg 18 in Limmen. 
Voor meer informatie: 072-
5054606 of www.kleurenorkest.
nl.

Inschrijving avond-
vierdaagse Castricum
Castricum – De wandelschoe-
nen kunnen weer uit de kast 
worden gehaald, want de zesen-
veertigste editie van de avond-
vierdaagse staat voor de deur. 
De vierdaagse wordt dit jaar ge-
houden van maandag 8 juni tot 
en met donderdag 11 juni. Wan-
delaars kunnen kiezen tussen  
vijf, tien en vijftien kilometer.
De vijftien kilometer vertrekt da-

gelijks om 18.00 uur en de tien- 
en vijf kilometer tussen 18.00 en 
19.00 uur. Startpunt is dorpshuis 
De Kern, Overtoom 15 te Cas-
tricum. Na afloop van de laat-
ste avond is de uitreiking van de 
herinnering.De organisatie van 
deze sportieve wandeltocht is in 
handen van een groep van vijf-
tien vrijwilligers.
De deelnemers gaan de uitda-

ging met zichzelf aan om de vijf, 
tien of vijftien kilometer te wan-
delen. De deelnemers die zich 
aan de tien of vijftien kilometer 
wagen lopen zelfs één dag over 
het strand. Deelnemers moeten 
in het bezit zijn van een geldi-
ge duinkaart van de P.W.N; deze 
is voor eigen rekening. Eenmaal 
op de route, treffen de deelne-
mers op verschillende plaatsen 
goed herkenbare controleposten  
waar de controlekaarten worden 
geknipt. Verkeersregelaars zor-
gen voor een veilige oversteek.
Op donderdag 11 juni worden de 
wandelaars bij binnenkomst mu-
zikaal begroet door blaaskapel  
De Windjammers uit Castricum. 
Zij staan vanaf 19.00 uur aan de 
Geversweg. De herinneringsme-
daille kan worden opgehaald bij 
startpunt dorpshuis De Kern.
De voorinschrijving voor de 
avondvierdaagse is op dinsdag 
19 mei van 19.00 tot 21.00 uur in 
dorpshuis De Kern, Overtoom 15. 
Leden betalen 2,50 euro, niet-le-
den 3,50 euro. Inschrijving bij 
de start is mogelijk op de eerste 
avond, maandag 8 juni, na 17.00 
uur, eveneens in het dorpshuis. 
Kosten zijn dan 4.50 euro.
Inlichtingen: tel. 072-5053859 of 
p.crandel@quicknet.nl.

In de voetsporen van André Le Nôtre

Hortus Bulborum hoofdrol 
programma Franse televisie
Limmen - Vorige week donder-
dag was een vierkoppige ploeg 
van de Franse televisie aanwe-
zig in de tuin van de Hortus Bul-
borum in het Noord-Holland-
se Limmen. Ze maakten opna-
mes voor een tv magazine dat 
zich bezighoudt met de erfenis 
van de beroemde Franse tuin- 
en landschapsarchitect André 
Le Nôtre (1613 - 1700). Hij was 
onder meer ontwerper van be-
roemde Franse parken en tuinen 

als die van Versailles en Chan-
tilly, respectievelijk ten zuidwes-
ten en ten noorden van Parijs, en 
St James’ Park in Westminster 
(Londen). Onder het gezelschap 
was Pierre Bonnaure, chef van 
de tuinen van het Louvre en de 
Tuilerieën in Parijs. Hij was mee 
om de beelden inhoudelijk van 
commentaar te voorzien. 
Het programma wordt in oktober 
van dit jaar op de zender France 
3 uitgezonden.

Fototentoonstelling
Limmen - Afgelopen maand or-
ganiseerde de Limmense muse-
ale bollentuin een fotowedstrijd 
op haar akkers. Het totaal aantal 
ingezonden foto’s bedroeg zo’n 
zestig stuks. De eerste prijs ging 
naar Rina Bredie uit Alkmaar. 
Bredie had een aantal bijna wa-
terlelievormige Kaufmanniana-
tulpen ‘Johan Strauss Flamed’ 
vanaf de grond naar de lucht ge-
nomen. Gezien de hoge kwali-
teit van de inzendingen in deze 
categorie kreeg de foto van Tini 
Nuyens een eervolle vermelding. 
Zij wist een paars-wit gevlam-
de Rembrandttulp in al haar de-
tails fraai vast te leggen. De fo-

to van Gert Dekker uit Valkkoog 
kreeg de tweede prijs. Het toeval 
wilde dat Dekker oud-bestuurs-
lid van de Hortus Bulborum was 
die zich jarenlang veel met foto-
grafie van de collectie heeft be-
ziggehouden. De ‘Dag des Oor-
deels’ van J. Goulag uit Castri-
cum kreeg eveneens een eer-
volle vermelding. De derde prijs 
ging naar een close-up van H.M. 
Hollander uit Castricum. Deze 
keer eens niet van geen geculti-
veerde tulp, maar van een bota-
nische soort. De tentoonstelling 
werd goed bezocht. Alleen al op 
zondagmiddag werden meer dan 
tweehonderd bezoekers geteld.  

Toneelgroep Expressie speelt 
komedie vol misverstanden
Castricum – ‘Verwarringen’ is 
de titel van de nieuwe voorstel-
ling van Toneelgroep Expressie. 
Dit stuk van de ‘master of co-
medy’ Alan Ayckbourn gaat over 
mensen die door hun impulsieve 
acties in de meest onmogelijke 
situaties belanden. Deze hilari-
sche voorstelling vindt plaats op 
15, 16 en 17 mei in Castricum. 

Expressie legt zich na enke-
le jaren eindelijk weer eens toe 
op een echt blijspel. ‘Verwarrin-
gen’ is een grappig stuk vol on-
verwachte wendingen. Het is het 
meest gespeelde stuk van de 
beroemde Engelse auteur Alan 
Ayckbourn, die vele prijzen won 
voor zijn werk. ‘Verwarringen’ 
bestaat uit vijf delen, waarvan 
Expressie er drie zal spelen. De 
delen hebben losjes met elkaar 
te maken, maar zijn in feite op 
zichzelf staande eenakters. 

Het eerste deel heet ‘Moeder-
figuur’. Hierin krijgt Lucy, een 
moeder die de hele dag in py-
jama rondloopt, onverwacht be-
zoek van haar buurvrouw. Ook 
de buurman komt erbij. Binnen 
een half uur ligt de complete 
huwelijksproblematiek van de-
ze twee op tafel. Lucy reageert 
op een vreemde, maar zeer ef-
fectieve manier! In het tweede 
deel, ‘Gezellig samen een bor-
reltje’, probeert zakenman Harry 
in de bar van een hotel indruk te 
maken op de veel jongere Pau-
la. Paula vindt het wel spannend. 
De drank in combinatie met de 

wanhoop zorgen ervoor dat Har-
ry haar wat al te grof de sleu-
tel van zijn kamer probeert aan 
te smeren. Zal het hem lukken 
haar mee te lokken? In het laat-
ste deel getiteld ‘Liefdadigheids-
feest’ wordt alles in het werk ge-
steld om een perfect feest te or-
ganiseren. 
Terwijl Milly en Gordon de thee-
machine en de geluidsinstalla-
tie in orde maken, probeert Milly 
een intiem gesprek aan te kno-
pen met Gordon. Vanaf dat mo-
ment loopt alles in het honderd. 
Wat gaat er mis? En waarom 
komt de vriend van Milly, hop-
man Stewart ziedend van woede 
de theetent binnen rennen? 
Toneelgroep Expressie streeft 
naar toneelspel van hoog niveau 
en neemt het spelen van deze 

komedie zeer serieus. Regisseur 
John van Dongen legde er bij de 
spelers de nadruk op dat een 
blijspel pas echt grappig wordt, 
wanneer het niet met een knip-
oog wordt gespeeld. De perso-
nages krijgen te maken met he-
le echte dilemma’s. Hoe harder 
ze proberen alles in het gareel 
te houden, des te grappiger is de 
chaos die ontstaat. 

‘Verwarringen’ wordt uitgevoerd 
in Theater Dansende Duinen 
(voorheen De Clinghe) in Cas-
tricum. Op vrijdag 15 mei en za-
terdag 16 mei begint de voorstel-
ling om 20.00 uur. Op zondag 17 
mei is er om 14.00 uur een mid-
dagvoorstelling. De toegang be-
draagt 8,00 euro. 
Voor meer informatie en reserve-
ringen kan men terecht op www.
toneelgroepexpressie.nl of bij 
Saskia Boske (tel. 0251-252751 
of saskia@toneelgroepexpres-
sie.nl.

GEEN KRANT ONTVANGEN? BEL 0251-674433
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De Nieuw-Zeelanders zijn er 
aan gewend, maar Europea-
nen, vooral als zij voor het eerst 
Nieuw-Zeeland bezoeken, wor-
den overweldigd door het voor 
hen ongekende weidse land-
schap, de regenwouden met 
onder meer de vele varens, het 
uitgestrekte azuurblauwe water 
met de bergen er rond omheen, 
de watervallen en de fjorden. In 
dit meest geïsoleerde land aan 
de andere kant van de wereld 
is het levenstempo lager dan bij 
ons in Nederland. De ‘struggle 
for life’-mentaliteit (hard werken 
om te leven) zit er nog stevig in. 
Wat de oude dag betreft is het 
bij lange na niet zo goed gere-
geld als in ons land. Verbazing-
wekkend is het, dat in een land 
met zo weinig intensief verkeer 
het aantal auto-ongelukken 
hoog is. Het verkrijgen van een 
rijbewijs is dan ook verre van 
gemakkelijk.

De Maori’s
Van 500 tot 1300 vestigden 
de eerste Polynesiërs zich in 
het noorden van het land, dat 
zij Aotearoa (‘het land van de 
lange witte wolk’) noemden. 
De huidige naam ‘Nieuw-Zee-
land’ komt van de Nederlandse 
ontdekkingsreiziger Abel Tas-
man, die het nieuwe land in het 
noorden van het Zuidereiland 
in 1642 bereikte. Het was pas 
in 1810, dat de Europeanen 
(voornamelijk Engelsen, Schot-
ten en Ieren) zich er begonnen 
te vestigen nadat de Britse lui-
tenant James Cook er in 1769 
de eerste voet aan wal had ge-
zet. 1840 betekende voor de 
Maori’s een alles omvattende 
verandering. Daar de diverse 
stammen van de Maori’s voort-
durend oorlog met elkaar voer-
den, besloten vertegenwoordi-
gers van de Britse kroon samen 
met enkele Maori-stammen een 
verdrag op te stellen en te teke-
nen: het beroemde Verdrag van 
Waitangi, dat nog altijd op 6 
februari wordt herdacht. Vanaf 

6 februari 1840 werd Nieuw-
Zeeland een Britse kolonie. De 
Maori’s mochten hun land be-
houden. Maar bedrogen wer-
den zij wel, want het Britse Ge-
menebest (thans Gemenebest 
van Naties geheten) behield

het eigendomsrecht. De Maori’s 
kwamen en komen voortdurend 
in opstand tegen onrechtmatige 
onteigeningen en visserijrech-
ten. De Britse overheid heeft 
reeds heel wat grond moeten 
teruggeven, inziend, dat zij het 
Verdrag van Waitangi vele ma-
len hadden geschonden. Ook 
de laatste jaren zijn er nog tal 
van rechtszaken, die niet zelden 
ten gunste van de Maori’s uit-
vallen.

Heden ten dage behoren de 
Maori’s: een hoog ontwikkeld 
volk op het gebied van navi-
gatie, visvangst, vogelvangst, 
het bouwen van huizen en het 
maken van ellenlange kano’s 
tot een minderheidsgroepe-
ring (14.7%) tussen de 70% 
Europeanen. Kwamen er van 
oorsprong weinig ziektes voor, 
daar de Maori’s zich voedden 

met wat de natuur hen schonk, 
met de komst van de Europea-
nen kwam er als eerste cholera 
binnen, waaraan vele Maori’s 
stierven. Ook namen de Euro-
peanen hun eigen planten en 
dieren mee, waardoor onder 
meer de kiwi’s (een soort kip-
pen, maar dan met een lange 
snavel) ineens vijanden kregen, 
zoals de opossum. Kiwi is ook 
de bijnaam voor een Nieuw-
Zeelander. Deze staat eveneens 
op munten en geldbiljetten. Nu 
zijn er nog slechts 85.000 kiwi’s 
over en heerst er thans een ware 
opossumplaag in het land.

Gelukkig is er thans weer meer 
waardering voor de Maori-cul-
tuur. Hun eigen taal wordt on-
derwezen en in musea en bij 
andere officiële instellingen 
staan naast het Engels ook Ma-
ori-teksten. Voor de toeristen 
wordt de Maori-cultuur 
sterk gepromoted. Zo vindt er 
van 19 tot 22 februari 2009 

in Tauranga ‘s werelds groot-
ste Maori-festival plaats: ‘Te 
Matatini National Kapa Haka 
Festival’, waar 30.000 bezoe-
kers worden verwacht.  In het 
Aucklandmuseum en ook elders 
worden Maori-shows gegeven 
met altijd de bekende haka 
(oorlogs/welkomstdans). Deze 
dans is ook de openingsdans 
van Nieuw-Zeelands landelijke 
rugby-team, de All Blacks, dat 
op wereldniveau speelt. 
Naast rugby zijn cricket en golf 
populaire sporten.

Algemene indrukken
Nieuw-Zeeland bestaat uit het 
Noordereiland en het Zuiderei-
land en nog een aantal kleinere 
eilandjes. In de moderne stad 
Auckland en omgeving op het 
Noordereiland wonen één mil-
joen mensen. Andere steden, 
zoals Queenstown, de hoofd-

stad Wellington en Christchurch 
(Zuidelijkeiland) lijken naar 
onze begrippen op kleine pro-
vinciesteden. Wie door het land 
trekt, ziet buiten de steden af en 
toe een auto en bijzonder wei-
nig huizen: altijd laagbouw. De 
huizen zijn van hout (meestal 
wit geschilderd) en zien er voor 
ons uit als mooie zomerhuizen. 
De cultuur van Nieuw-Zeeland 
is onder te verdelen in een Eu-
ropese - en een Maori-cultuur. 
De Europese cultuur vertoont 
typisch Engelse en Schotse ele-
menten. Logisch, omdat het 
grootste gedeelte van de Eu-
ropese immigranten van Britse 
afkomst is. Nederland is met 
ruim 35.000 immigranten een 
goede tweede. Opvallend in 
het huidige Nieuw-Zeeland 
is het grote aantal Aziaten en 
Oceaniërs (15% van de bevol-
king). En het aantal Aziatische 
immigranten groeit sinds 1990 
nog gestadig.

