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Muzikaal festijn in Bakkum
castricum - Zondag 29 mei is 
de oude ‘schelpenvissers-rou-

Blauwe Vlag voor strand 
en jachthaven Akersloot
castricum - Vertegenwoor-
digers namens het strand van 
Castricum aan Zee en de Alk-
maarsche Roei- en Zeilvereeni-
ging in Akersloot hebben weer 
de Blauwe Vlag ontvangen tij-
dens de landelijke uitreiking. Ge-
deputeerde J.N. van Kolk van de 
provincie Flevoland reikte op 19 
mei dit keurmerk voor duurzame 
jachthavens en stranden uit. 

De Internationale jury voor de 
Blauwe Vlag kende dit jaar in 
Nederland 129 Blauwe Vlag-
gen toe. Dit is een stijging van 
5% ten opzichte van 2010.  Met 

dit hoge aantal behoort Neder-
land tot de Europese koplopers 
van de Blauwe Vlag-campagne. 
De Blauwe Vlag werd uitgereikt 
aan 50 Nederlandse stranden en 
79 jachthavens. 
Castricum aan Zee verdient dit 
jaar voor de vierde keer de Blau-
we Vlag omdat het voldoet aan 
de strenge eisen van de Blau-
we Vlag. De Alkmaarsche Roei- 
en Zeilvereeniging in Akersloot 
heeft dit jaar voor de tweede 
keer de Blauwe Vlag mogen ont-
vangen omdat het voldoet aan 
de strenge eisen met betrekking 
tot de jachthavens. 

Zeventig jaar getrouwd!
limmen - Zeventig jaar lang lief 
en leed delen; dat komt niet veel 
voor. Op 29 mei is het zeven-
tig  jaar geleden dat Gert Bak-
kum (96) en Lies Bakkum-Zuur-
bier (94) elkaar het ja-woord ga-
ven. Het echtpaar kende goe-
de en slechte tijden. Zij kregen 
twaalf kinderen waarvan er vier 
zijn overleden. De kinderen wo-

nen allemaal in de buurt, behal-
ve een zoon die naar Zweden is 
verhuisd. Tot eind februari van 
dit jaar woonden zij zelfstandig 
op de Burgemeester Nieuwen-
huijsenstraat. Nu woont het stel  
in zorgcentrum De Cameren en 
genieten zij van de verzorging. 
Beiden zijn nog goed gezond en 
actief. De heer Bakkum geniet 
van zijn sigaartjes. Als er een ui-
tje is van de Zonnebloem zijn ze 
van de partij, want ze houden 
van gezelligheid. 
Anneke van Beek-Bakkum ver-
telt: “Iedereen is welkom bij ze, 
beiden zijn heel gastvrij. De kof-
fie staat altijd klaar en voor de 
kleinkinderen is er wat lekkers in 
huis. Ze weten ook precies wan-
neer iedereen jarig is en houden 
alle nieuwtjes bij.” 
Het platina jubileum wordt ge-
vierd in De Burgerij samen met 
de negen kinderen, schoon-
dochters en -zoons, 21 kleinkin-
deren en aanhang en 23 achter-
kleinkinderen. 
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Het publiek geniet op het strandplateau van een optreden van De Skulpers tijdens een eerdere editie. 

te’ tussen Bakkum en het strand 
weer het toneel van een gro-

te muzikale zanghappening. Op 
zes podia zijn tussen 12.00 en 
18.00 uur op iedere locatie ne-
gen tot twaalf optredens te zien 
en te horen. 
Een zeer afwisselend program-
ma wordt geboden door twin-
tig koren en twee bands uit de 
regio. Het repertoire bestaat uit 
bekende nummers uit de pop- 
en musicalwereld, shanties en 
folksongs. Wandelende bezoe-
kers kunnen gebruikmaken van 
twee pendelbussen die geduren-
de het muziekfestival worden in-
gezet.  

Sinds 2001 organiseren De Skul-
pers iedere twee jaar een eigen 
muziekfestival, genaamd ‘Van 
Dorp Tot Kust’. De verschillende 
podia staan op de weg van Cas-
tricum aan Zee tot in Bakkum en 
liggen ongeveer op de route die 
de schelpenvissers volgden met 
hun schelpen van het Noordzee-
strand naar Bakkum. 
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Luchtige yoghurt met gebroken frambozen
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 
Degenen die tijdelijk in Cas-

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.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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tricum verblijven (zoals op de kampeerterreinen Bakkum en Geversduin) 
worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsen-
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings. 

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar,  
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek. Gesignaleerd in Schoorl. 
Bleumerweg Bakkum: rood cy-
pers katertje, 8 maanden oud, 
Perry.

Gevonden:
Zoutmanlaan Castricum: wit kat-
je met cyperse vlek op kop en 
cyperse rug en staart, witte ring 
om de nek. Kerkweg/Vuurbaak 
Limmen: roodcypers poes, witte 
kin, witte staartpunt en witte rin-
gen om de staart.
Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inl.: Ria Dol, tel. 0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
12-05-2011: Lotte Valerie, doch-
ter van H.J.J. Kemperink en D.R. 
van Rems, geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
11-05-2011: Isabella Frederique 
Maria, dochter van B.J. Dirkson 
en M.J. Meijer, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
17-05-2011: Glandorf, Joost en 
Smit, Susanne M., beiden wo-
nende te Castricum. 16-05-2011: 
Ixer, Darren G. en Mooi, Krystle, 
beiden wonende te Castricum. 
17-05-2011: Steeman, Martinus 
N.J. en Kalsbeek, Linda, beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
13-05-2011: de Wildt, Johan-
nes P. en van Huffelen, Bian-
ca C., beiden wonende te Cas-
tricum. 13-05-2011: van Vee-

len, Marco en Hexspoor, Karin, 
beiden wonende te Hoorn. 18-
05-2011: Heintzberger, Johan-
nes A.M., wonende te Castricum 
en van Oers, Rosalie B., wonen-
de te Purmerend. 19-05-2011: 
Demmers, Simon A. en Schip-
per, Minkje T., beiden wonende 
te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
12-05-2011: Lageman, Marja, 
oud 68 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd geweest met 
G. van Coesant. 15-05-2011: 
Steenvoorden. Maria R.J., oud 89 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met B.E.A. Kühne.
 
Wonende te Bakkum:
11-05-2011: Lute, Adrianus, oud 
81 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met C.M. Stam.
 
Wonende te Limmen:
14-05-2011: Jansen, Albertus, 
oud 82 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met B. Zwart.

Weidevogels kijken met de 
boswachter in de Hempolder
Akersloot - Voor weidevogels is 
de Hempolder een van de beste 
plekken in de hele wereld. Bos-
wachter Arjan Postma van Land-
schap Noord-Holland laat dat 
belangstellenden op zondag 29 
mei van 10.00-12.00 uur graag 
zien. 
Rond het Alkmaardermeer broe-
den veel weidevogels. De Hem-
polder bij Akersloot staat bij 
kenners hoog aangeschreven. 
Hier broeden grutto’s in grote 
aantallen. Maar ook soorten als 
kievit, tureluur en scholekster 
komen er veel voor. 
Arjan Postma, onder meer be-
kend van het tv-programma 

Noord-Holland Natuurlijk, is een 
enthousiaste verteller. Hij laat 
ook zien hoe kruidenrijk de gras-
landen zijn. Die trekken veel in-
secten aan. Volop voedsel voor 
de jonge pullen. 
Deze excursie wordt ook gehou-
den op zondag 5 en zaterdag 18 
juni, steeds van 10.00-12.00 uur. 
Tip: waterdicht schoeisel dragen 
en verrekijker meenemen. Ver-
zamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dorre-
geest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in. 

Twee tureluurs bij een weiland vol kruiden. Fotograaf Henk van Brug-
gen.

Castricum - Op de Geester-
duinweg is zondag om 3.50 uur 
een 17-jarige jongen uit Alkmaar 
aangehouden op verdenking van 
het vernielen van een auto. Een 

Politie houdt vernieler aan 
getuige zag dat de jongen een 
autoruit insloeg en belde de po-
litie. De man kon mee naar het 
bureau en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.
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Programma 26 mei t/m 1 juni 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Unknown”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 18.30 & 21.30 uur 
zaterdag 15.00, 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag 20.00 uur 

woensdag 15.00 & 20.00 uur 
“Pirates Of The Caribbean: 
On Stranger Tides - 3D”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Black Butterflies (CF)”
dinsdag 13.30 uur !

“Water for Elephants”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

maandag 18.30 uur 
woensdag  20.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
zaterdag  15.00 uur 

zondag 13.30 & 15.30 uur 
woensdag 15.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

zondag 13.30 uur 
“Winnie the Pooh (NL)”

Mezza Luna Unplugged
Castricum - Vrijdag 27 mei in 
Grandcafé Mezza Luna eten of 
drinken met op de achtergrond 
sfeervolle en gezellige live-mu-
ziek; dat is Mezza Luna unplug-
ges. Een vaste huisband onder 
leiding van André Voebel varieert 
in repertoire en brengt op eigen-
zinnige wijze de allerbekendste 
songs met een intiem klein ka-

rakter. Deze vrijdag zal Sophie 
van Hecke haar prachtige stem 
ten gehore brengen. Mezza Luna 
Unplugged is gratis toegankelijk 
voor iedereen en niet alleen voor 
dinergasten. Er is muziek van-
af 20.00 uur. Een tafel reserve-
ren kan via tel: 0251-652251. Het 
adres is Grandcafé Mezza Luna 
Mient 1 in Castricum. 

Concert van Backum Brass en 
Felison Brass in Geesterhage
Castricum - Op zondag 29 mei 
geeft Backum Brass uit Castri-
cum en Felison Brass uit Vel-
sen-Noord een concert geven in 
Geesterhage, Geesterduinweg 3. 
Het concert begint om 14.00 uur 
en is gratis toegankelijk. Sinds 
kort hebben beide bands een 

nieuwe dirigent. Backum Brass 
staat onder leiding van Pieter 
Koster en Felison Brass onder 
leiding van Patricia Geerts. 

De bands brengen een gevari-
eerd repertoire voor liefhebber 
van kopermuziek.  

Muziek op strand
Bakkum - Vrijdag 27 mei muziek  
bij strandpaviljoen Bad Noord. 
Peter Lavell treedt op. Hij wordt 
bijgestaan door Robert Schulte 
Noordholt op gitaar, Bert Baars 
tenorsax, Daniël van Amersfoort 

Thriller Unknown in Corso
Dr. Martin Harris ontwaakt na 
een auto-ongeluk in Berlijn en 
komt tot de ontdekking dat zijn 
vrouw hem niet meer herkent en 
een andere man zijn identiteit 
heeft aangenomen. 
Als de ongelovige autoriteiten 
zijn verhaal in de wind slaan en 
Martin achtervolgd wordt door 
huurmoordenaars, slaat hij uit-

geput en alleen op de vlucht. 
Martin staat er geheel alleen 
voor in een vreemd land, maar 
krijgt hulp uit onverwachte hoek. 
Hij stort zich halsoverkop in een 
dodelijk mysterie dat hem laat 
twijfelen aan zichzelf en zijn 
identiteit, maar ook aan hoever 
hij wil gaan om achter de waar-
heid te komen.

Black Butterflies
Black Butterflies gaat over het 
leven van de jonge Zuid-Afri-
kaanse kunstenares Ingrid Jon-
ker, een gevoelige en rebel-
se geest die haar vrije ideeën 
over kunst, liefde en politiek met 
een kleine groep gelijkgestem-
de schrijvers en kunstenaars in 
Zuid-Afrika deelde, de Sestigers. 
Tegen de achtergrond van ver-
zet tegen de censuur van de Na-
sionale Party, leeft Ingrid Jonker 
haar jonge leven tot het uiterste.  
De grote liefde in het leven van 
Ingrid Jonker, de schrijver Jack 

Cope, kan haar niet het geluk en 
de gemoedsrust geven waar ze 
naar op zoek is. Met haar vader 
Abraham Jonker, een rechtse 
minister voor de Nasionale Par-
ty tijdens het Apartheidsregime, 
heeft ze een moeizame relatie. 
Politieke onenigheid drijft vader 
en dochter steeds verder uiteen. 
Het belang van het werk van In-
grid Jonker voor de Zuid-Afri-
kaanse cultuur wordt pas erkend 
nadat Nelson Mandela haar ge-
dicht ‘Die Kind’ voordraagt bij 
zijn eerste rede voor het Zuid-
Afrikaanse Parlement in 1994, 29 
jaar na haar zelfgekozen dood.

Eendenstal met 150 eenden
Uitgeest - In ganzenpas lopend 
achter excursieleidster Gertruud 
van der Eng aan dwars door de 
Castricummerpolder met weilan-
den vol met gele boterbloemen 
kom je tenslotte aan bij de poort 
van de Eendenkooi Van der Eng. 
Dinsdag 17 mei ging de deur 
open waarna je oog in oog staat 
met de rustgevende eendenplas 
met diverse broedkorven, die 
hoog op palen staan.
De eendenkooi Van der Eng is 
423 jaar oud. Vroeger was het 
de eendenkooiker, die met het 
vangen van eenden zijn brood 
verdiende. De eendenkooi een 
nu cultuurhistorisch landschap 
waar vrijwilligers intensief bij be-
trokken zijn. Net als vroeger ko-
men er nog steeds wilde eenden 
uit Noord- en Oost-Europa, on-
der meer uit Siberië, die zodra 
de jongen maar kunnen vliegen, 
naar Nederland vliegen om daar 
acht maanden van het jaar te bi-
vakkeren. In april vliegen ze weer 
terug. Eenden eten ’s nachts. Te-
gen de avond vliegen de (tam-
me) staleenden uit de kooi om in 
de omgeving te foerageren. Wil-
de eenden, die neerstrijken in de 
Castricummerpolder ontmoe-
ten de tamme eenden. Die lok-
ken tegen de ochtend de wilde 
eenden mee naar de eenden-

kooi. Gertruud Van der Eng ver-
telt over haar man, Dirk van der 
Eng, die in 1984 betrokken raak-
te bij de eendenkooi, zijn he-
le ziel en zaligheid er in stopte, 
in 1991 in dienst kwam van het 
Landschap Noord-Holland en 
die helaas in 1999 overleed. Het 
Landschap Noord-Holland huurt 
de eendenkooi van de gemeente 
Uitgeest. Gertruud nam het en-
thousiasme van haar man over, 
heeft ook alle jachtpapieren en 
een jachtakte en is als vrijwilliger 
intensief betrokken bij het reilen 
en zeilen in de eendenkooi. 
Zij neemt de deelnemers mee 
naar de vangpijpen. Het zijn 
er vijf: eigenlijk uitlopers van 
de eendenplas. Als er gevoerd 
wordt in de vangpijpen, komen 
de eenden er op af. Als eerste 
de staleenden en de wilde een-
den volgen dan al snel. In de 
vangpijp bevindt zich een krom-
ming. Zodra de eenden voor-
bij de kromming zijn en de kooi-
ker zich laat zien aan het begin 
van de vangpijp vliegen de wil-
de eenden verschrikt op. De sta-
leenden eten ‘rustig’ door, zij zijn 
gewend aan de kooiker. 
Het komt niet in het wilde een-
denbrein op, dat zij terug kun-
nen zwemmen, maar zij vlie-
gen voorwaarts naar het ein-

