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tot ziens bij

Breugelslof

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en daarna afgewerkt 
met een hazelnoot-broyage

van 8,95 voor 7,50

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

SKG

Noodlot treft gezin
Bakkum - Een moeder en doch-
ter uit Bakkum zijn afgelopen 
zondag in Zuid-Afrika om het le-
ven gekomen bij een verkeerson-
geval. De vader en zoon van het 
gezin hebben het ongeval over-
leefd, hoewel de zoon nog in kri-
tieke toestand verkeert. De va-
der en moeder zijn de eigenaren 
van het hotel-restaurant Borst te 
Bakkum.
De toedracht is nog niet ge-
heel duidelijk, in ieder geval is er 
sprake geweest van een fronta-
le botsing, nadat de auto van het 
gezin op de verkeerde weghelft 
belandde. Het gezin zou juist een 
vakantiereis aanvangen in Zuid-

Afrika vanwege een 25-jarig hu-
welijk. Aangezien de vader en 
zoon voorlopig nog in een zie-
kenhuis in Zuid-Afrika behan-
deld worden en het politieonder-
zoek nog in volle gang is, blijft 
het voorlopig onduidelijk wan-
neer het gezin weer in Nederland 
terugkeert en de uitvaart plaats-
vindt. Er is daarom voor belang-
stellenden van 25 tot en met 29 
mei  van 16.00 tot 20.00 uur, ge-
legenheid om een condoleance-
register te tekenen in hotel-res-
taurant Borst in de grote zaal.
De geplande avond ‘plaat-
jes draaien’ op 30 mei gaat niet 
door.

Intentieovereenkomst 
Startingerweg getekend
Akersloot - Met het tekenen 
van de intentieovereenkomst 
zetten de gemeente Castricum 
en grondeigenaar Middenduin 
Project BV een belangrijke stap 

naar woningbouw in het gebied 
Startingerweg en omgeving te 
Akersloot.  
De overeenkomst is getekend 
op 14 mei. De partijen spreken 

daarin af de mogelijkheden te 
onderzoeken tot een gezamen-
lijk plan voor de ontwikkeling 
van het gebied. Het plangebied 
wordt aan de oostzijde begrensd 
door de bebouwing van de wijk 
Akersloot zuid, aan de zuidzij-
de door de Krochtlaan en aan de 
noordelijke zijde door de Brahm-
slaan en de bedrijfswoningen zo-
als gelegen aan de Kwekerij. De 
Startingerweg en het Tulpenlaa-
ntje vormen de resterende be-
grenzing van het plangebied. To-
taal zijn er in het plangebied 109 
woningen voorzien.
Het plangebied is reeds in de 
gemeentelijke strategische visie 
‘Buiten Gewoon Castricum’ aan-
geduid als zoeklocatie voor wo-
ningbouw. Op 8 mei 2008 heeft 
de gemeenteraad de ‘Integrale 
Stedenbouwkundige Visie Star-
tingerweg’ vastgesteld. Daar-
in is een analyse gemaakt van 

de beeldkwaliteit van Akersloot 
waar het gaat om landschap-
pelijke, stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische zaken. Van-
uit dit bredere perspectief is in-
gezoomd op de mogelijke wo-
ningbouwlocatie Startinger-
weg en omgeving. De visie geeft 
geen bouwrecht, maar stelt wel 
de randvoorwaarden voor verde-
re uitwerking. Met de onderte-
kening van de intentieovereen-
komst kan een start worden ge-
maakt met deze uitwerking.
De gehele visie is in te zien via 
de link ‘Projecten en plannen’ op 
de gemeentelijke website: www.
castricum.nl.  
De resultaten van de uitwer-
kingsfase zullen tijdens een in-
spraaktermijn ter visie gelegd 
worden. Dat gebeurt naar ver-
wachting eind dit jaar. Hieraan 
voorafgaande wordt een bewo-
nersavond georganiseerd. Na 

de inspraak worden de resulta-
ten inclusief de inspraakreacties 
in een raadsactiviteit gepresen-
teerd en vervolgens ter besluit-
vorming aan de gemeenteraad 
aangeboden. In de fase hierna 
volgen nog de gebruikelijke te 
doorlopen stappen die horen bij  
de bestemmingsplanprocedure.

Auto in brand
Castricum - In de nacht van 
donderdag op vrijdag werd de 
brandweer rond 2:30 uur gealar-
meerd voor een autobrand aan 
de Puikman. De brand was ont-
dekt door een passerende poli-
tie eenheid uit Kennemerland. 
De auto was bij aankomst van de 
brandweer reeds geheel uitge-
brand en bleek te zijn gestolen. 
De daders van de diefstal heb-
ben de auto in brand gestoken 
om sporen te wissen. 
Later die dag is de auto wegge-
sleept.

U komt toch ook? 
Op 6 juni rommelmarkt 
in en rond Zorgcentrum 
De Boogaert Castricum

 van 10.00 - 16.00 uur. 
Ook Rad van Avontuur en vele 

gezellige Oud-Hollandse spelen. 
Voor jong en oud. Opbrengst 

komt ten goede van de bewoners. 
Heeft u nog spullen? 

Bel 06-22298258 of 088-9957550

www.rommelmarktcastricum.nl

overdekt winkelhart castricum

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Toch nog zonnetje met 
eerste Heilige Communie
Castricum - Afgelopen zondag hebben 25 kinderen hun eerste Heili-
ge Communie gedaan. Het was weer een groot feest in en rondom de 
Pancratiuskerk. Het weer was regenachtig, maar uiteindelijk kwam de 
zon door, zodat deze foto gemaakt kon worden.

Vierling voor Henk Veldt
Castricum - Henk Veldt (77 jaar) fokt al zijn hele leven vol passie 
schapen. Hij wordt ook wel de schapenverloskundige genoemd. Nu 
doet hij het wat rustiger aan. Dit voorjaar moesten er maar 29 schapen 
aflammeren, de ‘oogst’ was nog nooit zo optimaal als dit jaar. Hij heeft 
maar liefst 64 lammetjes en als afsluiter een vierling.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
03-05-2009: Charlotte Maria 
Christina, dochter van M.L.H. 
Banning en S.D. van Wijk, gebo-
ren te Alkmaar. 
07-05-2009: Joep, zoon van R.M. 
Jurrjens en R. van der Maat, ge-
boren te Castricum. 08-05-2009: 
Jada Esmee, dochter van H.J.C. 
de Graaf en D.C.M. Hollen-
berg, geboren te Castricum. 08-
05-2009: Mike, zoon van J.J.H. 
Stengs en S.H. Schram, geboren 
te Beverwijk. 08-05-2009: Da-
nilo, zoon van B.B. de Jong en 
S.M.S. Eijk, geboren te Bever-
wijk. 08-05-2009: Danny, zoon 
van T.H.P. Glim en J. de Jager, 
geboren te Alkmaar. 12-05-2009: 
Britt, dochter van R.K. Wieringa 
en R.B.M. Kaandorp, geboren 
te Beverwijk. 12-05-2009: Wout, 
zoon van R.K. Wieringa en R.B.M. 
Kaandorp, geboren te Beverwijk. 
13-05-2009: Ravi Leif Kees, zoon 
van R.D. Tuijn en W.J. Karssen, 
geboren te Castricum. 13-05-
2009: Luna Maria, dochter van 
L.T.I.J. Aldenzee en S.M.A. Melis, 
geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
05-05-2009: Jacy Joanna, doch-
ter van Th.A. Esser en S.J.M. Hol-
lander, geboren te Alkmaar. 07-
05-2009: Dian, dochter van E.J. 
Admiraal en M. de Dood, gebo-

ren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
09-05-2009: Thijs, zoon van G.J. 
Terluin en L. Laamens, gebo-
ren te Beverwijk. 11-05-2009: 
Liz, dochter van J.C.M. Kager 
en C.C.N. Beukers, geboren te 
Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-05-2009: Kerssens, Martinus 
C.J. en Kat, Anna M., beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
09-05-2009: Gerretsen, Anthoni-
us D. en Wolfs, Petronella W.M., 
beiden wonende te Lijnden.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-04-2009: van Willigenburg, 
Johan W.G., oud 88 jaar, gehuwd 
met J.V. Bobbe, overleden te Alk-
maar. 11-05-2009: Fleur, Johan-
nes J., oud 70 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met J.C. 
Hobbs.

Wonende te Limmen:
29-04-2009: Hengst, Jentje, oud 
65 jaar, overleden te Alkmaar. 
30-04-2009: Quispel, Rineke, 
oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met D. Roman.

Castricum - De brandweer heeft 
op zondag 10 mei twee kinderen 
bevrijd uit een lift aan de Admi-
raal de Ruyterlaan. 
De bal waar de kinderen mee 
aan het spelen waren kwam vast 
te zitten tussen de liftschacht en 

Brandweer bevrijdt 
kinderen uit een lift

de lift, waarop de beveiliging in 
werking trad en de lift blokkeer-
de. 
Nadat de bal was losgemaakt en 
de kinderen waarschuwend wa-
ren toegesproken kon de brand-
weer retour kazerne.
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Scandag botdichtheid
Limmen - Osteocheck orga-
niseert op dinsdag 2 juni een 
scandag botdichtheid bij Drogis-
terij Aker, Kerkweg 29 A in Lim-
men. Veel Nederlanders hebben 
osteoporose zonder dat ze het 
weten. Volgens het RIVM (Rijks 
Instituut voor Voorlichting en Mi-
lieu) een op de drie vrouwen bo-
ven de 55. Het is dus verstandig 
het preventief te laten meten. In 
tien minuten heeft men inzicht 
in het fractuur(botbreuk)risico. 
Vergoeding ziekteverzekeraar is 
mogelijk.
Osteoporose is een aandoening 
waarbij de botmassa (hoeveel-
heid bot) is verminderd. Dit heeft 
tot gevolg dat de kans op een 
botbreuk toeneemt.
Een licht trauma zoals een val, 
een duw of het tillen van een be-
scheiden gewicht kan bij men-
sen met ernstige osteoporose 
al leiden tot botbreuken van de 
heup, pols of rugwervel. 

Osteocheck gebruikt voor de 
meting een ongevaarlijke ultra-
sone hielscanner. Het hielbot is 
tevens representatief voor de 
botdichtheid van bijvoorbeeld de 
heup. Na de scan ontvangt men 
de computeruitslag en een rap-
portage met uitleg. Bij vermin-
derde botdichtheid krijgt men 
gratis voedingadvies en bij een 
lage osteoporose meting volgt 
een doorverwijzing naar de huis-
arts, zodat men in het ziekenhuis 
een DEXA scan kan laten ma-
ken. De huisarts kan alleen per-
sonen doorsturen als er sprake 
is van een indicatie voor osteo-
porose.
Osteocheck is een onafhanke-
lijke instelling die botmetingen 
verricht door heel Nederland. 
Raadpleeg de site www.osteo-
check.nl voor meer informatie. 
Bij Drogisterij Aker (tel.nr 072-
5053138) kan men zich aanmel-
den voor een botmeting. 

Programma 21 mei t/m 27 mei 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 14.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 14.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“The Reader”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Wolverine” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 14.00 uur 

“Coraline 3D” (OV)
donderdag 14.00 uur 
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 

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...

Coraline

Een jong meisje loopt door een 
geheime deur in haar nieuwe 
huis en ontdekt daar een ande-
re, betere versie van haar leven. 
Bij Corso draait Coraline in de 

Engelse versie met Nederlandse 
ondertiteling. 
Coraline (Dakota Fanning) loopt 
door een geheime deur in haar 
nieuwe huis en ontdekt een al-
ternatieve versie van haar eigen 
leven. Op het eerste gezicht lijkt 
deze parallelle werkelijkheid wel 
akelig veel op haar echte leven - 
alleen veel beter. Maar wanneer 
Coralines nep-andere-moeder 
(Teri Hatcher) haar voor altijd bij 
zich wil houden moet Coraline 
vertrouwen op haar moed, haar 
buren en een pratende zwarte 
kat om haar echte ouders te red-
den en weer thuis te komen. 
Coraline is van dezelfde regis-
seur als The Nightmare Before 
Christmas. Henry Selick verfilm-
de ook het boek James and the 
Giant Peach van Roald Dahl. Co-
raline is gebaseerd op het gelijk-
namige kinderboek van Neil Gai-
man en is de eerste high defini-
tion stopmotion animatiefilm die 
in 3D gefilmd is. 

Open dagen over Yoga 
en Mandala tekenen 
Heemskerk - Na een succes-
vol eerste seizoen breidt Pratyak 
Caitanya, School voor Raja Yoga 
en Innerlijke Communicatie, het 
komende jaar haar cursusaan-
bod uit. In augustus starten er 
twee yoga opleidingen; de basis-
opleiding en de Raja yoga of do-
centen opleiding. Daarnaast zijn 
er cursussen Mandala tekenen.

Yoga bestaat niet alleen uit fysie-
ke oefeningen, ontspanning en 
ademhaling, maar over beheer-
sing van je leven in de breed-
ste zin van het woord. Zelf ver-
antwoordelijkheid nemen voor 
je leven, waardoor je de situatie 
creëert waarbinnen je jezelf kan 
ontwikkelen. Docent Peter van 
Lieshout is klassiek erkend Yoga 
docent, aangesloten bij de Inter-
nationale Yoga Federatie (IYF). 

De cursussen Mandala tekenen 
zijn voor beginners en gevorder-
den. Het helpt inzicht te geven in 
jezelf en de wereld om je heen.
Beide cursussen starten in sep-
tember en zijn geschikt voor ie-
dereen die graag wil tekenen 
en kleuren wil gebruiken. Do-
cent Gé van Lieshout-Klarenaar 
is een ervaren Yogini en in op-

leiding tot Raja Yoga docent aan 
Het Raja Yoga Instituut. Gé is 
eveneens opgeleid en gecertifi-
ceerd als trainer in gedachten-
kracht (hoe denken we werke-
lijk, hoe beïnvloedt dat ons le-
ven en hoe kunnen we dat in ons 
voordeel transformeren) en heeft 
een artistieke opleiding en ver-
scheidene relevante cursussen 
gedaan.