Rijdend langs de stille wegen met 
steeds weer adembenemende 
stukjes natuurschoon (denne-
bossen, riviertjes, azuurblauwe 
uitlopers van de Tasmanzee, 
watervallen, grillige grindvlak-
tes, enz.) zie je steeds weer grote 
kuddes koeien (zwart/wit, rood/
wit en donkerbruin, alles door 
elkaar) en eveneens duizenden 
schapen. Ook zie je kuddes 
herten (hertenvlees is populair). 
Nieuw-Zeeland exporteert veel 
rund- en schapevlees, zuivel, 
fruit (vooral kiwi’s), vis en hout 
(het aantal dennebossen is gi-
gantisch). De Nieuw-Zeelandse 
wijn is zeker zo goed als de Au-
stralische al is deze in ons land 
nog niet zo bekend. Toerisme is 
eveneens een belangrijke bron 
van inkomsten al is het onlangs 
met 10 tot 20% gedaald. 

Het rijbewijs
Over het algemeen rijden de 
Nieuw-Zeelanders te hard. Het 
aantal ongelukken is groot. Het 
verkrijgen van een rijbewijs is 
niet zo simpel. Met vijftien jaar 
kunnen jongens en meisjes hun 

theorie-examen doen en mo-
gen zij een jaar lang in een auto 
rijden naast iemand, die zijn rij-
bevoegdheid heeft. Dan staat er 
een grote ‘L’ op de voorruit. Na 
een jaar mogen zij een prakti-
sche test doen. Slagen zij, dan 
mogen zij naast iemand in een 
auto rijden met op de voorruit 
de woorden ‘restricted licence’. 
Na achttien maanden mogen 
zij zelfstandig rijden, maar niet 
tussen 21.00 en 06.00 uur. Na 
twee jaar doen zij een tweede 
praktische test. Als zij daar 
doorheen zijn, hebben zij vol-
ledige rijbevoegdheid. 

Oude dag
Wie met Nieuw-Zeelanders 
spreekt, beseft weer eens des te 
meer hoe bevoorrecht wij zijn 
in Nederland voor wat betreft 
onze oude dag. Iedere Nieuw-
Zeelander krijgt, als hij of zij 65 
jaar oud is, 250 Nieuw-Zee-
landse dollars (101.25 euro 
- huidige koers) per week, een 
echtpaar 380 Nieuw-Zeelandse 
dollars (153.90 euro). Hebben 
zij gewerkt, dan krijgen zij 65 
à 70% van hun laatst genoten 
loon. Voor vele oude mensen is 
het moeilijk om rond te komen. 
Wonen zij in een toeristenge-
bied, dan stijgen de prijzen. 
Zo moesten oude mensen uit 
Queenstown ondanks het feit, 
dat hun kinderen en kleinkin-
deren daar woonden, tegen 
hun zin verhuizen naar een 
goedkoper plattelandsdorpje. 
Queenstown is een plaats waar 
bungeejumpen, raften, sky-di-
ving en nog veel meer sport-
activiteiten enorm populair en 
ook prijzig zijn en zo ook de 
horeca- en supermarktprijzen. 
Vele Nieuw-Zeelanders zitten 
op hun veertigste al te denken 
aan extra klusjes voor hun oude 
dag. Misschien wordt het in de 
toekomst beter nu sinds kort het 
Kiwi-pensioen is ingegaan. Een 
werknemer spaart 2% van zijn 
loon voor het toekomstige pen-
sioen. Het bedrijf waar hij of zij 
werkt doet er dan 2% bij.

(Marga Wiersma)

Nieuw-Zeeland acht keer zo groot als Nederland
en …. er wonen slechts ruim vier miljoen mensen

Wie met de auto rondtrekt door Nieuw-Zeeland komt
duizenden grazende schapen tegen.

Schapenvlees is een belangrijk exportproduct. 

De nieuwe generatie Maori’s hebben niet zo veel tatoeages 
meer als hun ouders en grootouders. Voor hen betekende het: 

des te meer tatoeages, des te meer aanzien.

De fjorden bij Milford Sound: een magnifiek stuk natuurschoon.
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Johan Stuart geeft lezing bij 
de Zondagmiddagsociëteit
Castricum - Op zondagmiddag 
17 mei, in de foyer van Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage, ver-
telt Johan Stuart over het boei-
ende landschap van Noord-
Holland. Aan de hand van dia’s 
neemt hij het publiek mee door 
de provincie. Hij laat zien dat na-
tuur en landschap in Noord-Hol-
land bijzonder afwisselend is. 
Landschap Noord-Holland be-
heert 80 natuurgebieden waar 
soms hele zeldzame planten en 
dieren leven. Het beheer van 
dergelijke gebieden komt ook 
aan bod tijdens de lezing. 
Johan Stuart is voorlichter bij 

Landschap Noord-Holland, een 
organisatie die al sinds 1936 
werkt aan de bescherming van 
specifieke Noord-Hollandse na-
tuur door gebieden aan te ko-
pen, te beheren of te ontwikke-
len. De muzikale omlijsting van 
deze middag is als vanouds in 
handen van Jan van der Schaaf.
De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur. De toegang is 3,00 eu-
ro. Voor meer informatie of het 
regelen van vervoer kan men 
bellen (tot en met 14 mei) naar 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foonnummer: 0251- 65 65 62.

Zandhapjes uitdelen
Castricum - De provincie 
Noord-Holland heeft 875.000 eu-
ro subsidie toegezegd voor de 
herinrichting van de Dorpsstraat. 
Dat maakt de uitvoering mogelijk 
van een ambitieus plan voor de 
herinrichting van deze belang-
rijke winkel- en uitgaansstraat. 
Vooruitlopend op de werkzaam-
heden die begin volgend jaar 
van start gaan, deelde wethou-
der J. Hommes woensdag 13 
mei zandkoekjes uit onder win-
keliers, horeca en bewoners. Hij 
deed dat samen met vertegen-
woordigers van deze partijen. De 
zandkoekjes waren een symbo-
lisch voorproefje van het onver-
mijdelijke zand waarmee men in 
de Dorpsstraat te maken krijgt 
als de straat wordt opengebro-
ken. De Dorpsstraat krijgt een 
metamorfose. Een projectgroep 
van stakeholders (vertegen-
woordigers van winkeliers, hore-
ca, bewoners, belangenorgani-
saties) heeft met elkaar een ont-
werp gemaakt dat de gemeente 
gaat uitvoeren. De belangen van 

het publiek (winkelen, uitgaan), 
ondernemers, bewoners/omwo-
nenden en van verkeersveilig-
heid staan hierbij centraal.
De gemeente voert nauw overleg 
met alle betrokkenen over prak-
tische wensen, fasering, bereik-
baarheid en onderlinge commu-
nicatie. De partijen hebben hier-
toe een werkgroep gevormd die 
voor een groot deel bestaat uit 
de winkeliers en de stakeholders 
die eerder het ontwerp hebben 
gemaakt. Alle partijen zijn zich 
ervan bewust dat de werkzaam-
heden gedurende meerdere 
maanden de nodige ongemak-
ken met zich mee gaan brengen. 
Toch zijn allen enthousiast om-
dat het eindresultaat het waard 
is en in goed overleg er alles aan 
wordt gedaan de ongemakken 
tot een minimum te beperken. 
Daarom is er nu al aandacht voor 
de berichtgeving over de werk-
zaamheden. Ook de winkeliers 
bereiden ludieke acties voor om 
het ‘leed’ tijdens de werkzaam-
heden te verzachten.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 

Gevonden en
vermiste dieren

075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Iepenlaan Castricum: cyperse 
poes, 1 witte kniekous en 1 wit 
voetje voor, 2 witte kniekousen 
achter, 13 jaar, Errol.

Hompin’all over Castricum
Castricum - De landelijk beken-
de homprockers van Paper Plane 
staan sinds jaar en dag garant 
voor spectaculaire live-optre-
dens die hoofd en heupen raakt. 
Op zondag 17 mei staat de band 
op het buitenpodium van Café 
Balu, Dorpsstraat 35a in Castri-
cum. Aanvang 16.00 uur, de toe-
gang is gratis.
Ondanks dat de band al jaren 
speelt en ze de tel over het aan-
tal optredens en afgelegde kilo-
meters kwijt is, kan de toeschou-
wer goed zien dat de muzikan-
ten het nog steeds uitstekend 
naar hun zin hebben op de di-
verse podia. 
Ieder optreden van deze band 
loopt uit op een feest waarbij het 
publiek luidkeels de hits mee-

brult. Al hossend en met een 
biertje in de hand wordt de band 
vervolgens van hit naar hit bege-
leid, het zogenaamde ‘hompen’. 
Paper Plane stond eerder in het 
voorprogramma van Rowwèn 
Heze, Slade en De Dijk en speel-
de op festivals met onder andere 
Alain Clark, binnenkort kan ook 
Van Velzen aan deze lijst worden 
toegevoegd. Het repertoire laat 
zich door de bandnaam enigs-
zins raden maar telkens weer 
weet de band de voorspelbaar-
heid te tarten door hits te cove-
ren die je totaal niet verwacht bij 
een stamprockband als Paper 
Plane. Het mag duidelijk zijn, een 
optreden van Paper Plane is een 
belevenis, een tourtocht door de 
hits van de afgelopen 40 jaar.

Kunstroute 
groot succes
Limmen - De Kunstroute met 
dertien stops bij verschillen-
de ateliers, die dit jaar wat het 
weekend betrof samenviel met 
de Limmer bloemendagen is 
druk bezocht. 
In de Pagenlaan bij De Werk-
plaats van Tinie Hanck, waar 
fijnschilderijen hingen van Marja 
Bakker, Tiny Schram en Tinie zelf 
kwamen 464 bezoekers om maar 
eens een voorbeeld te noemen. 
In de protestantse kerk poseer-
den vijf kunstenaars, waaronder 
vier van K=ME. Hier schatte men 
het bezoekersaantal op plusmi-
nus 1450. 
De ligging maakte natuurlijk wel 
veel uit. Zo was het ook druk in 
het gunstig gelegen Hotel Gol-
den Tulip Heiloo aan de Kenne-
merstraatweg bij de expositie 
van Esther van Tilburg, die voor 
haar schillderijen het thema ‘po-
lo’ had gebruikt. Eveneens in 
Golden Tulip te bewonderen wa-
ren de schilderijen van ‘De Boer-
derij Joffers’. 
Op de foto een fijnschilderij van 
Tinie Hanck (vissersvrouw op 
Kos). 

Speelterrein De Loet 
heropend op 13 mei
Castricum - Wethouder Ber Hes  
heeft woensdag het speelterrein 
aan De Loet heropend. 
In september 2008 werden toe-
stellen op het speelterrein door 
een brand verwoest. De ge-
meente en de buurt werkten sa-
men om ervoor te zorgen dat er 
nieuwe toestellen op het terrein 
zouden komen. Na de keuze voor 

nieuwe toestellen, het bestel-
len, wachten op levering en het 
bouwklaar maken van de grond, 
zijn de toestellen een aantal we-
ken geleden geplaatst. Ook een 
ondergrond van kunstgras is in-
middels aangelegd.  
Het speelterrein ligt ingesloten 
tussen De Loet, Braveld, Waling-
stuin en Cieweg.

Schilderworkshop in ‘de Hoep’
Castricum - Op zaterdag 16 mei 
is er in het kader van het 75-ja-
rig bestaan van het P.W.N. een 
schilderworkshop voor kinde-
ren in het educatieve centrum 
van bezoekerscentrum ‘de Hoep’ 
te Castricum. In deze workshop 
worden vlinders met acrylverf 

geschilderd op echt schilders-
doek. De kunstwerken zijn een 
maand te zien voor het publiek 
in de tentoonstellingsruimte van 
‘de Hoep’. De workshop is van 
13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden 
via www.pwn.nl of bezoekers-
centrum ‘de Hoep’. tel. 661066.

Logé Flip de 
beer is zoek!
Regio - Lot van vier jaar heeft dit 
weekend van school Flip de beer 
te logeren gekregen. Flip is een 
knuffelbeer en gaat elk weekend 
met een kindje mee naar huis om 
vervolgens maandag in de klas te 
vertellen wat er allemaal is ge-
beurd dat weekend.

Castricum - Afgelopen donder-
dag omstreeks 13.20 uur is er 
een 12-jarig meisje uit Castricum 
op een fiets aangereden door 
een personenauto op de Laan 
van Albert’s Hoeve. De auto reed 
na het ongeval door en de politie 
zoekt getuigen.
Het meisje reed op haar fiets met 
een vriendinnetje achterop. Ze 
wilde rechtsaf de C.F. Smeets-
laan inrijden. In de bocht werd 
ze door een onbekend geble-
ven witte personenauto gesne-
den waardoor ze ten val kwam. 
Ze liep een kneuzing en een 
schaafwond op onder haar lin-
keroog. Het vriendinnetje bleef 
ongedeerd. 
De bestuurder van de perso-
nenauto reed hard door over de 
Smeetslaan zonder zijn identiteit 
bekend te maken. 
Getuigen worden verzocht te 
bellen met de politie in Castri-
cum: 0900-8844. 

Getuigen aan-
rijding gezocht

Op zondag 10 mei is Lot met haar 
vader op de fiets vanuit Alkmaar 
naar Limmen gegaan om de 
Bloemendagen te bezoeken. Tij-
dens hun rondrit in Limmen zijn 
zij Flip verloren. De betreffende 
route is daarna nog een aantal 
maal gefietst maar helaas, Flip 
was nergens te bekennen. 