de van de vangpijp. Hier komen 
ze in het vanghok terecht. Daar 
wordt beoordeeld of de eend 
naar de poelier gaat of dat de-
ze geringd gaat worden. In de 
eendenkooi met een oppervlak-
te van 1.9 hectare zitten in hoog-
tijdagen wel zo’n 100 à 150 een-
den. Gertruud: “Wij hebben ook 
een kooibos. Momenteel wordt 
er overal gebroed. Vrijwilligers 
maken vroeg in het voorjaar tak-
kenbossen van wilgentakken. 
Ook broeden de eenden in de 
broedkorven in de eendenplas.. 
Een eend kan 25 à 30 jaar oud 
worden. Soms wordt een vrouw-
tjeseend vier keer achter elkaar 
bevrucht door vier mannetjes. 
Het gebeurt vaak genoeg, dat 
het verenpakket van het vrouw-
tje zó nat wordt, dat zij verdrinkt.” 
Als zij broedt, zit zij 28 dagen op 
de eieren. Eén keer per dag komt 
ze van het nest af om te drinken 
en haar verenkleed nat te  ma-
ken. Van het nest af gaan is 
een groot gevaar. Ratten, kraai-
en, eksters en soms een herme-
lijn loeren op de eieren. Boven-
dien, als het vrouwtje maar even 
het nest afgaat, vliegen diverse 
mannetjes weer achter haar aan. 
Verdrinkt zij, dan is ook het nest 
verlaten. Zo niet, dan duurt het 
24 uur voordat alle pullen uit het 

ei zijn gekomen, waarna de moe-
der met haar kroost de omge-
ving in trekt op zoek naar voed-
sel. Hebben de vrouwtjeseen-
den heel vroeg in het voorjaar 
een nest, dan halen we die leeg. 
Vrijwilligers laten de eieren dan 
vaak uitbroeden in de broedma-
chine.”
Eendenkooiker is één van de 
oudste beroepen ter wereld. Bij 
een eendenkooiker hoort een 
hond, die de eenden in de vang-
pijp lokt. Er zijn nog 118 eenden-
kooikers in Nederland en in heel 
Noord-Holland is nog maar één 
eendenkooiker, die er zijn brood 
mee moet verdienen. In de een-
denkooi Van der Eng worden al-

leen wilde eenden gevangen en 
wel vanaf 15 augustus tot en met 
31 januari Er worden ook een-
den geringd voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Het is  te dan-
ken aan het werk van ruim tien 
vrijwilligers, zodat een ieder, die 
geïnteresseerd is nog kennis kan 
nemen van een thans bijna uit-
gestorven beroep. Er is nog een 
laatste excursie te boeken en 
wel op 27 mei van 19.00 tot 20.30 
uur. Verzamelplaats: parkeerter-
rein bij het Uitvaartcentrum en 
sportterrein MHCU, Niesven-
straat te Uitgeest. Aanmelden 
is noodzakelijk via www.land-
schapnoordholland.nl/de-na-
tuur-in. (Marga Wiersma). 

op bas en Jan Stobbe neemt 
plaats achter de drums. 
De muziek begint om 21.00 uur, 
de toegang is gratis en er rijdt 
een vervoersdienst over het 
strand tussen 20.00 uur tot 21.00 
uur en terug tussen 00.30 uur en 
1.30 uur. 
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Univé vrijwillig aan het werk op midgetgolfbaan 

Alle handjes helpen...
Heemskerk - Op maandag 16 
mei heeft Univé Noord-Kenne-
merland haar eerste ‘Alle Hand-
jes Helpen Dag’ gehouden. Uni-
vé is een coöperatieve vereni-
ging zonder winstoogmerk en 
dat stelt hen in de gelegenheid 
om ook daadwerkelijk ‘maat-
schappelijk betrokken’ te on-
dernemen. Alle medewerker van 
Univé Noord-Kennemerland zijn 
daarom een middag aan de slag 
geweest bij het Midgetgolfpark 

Heemskerk. Het midgetgolfpark 
is een project van De Hartekamp 
Groep en geeft mensen met een 
verstandelijke beperking een 
zinvolle dagbesteding.
Mede hierdoor is het midget-
golfpark vorig jaar door de le-
denraad van Univé gekozen voor 
het zogenoemde ‘Steuntje in de 
rug’. Tijdens de uitreiking van de 
cheque heeft regiomanager Ri-
chard Bloedjes toegezegd om 
bij aanvang van het golfseizoen 

mee te helpen om de banen 
speelklaar te maken. En die be-
lofte heeft hij met zijn team meer 
dan waargemaakt.
De medewerkers hebben deze 
dag laten zien de handjes uit de 
mouwen te kunnen steken. Zo 
hebben zij picknicktafels, rust-
bankjes en een terras aange-
legd. Met veel plezier en overlo-
pend van de waardering kijken 
zij nu terug op een leuke en leer-
zame middag. 

Nieuw aanbod cursussen en 
workshops bij Plusactiviteiten 
Castricum - Het nieuwe pro-
gramma van Plusactiviteiten 
wordt op 29 mei huis-aan-huis 
bezorgd in Castricum en alle om-
liggende gemeenten. Het cur-
susboekje bevat een breed aan-
bod voor jong en oud: computer-
lessen, talen, creativiteit, educa-
tie, gezondheid, hobby, koken, 
muziek, sport, lezingen en work-
shops. Het programma Plusacti-
viteiten is af te halen bij de bi-
bliotheken van bovengenoem-
de gemeenten, boekhandel Laan 
en het kantoor van Plusactivitei-

ten in het Bonhoeffercollege. Het 
cursusaanbod staat tevens op de 
vernieuwde website www.plus-
activiteiten.nl.
Op zondag 4 september or-
ganiseert de Plusactiviteiten 
in het Bonhoeffercollege, Pie-
ter Kieftstraat 20 een open dag 
van 11.00-14.00 uur. Tijdens de 
open dag zijn de docenten aan-
wezig om bezoekers te woord 
te staan en te laten zien wat de 
cursus biedt. Informatie: 0251-67 
18 37 maandag tot en met vrij-
dag 11.00-16.30 uur. 

Mondial Aad de Wit Verhuizingen kiest 
als eerste voor elektrische verhuisauto 
Castricum - Stil en schoon ver-
huizen in Amsterdam is dit na-
jaar geen onbekend fenomeen 
meer voor Mondial Aad de Wit 
Verhuizingen. Directieleden Jan 
Laan en Carel Kuijper zetten on-
langs officieel hun handteke-
ning voor een AGV E-TGL, een 
volledig elektrisch aangedreven 
truck. Een primeur, want Mon-
dial Aad de Wit Verhuizingen is 
hiermee het eerste bedrijf in de 
branche dat elektrisch gaat ver-
huizen. 
Het officiële moment vond plaats 
tijdens een duurzame relatiedag 

van Man dealer Rosier van den 
Bosch bedrijfswagens B.V. Ca-
rel Kuijper: “Al in 2008 boden wij 
als eerste verhuisbedrijf in Euro-
pa onze klanten de mogelijkheid 
hun verhuizing CO2 neutraal te 
laten uitvoeren door middel van 
compensatie van de carbon foo-
tprint. Dit concept is inmiddels in 
twee jaar tijd gemeengoed ge-
worden in de branche. Wij gaan 
verder en kiezen nu voor een 
CO2 neutrale verhuizing zonder 
compensatie.” 

Het voertuig rijdt voor 100% op 

groene stroom van Greenchoice. 
De door All Green Vehicles ont-
wikkelde E-TGL is door zijn ge-
luidloze verschijning en grote 
wendbaarheid ideaal voor het 
uitvoeren van verhuizingen. De 
truck maakt gebruik van een 12 
tons Man TGL chassis-cabine. 
De daarbij door Feld in Hoorn 
geleverde opbouw voldoet vol-
ledig aan de Piek-normen. Er-
kend Verhuizer Mondial Aad 
de Wit Verhuizingen heeft meer 
dan tachtig jaar verhuiservaring. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Castricum. 

V.l.n.r.: Tom Kruitwagen, Erik Rosier, Jan Laan, Carel Kuijper, Onno Hannessen.

Eindspurt voor glasvezel  
Castricum - Het einde van de 
aanmeldperiode voor glasvezel 
in Castricum en Bakkum komt 
in zicht. Verenigingen, onderne-
mers, de ambassadeurs en de 
bedrijven Glashart, KPN, Kick XL 
en XMS hebben veel inspannin-
gen verricht. Het beoogde resul-
taat van 30% is nog niet bereikt. 
Het gaat wel de goede kant en 
daarom start Glashart een eind-
spurt om vóór 5 juni de 30% te 
bereiken. Op zaterdag 28 mei is 
een inschrijfdag in de glasvezel-
winkel. Drie serviceproviders zijn 
aanwezig. De inschrijfdagen vin-
den plaats van 9.00 uur tot 17.00 
uur in de Glashart Servicewin-
kel in winkelcentrum Geester-
duin. De laatste inschrijfdag zal 
plaatsvinden op 4 juni. De drie 
serviceproviders zullen geza-
menlijk feestelijke activiteiten or-
ganiseren rondom het laatste in-
schrijfmoment op het Bakkers-
pleintje te Castricum. Deze fees-
telijke dag start om 10.00 uur en 
zal tot 16.00 uur duren. 
Elk huishouden dat al een abon-
nement heeft afgesloten in Cas-
tricum en Bakkum ontvangt de 
komende periode een Glashart 
tuinprikker. Aan het eind van de 
periode waarin de interesse in 
een glasvezelnetwerk wordt ge-

peild, wordt er een iPad verloot 
onder de mensen die de tuin-
prikker hebben staan. 
Voor de aanleg van een glasve-
zelnetwerk is een enorme inves-
tering nodig. Hiervoor wil Glas-
hart graag een garantie dat er 
gebruik van gemaakt wordt. 
Wanneer minimaal 30% van de 
huishoudens van Castricum en 
Bakkum een glasvezelabon-
nement bestelt bij een van de 
deelnemende service providers 
(KPN, Kick XL, XMS) zal Glas-
hart starten met de aanleg.
De meest bekende eigenschap 
van glasvezel is ongetwijfeld de 
hoge snelheid die behaald wordt 
bij internetverbindingen. Met al-
le voordelen van dien bij surfen, 
online gamen en tv kijken, mai-
len en zware bestanden als fo-
to’s en films down- en uploa-
den. Maar glasvezel is veel meer 
dan alleen snel internet. Denk 
bijvoorbeeld ook aan mogelijk-
heden als haarscherpe HD-tv 
en interactieve televisie of zeer 
voordelig kunnen bellen. Ook 
komen diensten als zorg op af-
stand, thuiswerken of interactie-
ve cursussen worden met glas-
vezel binnen handbereik. 
Meer informatie is te vinden via 
www.glashart.nl/castricum

Samen tuinieren in de steeg
Castricum - Zowel de jonge-
re als de oudere buurtbewoners 
van de Louise de Colignystraat 
en Charlotte de Bourbonstraat 
werkten op zaterdag 14 mei ge-
zamenlijk aan het opknappen 
van de gedeelde steeg. Onkruid 
verdween en mooie plantjes 
werden gepland. Buurman Ka-

rel Hoogkamp nam het initiatief. 

”Een succes”, aldus de bewo-
ners. “Zo leer je elkaar toch weer 
anders kennen.’’ Na afloop van 
het harde werken in de steeg, 
kregen de kinderen als beloning 
allemaal een plantje mee naar 
huis. 
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 20 juni 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: verjaarDagscaDeau. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

J. van de Ven, Akersloot: 4 kaarten voor Top of the Bobs op Hemelvaartsdag bij Bobs Party Palace. E. Westerink, Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest.  
L. Roozen, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. Th. van der Heyden, Uitgeest: Spijsbrood af te halen bij Putter’s Specialiteiten  
Bakkerij in Uitgeest. L. Koeman, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. D. Winter, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente 
en fruit in Uitgeest. M. van den Berg, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. P.M. Broers, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te 
halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. J. Borst, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. G. Betten, Castricum, J.M. Mulder, Castricum,  
R.L. ter Laare, Castricum, J.M. Groot-Druijven, Limmen: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Oud Hollandse 
Tulband

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen
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Spa relax-arrangement

Jubileumkorting bij 
Le Grand Esthetique

Heemskerk – Cosmetisch Cen-
trum Le Grand – Esthétique be-
staat dit jaar vijftien jaar en viert 
dit met een aantal maandacties 
waarbij het getal vijftien een gro-
te rol speelt. Zo kan men in de 
maand juni profiteren van vijftien 
procent korting op de prijs van  
Spa relax-arrangementen. Het 
centrum heeft twee salons met 
twee behandelstoelen en één 
salon met één behandelstoel. 
Deze dagdeel-arrangementen, 
waarvoor men naar wens voor 
zowel ’s morgens als ’s mid-

dags een afspraak kan maken, 
zijn zorgvuldig samengestelde 
combinaties van huidverzorging 
en ontspanning. Op de website 
www.grand-esthetique.nl staat 
meer over de diverse samenstel-
lingen van deze arrangementen. 
Men kan zich alleen of samen la-
ten verwennen. 
Een afspraak maken kan via te-
lefoonnummer 0251–236575, 
of per e-mail: info@grand-es-
thetique.nl. Voor aanbiedingen 
zie de advertentie elders in de-
ze krant.

De Limmer bevolking vecht
voor behoud eigen zwembad
Limmen - De keren, dat de Lim-
mer bevolking zich heeft inge-
zet om het zwembad Dampeg-
heest te behouden, zijn amper te 
tellen. En nu moet er weer voor 
de zoveelste keer gevochten 
worden voor het behoud ervan. 
3.102 mensen zetten spontaan 
hun handtekening met steun-
betuigingen om het zwembad, 
waar zó veel kinderen een mooie 
tijd doorbrengen, te mogen be-
houden.
De grond van het zwembad 
is van de gemeente. Het is de 
OGL (Ondernemers Groep Lim-
men), die het zwembad heeft ge-
pacht. Exploitant sinds het voor-
jaar 2010 is Barry Hoogeboom, 
ondersteund door de OGL. “Wij 
zijn voor het jaar 2011 al gekort”, 
aldus Barry. “De gemeente heeft 
het potje van 20.000 euro, dat er 
ieder jaar was voor onverwachts 
groot onderhoud geschrapt. Nu 
is men voornemens de subsi-
die van 60.000 euro, die wij ieder 
jaar ontvangen in 2012 stop te 
zetten.” Rob Schijf, fractievoorzit-
ter van Gemeente- en Dorps Be-
lang zal tijdens de behandeling 
van de voorjaarsnota op 23 juni 
tijdens de raadsvergadering een 
motie indienen om de subsidie in 
de toekomst veilig te stellen. 
Maar sluiten betekent het weg-
halen van één van Limmens 
mooiste voorzieningen. Kinde-
ren van allerlei leeftijden genie-
ten van het zwembad. Zij mo-
gen allerlei sport- en spelmate-
riaal gebruiken, zoals snorkels 
en zwemvliezen. Ook vele seni-
oren zetten hun handtekening, 
want iedere ochtend krijgen zij 
van acht tot tien uur de gelegen-
heid hun baantjes te zwemmen. 