De komende tijd zijn er verschil-
lende open dagen. Iedereen is 
welkom. De data zijn als volgt:   
Vrijdag 22 mei 19.30 - 21.30 uur, 
met om 20.00 uur een lezing over 
yoga
Zaterdag 30 mei 14.00 - 17.00 uur 
speciaal voor Mandala tekenen
Vrijdag 12 juni 19.30 - 21.30 uur, 
met om 20.00 uur een lezing over 
yoga
Zondag 16 augustus 14:00 - 
17.00 uur.

Op alle dagen is er informatie 
over alle cursussen te krijgen.
De school staat aan de A.W. 
Grootestraat 6 in Heemskerk.
Meer informatie is verkrijgbaar 
via tel. 0251-239610 of de web-
site http://www.rajayoga.nu of 
http://www.caitanya.nl.

Ondanks of dankzij economische crisis

Winkelomzet van Mut-
tathara blijft stijgen
Castricum - De omzet van de 
kringloopwinkel van de ‘Stich-
ting Castricum helpt Muttathara’ 
blijft stijgen. 
Dat valt te lezen in het re-
cent gepubliceerde jaarverslag 
over 2008. In 2008 was de om-
zet 308.053,- euro tegenover 
297.944,- euro in 2007. In 2008 
zijn maar liefst vijftig ontwik-
kelingsprojecten ondersteund 
voor een totaalbedrag van ruim  
220.000,- euro. 

De belangrijkste doelgroe-
pen zijn kinderen en hun moe-
ders. Centraal staat het verbete-
ren van onderwijs, gezondheids-
zorg en voeding. Het uiteindelij-
ke doel is dat de projecten ‘self-
supporting’ worden. Ook de sa-
menwerking met Castricumse 
ontwikkelingwerkers groeit ge-
staag en blijkt zijn vruchten af te 
werpen.
 In 2008 zijn negen projecten van 
Castricummers ondersteund. Bij 
de stichting werken 75 vrijwilli-
gers. De stichting kan het goe-
de werk doen doordat mensen 
uit Castricum en omgeving goe-
deren blijven schenken en blij-
ven kopen. 
In de winkel is een uiteenlopend 
assortiment te vinden: van ou-
de fotocamera’s en serviezen tot 
boeken, meubels, kleding en nog 
veel meer.   

In 2008 vierde de stichting haar 
25-jarig jubileum met in juni een 
feestweek. Muttathara kijkt te-
rug op een meer dan geslaagde 
feestweek. 

De feestelijke activiteiten had-
den niet gerealiseerd kunnen 
worden zonder de sponsors en 
de extra hulp van de vele vrij-
willigers. De stichting bedankt al 
deze mensen en alle mensen die 
Muttathara blijven steunen met 
donaties en goederen. Met deze 
hulp blijft Muttathara succesvol. 
‘Help ons helpen’ werkt! 

Het jaarverslag 2008 is te vinden 
op www.muttathara.nl. De ope-
ningstijden van de winkel op de 
Castricummerwerf zijn dinsdag 
en donderdag van 10.00 uur tot 
15.00 uur en zaterdag van 10.00 
uur tot 14.00 uur. 

En zij zijn er blij mee.

Castricum – De komende zes 
weken is er in de tuin van Kapi-
tein Rommel een expositie van 
pastelkrijt tekeningen van de uit 
Heerhugowaard afkomstige Rian-
ne Wiegers. Het thema van de ex-
positie is witte bloemen als ver-
lenging van de tuin zelf. De tuin 
van Kapitein Rommel is te vinden 
tegenover het NS-station en is op 
werkdagen geopend van 9.30 tot 
16.30 uur. 

Expositie in de 
Tuin van Kapi-
tein Rommel

Tips voor de 

redactie kan men 

mailen naar info@

castricummer.nl
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D66 voorman Pechtold 
hijst de Blauwe Vlag
Castricum – Dit jaar was de ge-
meente Castricum gastheer bij 
de landelijke uitreiking van de 
Blauwe Vlag. Een jaarlijkse in-
ternationale onderscheiding 
die wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn.

En een door de toerist en recre-
ant zeer gewaardeerd keurmerk 
voor de inspanningen van kust-
plaatsen en jachthavenbeheer-
ders met schoon en veilig wa-
ter, mooie natuur en een ge-
zond milieu. 41 stranden en 69 
jachthavens ontvingen de Blau-
we Vlag, waaronder - naast Cas-
tricum - ook Bergen aan Zee, 
Schoorl aan Zee, Hargen aan 

Zee en Camperduin. Bij de uit-
reiking op donderdag 14 mei 
waren gedeputeerde J. Bond en 
vertegenwoordigers van alle be-
trokken gemeenten en jachtha-
vens op het Castricumse strand 
aanwezig. Alexander Pechtold, 
voorzitter van de landelijke D66 
fractie, die een schoon milieu 
ook hoog in het vaandel heeft, 
ging met opgetrokken broeks-
pijpen onverschrokken de zee in 
om de eerste Blauwe Vlag te hij-
sen, waarna ook de andere on-
derscheidenen volgden. 
Op uitnodiging van Mariska El 
Ouni, voorzitter D66 afdeling 
Castricum, schoof Pechtold daar-
na voor een lunch in Restaurant 
Blinkers aan, samen met een be-

perkte vertegenwoordiging van 
zes samenwerkende D66-afde-
lingen: Alkmaar, Bergen, Heiloo, 
Heerhugowaard, Broek op Lan-
gedijk en Castricum. 
Op prettige en informele wijze 
wisselden de D66-ers informa-
tie met hem uit, waarbij de D66 
voorman vaststelde dat de partij 
nog steeds flink in de lift zit. We-
kelijks melden zich 100 nieuwe 
leden aan, waaronder veel jon-
geren.

Ook nam Pechtold kennis van de 
voor Bergen, Alkmaar en Heiloo 
zeer actuele problematiek van 
dreigende gasopslag in de Ber-
germeerpolder. Hij zegde extra 
aandacht hiervoor binnen zijn 
landelijke fractie toe. 
Met nog veel werkzaamheden 
aangaande de Europese ver-
kiezingen op 4 juni in het voor-
uitzicht, nam de charismatische 
D66 partijvoorzitter daarna af-
scheid van een regio die hij nog 
niet zo goed kende, maar welke 
hij inmiddels zeer waardeert. 

Op de foto: v.l.n.r. onder: Elly Ko-
nijn (fractievoorzitter Alkmaar), 
Alexander Pechtold, Ingrid Sie-
genbeek van Heukelom (Ber-
gen), Mariska El Ouni (voorzit-
ter Castricum), tweede rij: El-
ly Meriwani (Heiloo), Martin van 
der Hoek (Bergen), Harm Krui-
ze (Heiloo), derde rij: Hans van 
Schoor (Castricum), Hilbrand 
Klijnstra (Castricum), Louis Sie-
genbeek van Heukelom (Ber-
gen), Rob Vermeulen (Castri-
cum). Heerhugowaard en Broek 
op Langedijk niet aanwezig.

Voetbaltoernooi en SongWriters Sunday
Bakkerij biedt Brood en Spelen
Castricum - Ondanks de af-
wezigheid van een podium or-
ganiseren de Bakkerijers iedere 
maand een aantal avonden in de 
regio. Zo ook dit weekend, met 
een SongWriters Sunday in Café 
Me Tante. Ook aan spelen is de 
komende tijd geen gebrek. In ju-
li zullen dappere vrijwilligers een 
sponsorfietstocht naar Parijs on-
dernemen. Met Hemelvaart staat 
er een minder heroïsche etap-
pe op het programma: een voet-
baltoernooi voor vrijwilligers van 
podia uit de regio.  
Ondanks de goede samenwer-
king met andere poppodia uit de 
regio zullen vrijwilligers ervan el-
kaar dit jaar tot op het bot be-
kampen. Op het toernooi wordt 
in teams van vijf tegen vijf ge-
speeld op Sportpark Wouter-
land. Behalve de sportieve strijd, 
speelt gezelligheid een belang-
rijke rol. Onder het genot van 
een drankje kunnen de presta-
ties van de gladiatoren worden 
geanalyseerd of kan het favo-
riete team worden aangemoe-
digd. Het toernooi op donder-
dag 21 mei, Hemelvaart, wordt 
om 10.00 uur gestart, waarna de 
strijd in de loop van de middag 
op zijn einde is. Iedereen die wil 
komen kijken of aanmoedigen is 
welkom! 
Na afloop van dit festijn is het 

tijd voor livemuziek. Dit vindt 
plaats in jongerencentrum JOEB 
in Egmond waar het jaarlijkse 
Hemelpop plaatsvindt. Hier spe-
len behalve de eigen helden van 
Skitterend Mooi, onder ande-
ren: Bertje Doperwtje, de Neuk-
teugels, de JOEB huisband, The 
Bad Grand 7’S, Strunk ‘n Panic, 
Trip, en als afsluiter de Del Toros!  
JOEB is te vinden aan de Heren-
weg 69 te Egmond-Binnen, de 
entree bedraagt 5 euro. Het fes-
tival vindt plaats vanaf 15.00 uur 
tot 2.00 uur.
Op zondag 24 mei organiseert 
de Bakkerij weer een Songwri-
ters Sunday in café Me Tante. 
Drie acts geven een optreden. 
Molten Soul uit Boston is een 
idealistische straatperformer die 
na lange omzwervingen door het 
Amerikaanse continent de Ver-
enigde Staten voor Amsterdam 
heeft ingeruild. Zijn muziek be-
staat uit kruisbestuivingen tus-
sen folk, blues, jazz, funk, rock, 
reggae en R&B met een duide-
lijke Amerikaanse traditione-
le flavour. Lightsnatchers is een 
blues/roots/folk collectief uit 
Amsterdam. De muzikanten van 
dit collectief delen allen de liefde 
voor lucky strike, bier, de blues, 
folk, slechte jaren ‘40 plaatjes, 
en lol maken tijdens het spe-
len van grappige deunen. Apes 

in the Orange Grove is een duo 
dat indie chansons speelt die ge-
kenmerkt worden door pakken-
de melodieën, dansbare ritmes, 
en melancholische teksten. Hun 
liedjes zijn simpel en direct en 
zeer opvallend is het gebruik van 
een melodica en exotische per-
cussie instrumenten. Kenmer-
kend van al de optredende acts 
is dat ze op de meest vreemde 
plaatsen optreden. Maar deze 
keer zal het ‘gewoon’ in café Me 
Tante zijn. De Songwriters Sun-
day zal vanaf 20:30 uur plaats-
vinden in café Me Tante aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. De 
entree zal geheel gratis zijn. Voor 
meer info zie: www.vriendenvan-
debakkerij.nl.

Molten Soul.

Reconstructie eerste gedeelte 
van de Ruiterweg op zijn eind
Castricum - De reconstructie van het eerste gedeelte van de Ruiter-
weg loopt op zijn eind. Afgelopen vrijdag zijn twee lagen asfalt aan-
gebracht. Volgens de uitvoerder liggen de werkzaamheden een week 
voor op de planning. Volgens de uitvoerder zal maandag de laatste as-
faltlaag worden aangebracht en wordt het eerste gedeelte van de Rui-
terweg volgende week woensdag weer voor het verkeer opengesteld 
Foto: Giel de Reus..

Danspaar behaalt zilver 
op de Mini Blackpool
Castricum - Afgelopen zon-
dag stond bij het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen, het gro-
te laatste internationale toernooi 
in Nederland op het programma, 
de Mini Blackpool. Dit toernooi 
werd beoordeeld door een groot 
internationaal jury-panel voorna-
melijk bestaande uit Engelse ju-
ry-leden.
In de finale hebben Maurice en 
Marieke hun allerbeste beentje 
voor gezet, en behaalden zij een 
podiumplaats waar zij de twee-

de prijs in ontvangst mochten 
nemen.

In Nederland zijn nu de wed-
strijden op z’n eind en is het zo-
merstop, alleen het Castricum-
se danspaar gaat de hele zomer 
hard door trainen en iets meer 
buitenlandse wedstrijden dan-
sen. Zo gaan zij 5 juli dansen 
in Wüpertal, eind juli een groot 
toernooi in Luxemburg en in au-
gustus doen Maurice en Marieke 
weer mee aan de German Open 
Champioships in Stuttgart.

Lekker buiten sporten
Castricum - Woensdag 12 mei werd op het sportpark van Vitesse ’22 
de jaarlijkse sportdag gehouden van de Augustinusschool. Op deze 
zonnige dag genoten groot en klein van de sportieve prestaties van de 
leerlingen. (Foto: Giel de Reus).
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Opnieuw subsidie op zonnepanelen en 
andere energiebesparende maatregelen
Castricum - Vanaf 20 mei kun-
nen particuliere woningeigena-
ren in Castricum weer subsidie 
aanvragen voor diverse ener-
giebesparende maatregelen zo-
als zonnepanelen en isolatiema-
terialen. 
De gemeente Castricum heeft 
van de Provincie Noord-Hol-
land subsidie ontvangen voor 
energiebesparende activiteiten 
door particulieren (eigenaar-
bewoners) binnen de gemeen-
te. Het subsidiebedrag bedraagt 
15.259,- euro. Daarnaast draagt 
de gemeente zelf nog 10.000,- 
euro bij voor de uitvoering van 
deze subsidieregeling.

Inwoners kunnen tot een maxi-
mum van 1650 euro per woning 

gebruikmaken van deze subsidie. 
Het gaat dan om technieken zo-
als vermeld in de DE-lijst die zijn 
gekocht en geplaatst in de pe-
riode dat de regeling van kracht 
is. Lees de subsidieregeling voor 
een toelichting op reikwijdte en 
weigeringsgronden. Deze is te 
vinden op de website www.cas-
tricum.nl Duurzaamheid en mi-
lieu. Ook het aanvraagformulier 
is daar te downloaden. 
De regeling eindigt op 31 de-
cember of eerder als het bud-
get op is. 

MKB en non-profit organisaties 
uit Noord-Holland kunnen bo-
vendien bij de provincie subsidie 
aanvragen voor technisch ver-
nieuwende projecten die ener-

giebesparend zijn of CO2- uit-
stoot verminderen. Gedeputeer-
de Staten (GS) willen daardoor 
bijdragen aan het tegengaan van 
klimaatverandering door techni-
sche vooruitgang te stimuleren. 
Daarom hebben zij op 14 april 
1,3 miljoen euro subsidie be-
schikbaar gesteld voor innova-
tieve maatregelen die een bijdra-
ge leveren aan het voorkomen 
van klimaatverandering of aan-
passingen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Het gaat om 
projecten van kleine en middel-
kleine bedrijven, non-profit or-
ganisaties en scholen. 
De subsidie kan tot 31 augus-
tus worden aangevraagd via het 
Subsidieloket van de provincie 
op www.noord-holland.nl.