Als men Flip gevonden heeft, kan 
contact worden opgenomen met 
Rob Oeldrich, tel. 06-41636866. 
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FC Castricum stelt kampioenschap 
veilig in bloedstollende slotminuut

Castricum - Na een enerveren-
de middag vol tegenstrijdighe-
den is FC Castricum kampioen 
geworden. Dat is de conclusie 
na een ongelooflijk spannende 
slotronde in de competitie. Niet 
BOL, maar Castricum was kam-

pioen. De goal van Niels Popping 
– hij weer! – besliste het seizoen 
in een bloedstollende slotminuut. 
Castricum had het weer geflikt, 
scoren in de laatste minuut. Ter-
wijl ploeggenoot Noël Aman-
da op het veld buiten bewust-

zijn lag, vierden zijn teamgeno-
ten enkele meters verderop de 
winnende treffer van Niels Pop-
ping. Zij hadden snel in de gaten 
wat er aan de hand was en de 
hulpverlening stroomde van al-
le kanten toe. “Het gaat nu weer 
goed met Noël, hoor. Hij heeft dit 
al vaker gehad, maar je schrikt 
toch op zo’n moment,” aldus 
Castricum trainer Mark Kranen-
donk op rustige toon. Het mo-
ment was een vat vol tegenstrij-
digheden, ook Castricum trainer 
Mark Kranendonk moest toege-
ven zoiets nog nooit te hebben 
meegemaakt. “Dat maakt het ex-
tra mooi en het past geheel in 
onze stijl van de laatste weken, 
winnen in de laatste minuut.” 
Daar was een flinke dosis geluk 
voor nodig, maar Mark Kranen-
donk zag dat anders. “Geluk kan 
je afdwingen en wij hadden ons 
voorbereid op dit scenario. Maar 
ja, wat er in de laatste vijf minu-
ten allemaal gebeurde is niet te 
beschrijven. Dat moet je gezien 
hebben om het te geloven.”
Het was een slotakkoord waar 
weinig fans van de thuisclub nog 
op rekenden. Nadat de ongrijp-
bare uitblinker Maarten van Dui-
venvoorde Castricum in de be-
ginfase op voorsprong had ge-
bracht met een diagonaal schot 
in de korte hoek, raakte Castri-
cum de controle over de wed-
strijd kwijt. TOB werd in het laat-
ste kwartier voor rust al dreigend 
met vrije trappen op gevaarlijke 
plekken voor het doel van Castri-

F3 van FC Castricum 
zinderend kampioen!
Castricum - Op donderdag-
avond 7 mei mocht de F3 van FC 
Castricum aantreden tegen SVA. 
Nadat er vorige week na een 0-2 
achterstand bij rust een 2-2 ge-
lijkspel was behaald bij koplo-
per Assendelft was de achter-
stand op dat team nog slechts 
een punt met een wedstrijd min-
der gespeeld. Winst op SVA zou 
het eerste kampioenschap bete-
kenen voor de jonge talenten.

In een schitterende wedstrijd 
werd er thuis gewonnen van SVA. 
Ondanks het feit dat het Castri-
cumse team in de eerste helft 
over haar tegenstander heen 
walste leidde dit niet tot doelpun-
ten. In de tweede helft werd kee-
per Max de Graaf veldspeler en 
ging laatste man Mark Reurts op 
het doel staan. Vroeg in de twee-
de helft werd er door Julian van 
Willigen gescoord na een flitsen-

cum keeper Marius Jansen. Echt 
zorgwekkend werd de situatie in 
de tweede helft toen Castricum 
meer en meer het spel liet aan 
de bezoekers. Castricum leek het 
kampioenschap nog door de vin-
gers te glippen nadat TOB spe-
ler Ferry Noordhuis halverwege 
de tweede helft weer eens zijn 
waarde toonde. De spits ont-
snapte aan de aandacht van de 
Castricum verdediging en schoot 
op zijn bekende wijze droog bin-
nen, 1-1. Een oorverdovende stil-
te steeg op van sportpark Noor-
dend, want met die stand was 
het kampioenschap voor BOL, 
dat ruim op voorsprong stond in 
Alkmaar. De gelijkmaker van TOB 
was volkomen verdiend en de 
bezoekers kregen zelfs kansen 
op een tweede goal. Joey Muij-
derman miste echter vlak voor 
doel en Ferry Sarabi schoot met 
de binnenkant van de schoen 
over! Castricum had het gewoon 
niet en vergat te voetballen. Veel 
spelers hadden blijkbaar last van 
de spanning. “We speelden heel 
onrustig, dat is de spanning en 
die kan ik niet wegnemen bij de 
spelers. We kwamen in balbezit 
niet tot goed voetbal en leden 
veel balverlies”, aldus de Castri-
cum trainer. 
Kranendonk had met het scena-
rio rekening gehouden en bracht 
Niels Popping toch in het veld. 
Met man en macht en specia-
le behandelingen was de enkel-
blessure van de spits van Castri-
cum behandeld, geprepareerd 

om eventueel in te vallen in de 
slotfase van de wedstrijd. “Wij 
hebben toegewerkt naar de mo-
gelijkheid om Niels in te zetten. 
Zo van, het zou toch mooi zijn 
als…. Dat het ook zo gebeurt 
is natuurlijk te mooi om waar te 
zijn!” Na een afgeslagen aan-
val nam invaller Daan Hamaker 
de bal randje 16m op de schoen. 
Het schot dreigde naast te gaan, 
maar werd door de alert reage-
rende Niels Popping met links 
omgetoverd tot doelpunt, 2-1! 
Het moment deed denken aan 
de legendarische goal van Wim 
Kieft tegen Ierland, EK 1988. 
Sportpark Noordend ontplofte 
en de vele honderden toeschou-
wers raakten in extase. Op het-
zelfde moment zakte Castricum 
speler Noël Amanda in elkaar en 
velen vreesden dat er iets ern-
stigs aan de hand was. Dat bleek 
gelukkig mee te vallen, maar een 
rare situatie was het wel. Castri-
cum was kampioen! Met de dub-
beldekker als rijdend podium 
werd een onvergetelijke middag 
afgesloten. Met de beker uitge-
reikt aan aanvoerder Bart Kuijs 
kon het feest beginnen. Een ge-
stolen titel? Nee, dat zeker niet! 
Mark Kranendonk: “Wie twijfelt 
aan de geldigheid van het doel-
punt, moet even op You Tube kij-
ken. Dan zie je dat het geen bui-
tenspel is.” Met dank aan Ton 
Snip, die de tegenwoordigheid 
van geest had om het doelpunt 
vast te leggen op film. “Dit mo-
ment blijft mij m’n leven lang bij.” 
Ik denk dat dat geldt voor een ie-
der die de wedstrijd heeft mee-
gemaakt. “Dat filmpje zal ik nog 
vaak afspelen”, sprak Kranen-
donk met gevoel voor drama. 
Niet alleen in z’n hoofd maar ook 
op You Tube! 
Foto: Han de Swart

de combinatie vanaf eigen helft. 
Waar in de eerste twintig minu-
ten laatste man Mark Reurts al-
le gevaarlijke ballen linea recta 
naar de helft van de tegenstan-
der ramde moest dat in de twee-
de helft gebeuren door Stefan de 
Lange, die zich met veel verve 
kweet van zijn taak. Het verde-
digen van de voorsprong bleek 
echter moeilijker dan gedacht en 
SVA kwam via een frommelgoal-
tje terug in de wedstrijd. De man-
nen van Castricum trokken alles 
uit de kast om de partij naar zich 
toe te trekken. Het kampioen-
schap stond op het spel! Spits 
Max Kroes stoof over het veld, 
Sven de Vries en Brian de Lange 
strooiden met steekpassjes en 
Sylvan de Groot verdedigde als 
een beest. En toen was het mo-
ment daar. Stefan de Lange nam 
een corner waar Stein Kolkman 
z’n hoofd tegen wist te plan-
ten, 2-1. Het restant van de par-
tij was een zenuwslopende aan-
gelegenheid en het eindsignaal 
van de scheidsrechter werd dan 
ook met luid gejuich ontvangen. 
Na de gebruikelijke fotoshoot in 
de goal, met bloemen en medail-
les, werd er in de kantine op de 
tonen van Queen’s ‘We Are The 
Champions’ een grote taart weg-
gewerkt. 

Limmen F6 kampioen!
Limmen - Na een mooi seizoen en een spraakmakende eindstrijd is 
de F6 van VV Limmen afgelopen zaterdag voorjaarskampioen gewor-
den. Met hard werken, veel inzet en natuurlijk ook de steun van al-
le trouwe supporters, hebben de jongens en meisje dit resultaat be-
reikt waar ze zeer trots op zijn! Staand v.l.n.r.: Thom Kleverlaan, Peter 
Schoemaker (leider), Linet Koopman, Eric Rozenbroek (leider). Zit-
tend v.l.n.r.: Tim Veldhuizen, Iwan Winter, Mike Boersen, Jens Rozen-
broek, Dave Docter, Dion Beentjes en Xander Schoemaker.
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Red Stars buigt in laatste 
innings achterstand om
Castricum - Red Stars huilt, 
Red Stars lacht. De Castricum-
se honkbalploeg heeft zich zon-
dag knap gerevancheerd voor 
de zeperd van vorige week te-
gen Sparks, door tegen Alcma-
ria Victrix in de slotfase een 0-6 
achterstand om te buigen in een 
7-6 zege.

Gezien de verhouding in honk-
slagen, tien voor Red Stars te-
gen vier voor Alcmaria, kwam de 
overwinning Red Stars toe. Maar 
lange tijd zag het er naar uit dat 
het team van coach Daan Kuij-
per tegen de eerste thuisneder-
laag sinds september 2007 zou 
aanlopen. De vier honkslagen 
van Alcmaria, waaronder een 
grand slam homerun, waren na-

melijk allemaal te bewonderen in 
de derde inning. De Alkmaarse 
gasten scoorden zodoende zes 
keer.

Puntloos
In de overige innings kwam Al-
cmaria niet in het stuk op De 
Puikman voor. De slagploeg 
raakte weinig en bereikte maar 
drie keer het eerste honk, dank-
zij het nagenoeg foutloze Castri-
cumse veldwerk en sterk optre-
den van pitcher Sander van Lu-
beck die de volle negen innings 
gooide.
 Toch was het Red Stars dat ach-
ter de feiten aanliep, want on-
danks legio scoringskansen 
bleef het tot de zesde inning 
puntloos. Ook Alcmaria was ver-

dedigend amper op een fout te 
betrappen.
Jeroen Groenendal, Rick Zonne-
veld en Martijn Zondervan bra-
ken met hun hits in de zesde in-
ning de ban en tekenden voor 3-
6, wat Red Stars weer volledig in 
de wedstrijd bracht. Daan Kuijs 
liep een inning later de 4-6 bin-
nen en in de achtste inning was 
de voorsprong een feit toen Zon-
dervan, Van Lubeck en wederom 
Kuijs scoorden. De laatste twee 
kwamen binnen door een fou-
te aangooi van de verder uitblin-
kende korte stop van Alcmaria, 
met reeds twee uit. 

Bloedstollend
“Een verdiend en zeer bevredi-
gend einde van weer een bloed-
stollend spannende wedstrijd”, 
vond coach Kuijper met het oog 
op eerdere wedstrijden tegen 
Bears (8-8) en Sparks (12-11). 
“Hiermee bewijzen we dat we 
op beslissende momenten pres-
teren en onze concentratie lang 
kunnen vasthouden.” Red Stars 
heeft nu alle tegenstanders in 
de vierde klasse een keer gehad 
en ziet uit naar de thuiswedstrijd 
van zondag, tegen koploper Be-
ars. 

De Castricummers zijn door 
de overwinning een plekje ge-
stegen, naar plaats 4. Kuijper: 
“Het is een heel open compe-
titie waarin iedereen van ieder-
een kan winnen en geen wed-
strijd vanzelfsprekend is. Iedere 
wedstrijd is het knokken voor de 
punten, dat maakt het heel aan-
trekkelijk.”

Komend weekend internationaal toernooi

Jong CAS RC grijpt 
naast de sevenstitel
Castricum - Een jeugdige se-
lectie van de Castricumse Rug-
by Club zag zondag in Amster-
dam de titel net aan zich voor-
bij gaan. In een spannende fi-
nale werd uiteindelijk met 31–17 
van Diok verloren. De eveneens 
jonge ploeg uit Leiden was favo-
riet met een hoofdrol weggelegd 
voor de supersnelle Titus Klum-
per, die tijdens de competitie 
CAS RC bijna in zijn eentje vloer-
de op Wouterland. Hij kwam wel 
tot scoren, maar werd vaker ge-
tackeld dan verwacht. Een dikke 
pluim derhalve voor CAS RC, dat 
tijdens het Nationale Sevens ook 
nog eens geplaagd werd door 
enkele blessures.

De Castricummers hadden een 
goede voorbereiding en wisten 
zich een week eerder eenvou-
dig te plaatsen bij de laatste zes-
tien. De strijd om het Nederlands 
Kampioenschap Sevens levert 
doorgaans veel spektakel van-
wege het vele open spel en de 
snelheid van handelen. Wiet van 
Duin had de coaching op zich 
genomen en kneedde een mooie 
mix van ervaring en talent. De 

poulewedstrijden in de ochtend 
verliepen vrijwel vlekkeloos, al-
leen ’t Gooi wist flinke tegen-
stand te leveren. In de kruisfi-
nales ontmoette CAS RC de Du-
kes en dat zou bij voorbaat een 
zware wedstrijd worden. De Bos-
schenaren hadden blijkbaar hun 
kruit al verschoten, want de wed-
strijd werd simpel gewonnen. 

In de halve finale moest aan-
getreden worden tegen de ver-
rassing van de dag. Streekge-
noot Alkmaar had ook van de 
Gooise landskampioen gewon-
nen en maakte het de Castri-
cummers flink lastig. In de laat-
ste minuut was er een briljante 
actie van Richard Mills, die de fi-
naleplaats opleverde. Maar zou 
de ploeg het gemis van de in-
middels uitgevallen Mauri Har-
ris, Rob Molenaar en de op halve 
kracht spelende Lammert Ruiter 
kunnen dragen om Diok te ver-
slaan? Ruiter en Mills trokken de 
kar, Luuk de Geest en Rob van 
der Velden deelden snoeiharde 
tackels uit, Roy Schermer en Re-
mi van den Brink verrasten met 
snelle en beweeglijke acties en 

ook de trukendoos van Andret-
ti van Riet ging weer eens open. 
En natuurlijk kan een ploeg niet 
zonder reserves. CAS RC pak-
te een voorsprong, verspeelde 
die vervolgens en kwam daarna 
weer sterk terug. Tot 17-17 was 
nog alles mogelijk en gloorde 
zelfs een onverwachte prijs. Het 
mocht niet zo zijn. Een slordige 
actie en een moment van onop-
lettendheid worden in het Se-
vens rugby direct afgestraft. De 
snelheid van de Leidse spelers 
kwam daarbij uiteraard goed van 
pas. 
Twee snelle tries beslisten de 
wedstrijd, hoewel de uitslag nog-
al geflatteerd was. Voor de neu-
trale toeschouwer was het een 
mooi spektakel tussen twee jon-
ge talentvolle ploegen, die elkaar 
in de komende jaren het vuur na 
aan elkaars schenen zullen leg-
gen.

Komend weekend worden in 
Amsterdam de Internationale 
Sevens gehouden. Daar zal ook 
CAS RC in actie komen door de 
finaleplaats. Bovendien spelen 
enkele oudgedienden mee het 
Dutch Rugby Veterans Team dat 
voornamelijk uit spelers van Alk-
maar en Castricum bestaat. Zij 
spelen met tientallen ook op bei-
de dagen. Let op berichten op de 
site betreffende toegangskaar-
ten voor het weekend in Amster-
dam en welke teams er verwacht 
worden.