In het weekend is dat van negen 
tot elf uur ’s ochtends. 
Barry is buitensportinstruc-
teur en heeft een eenmanszaak: 
ODI (Ontspanning Door Inspan-
ning) Sportactieve Recreatie. Hij 
verhuurt kano’s, waarmee men 
prachtige tochtjes kan maken 
door het poldergebied. Boven-
dien organiseert hij kinderpartij-
tjes met allerlei sport- en spelac-
tiviteiten.
Barry heeft gouden handen en 
wat hij zelf kan repareren, repa-
reert hij. “Voor een goede water-
kwaliteit heb ik met hulp van an-
deren verschillende dingen her-
steld, anders had ik niet eens het 
zwembad kunnen openen”, zegt 
hij. “Er is een nieuwe hoge-ren-
dement cv-ketel gekomen, die 
is geplaatst door Jak Installa-
tietechniek VOF te Limmen. Dit 
bedrijf heeft ook veel leiding-
werk vervangen. Ik heb alle vita-

le onderdelen van het ketelhuis 
vervangen: Jak heeft het zand-
filter voor zijn rekening geno-
men.” Er komt nog heel wat voor 
kijken om een zwembad te be-
heren. Barry: “Het water is al-
tijd minimaal 24 graden, als de 
zon schijnt verwarmd via zonne-
panelen en anders via onze ge-
noemde nieuwe ketel. Twee keer 
per dag neem ik een monster 
om de waterkwaliteit te contro-
leren. Eén keer per maand wordt 
het water gecontroleerd door 
een bevoegde instantie. Ik werk 
hier nu 90 uur per week. In maart 
ben ik begonnen met de onder-
houdswerkzaamheden en heb 
ik ook zeven nieuwe kleedka-
mers gebouwd. Als je begint in 
het nieuwe seizoen is er zó veel 
te doen en dan kom je toch tot 
een perfect eindresultaat. Daar 
ben ik wel trots op.”
(Marga Wiersma)  

Eerste namen zijn bekend 
voor het Uit Je Bak Festival

Castricum - Op 31 juli wordt het 
Willem de Rijkepark weer omge-
toverd voor het culturele Uit Je 
Bak! Festival. Na twee jaar ge-
steund te zijn geweest door het
Europese fonds Youth In Ac-
tion, wordt het festival dit jaar 
gesponsord door Rabobank 
Noord-Kennemerland. Hierdoor 

kan het festival gratis toeganke-
lijk blijven. De eerste rij met na-
men zijn inmiddels bekendge-
maakt. Dit jaar laten de bands 
Houses en Eins, Zwei Orchestra 
zien waarom iedereen zo lovend 
over ze is. Ook de eerste loka-
le act is bekend. De Castricum-
se hiphop groepen Basse Klanka 

en D.R.I.E. bundelen tijdens dit 
festival hun krachten om samen 
te laten zien wat hiphop kan zijn. 
Behalve lokaal is er ook een in-
ternationale act te zien. ‘We 
seem to have misplaced our ig-
loo’ won in België al eens een 
prijs voor origineelste band-
naam van Studio Brussel, maar 
hun muzikale kwaliteiten zijn ze-
ker ook niet onopgemerkt ge-
bleven. Op het koffiehuispodium 
‘Het brein dat kwam uit de ruim-
te’ en op het hoofdpodium laten 
de Bazzookas van zich horen. Op 
kort termijn wordt de rest van de 
programmering bekendgemaakt 
met het theaterprogramma, en-
kele jonge en lokale bands, de 
winnaar van de wedstrijd ‘Onge-
kend Talent’, maar ook komen er 
nog enkele headliners aan. Het 
thema is ‘herinneringen’. Foto: J. 
Reijnierse. .

Death metal in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 27 mei is  er 
‘death metal’ te beluisteren in de 
Bakkerij. Funeral Whore, Body-
farm en Sepiroth zullen het pu-
bliek vanaf het cultureel podi-
um wakker schudden met bru-
te klanken.
De band Funeral Whore uit Be-
verwijk maakt pure death me-
tal. Ontstaan in 2006 werken 
ze sindsdien hard om hun ge-
luid te verspreiden in de under-
ground metal scene. Bodyfarm 
uit Amersfoort werd in 2009 op-
gericht met de intentie om on-

vervalste, keiharde death me-
tal te spelen. Inmiddels spelen 
ze zowel binnenlandse als bui-
tenlandse shows met bands zo-
als Houwitser en Hail Of Bullets.   
Sepiroth is een death metal band 
uit Sliedrecht. Ze begonnen in 
2003 en doen denken aan bands 
zoals Vomitory, Bolt Thrower, La-
dy Gaga en de Alpenrebellen. De 
entree bedraagt 4,00 euro en de 
deur opent om 21.00 uur. 

Zaterdag is het ‘surfnight.’ met dj 
Wipe Out. De entree is gratis. 

Sepiroth is een van de drie bands die vrijdag optreedt in De Bakkerij. 
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Verkoopmanifestatie 
nieuwbouwplan HMS 
Uitgeest - Op donderdag 26 
mei wordt een verkoopmanifes-
tatie gehouden voor het nieu-
we bouwplan HMS Uitgeest. Ge-
interesseerden kunnen tussen 
17.00 en 20.00 uur bij Dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 5 te Uit-
geest binnenlopen voor alle in-
formatie over het nieuwe project.

De nieuwe wijk HMS Uitgeest 
omvat een breed scala aan fraaie 
eengezinswoningen en apparte-
menten, is ruim en veilig en sluit 
vrijwel naadloos aan op het oude 
dorp Uitgeest. 
De woningen zullen verrijzen op 
een historische plek in Uitgeest. 
Sinds 1897 stond hier de mar-
kante Hollandse Melksuikerfa-
briek. Vroeger werd het terrein 
van de Melksuiker van het dorp 
afgescheiden door een provinci-
ale weg, maar dat verandert. De 

N203 krijgt een nieuwe loop. De 
eerste contouren hiervan zijn al 
duidelijk zichtbaar. Hierdoor zal 
de nieuw te bouwen wijk onder-
deel gaan uitmaken van het ou-
de dorp, omgeven door het zo ty-
pische waterlandschap met wei-
den, dorpen, sloten en plassen.
 
De woningen variëren in woon-
oppervlaktes van circa 110 tot 
150 m2 en kennen een grote 
variatie. Alle woningen hebben 
een kleine voortuin en een ach-
tertuin, waarvan de meeste op 
het zonnige zuiden. De wonin-
gen zijn royaal van opzet, inclu-
sief een grote zolder op de twee-
de verdieping en diverse opties 
zoals bijvoorbeeld een uitbouw, 
openslaande deuren naar de 
tuin en dakkapel(len). 
Appartementencomplex De Ko-
renmolen biedt ieder wat wils. 

Het is kleinschalig van opzet 
en bevat slechts vier woningen 
per bouwlaag. Onder het ge-
bouw ligt de parkeergarage en 
de (fietsen)berging. De apparte-
menten hebben diverse indelin-
gen en afmetingen van circa 90 
m2 tot circa 130 m2 woonopper-
vlakte. Alle appartementen be-
schikken over een goed gesitu-
eerd balkon met veel privacy. 

Extra aantrekkelijk bij dit pro-
ject is de unieke verkoopgaran-
tie en gunstige aankooprege-
lingen. Thunnissen, ontwikke-
laar en bouwer van het project, 
biedt kopers niet alleen een ver-
koopgarantie voor de verkoop 
van hun bestaande woning (zie 
www.hmsuitgeest.nl), maar ook 
een uitgestelde betalingsmoge-
lijkheid wat de maandlasten flink 
beperkt. 

Verdwijnt het strand 
onder de bebouwing?
Als inwoners echt iets willen kunnen ze een boel voor elkaar krijgen. Dat 
hebben we nog onlangs kunnen ervaren bij het burgerinitiatief om een 
deel van Bakkum als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Ondanks 
wat gemopper zal dat besluit er komen en GroenLinks ondersteunt het 
van harte. Toch vinden wij het opmerkelijk dat de ingrijpende voorstel-
len die er nu liggen voor het strand geen burgerinitiatief in het kwa-
draat uitlokken. Een rigoureuze uitbreiding van de bebouwing rond het 
strandplateau.  Blinckers wordt met een hotelbestemming fors vergroot 
en strand 10 wordt een bed en breakfast. De strandpaviljoens worden 
allemaal vergroot en de terrassen worden ook groter met ca 7 meter 
zeewaarts. Er komen strandhuizen bij en dan nog zijn we niet volledig 
in onze opsomming. Zijn de volgende stappen een circustent en een 
casino? Nadat vorig jaar al toestemming is gegeven om de paviljoens 
het hele jaar open te houden en in de huisjes te overnachten wordt dit 
de volgende aanslag op ons unieke Noorzeestrand en de duinen. Het 
rustige familiestrand dat Castricum altijd was en dat ons onderscheidt 
van de meeste andere gemeenten verdwijnt hiemee steeds verder uit 
zicht. De stichting Duinbehoud ziet de ernst van de zaak in en heeft 
reeds uitgebreid bezwaar gemaakt. Behalve de schade aan de natuur 
kosten de plannen de gemeente ook nog eens veel geld. GroenLinks 
vraagt zich af of onze inwoners het in doorsnee eens zijn met de nu 
voorliggende plannen gezien de eerdere ervaringen met het burgerini-
tiatief in Bakkum. Andere politieke partijen als de PvdA, GDB en CDA 
hebben op diverse onderdelen nog terechte bedenkingen, Wij hopen dat 
zij net zo als GroenLInks consistent aan de bezwaren vast zullen houden. 
Dus wij nodigen u uit van u te laten horen op ons speciaal hiervoor ge-
opend email adres:  groenlinks-strand@hotmail.nl , en/of kom naar de 
raadscarrousel van donderdag 26 mei in het Clusiuscollege waarin vanaf 
20.00 uur de kadernota strandgebied verder wordt besproken.  
Namens de fractie van GroenLinks, Rob Glass.

Hoe lang blijft het Heer 
Derckplantsoen nog leeg?
Akersloot - Het is velen al lan-
ge tijd een doorn in het oog dat 
er zo weinig schot zit in de ont-
wikkeling van het Heer Derck-
plantsoen, terwijl het toch voor 
de sociale woningbouw zo be-
langrijk is. 
Het uitblijven van enige zichtba-
re voortgang was voor de CDA 

Werkgroep Akersloot aanleiding 
om op onderzoek uit te gaan 
naar de eventuele oorzaken van 
dit gebrek. Dit leverde vele vra-
gen op, maar geen duidelijkheid. 
Reden voor de werkgroep om 
het College van Burgemeester 
en Wethouders een aantal vra-
gen hierover voor te leggen.

Oriëntatie op woningmarkt 
Castricum - Van Amsterdam 
Garantiemakelaars heeft afgelo-
pen zaterdag deelgenomen aan 
de door de ABN/AMRO kan-
toor Castricum georganiseerde 
woondag. Ondanks de wat stroef 
lopende woningmarkt is toch 

duidelijk te merken dat de inte-
resse blijft en potentiële kopers 
zich goed oriënteren. 

Deze woondag was daar uiter-
mate goed op afgestemd: een 
veelzijdig aanbod van allerlei in-

formatie op woongebied. Wie 
deze dag gemist heeft dan is 
men voor de benodigde infor-
matie geheel vrijblijvend welkom 
op het kantoor Van Amsterdam 
Garantiemakelaars op de Dorps-
straat 64 in Castricum. 

Jamsessie en live Barcalona-
Manchester United in Basta
Castricum - Donderdag 26 mei 
is het de laatste donderdag van 
de maand en dat betekent jam-
men in de Basta! De sessie is 
voor iedereen toegankelijk en 
begint om 21.00 uur. Muzikanten 
melden zich tijdig aan om teleur-
stelling te voorkomen. 

Zaterdag 28 mei volgt de kra-
ker van het Europese voetbalsei-
zoen. De finale van de Champi-
onsleague Barcelona-Manches-
ter United is vanaf 20.30 uur 
live te zien bij Basta op het gro-
te scherm en drie lcd-schermen.!
Na de wedstrijd, vanaf 22.30 uur, 
is er muziek. Dj Tropical -Cocon-
ut komt naar Castricum met zo-
merse klanken. 

Basta is te vinden op de Dorps-
straat 22. 
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Eerste theatershow Djazz 
2 imprezz in De Beun
Limmen - Zondag 5 juni voert 
dansschool Djazz 2 imprezz uit 
Limmen haar eerste theatershow 
op in theater de Beun in Heiloo. 
Omdat er in januari brand is ge-
weest in theater de Beun was 
lange tijd onzeker of de show 
door kon gaan. Enkele weken 
geleden kwam het verlossen-

de bericht dat Djazz 2 imprezz 
de eerste is die na de brand een 
voorstelling kan geven in theater 
de Beun.
Alle zeven groepen van dans-
school Djazz 2 imprezz, die on-
der leiding van Willy Könst staan, 
doen mee aan ‘Dance around 
the world’. Zo worden er dan-

sen gedaan door kleuters, ba-
sisschoolleerlingen, middelba-
re scholieren, de showgroep en 
ook de damesgroep treedt op. In 
totaal worden er 15 dansen ge-
danst die elkaar door middel van 
een verhaal opvolgen. Het thema 
van de show is ‘wereldreis’. Het 
verhaal is geschreven door Wou-
ter Molenaar uit Akersloot. De 
acteurs die dit verhaal gaan spe-
len zijn Nienke Olling en Joyce 
Mous, beide uit Limmen.
In de show zijn Nienke en Joyce 
net geslaagd voor hun eindexa-
men van de middelbare school. 
Nu willen ze samen op wereld-
reis. Ze zijn al maanden be-
zig met de voorbereidingen. De 
backpacks staan al weken klaar 
voor vertrek. Het wachten is op 
de examenuitslag. Wanneer 
blijkt dat beide meiden geslaagd 
zijn, kan de wereldreis beginnen. 
De reis begint in Europa. Via Bel-
gië, Spanje en Italië reizen de 
meiden verder naar India en Chi-
na. Vervolgens zoeken ze zonni-
ge oorden op en belanden ze in 
Brazilië en Cuba. Wat maken ze 
veel mee in alle landen! De reis 
wordt afgesloten met een be-
zoek aan Amerika, Jamaica, Afri-
ka en Italië om uiteindelijk moe 
maar voldaan terug te keren in 
Nederland.
Alle dansgroepen zullen min-
stens twee choreografieën la-
ten zien die perfect passen bij 
het land waarin de acteurs op 
reis zijn. 
Wie een toegangskaart wil ko-
pen, kan contact opnemen met 
Willy Könst via djazz2imprezz@
live.nl of tel. 06-40297306.

PWN verscherpt toezicht 
op broedende roofvogels
Regio - De beheerder van het 
Noord-Hollands Duinreservaat 
- PWN - heeft besloten om dit 
voorjaar de roofvogels die broe-
den in het duingebied tussen 
Bergen en Wijk aan Zee extra in 
de gaten te houden. 

Voor dit verscherpte toezicht zijn 
verschillende aanleidingen. 

Afgelopen maand zijn in de dui-
nen bij Bergen en Schoorl twee 
haviken gevonden die door men-
sen zijn beschoten. Beide vogels 

Een deel van de showgroep voor de dans van Jamaica.

Limmen - Zaterdag 28 mei van 
19.00-22.00 uur is in Club Xtra de 
Casinoavond. Trek het beste col-
bertje aan en zet een pokerface 
op want deze avond is het tijd 
voor een spannend casino met 
black jack, de dobbelbak, roulet-

Casinoavond 
bij Conquista

hebben het niet overleefd. Daar-
naast zijn in de afgelopen ja-
ren in de duinen bij Egmond en 
Heemskerk nesten van haviken 
door mensen uitgehaald. 

In overleg met de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland en 
de Roofvogelwerkgroep Noord-
Kennemerlands Duin heeft PWN 
verder besloten geen roofvogel- 
en uilenshows meer te organi-
seren. 