Fietsen voor Burkina

Spullenmarkt groot succes!
Limmen - De eerste publieks-
actie voor Fietsen voor Burkina 
is georganiseerd door Martha 
van der Steen. Tijdens de verga-
dering stelde zij voor een ‘spul-
lenmarkt’ te houden en de op-
brengst te gebruiken voor de 
stichting. Snel kreeg zij iedereen 
enthousiast. Wekenlang stroom-
den de goederen binnen bij 

Martha en bij Ben Hageman, die 
haar assisteerde.
Op de zaterdag, zondag en 
maandag van de bloemenda-
gen was het zover. Op het kerk-
plein stond de kraam met spul-
len waar veel mensen een kijk-
je kwamen nemen. Ook was er 
een grabbelton en konden men-
sen raden hoeveel pinda’s er in 

een pot zaten. Zelfs was er een 
optreden zaterdag van Heeren 
zeventien, een shantykoor en 
maandag traden de ‘Olling Sto-
nes’ op. Hierbij werd Johan Ol-
ling bijgestaan door Ria Iliopou-
los, beiden gitaarspelend.
Martha was aan het einde van de 
markt heel tevreden. “Het is alle-
maal geweldig gegaan. Graag wil 
ik iedereen bedanken die mee-
geholpen heeft om het zo goed 
mogelijk te laten verlopen. De 
winnaar van het raden van het 
aantal pinda’s is het echtpaar 
Terluin van de Westerweg 100. 
Zij hebben een taart gewon-
nen en kunnen bij mij aange-
ven wanneer ze de taart in ont-
vangst willen nemen.” Ook vond 
Martha het schattig dat een jon-
getje, Teun genaamd, met een 
klein portemonneetje met geld 
kwam om een spelletje wat hij 
mooi vond te kopen. Uiteinde-
lijk is de opbrengst 2700 euro en 
dat is toch een hele prestatie! Tot 
slot: wat het koor Heeren zeven-
tien betreft, die kunnen tot en 
met volgend jaar geboekt wor-
den voor optredens. Zij zullen 
het geld ook bestemmen voor de 
stichting Fietsen voor Burkina.

Campings gaan samenwerking 
aan met zwembad Waterakkers
Castricum - Kennemer Duin-
camping Geversduin in Castri-
cum en Kennemer Duincamping 
Bakkum in Castricum aan Zee 
zijn een samenwerking aange-
gaan met zwemparadijs ‘De Wa-
terakkers’ in Heemskerk. 
Gasten van de campings kun-
nen tegen sterk gereduceerd ta-
rief zwembadkaartjes, een 10-
badenkaart of een halfseizoens- 
of seizoenspas kopen en mo-
gen eveneens tegen geredu-
ceerd tarief gebruik maken van 
de vele saunamogelijkheden in 
het zwemparadijs. Met deze sa-
menwerking zijn de gasten van 
campings Geversduin en Bak-
kum verzekerd van een zwem-
faciliteit op dagen dat het weer 

wat minder is om in buitenwater 
te zwemmen. Esther van Kars-
beek, manager bij zwemparadijs 
De Waterakkers noemt de sa-
menwerking uniek: “Het gebeurt 
niet elke dag dat een camping 
en een zwembad die qua locatie 
niet naast elkaar liggen, een der-
gelijke overeenkomst aangaan. 
Zowel de managers van de cam-
pings, als die van het zwembad 
zijn zeer tevreden met het feit dat 
ze elkaar op deze manier gevon-
den hebben.”
 
De recreatieteams van bei-
de campings organiseren in het 
vakantieseizoen tal van activi-
teiten voor zowel jeugd als vol-
wassenen. Ondanks dat, zal het 

toch voorkomen dat gasten ook 
eens willen gaan zwemmen. 
Dat kan natuurlijk in de zee, die 
slechts op een korte afstand van 
de campings ligt. Wanneer het 
weer echter niet helemaal meezit 
wordt het voor de campinggas-
ten moeilijk te gaan zwemmen, 
de campings beschikken name-
lijk niet over een eigen zwem-
bad. De samenwerking met De 
Waterakkers biedt nu uitkomst. 
Het waterparadijs biedt tal van 
zwem- en saunamogelijkheden 
voor het hele gezin. 
Met name voor de gasten van de 
campings Geversduin en Bak-
kum is de samenwerking een 
duidelijke aanvulling op de ont-
spanningsmogelijkheden die 
geboden worden. Maar ook uit 
economisch oogpunt is de sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
alle partijen een aanvulling op 
hun activiteiten.

“Jammer, voorbij…”
Castricum - Voor de 300 leerlingen uit de derde klassen van het Clu-
sius College Castricum zitten de stages er weer op. Ze zijn de afgelo-
pen week uitgevlogen over vele winkels, bedrijven en instanties in Cas-
tricum en omgeving. De leerlingen zijn vele ervaringen rijker en zo le-
ren ze in week meer over zichzelf dan ze ooit uit een boek kunnen ha-
len. Een leerling verwoordde: “Jammer, voorbij...”

Castricum - Fayette Klaassen, 
Femke Dam, Elzemiek Rensen en 
Nina Enthoven uit VWO5 van het 
Bonhoeffercollege hebben de 
jury van de wiskunde A-lympia-
de versteld doen staan met een 
inventieve manier van het prak-
tisch toepassen van hun kennis 
van wiskunde-A.
Tijdens de internationale fina-
le, georganiseerd door het Freu-
denthalinstituut, lieten zij deel-
nemers uit verschillende landen 
ver achter zich met hun oplos-
sing voor een logistiek probleem 
rond het laden en lossen van 
containers in een haven.
Naast het uiterst lovende jury-

rapport konden de finalisten vrij-
dag 15 mei, vanuit Garderen, 
huiswaarts keren met een gro-
te bokaal, een medaille en een 
certificaat. Op school werden de 
winnaars nog eens extra in het 
zonnetje gezet met een lekkere 
taart en een groot applaus van 
medeleerlingen en docenten.
Het behalen van de eerste plaats 
door de meiden, een prestatie 
van groot formaat volgens de 
docenten wiskunde Warrie Rui-
ter en Henk Rautenberg, sluit 
naadloos aan bij het streven van 
het Bonhoeffercollege om meer 
meisjes te interesseren voor 
exacte vakken.

De ‘Bonhoeffermeiden’ 
behalen de eerste prijs
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Akerpop: Live muziek 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Goede muziek en 
veel gezelligheid voor jong en 
oud. Akerpop, Akersloots eni-
ge openlucht popfestival op het 
Wilhelminaplein zorgt daar in 
het weekend van zaterdag 23 en 
zondag 24 mei weer voor. 
Op zaterdag 23 mei geeft de 
Heemskerkse band Fabric op het 
Wilhelminaplein de aftrap voor 
Akerpop 2009: om 20.30 uur be-
gint daar een avond vol pop- en 
rockklassiekers. Aansluitend tre-
den in de cafés om het Wilhel-
minaplein verschillende bands of 
dj’s op. In jongerencentrum de 
Storey Club staat dj Rob T Raw 

achter de draaitafel en in bar ‘t 
Voorom treedt de band Goet-
Foud op.
Zondagmiddag 24 mei staan 
vanaf 14.30 uur de bands Moon-
dance, Blitz en Mindfield op het 
podium. De hele middag zijn er 
ook vele kinderactiviteiten. Op 
www.akerpop.nl is het hele festi-
valprogramma na te lezen.
Op zaterdag en zondag staan 
coverbands uit de regio op de 
bühne in Akersloot. 
Fabric is zoals ze het zelf zeg-
gen: ‘de nieuwe retegoede-kont-
schoppende-rock-cover-sensa-
tie uit de IJmond.’ Vijf mannen 

met een liefde voor goede mu-
ziek, die dit ook graag live wil-
len laten horen. Met nummers 
in het repertoire van onder an-
dere Queen, Supertramp en U2, 
staat Fabric garant voor een ech-
te livebelevenis.
De deels Akerslootse groep 
Moondance opent op zondag 
het Akerpopfestival. Deze swin-
gende soulpopgroep trad een 
half jaar geleden voor het eerst 
op en dat smaakte het publiek 
naar meer. Voor het eerst ge-
ven ze acte de présence op een 
openlucht popfestival.
Blitz, wereldberoemd in Akersloot 
en de IJmond, speelt dé muziek-
klassiekers uit onder andere de 
jaren ’60 en ’70. B
Thuisbasis van deze jonge rock-
coverband is Uitgeest, maar in-
middels is Mindfield ook in de 
rest van de regio een bekende 
verschijning. 
Voor kinderen is er ook veel te 
doen. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn 
er springkussens, kan men zich 
laten schminken en nog veel 
meer spelletjes. Wie de stem-
pelkaart inlevert maakt kans op 
mooie prijzen.

Akerpop wordt gedragen door 
vrijwilligers, van de bar tot aan 
het schminken. En hoewel het al 
de vierde keer is, wil de organi-
satie nog vele jaren door. 
Jongerencentrum de Storey Club, 
bar ’t Voorom en café De Vriend-
schap, allemaal gelegen aan het 
Wilhelminaplein in Akersloot, zijn 
de initiatiefnemers van Akerpop. 
Het festival wordt gesponsord 
door onder andere Novy Velze-
boer en budgetverf.nl. 

Mindfield in actie op het podium tijdens Akerpop 2007.

Informatiebijeenkomst plan-
nen terrein Duin en Bosch
Castricum - Op 2 en 11 juni om 
20.00 uur organiseert GGZ Dijk 
en Duin in het Witte Kerkje in-
formatiebijeenkomsten voor be-
langstellenden over de plan-
nen met de locatie Castricum/
Duin en Bosch. Het masterplan 
uit 2006 is, in samenspraak met 
de gemeente Castricum, verder 
uitgewerkt in een structuurvisie. 
Deze visie ligt sinds 7 mei ter in-
zage bij de gemeente. De struc-
tuurvisie locatie Duin en Bosch 
is tot stand gekomen in samen-
werking met de gemeente Castri-

cum. Belangrijke punten voor de 
herontwikkeling van het terrein 
zijn dat de zorg ruim baan krijgt 
om nieuwe huisvesting te bou-
wen voor cliënten. Dan gaat het 
om hoogwaardige huisvesting 
volgens de eisen van deze tijd. 
Inzet is om het landgoed karak-
ter te behouden en aan de mo-
numenten bijzondere aandacht 
te schenken. Voor de investerin-
gen die hiermee gemoeid zijn is 
een kostendrager gevonden in 
de vorm van woningbouw aan 
de rand van het terrein.

Eerste starterswoningen ’t Maal-
water verhuurd met korting
Regio - Sander Morsch en Mo-
nique Bolten ontvingen als eerste 
bewoners tegelijkertijd de sleu-
tel van hun nieuwe appartemen-
ten aan ‘t Maalwater. Wooncon-
sulenten Saskia Seijnen en Ria 
Hopman van Kennemer Wonen 
reikten afgelopen maandag de 
eerste negen sleutels uit. Ken-
nemer Wonen heeft op het voor-
malige sportpark, gelegen aan 
de rand van Heiloo omringd door 
bos, park en water, 80 huurap-
partementen gerealiseerd, waar-
van 45 tweekamerwoningen met 
een kortingsregeling op de huur. 
Woonconsulente Saskia Seijnen 
legt uit: “De bedoeling van het 
project is het aanbod van star-
terswoningen voor jongeren te 
vergroten. Daarom is samen met 
de gemeente Heiloo de volgen-
de leeftijdsafhankelijke kortings-
regeling tot stand gekomen. De 
korting op de huur voor jonge-

ren tot en met 22 jaar bedraagt 
100,- euro. Daarna wordt de kor-
ting elk jaar met 25,- euro ver-
minderd, vanaf 26 jaar is er geen 
recht meer op korting. Naast de-
ze korting kunnen alle jongeren 
met een laag inkomen ook nog 
voor huurtoeslag in aanmerking 
komen.
De appartementen die gebouwd 
zijn, verschillen in oppervlak-
ten en prijsklassen. Alle appar-
tementen worden naar verwach-
ting voor de zomer van 2009 op-
geleverd.
Kennemer Wonen heeft dit pro-
ject gerealiseerd samen met ge-
meente Heiloo, DP6 architec-
tuurstudio en Teerenstra Bouw 
BV. Alle appartementen zijn in-
middels verhuurd. Wanneer een 
appartement opnieuw vrijkomt, 
wordt deze aangeboden via het 
regionale woonruimteverde-
lingssysteem SVNK.

Stichting Sighet organiseert 
lentefair voor een goed doel
Heiloo - Op zondag 24 mei or-
ganiseert Stichting vrienden van 
Sighet een lentefair op het ter-
rein van GGZ Noord-Holland-
Noord in Heiloo, Kennemer-
straatweg 464. Deze fair is vrij 
toegankelijk en vindt plaats van 
11.00-17.00 uur. Ook houdt de 
stichting een loterij met prijzen, 
waarvan de gehele opbrengst in 
zijn geheel ten goede komt aan 
de projecten in Roemenie.
Er is voor een ieder wat wils, zo-
als woon- en tuinaccessoires, 

brocante, kinderkleding, dames-
kleding, workshops, sieraden, 
tassen, cadeauartikelen, fietsen, 
delicatessen, aardbei produc-
ten, honing producten, poppen-
kleding en nog veel meer. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen, een limonade koe waar ze 
zelf limonade mogen melken, 
popcorn en suikerspinnen, al-
les tegen betaling van 0,50 eu-
ro per onderdeel. Ook is er live 
muziek van de band Ouwe Jon-
gens Krentebrood. Onder het ge-

not van een hapje en een drank-
je kan men hiervan genieten. Op 
het terrein van GGZ Noord-Hol-
land-Noord (GGZ NHN) is de 
kapel na 12.00 uur opengesteld. 
In de kapel is momenteel een ex-
positie van schilderijen en beel-
den te zien. De kinderboerderij 
en de plantenkas op het terrein 
zijn ook open. Cliënten van GGZ 
NHN zijn ook aanwezig met een 
kraampje met zelfgemaakte pro-
ducten zoals vogelhuisjes, ter-
rasstoelen, houten kistjes et ce-
tera.