Dames CSV-handbal 
tonen twee gezichten!
Castricum - De dames van 
CSV-handbal speelden afgelo-
pen zondag de thuiswedstrijd te-
gen Tonegido. Op papier een niet 
zo zware tegenstander maar dan 
moet er wel constant en met in-
zet worden gespeeld. Aan dat 
laatste heeft het absoluut niet 
gelegen maar aan het eerstge-
noemde ontbrak het behoor-
lijk. Met de 11-16 overwinning 
van enkele maanden geleden in 
Hyppolytushoef in het  geheu-
gen begonnen de CSV-dames 
ook zondagmiddag sterk aan de 
thuiswedstrijd tegen deze tegen-
stander. Binnen enkele minuten 
scoorden Milou Graas en Linda 
Min en stond er 2-0 op het sco-
rebord. Door een benutte straf-
worp en een score door het niet 
uitstappen van de CSV-verde-
diging kwam Tonegido op gelij-
ke hoogte. Toch waren de CSV-
dames in deze fase het bovenlig-
gende team. Uit een één tegen 
één situatie bracht Lotte Kluft de 
thuisploeg weer op voorsprong. 
Ook een toegekende straf-
worp werd benut waarna Eve-
line de Lange een breek doel-
treffend afrondde en daarmee 
het verschil op drie doelpunten 
bracht, 5-2. Hierna viel het spel 
van de thuisploeg wat terug en 
daar werd door de tegenstan-
der goed gebruik van gemaakt. 
Met nog een kleine 10 minuten 
te gaan in de eerste helft kwa-

men zij weer naast de thuisploeg 
bij 6-6. In de slotfase van de eer-
ste helft was het CSV-doelvrou-
we Aniek Graas die de ploeg 
op de been hield door een paar 
goede reddingen. Uit de hier-
op volgende snelle tegenaanval-
len werden nog drie doelpunten 
gescoord waarvan Svenja Gijzen 
er twee voor haar rekening nam. 
Na balverlies in de CSV-aanval 
kon Tonegido nogmaals scoren 
en bepaalde daarmee de rust-
stand op 9-7.
In de beginfase van de tweede 
helft scoorden de CSV-dames 
10-7 maar daarna ging het he-
lemaal fout. In de aanval werd 
heel erg onrustig gespeeld en 
hierdoor werd er veel balverlies 
geleden. Ook een overtal-situ-
atie was aan de thuisploeg niet 
besteed. Gedurende ruim een 
kwartier werd er door de Cas-
tricumse dames niet meer ge-
scoord en nadat de bezoeksters 
eerst op gelijke hoogte waren 
gekomen bij 10-10 liepen zij uit 
naar een 10-13 voorsprong. De 
CSV-dames kwamen nog even 
terug tot 12-13 maar toen Tone-
gido weer uitliep naar 12-15 was 
de wedstrijd gespeeld. Dat Lotte 
Kluft in de slotminuten de eind-
stand op 13-15 bepaalde was al-
leen maar voor de statistiek. Al 
met al een toch wel teleurstel-
lende nederlaag voor de CSV-
dames. 

Selectie van Tennisclub 
Bakkum goed op koers
Bakkum - Na de vijfde competi-
tiespeeldag kan voor de selectie 
van Tennisclub Bakkum vastge-
steld worden dat de teams goed 
op koers liggen. Naast het eer-
ste gemengde team, dat uitkomt 
in de tweede klasse van de lan-
delijke zondagcompetitie, bezet-
ten ook Bakkum 4 en het eerste 
jeugdteam de eerste plaats. Met 
nog twee competitiedagen te 
gaan, mag voorzichtig gedacht 
worden aan het kampioenschap.
Triangel/Bakkum 1 behaalde te-
gen naaste concurrent Bad-
hoevedorp 1 een knappe 6-2 
overwinning en liep daarmee 
tien punten uit op de nummer 
twee. Bakkum 4 boekte een 8-
0 zege op Eindenhout en staat 
met 34 wedstrijdpunten fier bo-
venaan. Het verschil met num-
mer twee Krommenie is vijf pun-
ten. Dus dit team moet ervoor 
knokken om die eerste plek vast 
te houden. Het eerste jeugdteam 
boekte een uitstekende overwin-
ning van 5-3 op Alkmaar en nes-
telde zich met vijf punten voor-
sprong op Alkmaar op de eer-
ste plek.
Twee teams hebben met een 
tweede plaats nog uitzicht op 
het kampioenschap. Het twee-
de gemengde team moest welis-

waar in het ijzersterke Zandvoort 
4 zijn meerdere erkennen (6-2), 
maar heeft slechts drie punten 
achterstand op de Zandvoorters. 
Bakkum 7 won met 7-1 van Ber-
gen 3 en staat nu met 26 wed-
strijdpunten pal achter koploper 
Heiloo 3.
De overige teams hebben zich 
aardig gehandhaafd en nemen 
een positie in de middenmoot 
in. Voor sommige teams is het 
puntenverschil met de lager ge-
plaatste teams echter zo gering, 
dat er in de laatste twee com-
petitiewedstrijden nog flink ge-
knokt moet worden om niet in 
de degradatiezone terecht te ko-
men.
Voor Triangel/Bakkum 1 staan 
nog twee thuiswedstrijden op 
het programma. Zondag speelt 
het team tegen Soestdijk 1. De 
laatste speelzondag neemt het 
team, dat wordt gecoacht door 
hoofdtrainer Geert Koeman, het 
op tegen Juliana 2 uit Hoorn. 
Wie Kim van der Horst, Michel-
le Broersen, Sharon Plattel, Ruud 
Vis, Bart-Jan de Kreuk en Ral-
ph Knol aan het werk wil zien is 
op de komende zondagen van-
af 10.00 uur welkom op de ba-
nen van Tennisclub Bakkum aan 
de Vinkebaan.
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Vitesse’22 verlengt con- 
tracten van jeugdtrainers
Castricum - Onlangs zijn de 
contracten van de heren Donald 
Boontjes (A-junioren), Jeroen 
Smit (B-junioren) en Pierre Cre-
mers (D-pupillen) door voorzitter 
Gerard Boeters met een ferme 
handdruk en een zwierige hand-
tekening beklonken.
Hun inzet en enthousiasme van 

het afgelopen seizoen geeft ver-
trouwen voor de toekomst. Als 
nieuwe trainer voor de C-junio-
ren is Marco Schuitmann aan-
gesteld. Na het afronden van zijn 
sportopleiding en leerperiode bij 
DEM gaat hij bij zijn eigen club 
het stokje overnemen van Bas 
Hendrikse. 

Gemeente steunt school- 
voetbalclinics FC Castricum
Castricum - De gemeente Cas-
tricum en FC Castricum gaan de 
handen ineenslaan om het enor-
me succes van de schoolvoet-
balclinics verder uit te bouwen. 
Dit initiatief van Rob Kramer, 
hoofd jeugdopleidingen, was de 
afgelopen vijf weken een dave-
rend succes. 
Maar liefst 1927 schoolkinderen 

van alle negen Castricumse ba-
sisscholen haalden hun diploma. 
“Het was opvallend hoeveel ple-
zier de kinderen aan de school-
voetbalclinics hebben beleefd”, 
vertelde Rob Kramer (foto mid-
den) aan sportwethouder John 
Hommes (foto rechts) en Martin 
Vaalburg, voorzitter van FC Cas-
tricum. “Wij hebben geen wan-

klank gehoord.”  “Ik vind dit een 
heel goed initiatief”, reageerde 
de sportwethouder. “Ik ga met 
mijn collega Hes van Onderwijs 
overleggen hoe wij deze clinics 
kunnen ondersteunen. Hij heeft 
een paar keer per jaar overleg 
met de directeuren. Door de cli-
nics goed voor het voetlicht te 
brengen, kunnen zij worden be-
wogen om zelf geld in dit project 
te steken.”
Op initiatief van het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
(NISB) en het ministerie van On-
derwijs moeten er vanaf 2011 
maar liefst 12.000 stageplaatsen 
in de sport worden gecreëerd. 
Deze stages kunnen een enor-
me impuls voor het verenigings-
leven betekenen. Bij de verdeling 
van de stageplaatsen voor scho-
lieren van het middelbaar onder-
wijs heeft Noord-Holland 1000 
stageplaatsen toegewezen ge-
kregen. Bij de organisatie van 
de schoolvoetbalclinics zijn de-
ze stagiaires meer dan welkom. 
Sportwethouder Hommes: “Deze 
stageplaatsen lopen via de ge-
meente. Wij gaan daar naar kij-
ken, want het zou een uitsteken-
de zaak zijn als ook in Castricum 
de schoolvoetbalclinics en ande-
re sportactiviteiten op deze wijze 
worden ondersteund.”

Deze zomer in Bakkum:

Plezier en gezond be-
wegen voor de jeugd
Castricum - Om tegemoet te 
komen aan de vraag om meer en 
vooral gezond te bewegen, orga-
niseert Sportchamps deze zomer 
een tenniskamp voor kinderen in 
de leeftijd van vijf tot en met ne-
gen jaar in Bakkum. 

Het kamp staat in het teken van 
tennis, (in)spanning en avontuur. 
De kinderen leren op een leuke 
manier vaardigheden in sport en 
spel te ontwikkelen. Ze ontmoe-
ten leeftijdsgenootjes en hebben 
vooral een hoop plezier. Kortom: 

een echt vakantiegevoel en dat 
dicht bij huis!
Het kamp is ook geschikt voor 
kinderen die nog geen erva-
ring hebben met tennis. Ook 
zij zullen genieten van de vele 
(tennis)spelletjes.
Het zomertenniskamp wordt ge-
houden van 13 tot en met 17 juli 
op tennispark TC Bakkum.
Het tenniskamp begint iedere 
dag om 9.00 uur en is om 17.00 
uur afgelopen.
Voor meer informatie: www.
sportchamps.nl of telefoonnum-
mer 0297-521442.

VV Limmen sluit af met gelijkspel
Limmen - VV Limmen 1 heeft 
het seizoen afgesloten met een 
gelijkspel tegen WGW (3-3). In 
de blessuretijd kon de tegen-
stander nog op gelijke hoog-
te komen. Limmen had veel last 
van een falende arbiter.
Limmen vertrok derhalve met 
een lichte kater uit de Mari-
nestad, maar de schade werd 
enigszins verzacht door de puike 
partij die Limmen in het slotduel 
van trainer Sem Wokke aflever-
de. Dat goede spel diende zich 
in de openingsfase al aan. De 
secondewijzer op het klokje van 
de scheidsrechter had nog niet 
eens een volle ronde afgelegd 
toen Limmen op een 0-1 voor-
sprong stond. Na een gesmeer-
de aanval trok René Hof de bal 
nauwkeurig voor het doel, waar-
na er bij de uithaal van Rik Seig-
nette geen enkele aarzeling viel 
te bespeuren: 0-1. 
Een flinke streep door de reke-
ning van WGW dat zijn zinnen 
had gezet op de derde perio-
detitel. Tien minuten na de ope-

ningstreffer verdubbelde Lim-
men de score. Dit keer bleef Je-
roen Veldt uiterst koel toen hij 
vogelvrij voor het doel van WGW 
verscheen: 0-2. 
Lang kon Limmen niet genieten 
van de royale marge. Drie minu-
ten later was het 1-2. In de slot-
minuten van de eerste helft had 
Limmen profijt moeten trekken 
van de trage achterste linie van 
WGW. Jeroen Veldt (2x) en Hof 
doken in zeer kansrijke positie 
vrij op voor de WGW-doelman, 
maar verzuimden de score ver-
der uit te breiden. 
Een kwartier na de pauze kreeg 
Limmen de rekening gepresen-
teerd toen WGW na wat slordig-
heden langszij kwam: 2-2. Ver-
volgens bleek dat Limmen con-
ditioneel beduidend meer in zijn 
mars had dan WGW dat de ge-
lijke stand koesterde. Vooral in 
die fase bleek de lankmoedig-
heid van de arbitrage, die twee 
opzichtige handsballen in het 
strafschopgebied van de thuis-
ploeg wegwuifde. Alles leek ver-

geten en vergeven toen Hof listig 
raak kopte na een goede voor-
bereidende actie van Ron van 
Stralen: 2-3. 
Maar de thuisploeg zou nog on-
verwachte hulp krijgen. Scheids-
rechter Schipper zag een over-
duidelijke handsbal van de 
WGW-spits voorafgaande aan 
de gelijkmaker door de vingers: 
3-3. 
De furieuze reacties van Lim-
men-spelers leidden tot een on-
gekende kaartenregen, waarbij 
Limmen-aanvoerder Harry Ver-
duin na de wedstrijd zelfs voor 
de tweede keer werd bekeurd. 

Limmen heeft het seizoen 2008-
2009 op gepaste wijze afscheid 
afgesloten. In tegenstelling tot 
de twee andere promovendi uit 
de vierde klasse (Schagen en Al-
ways Forward) wist Limmen het 
vege lijf redelijk makkelijk te red-
den, waarbij het in stijl afscheid 
nam van trainer Wokke, die vol-
gend seizoen zijn geluk bij ZAP 
gaat beproeven.

Reaal Straattennis laat 
Castricum tennissen!

Castricum - Op zondag 17 mei 
komt het REAAL Straattennis 
naar Castricum. De tenniscontai-
ner met tennismuur, verschillen-
de tennisveldjes en het Freestyle 
court staan dan op de parkeer-
plaats naast het Jac. P. Thijsse 
college aan De Bloemen uitge-
stald. TV Castricum nodigt jong 
en oud uit om van 13.00 uur tot 
16.00 uur te komen kijken. Kin-
deren van vijf tot twaalf jaar kun-
nen dan gratis meedoen met het 
Reaal Straattennis. Opgeven is 
niet nodig: kom langs en speel 
mee!
Met Reaal Straattennis gaat men 
niet op zoek naar een nieuwe 
nummer 1 van de wereld. Wél 
is het een kennismaking met de 
tennissport! Tijdens het Reaal 
Straattennis evenement zijn kin-
deren op een speelse manier be-
zig met tennis. Een professioneel 

team en een aantal bereidwillige 
leden van TV Castricum helpen 
hen hierbij. Het Straattennisteam 
heeft zelf minirackets en tennis-
ballen beschikbaar voor alle kin-
deren die een balletje mee willen 
slaan. Meedoen is gratis, mak-
kelijk en bovenal heel erg gezel-
lig! Bovendien is er tijdens deze 
middag een aantal leuke prijzen 
te winnen.
Wat is er allemaal te doen op 17 
mei? Op de uitgezette tennis-
veldjes kunnen de kinderen de 
basistechnieken van het tennis 
leren. Maar er is meer! De be-
geleiders leren de kinderen in 
een mum van tijd allerlei leuke 
trucjes met bal en racket. Uiter-
aard geven ze ook een showtje 
weg van stoere Freestyle tennis-
moves. Tegen de tenniscontainer 
kan de hele middag een balletje 
geslagen worden en door mid-
del van het beroemde roulatie-
spel strijden twee groepen aan 
weerszijden om de eer.
Straattennis is een mooie manier 
voor jonge kinderen om ken-
nis te maken met de tennissport. 
Reaal Verzekeringen is als sup-
porter van het Nederlandse ten-
nis nauw betrokken bij de ten-
nisbond KNLTB en de aangeslo-
ten verenigingen zoals TV Castri-
cum. Reaal draagt op deze ma-
nier haar steentje bij aan de ont-
wikkeling van de tennissport in 
volle breedte. Hoe meer kinde-
ren bekend worden met tennis 
des te beter voor de tennissport: 
kom daarom op zondag 17 mei 
naar het Reaal Straattennis.