Voorjaarshooidag bij 
Duinboerderij Zeeveld

Bakkum - Op zaterdag 18 juni 
zijn vrijwilligers van harte wel-
kom in Duinboerderij Zeeveld 
aan de Noorderstraat in Bakkum 
om daar mee te helpen met de 
voorjaarshooidag.  Nadat eerder 

Camping Bakkum in On-
dernemend Castricum
Castricum - Woensdag 1 juni is 
op Castricum105 de laatste afle-
vering van dit seizoen te beluis-
teren van ‘Ondernemend Castri-
cum’.  In deze uitzending wordt 
aandacht besteed aan Camping 
Bakkum, de oudste camping van 
Nederland. Willemieke de Waal, 
Hans Kluft en Rob Doesman ko-
men vertellen over de geschie-
denis, het reilen en zeilen in de 
huidige tijd en de eventuele toe-
komstplannen. 
Ook zal de Kamer van Koophan-

del in dit programma weer een 
bijdrage leveren voor alle onder-
nemers, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan actuele onder-
werpen en de mogelijkheden die 
de KvK heeft voor ondernemers.  

De uitzendingen van Castri-
cum105 zijn te beluisteren in 
de ether op 105.0 FM en op de 
kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. 

Eerste filmquiz in de 
Bakkerij goed bezocht
Castricum - Donderdag 19 mei 
was de eerste filmquiz in de Bak-
kerij. De avond werd goed be-
zocht en onder toeziend oog van 
quizmaster Josje de Bont voch-
ten vijf teams om de felbegeer-
de prijzen en de eeuwige roem. 
De vragen varieerden van ou-
de klassiekers als Citizen Kane 
tot modern werk en van buiten-
landse films tot binnenlandse ci-
nema.
Nadat het team met de toepas-
selijke naam IMDb de hoofdprijs 
in de wacht had gesleept, werd 

er om de tweede plaats vast te 
stellen door twee kandidaten 
een bijzondere vertolking van 
My heart will go on gezongen. 
Uiteindelijk was er zelfs voor het 
verliezende barteam een troost-
prijs. 
De filmquiz was de eerste van 
een nieuwe reeks culturele acti-
viteiten in de Bakkerij. Zo staan 
er filmvertoningen, een open po-
dium, een pubquiz en een poë-
zieavond gepland.
Zie voor meer informatie: www.
vriendenvandebakkerij.nl.

die week het halfhoge grasland 
is gemaaid, harkt men het die 
dag bij elkaar, om het vervolgens 
direct weer af te voeren. Zo  ver-
schraalt de bodem en krijgt een 
grotere diversiteit aan bloemen 
en planten een kans. Tijdens de 
voorjaarshooidag wordt in stilte 
gewerkt. Er staat ook een korte 
stiltewandeling op het program-
ma.  Deze dag is een gelegen-
heid om eens van dichtbij kennis 
te maken met het werk van Zee-
veld. Er wordt gewerkt van 9.30-
12.30 uur, dan volgt de stiltewan-
deling en tijdens de afsluitende 
lunch is er volop gelegenheid er-
varingen uit te wisselen. 
Opgeven kan via: info@jan17.
nl. Voor meer informatie over de 
mogelijkheden bij Zeeveld vrij-
willigerswerk te doen, zie: www.
jan17.nl.

Akersloot - Een 36-jarige en 
een 37-jarige man, beiden zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
zijn vorige week woensdagoch-
tend rond 2.15 uur aangehouden 
op de Startingerweg. 
De mannen liepen langs de A9 
met kabels te slepen. Zij wer-

Diefstal kabels

te en nog veel meer. Zaterdag-
ochtend 28 mei van 10.30-12.00 
uur is er bij de Kids, bestemd 
voor kinderen van vier tot en met 
negen jaar, een heuse proefjes-
ochtend. Deze ochtend zijn er de 
gekste en leukste wetenschap-
pelijke proefjes, waaronder een 
fontein van cola en mentos ma-
ken en nog veel meer. Entree 1 
euro, inclusief limonade en wat 
lekkers. 

den aangehouden op verden-
king van diefstal van de kabels.
Vorige week dinsdagavond wer-
den rond 19.00 uur op de A9 ter 
hoogte van Heiloo al een 36-ja-
rige man uit Amsterdam en 
een 41-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats aange-
houden voor diefstal van kabels. 
Een chauffeur van een bouwbe-
drijf zag dat de mannen op een 

parkeerplaats kabels in een au-
to aan het laden waren. Hij vond 
dit vreemd omdat er op dat mo-
ment geen wegwerkzaamheden 
waren. 
De politie werd gebeld. De auto 
met de mannen werd klemgere-
den door een vrachtwagen van 
het bouwbedrijf ter hoogte van 
Heiloo. De mannen werden door 
de politie aangehouden.

Juni is maand van het span-
nende boek in de bibliotheek
Castricum - Juni is de maand 
van het spannende boek met als 
thema ‘Galg en rad - Misdaad 
door de eeuwen heen’. Misdaad-
romans waarin geschiedenis een 
belangrijke rol speelt vormen in-
middels een eigen genre. Mys-
teries, complotten, riten, het zijn 

sleutelwoorden van de histori-
sche thriller. Bibliotheek Kenne-
merwaard heeft deze maand een 
bloedstollend aanbod.
Wie in de maand van het span-
nende boek een grootabonne-
ment neemt, maakt kans op een 
cadeauset met de dvd ‘The Mrs. 

Bradley Mysteries’ en een boek 
van de schrijvers Monaldi en 
Sorti. De boeken zijn beschik-
baar gesteld door boekhandel 
Laan in Castricum, van der Meu-
len’s boekhandel in Alkmaar en 
boekhandel Stumpel in Heerhu-
gowaard. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibl iotheekkennemer-
waard.nl of www.maandvanhet-
spannendeboek.nl of www.cri-
mezone.nl.
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Het Sophia SnuffelCollege 
met Raya op de Sokkerwei
Castricum - De kinderen van groep 3/ 4 en 4 hebben deelgenomen 
aan het Sophia SnuffelCollege van de Koningin Sophia-Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren. Bij dit project leren kinderen hoe ze veilig 
met honden omgaan. Snuffelvrijwilliger Ingmar Stam heeft de kinde-
ren in twee lessen geleerd de lichaamstaal van honden te begrijpen. Zij 
had hiervoor de speciaal geteste hond Raya meegenomen. De kinde-
ren hebben de belangrijkste regels voor het benaderen van een hond 
ook echt geoefend in de klas.

Informatiebijeenkomst over 
speciale seniorencomputer
Castricum - Vaak zouden 
60plussers wel willen kiezen 
voor een computer, maar vinden 
ze de stap om er zomaar een aan 
te schaffen te groot. Wat als het 
in de praktijk toch niet leuk is of 
te ingewikkeld. Inwoners van de 
gemeente Castricum kunnen vijf 
maanden een speciale senioren-
computer uitproberen, met be-
geleiding van een vrijwilliger aan 
huis. Na deze periode kan men 
beslissen of men de computer 
wel of niet wil overnemen. Men 
kan ook met de partner deelne-

men aan het project. Op dins-
dagmiddag 14 juni kunnen be-
langstellenden een demonstra-
tie van deze speciale senioren-
computer bijwonen, uitleg krij-
gen over het project en zich des-
gewenst inschrijven voor deel-
name aan dit project. De bijeen-
komst vindt plaats van 13.30 tot 
15.00 uur in ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst is gewenst en ge-
schiedt bij de Stichting Welzijn, 
tel. 0251–656562.

Provinciale subsidie op 
duurzaam renoveren
Castricum - De Provincie 
Noord-Holland heeft onlangs de 
subsidieregeling ‘Duurzaam Re-
noveren 2011’ voor Verenigingen 
Van Eigenaren en huiseigenaren 
geopend. De regeling verstrekt 
subsidie voor het toepassen van 
energiebesparende maatrege-
len in woningen. Gezien de be-
langstelling voor de gemeente-
lijke subsidieregeling, die eind 
maart binnen één dag was ‘uit-
verkocht’, maakt de gemeente 
Castricum huiseigenaren graag 
attent op deze subsidiemoge-

lijkheid. Particuliere eigenaren, 
‘eigenaar-bewoners’ of vereni-
gingen van eigenaren (VVE’s) 
met een woning in de Provincie 
Noord-Holland kunnen recht-
streeks bij de provincie kenbaar 
maken dat zij aanspraak wil-
len maken op deze regeling. De 
subsidie bedraagt 500 euro per 
woning met als voorwaarde dat 
de totale projectkosten minimaal 
2.000 euro bedragen.

Meer informatie: www.-noord-
holland.nl > digitaal loket.

Castricum - Op donderdagmid-
dag omstreeks 16.00 uur con-
troleerde de politie een 17-ja-
rige jongen uit Velserbroek op 
een snorfiets op de Beverwijker-
straatweg in Castricum. De snor-
fiets bleek op de rollentestbank 
een constructiesnelheid te heb-

Bromfietscontrole ben van 52 km. De jongen kreeg 
een bekeuring. 

Omdat de snorfiets meer dan 20 
km sneller kon, dan de toegesta-
ne 25 km per uur, moest de ver-
dachte zijn kentekenbewijs inle-
veren. Dit krijgt hij terug als zijn 
snorfiets weer in de originele 
staat is teruggebracht.

Castricum - De landelijke col-
lecte van het Nationaal Epilepsie 
Fonds - De Macht van het Klei-

Epilepsie Fonds zoekt collectanten

Wandelexcursie tussen 
Akersloot en Limmen
Limmen - Boswachter On-
no Steendam van Landschap 
Noord-Holland organiseert op 
zondag 29 mei van 10.00-12.00 
een excursie in het natuurge-
bied Limmerdie, dat naast de A9 
ligt. Er groeien veel bijzondere 
planten, maar ook voor weide-
vogels is het belangrijk. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.nl/

De echte koekoeksbloem groeit 
massaal in het Limmerdie en 
kleurt het gebied hier en daar ro-
ze. Fotograaf Henk van Bruggen.

de-natuur-in. Het startpunt is 
als volgt te vinden. Neem vanaf 
de Kennemerstraat tussen Hei-
loo en Limmen de afslag Lage 
Laan richting de A9. De A9 pas-
seren en daarna de parallelweg 
rechtsaf. Aan het einde van de 
weg parkeren. 

Vanaf het Noord-Hollands Ka-
naal de Kanaalweg naar Heiloo 

volgen. Voor de A9 linksaf de pa-
rallelweg nemen langs de A9. 

ne, wordt gehouden in de week 
van 23 tot en met 28 mei. 
In Castricum, Akersloot en Lim-

men zijn dringend collectanten 
nodig. Het collecteren neemt on-
geveer een uurtje in beslag. Wie 
wil helpen, kan bellen naar Greet 
Suijkerbuijk, tel. 0251-657870.

Auto’s vAnAf e 4500,- incl. 6 mnd. BovAg gArAntie mogelijk

Auto vAn de week
FiAt PAndA 1.1 Active

5-drs.,geel, strbkr., 75.000 km., bj. ’07

€ 4.200,-

lieFting schermer Auto’s

www.lieFtingschermer.nl
castricummerwerf 22 • castricum

tel. 0251 - 656 334 of 06 - 330 443 30

	 	 	 	 meeneemprijs
Audi	A2	1.4	S-Line, 5-drs., blauwmet., lm, airco, 123.000 km. ...........................................................bj. ’03 € 8.940,-	 €	 7.940,-
BMW	X5	3.0i	Executive	Aut.,	5-drs., blauwmet., lm, airco, 130.000 km,. ...........................................bj. ’04	 € 19.940,-	 €	18.940,-
Cadillac	CTS	3.2-V6	Sport	Luxury	Edition	Aut., 4-drs., zilver, lm, airco, div. extra’s, 84.000 km ........bj. ’03 € 10.950,-	 €	 9.950,-
Chevrolet	Corvette	C5	5.7	V8	Aut.,	grijsmet., vol opties, 41.000 km ..................................................bj. ’03	 € 31.950,-	 €	29.950,-
Chrysler	Stratus	2.5i	V6	LX	Conver.	Aut., grijsmet., lm, div. extra’s, 99.000 km .................................bj. ’99	 € 8.500,-	 €	 6.950,-
Chrysler	Voyager	2.5	TD	SE	Luxe., grijs kent., zwartmet., airco .........................................................bj. ’00	 	 	 €	 940,-
Daihatsu	Cuore	1.0-12V	DVVT	STi, 3-drs., blauwmet., 145.000 km ...................................................bj. ’03 € 3.950,-	 €	 3.140,-
Daihatsu	Cuore	850	CX, 5-drs., groenmet., 98.000 km ......................................................................bj. ’94 	 	 €	 650,-
Daihatsu	Sirion	2	1.0	12V	Trend, 5-drs., zwartmet., airco, navi, 116.000 km .....................................bj. ’06 € 6.740,-	 €	 5.740,-
Fiat	Panda	1.1	Active,	5-drs., geel, strbkr, 75.000 km ........................................................................bj. ’07 € 5.640,-	 €	 4.640,-
Fiat	Punto	1.4-16V	Sport,	3-drs., zwartmet., lm, airco, 88.000 km .....................................................bj. ’07 € 8.890,-	 €	 7.890,-
Fiat	Seicento	900iE	Young,	3-drs., blauw, 84.000 km ........................................................................bj. ’99 € 2.340,-	 €	 1.540,-
Ford	Fiesta	1.4	TDCi	Trend, 3-drs., zwartmet., lm, airco .....................................................................bj. ’03 € 4.240,-	 €	 3.240,-
Ford	Focus	1.6-16V	Ghia	Aut.	Station, blauwmet., airco ...................................................................bj. ’01 € 4.240,-	 €	 3.240,-
Ford	Focus	1.6-16V	Cool	Edition	Sedan, groenmet., airco, 72.000 km ..............................................bj. ’02 € 4.990,-	 €	 3.990,-
Ford	Ka	1.3	Culture, 3-drs., blauw, strbkr., 58.000 km .......................................................................bj. ’05 € 4.640,-	 €	 3.740,-
Ford	Mustang	3.8	L-V6	Coupé	Aut., zilver, airco, lm, div. extra’s, 63.000 miles ..................................bj. ’99 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Hyundai	Atos	1.1i	Active, 5-drs., blauwmet., strbkr., 25.000 km  .......................................................bj. ’05 € 4.750,-	 €	 3.890,-
Hyundai	Lantra	1.6i	GLS	Station,	grijsmet., l.m., stuurbekr., 133.000 km,..........................................bj. ’99	 € 2.450,-	 €	 1.640,-
Kia	Carens	1.8-16V	LX	G3, 5-drs., roodmet., airco, 144.000 km ........................................................bj. ’03 € 4.640,-	 €	 3.740,-
Kia	Rio	1.3	RS	Senza, 5-drs., groenmet., navi, 74.000 km  .................................................................bj. ’04 € 4.540,-	 €	 3.540,-
Kia	Rio	1.5	LS, 5-drs., blauwmet., airco, 96.000 km  ..........................................................................bj. ’02 € 3.150,-	 €	 2.250,-
Kia	Sportage	2.0	CVVT	Comfort, 5-drs., lm, airco, 46.000 km  ..........................................................bj. ’08 € 16.740,-	 €	15.740,-
Mitsubishi	Outlander	Sport	2.0	Trend, LPG-G3, S.U.V., zwartmet., lm, airco, 85.000 km  ...................bj. ’08 € 15.490,-	 €	14.490,-
Opel	Astra	1.6-16V	GL, 3-drs., zwart, airco, 156.000 km. ...................................................................bj. ’02 € 4.750,-	 €	 3.940,-
Opel	Astra	Wagon	1.6i	Season	Station, blauwmet., 179.000 km.......................................................bj. ’97 € 1.650,-	 €	 990,-
Opel	Astra	Wagon	1.6	Business	Station, geelmet., lm, airco, 102.000 km ........................................bj. ’05 € 8.940,-	 €	 7.940,-
Opel	Astra	Wagon	1.6	Temptation	Semi-Aut.	Station, zilver, airco, 149.000 km ...............................bj. ’08 € 12.440,-	 €	11.440,-
Opel	Omega	Wagon	2.2i-16V	Business,	Ed.	Station	Aut., zwartmet., airco. ......................................bj. ’02 € 4.140,-	 €	 3.140,-
Peugeot	307	SW	2.0	16V	Premium	Aut.	Station, grijsmet., lm, airco, 37.000 km  .............................bj. ’07 € 15.940,-	 €	14.940,-
Renault	Clio	1.2-8V	Campus	SL, 3-drs., zwartmet., cv., div. extra’s, 124.000 km ...............................bj. ’06 € 5.490,-	 €	 4.490,-
Renault	Modus	1.4	16V	Priv.	Luxe, 5-drs., blauwmet., airco, lm, cruise contr., 146.000 km. ..............bj. ’05 € 6.440,-	 €	 5.440,-
Renault	Twingo	1.2	Expression, 3-drs., zwart, 39.000 km. ................................................................bj. ’02 € 4.350,-	 €	 3.690,-
Renault	Twingo	1.2	16V	Cinétic, 3-drs., paarsmet., strbkr., 130.000 km. ...........................................bj. ’01 € 3.140,-	 €	 2.240,-
Seat	Arosa	1.0i,	3-drs., zwart, 116.000 km ........................................................................................bj. ’97 € 2.750,-	 €	 1.940,-
Seat	Cordoba	Vario	1.4-16V	Stella	Station,	roodmet., lm, 103.000 km .............................................bj. ’03	 € 4.940,-	 €	 3.940,-
Seat	Toledo	1.8i	SE,	5-drs., roodmet., lm, 171.000 km .......................................................................bj. ’96 € 1.750,-	 €	 740,-
Skoda	Octavia	Combi	2.0	Comfort	Station, LPG-G3, airco. ...............................................................bj. ’02 € 4.750,-	 €	 3.440,-
Suzuki	Wagon	R+	1.3	Season, 5-drs., blauwmet., lm, 148.000 km. ...................................................bj. ’01 € 3.250,-	 €	 2.490,-
Toyota	Aygo	1.0-12V	+,	5-drs., blauwmet., airco, 77.000 km .............................................................bj. ’08	 € 7.950,-	 €	 7.240,-
Toyota	Aygo	1.0-12V	Comfort,	3-drs., zwartmet., strbkr., 55.000 km .................................................bj. ’09	 € 7.440,-	 €	 6.440,-
Volvo	S60	2.0	T	Summum,	4-drs., beigemet., lm, airco, leer, 146.000 km ..........................................bj. ’05	 € 12.940,-	 €	11.940,-
Volvo	S60	2.4	Edition	Aut.,	4-drs., zilver, lm, airco, navi, 193.000 km. ................................................bj. ’02	 € 7.240,-	 €	 6.240,-
VW	Golf	Cabriolet	2.0	Trendline, 3-drs, grijsmet., lm, cruise contr., 154.000 km. ...............................bj. ’01 € 6.940,-	 €	 5.940,-
VW	Passat	1.9	TDi	Aut.	Comfortline	Station, grijsmet., ecc, vol opties, 169.000 km. .........................bj. ’04 € 7.940,- €	 6.940,-
VW	Polo	1.2	12V	Turijn, 3-drs., zwartmet., airco, 67.000 km. .............................................................bj. ’05 € 8.240,- €	 7.240,-