Stichting vrienden van Sighet
De stichting ‘Vrienden van Sig-
het’ is opgericht op 31 oktober 
1995 en is sindsdien volop bezig 
zich in te zetten voor een aantal 
projecten in het plaatsje Sighe-
tu-Marmatiei. Sighet zoals zij het 
verkort noemen ligt in de streek 
Maramures in het noorden van 
Roemenie tegen de Oekraïne 
aan. Ieder jaar gaan er twee trai-
lers met hulpgoederen naar Sig-
het. De hulpgoederen zijn be-
stemd voor onder andere tehui-
zen met verstandelijke en licha-
melijke gehandicapte kinderen, 
scholen, een bejaardentehuis, 
een rolstoelstichting en diverse 
andere kleinschalige projecten 
(www.sighet.nl).
Stichting vrienden van Sighet 
staan met een informatiekraam 
op de fair, zodat men kan zien 
wat zij allemaal doen. 

Twee verdachten aange- 
houden voor straatroof
Castricum - Een 17-jarig meis-
je uit Velserbroek en een 16-jari-
ge jongen uit Castricum zijn res-
pectievelijk woensdag 13 mei en 
donderdag 14 mei aangehou-
den voor de beroving van een 
vrouw op maandag 30 maart. De 
vrouw fietste om 21.30 uur over 
een voetpad in Hoorn. Zij werd 
door een jongen en een meisje 
tegengehouden en moest onder 
bedreiging van een mes haar tas 
afgeven. Zij gaf deze uiteindelijk 
af, nadat ze door het mes licht 

was verwond. De tas werd later 
in de directe omgeving terugge-
vonden. Er werd die dag later die 
dag een poging gedaan om geld 
op te nemen. Echter zonder re-
sultaat omdat er geen pincode 
bij was. Na het tonen van de fo-
to’s van de pinpoging in diver-
se media, kwamen er een aantal 
tips binnen. De verdachten kon-
den afgelopen week aangehou-
den worden. Zij zijn vrijdag voor-
geleid aan de rechter-commis-
saris.
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Nieuwe manier van autowassen 
bij Indoor Carwash Castricum

Castricum - Je eigen auto was-
sen voor de deur lijkt wel niet 
meer ‘in’ te zijn. Steeds meer 
mensen laten hun auto wassen. 
Het scheelt tijd en bovendien is 
het voor het behoud van de lak 
beter. Indoor Carwash Castricum 
naast Kwik-Fit aan de Soomer-
wegh 1a is een nieuw bedrijf, dat 
voorzichtig startte op 3 februari. 
Vanaf heden draait het bedrijf op 
volle toeren. 
 
De Indoor Carwash is een fa-
miliebedrijf. Kees Commandeur 
startte twintig jaar geleden in Be-
verwijk, waar deze nieuwe ma-
nier van autowassen een groot 

succes is. Bijna zes jaar geleden 
volgde Alkmaar. Daar worden bij 
mooi weer meer dan 200 auto’s 
per dag gewassen. Zoon Martijn 
Commandeur is technisch direc-
teur van alle drie vestigingen. 
Compagnon Aad Kok is com-
mercieel directeur van Alkmaar 
en Castricum. Zoon Pieter Com-
mandeur is communicatiemana-
ger van alle vestigingen.
 
Nooit wachten
Bij Indoor Carwash Castricum 
krijg je te maken met een ande-
re manier van wassen. Ten eer-
ste kan je in je auto blijven zit-
ten. Je hoeft je rem niet aan te 

trekken, zoals bij rollovers. Jouw 
auto wordt over een kettingbaan 
van 35 meter getrokken. Je hoeft 
nooit te wachten, want door de-
ze lengte kunnen er zeven auto’s 
tegelijk worden gewassen. Er zijn 
zaterdag twee medewerkers en 
op andere dagen is er één me-
dewerker. Die doen eerst de an-
tenne naar beneden en kijken of 
er ook hardnekkige vlekken op 
de auto zitten, zoals de vaak zure 
vogelpoep, die bij verwaarlozing 
de lak aantast, vliegjes en ande-
re ongerechtigheden. Deze wor-
den met een speciaal voorreini-
gingsmiddel verwijderd en met 
een extra hoge druk met veel 
water afgespoeld. Daar de ma-
chines niet altijd goed de achter-
kant van de auto kunnen reini-
gen, wordt door de medewerker 
ook de achterkant van de auto 
met water schoon gespoten. 
 
Vervolgens wordt het voertuig 
over de kettingbaan getrokken. 
Er wordt shampoo op gespo-
ten, de auto gaat door een hoge-
drukboog en dan volgt het was-
proces. Hierbij moet worden ver-
meld, dat dit Indoor Carwash 
Castricum zo bijzonder maakt. 
Geen borstels, zoals bij rollovers 
maar lange slierten geschuimd 
polyethyleen (een soort foam) 
verwijderen vuil grondig maar 
heel zacht. Daardoor blijft de lak 
mooi en glanzend. Wie zijn au-
to wil waxen krijgt te maken met 

rode lappen, die de wax er in 
poetsen. Daarna volgt de spoe-
ling en wordt de auto met blau-
we lange lappen en lucht ge-
droogd. Wie zijn auto van binnen 
met een stofzuiger wil reinigen, 
kan dat gratis doen. Buiten staan 
elf grote stofzuigers in het gelid.
  
Milieuvriendelijk
Er is heel wat aan vooraf gegaan 
voordat de Indoor Carwash in 
Castricum kon starten. Maar er 
is aan alle eisen voor de milieu-
vergunningen voldaan. Zo heb-
ben de shampoos en reinigings-
middelen een milieukeur. Naar 
aanleiding van  protest tegen 
te veel geluidshinder is er aan 
de achterkant van de wasstraat 
een nieuwe elektrische deur ge-
komen, die men na het uitrijden 
onmiddellijk weer sluit. Het is een 
milieuvriendelijk bedrijf, want 

men heeft een eigen waterbron 
gegraven. Per wasbeurt wordt er 
300 liter water gebruikt. Maar In-
door Carwash gebruikt geen lei-
dingwater, maar bronwater, wat 
zelfs na de wassing wordt ge-
recycled. Er wordt met kalkvrij 
water gewassen, zodat er geen 
witte vlekken op de auto achter 
blijven.  Er zijn vier programma’s: 
1) Standaard (wassen en dro-
gen); 2) Wax (wassen, drogen en 
wax; 3) Polish (wassen, drogen, 
bodemreiniging en polish wax) 
en tenslotte de superbehande-
ling Super Bubble Polish (de 
poetsbeurt in de wasstraat). Bij 
alle programma’s worden de vel-
gen gereinigd.  Met een speciale 
waspas met prijzen vanaf 50 eu-
ro krijgt men een bonuskorting. 
Voor verdere informatie zie de 
website: www.indoorcarwash.nl. 
(Marga Wiersma)

Het nieuwe bedrijf Indoor Carwash Castricum bevindt zich rechts van 
Kwik-Fit aan de Soomerwegh 1a.

De extra service van Indoor Carwash Castricum: het verwijderen van 
hardnekkige vlekken.

Nieuw programmaboekje Plusactiviteiten
Castricum - Het programma-
boekje Plusactiviteiten 2009-
2010 wordt op 27 mei huis-aan-
huis bezorgd in de gemeenten 
Castricum, Limmen, Akersloot, 
Heiloo, Egmond, Uitgeest, 
Heemskerk en Beverwijk.
Het cursusboekje bevat een 
breed cursusaanbod voor jong 
en oud: computerlessen (inter-
net, Word, Excel, website, typen), 
talen, creativiteit, educatie, ge-
zondheid, hobby, koken, muziek, 
sport, lezingen en workshops. 
Digitale fotografie is uitgebreid 
met de workshop uitleg digita-
le camera. Hierdoor leert men de 
mogelijkheden van de camera 
beter gebruiken en toepassen.
Met het uitgebreide talenaanbod 
kan men de talenkennis uitbrei-
den door het leren van een nieu-
we taal of opfriscursussen en 
conversatielessen. Of men kan 
in een korte vakantiecursus de 
taal van het vakantieland leren 
toepassen.
Bangers & Mash geven in Ier-
se ballades een muziekaal beeld 
van Ierland tijdens de thema-
avond Ierland. 
Diverse schrijfcursussen (levens-
verhalen-, kinderboek- en co-
lumns) bieden een ruime keuze 
als men met pen en papier aan 
de slag wil gaan.
Men kan kiezen uit een divers 

aanbod kookcursussen - de Ita-
liaanse, Franse, Japanse en me-
diterrane keuken zijn zeer sma-
kelijk. 
Leerzaam en nuttig zijn de cur-
sussen belastingaangifte (maart 
2010) en eigen zaak.
Op creatief gebied is het aan-
bod groot: Een echt zilveren ring 
maakt men van zilverklei. Men 
kan originele glaskralen maken 
om een moderne ketting te ma-
ken. Of men gaat zijde schilde-
ren, textielkunst voor iedereen. 
Bij mozaïeken met glas maakt 
men een originele lamp en met 
de Tiffany-techniek kan men 
raamdecoraties maken. Illumine-
ren is letters verfraaien met kleu-
ren en goudverguldsel. In diver-
se workshops kan men Chinees 
schilderen, Japans papier ma-
ken, mozaïeken, vilten, bloem- 
en tuindecoraties, kettingen ma-
ken. Daarnaast diverse creatieve 
cursussen tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, glas-in-lood, foto-
grafie en videofilmen.
Make-up en uitstraling leert de 
basistechnieken om stralend 
voor de dag komen en in me-
tamorfose leert men zich stijlvol 
kleden op basis van persoonlij-
ke kenmerken. De cursus haar-
knippen leert men leuke kapsels 
knippen.
Goed toepasbare kennis doet 

men op in de praktische cursus-
sen zoals fietsonderhoud, meu-
belstofferen, vaarbewijs, snoeien 
en tuinonderhoud. Om de wo-
ning prettig in te richten geeft 
wonen en interieur bruikbare 
tips. Sterrenkunde laat kennis-
maken met de intrigerende we-
reld van het zonnestelsel. 
Onder Educatief vindt men inte-
ressante cursussen zoals neuro 
linguïstisch programmeren, de 
gordontrainingen helemaal je-
zelf en effectief omgaan met kin-
deren, persoonlijke ontwikkeling, 
spirituele ontwikkeling, astrolo-
gie, tarot, mensenkennis, psy-
chologie, filosofie enzovoort.
Men kan het programmaboekje 
halen bij de bibliotheken van bo-
vengenoemde gemeenten, boek-
handel Laan in Castricum en het 
kantoor Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege. Het cursus-
aanbod staat op de vernieuwde 
website www.plusactiviteiten.nl.
Op 30 augustus organiseert de 
Plusactiviteiten in het Bonhoef-
fercollege, Pieter Kieftstraat 20 
een open dag van 11.00-14.00 
uur. Belangstellenden kunnen 
daar de docenten persoonlijk 
over de cursus spreken en zij la-
ten zien wat zij gaan bieden. In-
formatie: 0251-671837 maandag 
tot en met vrijdag 11.00-16.30 
uur. 

Gouden Dagen van start 
met Gouden Dagen TV
Castricum - Op 26 mei start 
woonzorgcentrum de Boogaert 
van ViVa! Zorggroep met een 
uniek initiatief: Gouden Dagen. 
Gouden Dagen zijn jaarlijks drie 
bijzondere dagjes uit voor elke 
bewoner van de Boogaert. El-
ke bewoner krijgt drie vouchers: 
voor een dagje Retour naar vroe-
ger (herbeleving), een dagje Uit 
(entertainment) en een dagje 
Nog nooit gedaan (nieuwe erva-
ringen). 
De ouderen wisselen de vou-
chers in voor een breed aanbod 
aan ‘dagjes’. Zo kiest iedereen 
het uitje dat het beste bij hem of 
haar past. Ook tachtigplussers 
die in de buurt van de Boogaert 
wonen, kunnen zich voor de vou-
chers aanmelden.
Op dinsdag 26 mei, 14.30 uur 
vindt in de recreatiezaal van de 
Boogaert de aftrap plaats van 
Gouden Dagen. Televisieper-
soonlijkheid Han Peekel opent 
dan een mini-expositie over zes-
tig jaar televisiegeschiedenis. 
Deze is te bezichtigen tot en met 
9 juni. Tijdens de tentoonstelling 
kunnen bewoners op een formu-
lier invullen welke televisiefrag-
menten zij graag nog eens zou-
den willen zien en waarom. Op 

9 juni wordt Gouden Dagen TV 
afgesloten met een nostalgische 
televisiemiddag. Helemaal op 
maat gemaakt voor de bewoners 
van de Boogaert, met hun eigen 
favoriete fragmenten. Han Pee-
kel kondigt de fragmenten aan 
en vertelt waarom ze zo bijzon-
der voor iemand waren. Dat le-
vert een programma op vol her-
kenbare televisiemomenten en 
ontroerende of juist hilarische 
persoonlijke herinneringen.
Gouden Dagen is een landelijk 
initiatief van de vermogensfond-
sen Stichting Roomsch Catholijk 
Oude Armen Kantoor (RCOAK) 
en Fonds Sluyterman van Loo. Zij 
willen iets doen aan het groeien-
de probleem van eenzaamheid 
onder ouderen. Volgens onder-
zoek zijn er in 2010 1,5 miljoen 
eenzame ouderen. Een kwart 
van de ouderen zou er graag va-
ker uit willen. Om Gouden Da-
gen voor ouderen in Castricum 
te kunnen betalen, is het Gou-
den Dagen Fonds de Boogaert 
opgericht. 
Het fonds is op dit moment bezig 
om Gouden Vrienden (grote ge-
vers), donateurs en sponsors te 
werven. Kijk op www.goudenda-
gen.nl voor meer informatie.
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Open dag FC Castricum
Castricum - FC Castricum houdt 
op woensdagmiddag 27 mei een 
open trainingsdag. Onder leiding 
van hoofd jeugdopleidingen Rob 
Kramer (foto) en zijn uitgebreide 
trainingsstaf wordt de jeugd ge-
trakteerd op een onvergetelijke 
voetbalmiddag. Iedereen is wel-
kom en kan zich op woensdag-
middag aanmelden in de kantine 

of vooraf bij jeugdvoorzitter Louis 
van Duivenvoorde, tel. 659547. 
Het komend seizoen start men 
met elf, misschien wel twaalf of 
nog meer F-teams. Het program-
ma is alsvolgt: 13.30 - 14.30 uur 
kinderen geboren in 2003/04, 
14.45 - 15.45 uur kinderen ge-
boren in 2001/02, 16.00 - 17.00 
uur kinderen geboren in 2000 en 

Piet Levering clubkampioen
Limmen - Onder de vleugels 
van SWOL, Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen, zijn dinsdag 12 
mei de ‘Vredeburg clubkampi-
oenschappen’ biljarten gehou-
den. Op drie onderdelen is als 
afsluiting van de competitie om 
de prijzen gestreden.
In het biljartpaleis in de Vrede-
burg mocht Piet Levering zich 
clubkampioen noemen na winst 
in finale tegen Piet Kaandorp.  
Nico Mooij behaalde een der-
de  plaats
De drie beste ‘driebanders’ van 
dit seizoen mochten ook aantre-
den voor de eindstrijd en de prij-

zen onderling verdelen. Winnaar 
was Jan Levering.
In de eindstrijd om de ‘Harry Le-
vering bokaal’ mocht winnaar 
Hans Vermast naast de wissel-
bokaal, een prijs van 50 euro 
ontvangen, beschikbaar gesteld 
door autobedrijf Harry Levering 
uit Limmen.
Van mei tot september is in de 
Vredeburg de biljartzaal geopend 
op maandagmiddag, woensdag-
middag en vrijdagmiddag, voor 
50 plussers uit Limmen.
Vanaf september alle middagen 
vanaf 13.00  uur. Toegang 1 euro 
inclusief koffie. 