Meervogels’31 masters 
open golf korte holes
Akersloot - Stichting Meervo-
gels ‘31 organiseert op zondag 7 
juni het masters open golf korte 
holes. Op de velden van Meervo-
gels ’31 zijn veertien korte holes 
uitgezet waarop de deelnemers 
hun kunsten kunnen vertonen. 
Het doel is om met zo weinig mo-
gelijk slagen de bal in de hole te 
krijgen. Per hole is er een maxi-
mum van acht slagen. Voor de-
gene die geen clubs hebben zijn 
er spullen beschikbaar. Er zijn 
diverse prijzen te winnen en de 
nummer een krijgt uiteraard de 

titel op zijn/haar naam. Deelna-
me aan dit kampioenschap kan 
vanaf de leeftijd van veertien jaar 
en de inschrijving kost 10,00 eu-
ro. De opbrengst komt ten goede 
aan stichting Meervogels ’31.
Inschrijven kan bij: Jan van der 
Eng, Boschweg 40, Jan Deijle, Pr. 
Beatrixlaan 6, Michel Swinkels, 
Hoocamp 114, Henk Putter, Bin-
nengeest 17, Niklas Putter, Hoo-
camp 45, Ron Schrama, Delving 
47, Arjan Dekker, Pinksterbloem-
pad 6 allen te Akersloot en via 
openakersloot@live.nl. 
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FC Castricum F5 kampioen
Castricum - Donderdagavond 
23 april is de F5 van FC Castri-
cum kampioen geworden. Na de 
overwinning van 11-1 op Odin F3 
zijn de mannen van coach Fred 
Peijs en Milo van der Steen niet 
meer in te halen door de concur-
renten DEM en Limmen en dus 
kampioen in de derde klasse. 
De wedstrijd tegen Odin F3 
was een heus doelpunten-
festijn. Na 11-1 op het score-
bord was het mooi geweest. 
Het was geen spannende wed-
strijd maar wel heel leuk voor het 

publiek. De sterren van dit sei-
zoen, Bern Dijkstra, Kain Kolen-
brander, Mika Miettinen, Mar-
cello de Wit, Lars Zuurbier, Ka-
lu van der Steen, Dylan Peijs, Ca-
miel Vingerhoeds en Bram Bon-
gers hebben er met volle teugen 
van genoten. Na het laatste fluit-
signaal en de penalty’s waren er 
bloemen, medailles en een gro-
te beker die werd uitgereikt door 
de heer Kramer. Na het eten van 
de overwinningstaart ging de F5 
nog een ronde door het dorp op 
de ‘platte kar’. 

Meervogels B1 kam-
pioen eerste klasse
Akersloot - Na 20 jaar is Meer-
vogels B1 weer kampioen ge-
worden. In een bloedstollende 
kampioenswedstrijd werd Odin 
B1 met 1-0 verslagen. Deze goal 
viel reeds na twee minuten en 
werd gemaakt door Joran Kap-
tein. Het team heeft dit jaar zeer 
goed gepresteerd. Werd de al-
lereerste wedstrijd nog verloren, 
daarna volgde na de winterstop 
nog een keer een gelijkspel en 
de rest werd gewonnen.
Met een doelsaldo van mo-

menteel 91 doelpunten voor en 
slechts 15 tegen geeft aan dat 
het team over een goede verde-
diging beschikt en tevens een 
mooie aanval. Vergeet daarbij 
niet een sterke doelman en een 
uitgebalanceerd middenveld.
Trainer Paul Booms neemt na dit 
kampioenschap een jaar vrijaf en 
zal uiteraard zijn pupillen blijven 
volgen.
Op de foto het kampioensteam 
waarbij Alex Padding en Jos 
Koster ontbreken.

Promotie 
voor Aquafit
Castricum – Aquafit, de zwem-
club uit Castricum, mag volgend 
seizoen in een hogere districts-
klasse starten. Het was tot het 
laatste moment spannend, om-
dat na de laatste competitiewed-
strijd alleen de top drie bekend 
was. Na lang wachten werd be-
kend dat Aquafit op de vierde 
plaats in het eindklassement is 
geëindigd en dat is genoeg voor 
promotie. Eind mei beginnen de 
kringkampioenschappen van 
Noord-Holland weer in Bever-
wijk en Alkmaar. Daar zullen een 
aantal zwemmers starten tussen 
de beste zwemmers van Noord-
Holland. 

Kom ook naar de 
meisjesvoetbaldag
Castricum - Vitesse’22 organi-
seert dit jaar wederom een meis-
jesvoetbaldag op zondag 17 mei 
vanaf 14.00 uur. Aan de hand 
van verschillende spelletjes kan 
men zelf ontdekken of voetbal 
wat is! Op zondag 17 mei organi-
seert Sportvereniging Vitesse’22 
voor de derde keer een meisjes-
voetbaldag voor meiden tussen 
de zes en twaalf jaar. De aftrap 
is om 14.00 uur. Op deze middag 
worden allerlei spelletjes geor-

ganiseerd die te maken hebben 
met voetbal. De deelname is gra-
tis en vrijblijvend. Kom zondag 17 
mei in sportkleren naar de Puik-
man en nodig ook wat vriendin-
nen uit. De trainers van Vitesse 
‘22 staan klaar om er een gezelli-
ge middag van te maken.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Linda Schuitmann, 
coördinator damesvoetbal, da-
mesvoetbal@vitesse’22.nl of tel. 
652874.

Vitesse’22
Het regent kampioenen 
Castricum - Eerder is al gemeld 
dat Vitesse’22 2 kampioen is ge-
worden. Sinds vorig weekend is 
duidelijk dat zij niet de enige zijn 
bij Vitesse. Ook het jeugdelftal 
E3 en het meidenelftal ME1 zijn 
kampioen geworden. 

Zaterdag 25 april speelde de E3 
tegen DEM E2. Omdat de E6 van 
Vitesse’22 ook kampioen kon 
worden, mochten beide teams 
op het A-veld bij de tribune spe-
len. Een grote eer voor de ne-
gen- en tienjarigen. 
Met Vitesse-blauwe strepen op 
de wangen waren de jongens 
extra gemotiveerd en klaar voor 

de strijd. En het lukte: de E3 won 
met 7-0! 
Het meidenelftal speelde vorige 
week zaterdag tegen de meis-
jes van ADO. Vitesse moest met 
twee doelpunten verschil winnen 
om kampioen te worden, anders 
zou die eer naar ADO gaan. Het 
werd een zinderende wedstrijd 
met veel publiek van beide teams 
aan de kant. De ruststand was 2-
1 in het voordeel van Vitesse. De 
tweede helft begon Vitesse sterk 
met een prachtig doelpunt. Op 
dat moment was Vitesse kam-
pioen, maar de meisjes wilden 
meer en wisten uiteindelijk met 
5-1 te winnen. 

FC Castricum zondag 2 op 
overtuigende wijze kampioen
Castricum - Het tweede zon-
dagsteam van FC Castricum is 
afgelopen zondag op overtui-
gende wijze kampioen geworden 
in de reserve vijfde klasse West 
1. De ploeg bestaat grotendeels 
uit spelers die vorig seizoen deel 
uitmaakten van de hoofdmacht 
op de zondag, die werd opge-
heven omdat de selectie te smal 
werd.
Het was voor het team wel even 
wennen om aan te moeten treden 
tegen onder andere zesde teams 
van ADO en Vitesse, maar dat 
betekende niet dat er niet meer 
gewerkt moest worden voor de 
overwinningen. De meeste wed-
strijden werden vrij makkelijk in 
winst voor de Castricummers af-
gesloten, alhoewel zij toch zeven 
keer niet verder kwamen dan 
een gelijkspel. Uiteindelijk wer-
den er 40 punten behaald uit 18 
ontmoetingen en was de ploeg 
na forse overwinningen op Vi-
tesse vorige week zondag en op 
Velsen vorige week woensdag in 

feite al officieus kampioen met 
een voorsprong van drie pun-
ten met nog één partij te gaan. 
Die vond afgelopen zondag in ei-
gen huis plaats tegen Wijk aan 
Zee en ook daarin pakte FC Cas-
tricum de volle winst. Wel was 
het lang wachten op de bevrij-
dende treffer, die pas vijf minu-
ten voor tijd viel en de eindstand 
op 1-0 bracht. Vervolgens kon er 
gefeest worden en maakten de 
kampioenen zelfs een uitgebrei-
de tocht op een ‘platte kar’ door 
het dorp. 

De spelers, die hebben bijge-
dragen aan deze titel, zijn: Bjorn 
Adrichem, Robert-Jan Baars, Ar-
thur v.d. Berg, Emile Boekel, Je-
roen de Boer, Jort Boot, Daan 
Bruggeling, Patrick Dekker, 
Edwin Fennema, Robert van Ga-
len, Dirk Hooft, Marco Jansen, 
Hilco Kloosterboer, Kevin Mc-
Clone, Jeroen van Veen, Richard 
Veldt en Bas Verkaart. (foto: Pe-
ter Bruggeling).

Vitesse ‘22 deelt 
punten met HFC
Castricum - Na allebei een 
tweede plek verworven te heb-
ben in de competitie moesten 
Vitesse en Kon. HFC tegen el-
kaar aantreden in de nacompe-
titie. Het werd een spectaculaire 
wedstrijd met veel kansen over 
en weer met een puntendeling 
als gevolg.
Al na drie minuten kreeg de 
wedstrijd een snelle openings-
treffer, toen een verdediger van 
de Haarlemmers veel te kort te-
rugspeelde op zijn doelman en 
Tanno v.d. Berghe goaltjesdief 
Beentjes wist te vinden. Voor 
open doel faalde hij niet: 1-0. 
Die treffer zorgde voor een op en 
neer golvend spelbeeld, waarbij 
de bezoekers het meeste balbe-
zit hadden en met talloze cross-
ballen hun gevaarlijke linksbui-
ten Karnebeek bedienden. Toch 
was het Robin Bakker die een le-
vensgrote kans kreeg op de 2-0, 
maar hij kon zijn rush niet afron-
den alleen voor de keeper.
Het tweede gedeelte van de eer-
ste helft was voor Kon. HFC, 
waarbij met verzorgd voetbal het 
doel van Marcel Koekkoek werd 
bestookt. Na een afgeweken 
voorzet kwam de bal terecht bij 
rechstbuiten Yener, die dit bui-
tenkansje simpel benutte: 1-1. 
Niet veel later leek Beentjes voor 
zijn tweede treffer aan te teke-
nen, ware het niet dat hij werd 
afgevlagd voor buitenspel. 

De tweede helft zag een even-
wichtig spelbeeld, waarbij Been-
tjes al na twee minuten een grote 
kans kreeg na een pass van Mi-
lo Cremers. Zijn schot werd ech-
ter goed verwerkt door de Haar-
lemse sluitpost. Ook aan de an-
dere kant waren er wat hachelij-
ke momenten voor het Vitesse-
doel, waardoor het spannend tot 
de laatste minuut bleef. 
Beide ploegen gingen voor de 
winst, wat resulteerde in goe-
de kansen voor Cremers en Spil, 
terwijl aan de andere kant Yener 
de winnende op zijn schoen had. 
Zij faalden allen echter jammer-
lijk, waardoor donderdag de be-
slissing gaat vallen in Haarlem.
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Meervogels E1 kampioen
Akersloot - Op zaterdag 9 mei 
is Meervogels E1 er in geslaagd 
om kampioen te worden in de 
voorjaarscompetitie. HSV E1 
werd in Heiloo verdiend met 2-
1 verslagen, waardoor Meervo-
gels E1 niet meer is te achterha-
len en de vlag voor de Akerslo-
ters uit kon. 
Helaas ontbreekt op de foto Thijs 
Hoogenboom, omdat hij door 
een ongelukkige botsing voor 
onderzoek naar het ziekenhuis 

moest. Nadat de overwinning en 
het kampioenschap op het veld 
gevierd was, is het team in Lim-
men gaan laser gamen. 

Tijdens het Regionale Boarding-
toernooi in Akersloot had Meer-
vogels E1 deze prijs gewonnen 
omdat ze daar ook al de eerste 
prijs in de wacht konden slepen. 
Na het karten werd het team op-
gewacht in de kantine, alwaar 
het kampioensfeest is gevierd.

Meervogels heren 1 kampioen
Akersloot - Na de behaalde der-
de plaats in de zaalcompetitie als 
promovendus speelde Meervo-
gels 1 afgelopen zaterdag thuis 
haar kampioenswedstrijd.
Vorige week was de ploeg na on-
verwacht verlies van de laatste 
concurrent feitelijk al kampioen. 
Thuis tegen de andere nummer 
twee Excelsior 53 uit Bovenkar-
spel werd dat voor het in flinke 
getalen opgekomen publiek ge-
vierd. Na de stevige donderdag-

avondtraining was de ploeg zeer 
gemotiveerd om er een mooie 
pot van te maken.
De eerste helft was imponerend. 
De Akersloters speelden in hoog 
tempo en de tegenstanders die 
incompleet waren kregen alle 
hoeken van het veld te zien. On-
der leiding van de goed fluiten-
de arbiter kregen de toeschou-
wers nog een keer te zien waar 
de ploeg allemaal toe in staat 
is. Vooral William Kerssens, Jel-

le Putter en Richard Krom do-
mineerden vanuit de opbouw-
posities en de hoekspelers Jim 
Krom en Noud Rodenburg wis-
ten geregeld doel te treffen. De 
verdediging was onder leiding 
van keeper Rik Sander sterk en 
Duncan Burger was vanaf de 
cirkel erg scherp. De demonstra-
tie resulteerde in een 23-9 voor-
sprong bij rust. 
Na rust wist de tegenstander het 
tempo van de thuisploeg agres-
siever te beperken en de jon-
ge ploeg uit Akersloot vond het 
goed. Er werd flink gewisseld in 
de opstelling en iedereen (met 
uitzondering van de geblesseer-
de Jos Duin) bleek scherp en in 
vorm. Uiteindelijk wist promo-
vendus Meervogels met een 37-
23 de wedstrijd te winnen en is 
daarmee ongeslagen kampioen 
geworden in de landelijke twee-
de divisie. Daarmee is de derde 
titel in twee jaar in de wacht ge-
sleept, maar is het seizoen nog 
niet voorbij. Met nog twee com-
petitiewedstrijden voor de boeg 
bereidt de kampioen zich voor 
op de bekerstrijd, waarin het pro-
longatie van de bekertitel wil be-
reiken. Die finale staat gepland 
op zondag 7 juni. 