Ford	Transit	Connect	T200	S	1.8	TDCi, zwartmet., airco, 29.000 km ..................................................bj.’08 € 9.440,-	 ex.	 €	 8.440,-	ex.
Ford	Transit	Connect	T200	S	1.8	TDCi, zilver, airco, 131.000 km ........................................................bj.’04 € 5.150,-	 ex.	 €	 4.340,-	ex.
Mercedes	Vito	108	CDi, 4-drs, wit, 189.000 km ..................................................................................bj.’01 	 	 	 €	 2.740,-	ex.
Opel	Vivaro	1.9	DTi	100pk	L2H1, dub.cab., geel, 169.000 km .............................................................bj.’03 € 6.640,-	 ex.	 €	 5.640,-	ex.
Renault	Master	T28	2.5	DCi	L1H2, wit, airco, 188.000 km ..................................................................bj.’05 € 7.490,-	 ex.	 €	 6.490,-	ex.
Renault	Master	Pick	up	T35	2.5	DCi	L2	H1, blauw, airco, 86.000 km .................................................bj.’08 € 12.940,-	 ex.	 €	11.940,-	ex.
VW	Transporter	2.5	TDi	300	Trend	dub.	cab.	Aut., 4-drs., grijsmet., airco, parksens. .........................bj.’08 € 15.940,-	 ex.	 €	14.940,-	ex.

BEDRIJFSWAGENS
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Veertien medailles voor Tios
Limmen - Afgelopen zondag re-
gende het medailles over sport-
vereniging Tios uit Limmen. Alle 
turnsters deden mee met de toe-
stelkampioenschappen in Bever-
wijk. 
In de eerste wedstrijd was het 
meteen al goed raak. Alle turn-

sters van Tios belandden op het 
erepodium. Zo was er brons voor 
Meike Groot (brug), Suzanne 
de Jong (brug), Nina Burgering 
(vloer) en Noëlle Bakker (vloer). 
Zilver werd er gewonnen door 
Fleur le Belle (sprong) en Lisa 
Hoeben (balk). Goud was er voor 

Amy de Leeuw (sprong), Suzan-
ne (balk) en Bente Knijnenberg 
(vloer). 
Ook in de middagwedstrijd vie-
len er prijzen bij Tios. Zo was er 
zilver voor Mei-lin Bakker (brug) 
en Daniëlle Dam (brug). Teun 
Rommel deed goed haar best op 
de balk maar eindigde net naast 
de medailles (vierde) net als Ari-
enne Adrichem. Mila Dekker 
werd tweede op de balk, maar er 
deden maar drie turnsters mee 
en dan krijgt maar een turnster 
een prijs. Ook Irene Molenaar 
greep net naast de medailles bij 
de sprong. Er werd nog wel goud 
behaald en wel door Han Ying 
Min (balk), Lotte Koot (balk) en 
wederom Daniëlle Dam (vloer).
Een mooie afsluiting van een 
turnweekend waarin Tios uit-
stekend presteerde. De laatste 
wedstrijd is op zaterdag 18 juni 
waarop drie turnsters zich mo-
gen waarmaken tijdens de fina-
le van de vijfde divisie. Truus Witkamp 65 jaar 

lid Tennisclub Bakkum
Bakkum - Truus Witkamp werd 
onlangs verrast met een bloe-
menhulde van het bestuur, om-
dat zij dit jaar 65 jaar lid is van 
de tennisclub TC Bakkum. Truus 
begon als 18-jarige met tennis-
sen op de oude betonbaan op 
het terrein van Duin en Bosch. 
Ze ontpopte zich niet alleen als 
een verdienstelijk tennisster en 
competitiespeelster, maar werd 
al snel ook een actieve vrijwillig-
ster. Nog steeds is zij regelma-
tig voor een partijtje tennis op de 
banen aan de Vinkebaan te vin-
den.
In 1951 nam zij samen met Dick 

van der Horst het initiatief tot de 
Wandkrant. Dit was een nieuws-
brief voor de leden, die in het 
clubgebouwtje op het medede-
lingenbord werd opgehangen. Al 
gauw ontstond hieruit het hui-
dige clubblad De Umpire. Van 
1952 tot 1954 was zij ook secre-
taris van het bestuur. Tevens or-
ganiseerde zij enkele jaren de 
damessingle clubcompetitie, 
maakte zij deel uit van de eve-
nementencommissie en was en-
kele jaren baancommissaris. Alle 
reden voor het bestuur om aan 
dit uitzonderlijke jubileum aan-
dacht te geven.

Truus Witkamp (r) ontvangt uit handen van clubsecretaris AnneMarie 
van Aken de bloemenhulde ter gelegenheid van haar 65-jarig lidmaat-
schap van Tennisclub Bakkum.

TV Castricum pakt laatste 
strohalm in degradatiestrijd
Castricum - In de gemengde 
landelijke tenniscompetitie heeft 
TV Castricum kostbare punten 
gepakt in de strijd tegen kampi-
oen De Hout uit Alkmaar. Afge-
lopen zondag werd thuis een 2-6 
nederlaag geleden, waardoor de 
gasten het kampioenschap kon-
den vieren. Caroline Terstal wist 
haar single wederom knap te 
winnen in straight sets, zoals ze 

de afgelopen weken vaker heeft 
gedaan. Ook in de dubbel was 
ze aan de zijde van Mirjam Glo-
rie lang de gelijke van de Alk-
maarse dames, maar uiteindelijk 
trokken die aan het langste eind 
(6-7/6-1/4-6). De mannen van 
TVC hadden het zwaar omdat 
topspeler Roy Boontje wegens 
een blessure ontbrak. Stefan de 
Goede kon het niet bolwerken in 

zijn single. Invaller Dirk de Zwart 
hield in de eerste set lang stand, 
maar moest uiteindelijk de wed-
strijd inleveren. De dubbel van 
De Zwart en Ziedses des Plan-
tes was een kansloze missie met 
0-6 en 3-6. Uiteindelijk kon TVC 
door opgave nog een punt koes-
teren, wat belangrijk kan zijn in 
strijd tegen degraderen. 
Komende zondag komt het 
reeds gedegradeerde Vennewa-
ter op bezoek en zal TVC voor al-
le 8 punten strijden. Momenteel 
bezet TVC met 16 punten de 7e 
plaats.

Meervogels E2 kampioen Akersloot - Na een reeks van 
acht overwinningen op rij had 
het kampioenschap in de twee 
voorgaande wedstrijden in het 
voordeel beslist kunnen worden, 
echter door gezonde spanning 
verloor men die wedstrijden nipt. 
De beslissing in het kampioen-
schap kwam daarmee aan op de 
laatste wedstrijd in een recht-
streekse duel uit tegen de num-
mer 2 Reiger Boys. Als waardi-
ge kampioenen besliste men de 
wedstrijd kort voor het eindsig-
naal en zette de 2-5 op het sco-
reboard. Direct na het afflui-
ten van de wedstrijd was er een 
enorme ontlading en een uitbun-
dige feeststemming, want met 
deze overwinning is men kam-
pioen van de voorjaarscompeti-
tie 2011 geworden.

Zeebaars voor gastvisser
Castricum - Afgelopen zondag 
is er weer gevist op het strand 
van Castricum. Aanvankelijk was 
het prima weer dus het beloof-
de goede vangsten. Echter nam 
de wind steeds meer in kracht 
toe waardoor de omstandighe-
den moeilijker waren om goed 
te vissen. Toch is een branding 
en ruige zee goed voor de zee-
baars. De zeebaars jaagt in de 
branding naar voedsel en daar 
waren de omstandigheden per-
fect voor. Al na een half uur vis-
sen heeft de winnaar Peter Welp 

een zeebaars van 45 cm gevan-
gen. Er werden ook wel wat bot-
ten en scharren gevangen maar 
deze zeebaars was in een klap 
de winnende lengte. 
Peter (30) was als gastvisser met 
zijn vader mee. Peter is woon-
achtig in Almelo en kan niet al-
le wedstrijden meevissen dus ex-
tra mooi als je zo’n kanjer weet 
te vangen!
Wie ook een keertje mee wil vis-
sen, kijkt op de website www.
zeevisvereniging-de-salaman-
der.nl.

Marina van Staveren 
goed voor zilver
Castricum - Op 22 mei werd in 
Grootebroek de laatste zwem-
wedstrijd van het Zuiderzeecir-
cuit gehouden. Vooraf was er 
nog een kleine kans dat de Cas-
tricumse Marina van Staveren 
van de Heemskerkse zwemver-
eniging Oeza eerste kon worden. 
Zij was daarbij echter afhanke-
lijk van haar concurrente Hilde 

Buiten van Swol 1894. Na goe-
de resultaten in Almere, Hee-
renveen, Amersfoort en Kampen 
werd door Marina ook goed ge-
zwommen in Grootebroek. Twee 
eerste plaatsen op de 100 me-
ter wisselslag en op de 400 me-
ter vrije slag was het helaas niet 
genoeg om het overall klasse-
ment te winnen. Hilde behaal-

de op twee andere zwemslagen 
ook twee eerste plaatsen. Mari-
na, nu als master begonnen aan 
haar tweede zwemleven, behaal-
de totaal 58 punten, twee punten 
minder dan Hilde Buiten. 

Toch was zij zeer tevreden over 
haar behaalde tweede plaats. Na 
de goede resultaten eerder deze 
maand op de Master NK Lange-
baan in Eindhoven laat Oeza zien 
dat zij met hun masterafdeling 
prima presteren. Ook in het open 
water, waarvan de wedstrijden 
half juni gaan starten, zal Oeza 
zeker een woordje meespreken.
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De eBooks eregalerij
Uitgeest - Bibliotheek IJmond 
Noord biedt een nieuwe dienst: 
de eBooks eregalerij. De eBooks 
eregalerij is een digitale etala-
ge met 25 klassieke meester-
werken uit de Nederlandse li-
teratuur. Het bijzondere aan de 
eregalerij is dat de meesterwer-
ken zijn verrijkt met verhalen, 
beeldmateriaal en achtergrond-
informatie. Enkele van de aan-
geboden titels zijn: de Came-
ra Obscura van Nicolaas Beets, 
De historie van mejuffrouw Sa-
ra Burgerhart van Betje Wolff en 
Aagje Deken en de Max Have-
laar van Multatuli. Ook de po-
ezie is niet vergeten: Herman 
Gorter, Paul van Ostaijen en Gui-
do Gezelle hebben onder ande-
ren een plaatsje in de eregalerij. 
Lees nu de klassiekers digitaal 
en download de eBooks ere-
galerij voor de iPad of ga naar 
www.ebooks-eregalerij.nl. Een 
uitgebreid artikel over Betje 
Wolff en Aagje Deken, schrijf-

sters van wat men noemt ‘de 
eerste moderne Nederlandse ro-
man’. De historie van Sara Bur-
gerhart, vindt men op de websi-
te van de bibliotheek onder het 
kopje Kunst&Cultuur (www.bi-
bliotheekijmondnoord.nl). 

Dansend door de Binnenmeer

Uitgeest - Voor de snuffel-
markt voor Prijedor zijn vele 
mooie spullen ingeleverd. Deze 
worden verkocht op de snuffel-

Snuffelmarkt voor Prijedor
markt die plaatsvindt op zater-
dag 28 mei van 9.30-14.30 uur 
op het schoolplein van de Bin-
nenmeerschool naast de rk kerk 

aan de Langebuurt. Er is van al-
les te koop: boeken, puzzels, al-
lerlei huishoudelijke apparaten, 
glazen, fietsen, kleine meube-
len en zelfs een  tweelingwagen. 
Ook is er een terras waar drank-
jes en hapjes verkocht worden.