Beachevent bij Meervogels
Akersloot - Langzamerhand 
wordt het buiten wat warmer, 
en dan begint natuurlijk ook 
het strand te trekken. Nog voor 
de zomervakantie, en wel op 
zaterdag 13 en zondag 14 ju-
ni, kan men beachvolleybal-
len in Akersloot. Handbalver-
eniging Meervogels organiseert 
dan haar jaarlijkse beachevent, 

waarbij volleybalteams en voet-
volleyteams het onderling tegen 
elkaar opnemen in een recrea-
tieve sfeer. 
Vele teams hebben zich al inge-
schreven, maar er is nog ruim-
te voor enige teams; dus ga naar 
www.meervogels60.nl en geef 
het team op. De inschrijving ein-
digt op 1 juni.

Biljartvereniging WIK

Wim van Duin spek-
koper in vierde partij
Castricum - Elke week is er in 
de driebandencompetitie wel 
weer een ander die zich pro-
fileert. Dinsdagavond was dat 
voorbehouden aan Wim van 
Duin. Hij staat voor maar zeven 
caramboles, maar het werden er 
dertien. Met negentien punten 
steeg Wim van de twaalfde naar 
de zesde plaats. 
Tegenstander Hans Kooyman 
pakte ook zijn graantje mee en 
scoorde met twaalf caramboles 
twaalf punten.
Gert Lute deed het met een dub-
bele partij beter dan vorige week. 
Twee maal elf punten voor de 24 
en 25 caramboles was een knap-
pe verdienste. Wim Baltus krik-
te zijn actuele moyenne op van 
0.456 naar 0.604, door een beste 
partij op tafel te leggen van 0.700 
voor 28 caramboles. Met vijftien 

punten erbij, handhaaft Wim zich 
op een stevige tweede plaats.
Kees Baars speelde nu pas zijn 
eerste partij, maar deed het ge-
lijk goed met 26 caramboles. 
Een goeie start van twaalf pun-
ten voor een moyenne van 0.650. 
Jaap Frans die vorige week zo 
schitterde, hield het bescheiden 
met tien punten. De zeven ca-
ramboles van Jan Plug waren 
twaalf punten waard, waarmee 
Jan goed blijft meedraaien. Een 
extra punt voor Peter Vos en Jan 
Kamp die zeker nog wel meer 
van zich zullen laten horen. De 
tien basispunten waren voor Piet 
Liefting en Jan Martens.
De drie best geklasseerden uit 
de eerste voorronde van het 
‘Open-WIK Driebandentoernooi’ 
zijn: Rinus Sprenkeling, C. van 
Weert en Wim Baltus. .

Dartteam de Stiefel kampioen
Castricum - De laatste wedstrijd 
van het seizoen speelde de Stie-
fel in Zandvoort tegen de High-
landers en er moesten drie pun-
ten gepakt worden om het kam-
pioensschap binnen te halen. 
De absolute kopman dit jaar, Roy 
van Bilderbeek, opende de sin-
gles en speelde een prima wed-
strijd. De eerste leg werd gewon-
nen met een 13-darter en daar-
na werd met hoge scores een 0-

3 overwinning binnengehaald 
en dus de 0-1 voorsprong. Paul 
Steenbrink had het een stuk las-
tiger maar het was knap om na 
een 2-0 achterstand in legs, de 
partij toch nog met 2-3 te win-
nen en was de 0-2 een feit en 
konden de mannen uit Castri-
cum het nu al in de singles af-
maken.
Die eer was toebedeeld aan Tom 
de Vries en die partij werd 

Limmen D3 kampioen
Limmen - Limmen D3 is kampioen. Zij deden dit door niet te spelen, 
vandaar dat ze niet in voetbal tenue staan. Na zaterdag stonden ze bo-
venaan met 25 punten uit 10 wedstrijden, maar konden nog ingehaald 
worden door ADO D6. ADO moest dan nog wel hun laatste wedstrijd 
tegen Castricum D2 winnen. Zij speelden deze wedstrijd donderdag-
avond en werden door het complete elftal van Limmen nauwlettend 
gevolgd. Groot was de opluchting toen Castricum de 1-0 scoorde en 
groot was de vreugde toen bij het eindsignaal Castricum met 2-0 ge-
wonnen had, waardoor Limmen D3 dus kampioen werd.

Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels gaat verder in de 
nacompetitie na de schitterende 
7-0 winst op OFC. 
De Akersloters waren vanaf de 
eerste minuut de sterkste. Door 
Broerse werd de score geopend. 
Nog voor de pauze was door 
treffers van Pepping en een ei-
gen doelpunt het duel al beslist. 
Na de pauze werd OFC op alle 
fronten overtroeft. Meervogels 
bleef aanvallen en wist nog vier 
keer te scoren. De treffers kwa-
men op naam van Terluin, Blok-
ker (2x) en Broerse. 
Meervogels moet het op He-
melsvaartsdag opnemen in de 
hoofdstad tegen SV Kadoelen. 
Twee dagen later is in Akersloot 
de return. 

Meervogels 
knalt er op los

Castricum - De wedstrijd tus-
sen Red Stars Vitesse en Bears 
is zondag afgelast. Vanwege de 
overvloedige regenval van za-
terdagavond en -nacht was het 
veld aan de Puikman onbespeel-
baar. 
Wanneer de wedstrijd tussen de 
Castricumse honkballers en de 
koploper wordt ingehaald, is nog 
niet bekend. 
Red Stars speelt deze zondag 
om 14.00 uur thuis tegen Flying 
Petrels.

Duel Red Stars met 
koploper afgelast

Samurais toch weer de beste
Castricum - Na een fantastische 
zaterdag moest zondag eerst 
veel hemelwater worden over-
wonnen om de wedstrijden te 
spelen en te zien. CAS RC strui-
kelde in een vroeg waterballet en 
kon later weer niet winnen van 
de Millfield Old Boys. De Kooga 
Wailers en de Dutch Rugby Vete-
rans namen de supporters over. 
De combi van Alkmaar en Castri-
cum bleek succesvol, maar in de 
halve finale kon geen revanche 
genomen worden op de Marau-
ders, winnaars van vorig jaar. 
Deze keer verloren ze echter in 
de finale van de Wooden Spoon, 
verreweg het sterkste veteranen-
team van dit toernooi.

De Wailers hadden grote plan-
nen dit jaar en zagen de doel-
stelling steeds dichter naderen. 
In de kwartfinale werd Millfield 
(dat CAS RC uitschakelde) ver-
slagen en in de halve finale bleek 
het Russische Yug niet lang ge-

noeg tegenstand te kunnen bie-
den. Het kwam uit op een finale 
tegen de Samurais, die dolgraag 
voor de vijfde opeenvolgende 
keer het toernooi wilden win-
nen. Het werd spannend, maar 
de Wailers misten twee conver-
sies en die bleken uiteindelijk 
het verschil. De Samurais boek-
ten hun zevende titel in totaal, 
na overwinningen op Mel’s Exi-
les (met Serevi), de Stoned Pups 
en Kooga Wailers.
Komende zaterdag spelen de 
jeugdteams in het Nationale Se-
vens in Amsterdam. Zowel de 
cubs, junioren als de Colts strij-
den dan om de landtitel in de Se-
vens discipline. Vooral de Colts 
willen hun seizoen nog bekro-
nen met een kampioenschap en 
daarmee de verloren finale tegen 
Den Haag wegpoetsen uit het 
geheugen. Uiteraard kan men 
de verrichtingen van deze teams 
aanschouwen. De toegang tot 
het stadion is gratis.

Castricum - Zaterdag 16 mei 
werd voor de 18e keer gestreden 
om de bokaal die nog in handen 
was van H. Lammers uit Heems-
kerk. De winnaar van vorig jaar 
kon ditmaal geen potten breken 
en lag er na de poulewedstrijden 
al uit. 
Andere buitenstaanders deden 
het wel goed. Schoorlnaar Riet-
veld, Bergenaar Admiraal en 
Alkmaarder Beentjes schaar-
den zich bij de laatste acht even-
als Heemskerker Looyenga en 
de plaatsgenoten H. Veldt, Cris 
Schaft en C. Baars. Admiraal 
ging als eerste onderuit tegen 
Baars en ook Looyenga moest 
zijn meerdere erkennen in Riet-
veld. 
Beentjes plaatste zich voor de 
finale door Schaft met een ca-
rambole verschil te verslaan en 
kwam tegenover Baars te staan 
die Rietveld het nakijken had ge-
geven. De kapper uit Alkmaar 
liet er geen twijfel over bestaan 
wie de sterkste was en versloeg 
zijn opponent met ruime cijfers. 
Die mag de beker voor een jaar 
mee naar Alkmaar nemen waar 
die ongetwijfeld in zijn zaak een 
mooi plekje zal krijgen.

Tien over rood 
beker naar 
Alkmaar
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VIOS turnsters vallen in 
de prijzen in de Walvis
Castricum - Op 9 mei hebben 
de selectieturnsters van VIOS 
toestelkampioenschappen ge-
had in sporthal de Walvis in Be-
verwijk. Iedere turnster mocht 
op haar twee favoriete toestellen 
uitkomen en per toestel waren er 
medailles te verdelen.

In de categorie jeugd niveau 9 
turnden Lisa Beentjes en Bonnie 

Brakenhoff op sprong. Lisa won 
goud met twee prachtige spron-
gen en ook Bonnie liet goede 
sprongen zien wat haar brons 
opleverde. Anna de Boer turnde 
goede oefeningen op balk (vijf-
de) en vloer (tiende).
Bij de instap niveau 12 turn-
de Alyssia Böger op brug en 
sprong. Zij werd met maar liefst 
9.0 eerste op sprong en met 8.45 

Jongens B2 MHCC 
strijden tot laatste minuut
Castricum  - Wat een finale af-
gelopen zaterdag in Castricum. 
Voor de jongens B2 van MHCC 
was nog alles mogelijk. Nadat 
zij het gehele seizoen aan kop 
hadden gestaan, sloeg vorige 
week het noodlot toe. Zij verlo-
ren een uitwedstrijd en zakten 
naar de tweede plaats. De direc-
te concurrent, Bennebroek, won 
wel en nam zo de koppositie in 
de poule over. Voor aanvang van 
de wedstrijd had Bennebroek 31 
punten, Castricum 29 en Kraai-
en 28. En, spannender kon het 
slot van de competitie niet zijn: 
Castricum kreeg Bennebroek op 
bezoek, er was dus nog van al-
les mogelijk. Castricum deed 
wat er verwacht werd en open-
de de score: 1-0. Bennebroek 
werd wakker geschud en maak-
te nog ruim voor rust de gelijk-
maker. De tweede helft beloof-
de een waar spektakel te wor-
den. Gespannen begonnen bei-
de teams aan een zinderend ver-
volg van de wedstrijd. Nu nam 
Bennebroek het initiatief wat 
uitmondde in een doelpunt: 1-
2. De coach van Castricum wist 
dat een gelijkspel of verlies geen 
optie was en nam veel risico’s. 
Aangemoedigd door de vele toe-
schouwers schakelden de jon-
gens op naar de hoogste ver-
snelling. Een versnelling waar de 
tegenstander geen antwoord op 

had en de gelijkmaker was een 
feit. De adrenaline gierde ieder-
een door lijf en leden. Benne-
broek had immers aan een ge-
lijkspel genoeg om kampioen te 
worden, Castricum moest win-
nen. Er werd volop gewisseld om 
de jongens telkens even rust te 
gunnen om zo weer ‘vers’ verder 
te kunnen spelen. Er volgde een 
doorbraak van Castricum en het 
was 3-2, dacht iedereen. Helaas 
voor de fans werd het doelpunt 
afgekeurd. Er was nu echter wel 
bewezen dat Castricum wel de-
gelijk in staat was te scoren en 
ze gingen ervoor. Niet veel later 
beging Bennebroek een dusda-
nige overtreding dat een strafbal 
volgde. De speler leed gelukkig 
niet aan het Nederlands voetbal-
elftalsyndroom en knalde koel-
bloedig de bal in het doel. Nu 
was het wel 3-2. Deze stand brak 
het moraal van Bennebroek. Ze 
kwamen niet meer aan de bal. In 
een laatste stuiptrekking slaag-
de Castricum er zelfs nog in om 
de stand te vergroten naar 4-2. 
Wat een emoties braken er los 
toen het eindsignaal geklonken 
had: lachen en vreugdetranen bij 
Castricum, boosheid, frustratie 
en tranen van verdriet bij Benne-
broek. De jongens van Castricum 
werden gehuldigd met bloemen, 
de champagne werd ontkurkt en 
er werd nog lang doorgefeest.