Meervogels D3 kampioen
Akersloot - Na een spannende wedstrijd in en tegen FC Uitgeest is 
na een gelijkspel (0-0) Meervogels D3 er in geslaagd om kampioen te 
worden. Het kampioenschap werd natuurlijk uitbundig gevierd. Dit leu-
ke team kan nog veel leuke resultaten gaan boeken.

Eenentwintig prijzen voor 
TIOS bij de toestelfinales
Limmen - Alle meisjes van de 
keurploeg van sportvereniging 
TIOS uit Limmen deden afgelo-
pen zaterdag mee met de toe-
stelkampioenschappen van het 
rayon. Aangezien er niet vol-
doende juryleden waren konden 
alle turnsters maar aan twee toe-

stellen deelnemen. Desondanks 
wist de keurploeg toch 21 me-
dailles binnen te halen, een uit-
zonderlijke prestatie. 
In de eerste wedstrijd werden 
meteen al tien prijzen binnen ge-
haald. Bij de jongste groep werd 
Bente Knijnenberg eerste op de 

brug, Aisha Valkering eerste op 
de balk en Silke Ebels tweede op 
de brug. Bij de jeugdmeisjes won 
Han Ying Min twee keer goud 
(brug en balk), Lotte Koot zil-
ver (balk) en brons (vloer), Mar-
lu van de Linden twee keer zil-
ver (sprong en vloer) en Maaike 
Talsma brons (brug).
In de tweede wedstrijd kwamen 
daar nog eens zes prijzen bij. 
Melanie van Diepen scoorde op 
vloer (zilver), Maaike Knijnen-
berg en Chantal Baltus op brug 
(brons), Lisa Hoeben op vloer 
(zilver) en Joyce Rijs wist zelfs 
twee prijzen in de wacht te sle-
pen: goud op vloer en zilver op 
balk!

Ook in de laatste wedstrijd kwa-
men de TIOS meisjes op het po-
dium terecht. Nina Burgering 
ging met twee gouden stan-
daardjes naar huis voor de on-
derdelen brug en balk. Amy de 
Leeuw verdiende het zilver voor 
sprong en brons voor vloer en 
dat terwijl ze eigenlijk ziek in 
bed hoorde te liggen. Michèle de 
Ruyter wist te scoren met haar 
vloeroefening, deze was een zil-
veren medaille waard. 
De trainsters Ellen Dirkson, 
Samantha Droog en Caroline 
Welboren kunnen terugkijken 
op een geslaagde wedstrijddag. 
Acht turnsters van TIOS komen 
nog in actie op 13 juni tijdens de 
districtfinale in Beverwijk en dan 
zit het seizoen er echt op.

Goede vangsten bij HSV Limmen
Limmen - De wedstrijd van zon-
dag 3 mei werd gevist onder re-
delijke omstandigheden. Viswa-
ter de Ursemmervaart was voor 
de meesten een nieuwe stek. De 
vangsten waren redelijk tot goed. 
Vooral de diversiteit aan vissoor-
ten was een verrassing. 
De 17 deelnemers vingen ruim 
59 kilo vis, waaronder ook een 
giebel, enkele windes en alvers.
De uitslagen: A-groep: 1. Ger-
rit Tuijn 9000 gram, 2. Nico 
Schouws 7350 gram, 3. Jan van 
Willigen 5975 gram. B-groep 1. 
Sander Schouws 8400 gram, 2. 
Sjaak Schoorl 1900 gram, 3. Her-
man Scholten 1125 gram.
Zondag 17 mei wordt alweer de 
vierde wedstrijd gevist in de wit-
viscompetitie. Ditmaal een ge-
wichtwedstrijd in de Nauerna-
sche vaart. Vertrek om 7.00 uur 
bij Albert Heijn Limmen. Opge-

ven tot vrijdagavond 19.00 uur bij 
Co Bakker, 06-10357451. Deel-
name kost 3,00 euro. De wed-
strijd duurt drie uur.
HSV Limmen start dit jaar met 
een zestal 55+ wedstrijden. Al-
le zes wedstrijden zijn aan het 
Stet. De witviswedstrijden wor-
den op aantal gevist, de baars-
wedstrijden alleen op gevangen 
baars. Bij de witviswedstrijden 
mag gevoerd worden. De eer-
ste wedstrijd is op woensdag 27 
mei, verzamelen om 9.00 uur bij 
het Stet, er wordt anderhalf uur 
gevist. Alleen vaste hengel, wor-
men de eerste wedstrijd nog niet 
toegestaan. Leden van HSV Lim-
men, die de 55+ leeftijd hebben 
bereikt, kunnen zich op de wed-
strijddag aan het Stet melden. 
Voor deze competitie gelden ver-
der de reglementen van de regu-
liere witviscompetitie. 

Meervogels doet goede zaken
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels is uitstekend aan 
de nacompetitie begonnen door 
de uitwedstrijd tegen OFC met 
1-4 te winnen. Het team speel-
de vanaf de eerste minuut goed. 
Door Van Heusden en Kouwen-

berg werd in de eerste helft een 
ruime voorsprong genomen. 
Na de pauze probeerde de thuis-
ploeg het nog wel maar de Aker-
sloters gaven amper kansen 
weg. Door Van Heusden werd de 
overwinning veilig gesteld. Wel 

kon De Rijk voor OFC de tus-
senstand op 1-3 brengen. In de 
resterende minuten gebeurde er 
niet zoveel meer. Wel kon Zee-
gers de eindstand op 1-4 bren-
gen. 
Meervogels heeft zich door dit 
resultaat bijna zeker geplaatst 
voor de volgende ronde.
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Gratis Lustrainingen bij 
AVC op 19 en 26 mei
Castricum - De 30e editie van 
de Dubbele Lus van Castricum 
komt eraan. Dit jaar wordt dit 
sportieve festijn gehouden op 
6 juni. Speciaal voor de deelne-
mers aan de jeugdlopen organi-

seert AV Castricum op 19 en 26 
mei twee gratis trainingen. 
Op die manier kunnen de jeug-
dige deelnemers nog beter voor-
bereid aan de start van Castri-
cums bekendste stratenloop ver-

schijnen. De Dubbele Lus is een 
begrip in Castricum en wijde om-
geving. Op zaterdag 6 juni zal het 
op het bekende parcours aan de 
Cieweg dan ook weer een drukte 
van belang zijn. Ook bij de jeugd 
trekt de stratenloop altijd vele 
honderden deelnemers. Hoewel 
meedoen voorop staat, is een 
goede voorbereiding op deze 
loop zeker van belang. AV Cas-
tricum wil daarbij graag helpen 
en heeft daarom voor de deel-
nemers tot en met dertien jaar 
twee gratis trainingen op het 
programma staan. De trainingen 
worden begeleid door deskundi-
ge trainers en vinden plaats op 
dinsdagavond 19 en 26 mei van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Beide ke-
ren worden de trainingen ge-
houden op of nabij sportpark De 
Duinloper aan de Zeeweg. Er zal 
zowel op de kunststofbaan als 
in de duinen in de directe om-
geving worden getraind. Al met 
al dus voor de jeugdlopers een 
goede gelegenheid om de con-
ditie wat extra bij te schaven. Fo-
to: Dick Schermer.

Amak en Le Champion 
organiseren estafetteloop 
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub en Le Champion or-
ganiseren een estafetteloop op 
zaterdag 6 juni. De estafetteloop 
staat open voor iedereen. Teams 
van atletiekverenigingen, be-
drijfsteams, gelegenheidsteams, 
familieteams, alsook gemeng-
de teams mogen meedoen. De 
estafetteloop is een evenement 
met een ontspannen karakter.
Voor de snelste teams per cate-
gorie zijn er prijzen beschikbaar. 
Er kunnen teams van vier lopers 
meedoen. Zij leggen na elkaar 
een parcours af van 5,4 km. Na 
aankomst van de vierde loper, 
loopt het hele team nog een ex-
tra ronde van 3,5 km. De finish-
tijd van de derde loper geldt ver-
volgens als de totaaltijd van het 
team. Het parcours is vrijwel ge-
heel verhard en voor het groot-
ste gedeelte autovrij. De start 

vindt plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels aan de Bos-
chweg te Akersloot om 14.00 
uur. Hier is ook kleed- en dou-
che gelegenheid.
Via www.amak.myweb.nl kan er 
vooringeschreven worden. De 
kosten zijn 12,00 euro per team. 
Estafetteteams die alleen be-
staan uit Le Champion leden, 
hoeven geen inschrijfgeld te be-
talen.
Ook wordt er een individuele 
loop gehouden. Lopers kunnen 
maximaal zes keer een ronde van 
3,5 km lopen. Hiervoor kan er al-
leen op de dag zelf worden inge-
schreven. De kosten zijn 3,00 eu-
ro. Starttijd is 14.05 uur.
Voor verdere informatie: Bert de 
Jong, tel. 06 51086569 of bert-
dejong31@hotmail.com, Peter 
Lansbergen, tel. 075 6871474 (‘s 
avonds) of www.lechampion.nl.

Akersloot - Wie zich in wil 
schrijven voor het jaarlijkse ten-
nistoernooi van TV Akersloot, het 
Lelie Open, kan dat doen tot en 
met 27 mei via www.toernooi.nl. 
Het toernooi waarbij sportivi-
teit en gezelligheid hoog in het 
vaandel staat, begint zaterdag 13 
juni. De finales worden gespeeld 
op zondag 21 juni. Meedoen 
kan in de heren- en damesdub-
bel in de klassen vijf tot en met 

Inschrijven voor Lelie Open
acht. In de klassen zes en zeven 
is er ook een 35+ klasse. De ge-
mengd dubbel wordt gespeeld in 
de klassen vijf, zes en zeven. In 
alle categorieën is er een verlie-
zerronde. 
De minimumleeftijd voor het Le-
lie Open is zeventien jaar. Vrij-
dagavond 19 juni is er een feest-
avond met live-muziek. 
Meer weten? Kijk op www.tva-
kersloot.nl.

Biljartvereniging WIK
Jaap Frans supersterk!
Castricum - Het nieuwe as-
pirant-lid Jaap Rans heeft zich 
naar een geweldige overwinning 
gestoten. Maar liefst 34 drieban-
ders wist Jaap te plaatsen in de 
40 beurten durende partij. Feil-
loos wist hij ze te raken. De be-
loning bedroeg achttien pun-
ten voor de achttien caramboles 
waar hij voor staat.
Tegenstander Piet van Leur kon 
de schade van twee verliespun-
ten nog enigszins beperkt hou-

den door acht van de negen ca-
ramboles te scoren.
Het was niet de beste avond 
voor veel spelers. Dertien spe-
lers kwamen in de minpunten te-
recht. De partij tussen Cor Stroet 
en Hein Kitsz eindigde voor bei-
de in een winst van drie extra 
punten. Ook Wim Baltus bracht 
het er goed af. Hij pakte er drie 
extra door met 25 caramboles 
er zes meer te maken. Hierdoor 
bezet Wim voorlopig de tweede 

plaats. Gert Lute strandde tegen 
Wim op zeven punten.
Voor de derde achtereenvolgen-
de keer zat Jan Kamp in de winst. 
Dertien punten tegen Siem Bak-
kum, waarmee Jan zich voorlo-
pig zeker in de bovenste regio-
nen kan handhaven. 
Siem kwam met een dubbe-
le partij niet verder dan in totaal 
zestien punten.
Op maandag 11 mei zijn en 18 
mei worden bij WIK de voorron-
den voor het jaarlijkse ‘open drie-
bandentoernooi’ verspeeld. De 
finalepartijen vinden dan plaats 
op 25 mei. Zal Jan Sprenkeling 
zijn titel van vorig jaar kunnen 
prolongeren?

Beachhandbalcompetitie 
met regionale topteams
Akersloot - Dit jaar wordt voor 
de tweede keer een beachhand-
balcompetitie gespeeld op het 
beachveld bij handbalvereniging 
Meervogels uit Akersloot. 

Op zeven vrijdagavonden in mei 
en juni komen regionale top-
teams tegen elkaar uit in een he-
ren- en damescompetitie. Ve-
le teams zien dit als training 
naar de voorrondes voor het NK 
beachhandbal. Bij de heren doen 
DSS, VZV, HCV, CSV en Meervo-
gels mee. DSS werd vorig jaar 

mede door de voorbereiding via 
dit toernooi tweede op het NK. 
Ook bij de dames spelen regio-
nale topteams: VZV, HCV, DSS, 
KSV, Tornado en Meervogels. 
Kom gerust eens kijken naar dit 
attractieve spel. 
De speelavonden zijn 15 mei, 29 
mei, 5 juni en 12 juni. Op vrijdag 
26 juni vinden de finales plaats. 
Op donderdag 4 en 11 juni wordt 
er ook nog een competitie ge-
speeld voor overige teams.
Voor tijden, data, standen et ce-
tera zie www.meervogels60.nl.

Trainen voor de Dubbele Lus
Castricum - Moederdag. En 
toch was het druk afgelopen 
zondag in het duingebied rond-
om Castricum. Een steekproef 
(twintig mensen) leverde op dat 
bijna zestig procent aan het trai-
nen is voor de Dubbele Lus in ju-
ni. 
Sinds 1981 wordt dit loopevene-
ment gehouden in de straten van 
Castricum. Even dreigde dit jaar 
het doek te vallen, maar dankzij 
financiële steun van de gemeen-
te en de nieuwe hoofdsponsor 
Locas techniek kan ook dit jaar 
- op 6 juni - weer worden gerend 
door de straten van Castricum. 
Via de internetsite www.dub-

belelus.nl kunnen deelnemers 
zich aanmelden. “Ik heb mij nog 
niet aangemeld’’, zegt Pim Ver-
meulen. “Ik wil eerst nog drie ki-
lo kwijtraken, maar ik zal zeker 
van de partij zijn. Het is altijd fan-
tastisch zo rennen door de stra-
ten van Castricum.’’
Het streven van de stichting 
Dubbele Lus is om de inwoners 
van Castricum, met name kinde-
ren, te stimuleren om aan sport 
te doen. De speciale scholenac-
tie is bedoeld om via de Castri-
cumse basisscholen zo veel mo-
gelijk kinderen aan het hardlo-
pen te krijgen. Scholen kunnen 
cheques voor schoolmateriaal 

winnen (te besteden bij Boek-
handel Laan). 
Bij de inschrijving selecteren 
de kinderen de naam van hun 
school. Alle scholen krijgen in ie-
der geval twee prijzen. Eén voor 
de snelste tijd en één voor het 
(gewogen) aantal deelnemers. 
Een school kan zo maximaal 500 
euro verdienen. 
Af en toe rennen ’s avonds al 
kinderen het rondje van de Dub-
bele Lus. “Ik vind rennen ge-
woon leuk’’, zegt Mike. Hij heeft 
het rondje - Jacob Rensdorp-
straat, Breedeweg, de Rietkamp, 
Cieweg – net gelopen. Het zweet 
drupt van zijn gezicht. “Ik ben 
kapot, maar gelukkig heb ik nog 
een paar weken om te trainen.’’