TCU 2 op de drempel 
van de derde klasse!
Uitgeest - De eerste drie wed-
strijden van het tweede van Ten-
nisvereniging Uitgeest eindig-
de in 3-3. Wisselvalligheid troef 
dus. Maar daar kwam vorige 
week verandering in. Tegen Alk-
maar werd met 4-2 gewonnen. 
Frank Klein, Mark Bonekamp en 
Robin van Rijssel wonnen hun 
enkelpartij en in de dubbel pakte 
Marco Zoeteman en Mark in een 
lastige driesetter de eerste over-
winning dit jaar. Afgelopen week 
kwam Limmen op bezoek. 
De gemiddelde leeftijd van de 
tegenstander lag duidelijk lager 
en ook werd het al snel duide-
lijk dat ze kwamen om te winnen. 
De stand aan kop is spannend 
en Limmen staat met twee pun-
ten los aan kop. Frank en Mark 
mochten als eerste aan de bak 
met hun enkelpartij. Frank kwam 
snel met 3-0 achter, maar Frank 
is mentaal gegroeid. Frank won 
de partij met 6-4 6-2. Mark ver-
loor de eerste set met 6-3. Maar 
ook Mark herstelde zich. On-
der aanmoediging van zijn ge-
liefde pakte Mark de tweede set 
met 6-3 en pakte hij keurig de 
derde set met 6-4. De jongens 
uit Limmen vonden dit zicht-
baar niet leuk. Robin en Don wa-

ren nu aan de beurt voor hun 
enkel. Robin kon het niet bol-
werken en verloor in twee sets. 
Omdat Don de eerste set rede-
lijk kansloos verloor, dacht men 
dat de dubbels vandaag het ver-
schil zouden maken. Maar Don 
rechtte zijn rug en pakte zowaar 
de tweede set in een tiebreak. 
De tegenstander was mentaal 
gebroken. De derde set ging in 
6-1 naar Don. Met de dubbels 
nog te gaan stond het dus 3-1. 
Een dubbeltje was genoeg voor 
de niet verwachte overwinning. 
Frank en Marco moesten zich 
nu laten gelden. Het op papier 
sterkste koppel moest de over-
winning binnenslepen. En dat 
deden ze dan ook! 

Weliswaar in drie sets maar toch. 
Nadat Robin en Mark hun dub-
bel verloren was de overwinning 
van het tweede een feit.  Omdat 
Bakkum ook een dikke overwin-
ning boekte, is de stand aan kop 
spannend. Volgende week moe-
ten de nodige punten tegen de 
Dog worden gepakt. En dan kan 
het zo zijn dat de laatste wed-
strijd tegen Heiloo beslissend 
kan zijn. Het zou wat zijn, Uit-
geest 2 in de derde klasse.

Uitgeest - ‘Dansend door de 
Binnenmeer’, dat is de naam van 
het nieuwe project van de Bin-
nenmeerschool dat vorige week 
woensdag spetterend van start 
is gegaan  met de opening in 
sporthal de Meet. 

Onder leiding van een echte pro-
fessionele danseres werden er 
allerlei nieuwe danspassen ge-
leerd. Van een piratendans tot 
ballet; alles kwam aan de orde. 

Komende weken staat het the-
ma dans centraal in de klassen. 
Verschillende dansen zullen aan 
bod komen en er worden work-
shops gegeven met namen als 
‘Een zoen voor elk Seizoen’.  

VOORDEEL
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VRIJ EN BLIJ MET MEI....!!
Thuis of onderweg....altijd lekker !
Van woensdag t/m woensdag:

APPELPENCEES
heerlijk fris van €3,00 nu  2 stuks € 2,50 !!
Dit weekend:

NOTEN HONING SLOF
helemaal NIEUW !! van €8,50 nu € 7,00 !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Uitreiking groene lintjes
Heemskerk/Uitgeest - Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest reikt 
op zaterdag 28 mei voor de vier-
de maal de ‘groene lintjes’ uit. 
Deze onderscheiding gaat naar 
Heemskerkers of Uitgeesters die 
zich op positieve wijze inzetten 
voor duurzaamheid en milieu; 
mensen die hun nek uitsteken 
voor het doel dat ze nastreven. 
De huldiging is gekoppeld aan 
Wereldmilieudag op 5 juni.
De Verenigde Naties hebben 

ter gelegenheid van de opening 
van de conferentie in Stock-
holm over ‘Human Environment’ 
in 1972 een internationale World 
Environment Day, ofwel wereld-
milieudag, ingesteld. Deze dag 
wordt sindsdien elk jaar op 5 ju-
ni gehouden. Hiermee wil de or-
ganisatie wereldwijde aandacht 
voor milieuproblematiek genere-
ren. Daardoor komt er ook meer 
aandacht voor milieuproblema-
tiek op politiek gebied en kun-

nen maatregelen worden be-
sproken en uitgevoerd.Groen-
Links wil met de uitreiking van 
groene lintjes het onderwerp mi-
lieu op een positieve manier in 
het nieuws brengen. Deze fees-
telijke gebeurtenis begint op za-
terdag 28 mei om 14.00 uur op 
de parkeerplaats van het Mar-
quettebos aan de Marquettel-
aan in Heemskerk. Tijdens de 
bijeenkomst die tot ongeveer tot 
15.00 uur gaat duren, worden 
de onderscheidingen toegelicht 
en uitgereikt door Odd Wagner, 
wethouder van GroenLinks.

Uitgeest - De spelers en de be-
geleiders van FC Uitgeest 1 wor-
den officieel gehuldigd op de 
kampioensreceptie op vrijdag 27 
mei om 20.00 uur in het clubhuis. 
Na promotie vorig seizoen van-
uit de 4e Klasse, nu kampioen 

Kampioensreceptie
voor FC Uitgeest 1

van de 3e Klasse en dus direct 
door naar de 2e Klasse. De spe-
lers en begeleiders zijn voor de 
receptie uitgenodigd op het ge-
meentehuis, waar zij zullen wor-
den toegesproken door wethou-
der Linnartz. 

Uitgeest - Zaterdagavond 28 
mei gaat voormalig omroeppas-
tor Peter Denneman voor tijdens 

de eucharistieviering in de r.k.  
kerk aan de Langebuurt. Op uit-
nodiging van Jongeren in Bewe-

ging zal hij tijdens de dienst van 
19.00 tot 20.00 uur spreken over 
‘Zorg voor de ziel’. Tevens ver-
zorgt het koor Sound of Life bij-
passende liederen. 

Zorg voor de ziel met omroeppastor
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Een taart voor een historisch seizoen!
De Vitesse’22 mini-pupillen 
Champions league competitie
Castricum - Door het grote suc-
ces van de Vitesse’22 mini-pu-
pillen staan tegenwoordig di-
verse sponsors te trappelen om 
een steentje bij te dragen. Za-
terdag 7 mei kan daarom weer 
worden bijgeschreven als een 
topdag bij de Vitesse’22 mini-
pupillen. Dekker Sport 2000 en 
Banketbakkerij De Roset heb-
ben die dag ervoor gezorgd dat 
alle 54 Vitesse’22 mini-pupillen 
en hun ouders konden genieten 
van een heerlijk stuk taart. Dit 
was spreekwoordelijk ‘de slag-
room op de taart’ van dit su-
per seizoen. Sinds jaren zijn er 
niet zoveel mini-pupillen lid ge-

worden van Vitesse’22. Een an-
der hoogtepunt was de Vites-
se’22 Mini WK 2011 met meer 
dan 200 deelnemers. Ook de af-
deling voor de vierjarige kinde-
ren kende een topseizoen onder 
leiding van Richard Sprenkeling 
en Thijs Putter. Deze succesvol-
le weg gaat volgend seizoen een 
vervolg krijgen en de organisa-
tie van de Vitesse’22 mini–pupil-
len nodigt alvast alle kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 6 uit om na 
de zomervakantie om mee te ko-
men doen. 
Niet wachten tot na de vakantie? 
Lid worden kan nu al via mini-
pupillen@vitesse22.nl

Hansman glorieus winnaar 
Verner Oussoren toernooi 
Castricum - Erik Hansman is 
afgelopen weekend winnaar ge-
worden van het groots opgezet-
te Verner Oussoren toernooi dat 
ieder jaar door biljartvereniging 
‘t Stetje wordt georganiseerd 
ter ere van de oud voorzitter en 
mede oprichter van ‘t Stetje. Het 
toernooi begon vrijdagavond en 
kreeg zijn vervolg op zaterdag-
middag en -avond. Zaterdag-
middag werd de derde ronde 
gespeeld en toen werd ook be-
kend wie de tafelwinnaars wer-
den. Siem Castricum moest een 
pittig robbertje knokken tegen 

John van de Bos en uiteindelijk 
werd Siem de winnaar. Op de 
andere tafel gebeurde hetzelf-
de met Huib Moot en Cor van de 
Bos, hier werd Cor op een haar-
lengte na winnaar. 
Op de volgende tafel haalde 
Henk Revers de buit binnen en 
was de derde finalist. Op de laat-
ste tafel was de spanning hele-
maal om te snijden, daar ston-
den Rien Emmerik en Erik Hans-
man in de laatste voorronde par-
tij tegen elkaar. Het was een zeer 
gelijk opgaande strijd die uitein-
delijk werd gewonnen door Erik, 

Limmen D1 wint de CAL-cup
Castricum - Zaterdag werd er 
gestreden, op het door FC Cas-
tricum uitstekend georganiseer-
de toernooi, om de prestigieuze 
CAL-cup. Dat het een spannend
toernooi zou worden was van te 
voren wel duidelijk. 

Meervogels D1 had afgelopen 
week de KNVB beker gewon-

nen en zowel Vitesse’22, FC Cas-
tricum als Limmen beschikken 
dit seizoen over een zeer sterke 
lichting. Toch bleek dat Limmen 
over het sterkste team beschikte 
en met twee overwinningen en 
een gelijkspel werd de grote wis-
seltrofee meegenomen naar het 
bollendorp. Limmen D1, kampi-
oen van de CAL. 

Bakkum Beach Volleybal- 
toernooi op 25 en 26 juni
Castricum - Al 20 jaar lang or-
ganiseert de stichting Bakkum 
Beach Volleybal dit beachvolley-
bal-evenement. Niet alleen voor 
ervaren volleyballers, maar voor-
al ook voor recreatieve vrienden-
teams of voor bedrijven. En een 
echt strandzand is dé onder-
grond voor beachvolleybal. Dit 
jaar wordt het toernooi gehou-
den op 25 en 26 juni bij strand-
paviljoen Bad Noord.
‘Zo dicht bij huis en toch een 
soort vakantiegevoel!’ Dat hoort 
de organisatie van het Bakkum 
Beach Volleybaltoernooi al vele 
jaren. “Als je op het strand aan-
komt begint het ontspannen ge-
voel al. Mooi weer is voor een 
buitenevenement natuurlijk altijd 
fantastisch maar voor beachvol-
leybal speelt de zee ook nog een 
rol. De stranden langs de kust 
variëren in breedte en bij Pavil-
joen Bad Noord lijkt het strand 
wel wat hoger te liggen waar-
door het strand wat breder is. 

Hierdoor kunnen we wat com-
pacter bouwen en dat maakt het 
toernooi nog gezelliger”, aldus 
één van de organisatoren Ro-
nald Hoberg.
Het toernooi wordt nu voor de 
20e keer georganiseerd in het 
laatste weekend van juni. Een 
vast weekend in het jaar zorgt 
ervoor dat er een traditie ont-
staat onder de beachvolleybal-
lers van Nederland.
Als men alle deelnemende teams 
bekijkt die de afgelopen 20 jaar 
hebben meegedaan dan valt het 
op dat er ook teams bij zijn die 
bijna alle jaren hebben meege-
speeld. “Dat is zeker net zo bij-
zonder en het maakt wel duide-
lijk dat het Bakkum Beach Vol-
leybaltoernooi goed georgani-
seerd is en erg gezellig. Voor dit 
jubileumjaar verwachten we vele 
teams die de gezelligheid weer 
opzoeken. Als het volleyballen 
niet meer zo wil, nodigen we ook 
graag de ex-deelnemers uit om 

op de zaterdagavond vanaf 21.00 
uur naar paviljoen Bad Noord te 
komen voor de spetterende Bak-
kum Beach Party.”
De beachvolleybalafdeling van 
Croonenburg is georganiseerd in 
een aparte tak onder de naam: 
2Beach. De volleybaljeugd die 
gewoonlijk in de zaal speelt gaat 
in de zomer door op het strand 
en hiervoor worden elke donder-
dagavond zes volleybalvelden 
opgezet met aparte trainers. 70 
kinderen leren hier wat de tech-
nieken zijn om op het strand uit 
de voeten te kunnen. De afslui-
ting is natuurlijk meedoen op het 
Bakkum Beach Volleybal toer-
nooi. Het niveau maakt dan niet 
uit, want voor elke groep maakt 
men poules op sterkte.

Voor inschrijving of informatie 
kijk op www.bakkumbeachvol-
leybal.nl of bel met: Rob Liefting, 
tel. 657411 of Ronald Hoberg, tel. 
659579.

Kampioensbeker binnen 
voor Judoclub Groefsema
Limmen - “Iedereen had het 
al verwacht, in de derde klas-
se kampioen, Judoclub Groefse-
ma”. Met deze woorden werd het 
vriendenteam naar het erepodi-
um begeleid. 
Zaterdag 21 mei was het zover, 

Judoclub Groefsema kon voor 
het eerst in de clubgeschiedenis 
kampioen worden bij de West-
friese competitie, een competitie 
voor alle judoclubs uit deze re-
gio. Eigenlijk kon het niet meer 
fout gaan, het team stond na-

melijk ruim bovenaan en gaf de-
ze koppositie tijdens de slotron-
de niet meer uit handen. Want in 
de eerste wedstrijd werd judo-
club Yamaguchi met maarliefst 
met 16-4 verslagen. De daarop 
volgende wedstrijd tegen judo-
club Asahi-San werd eveneens 
gewonnen met 16-4. Door de 
winst op Asahi-San kon Judo-
club Groefsema zich ongeslagen 
kampioen noemen, en komt de 
club volgend jaar uit in de twee-
de klasse van de WFJC. Dan zal 
de club opnieuw proberen een 
greep te doen naar het kampi-
oenschap. 

Dit jaar stonden de volgende ju-
doka’s in het team: Margot van 
der Bent, Bram Brantjes, Hidde 
Heckers, Sacha Bos, Kirsten En-
te, Max Ahlers, Ricardo Joosten, 
Leon Borgsteede, Wesley Groef-
sema, Paul van der Zwet, Jeroen 
van der Zwet, Sander Groefsema, 
Robbert Visscher, Rick Kaandorp 
en Joris Molenaar.

Mandy Schouws wint 
de federatiewedstrijd
Limmen - Juniorlid Mandy 
Schouws van HSV Limmen deed 
samen met haar broer Simon 
mee aan de selectiewedstrijd 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. Onder moeilijke omstan-
digheden wist Mandy de eerste 

plaats te veroveren, waarmee ze 
zich heeft geplaatst voor het NK 
jeugdvissen en voor de wedstrijd 
om het Noord-Hollands Kam-
pioenschap. Twee jaar geleden 
werd Mandy op het NK tweede 
van Nederland.

met maar een carambole ver-
schil. 
Daarna begonnen de kruisfina-
les. Cor van de Bos tegen Erik 
Hansman. Erik wist deze partij 
solide te winnen en werd daar-
mee dus finalist. Op de ande-
re tafel speelde Henk Revers te-
gen Siem Castricum. In dit geval 
werd de partij door Henk op pas-
sende wijze gewonnen, waar-
door de finale bekend was. Cor 
Bos en Siem Castricum speelden 
nog om de derde en vierde plek, 
die door Siem werd gewonnen. 
Na de pauze werd de finale ge-
speeld tussen Erik Hansman en 
Henk Revers die eigenlijk toch 
makkelijk gewonnen werd door 
Erik, die dit jaar met de grote 
wisseltrofee ging strijken.