TC Bakkum 1 met overmacht kampioen
Castricum - Met grote over-
macht is het tennisteam TC Bak-
kum 1 gemengd tot en met 17 
jaar kampioen geworden van de 
voorjaarscompetitie tweede klas-
se op zaterdag. 

Met 33 winstpartijen en slechts 
drie verloren wedstrijden wer-
den zij afgelopen zaterdag met 
grote overtuiging eerste en lie-
ten de andere clubs ver achter 
zich. 
Zaterdag 16 mei moest het 
team uit tegen naaste concur-
rent Langedijk. Met zes pun-
ten voorsprong had TC Bakkum 
1 aan een gewonnen wedstrijd 
genoeg om het kampioenschap 
veilig te stellen. 
Langedijk werd uiteindelijk met 
5-1 verslagen en het team van 

Bakkum bestaande uit Anabel 
Toledo, Jessemijne Berg, Nic-
ky Nooij, Arsen Cobelens, Auke 
Pauzenga en Marc Kemner kon-
den met het kampioenschap te-

rug naar huis, waar ze bij het 
clubhuis TC Bakkum opgewacht 
werden door ouders en familie 
met gebak om het kampioen-
schap te vieren.

op brug werd zij vijfde.
Manouk Rodenburg en Eveli-
ne van der Meer turnden bij de 
junioren niveau 9. Beide dames 
turnden op brug en werden ze-
vende en tiende. Manouk deed 
ook sprong en greep met een 
vierde plek net naast de medail-
les. Eveline turnde op balk en 
werd vijfde.
Nina Koene en Eva Kalshoven 
turnden bij de pupillen I niveau 
10 erg goed op brug en sprong. 
Eva won het goud op sprong en 
werd derde op brug en Nina won 
goud op brug en werd tweede 
op sprong. Zeer goede presta-
ties dus.
Judith Meijer, Doris Brakenhoff 
en Denise Meuldijk turnden bij 
de pupillen II niveau 10. Judith 
deed mee op sprong en brug 
en werd twee keer zevende. Do-
ris turnde naar de vierde plek 
op sprong en werd zevende op 
vloer. Denise werd vierde op de 
brug en op de balk.
Bij de senioren niveau 6 turn-
den Nathalie Louter en Marlous 
de Bruijne. Nathalie werd vierde 
op sprong en zesde op vloer en 
Marlous werd zesde op balk en 
vijfde op vloer.
Al deze meisjes turnen op 7 ju-
ni hun onderlinge wedstrijden in 
de Eerste Groenelaan. Publiek is  
van harte welkom. Voor meer in-
fo zie www.vios23.nl.

Eenvoudige zege van 
Helios op hekkensluiter
Castricum - Helios heeft de 
thuiswedstrijd tegen het zeer 
zwakke DTS uit Enkhuizen zon-
der al teveel moeite winnend af-
gesloten. Eindelijk lukte het de 
korfballers weer eens om twee 
punten binnen te halen. Bij een 
nieuwe nederlaag zou de ploeg 
angstvallig dicht in de buurt van 
de degradatieplekken komen. 
Met de degelijke overwinning 
van afgelopen zaterdag is dit ge-
vaar voorlopig afgewend. 
De wedstrijd tegen DTS was 

geen enkel moment spannend. 
Helios kwam al snel op een 1-0 
voorsprong. Vlak na dit doelpunt 
maakten de Enkhuizenaren ge-
lijk, 1-1, maar dit bleek achter-
af het enige doelpunt dat DTS 
in de eerste helft maakte. Heli-
os bleef er lustig op los scoren 
en ging rusten met een 9-1 voor-
sprong. In de tweede helft waren 
er genoeg mooie aanvallen van 
Helios, maar haperde de afron-
ding waardoor er tenslotte een 
13-3 eindstand op het score-

bord verscheen. De coach, Mi-
chiel van Halderen, en de spe-
lers waren desalniettemin zeer 
tevreden over de wedstrijd. De 
opdrachten waarmee het team 
door de coach het veld in werd 
gestuurd, werden beter uitge-
voerd. De vraag is of deze wed-
strijd een incident was of het 
begin van een herstel. Het ant-
woord op deze vraag mogen de 
spelers volgende week zondag 
zelf geven. Dan komt de koplo-
per, Swift uit Amsterdam, op be-
zoek. Een mooie gelegenheid 
voor de Castricumse korfballers 
om te laten zien wat zij werke-
lijk waard zijn. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur op sportpark 
Noord End.

Castricum - Echte waterratten 
houden ‘2Board’ in de gaten. Zij 
zijn onderdeel van ‘De Jongens 
uit Schoorl’ en organiseren aller-
lei zomeractiviteiten, zoals sur-
flessen en surf & beach kam-
pen. 
Al jaren worden de Quiksilver 
surf ’n beach kampen voor kids 
georganiseerd. Wegens groot 
succes nu ook in Castricum van 
20 tot en met 24 juli. De kampen 
bestaan uit vijf dagen van 10.00 
tot 16.00 uur. Er zijn twee groe-
pen: van 8 tot 12 jaar en van 13 
tot 16 jaar. 

Een week lang kun je golfsurfen, 
raften, korren en andere bea-
chactiviteiten ondernemen. Ie-
dereen wordt in een week op-
geleid tot een echte surfer met 
behulp van theorie op het strand 
en praktijk in de Noordzee. Aan 
het eind van de week kun je mis-
schien al een vette floater ma-
ken op de golf! De surflessen 
worden gegeven door instruc-
teurs die een internationale life-
guard & surfcoach opleiding 
hebben gevolgd. Wil je meer in-
formatie of inschrijven, kijk dan 
op www.2board.nl.

Golfsurfen in Castricum
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Akersloot - De jongste rijder 
uit het MX Team Akersloot do-
mineerde tijdens de goed ge-
organiseerde MON-wedstrijd 
in Schaijk. Doordat dit pas de 
tweede wedstrijd van Jaimie was 
bij de MON mocht hij als voor-
laatste naar het starthek rijden. 
Evengoed een mooi plaatsje uit-
gekozen, helemaal aan de bin-
nenkant.
Jimie pakte een superstart en 
meteen op kop rijdend reed hij 
gedurende de wedstrijd stevig 
door en eindigde met een gro-
te voorsprong op nummer 2. De 

Jaimie van Sikkelerus
wint in Schaijk

CSV Dames 1 wint weer
Castricum - CSV Dames 1 had 
onlangs de één na laatste veld-
wedstrijd voor de zomer. Het was 
een uitwedstrijd tegen Niedorp 
met wie CSV de derde plaats 
deelde. Op voorhand dus een 
spannende wedstrijd. Het ver-
leden heeft dit ook uitgewezen, 
maar CSV weet meestal wel de 
punten te pakken. Niedorp had 
echter versterking gehaald, in de 
vorm van een boomlange speel-
ster, waardoor de resultaten van 
de afgelopen weken op zijn minst 
opzienbarend zijn. CSV is echter 
zo goed als compleet en na een 
regenachtig begin van de dag 
was de lucht ook opgeklaard. Al-
le ingrediënten voor een mooie 
en spannende wedstrijd waren 
dus aanwezig. Na wat opstart-
problemen opende Linda Min de 
score voor CSV, waarna het lange 
tijd gelijk opgaat. Aan beide kan-
ten was wat pech en werd de lat/
paal vaak gevonden. Maar mis-
schien keek Aniek Graas ze er 
ook gewoon uit. Richting de rust 
wist CSV twee punten verschil te 
pakken en dit ook vast te hou-
den, 6-8. Donkere wolken dre-
ven over, maar gaan CSV hope-
lijk letterlijk en figuurlijk voorbij. 
Vorige week ging dit niet hele-
maal goed, maar deze week wist 
CSV de lijn prima door te zetten. 
Mede door de uitblinkende lin-
kerkant van Carla Korrel en Lotte 
Kluft die gezamenlijk de helft van 

de doelpunten voor hun rekenin-
gen namen. Dit was ook de ver-
dienste van de rest van het team, 
wat ook te zien was in de verde-
ling van de andere doelpunten 
over bijna het gehele team. In de 
verdediging stond CSV als een 
huis waardoor de stoorspeel-
sters, Petri Koopman en Sven-
ja Gijzen, gezamenlijk met Linda 
Min de boomlange speelster van 
Niedorp goed af konden stop-
pen en de bal veel konden on-
derscheppen. 
De kracht van het CSV was dat 
ze er met zijn allen goed voor 
gingen en er geluisterd werd 
naar de aanwijzingen van de 
kant van Roel Pettinga. Waardoor 
CSV ook niet in paniek raakte 
naar het einde van de wedstrijd 
toe wanneer Niedorp toch weer 
iets dichter bij kwam en de eind-
stand uiteindelijk op 14-18 werd 
gezet. 
Volgende week de laatste wed-
strijd, thuis tegen Westfrie-
zen, die tweede in de competi-
tie staan. Een team waar CSV al-
tijd moeite mee heeft, maar wie 
weet. Het belooft sowieso een 
mooie handbalmiddag te wor-
den aangezien ook het combina-
tieteam van Foresters/CSV1 (da-
mes) thuis speelt en mede door 
een overwinning van vandaag 
volgende week zo goed als ze-
ker het kampioensschap binnen 
gaat halen.

Sponsorfietstocht voor 
ziekte van Duchenne
Regio - De ziekte van Duchen-
ne is een aangeboren en erfelij-
ke aandoening van de spieren, 
die helaas ongeneeslijk is. De 
aandoening komt bijna alleen 
bij jongens voor en ongeveer 1 
op de 4.000 jongens heeft het. Er 
wordt veel onderzoek naar ge-
daan en daar is geld voor nodig. 
In Heliomare worden jongeren 
met Duchenne begeleid. Twee 
sportieve medewerkers van He-
liomare, de Castricumse Marina 
en Marank uit Uitgeest trekken 
zich het lot van de jongeren niet 
alleen professioneel aan in hun 
dagelijkse werk. Zij gaan zich 
nu ook in hun vrije tijd inzetten 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek. 
In Heliomare worden jongeren 

en volwassenen die lijden aan 
Duchenne ondersteund. Helio-
mare is onder andere gespecia-
liseerd in het bieden van licha-
melijke ondersteuning en hulp-
middelen bij spieraandoeningen.  
Tijdens hun werkzaamheden als 
fysiotherapeut en bewegings-
agoog hebben Marina Haak en 
Marank Elfrink regelmatig con-
tact met kinderen met Duchen-
ne en hun ouders. Tijdens een 
mountainbiketocht in Egmond 
met collega’s ontstond het idee 
om op een sportieve manier een 
extra bijdrage voor Duchenne te 
leveren. Marank en Marina heb-
ben zich opgegeven voor de Du-
chenne Heroes-mountainbike-
tocht. De route bestaat uit zeven 
zware etappes, door vier ver-

FC Castricum MB2 is kampioen
Castricum - De meisjes van 
FCC MB2 hebben dit seizoen 
een geweldige prestatie gele-
verd door kampioen te worden 
in een zware competitie. Wie de 
titel zou pakken bleef tot de laat-
ste wedstrijd spannend. Zou het 
DEM, Fortuna Wormerveer of FC 
Castricum MB2 worden?
Na de winst op Fortuna en een 

gelijkspel tegen DEM ging FCC 
MB2 met één punt voorsprong 
op DEM aan de leiding en de-
ze werd niet meer weggegeven, 
mede omdat Fortuna op de laat-
set speeldag, de vloer aanveeg-
de met DEM. De hoge trainings-
opkomst, wilskracht, saamhorig-
heid gecombineerd met veel ple-
zier maken zijn zomaar wat pun-

schillende landen, van Luxem-
burg naar Nederland. Per dag 
leggen de deelnemers gemid-
deld 100 km af over vaak unie-
ke mountainbiketracks, zo min 
mogelijk over asfalt en het par-
cours is niet afgezet of beweg-
wijzerd. Men moet de weg vin-
den met GPS. 
De tocht wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd en 
heeft als doel geld op te ha-
len wat ten goede komt aan de 
bestrijding van de spierziek-
te van Duchenne. Iedere deel-
nemer dient minimaal 2500 eu-
ro aan sponsorgeld op te ha-
len. Marina en Marank hebben 
met diverse acties al veel spon-
sorgeld binnengehaald. Zo heb-
ben zij vrienden en familie aan-
geschreven en hebben ze tijdens 
een groot volleybaltoernooi van 
Heliomare zelfgebakken appel-
taarten verloot. Maar ze zijn er 
nog niet. Wie Marina en Marank 
wil sponsoren kan voor informa-
tie kijken op http://2009.duchen-
neheroes.nl. Zij zijn terug te vin-
den onder de teamnaam Helio-
mare. Training 
De twee sportieve fietsers trai-
nen nu al dagelijks voor de tocht 
in september. Onder meer door 
op de fiets door het bos naar het 
werk te gaan en op niet werkda-
gen door heuvelachtig terrein in 
onder andere Schoorl te trainen. 
Daarnaast rijden zij in het week-
einde grotere tochten zoals de 
Ronde van Noord-Holland. Op 
dit moment is de trainingsinten-
siteit 350 tot 400 km/week en dat 
gaat nog omhoog.

ten die MB2 hebben gebracht 
waar het aan het begin voor had 
gekozen, meedoen voor de titel 
en dat is gelukt. 

Afgelopen zaterdag werd ook 
het eigen WEA-toernooi gewon-
nen en kan het seizoen voor het 
door Multimate Castricum ge-
sponsorde team niet meer stuk.

baan lag Jaimie prima.
De start van de tweede manche 
was ook super en weer was Jai-
mie als eerste weg. Nu bleef Jai-
mie maximaal rijden met grote 
concentratie en reed weer los. 
Het was een superleuke baan 
met mooie technische boch-
ten en snelle stukken erin. De 
door RK services klaargemaakte 
KTM reed super en Jaimie won 
dan ook met 25 seconden voor-
sprong op de tweede man.
Jaimie moet op 25 mei weer van 
start in Reusel voor het Neder-
lands kampioenschap.

Excursie in Hempolder
Akersloot - De laatste wandel-
excursie van 2009 door de Hem-
polder bij Akersloot, vindt plaats 
op zaterdag 30 mei van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Het is er nu bijzonder leuk, want 
vogelsoorten als grutto en kieviet 
hebben pulletjes en deze zijn te 
zien. De wandeling duurt onge-
veer twee uur, hoewel de afstand  
slechts vier kilometer is. Het is 
een leuke afwisselende route. 
De gids van Landschap Noord-
Holland vertelt alles over de wei-
devogels die hier broeden en het 
beheer dat daar volledig op is af-
gesteld.