Castricum - In Heerhugowaard 
is Helios afgelopen zondag te-
gen een zware nederlaag aange-
lopen. Tegenstander Apollo was 
qua veldspel niet veel beter maar 
kwam makkelijker tot scoren. 
Het scorend vermogen van de 
Castricummers is al vele wed-
strijden het grote probleem en 

dat was tegen Apollo niet an-
ders. Bij rust stond Helios dan 
ook met 8-2 achter. In de tweede 
helft was de ploeg niet in staat 
om de achterstand te verkleinen 
en eindigde de wedstrijd in een 
zeer teleurstellende 13-7 eind-
stand. 
Coach Michiel van Halderen gaf 
na afloop toe dat hij het eerlijk 
gezegd ook niet meer weet hoe 
hij het team aan het scoren krijgt. 
“Ik kan de haren die ik nog heb 

wel uit mijn hoofd gaan trekken, 
maar daar schiet ik ook niet veel 
mee op. In deze wedstrijd werd 
weer van alles gemist: strafwor-
pen, doorloopballen, schoten van 
twee meter. Ik werd er gek van. 
Zaterdag spelen we tegen de-
gradatiekandidaat DTS uit Enk-
huizen. Een mooie gelegenheid 
om het tij maar eens te keren.” 

De wedstrijd begint om 15.30 uur 
op sportpark Noord End.

Helios komt 
niet tot scoren
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Schlosser bekerkampioen 
van Schaakclub Bakkum
Bakkum - In een enerverende 
bekerfinale tussen Arno Schlos-
ser en Han Kemperink wist 
Schlosser beslag te leggen op de 
Doede Deen bokaal. Beide fina-
listen stonden al eens eerder in 

de bekerfinale tegenover elkaar. 
In de eerste finalepartij ver-
meed Kemperink met wit de be-
kende Siciliaanse openingsva-
rianten, maar raakte hierdoor 
snel een pion kwijt, zonder eni-

Han Kemperink (links) in actie tegen Arno Schlosser

ge compensatie. Schlosser kreeg 
een sterk centrum, een winst-
weg was echter niet eenvoudig 
en ondertussen verstreek ge-
ruisloos te tijd. In de wederzijd-
se hectische tijdnoodfase wist 
Kemperink de druk op te voeren, 
won terrein met goede aanvals-
kansen, doch verloor in het eind-
spel prompt een toren en ging 
luttele seconden net iets eerder 
door zijn vlag. 

De tweede partij kon Schlosser 
met wit rustig opbouwen, im-
mers remise volstond. Wit ver-
zuimde een overwicht op de da-
mevleugel door te zetten door de 
stelling dicht te gooien, waar-
door Kemperink de beste kansen 
kreeg op de koningsvleugel. In 
wederom een bizarre tijdnoodfa-
se wist Schlosser het hoofd koel 
houden door zich correct te ver-
dedigen. Kemperink kwam er 
niet meer doorheen, moest be-
rusten in remise en ging uitein-
delijk door zijn vlag. 

In het dubbelschaak deden Ton 
Morcus, Bob Bakker en Fons 
Vermeulen goede zaken. Stand 
aan kop: 1. Henk van der Eng; 2. 
Ton Morcus; 3. Arno Schlosser.

Afzwemmers van april
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kan men 71 kandidaten felici-
teren met het behalen van hun 
zwemdiploma!
Op woensdag 1 april heeft een 
grote groep van 38 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men. Deze 38 kandidaten zijn: 
Maxima Bakker, Tom van Beek-
hoff, Femke Been, Lucas Been-
tjes, Michiel Beltman, Sacha van 
der Berg, Kirsten Beuvens, Nor-
din Blaauw, Demi Bleeker, Cato 
Broenink, Mees Burgering, Tess 
Buijsingh, Denise Bijlsma, Siebe 
Dekker, Ilse Geel, Bram Glorie, 
Dulce Vita Gusdoree, Anna Hes, 
Chantal Holshuijsen, Bas Kiebert, 
Merel Koning, Bas de Kort, Fabi-
an Langenbach, Ilona Langen-
bach, Lise Lemson, Leonard van 
der Linden, Justin Mensch, Adri 
Molenaar, Rosa van der Schaaf, 
Eva Schipper, Jelle Schoel, Ti-

sha Simons, Iwan Steur, Andy 
van Trigt, Bo de Vroome, Stijn de 
Winter, Marcello de Wit en Ri-
chard van Zilt.

Op 8 april is er door zeven kandi-
daten afzwemmen voor het C-di-
ploma: Seyma Alper, Bram Brant-
jes, Aniek van Dijk, Anna Gouw, 
Lucy Graafland, Sander Groot en 
Ruud Molleman.
Voor het A-diploma is er op 22 
april door een groep van 26 jon-
ge kandidaten afgezwommen. 
Jesper Boersma, Kim Boonstra, 
Jelle Ditmarsch, Isabel Verdonk-
schot, Ruben Dijk, Nienke van 
Gennip, Melten Hilarius, Arthur 
van der Himst, Jet Hoogland, Ce-
line van der Horst,  Maurien de 
Jager, Anne Jonkman, Jonne Ko-
nijn, René Reuvenkamp, Marijn 
Roeleveld, Sarah van Rooij, Kim 
Schelvis, Marcus Thomasse, Rick 
Thomasse, Jochem Twisk, Liset-
te Veldt, Ties Visser, Luuk de Wit, 
Joeri Zandbergen, Amber van 
Zilt en Sven Zonneveld.

Vissers van HSV Kenne-
merland goed op dreef
Limmen - De tweede wedstrijd 
van de zomercompetitie werd 
gevist in het Noordhollandska-
naal te Heiloo. Na een uur klonk 
het startsein, het vangen kon be-
ginnen. Al snel werden de eer-
ste vissen geland, zowel met de 
stok als met de feeder. Maar zo 
snel als de vis begon met azen 
zo snel werd het bij veel vis-
sers toch minder. Niet bij Cas-
tricummer Gert Lute op de kop-
stek die vis zat te vangen met de 
stok, evenals zijn directe buur-

man Cees van de Berg die me-
nig vis wist te landen. In het mid-
den van het parcours wist Lim-
mer Nico Schouws naast voorns 
ook enkele forse brasems te lan-
den vanaf de overzijde. In het an-
dere vak wist Michiel Kraay vis te 
halen vanaf de overzijde evenals 
Akersloter Hendrik Delbrugge. In 
de B-Klasse was Nico Out heel 
goed op dreef. Na vier uur vis-
sen klonk het eindsignaal. Het 
bleek dat de vissers uit de CAL-
gemeente uitstekend op dreef 

Van Arkel- de Greef 
verslaat Van Pinxteren
Castricum - In de 30e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft Hel-
een van Arkel-de Greef haar 
koppositie vastgehouden. Met 
zwart haalde zij de Owen Defen-
se van stal en nam een passieve 
stelling voor lief. 
De stukkenopstelling van Gerard 
was prima in orde, maar hij kon 
weinig aanknopingspunten vin-
den. Om dan toch de goede zet-
ten te vinden is lastig, hetgeen 
resulteerde in onnodig pion-
verlies. Dat was het foutje waar 
Heleen op wachtte en vervol-
gens startte zij de Python-pro-
cedure. Voordat het laatste rest-
je lucht uit de stelling van Gerard 
was verdwenen, gaf hij ontgoo-
cheld op. 
Nummer twee Thomas Broek 
gaat met tien partijen minder 
gespeeld dan Heleen toch nog 

proberen een Huzarenstukje uit 
te halen door clubkampioen te 
worden. Weer werd een stap in 
de goede richting gezet door een 
overwinning op Ger Holsteijn, die 
als vanouds weer in een val van 
Thomas trapte. Thomas staat 
nog wel achter Heleen en heeft 
het niet meer in eigen hand. Al-
leen een misstap van Heleen kan 
hem in de laatste twee ronden 
helpen.
Evert Schmit en Piet Kuijs speel-
den een Catalaanse partij, waar-
bij het dynamisch evenwicht niet 
werd verbroken. Remise was 
daarom onontkoombaar.
Aro Arakel versloeg in een loper-
spel-opening met wit tegenstan-
der Frank Sluiter. Frank speelde 
rustig en geconcentreerd maar 
zag een aftrekaanval over het 
hoofd en verloor op dramatische 
wijze have en goed. 

waren. In het A-vak wist Nico 
Schouws zijn vak en de wedstrijd 
met veel overmacht te winnen, 
ruim 22 kilo mooie voorn en bra-
sem. Tweede werd Gert Lute die 
op zijn kopplek bijna negen kilo 
wist binnen te halen. In het an-
dere vak was Hendrik Delbrugge 
met de feeder iedereen de baas. 
Tweede werd Nico Out. Na af-
loop van deze wedstrijd waren er 
voedselpakketten voor de eerste 
en één na laatste van elk vak. De 
volgende wedstrijd van de zo-
mercompetitie is op zondag 24 
mei in de Ringvaart van de Haar-
lemmermeer. 
Wie geïnteresseerd is om mee te 
vissen kan bellen naar Gert Lute, 
tel. 06-10705422.

Mooie zege voor John Kool
Castricum - Afgelopen weekend 
stonden de vitesseduiven van de 
Gouden Wieken in het Belgische 
Nijvel en de fondduiven stonden 
vlakbij Parijs in het plaatsje Ablis. 
Om 8.50 uur werd het startschot 
gegeven voor de 300 duiven die 
de leden hadden ingezet voor de 
vlucht over 220 km.
Met een gemiddelde snelheid 
van 95 kilometer per uur bereik-
te de eerste duif van de vereni-
ging het hok van zijn baas John 
Kool.
De doffer was super gemoti-
veerd want hij stormde naar zijn 
hok waar zijn duivin lag te wach-
ten in de broedschotel.
De combinatie De Graaf en Arie 
Hageman wisten in het spoor te 

blijven en pakte de tweede en 
derde duif.
Een keurige vierde plek was er 
voor Jan Molenaar die in het se-
condenspel Gerhard Tromp voor 
bleef.
Ook de combinatie Rijkom/Sent-
veld en Jaap Kaandorp pakte 
hun prijsduiven mee.
De lijst werd afgesloten met dui-
ven van Cees de Wildt en Anton 
Tromp.
De lange afstandvlucht over een 
afstand van 500 km werd een 
prooi voor de combinatie De 
Graaf met als tweede Cees de 
Wildt.
De derde duif werd geklokt door 
Jaap Kaandorp die Gerhard 
Tromp voor bleef. 

Eerste jeugdviswedstrijd H.V.C.
Castricum - Vrijdagavond 15 
mei organiseert Hengelsport-
Vereniging Castricum (HVC) de 
eerste jeugdviswedstrijd van het 
seizoen. Er wordt van 19.00 tot 
20.30 uur gevist in de van Speyk-
kade vijver. Vanaf 18.30 uur kun-
nen de plaatsnummers (loting) 
worden afgehaald aan de wa-
terkant. De wedstrijd is bestemd 
voor de jeugdleden van de H.V.C. 
Er wordt gevist in twee leeftijds-
categorieën: van zeven tot en 
met tien jaar en van elf tot en met 

veertien jaar. Lid van de H.V.C. 
wordt men door een jeugdvis-
vergunning te kopen bij hen-
gelsportwinkelier van Leeuwen 
aan de Dorpsstraat 12. De deel-
name aan de jeugdviswedstrij-
den is gratis. De deelnemers die-
nen een emmer mee te nemen 
om de gevangen visjes tijdelijk in 
te bewaren. Voor meer informa-
tie over het jeugdvissen kan men 
terecht bij de jeugdcommissie: 
Henk Serlijn, tel. 0251-656400 
en www.hsvcastricum.nl.

Castricum - Zondag 10 mei was 
er in zwembad Leeghwaterbad te 
Purmerend een limietwedstrijd.
Deze wedstrijden zijn er om li-
mieten te zwemmen voor de aan-
komende kampioenschappen of 
het limiet scherper te stellen. 
Er waren twaalf verenigingen 
aanwezig. 

De Castricumse Serena Stel, 
zwemmend voor OEZA uit 
Heemskerk, verscheen drie keer 
aan de start. De 100 vrij lever-
de een eerste plek op. Haar tijd 
van 1.09.54 was niet alleen een 
pr maar ook goed voor een start 
bewijs op het Nederlands kam-
pioenschap junioren. 
Op de 100 rug werd Serena 
tweede in 1.19.48 en deze tijd 
was wederom goed voor een li-
miet op het NJK en tevens een 
clubrecord van de 11-jarige. Op 
de afsluitende 100 school werd 
Serena zesde in een pr.  

Serena Stel zwemt 
twee NJK limieten



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
13 mei 2009

Gemeenteweb-
winkel
Vóóringevulde formulieren maken het 
u makkellijker.
Niemand vult graag formulieren in. 
Daarom wil de gemeente u graag be-
hulpzaam zijn. Op de homepage van de 
website vindt u rechtsboven de button, 
mijn gemeente/webwinkel. Hier zijn 
diverse formulieren beschikbaar die u 
digitaal kunt invullen en verzenden.
Met behulp van DigiD worden uw 
noodzakelijke persoonlijke gegevens 
reeds vóóringevuld. 
De gemeente werkt er hard aan om het 
aantal formulieren, dat u hier vindt, te 
vergroten.

Directieteam compleet
Na de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie is nu het directieteam voltallig. 
Graag stellen wij de managers aan u voor.
Van links naar rechts: dhr. H. Kramer, Projecten, dhr. F. Post, Dienstverlening, mevr. A van 
der Horst, Bedrijfsondersteuning, mevr. K. Peters, Gemeentesecretaris, dhr. M. Winder, 
Strategie en Beleid, mevr. P. Abma, Veiligheid en Handhaving, dhr. R.  Santen, Wijkbe-
heer en Realisatie.

D66 fractievoorzitter Pechtold aanwezig bij 
landelijke uitreiking

Blauwe Vlaggen wappe-
ren op strand Castricum
Castricum is dit jaar gastheer van de lan-
delijke uitreiking van de Blauwe Vlag. De 
Blauwe Vlag is een jaarlijkse internatio-
nale onderscheiding die wordt toegekend 
aan stranden en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. 
De uitreiking is op donderdag 14 mei. 
Daarbij zijn aanwezig Tweede Kamerlid en 
fractievoorzitter van D66 drs. A. Pechtold 
en gedeputeerde J. Bond van de Provincie 
Noord-Holland.  Ook zijn alle gemeenten 
vertegenwoordigd waar de Blauwe Vlag dit 
jaar bij strand of jachthaven zal wapperen.
Om 12.30 uur zal de heer Pechtold de 
eerste Blauwe vlag hijsen bij de strandop-

gang van Castricum aan Zee. Alle ‘Blauwe 
Vlaggemeenten’ die het keurmerk voor een 
schoon strand of schone jachthaven uitge-
reikt hebben gekregen, hijsen daarop zelf 
hun vlag die ze na afloop overigens wel 
weer meenemen. Bij het hijsen van deze 
vlaggen is iedereen welkom. 
De Blauwe Vlag is een internationale er-
kenning voor de inspanningen van kust-
plaatsen en jachthavenbeheerders voor 
schoon en veilig water, mooie natuur en 
een gezond milieu. Voor de toerist en re-
creant is de Blauwe Vlag het internationale 
herkenningssymbool voor goede stranden 
en jachthavens.

Joke Vis neemt afscheid
Mevrouw Joke Vis, sinds 1 juni 1981, werkzaam bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
neemt op 27 mei afscheid van de gemeentelijke organisatie. Per 1 juni gaat zij welver-
diend gebruikmaken van de FPU regeling.

Fotografen
in de prijzen
Afgelopen donderdag werden vier inwo-
ners uit onze gemeente in het zonnetje 
gezet. Zij waren de prijswinnaars in de 
fotowedstrijd die voor de nieuwste ge-
meentegids was georganiseerd. Uit handen 
van burgemeester Emmens kreeg de heer 
Klaassen de hoofdprijs uitgereikt, terwijl er 
ook prijzen waren voor de heren Laarhuis, 
Kaan, Klein Schiphorst (die zich liet vervan-
gen door de heer Visser) en Cost (die he-
laas verhinderd was). 
De vijf winnende foto’s sieren de omslag 
van de nieuwste gemeentegids. De overige 
fotografen waarvan een foto in het binnen-
werk van de gids is geplaatst kregen een 
bijzonder fotoboek voor hun bijdrage.
De gemeentegids wordt op elk adres in de 
gemeente bezorgd in de komende weken 
(tenzij er een nee/nee-sticker op de brie-
venbus zit).
Alle fotografen, ook die waar geen foto 
van is geplaatst, bedanken we graag voor 
hun inzendingen.



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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda
Raadsplein
14 mei 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Vervolgbespreking voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls

Economie Castricum* Aula
19:30 - 20:30 Voortgangsrapportage Samenwerken in het Groen 38
20:30 - 21:00 Behandeling amendementen visiedocument kadernota

Buitengebied gemeente Castricum* Aula
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Voordracht voor de benoeming leden welstandscommissie
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 23 april 2009
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:15 a. Jaarrekening 2008

b. Burgerjaarverslag 38
21:30 - 22:30 Rijksweg 59 - 61 te Limmen Aula

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Visiedocument kadernota buitengebied gemeente Castricum 
inclusief amendementen (o.v.b. uitkomsten carrousel)

b. Benoeming leden welstandscommissie (o.v.b. uitkomsten car-
rousel)

c. Bekrachtiging geheimhouding t.a.v. vertrouwelijke bijlage “Be-
slisdocument planontwikkeling Rijksweg 59-61,  april 2009” 

d. Bekrachtiging geheimhouding t.a.v. de vertrouwelijke bijlage 
Voortgangsrapportage Limmen-Zandzoom II april 2009

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. J. van Tol  (0251)-  661 277 of mevr. S. Dings( 0251) 661 370. E-mail; 
joopvantol@castrcium.nl  / suzannedings@castricum.nl . 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Omwisselen brom-
fietscertificaat
Houders van een bromfietscertificaat heb-
ben tot 1 oktober 2009 de gelegenheid 
om hun bromfietscertificaat om te wisselen 
voor een rijbewijs met de categorie AM.
Dit kan gebeuren bij de afd. Dienstverle-
ning van de gemeente Castricum (tijdelijke 
huisvesting: Zonnedauw 4 in Limmen).
De kosten voor deze omwisseling zijn € 
43,20 en de aanvraag duurt één week.
Na 1 oktober is omwisselen NIET meer 

mogelijk en moet eerst theorie-examen 
worden gedaan bij het Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen.
Personen die naast een rijbewijs A (motor) 
of B (auto) beschikken over een bromfiets-
certificaat hoeven het certificaat niet om 
te wisselen. Het rijbewijs (A of B) is dan al 
geldig om een bromfiets, snorfiets of brom-
mobiel te mogen besturen.

Nieuwe bushaltehokjes in de gemeente 
In de komende drie weken worden alle 
bushaltehokjes (abri’s) in de gemeente Cas-
tricum verwijderd; de Sterhalte in Limmen 
is daarop de enige uitzondering. Ook de 
prullenbakken en fietsenrekken bij de hal-
ten worden weggehaald. Er komen nieuwe 
- verlichte -  haltehokjes, fietsbeugels en 
prullenbakken voor in de plaats. Het kan 
gebeuren dat in een korte periode er geen 
voorzieningen zijn, maar dit is dan van 
korte duur. Ook kan het opnieuw plaatsen 
van de abri’s wat overlast voor de reizigers 
met zich meebrengen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. 

De vervanging van de bushaltehokjes hangt 

samen met het aflopen van het contract 
met de huidige (onderhouds)leverancier en 
de start van een contract met een nieuwe 
firma. De gemeente sloot onlangs met de 
Provincie Noord-Holland een overeen-
komst om in totaal circa 47 halten in Bak-
kum, Limmen, Akersloot en Castricum van 
abri’s te voorzien.

Het is de bedoeling dat op termijn ook langs 
het Noordhollands Kanaal abri’s te plaatsen  
in overleg met het Hoogheemraadschap, 
maar daar moeten eerst reconstructiewerk-
zaamheden aan de weg en de kanaaldijk 
worden uitgevoerd. Het is nog onduidelijk 
of langs de Zeeweg abri’s komen.

Geschikte exploitant gezocht voor De Lelie

Samen kansen pakken!
De gemeente Castricum zoekt een exploi-
tant voor multifunctioneel centrum De 
Lelie te Akersloot. Deze exploitant dient 
De Lelie per 1 juli 2009 risicodragend te 
exploiteren in een nauw samenspel met 
de St. Johannesschool en de binnen het 
complex gelegen bibliotheek. Verwacht 
wordt dat de exploitant de attractiviteit 
en financiële dekking van De Lelie opti-
maliseert.

Multifunctioneel centrum De Lelie
De Lelie is eigendom van de gemeente 
Castricum. Het complex is gelegen aan 
Rembrandtsingel 3 en bestaat uit:
* Sporthal met 25 x 25 meter sportvloer

* Zalencomplex met 3 verhuurbare zalen
* Horeca van ongeveer 200 m2
* Diverse overige ruimten

Kandidaat-exploitanten
De gemeente Castricum roept kandidaat-
exploitanten op hun belangstelling ken-
baar te maken uiterlijk op 27 mei 2009 om 
14.00 uur bij:

Grontmij | Marktplan
De heer R.P. Geritan
Postbus 119
3990 DC  HOUTEN
030-634.4801
robin.geritan@grontmijmarktplan.nl

Gemeentediensten gesloten

Wijzigingen ophaaldata huisvuil

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.

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.



AAngevrAAgde
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken 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:
290409	 Dusseldorperweg 138 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van dakkapellen

040509	 Rossinistraat 1 in Castricum
Het plaatsen van een  Wmo-unit

	 Kemphaan 17 in Castricum
Het vernieuwen van kozijnen en boeidelen

	 Kievit 22 in Castricum
Het veranderen van de indeling van de wo-
ning

	 Uitgeesterweg 10 in Limmen
Het bouwen van een woning

060509	 Wagnerlaan 6 in Akersloot
Het plaatsen van dakkapellen

	 Schoutenbosch 27 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Pieter Kieftstraat 18 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel

070509	 Van Alkemadelaan 8 in Limmen
Het plaatsen van een veranda

080509	 Heemstederweg 5 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming naar paar-
denfokkerij

	 Kastanjelaan 27 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

RECTIFICATIE
In de publicatie van 29 april 2009 stond:
230409	 Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum

Het vergroten van de bergschuur
Dit moet zijn:
230409	 Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel

aangevraagde slOOpvergunningen
040509	 Kievit 22 in Castricum

Het slopen van vloer en wanden
	 Uitgeesterweg 10 in Limmen

Het slopen van een woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 14 mei 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Julianaplein 12 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur/berging
Absalon 17 in Limmen

Het plaatsen van een schuur en carport

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

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

bOuwvergunningen met Ontheffing
290409	 Rooinap 8 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
	 Kogerpolder 1 in de Woude

Het renoveren en 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.

bOuwvergunningen
290409	 Dopheide 5 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Maartje Offerstraat 3 in Castricum

Het intern wijzigen van de woning
	 Hogeweg 80 in Limmen

Het plaatsen van een erker
	 J. van Heemskerklaan 6 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

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

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

kennisgeving vOOrOntwerpbestem-
mingsplan ‘rijksweg 31, te limmen’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat het ‘Voorontwerp bestemmingsplan ‘Rijksweg 
31’, ter inzage ligt en dat op grond van de Inspraak-
verordening Castricum inspraakreacties kunnen worden 
ingediend.
De mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie 

wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. 

Het voorontwerp heeft betrekking op het renoveren van 
het perceel Rijksweg 31 te Limmen, waarbij de huidige 
opstal met horecagelegenheid zal worden gewijzigd in 
een winkelruimte annex kantoorruimte. De bestaande 
woning zal  samen met de winkelruimte worden gere-
noveerd tot een tweetal woningen.
Hierbij zal de bestaande winkelruimte bij de bestaande 
woning worden gevoegd en wordt de bestaande wo-
ning gesplitst.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 
donderdag 14 mei aanstaande gedurende 6 weken ter 
inzage bij de gemeentelijke locatie, afdeling Dienstver-
lening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de 
openingstijden van maandag tot en met woensdag van 
09.00 t/m 16.00 uur, op donderdag van 9.00  tot 20.00 
uur en op vrijdag van 9.00  tot 12.30 uur. Tevens staat 
het plan op de website van de gemeente Castricum, 
www.castricum.nl.

Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties wor-
den ingediend. De inspraakreacties dienen bij voorkeur 
schriftelijk te worden ingediend en moeten worden ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te 
Castricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te ver-
melden ‘Inspraakreactie op het voorontwerp bestem-
mingsplan Rijksweg 31, te Limmen’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie 
kunt u contact op nemen met mevrouw G. van Zon, tel. 
(0251) 661153.

Na afloop van de termijn van het indienen van reacties 
zullen deze, indien tijdig ingediend, worden betrokken 
bij de opstelling van het ontwerp bestemmingsplan.

mOnumentenprOcedure
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de ‘Monumentenverordening 
gemeente Castricum 2003 bekend dat een aanvraag 
om monumentenvergunning is ontvangen voor het ver-
plaatsen van het tuinhuis uit de Tuin van Kapitein Rom-
mel, bij Boogaert 20 te Castricum (gemeentelijk monu-
ment). Het tuinhuis dient te worden verplaatst vanwege 
de voorgenomen uitvoering van de tweede fase van 
het bouwplan van De Boogaert. Het terrein waarop het 
tuinhuis momenteel staat is onderdeel van deze tweede 
fase van het bouwplan en wordt binnenkort bouwrijp 
gemaakt.

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 18 mei 2009 gedurende veertien dagen voor 
een ieder in het gemeentehuis te Limmen (receptie) ter 
inzage. Gedurende bovenstaande termijn wordt een ie-
der in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze 
met betrekking tot deze aanvraag om monumenten-
vergunning naar voren te brengen bij burgemeester en 
wethouders.

Castricum, 13 mei 2009

Te koop:
Maxi cosi + slaapzak 25,-
, badstandaard 10,-, fles-
senkoker voor in de mag-
netron 7,50, borstkolf avent 
15,-. Tel: 06-43077692
Te koop:
Tamme parkiet met kooi 
45,-. Tel: 0251-226245
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van 
voor 1950. Afstand geen be-
zwaar bij grote hoeveelhe-
den. Tel: 0182-611171

Aangeboden:
Gratis af te halen klin-
kers. Tel: 0255-525073
Te koop:
Kinderkleding maat 56 t/
m 104, van 0,50 tot 2 eu-
ro per stuk. Knuffels 0,50 eu-
ro per stuk. Tel: 0251-654482
Te koop:
Een mooie 24 inch meisjes-
fiets Alpna Girlpower met 
3 versnellingen, handrem-
men en terugtraprem, vas-
te prijs 100,-. Tel: 0251-244797

Te koop:
Nieuw in verpakking: hou-
ten ganzenbord met toe-
behoren 8 euro, 2 kinder-
puzzels à 50 stuks, 0,50 eu-
ro per stuk en memory Tarzan 
1,50 euro. Tel: 0251-671274
Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een 
paar Artiszegels. Mijn doch-
ter heeft haar kaartje bijna 
vol om naar Artis te kunnen. 
Wie heeft ze voor haar over? 
Tel: 0255-502430 na 18.00

Te koop:
Nw. donkerblauwe rolla-
tor 40,-. Tel: 06-30695175
Te koop:
Bobike fietszitje voorop met 
montageblok en windscherm, 
vr. pr. 35,-. Tel: 023-5277467
Te koop:
Orginele Twinny Load, weinig 
gebr. 50-, autm. diaprojector + 
scherm 25,-. Tel: 023-5374981
Te koop:
Heren all. racefiets 90,-
. Tel: 023-5375234 

Te koop:
koningsvarens 1 meter hoog 
3 voor 5 euro, damesjas, le-
gergroen 3/4 leerlook maat 
36 20 euro, tel. 0251-657403
Gevraagd:
step voor Kevin (8 jr.) en Pa-
trick (6 jr.), tel. 0251-671274
Te koop:
in hoogte verstelb. gre-
nen kinderledikantje, zo-
mer en winter dekbedjes, la-
kens en matras z.g.a.n. 35 
euro, tel. 0251-656457

Verloren:
in Castricum zwarte 
Sony Ericcson, simpel 
model. Gevonden? 
Bel via 06-11831593
Gevonden:
geel knuffelmuisje met groe-
ne oortjes. Gevonden op de Ie-
penlaan, tel. 0251-671284
Verloren:
parel oorbel met gou-
den haakje in omgeving van 
park Noordend/De Bloe-
men, tel. 0251-658432