Akersloot - Donderdag 2 juni is 
er weer het jaarlijkse dauwtrap-
pen.
Het vertrek is om 5.00 uur vanaf 
Het kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot.
Hier vandaan wordt er ± 22 km 

Dauwtrappen bij de Amak
gewandeld, waarna er bij Van 
der Valk koffie/thee gedronken 
wordt.
Belangstellenden zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Tini Krom 0251-
312815.
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Afzwemmers in april
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum. 
Deze maand kon men 59 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun zwemdiploma!

Op 6 april is er door vier kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma. Micha Bakker, Lisa van 
den Berg, Guus Bosland en Feli-
ne Leek hadden een heel zwem-
bad voor zichzelf en kregen al-
le aandacht van hun fans voor 
hun goede prestaties van de ei-
sen voor het C-diploma, die ge-
deeltelijk een uitbreiding op het 
B-diploma zijn, maar waarvoor 
ook nieuwe vaardigheden wor-
den getoetst.
Woensdag 13 april zijn de kinde-
ren, die binnenkort op zwemles 
gaan, samen met hun ouders in 

het zwembad geweest voor een 
introductieles en heeft er geen 
afzwemmen plaats gevonden.
Tijdens de eigen les op vrijdag 
15 april hebben Robin Boots, Ra-
chella Brand, Lisanne van Huis-
stede, Tim Jonkman, Merel van 
der Kolk, Anouschka van Stip-
hout, Siebe Tolsma en Iris Ver-
voort voor het basissnorkeldiplo-
ma Snorkelen 1 afgezwommen. 
Daarnaast lieten Sanne Könst en 
Luna van Wonderen al moeilijke-
re snorkelonderdelen voor Snor-
kelen 2 en Robin Heydeman voor 
Snorkelen 3 aan hun fans zien.
Voor het A-diploma is er op 20 
april door een groep van 30 
jonge kandidaten afgezwom-
men. Alsar Anwar, Bridget As-
sink, Yoni Bas, Wouter Bruijns, 
Jesse Buur, Lars Diemeer, Dyon 
Dijkstra, Noa Earnshaw, Jasper 
Geel, Benthe Hauzendorfer, Jas-
mijn van der Heijde, Feliën He-
ijdra, Irin Huijser, Jens Koopman, 

Kyra van Lieshout, Youri van der 
Linden, Laetitia Quedraogo, Saar 
Ridderhof, Mats Ruiter, Guus 
Schootemeijer, Britte Simons, 
Anaïs Spaan, Menno Stel, Suus 
Valkering, Jelle Vogelvang, Dion 
van Westerop, Jade van der Za-
ken, Maud de Zeeuw, Thom Zijl-
stra en Tijn Zuurbier hebben hun 
zwemkunsten aan een groot pu-
bliek laten zien. 
Op woensdag 27 april heeft 
een groep van 14 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men. In vergelijking met het A-
diploma moet voor het B-diplo-
ma een langere afstand van al-
le zwemslagen afgelegd wor-
den en meer en andere vaardig-
heden in het water gedaan wor-
den. En dat werd allemaal goed 
gedaan door: Anna Baron, Nao-
mi Fontijn, Kim Glorie, Anna de 
Groot, Leon de Jager, Chun Lei 
Koenders, Jaap van den Kom-
mel, Lieke Liefting, Kas Olgers, 
Lucas Smit, Fedor Verberne, An-
ne Vermolen, Zosha Wempe en 
Iris de Wit.

Lloyd is de kampioen 
hooghouden van Ajax!
Akersloot - Lloyd van Wees is een fanatieke Ajaxied. Behalve dat 
dit talent dit jaar met zijn Amsterdamse ploeg kampioen is geworden 
heeft hij ook de bokaal hooghouden gewonnen. Maar liefst 437 keer 
hield hij het balletje omhoog. En onder welke omstandigheden! Dui-
zenden toeschouwers brulden hem toe. Vandaar dat hij ‘slechts’ tot 
dit aantal kwam. Zijn record ligt immers boven de 1200 keer. Vorige 
week zondag, toen Ajax kampioen werd, kreeg hij zijn bokaal. Op de 
foto staat Lloyd met zijn gigantische beker tussen zijn klasgenootjes 
van groep 8 van de Johannesschool in Akersloot. Men gaat vast nog 
meer van hem horen.

Vitesse’22 C2 kampioen!
Castricum - De C2-junioren 
moesten vorig weekend maar 
één ding doen: Winnen! En daar-
in zijn ze met vlag en wimpel in 
geslaagd. Tegen Vrone C2 werd 
op het A-veld een overwinning 
geboekt tegen de tegenstan-
der uit Alkmaar, wat genoeg was 
voor de titel in de tweede klas-
se 09. Met de afwezige Sten, 
de geblesseerde Connor, Do-
rus en Colin aan de kant, werd 
na een perfecte eerste helft (6-0) 
een overwinning van maar liefst 
9-1 geboekt. Naast het vertoon-

de spel van met name de eerste 
helft liet de C2 zien grote stap-
pen te hebben gemaakt sinds 
de winterstop. Half maart was al 
duidelijk dat Nieuwe Niedorp C1 
alle wedstrijden van de competi-
tie al gespeeld had, en wisten de 
boys van C2 dus precies wat er 
van hun verlangd werd. 
De laatste vijf wedstrijden resul-
teerde dat zelfs in een maxima-
le score, wat deze laatste mid-
dag voldoende bleek voor het 
uiteindelijk zo begeerde kampi-
oenschap.

Zomertraining van 
Aquafit weer gestart

Castricum - Even traditioneel 
als de opening van het zwem-
bad De Zien op Koninginnedag 
is inmiddels de start van het zo-
merseizoen van de Castricum-
se Zwem- en Waterpolovereni-
ging Aquafit op de eerstvolgen-

geleiden. Niemand heeft de trai-
ning voortijdig moeten beëindi-
gen als gevolg van zwemmers-
kramp in de kuiten. En na afloop 
even onder de warme douche 
om daarna met een voldaan ge-
voel te kunnen genieten van een 
kop thee of koffie. 

De training is toegankelijk voor 
een ieder die op sportieve wij-
ze de overtollige kilo’s wil kwijt-
raken of gewoon iets aan de 
conditie wil doen. Ook de min-
der ervaren zwemmers die aan 
de zwemslag willen werken zijn 
welkom. De training wordt afge-
stemd op de aanwezige deelne-
mers. De training is elke dinsdag 
van 20.30 tot 21.30 uur.  

Belangstellenden kunnen zich 
aan het bad aanmelden of zich 
voor meer informatie wenden tot 
de website van de vereniging; 
www.aquafit-castricum.nl.

Estafette-en trimloop
Akersloot - Amak en Le Cham-
pion organiseren op zaterdag 28 
mei weer een estafette- en trim-
loop. De estafetteloop staat open 
voor iedereen en heeft een ont-
spannen karakter. Voor de snel-
ste teams per categorie zijn er 
prijzen beschikbaar. Er kun-
nen teams van vier lopers mee-
doen. Zij leggen na elkaar een 
parcours af van 5,4 km. Na aan-
komst van de vierde loper, loopt 
het hele team nog een extra ron-
de van 3,5 km. De finishtijd van 
de derde loper geldt vervol-
gens als de totaaltijd van het 
team. Het parcours is vrijwel ge-
heel verhard en voor het groot-
ste gedeelte autovrij. De start 
vindt plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels, tegenover 

Boschweg 26 in Akersloot om 
14.00 uur. Hier is ook kleed- en 
douchegelegenheid. Via www.
amak.nu kan er vooringeschre-
ven worden en op de dag zelf bij 
de handbalvereniging. De kos-
ten zijn 12 euro per team. Dit kan 
worden overgemaakt op girore-
kening 4106770 ten name van 
Amak te Akersloot o.v.v. Estafet-
te. Ook wordt er een individue-
le loop gehouden. Lopers kun-
nen maximaal zes keer een ron-
de van 3,5 km lopen. Hiervoor 
kan er alleen op de dag zelf wor-
den ingeschreven. De kosten zijn 
3 euro. Starttijd is 14.05 uur. 
Voor verdere informatie: Peter 
Lansbergen tel.: 075-6871474 (‘s 
avonds) of via trimloopcommis-
sie@lechampion.nl.

Superlady Cynthia Slinger 
scoort 300% bij bv Wik
Castricum - Door werkzaam-
heden verhinderd was Cynthia 
aan haar tweede wedstrijd van 
de zomercompetitie driebanden 
toe. Op en top gemotiveerd om 
een goede partij op het groene 
laken te leggen ging zij tegen 
Ferry van Gennip van start. Bei-
de spelers maakten er een spec-
taculaire partij van. Na 15 beur-
ten had Cynthia haar zes caram-
boles bij elkaar en ging zij op 
jacht naar de bonuspunten. Fer-
ry kon redelijk in haar spoor blij-
ven, maar moest het afleggen te-
gen een ontketende Cynthia, die 
met mooie caramboles finishte 
met een totaal van 18 carambo-
les tegen Ferry 12. Haar 18 ca-
ramboles waren goed voor 30 
wedstrijdpunten, wat uitzonder-

lijk hoog is en zelden voorkomt. 
Als troostprijs voor Ferry waren 
er 12 wedstrijdpunten voor hem. 

Ook Cees Burgmeijer stond weer 
op scherp en vergrootte zijn 
voorsprong op de ranglijst. Te-
gen Gert Lute stoomde hij, regel-
matig scorende, naar 29 caram-
boles, wat weer goed was voor 
15 wedstrijdpunten. Gert had 
waarschijnlijk nog wat last van 
zijn vakantietrip en kwam niet 
verder dan acht wedstrijdpun-
ten. Peter Weijers tegen Jörgen 
Bolten was een leuke gelijkwaar-
dige partij, waarin vooral Peter in 
de laatste tien beurten tien ca-
ramboles scoorde. Zijn totaal 
van 28 caramboles waren goed 
voor 12 en de 13 caramboles van 

Jörgen voor 13 wedstrijdpun-
ten. Jaap Frans houdt nog steeds 
goed zicht op de tweede plaats, 
door zijn overwinning op Peter 
Vos en de 11 wedstrijdpunten 
die hij binnenhaalde. Ook Wil-
lem Baltus scoorde in zijn par-
tij tegen Klaas Jongeneel tien 
wedstrijdpunten, hetzelfde aan-
tal van tien kon Klaas bijschrij-
ven bij zijn totaal. Verder was er 
nog een overwinning met tien 
wedstrijdpunten, dit was wegge-
legd voor Cor Stroet tegen Wim 
van Duin, die niet verder kwam 
dan acht punten. Stand: 1. Cees 
Burgmeijer met 113 punten uit 
negen partijen, 2. Willem Baltus 
met 92 punten uit negen partij-
en en derde is Jaap Frans met 88 
punten uit acht partijen.

de dinsdag. Dinsdag 3 mei is de 
zomertraining, alweer voor de 
zesde keer, van start gegaan. 
Een twaalftal mannen en vrou-
wen doken klokslag 20.30 uur in 
het heldere water van De Zien 
voor hun eerste baantjes in de 
openlucht. “Het verschil van tien 
graden ten opzichte van het bin-
nenbad wordt door de gezonde 
buitenlucht ruimschoots gecom-
penseerd”, volgens een van de 
deelnemers. 
De training wordt verzorgd door 
gediplomeerde trainers van 
Aquafit. Henk en Jan hebben 
een uitgekiend programma om 
de overgang van het binnenbad 
naar het buitenbad goed te be-
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Kennemer Classic tocht
Heemskerk - De Kennemer 
TC organiseert op zondag 29 
mei een tweesterren toerfiets-
tocht, de langzamerhand beken-
de Kennemer Classic tocht van-
uit Heemskerk. 
De te fietsen afstanden zijn af-
standen zijn 30, 65, 105 of 135. 
Alle afstanden vinden plaats in 
het kader van Fietsen in Laag 
Holland en laten de deelnemers 
kennismaken met het fantasti-
sche landschap wat tot het ge-
bied van Nationaal Landschap 
Laag Holland hoort. De 30 kilo-
meter is bij uitstek geschikt voor 
gezinnen, maar ook is de tocht 

gekeurd voor handbikers, en 
goed bevonden. Alle afstanden 
zijn volledig gepijld, maar men 
krijgt evengoed een uitstekende 
routebeschrijving mee.
Alle tochten starten over dezelf-
de route, maar op verschillende 
tijden tussen 8.00 en 12.00 uur. 
De organisatie zal afhankelijk 
van de sponsoring trachten de 
deelnemers nog van de nodige 
mondvoorraad te voorzien. 
Deze toertocht gaat van start bij 
IJsclub Kees Jongert, Adelaert-
laan 5 in Heemskerk.
Voor meer informatie: www.ken-
nemertc.nl. 

Meervogels Meisjes D1 kampioen
Akersloot - Na een zeer spannende wedstrijd tegen directe concur-
rent K.F.C MD1 uit Koog aan de Zaan, was de 1-1 eindstand voldoen-
de voor het kampioenschap. Na de huldiging volgde er nog een fan-
tastische rondrit door Akersloot in een feestbus.

Onstuitbare opmars 
sterke jeugdspelers
Limmen - Vrijdag 20 mei speelde 
SV Vredeburg de zesentwintigste 
en laatste ronde van de interne 
competitie. De balans kan wor-
den opgemaakt en de conclu-
sies kunnen worden getrokken. 
Ed Stolp, met de kampioenstitel 
al op zak, bleek toch te verslaan. 
Het was Harold Ebels die met 
een machtige aanval met dame 
en loper over de diagonaal een 
bres wist te slaan in de Leeuw-
opstelling van Stolp. Ebels stel-
de met deze fraaie overwinning 
de vierde plaats veilig, vlak ach-
ter Bob Stolp en Gertjan Haf-
kamp die op zilver en brons ein-
digden. In een rechtstreeks duel 
om de vijfde plaats wist Jos Ad-
miraal te winnen van Barry Ble-
kemolen. De ervaren Admiraal 
creëerde een vrijpion over de b-
lijn die niet meer tegen te hou-
den was. Niettemin kan Bleke-

molen terugzien op een ijzer-
sterk seizoen dat hem een zes-
de plek opleverde. 
De weinig aanwezige Koen Kra-
mer won van Jan Borst die eerst 
een pion verloor en tot overmaat 
van ramp ook nog een paard 
wegblunderde. Meervoudig 
clubkampioen Kramer eindigde 
als zevende, maar wel met het 
hoogste percentage. Borst moet 
het doen met een meer dan ver-
dienstelijke negende plaats. De 
jeugdige Bert Hollander won 
met goed spel van Dirk Aaf-
jes die doorgaans toch moeilijk 
te verslaan is. Hollander eindig-
de als achtste en werd daarmee 
juniorenkampioen (tot 21 jaar). 
Volgend seizoen zullen de top-
spelers terdege rekening moe-
ten houden met de getalenteer-
de jeugdspeler. De eveneens ta-
lentvolle Hidde Ebels, die remi-

seerde met de lepe Cees Din-
kla, werd vijftiende en daarmee 
kampioen van de adspiranten 
(tot 17 jaar). Ook Remi Aafjes is 
zo’n sterke jeugdspeler die dit 
seizoen veel progressie toonde: 
via een keurige overwinning op 
de wisselvallige Marc Voorwalt 
legde hij beslag op de twintigste 
stek. Marlies Sturk (zeventiende) 
bleef Sandra Hollander (negen-
tiende) net voor en pakte voor 
de zoveelste keer de damestitel. 
Sandra verloor trouwens van Jan 
Levering die heel goed speelde 
en al snel een dodelijke penning 
wist te vinden. Op de vijftigste 
plek ging de rode lantaarn naar 
Jomme Heckers, die beslist be-
hoorlijk kan schaken, maar vaak 
te snel speelt en daardoor fou-
ten maakt. 