Verzamelen bij werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dorre-
geest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tele-
foonnummer 088 - 0064455. De 
kosten bedragen 5,50 euro. Be-
schermers betalen 3,50 en kin-
deren tot 12 jaar 2,50 euro. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Holland 
staan op www.natuurwegwijzer.
nl. Waterdicht schoeisel en ver-
rekijker zijn handig.



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
20 mei 2009

College bezoekt 
kern Castricum
Ieder jaar bezoekt het college de kernen 
van de gemeente Castricum. Op dins-
dag 2 juni is de kern Castricum aan de 
beurt. ‘s Middags worden een aantal 
aandachtsgebieden bezocht en vanaf 
19.30 tot 21.00 uur zijn belangstel-
lenden van harte welkom in het ont-
moetingscentrum Geesterhage om met 
burgemeester en wethouders van ge-
dachten te wisselen over uiteenlopende 
onderwerpen.

Geef uw mening over de Voorjaarsnota 2009

Gemeenteraad organiseert 
inloop op 25 mei
Ter voorbereiding op de raadsdiscussie 
over de voorjaarsnota willen de fracties in 
de gemeenteraad van Castricum graag uw 
mening horen over de voorjaarsnota 2009. 
Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om 
op 25 mei van 20:30 tot 21.00 uur in de 
aula van het Clusius College in te spreken 
over de beleidsmatige uitgangspunten voor 
2010. Op de avond van 25 mei vindt geen 
besluitvorming plaats. Dat gebeurt in de 
raadsvergadering van 11 juni.

Tijdens deze avond proberen de fracties zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen die 
zij kunnen gebruiken bij de behandeling 
van de voorjaarsnota in de raadsvergade-
ring van 11 juni 2009. Van iedere fractie 
is minimaal een vertegenwoordiger aanwe-
zig. Bewoners en organisaties krijgen vijf 
minuten de gelegenheid om in te spreken 
en hun mening kenbaar te maken. 

Voorjaarsnota: belangrijk beleids-
stuk
In de voorjaarsnota 2009 wordt een inhou-

delijk en financieel meerjarenbeleid gepre-
senteerd dat een basis vormt voor de be-
groting 2010. Het belangrijkste onderdeel 
in de Voorjaarsnota is het bepalen van de 
uitgangspunten voor het beleid in 2010. 
Deze uitgangspunten worden vervolgens 
door het college uitgewerkt in de begroting 
2010. De Voorjaarsnota 2009 is te lezen 
op www.castricum.nl en ligt ter inzage in 
de gemeentelijke locaties te Castricum en 
Limmen en de bibliotheken in Akersloot en 
Limmen.

Inspreken?
Insprekers kunnen zich tot en met vrijdag 
22 mei 2009 aanmelden bij de griffie (Joop 
van Tol: 0251-661277 of Suzanne Dings 
0251-661370), onder vermelding van het 
onderwerp. Per organisatie kan één verte-
genwoordiger inspreken. 
De gemeenteraad vergadert op 11 juni, 
vanaf 17.00 uur over de Voorjaarsnota. 
Deze vergadering is openbaar en wordt 
eveneens gehouden in de aula van het Clu-
sius College.

110 Blauwe Vlaggen voor Nederland uitgereikt in Castricum
Ook Castricum ontvangt Blauwe Vlag 2009
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag 
heeft dit jaar in Nederland 110 Blauwe 
Vlaggen toegekend. Dat gebeurde donder-
dag 14 mei in Castricum aan Zee dat gast-
heer was van de landelijke uitreiking.
D66-leider Alexander Pechtold reikte de 
vlag uit. De Blauwe vlag is een kwaliteits- 
en duurzaamheidskeurmerk voor jachtha-
vens en stranden. Voor Castricum is het 
voor het tweede achtereenvolgende jaar 
dat de Blauwe Vlag aan het strand mag 
wapperen.
De Blauwe Vlaggen zijn uitgereikt aan 41 
Nederlandse stranden en 69 jachthavens. 
Dit jaar zijn er in Nederland dertig procent 
meer vlaggen uitgereikt dan het jaar er-
voor.      
De Blauwe Vlag is een internationale on-
derscheiding die jaarlijks wordt toegekend 
aan stranden en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen aan een 
aantal belangrijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitaire voorzie-
ningen en een hoge mate van veiligheid. 
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks 
wordt opnieuw aan de hand van controles 
bekeken of de stranden en jachthavens nog 
aan de vereisten voldoen.

Foto Karel Delvoye

Burgemeester A. Emmens-Knol, wethouder
J. Hommes, D66-leider A. Pechtold en
gedeputeerde J. Bond hijsen met elkaar
de Blauwe Vlag van Castricum.

Wijzigingen op-
haaldata huisvuil
Castricum wijk 3 ophaaldag in plaats van 
donderdag 21 mei, woensdag 20 mei.
Bakkum-noord ophaaldag in plaats van 
maandag 1 juni, dinsdag 2 juni.
Limmen het GFT-afval wordt in plaats van 
maandag 1 juni op dinsdag 2 juni opge-
haald.

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



Agenda extra Raadsactiviteiten
op maandag 25 mei 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:00 - 20:30 Voorjaarsnota: gelegenheid tot het stellen van technische vragen38
19:30 - 20:30 Presentatie Opheffen belastingongelijkheid Limmen-

Akersloot/Castricum; gevolgen voor beheer buitenwegen Aula
20:30 - 21:00 Voorjaarsnota: reacties van burgers en vertegenwoordigers

van instellingen; eventuele vragen van de raadsfracties aan
burgers en instellingen 38

20:30 - 22:30 Bespreken resultaten onderzoek strand Aula

Maandag 25 mei van 19:30 -20:30 uur in het Clusius College

Raadsactiviteit over ongelijk-
heid wegenbelastingheffing 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad gedis-
cussieerd over de mogelijkheden om de 
bestaande ongelijkheid in wegenbelasting 
tussen de kernen Limmen en Akersloot en 
de kern Castricum op te lossen. De burgers 
in Akersloot en Limmen betalen een we-
genheffing aan het hoogheemraadschap, 
die er de buitenwegen in haar beheer 
heeft. De inwoners van de kern Castricum 
betalen geen wegenheffing aan het hoog-
heemraadschap, omdat de gemeente de 
buitenwegen rond de kern Castricum zelf 
in beheer heeft. 
Dit probleem van ongelijkheid is ontstaan 
door de fusie in 2002 tot één gemeente. De 
ongelijkheid kan worden opgelost door de 
buitenwegen van het hoogheemraadschap 
in gemeentelijk beheer over te nemen óf 

door de burgers in Akersloot en Limmen te 
compenseren. Vorig jaar werd besloten om 
de burgers in Akersloot en Limmen in 2009 
te compenseren. 
Een aantal actuele ontwikkelingen geven 
aanleiding om de wijze waarop de onge-
lijkheid in wegenbelasting in de toekomst 
moet worden opgeheven, opnieuw ter dis-
cussie te stellen.
Tijdens de Raadsactiviteit van maandag 25 
mei worden de actuele ontwikkelingen en 
de financiële gevolgen aan de gemeente-
raad gepresenteerd en toegelicht. De bij-
eenkomst is openbaar en begint om 19.30 
uur in het Clusius College.

Het onderwerp is ook geagendeerd voor de 
Raadscarrousel van donderdag 28 mei a.s.

Woensdag 3 juni in Geesterhage
Gemeenteraad houdt inspraakavond/
hoorzitting over inbreidingen
De gemeenteraad houdt een inspraakbijeenkomst/hoorzitting waar iedereen welkom is 
en zijn of haar mening kan geven over het Masterplan Inbreidingen / Lokale woonvisie. 
Deze is op  woensdag 3 juni, aanvang 19.30 uur in Geesterhage.

Het Masterplan Inbreidingen / Lokale 
Woonvisie staat binnenkort op de agenda 
van de gemeenteraad. Alvorens een besluit 
te nemen wil de gemeenteraad eerst de 
meningen horen van de Castricumse inwo-
ners en nodigt deze uit voor de inspraak-
bijeenkomst/hoorzitting.

Het Masterplan Inbreidingen / Lokale 
Woonvisie gaat in op de woningbehoefte 
in Castricum en mogelijke locaties voor 
woningbouw. De documenten geven aan 
waar en hoeveel er gebouwd zou kunnen 
worden om aan de woningbehoefte van de 
komende twintig jaar te kunnen voldoen. 
Een breed gedragen uitgangspunt daarbij is 
wat in de visie Buiten Gewoon Castricum is 
vastgelegd: het buitengebied ontzien. Bou-
wen gebeurt dus zoveel mogelijk binnen de 
bebouwde kom en op reeds aangewezen 
locaties als De Zandzoom in Limmen, Star-
tingerweg in Akersloot en Duin en Bosch 
in Bakkum.

Eind januari werd het concept-Masterplan 
Inbreidingen / Lokale Woonvisie gepre-
senteerd en ging de inspraak van start. Er 
kwamen zo’n 500 reacties binnen. Er is de 
afgelopen maanden hard gewerkt om deze 
reacties te verwerken. 
De reacties zijn voor het College aanlei-
ding om het Masterplan Inbreidingen aan 
te passen. Op 26 mei zal het College een 
besluit nemen over het aangepaste Master-
plan Inbreidingen.
Degenen die een inspraakreactie hebben 
ingediend, ontvangen na het Collegebesluit 
de reactienota van het College om te zien 
wat er met hun opmerkingen is gedaan. 

De inspraakbijeenkomst/hoorzitting van de 
gemeenteraad op 3 juni is ter voorbereiding 
op de bespreking van het aangepaste Mas-
terplan en de Woonvisie door de gemeen-
teraad op donderdag 18 juni tijdens de 
Raadscarrousel; op donderdag 2 juli neemt 
de gemeenteraad een definitief besluit.

Asfalteringswerkzaamheden
Op maandag 25 en dinsdag 26 mei vinden 
op diverse plekken in de gemeente Castri-
cum asfalteringswerkzaamheden plaats bij 
bushaltes: Rijksweg (Limmen), Beverwijker-
straatweg, De Bloemen, Oranjelaan, Soo-
merwegh, en  Van Haerlemlaan. Het gaat 
daarbij om aanpassingen van het fietspad 
bij de onlangs verhoogde bushalteperrons. 
Bij de Bloemen gaat het om het asfalteren 

van de bushalte zelf. Bij de fietspaden gaat 
het om het aanbrengen van nieuwe dek-
lagen waar het tracé is aangepast en om 
het plaatselijk verhogen van het fietspad, 
waardoor gebruikers van de bus gelijkvloers 
kunnen oversteken van het trottoir naar de 
bushalte. Plaatselijk zal dus wat hinder op-
treden voor fietsers en voetgangers. Fiet-
sers dienen ter plaatse af te stappen.

Zandkoekjes op Dorpsstraat
Wie woensdag 13 mei aan het eind van 
de middag over de Dorpsstraat liep, kon 
zomaar een zakje zandkoekjes  in de hand 
gedrukt krijgen. Ze werden uitgedeeld 
door wethouder John Hommes en verte-
genwoordigers namens winkeliers, horeca 
en bewoners van de Dorpsstraat. De zand-
koekjes waren een symbolisch voorproefje 
van het onvermijdelijke zand waarmee 
men in de Dorpsstraat te maken krijgt als 
de straat wordt opengebroken.
De Dorpsstraat ondergaat een metamor-
fose. Een projectgroep van stakeholders 
(vertegenwoordigers van winkeliers, hore-
ca, bewoners, belangenorganisaties) heeft 
met elkaar een ontwerp gemaakt dat de 
gemeente gaat uitvoeren. De belangen van 
het publiek (winkelen, uitgaan), onderne-
mers, bewoners/omwonenden en van ver-
keersveiligheid staan hierbij centraal.
De provincie Noord-Holland heeft 875.000 
euro subsidie toegezegd voor de herinrich-
ting van de Dorpsstraat. Dat maakt de uit-

voering van het plan mogelijk en daarom 
werden winkeliers, bewoners, horeca en 
publiek getrakteerd op de zandkoekjes. 
De gemeente voert nauw overleg met alle 
betrokkenen over praktische wensen, fa-
sering, bereikbaarheid en onderlinge com-
municatie. Het feit dat het de belangheb-
benden zelf zijn die de fasering van het 
werk bepalen, mag zeker bijzonder worden 
genoemd.

Alle partijen zijn zich ervan bewust dat 
de werkzaamheden gedurende meerdere 
maanden de nodige ongemakken met zich 
mee gaan brengen. Toch zijn allen enthou-
siast omdat het eindresultaat het waard is 
en in goed overleg er alles aan wordt ge-
daan de ongemakken tot een minimum te 
beperken. Daarom is er nu al aandacht voor 
de berichtgeving over de werkzaamheden. 
Ook de winkeliers bereiden ludieke acties 
voor om het ‘leed’ tijdens de werkzaamhe-
den te verzachten.

Wethouder J. Hommes

Gemeente gaat plastic 
gescheiden inzamelen
Vanaf volgende maand gaat de gemeente maandelijks het plastic verpakkingsafval ge-
scheiden inzamelen. In de week van 25 mei ontvangen alle inwoners een informatie-
pakket hierover per post.

Naast het scheiden van bijvoorbeeld GFT-
afval, glas en papier kunt u vanaf volgende 
week ook plastic verpakkingen, zoals fles-
sen, flacons, tubes en plastic zakken schei-
den van het andere afval. Het afval kunt u 
in speciale zakken verzamelen. Het wordt 
eenmaal per maand door de gemeente 
huis-aan-huis opgehaald. 

Milieu en inwoners profiteren van 
hergebruik
De recycling van plastic verpakkingsmateri-
aal levert grondstof op voor nieuwe plastic 
verpakkingen, vloerbedekking, tennisbal-
len, automaterialen, golfballen en fleece-
kleding.
Daarnaast betekent het gescheiden aan-
bieden van plastic verpakkingsafval min-
der overig (rest)afval. Dat is goed voor het 
milieu en scheelt ruimte in uw afvalcontai-
ner!

Informatiepakket
Volgende week ontvangt u per post een 
informatiepakket over het onderwerp. 

Dit informatiepakket bevat onder andere 
twaalf afvalzakken en een kalender met de 
inzameldagen. In een brief wordt uitvoerig 
uitgelegd wat wel en niet in de zakken kan 
worden verzameld. 

Ophaaldagen
De zakken met  het plastic afval worden 
binnenkort elke vier weken huis-aan-
huis opgehaald. Wij vragen u de zakken 
- afgesloten - ‘s ochtends aan de straat 
te zetten, op dezelfde plaats als de rest-
afvalcontainer (‘grijze bak’). De afvalzak-
ken zijn speciaal ontworpen voor het in-
zamelen van plastic. Dit houdt in dat de 
zakken doorzichtig zijn zodat de inhoud 
zichtbaar blijft. Op die manier kan de 
vuilophaaldienst controleren of er uitslui-
tend plastic in zit.

Bedrijfsleven betaalt
Het bedrijfsleven, verenigd in Nedvang 
(Nederland van Afval Naar Grondstof) 
betaalt voor de gescheiden inzameling en 
recycling. Het kost u dus niets.



Werk aan raadhuis officieel van start
Met een antieke heimachine werd vrijdag 
15 mei het werk aan het gemeentehuis in-
geluid. Wethouder J. Hommes kreeg bij het 
slaan van de symbolische eerste paal hulp 
van architect R. Groenendaal, omwonende 
mevrouw N. van den Bos, de heer J. Lute 
van de Ondernemingsraad Castricum, de 
heer P. Jonker, voorzitter van het Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum en oud-
wethouder de heer IJ. van Gosliga. Verte-
genwoordigers van de aannemers Lokhorst 
Bouw, Schoonderbeek installatiegroep en 
Schulte&Lestraden B.V. waren hierbij aan-
wezig evenals omwonenden, medewerkers 
en leden van de gemeenteraad.
De laatste klap ging met vuurwerk gepaard 
en daarmee was de aftrap een feit. Het 
gemeentehuis wordt gerenoveerd en uit-

gebreid. Eind 2010 is de ‘vernieuwbouw’ 
gereed en kunnen bestuur en medewerkers 
weer terecht aan het Raadhuisplein.
Wethouder Hommes blikte daarna in zijn 
speech vast vooruit op het eindresultaat. 
“We krijgen niet alleen een raadhuis waar-
mee we na de fusie eindelijk alles onder één 
dak kunnen brengen, het is ook een huis-
vesting die voldoet aan de eisen van deze 
tijd.” Daarmee doelde de wethouder niet 
alleen op arbonormen, techniek of comfort, 
maar ook op de keuze voor duurzaamheid. 
Diverse maatregelen dragen bij aan isolatie, 
besparing van grondstoffen en het gebruik 
van duurzame energie. De energiepresta-
ties van het gemeentehuis komen een stuk  
hoger te liggen (zo’n 20%) dan wat wet-
telijk is voorgeschreven.

Intentieovereenkomst voor wo-
ningbouw aan Startingerweg  
Met het tekenen van de intentieovereen-
komst zetten de gemeente Castricum en 
grondeigenaar Middenduin Project BV 
een belangrijke stap naar woningbouw in 
het gebied Startingerweg en omgeving te 
Akersloot.
De overeenkomst is getekend op 14 mei 
2009. De partijen spreken daarin af de 
mogelijkheden te onderzoeken tot een ge-
zamenlijk plan voor de ontwikkeling van 
het gebied tussen  de wijk Akersloot zuid, 
Krochtlaan, Brahmslaan, Startingerweg en 
het Tulpenlaantje. Uitgegaan wordt van in 
totaal 109 woningen.
Het plangebied is eerder in de gemeen-
telijke strategische visie ‘Buiten Gewoon 
Castricum’ aangeduid als zoeklocatie voor 
woningbouw. In de ‘Integrale Stedenbouw-
kundige Visie Startingerweg’ uit 2008 is in-
gezoomd op de mogelijke woningbouwlo-
catie Startingerweg en omgeving. De visie 

geeft geen bouwrecht, maar stelt wel de 
randvoorwaarden voor verdere uitwerking. 
Met de ondertekening van de intentieover-
eenkomst kan een start worden gemaakt 
met deze uitwerking.
De gehele visie is in te zien via de link ‘Pro-
jecten en plannen’ op de gemeentelijke 
website: www.castricum.nl.

De resultaten van de uitwerkingsfase zullen 
tijdens een inspraaktermijn ter visie gelegd 
worden. Dat gebeurt naar verwachting 
eind dit jaar. Hieraan voorafgaande wordt 
een bewonersavond georganiseerd. Na de 
inspraak worden de resultaten inclusief de 
inspraakreacties in een raadsactiviteit ge-
presenteerd en vervolgens ter besluitvor-
ming aan de gemeenteraad aangeboden. 
Daarna volgen nog de gebruikelijke te 
doorlopen stappen die horen bij  de be-
stemmingsplanprocedure.

De heer Nieuwenweg van Middenduin Project BV en wethouder Portegies.

Wethouder Hes heropent 
speelterrein De Loet
Van een smeulend hoopje in september vorig jaar, via een enorme zandbak in de win-
termaanden, naar een set prachtige nieuwe speeltoestellen. Dat was de ontwikkeling die 
het speelterrein tussen De Loet, Walingstuin, Braveld en Cieweg de afgelopen maanden 
doormaakte. Om te vieren dat er weer zo’n mooie speelplek beschikbaar is voor kinde-
ren, hun vaders en moeders en opa’s en oma’s, kwam wethouder Hes op woensdagmid-
dag 13 mei de openingshandeling verrichten. Hij nam een clown mee die ballonnen 
draaide, goochelde en acrobaat speelde. Dat alles tot grote tevredenheid van het circa 
150-koppige publiek.

Klimaatsubsidie voor
innovatieve projecten

WWW.CASTRICUM.NL

Vanaf 1 mei 2009 kunnen het MKB en 
non-profit organisaties uit Noord-Holland 
bij de provincie subsidie aanvragen voor 
technisch vernieuwende projecten die 
energiebesparend zijn of CO2 uitstoot 
verminderen. 
Gedeputeerde Staten (GS) willen bijdra-
gen aan het tegengaan van klimaatver-
andering door technische vooruitgang te 
stimuleren. Daarom hebben zij op 14 april 
€ 1,3 miljoen subsidie beschikbaar gesteld 

voor innovatieve maatregelen die een bij-
drage leveren aan het voorkomen van 
klimaatverandering of aanpassingen aan 
de gevolgen van klimaatverandering. Het 
gaat om projecten van kleine en middel-
kleine bedrijven, non-profit organisaties 
en scholen. 
De subsidie kan tot 31 augustus 2009 
worden aangevraagd via het Subsidielo-
ket van de provincie op www.noord-hol-
land.nl

Subsidie duurzame energiemaatregelen
Opnieuw subsidie op zon-
nepanelen en andere ener-
giebesparende maatregelen
Vanaf 20 mei is subsidie beschikbaar voor diverse energiebesparende maatregelen zo-
als zonnepanelen en isolatiematerialen. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor parti-
culiere woningeigenaren in de gemeente Castricum.

De gemeente Castricum heeft van de Pro-
vincie Noord-Holland subsidie ontvangen 
voor energiebesparende activiteiten door 
particulieren (eigenaar-bewoners) binnen 
de gemeente. Het subsidiebedrag bedraagt 
€ 15.259,--. Daarnaast draagt de gemeente 
zelf nog € 10.000,-- bij voor de uitvoering 
van deze subsidieregeling.

Inwoners kunnen tot een maximum van 
€ 1.650,- per woning gebruikmaken van 
deze subsidie. Het gaat dan om technieken 
zoals vermeld in de DE-lijst die zijn gekocht 
en geplaatst in de periode dat de rege-
ling van kracht is. Lees de subsidieregeling 

voor een toelichting op reikwijdte en wei-
geringsgronden. U vindt deze op de web-
site www.castricum.nl > Duurzaamheid en 
milieu. Ook het aanvraagformulier kunt u 
daar downloaden.

Voor vragen over de subsidieregeling kunt 
u op maandag, dinsdag en donderdag 
contact opnemen met dhr. Schuijt, team 
Bouwen, Wonen en Bedrijven van de ge-
meente Castricum: tel. (0251) 661 124; e-
mail: schuijt@castricum.nl.
De regeling eindigt op 31 december 2009 
of eerder als het budget op is. Kortom: wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt!

Extra plaatsen voor fietsen
Bij het station in Castricum zijn 594 extra 
fiets’parkeer’plaatsen gecreëerd. De fietsen 
kunnen via de uitschuifgoot op een ver-
hoging worden gestald. Hoe de fiets met 

de uitschuifpoot in de stalling kan worden 
geplaatst, leest in de handleiding op www.
castricum.nl > nieuws > Handleiding uit-
schuifgoot.doc.



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:
080509	 Kastanjelaan 37 in Castricum

Het plaatsen van een schutting
	 Prins Mauritsstraat 29 in Castricum

Het wijzigen van de gevel
110509	 Hogeweg 28 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Westerweg 17 in Limmen

Het plaatsen van een hobbystal
	 Zwanebloem 2 in Limmen

Het plaatsen van een tuinhuisje
140509	 Beverwijkerstraatweg 56 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
150509	 Sluisweg sectie G nr 2219

Het plaatsen van een stal / schuilgelegenheid

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van vrijdag 22 mei 2009 de volgende aanvragen 
om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Dokter van Nieveltweg 20

Het uitbreiden van de basisschool

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
130509	 Hollaan 4 in Castricum

Het vernieuwen van een paardenstal
	 Jan Valkeringlaan 22 in Limmen

Het plaatsen van een tuinhuisje en een ve-
randa

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
080509	 Zomerschoon 105 in Limmen

Het wijzigen van de gevels
	 Boekel 39a in Akersloot

Het plaatsen van een reclamebord (legalisa-
tie)

	 Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Hoogegeest 1 in Akersloot
Het bouwen van een woning met garage (2e 
fase)

130509	 Boekel 42a in Akersloot
Het plaatsen van een reclamebord

150509	 Rossinistraat 1 in Castricum
Het plaatsen van een unit

slOOpvergunningen
080509	 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 51 in

Limmen
Het verwijderen van asbest

130509	 Heereweg 1 in Castricum
Het vervangen van een asbesthoudend dak

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

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. 

Ontwerp bestemmingsplan “DOOr-
gaanDe fietsverbinDing castricum - 
akerslOOt”
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke or-
dening ligt het ontwerpbestemmingsplan “Doorgaande 
fietsverbinding Castricum - Akersloot” vanaf 22 mei 
2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij 
de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men. Gedurende openingstijden van maandag tot en 
met woensdag van 09.00 uur t/m 16.00 uur, op don-
derdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 
9.00 uur tot 12.30 uur kan het plan worden ingezien. 
Daarnaast zijn de stukken in te zien op www.castricum.
nl

Het bestemmingsplan wordt gemaakt om de aanleg van 
een fietsverbinding tussen de Uitgeesterweg (nabij de 
kruising met de Startingerweg) en de het Buitendijkspad 
planologisch mogelijk te maken. Met de aanleg van dit 
fietspad wordt een veiligere en kortere fietsverbinding 
gerealiseerd tussen Akersloot en Castricum. 

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor 
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven 
(telefoonnummer 0251-661152, de heer R. van den 
Haak).

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen, naar keuze:
- schriftelijk bij de gemeenteraad van Castricum, Post-

bus 1301, 1900 BH Castricum, of
- mondeling na telefonische afspraak met de heer R. 

van den Haak, telefoonnummer 0251-661152. Van 
een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag 
gemaakt.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

Ontwerp bestemmingsplan “uitgees-
terweg 14-16 limmen”
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning ligt het ontwerpbestemmingsplan “Uitgeesterweg 
14 - 16 Limmen” vanaf 22 mei 2009 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de gemeentelijke 
locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen. Gedurende 
openingstijden van maandag tot en met woensdag van 
09.00 uur t/m 16.00 uur, op donderdag van 9.00 uur 
tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
kan het plan worden ingezien. Deze stukken zijn ook in 
te zien op www.castricum.nl.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor 
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven 
(telefoonnummer 0251-661152, de heer R. van den 
Haak).

Het bestemmingsplan betreft het saneren van 2 loodsen 
en diverse overige bebouwing en verharding en daar-
voor in de plaats twee vrijstaande woningen realiseren.

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen, naar keuze:
- schriftelijk bij de gemeenteraad van Castricum, Post-

bus 1301, 1900 BH Castricum, of
- mondeling na telefonische afspraak met de heer R. 

van den Haak, tel. 0251-661152. Van een monde-
linge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

verzOek hOgere grenswaarDe wet ge-
luiDhinDer in verbanD met De realisa-
tie van 2 wOningen aan De uitgees-
terweg 14-16 te limmen
Het ontwerp bestemmingsplan “Uitgeesterweg 14-16 
Limmen” ligt vanaf 22 mei gedurende zes weken ter 
inzage (zie separate publicatie). Het bestemmingsplan 
betreft het saneren van 2 loodsen en diverse overige be-
bouwing en verharding en daarvoor in de plaats twee 
vrijstaande woningen realiseren.

Alle wegen met uitzondering van de 30 km/uur wegen 
hebben wettelijke geluidszones. Nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen die binnen de zone van 
een weg liggen, moeten in principe op zodanige afstand 
van de weg liggen dat de geluidsbelasting niet te hoog 
wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de 
Wet geluidhinder stelt). Uit onderzoek blijkt dat als ge-
volg van het wegverkeer een hogere geluidsbelasting 
dan de voorkeursgrenswaarde optreedt. 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan 
om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond 
van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grens-
waarde vast te stellen. De stukken van dit ontwerpbe-
sluit liggen vanaf 22 mei 2009 gedurende zes weken 
ter inzage bij de  gemeentelijke locatie, Zonnedauw 4 
te Limmen. 
Gedurende de periode dat het ontwerpverzoek ter in-
zage ligt, kunt u uw bedenkingen schriftelijk indienen 
bij de gemeentelijke locatie, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Castricum, 20 mei 2009s

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

Commissie Bezwaarschriften Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschriften Castricum op donderdag 28 mei vanaf 
19.30 uur in het Clusius Collge aan de Oranjelaan in Castricum.
Zie voor meer informatie www.castricum.nl>actueel.