In de B-groep eindigde Se-
wints Dahi op de eerste plaats, 
juist voor Patrick Wempe en Re-
né Voorwalt. Op de fantastisch 
vormgegeven website van SV 
Vredeburg zijn alle uitslagen van 
dit seizoen en de volledige rang-
lijst terug te vinden. 

Beachhandbal-event bij 
Meervogels Akersloot
Akersloot - Zondag 29 mei vindt 
alweer de derde editie van het 
beachhandbaltoernooi plaats. 
De voorbereidingen zijn nog in 
volle gang, maar op papier be-
looft het al een mooie strijd te 
gaan worden. Zowel bij de heren 
als bij de vrouwen zullen de be-
kerwinnaars, heren  DSS en Da-
mes KSV, er alles aan doen om 
hun titel te verdedigen. Zij zullen 
een zware dobber krijgen, aan-
gezien er dit jaar een sterke li-
ne-up is. Gemini dames en he-

ren bijvoorbeeld komen beiden 
uit in de hoofdklasse in de ‘nor-
male’ handbal competitie en we-
ten dus van aanpakken.
De organisatie rekent op mooi 
weer en uiteraard veel publieke 
belangstelling. 

De eerste wedstrijd begint om 
10.40 uur, en rond 17.00 uur zal 
de laatste wedstrijd afgefloten 
worden. Eenieder is welkom op 
het Boshuis aan de Boschweg. 
De toegang is gratis.

FC Castricum voor enorme uitdaging
Volgend seizoen 115 E’tjes!

Castricum - FC Castricum staat 
volgend seizoen voor een enor-
me uitdaging. Met niet minder 
dan 14 E-teams is er in feite een 
club binnen een club ontstaan. 
“Ik denk dat vijf jaar geleden het 
licht is uitgevallen, want ik kan 
deze enorme aanwas anders niet 
verklaren”, meent Rob Kramer, 
hoofd jeugdopleidingen. “Het is 
veelzeggend dat het verloop mi-
nimaal is. Dat zegt iets over onze 
organisatie.” Met zijn staf is Rob 
Kramer nu al druk bezig met de 
voorbereidingen om de 14 teams 
(13 jongens, 1 meisjes) zo goed 
mogelijk te begeleiden. “Op or-
ganisatorisch en technische vlak 
zijn wij allerlei plannen aan het 
maken. Wij staan met zijn al-
len voor de uitdaging om al de-
ze teams aan het voetballen te 
krijgen. Dat gaat lukken, al is het 
op dit moment nog wel een gro-
te zorg om alles in goede banen 
te leiden.” (Foto: Han de Swart)

Jaimie van Sikkelerus behaalt 
een teleurstellend resultaat
Akersloot - De kleine man van 
MX Team Akersloot begon al 
niet lekker met zijn KTM 144cc 
die wel goed liep maar net iets 
te kort kwam op het Boekelse 
circuit met veel lange einden. In 
zijn groep kwam Jaimie net ver-
der dan een zesde tijd. Hij had 
de lengte van de kwalificatie ver-
keerd ingeschat en had veel ron-
den ruimte gemaakt om aan te 
zetten voor een snelle ronde. De 

tijd was voorbij en Jaimie had 
nog geen snelle ronde gezet. 
In de andere groep gingen nog 
drie rijders onder zijn tijd en dus 
moest Jaimie vanaf plaats negen 
starten. 
Start van de eerste manche was 
goed en Jaimie vocht als een 
leeuw door het veld. Op drie-
kwart van de wedstrijd reed hij 
op een derde plaats. Toen vond 
een rijder het nodig om Jaimie 

aan de binnenkant van het lint 
in te halen en hem te verwijzen 
naar een vierde plaats waar hij 
ook op eindigde.  
Start van de tweede manche was 
iets minder en bij het ingaan van 
het onverharde gedeelte stond 
een rijder voor Jaimie helemaal 
dwars en Jaimie stond hierbij 
opgesloten en kon er niet door. 
Op plaats tien kwam hij door en 
maakte daarna nog twee valpar-
tijen en kon niet meer in zijn rit-
me komen. 
Hij finishte de tweede manche 
als 13e en dat was een teleur-
stelling. 

Dekker winnaar Tien over Rood
Castricum - Vorige week zater-
dag werd voor de twintigste keer 
‘Tien over Rood’ gespeeld bij de 
Gebroeders Veldt. 
Na de voorrondes bleven acht 

kanshebbers over die aanspraak 
mochten maken op de wisselbe-
ker. 
Vaste bezoekers van het cen-
trum, Nico en Herman Veldt, 

wisten bij de laatste vier te ko-
men. Maar tegen de Alkmaar-
ders Dekker en Admiraal kon-
den zij geen vuist maken. 
Die maakten er in de finale een 
gelijkopgaande strijd van die 
Dekker in zijn voordeel wist te 
beslissen.



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
25 mei 2011

Ter voorbereiding op de raadsbehan-
deling van de voorjaarsnota 2011 op 
23 juni 2011 wil de gemeenteraad van 
Castricum graag uw mening horen over 
de voorjaarsnota 2011. Daarom nodigt 
de gemeenteraad u uit om op 9 juni 
2011 van 20:00 – 21:30 uur in de aula 
van het Clusius College uw mening ken-
baar te maken. 
Tijdens de bijeenkomst proberen de 
gemeenteraadsleden zo veel mogelijk 
informatie te verzamelen die zij kunnen 
gebruiken bij de inhoudelijke behande-
ling van de voorjaarsnota in de raads-
vergadering van 23 juni. De besluit-
vorming over de voorjaarsnota vindt in 
dezelfde vergadering plaats.
De voorjaarsnota is een belangrijk be-
leidsstuk: in de voorjaarsnota wordt een 

meerjarenbeeld gepresenteerd waarin 
de raad richtinggevende uitspraken 
doet over de periode 2012 t/m 2015. 
Aan de hand van de uitspraken van de 
raad gaat het college over tot het op-
stellen van de begroting 2012 en de 
meerjarenbegroting 2013 t/m 2015. De 
voorjaarsnota kunt u vanaf 1 juni bekij-
ken op www.castricum.nl
Als u uw mening wilt laten horen wordt 
u vriendelijk verzocht zich te melden bij 
de griffie, Vera Hornstra: (0251) 661 
277 of Liesbeth van Heezik (0251) 661 
370. Mailen kan ook: raadsgriffie@cas-
tricum.nl 
Deze openbare raadsvergadering over 
de voorjaarsnota op 23 juni begint om 
17:00 uur in de aula van het Clusius 
College. 

Een enorm wandpaneel met daarop een 
beeltenis die aan alle kanten ‘Limmen’ 
uitstraalt. Dit kwam afgelopen vrijdag 
tevoorschijn tijdens de officiële her-
opening van het verbouwde Rabobank 
kantoor aan de Kerkweg. Wethouder 
Hilbrand Klijnstra verrichtte de onthul-

ling samen met de organisaties Hortus 
Bulborum en V.V. Limmen, die centraal 
staan op het fraaie paneel.

Op de website (button Actueel > 
Nieuwsberichten) leest u meer en kunt 
u de foto bekijken. 

geef uw mening over de 
voorjaarsnota 2011

wethouder klijnstra opent 
vernieuwde rabobank limmen

raadsaCtiviteit en raadsPlein 26 mei
	 Raadsactiviteit
Tijd	 Onderwerp	
19:00-20:00 Voorjaarsnota: toelichting door portefeuillehouder
	 Raadscarrousel
	 Raadsplein
Tijd	 Onderwerp
20:00-21:00 Eerste bestuursrapportage 2011
20:00-21:00 Vervolg bespreking Kadernota Strandgebied*
21:15-22:00 Diverse verordeningen
 - Leerlingenvervoer
 - Starterslening
21:15-22:00 Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen*  
 - Herziening Algemene verordening RAUM
 - Niet instellen beroep tegen uitspraak rechtbank inzake Buurtcomité Regio Geesterhage
	 Raadsvergadering
v.a. 22:15 Besluitvorming
 Motie PvdA en GroenLinks verordening startersleningen
 Motie PvdA integrale gebiedsvisie Rijksweg Limmen
 Motie PvdA bestuursakkoord
 Niet instellen beroep tegen uitspraak rechtbank inzake opheffen geheimhouding stukken Nieuw Geesterhage
 Kadernota strandgebied (ovb uitkomsten carrousel)
De	volledige	agenda	en	achterliggende	stukken	zijn	in	te	zien	in	de	gemeentelijke	locatie	in	Limmen	en	op	www.castricum.
nl	>	Actueel	>	Agenda	>.	Er	kan	alleen	ingesproken	worden	op	onderwerpen	die	in	de	carrousel	worden	behandeld.	
Op	onderwerpen	met	een	*	kan	niet	(opnieuw)	worden	ingesproken.

WWW.CASTRICUM.NL

veerpont de woude dag 
uit de vaart
Veerpont De Woude, die het eiland de 
Woude met het vaste land verbindt, 
gaat op woensdag 8 juni vanwege een 
periodieke inspectie van de onderkant 
van het schip een hele dag uit de vaart. 
Bewoners worden overgezet met een 
motorboot. 
De komende weken kunnen gebruikers 
van de pont enig oponthoud onder-
vinden omdat kleine onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd. 
In april is de 13 jaar oude pont gecontro-
leerd en gekeurd door de scheepvaart-
inspectie. Het schip is veilig bevonden 
maar door het vele gebruik is het nu 
de hoogste tijd voor wat kleine onder-
houdsklussen en een periodieke inspec-
tie van de onderkant van de pont. 

gemeentelocaties  
gesloten 
De publieksbalies in Limmen, De Loet 
en het afvalbrengdepot zijn gesloten op 
donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) en 
vrijdag 3 juni.

ophaalschema afval 
rond hemelvaartsdag
Inzameling	restafval	(grijze	container)	
Dinsdag 31 mei: Castricum wijk 1 en 
Bakkum	Noord,	Akersloot	en	Uitgeester-	
weg 
Woensdag 1 juni  Castricum wijk 2 en 
Castricum	wijk	3. 
De in vet gedrukte wijken zijn afwijkend 
van het normale schema.
Op donderdag 2  en vrijdag 3 juni wordt 
er niet ingezameld.



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
120511 Woude 1 in de Woude
 Het verbouwen en gedeeltelijk slopen van 
 een bestaand woonhuis
150511 Jacob Catsstraat 27 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
160511 Molenlei 10 in Akersloot
 Het uitbreiden van een bedrijfshal
 Jacob Catsstraat 25 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
 Naast Brugstraat 41 in Limmen
 Het kappen van 1 treurwilg
170511 Bogerdlaan 23 in Limmen
 Het vernieuwen van een schuur

Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvragen om ontheffing in het kader van het vast-
gestelde bed & breakfast beleid ontvangen.
130511 Zanderijweg 9 in Castricum
 Het realiseren van een bed & breakfast 
 accommodatie

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvraag omgezet van een reguliere naar een uitge-
breide procedure.
120511 Eerste Groenelaan/Oranjelaan in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van units

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
160511 Oude Haarlemmerweg 12 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
200511 Prinses Marijkestraat 13 in Castricum
 Het uitbreiden van de badkamer
 Koningin Emmastraat 30 in Castricum
 Het wijzigen van de constructie van de 
 kamer/keukenmuur

APV-vergunning
110511 Strukton Systems BV
 Toestemming voor nachtelijke werkzaam-
 heden Spoorwegovergang Eerste Groene-
 laan in nacht van 06/07/2011 op 
 07/07/2011
170511 IJssalon Onder Nul 
 Verlening  terrasvergunning voor perceel 
 Rijksweg 3a  te Limmen voor 2011
2052011 Basisschool Pax Christi
 Verlening evenementenvergunning voor 
 een straatfeest d.d. 23/05/2011 op de 
 Hogeweg te Limmen

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen  
binnen 6 weken na de dag van verzending van de 
vergunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente.

BestemmingsplAnnen
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Dokter 
van Nieveltweg 20 in Castricum’
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Dokter van Nievelt-
weg 20’ in Castricum. Voordat het bestemmingsplan 
ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt 
een ieder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen 
van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is opgesteld t.b.v. het realise-
ren van twee pannavelden. Het plangebied betreft 
de groenstrook gelegen naast het schoolplein van de 
Augustinusschool in Castricum. Ten noorden van het 
plangebied loopt de Dokter van Nieveltweg, ten oos-
ten is sprake van een openbare parkeervoorziening 
en de ligging van de Wayenburgh. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 
26 mei 2011 voor zes weken ter inzage bij de ge-
meentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 in Limmen. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen bij de ge-
meenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘Zienswijzen op ontwerpbe-
stemmingsplan Dokter van Nieveltweg 20 in Castri-
cum’. Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze (op afspraak) en voor meer informatie: mevr. H. 
Goverde-Bruins, 0251-661122.

Vaststelling bestemmingsplan Breedeweg 50 te 
Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan 
Breedeweg 50 te Castricum is vastgesteld door de ge-
meenteraad bij besluit van 12 mei 2011. De gemeen-
teraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vast-
stelling inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van 
25 mei 2011 ter inzage bij de gemeentelijke locatie 
aan de Zonnedauw 4 in Limmen. Tevens is het plan 
te raadplegen op www.castricum.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 
Het plangebied bestaat uit de percelen Breedeweg 50 
en 50a te Castricum. 
Het plan voorziet in realisatie van 4 appartementen in 
het bestaande bedrijfspand. 

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een be-
roepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). Voor de behandeling van een beroep-

schrift is griffierecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening 
van een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor 
kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een ver-
zoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 
Meer informatie: dhr. R. van den Haak team Bouwen, 
Wonen en Bedrijven, tel. (0251) 661 152.

BurgerinitiAtief
De gemeenteraad van Castricum maakt bekend dat 
hij in de vergadering van 12 mei 2011 heeft inge-
stemd met het burgerinitiatief ingediend door de 
Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhis-
torische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. 
Het burgerinitiatief gaat over de aanwijzing tot be-
schermd dorpsgezicht van een deel van Bakkum.  De 
raad heeft als volgt besloten:
1. Draagt het college op om uiterlijk 31 december 

2011 de mogelijkheden en consequenties in beeld 
te brengen van de aanwijzing tot beschermd 
dorpsgezicht, dan wel het vaststellen van een wij-
ziging van het bestemmingsplan waarin de histo-
rische karakteristieken worden bewaard, van het 
gebied Van Oldenbarneveldweg globaal begrensd 
als aangegeven op de bij dit besluit behorende te-
kening.

2. Draagt het college op handelingen en besluiten 
achterwege te laten die de aanwijzing tot be-
schermd gebied illusoir zouden maken.

Het besluit is in te zien via www.castricum.nl. Voor 
meer informatie over het burgerinitiatief kunt u 
contact opnemen met de Stichting tot behoud van 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alk-
maardermeeromgeving.

voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 25 mei 2011 

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:WEKELIJKS THUIS IN:

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS




