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Castricum - Op zaterdag 5 ju-
ni is de officiële ingebruikne-
ming van de opgeknapte Maer- 
of Korendijk, aan de zuidrand 
van Castricum. Het cultuurhis-
torisch dijkje is nu geschikt voor 
wandelaars, fietsers, ruiters en 
het lokale landbouwverkeer. Het 
project is voor 50% gefinancierd 

Maer- of Korendijk nu wel begaanbaar

Getuigen gezocht van 
ernstige mishandeling
Castricum - Op het voetpad 
achter de bibliotheek, de Molen-
weide, is tussen 3.45 en 4.00 uur 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag een 24-jarige vrouw uit Cas-
tricum mishandeld. 
Zij was op weg naar huis toen ze 
door drie ‘skinhead-types’ werd 
aangesproken. Ze werd vastge-

pakt en de mannen sneden met 
een mes in haar gezicht en li-
chaam. Ook sloegen ze de vrouw. 
Kort daarop kon ze aan haar be-
lagers ontkomen. 
De politie is direct een onder-
zoek gestart en op zoek naar 
getuigen van deze mishande-
ling. Zij kunnen contact opne-

Bakkum Beach Volleybal-
toernooi naar Bad Noord
Bakkum - Het Bakkum Beach 
Volleybaltoernooi wordt gehou-
den op 26 en 27 juni bij strand-
paviljoen Bad-Noord, want daar 
is het strand breder. De trekker 
met platte kar staat klaar voor 
vervoer. De eerdere edities von-
den steeds plaats bij Club Zand. 
Het toernooi is bedoeld voor er-
varen volleyballers, maar voor-
al ook voor recreatieve vrien-
denteams. Rob Liefting is een 
van de organisatoren, die te zien 
zijn op de foto. Hij vertelt: “Het 
toernooi wordt  voor de negen-
tiende keer georganiseerd in het 
laatste weekend van juni.  Dit 
jaar zijn we gestart met het Ne-
derlands kampioenschap voor 
scholen in het voortgezet onder-
wijs. De beachvolleybalafdeling 
van Croonenburg is georgani-
seerd in een aparte tak onder de 
naam: 2Beach. 
Voor inschrijving of informatie  is 

meer te lezen op www.bakkum-
beachvolleybal.nl of bel met Rob 
Liefting: 657411. 
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ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

door de gemeente Castricum  
en voor 50% door de provincie 
Noord-Holland. Eerder was al 
een wandelrouteboekje uitge-
bracht die over de Maer- of Ko-
rendijk voert, maar de weg was 
vanwege de slechte conditie, ze-
ker na slecht weer, praktisch on-
begaanbaar. 

men met de recherche in Heiloo: 
0900–8844. De verdachten zijn 
drie blanke mannen van tussen 
de 18 en 24 jaar oud. Zij hadden 
allen een kaalgeschoren hoofd. 
Twee van hen droegen zwar-
te bomberjacks. Een van de ver-
dachten heeft een moedervlek 
aan de rechterkant van zijn kin. 
Ook heeft hij een goed gebit met 
opvallend rechte tanden, groen/
blauwe ogen  en oorknopjes in 
beide oren. De persoon zonder 
bomberjack droeg een zwarte 
blouse met rode bretels. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Happy hour
18.00-19.00 uur

2e bol gratis

2 
bollen 
e1,-

Hele maand juni

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologisch 
weekpakket

satevlees
nasivlees

saucijs

samen 3,99

Zotte 
Zaterdag

Zie pag 8

Hét overdekte winkelhart castricum
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-05-2010: Linda Anna Maria, 
dochter van R. Renkema en W.M. 
de Wildt, geboren te Alkmaar. 2-
05-2010: Laura, dochter van 
M.G.B. Krimp en M. Zwalua, ge-
boren te Castricum. 22-05-2010: 
Loet Maren, zoon van J. Later-
veer en D.A. Bollemeijer, gebo-
ren te Alkmaar. 23-05-2010: Yen-
the, dochter van P.C. Zonneveld 
en C.M. van Grevenhof, geboren 
te Beverwijk. 26-05-2010: Fen-
na Sophie, dochter van M.G.M. 
Steeman en M. Hildenbrant, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
19-05-2010: Leslie Mariëtta, 
dochter van R. van den Helder 
en K.J.H. Giesen, geboren te Be-
verwijk. 24-05-2010: Evi, doch-
ter van F. van den Broek en M.C. 
Veldt, geboren te Akersloot.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-05-2010: Kaandorp, Jeroen P. 
en van der Ploeg, Sophia P., bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

26-05-2010: Antoons, Reindert-
Jan M. en Beemsterboer, Wen-
dy A.M., beiden wonende te Ber-
gen (NH).
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
19-05-2010: Hartman, Niessina, 
oud 95 jaar, overleden te Cas-
tricum. 20-05-2010: Huizend-
veld, Johanna A.M., oud 81 jaar, 
overleden te Castricum. 23-05-
2010: Cruz, Virgil A., oud 80 jaar, 
overleden te Bakkum, gehuwd 
met M.M.G. de Nijs. 23-05-2010: 
Bronstijn, Johanna H., oud 88 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met  A. Flynn. 25-
05-2010: van Zoelen, Adriana 
Gesina, oud 80 jaar, gehuwd ge-
weest met J. van Uitert, overle-
den te Castricum.
 Wonende te Limmen:
23-05-2010: Mous, Cornelis, oud 
80 jaar, overleden te Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
16-05-2010: Oude Avenhuis, Fol-
lie, oud 64 jaar, overleden te Nij-
megen, gehuwd met A. Plooij. 
23-05-2010: Terluin, Cornelia, 
oud 91 jaar, overleden te Alk-
maar.

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.

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.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: 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.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Expositie in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Tot 28 juli hangen 
er een tiental aquarellen van Piet 
Verberne in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
De op Texel op de boerderij tus-
sen de koeien en schapen op-
gegroeide Verberne woont sinds 
drie jaar in Castricum en is hier 
al aardig thuis. 
Verberne maakt al zo’n 15 jaar 
aquarellen, is lid van Perspectief 

geworden en is bijna wekelijks in 
de ateliers van de vereniging in 
Bakkum aanwezig om daar met 
een groep amateurs onder lei-
ding van een professioneel kun-
stenaar te werken.  

De Tuin is gelegen tegenover het 
NS station en gratis toegankelijk 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.30–16.30 uur.

Koperen priesterjubileum
Castricum - Op zondag 6 ju-
ni viert Kapelaan Kaleab Masre-
sha Shiferaw zijn koperen pries-
terjubileum.
Kapelaan Kaleab is twee jaar 
priester bij de r.k. parochie De 
Goede Herder Castricum/Bak-
kum.
De kapelaan komt uit Ethiopië en 
weet veel parochianen in en bui-
ten Castricum te enthousiasme-
ren voor zijn projecten voor kin-
deren, zoals het adoptieproject 
in zijn geboorteland. Ook staat 
de kapelaan bekend als een en-
thousiaste voetballer, zowel op 
de bank voor de televisie als op 
het veld met het veteranenelf-
tal van DEM. Het kerkbestuur 
nodigt alle belangstellenden uit  
om de Heilige Eucharistieviering 
bij te wonen om 9.30 uur in de 
St. Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 115 te Castricum.
Aansluitend is er gelegenheid 

om hem persoonlijk te felicite-
ren met zijn 12½-jarig priester-
jubileum.
Deze receptie is in het Parochie-
huis gelegen naast de kerk en 
duurt tot 13.30 uur. 

Circus Renz
Voor de eerste 40 mensen die zich melden 
aan de circuskassa met de uitgave van de 

Uitgeester Courant en 
de Castricummer van 2 juni

 ligt een GRATIS entreekaart klaar.
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Tot 4.00 uur geopend
Allemaal naar Judith’s 
Pianoshow in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 5 juni staat 
Judith’s Pianoshow op het pro-
gramma van café De Balken. Ju-
dith’s Pianoshow is de nieuwe 
feestsensatie uit Noord-Holland. 
De pianoshow staat bol van mu-
zikaliteit en entertainment. 

Judith’s Pianoshow bestaat uit 
zangeres/pianist Judith Wognum 
en drummer/zanger Joeri de 
Jong. Zij waren de grondleggers 
van Booming Piano’s. Het reper-
toire is een gevarieerde muzikale 

belevenis waarbij het haast on-
mogelijk is om stil te blijven zit-
ten of staan. 
Of het nu gaat om pop, rock, 
soul/motown, danceclassics of 
Nederlandstalige meezingers; er 
wordt gespeeld wat het publiek 
wil horen. 

Het café is open tot 4.00 uur. De 
Balken is vijf dagen in de week 
geopend met elk weekend live-
muziek. Het café is te vinden op 
de Middelweg 13 in Uitgeest. 

Programma 3 juni t/m 9 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Sex and the City 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.30 uur
zaterdag 15.30 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

dinsdag 20.00 uur
“Robin Hood”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
“De Gelukkige Huisvrouw”

zaterdag 15.30 uur 
zondag 13.00 uur

“Wickie de Viking”
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
“Hoe tem je een draak 3D”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag 20.00 uur 

“Prince of Persia”
zondag 11.30 uur 

“Ik wist niet wat oorlog was”

Avonturen van Robin Hood
Robin Hood vertelt het verhaal 
van een ervaren boogschutter, 
die in dienst treedt bij het le-
ger van koning Richard om te-
gen de Fransen te vechten. Na 
de dood van de koning vertrekt 
Robin naar Nottingham, een stad 
die lijdt onder de corruptie van 
een tirannieke schout en toren-
hoge belastingen. Daar valt hij 
voor de weduwe Lady Marion, 

die de identiteit en de motieven 
van deze kruisridder niet volledig 
vertrouwt. 
In de hoop de hand van Lady 
Marion te winnen en de stede-
lingen te redden, brengt Robin 
een bende bij elkaar die uitblinkt 
in dodelijke vechttrucs en le-
venslust. Samen vallen ze de rij-
ke bovenklasse aan om het on-
recht te herstellen.

Nog een keer “Ik wist 
niet wat oorlog was”
De film “Ik wist niet wat oorlog 
was” over Castricum in de Twee-
de Wereldoorlog wordt zondag 6 
juni om 11.30 uur op verzoek van 
vele opnieuw vertoond bij Corso. 
De toegang is 2,00 euro inclusief 
koffie, thee of fris. “‘Ik wist niet 
wat oorlog was” is van de Cas-
tricumse cineast en geschie-
denisdocente Pauline van Vliet 
en filmmaakster Marriet Haver-
kamp. Een documentaire van 
jong en oud. Twee generaties die 
met elkaar in gesprek gaan over 
de Castricumse oorlogsjaren. 
Leerlingen uit groep acht van de 
Juliana van Stolbergschool en de 
Augustinusschool zijn op onder-
zoek gegaan. Zij zoeken oude 
Castricummers op die over hun 
ervaringen tijdens de oorlog ver-
tellen. De verhalen worden geïl-
lustreerd met authentiek beeld-
materiaal uit de oorlog.
Cor Smit van de historische ver-
eniging Oud-Castricum wilde 
sowieso een educatief project 

opzetten voor de scholen in Cas-
tricum met als thema: Castricum 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Cor heeft vervolgens Pauline 
van Vliet van Caleidoscoop Films 
bij dit project betrokken en ge-
vraagd of zij een film over Cas-
tricum in de Tweede Wereld-
oorlog wilde maken. Omdat zij 
al met een interviewproject met 
Castricummers in de bezetting 
bezig was geweest, ging zij en-
thousiast op dit verzoek in. In de 
film komen de volgende thema’s 
aan bod; de evacuatie van Cas-
tricum, de afbraak van Onder-
langs, het contact met de Duitse 
soldaten, het verzet en de bevrij-
ding. Naast interviews met oude-
re Castricummers en een Duitse 
soldaat die hier gelegerd was, is 
er ook authentiek beeldmateri-
aal te zien uit de oorlogstijd. Dit 
unieke materiaal heeft de eerste 
Corso eigenaar in de oorlog ge-
schoten.

Wordt Di Vuvu Danse 
dé hit van het WK?
Castricum - De één drumde in 
punkbandjes en maakte het ont-
staan van de house van dicht-
bij mee, de ander is bijna dertig 
jaar jonger en raakte als al kind 
bezeten van hiphop. Erg logisch 
klinkt het misschien niet, maar 
anno 2010 maken de Castricum-
se producers Bobby-B en Ricar-
dosRaphie nu samen dance-
muziek. Na een tijd lang in hun 
studio te hebben geëxperimen-
teerd, is het nu tijd om naar bui-
ten te treden. En als het aan de 
twee Castricummers ligt, wordt 
hun single Di Vuvu Danse de hit 
van het komende wereldkampi-
oenschap voetbal! 
Zijn leven lang is Bobby-D, in het 
dagelijkse leven Bob Donker, op 
zoek naar creatieve uitlaatklep-
pen. Achter het drumstel van 
een punkband, het schilders-
doek en tegenwoordig is hij weer 
volop bezig met muziek. Achter 
de computer. Bob: “Maar muziek 
maken achter de computer doe 
je niet zomaar. Daarom riep ik de 
hulp in van mijn buurman Ricar-
do Gerrits allias RicardosRaphie. 

Ricardo mag dan een stuk jon-
ger zijn, dat deerde niet. Crea-
tiviteit is immers niet gebonden 
aan leeftijd. Bovendien mag je 
Ricardo inmiddels een ervaren 
rot noemen als het gaat om pro-
duceren.” 

Na een paar sessies kwamen de 
twee producers op het idee om 
het zeer dansbare Di Vuvu Dan-
se op single uit te brengen. Ri-
cardo: “Het opzwepende dance-
nummer symboliseert de feest-
vreugde die rond een WK stee-
vast losbreekt. Afrikaanse trom-
mels gecombineerd met oer-
Hollandse voetbalkreten moeten 
kroegen vol met mensen aan het 
dansen krijgen.” Di Vuvu Danse 
mag dan een commercieel num-
mer zijn; dat wil niet zeggen dat 
al het werk van de twee heren zo 
klinkt. De twee halen hun inspi-
ratie uit alle hoeken en zullen de 
komende tijd heel wat van hun 
werk op de wereld loslaten. Als 
het aan Bobby-D en Ricardos-
Raphie ligt is Di Vuvu Danse een 
opstapje naar een groot publiek. 

Castricum - Jaarlijks raken er 
ruim 300 drankrijders betrokken 
bij aanrijdingen. Daarom wordt 
er dag en nacht gecontroleerd 
door de politie. 

Op de Beverwijkerstraatweg is 
vrijdag tussen 21.45 en 24.00 
uur een alcoholcontrole gehou-
den. Van de 389 gecontroleerde 
bestuurders bleken vijf perso-
nen teveel te hebben gedronken. 
Zij kregen allen een rijverbod en 
een proces-verbaal.

Drankcontrole

Jazz op Castricum 105  
Castricum - Donderdagavond 
10 juni van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Jan van Weelden 
en Ron Pols het programma ‘Just 
Jazz’ op Radio Castricum 105.
Deze uitzending staat voorna-
melijk in het teken van de piano. 
Naast fenomenen als Keith Jar-
ret (foto), Oscar Peterson, Erroll 
Garner en Dave Brubeck, wor-
den ook uitvoeringen gedraaid 
van muzikanten van vaderland-
se bodem. Onder andere zullen 
Gé Bijvoet, Robert Rook en Pe-
ter Beets te horen zijn. Het pro-
gramma op Castricum 105 is te 
beluisteren via FM 105.0 tot ver 

in de regio, FM 104.5 op de kabel 
in Bakkum en Castricum en FM 
98.0 op de kabel in Akersloot, 
Limmen en op De Woude.  
Op woensdag 2 juni is de twee 
documentaire in de serie van elf  
documentaires over de toekomst 
van de Randstad uitgezonden op 
C-TV. Het onderwerp van deze 
tweede uitzending: Energie zon-
nepanelen, warmtepompen, bio-
gascentrales. Deze documentai-
re wordt dagelijks uitgezonden 
op C-TV tot en met 8 juni. Elke 
dag wordt hij uitgezonden om 
11.00, 16.00 en 21.00 uur. Na 6 
juni wordt de documentaire al-

leen uitgezonden om 21.00 uur 
in verband met de live-uitzen-
ding van Limmen Ludiek. C-TV is 
te vinden op het analoge kanaal 
van de tv, in Castricum op kanaal 
45, in Akersloot, Limmen en de 
Woude op Kanaal S12. Het ach-
tergrondgeluid van de uitzendin-
gen is van Radio Castricum105. 
Meer informatie? Mail contact@
c-tv.nl. 
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Nieuw iN CastriCum

Grootste 
sorterinG
bloemen
voor de 

laaGste prijs!

Bakkerspleintje

Parkeergarage is geoPeNd!

doNderdag, Vrijdag & Zaterdag

Én voor iedere klant: 
een fleurige attentie!

de échte pioenrozen
2 bossen 5,-

Aangeboden:
Gratis af te halen 3 tuinbielzen. 
Tel: 0251-232628 na 18.00 uur
Te koop:
Ovale buiten eettafel z.g.a.n. 
merk Hartman 40,-. lang 140 en 
breed 85 cm. Tel: 0251-234511
Te koop:
4 eetkamerstoelen kl. blauw 
20,-, tweepersoons tent 25,-
, 3 dozen en 1 zak speel-
goed 20,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
Vierpits fornuis 25,-, orgelkruk-
je 25,-, vogelkooi 5,-, kleding 2,- 
per stuk, meidenkast 150,-, vitri-
nekast 100,-. Tel: 0255-522801
Gevraagd:
We sparen de voetbalplaat-
jes van het boek South Afri-
ca Anthony 2010. Ik wil graag 
ruilen. Tel: 0251-215772
Te koop:
Oude ansichtkaarten van voor 
1950 goede pijs, afstand geen 
bezwaar. Tel: 0182-611171
Te koop:
Golfballen gekleurd 100 
prijs 25,-, nassau dunlop 
penn enz. 20,-, 100 diver-
se 15,- worden bezorgd.
 Tel: 023-5386575
Te koop:
Twinnyload fietsdrager 
35,-. Tel: 0251-230952
Te koop:
Donkereiken computer-
kast met rolluik, veel berg-
ruimte, 150x80x62 m (hxhxd) 
prijs 40,-, wegens nieuwe in-
richting. Tel: 0251-246598

Te koop:
Elektrische verplaatsbare radi-
atorkachel 25,-, gezondheids-
boeken per stuk 2,50. Cd’s klas-
siek: Beethoven, Strausz etc. 
per stuk 2,-. Tel: 0251-228348
Te koop:
Een deurs witte kast + 2 kl. 
kast 20,-. Tel: 0255-515121
Te koop:
Complete kinderwagen Mut-
saerts 20,-, autokinderstoel 
van 9 mnd tot 3 jaar 5,-, kinde-
reetstoel 5,-. Tel: 0251-240644

Te koop:
Printer: HP Photosmart 7655 
in zeer goede staat 35,-. Was-
bak Villeroy en Boch, z.g.a.n. 
25,-. Tel: 06-50266098
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ges voor mijn hobby/ver-
zameling. Geen in- en ver-
koop. Tel: 0255-751256
Te koop:
Eenpersoons onderschuif-
bed en matrassen z.g.a.n. 
75,-. Tel: 0251-242007

Red Stars Vitesse zakt 
naar de middenmoot
Castricum – Red Stars Vitesse 
is afgezakt naar de middenmoot. 
Voor de derde keer op rij verlo-
ren de Castricummers een thuis-
wedstrijd, afgelopen zondag was 
dat tegen titelfavoriet Bears: 7-
16. “Ze zijn in veel aspecten 
sneller gegroeid dan wij”, erkent 
ook coach Daan Kuijper. “Toch 
zag ik in deze wedstrijd kansen.” 
Dat was aan het eind van de der-
de inning, toen de Castricum-
se honkbalploeg met 5-3 leidde, 
te danken aan onder meer een 
solohomerun van Niek Kuijs. De 
sterke slagploeg van Bears was 
nog enigszins in toom gehouden, 
maar liet zich in de vierde inning 

gelden met zes punten. Die klap 
kwam Red Stars niet meer te bo-
ven, hoewel Bears pas in de laat-
ste innings definitief wegliep. 
“We hebben het ze knap las-
tig gemaakt en net als twee we-
ken geleden tegen Bears koes-
terden we een voorsprong. Maar 
we moeten een goede dag heb-
ben om die vast te houden, Bears 
heeft een killerinstinct en scoort 
op de juiste momenten”, oor-
deelde Kuijper. “Met hun dertien 
honkslagen tegen acht van ons 
kwam de zege Bears ook toe.”
Het thuisduel met Double Stars 
begint zondag 6 juni om 14.00 
uur.

De Roset trakteert de 
Vitesse’22 jeugd op ijs
Castricum - Om het voetbalseizoen 2009–2010  op een leuke manier 
af te sluiten heeft De Roset de jongste jeugdleden van Vitesse’22 aan-
geboden om hun nieuwste product te komen proeven. De meer dan 
200 leden van E-/F junioren en Vitesse’22 mini-pupillen konden een 
ijsje komen ophalen. De kinderen konden kiezen uit de meest exoti-
sche smaken. Na een succesvol toernooi wilden ook de Vitesse’22 mi-
ni-pupillen graag met hun ouders naar De Roset voor het welverdien-
de ijsje. Dat het ijs smaakte was wel af te lezen van de blije gezichten 
van de kinderen. Na een groot ‘dank je wel’ ging iedereen dan ook te-
vreden huiswaarts.

Aangehouden 
na diefstal 
Castricum - Een 17-jarige jon-
gen uit Castricum is vrijdag-
morgen door de politie aange-
houden als verdachte van dief-
stal uit een woning van een ken-
nis in april van dit jaar. De jon-
geman zou een spaarpot en een 
spelcomputer hebben meegno-
men uit een huis waar hij op visi-
te was aan de Professor van der 
Scheerlaan. 
Hij zou het geld en de spelcom-
puter terug gaan geven maar dat 
gebeurde maar niet. In plaats 
daarvan bedreigde hij de aan-
geefster. De jongeman is in ver-
band met een nader onderzoek 
opgesloten in een politiecel.

Geen krant

ontvangen?

Bel 0251-674433
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Alpe d’HuZessers bedanken alle sponsoren

Castricum - Donderdag 3 juni 
gaat het gebeuren! Zes Castri-
cummers fietsen met zweet en 
tranen de Alpe d’Huez op in hun 
strijd tegen kanker. Dankzij de 
donaties van familie, vrienden, 
kennissen, basisschool de Toer-
malijn en bedrijven uit de CAL-
gemeente, is hun inzet eigenlijk 
al een groot succes. De streef-
bedragen van de deelnemers 
zijn dik overschreden. Er is zo’n 
54.500 euro opgehaald! 
Het evenement Alpe d’HuZes 
voert een strijd tegen kanker. 
Doel is dat kanker niet meer als 
een dodelijke ziekte, maar als 
een chronische ziekte kan wor-
den gezien. De Alpe d’HuZessers 
zijn Jack de Jong, Dave Earns-
haw en Tom Oosterwegel, die de 

Tijdens de actiedag, die zaterdag 22 mei werd gehouden in samenwerking met Blue World in winkelcen-
trum Geesterduin, deed ook Henny Huisman een flinke duit in het zakje. 

berg zes maal beklimmen, Joli-
ne Versteegen, vriendin van Tom, 
trapt minimaal vier keer omhoog, 
Ineke Earnshaw en Nicole de 
Jong fietsen uit solidariteit het 
loodzware traject één keer. 
“Op 7 augustus vorig jaar kre-
gen we het vreselijke bericht dat 
langer uitstellen van de chemo-
kuur bij onze twaalfjarige doch-
ter Luca geen optie meer was”, 
vertelt deelnemer Jack de Jong. 
“De tumor in haar hoofd was 
zodanig gegroeid, waardoor ze 
de eerste symptomen van uitval 
kreeg. Dus we zijn met lood in 
onze schoenen vertrokken naar 
de afdeling kinderoncologie in 
het AMC, beter bekend als F8 
Noord. De volgende dag is Luca 
eerst geopereerd en ’s middags 

zijn ze begonnen met haar eerste 
kuur met de wetenschap dat het 
traject anderhalf jaar gaat du-
ren. Op F8 Noord hebben Nico-
le en ik ervaren hoe onvoorstel-
baar het is hoe deze zieke kinde-
ren in het leven staan en hoe zij 
hun gevecht leveren met enorme 
kracht en positivisme. Wij kun-
nen erg veel van deze kinderen 
leren. Daarom wil ik voor Luca 
en al deze kinderen op F8 Noord 
fietsen. Al deze kinderen verdie-
nen een eerlijke kans, daarom 
moet het onderzoek tegen kan-
ker doorgaan, het mag geen do-
delijke ziekte blijven.” 
Ondertussen heeft Luca de tien-
de kuur er zojuist opzitten. “Op-
geven is geen optie en dat is ook 
het motto van de Alpe d’HuZes”, 
vervolgt Nicole de Jong. “We 

hebben onvoorstelbaar veel res-
pect voor Luca, hoe ze dit door-
staan heeft en daarin veranderd 
is, van absolute weerstand naar 
het bespreekbaar zijn van wat 
ze moet doormaken. Ook de be-
langstelling van onze zoon Jor-
dy voor zijn zus is hartverwar-
mend, wij zijn zo trots op onze 
kanjers!” 
Twee jaar geleden fietste Tom 
Oosterwegel als eerste Castri-
cummer de Alpe d’HuZes. “Dit 
jaar zijn het er al zes en volgend 
jaar willen we een heel groot 
team neerzetten met mensen uit 
Castricum, Limmen en Akersloot. 
Voor mij komt dan een droom 
uit. Hierover is al een gesprek 
geweest met de burgemeester 
die hier zeer positief tegenover 
staat.” Toms vriendin, Joline Ver-
steegen: “Het onmogelijke mo-
gelijk maken, dat is waar wij met 
zijn allen voor gaan! Zodat men-
sen niet meer áán kanker over-
lijden, maar mét kanker. Dat is 
waar Alpe d’HuZes voor staat en 
dat is waar wij met zijn allen voor 
gaan!”

Ook Dave Earnshaw kreeg op 
schokkende wijze te maken met 
kanker. Ineke vertelt over haar 
echtgenoot: “Na zeven jaar vech-
ten tegen Non Hodgkin (lymfe-
klierkanker) en het doorstaan 
van drie series chemokuren, 
twee stamceltransplantaties, een 
serie bestralingen, het operatief 
verwijderen van een melanoom, 
twee operaties om een tumor 
uit de lies te verwijderen en een 
operatie om een uitzaaiing van 

de lymfeklierkanker in de huid 
te verwijderen, vindt hij het tijd 
om zelf weer iets nuttigs te doen. 
Niet alleen is het de bedoeling 
om heel veel geld in te zamelen 
voor broodnodig onderzoek, te-
gelijkertijd helpt het hemzelf uit 
een dal te klimmen door de vol-
doening die het geeft om iets te 
kunnen doen waar iedereen nu 
of in de toekomst heel veel profijt 
van zal kunnen hebben.” 
In 2002 beklom Dave Earnshaw 
de Alpe d’Huez voor de eerste 
keer. “Ik denk altijd met veel ple-
zier terug aan die laatste keer 
dat ik echt zorgvrij op vakantie 
ben gegaan. Ik weet nog goed 
dat ik in de ziekenhuiskamer in 
Thailand, waar ik toen op vakan-
tie was en ik de diagnose kreeg, 
in een opstandige bui heb ge-
roepen dat ik ooit weer de Alpe 
d’Huez zou opfietsen. Nu voel ik 
dat de tijd gekomen is om deze 
belofte van toen in te lossen en 
te laten zien waar een kankerpa-
tiënt toe in staat is. Iets wat mooi 
past binnen de visie van de orga-
nisatie Alpe d’HuZes. Dat ik te-
gelijkertijd geld kan inzamelen 
voor het KWF Kankerbestrijding 
maakt dit alleen maar mooier en 
waardevoller. De laatste maan-
den ben ik mijzelf tegengeko-
men op een fysiek en emotioneel 
vlak. Maar met hulp van anderen 
heb ik de kracht gevonden om 
hier te staan. Het is een beproe-
ving geweest. Nu ga ik genie-
ten, samen met heel veel mooie 
mensen. Wij gaan samen genie-
ten, huilen, strijden en lachen. 
Wij gaan leven!”

Expositie in Gemaal 1879 
Akersloot - Op 6 juni opent in 
het Gemaal 1879 de beelden- 
en schilderijententoonstelling 
van Ans van Straaten en Clasina 
Buijs. De een beeldhouwt in ei-
gen huis in Krommenie, de ander 
schildert veelvuldig in een atelier 
in De Woude.
De expositie van Ans  van 
Straaten en Clasina Buijs wordt 
op zondag 6 juni officieel ge-
opend, waarna zij vanaf 13.30 tot 
16.30 uur voor iedereen toegan-
kelijk is. Dezelfde toegangstijden 

gelden voor alle zondagen tot 
aan eind juli. Het Gemaal is gele-
gen aan de Fielkerweg nummer 4 
in Akersloot. Aangeraden wordt 
te parkeren op het schuin tegen-
over liggende terrein van het Van 
der Valk Hotel Akersloot.
De toegangsprijs voor volwasse-
nen bedraagt een euro voor het 
onderhoud van het pand. Kin-
deren onder de twaalf hebben 
gratis toegang. Foto: Het bood-
schappenvrouwtje van Clasina 
Buijs.

Live-muziek in Discovery
Castricum - Zaterdag 5 juni or-
ganiseert jongerencentrum Dis-
covery een metalcore-avond met 
een rocktoegift. De bands No 
Remorse for the Weak en Eye of 
the Hurricane openen de avond. 
De hoofdact word ingevuld door 
One For The Body Count. Zanger 

en frontman Keith neemt op de-
ze avond afscheid van zijn band. 
Keith gaat in een tweetal nieu-
we formaties door met muziek 
maken. 

Hij gaat zijn geheel zelf geschre-
ven muziek produceren met de 

Kleverlaan kanshebber titel 
‘Autobedrijf van het Jaar’

Limmen - Na een nek-aan-
nekrace zijn tien onafhankelij-
ke BOVAG-autobedrijven, waar-
onder Bosch Car Service Klever-
laan uit Limmen, genomineerd 
voor de titel ‘ Autobedrijf van het 
Jaar’. Deze verkiezing wordt voor 
de vierde keer gehouden. Ruim 
10.000 autobezitters hebben dit 
jaar hun stem uitgebracht. De 
beoordelingscriteria waren ser-
vicebereidheid, vriendelijkheid, 
deskundigheid en de verhou-
ding tussen prijs en prestatie. 
Ook werd een rapportcijfer ge-
geven voor de algemene waar-
dering. De tien autobedrijven, 
waaronder Kleverlaan, kunnen 
met hun nominatie zeggen dat 
zij een ware fanclub hebben op-
gebouwd. 
Ondernemers Jan en Ron Kle-

verlaan zijn aangenaam ver-
rast door de nominatie. “Toen 
het bewuste telefoontje binnen-
kwam waren we even van slag. 
Natuurlijk zijn we ontzettend blij 
met deze halve finale plek en al-
le aandacht die we hiermee krij-
gen. Maar het is toch het feit dat 
de eigen klanten zo massaal op 
ons  autobedrijf hebben gestemd 
dat de slagroom op de taart is. 
Dit is de waardering voor het ja-
renlange werken waar wij echt 
supertrots op zijn!”
De  genomineerde bedrijven krij-
gen bezoek van een onafhan-
kelijke deskundige, die aan de 
hand van een uitgebreide check-
list het betreffende onafhankelij-
ke autobedrijf in kaart brengt. 
Mede aan de hand van de re-
sultaten van de checklist selec-
teert een vakjury vervolgens drie 
finalisten. Eind augustus wordt 
bekend gemaakt welke autobe-
drijven er door gaan naar de fi-
nale. Uiteindelijk bepalen colle-
ga-bedrijven op het Jaarcongres 
van BOVAG Onafhankelijke Au-
tobedrijven op 5 oktober wie van 
de finalisten zich ‘Autobedrijf van 
het jaar 2010’ mag noemen. 

band To Heaven Earth is Hell en 
samenwerken met de band Pa-
rish your Selvation. Als toegift tij-
dens dit afscheidsconcert zullen 
The Garlicks de zaal vullen met 
bekende rocknummers. 
Aanvang 21.00 uur. De entree 
bedraagt 3,50 euro en Discovery 
is te vinden aan de Dorpsstraat 
2a, schuin tegenover het station 
Castricum. 

Castricum - Wat wil de politiek 
met de AOW? Vrijdag 4 juni gaan 
landelijke politici om 20.00 uur in 
de Maranathakerk in Castricum 

Politiek en AOW in debat over de AOW. Wat wil-
len CDA, D66, GroenLinks, Par-
tij van de Arbeid en de VVD? Al-
le vijf verhogen de AOW leeftijd 
van 65 naar 67, maar hoe wil-
len ze dat doen? Wat is de re-

latie tussen AOW en pensioen? 
Sprekers: Jolande Sap, Tweede 
Kamerlid GroenLinks, Jan Jacob 
van Dijk, Tweede Kamerlid CDA, 
Gespreksleiding: burgemeester 
A. Emmens-Knol. 



pagina 22 2 juni 2010

Botmeting bij de Oude-
renwinkel in Limmen
Limmen - Osteocheck houdt 
vrijdag 4 juni een scandag op 
botdichtheid bij Ouderenwinkel 
Limmen. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden voor een 
check. “Veel Nederlanders heb-
ben osteoporose zonder dat ze 
het weten”, vertelt Donald Bisme-
ijer van de Ouderenwinkel. “Een 
op de drie vrouwen boven de 55 
jaar heeft osteoporose. Preven-
tief laten meten is een methode 
om de gevolgen van osteoporo-
se te voorkomen. In tien minu-
ten heb je al inzicht in het bot-
breukrisico.”
Osteoporose is een aandoening 
waarbij de botmassa, de hoe-
veelheid bot, is verminderd. Dit 
heeft tot gevolg dat de kans op 
een botbreuk toeneemt.” Een 
licht trauma zoals een val, een 
duw of tillen kan bij mensen 
met ernstige osteoporose al lei-
den tot botbreuken van de heup, 

pols of rugwervel.” Een therapeut 
van Osteocheck voert 4 juni een 
botscan uit bij de Ouderenwin-
kel. Dit gebeurt met een onge-
vaarlijke ultrasone hielscanner. 
Bismeijer legt uit: “Het hielbot is 
representatief voor de botdicht-
heid van bijvoorbeeld de heup. 
Na de scan ontvangt de klant de 
computeruitslag en een rappor-
tage met uitleg. Bij verminderde 
botdichtheid krijgt hij of zij een 
gratis voedingsadvies en bij een 
te lage osteoporosemeting een 
doorverwijzing naar de huisarts.”
De scan valt onder de alterna-
tieve geneeswijze (aanvullen-
de verzekeringen) en er bestaat 
de mogelijkheid tot vergoeding. 
Neem hiervoor contact op met 
053-4313473. Meer informatie: 
www.osteocheck.nl. De ouderen-
winkel is gevestigd aan Het Palet 
1, Limmen. Aanmelden voor de 
botmeting: 072-5055055. 

Haarstudio in het hartje van Castricum

Avant Garde viert 12,5 
jarig bestaan met actie
Castricum - Het is lange tijd af-
zien geweest, maar dan heb je 
wel wat. Haarstudio Avant Gar-
de, gevestigd op de Dorps-
straat, kijkt nu uit op het gezelli-
ge Bakkerspleintje en wordt om-
ring door een variëteit aan nieu-
we winkels. Voor een onderne-
mer toch wel een van de mooi-
ste plekjes van het dorp. Eige-
naresse Ineke Doorenberg ver-
telt: “Het is prachtig dat alle win-
kels in het centrum weer goed 
bereikbaar zijn, mede dankzij de 
gratis parkeergarage. Niet ieder-
een weet dat die al toegankelijk 
is. Je rijdt er zo in vanaf de Toren-
straat. Er zijn periodes geweest 
dat er helemaal geen klanten 
meer aan kwamen waaien van-
wege alle werkzaamheden.” En 
dan lachend: “Gelukkig heb ik 
veel vaste klanten, anders had ik 
het 12,5 jarig jubileum niet eens 
gehaald.” Gedurende gehele 
maand juni geeft Ineke een fees-
telijke korting van 10% op alle 
kleurbehandelingen. Haarstu-
dio Avant Garde heeft een trouw 
klantenbestand. Er wordt op af-
spraak gewerkt, maar even bin-
nenlopen om te zien of er ruimte 
is, kan ook. “Voortaan ben ik ook 
op maandag en zaterdagmorgen 
geopend, omdat ik heb gemerkt 
dat daar behoefte aan is. Boven-
dien ben ik op zoek naar een na-
gelstyliste die de ruimte in de sa-
lon met mij wil delen.” Ondertus-
sen heeft Ineke ook contact ge-

zocht met Buurtzorg, een orga-
nisatie die oudere mensen helpt 
langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. “Het is de bedoeling dat 
ik dan bij de mensen thuis kom 
om hun haar te verzorgen.” Bij 
Haarstudio Avant Garde kun-
nen dames, heren en kinderen 
terecht en iedereen kan reke-
nen op persoonlijke aandacht en 

een vakkundige aanpak dankzij 
de jarenlange ervaring die Ine-
ke heeft. Er wordt gewerkt met 
het kwaliteitsmerk Goldwell. De 
openingstijden zijn maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. Op zater-
dag kan men terecht van 8.00 tot 
13.00 uur. Avant Garde, Dorps-
straat 41, tel.: 0251-655777. 

Alzheimer Café
Tips over dementie en 
de veiligheid in huis
Regio - Op dinsdag 8 juni is er 
weer een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is ‘De-
mentie en veiligheid in huis’.  
Gastspreker is Laura Kartsen, er-
gotherapeut van Viva!Zorggroep 
en zij zal tips geven over hoe je 
de veiligheid in huis kan vergro-
ten. Hierbij valt te denken aan 
zaken als het gas laten branden, 
deuren niet meer afsluiten, et 
cetera. Meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar het Alzheimer 
Café in Serviceflat Sans Souci. 
Adres: Sans Souci 113 in Cas-
tricum. Op dinsdagavond 8 juni 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. De 
deur is open vanaf 19.00 uur.

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door de 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te lezen.  
Meer weten? Bel de Werkgroep 
Alzheimercafé, telefoonnummer 
06-33631872 (alleen overdag).

IJmuiden - Zaterdag 5 juni 
wordt van 9.00 tot 16.00 uur een 
rommelmarkt gehouden op het 
Kennemerplein (tegenover de 
Vomar). De kramen liggen weer 
vol met alles en nog wat. Wie 
ook zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een kraam huren. 
Voor meer informatie of het re-
serveren van een kraam kan bel-
len met telefoonnummer 0255-
533233 of 06-10475023. De vol-
gende rommelmarkten zijn op 3 
juli, 31 juli, 28 augustus en 11 
september.

Rommelmarkt
Kennemerplein

Beverwijk - Het Beverwijkse in-
dustrieterrein vormt tijden het 
WK voetbal het toneel voor een 
groot Oranjefestival. Ondanks 
het feit dat het langverwachte 
schouwspel niet bepaald naast 
de deur is, biedt het geografisch 
een voordeel omdat de wedstrij-
den in dezelfde tijdzone als Ne-
derland gespeeld worden. Op 
schappelijke tijden kunnen alle 
oranjeliefhebbers hierdoor hun 
favoriete elftal volgen op het Be-
verwijkse Oranjefestival. Zowel 
voor als na de wedstrijden wordt 
voor oer-Hollands entertainment 
gezorgd. Volkszangers als Wol-
te r Kroes, Peter Beensen en de 
Gebroeders Ko en vele anderen 
zorgen voor de juiste oranjesfeer. 
Het wisselvallige weer kan alvast 
geen spelbreker zijn. Op het fes-

tivalterrein staat een grote feest-
tent met een enorm scherm 
waarop de wedstrijden te zien 
zijn. Buiten is voldoende ruimte 
voor het nuttigen van drinken en 
eten. Ook hier staat een enorm 
scherm. Het Oranjefestival gaat 
net zo lang door als het Neder-
lands team het volhoudt. Op alle 
speeldagen van Nederland kan 
men terecht op het Beverwijkse 
industrieterrein voor spanning, 
gezelligheid, topartiesten en an-
der entertainment. Kijk voor de 
speeldagen op www.oranjefesti-
val.nl. Kaarten voor de verschil-
lende avonden zijn ook te be-
stellen via www.oranjefestival.nl. 
De locatie is Havenstraat in Be-
verwijk. Entree 15 euro, voorver-
koop via de website 10 euro. Par-
keren bij het festival 5 euro. 

WK voetbal en volkszangers
Oranjefestival Beverwijk 

Oorlog centraal op open 
dag van Oud-Castricum
Bakkum -  Tijdens de open dag 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum op zondag 6 juni is van 
12.00 tot 17.00 uur voor de laatste 
keer de expositie te bezichtigen 
met als onderwerp ’65 jaar be-
vrijding Castricum en Bakkum’.  
Van 13.00 tot 16.00 uur is film-
maakster Pauline van Vliet in De 
Duynkant aanwezig voor de afle-

vering van de bestelde exempla-
ren van de dvd van haar oorlogs-
film. Daarnaast draait er doorlo-
pend een door Loek Zonneveld 
samengestelde film met origine-
le beelden uit die tijd. Ook zijn er 
in De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b weer boekjes verkrijg-
baar van wandel- en fietsroutes 
in deze omgeving. 

Castricum - Op 6 juli kunnen 55-
plussers samen eten en anderen 
ontmoeten. Dit keer bij Zoomers 
op het strand. Het is mogelijk om 
voor de maaltijd deel te nemen 
aan een strandwandeling van-
af 16.00 uur. Opgeven bij Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562 of via de mail info@wel-
zijncastricum.nl 

Samen eten 55+
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Gemeente ziet af van grondverkoop aan 
Landschap Noord-Holland voor Groenhuis
Castricum - Het College van 
B&W van Castricum heeft beslo-
ten af te zien van de verkoop van 
de kavel grond aan de Puikman 
aan Landschap Noord-Holland. 
Deze stichting wilde daarop sa-
men met partners een ‘Groen-
huis’ bouwen.
In januari heeft het bestuur van 
Landschap Noord-Holland aan-
gegeven het project Groenhuis 
niet langer op eigen kracht te 
kunnen voortzetten. Belangrijk-
ste reden daarvoor is de grote 
korting in 2010 op de jaarlijkse 
subsidie die de stichting van de 
provincie ontvangt. Zowel de in-
vestering als de exploitatieopzet 
van het project was mede daar-

door niet rond te krijgen. In het 
licht van nog volgende bezuini-
gingen achtte het bestuur van 
Landschap Noord-Holland ver-
dere zelfstandige ontwikkeling 
van het Groenhuisplan niet ver-
antwoord. De stichting heeft de 
afgelopen maanden geprobeerd 
het project via private finan-
ciering alsnog van de grond te 
krijgen, maar heeft geen hoop-
gevende resultaten geboekt. 
Ook contacten van Landschap 
Noord-Holland met de provincie 
hebben tot nu toe geen soelaas 
geboden.
Vanwege het oplopende exploi-
tatietekort op de grond, acht het 
College van B&W het niet langer 

verantwoord de grond gereser-
veerd te houden voor Landschap 
Noord-Holland t.b.v de realisatie 
van het Groenhuis. B&W hebben 
na overleg met het bestuur van 
Landschap Noord-Holland  be-
sloten in onderhandeling te tre-
den met de provincie over de 
verkoop van de grond aan de 
Puikman ten behoeve van de re-
alisatie van het Provinciaal Ar-
cheologisch Depot. 
Gemeente Castricum en Land-
schap Noord-Holland zijn beide 
zeer teleurgesteld dat het project 
dat zo’n lange voorbereidingstijd 
heeft gekend, niet is geslaagd, 
maar gaan in goede harmonie 
over dit onderwerp uiteen. 

Optreden Blue Grass en Country 
Fiddle bij Het Oude Theehuys

Bakkum – Het terras van Het 
Oude Theehuys wordt zondag-
middag 6 juni vanaf 14.00 uur 
het podium voor twee jonge blue 
grass en country fiddlers uit de 
USA.  Twintigers Alex Hargrea-
ves en Mike Barnett zijn feno-
menale virtuozen op dit gebied. 
Ze wonnen belangrijke awards 

en speelden reeds met vele gro-
te Amerikaanse blue grass en 
country artiesten onder ande-
re in het legendarische country 
walhalla The Grand Ole Opry in 
Memphis Tennessee. Niet alleen 
wervelende virtuositeit maar ook 
gevoel, timing, rythm, improvisa-
tietechniek, en de unieke sound 

Veiligheidsmonitor: grootschalig landelijk onderzoek

Castricum scoort positief op 
leefbaarheid en veiligheid
Castricum - Castricum staat in 
vergelijking met andere gemeen-
ten in Noord-Holland Noord te 
boek als een gemeente waar de 
kwaliteit van voorzieningen als 
pleinen, parken en speelplaat-
sen goed is, en waar de inwo-
ners zich veilig kunnen voelen, 
zonder grote structurele proble-
men rond criminaliteit, verkeers-
problemen of overlast. 
Een en ander blijkt uit de Veilig-
heidsmonitor 2009, een groot-

schalig landelijk onderzoek naar 
gevoelens omtrent veiligheid, 
leefbaarheid, slachtofferschap 
en het functioneren van ge-
meente en politie op dit terrein. 
In totaal deden 239 gemeenten 
mee, de rapportage van Cas-
tricum is te vinden in de moni-
tor van Noord-Holland Noord. 
In deze regio deden 8.693 inwo-
ners uit 26 gemeenten mee. De 
resultaten worden gebruikt om 
de aanpak van integrale veilig-

heid door gemeente, politie en 
brandweer beter af te stemmen 
op de wensen en ervaringen van 
de bevolking.
Minimaal 300 inwoners per ge-
meente is gevraagd naar hun 
bevindingen op het gebied van 
kwaliteit van de woonomgeving 
leefbaarheid en overlast in de 
buurt, onveiligheidsgevoelens, 
slachtofferschap van criminali-
teit of delicten. Dit aantal levert 
een representatief beeld op.

Luilak! Wie ligt daar nu 
wakker van?
Leuk denkt de jeugd, kunnen we eens lekker ‘legaal’ doen wat we willen. 
Kunnen we gaan gooien, herrie maken en de buurt eens wakker gillen.
Ach denkt de wat oudere onder ons, het hoort zo bij de traditie. 
Heb ik vroeger ook gedaan met wat blikjes achter aan mijn fietsie.
Maar als hij ‘s morgens vroeg zijn krantje uit de brievenbus heeft ge-
haald ontdekt hij dat deze traditie tegenwoordig in heel wat anders 
wordt vertaald.
Grote diepe krassen moedwillig ingekerfd op de nieuwe auto.
Navraag leverde niets op, niemand had iets gezien of gehoord.
Bij niemand was zijn nachtrust door deze ‘leuke’ traditie verstoord.
Leuk hoor zo’n Luilak, met honderden euro’s schade.
Wie ligt daar nu wakker van? Dat laat zich zeker raden.

Naam en adres bij redactie bekend

die blue grass en country zo ken-
merken, zijn ruimschoots aan-
wezig bij dit tweetal. Hun spel 
wordt daarnaast op speelse wij-
ze gelardeerd met lekkere jazzy 
elementen. 
Alex en Mike komen op uitnodi-
ging van Iskra, dat een podium 
biedt aan jonge topmusici met 
tien concerten per jaar. Inmid-
dels is er een traditie ontstaan 
om los van deze concerten in de 
zomer een extra concert te ge-
ven met musici die zo goed en 
bijzonder zijn dat Iskra graag 
een optreedmogelijkheid voor 
hen zoekt en vindt. De beide fid-
dlers, zoals violisten in het blue 
grass en country genre genoemd 
worden, zijn bevriend met de be-
kende (oud-) Castricumse violist 
Sietse van Gorkom die mogelijk 
enkele nummers met hen speelt. 
Het is vrij entree maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Het Oude Theehuys, 
Duinenbosch 3 in Bakkum. In-
fo www.iskra.nl of www.hetou-
detheehuys.nl,

Overvallen door 
een afvalcontainer
Het ging zo goed. Bij de herinrichting van het speeltuintje aan de Lim-
mer Schoolweg werden de buurtbewoners pro-actief door de gemeente 
geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Top! Wat schetst onze 
verbazing als we nu zien dat aan dezelfde straat voorbereidingen getrof-
fen worden ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Grasveld, heg en 
bomen moeten eraan geloven. En niemand wist er iets van. Ook niet ver-
wonderlijk, want er is geen hoogbouw (ten behoeve waarvan de contai-
ners aangelegd worden) die aan deze straat een uitgang heeft. Dat belet 
de gemeente echter niet hier het groen op te offeren. En opeens hoeven 
directe omwonenden, bij wie de container zowat in de voortuin komt, 
niet meer geïnformeerd te worden. Sterker nog, als in de toekomst de 
zijladers het huisvuil gaan ophalen dan is er meteen een ‘logische’ plek 
om nog meer groen op te offeren aan opstelplaatsen. En protesteren is 
nog lastiger, er staan immers toch al containers. Omwonenden hebben 
de wethouder gevraagd alsnog het gezond verstand te gebruiken en het 
groen te bewaren, maar we hopen vooral dat onze politieke stuurlui dit 
alles oppikken en op tijd bijsturen.

E. de Lange, Limmen

De monitor laat zien dat de res-
pondenten tevreden zijn over de-
ze onderwerpen, vaak iets meer 
dan gemiddeld in de regio. Cas-
tricummers geven de gemeen-
te de rapportcijfers 7,8 voor leef-
baarheid, 7,8 voor woonomge-
ving en 7,4 voor veiligheid. Het 
cijfer over leefbaarheid is het 
hoogst in de regio (gedeeld met 
twee andere gemeenten) en dat 
over veiligheid neemt een ge-
deelde tweede positie in. 
De cijfers over het functioneren 
van de gemeente als het gaat om 
onder meer afhandeling van mel-
dingen, reageren op klachten en 
het geven van informatie liggen 
iets lager dan het regionale ge-
middelde. Voor Castricum is dit 
het signaal om binnen de orga-
nisatie na te gaan hoe het con-
tact tussen burger en gemeen-
te op deze punten verbeterd kan 
worden, naast de inspanningen 
die hiertoe al gedaan worden.
Verkeersoverlast (hard rijden, 
parkeeroverlast), hondenpoep 
en overlast door jongeren wor-
den evenals in de rest van de 
regio genoemd als belangrijk-

ste problemen. De cijfers ste-
ken wel iets gunstiger af, evenals 
die over rommel en vernielingen, 
dronkenschap, straatroof en be-
dreiging. Castricum zit in de top 
vijf van gemeenten met de min-
ste verkeersoverlast in Noord-
Holland noord.
Verder zijn de cijfers omtrent 
‘overige geluidsoverlast’ hoger 
dan gemiddeld en onderschrij-
ven Castricummers iets minder 
dan gemiddeld de stelling dat er 
goede voorzieningen voor jonge-
ren zijn. 
Kijkend naar omliggende ge-
meenten is de mening van de 
geënquêteerde Castricummers 
gelijk of iets gunstiger over za-
ken als kwaliteit woonomgeving, 
veiligheid,en verkeersoverlast.
De Integrale Veiligheidsmoni-
tor van Castricum wordt ter ken-
nisneming aangeboden aan het 
college van burgemeester en 
wethouders en aan de gemeen-
teraad. Hij ligt ter inzage bij de 
gemeente en is ook te zien via 
www.castricum.nl. Meer infor-
matie is ook verkrijgbaar via 
www. Veiligheidsmonitor.nl.
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Ongeslagen kampioen
Castricum - Het is het eerste damesteam van TV Castricum in de dis-
trictscompetitie op zondag gelukt om ongeslagen kampioen te wor-
den. Het team slaagde erin om in de vierde klasse alle zeven compe-
titiedagen winnend af te sluiten, waardoor de titel voor de tegenstan-
ders onbereikbaar werd. De club zette de dames in de bloemen. Vol-
gend jaar mag het team proberen om in de derde klasse opnieuw hoge 
ogen te gooien. Het kampioensteamteam met v.l.n.r. Linda Kuijs, Mieke 
Willemse, Saskia Kornman, Suzan Bakker en Pauline Boersen.

Goede resultaten voor Tios- 
turnsters op de districtfinale
Limmen - Zaterdag 29 mei de-
den vijf turnsters van sportver-
eniging Tios uit Limmen mee 
aan de districtfinale van de vijfde 
divisie. Hier hadden ze zich voor 

geplaatst tijdens de regiofinales.
Mei-lin mocht als eerste op de 
brug uitkomen, wat ze prima 
deed (12.60). De balk was wat 
wiebelig maar de vloer mocht 

er weer zijn (13.30). Ze eindig-
de op de 17e plaats wat een pri-
ma prestatie is voor iemand die 
net komt kijken. In de tweede 
wedstrijd mochten Bente Knij-
nenberg en Daniëlle Dam laten 
zien wat ze konden. Bente draai-
de heel goed op brug (13.30) en 
balk (12.80) en stond toen zelfs 
op de tweede plaats in het klas-
sement. Helaas zakte ze door de 
vloeroefening en de sprong naar 
de 7e plek en behaalde net niet 
een medaille. Ook Daniëlle draai-
de een goede wedstrijd. Met een 
fraaie brugoefening (11.55) en 
een mooie vloeroefening (10.90) 
belandde ze op de 18e plaats.
Voor Maaike Knijnenberg en Lisa 
Hoeben was het een zware wed-
strijd. De tegenstanders waren 
erg goed en het was voor beide 
meisjes hard knokken. Lisa liet 
een mooie brugoefening (12.95) 
zien en een vloeroefening met 
een arabier flikflak (11.10). Ze 
belandde op de 29e plaats. 
Maaike haar brugoefening ging 
ook heel netjes (13.55), ze ein-
digde net een plaatsje hoger. 

Gouden kwartet coacht 
FC Castricum MA1
Castricum - Jan Vonk, Hans 
Koomen, Rob Limmen en Eric 
Kure nemen volgend seizoen het 
roer over in de MA1 van Michel-
le Steehouwer die na dit seizoen 

stopt met het trainen en coachen 
van de MA1. Dit gouden kwartet 
vervult deze taak al zo’n vijf jaar 
samen en was afgelopen sei-
zoen staf van de MB1, waar hun 

dochters in spelen. Jan en Hans 
zijn trainer/coach en verzorgen 
allebei eens per week een trai-
ning voor de meiden. Eric is de 
vaste vlagger en Rob is de leider, 
hij regelt alle randzaken. Trainer/
coach Jan: “Het gaat niet om ons 
als staf maar om de meiden. Wij 
zijn blij dat zij op deze manier 
lekker kunnen voetballen”. Hans: 
“Daarbij komt dat de meiden op 
een leeftijd komen dat ze moe-
ten gaan beseffen dat het team-
belang voorop staat en niet het 
individuele belang”. Een van de 
geheimen van dit gouden kwar-
tet is dat zij de functie medede-
lingen op de site intensief ge-
bruiken. “Ik snap niet dat an-
dere teams geen of weinig ge-
bruik maken van de functie me-
dedelingen die per teamsite be-
staat. Bij ons is daar alles op te 
vinden: trainings-, verzamel- en 
wedstrijdtijden, wie moet rijden, 
wie moet wassen, als trainingen 
niet doorgaan enzovoort. Dat 
scheelt een heleboel telefoon-
tjes en het werkt geweldig”, al-
dus trainer/coach Hans. (Foto: 
Han de Swart).

Familietennistoernooi voor 
onderwijs in Burkina Faso
Limmen - Zondag 13 juni doen 
natuurlijk alle tennisliefhebbers 
mee aan een tennistoernooi voor 
jong en oud dat wordt georgani-
seerd door Stichting Fietsen vaan 
Burkina. De opbrengst gaat naar 
onderwijs voor kinderen in Bur-
kina Faso en het bedrag wordt 
op de fiets weggebracht! 

Van 9.30 tot 12.00 uur wordt er 
getennist op zes banen, families 
spelen tegen families. De familie 
Boontje heeft twee extra banen 
beschikbaar gesteld voor ten-
nisspelletjes met handicap on-
der leiding van Dennis Boontje. 

Van 12.00 tot 12.45 uur is er een 
demonstratie van Frits Zandber-
gen, Perry Meijer, Roy Boontje 
en Mark Limmen. Er kan wor-
den ingezet op wie er gaat win-
nen. Na de lunch is van 13.30 tot 
16.00 uur de voortgang van het 
toernooi, waarna om 16.00 uur 
de tweede demonstratie van de 
‘cracks’. 

Tevens kan men zich als koppel 
opgeven om een tie-break tegen 
twee van de cracks te spelen. In-
leg 5,00 euro. Het koppel met de 
meeste punten krijgt een prijs. 
Om 17.00 uur begint een optre-

den van Het Dekker Trio met on-
dersteuning van zang en Afri-
kaans tromgeroffel. Daarna gi-
taarmuziek van Ollings Stones. 

Tussendoor is er een lotenver-
koop om prijzen te winnen met 
het Rad van Avontuur. De prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door 
ondernemers uit Limmen. 

Koffie met gebakjes voor het 
goede doel kunnen besteld wor-
den bij Ica. Inschrijfgeld voor 
volwassenen 7,50 euro inclusief 
lunch, de jeugd betaalt vijf euro 
inclusief lunch en bezoekers be-
talen 2,00 euro entree voor het 
goede doel. 

Opgeven vóór 5 juni bij Trudi 
Meijer tel. 06-12815714 of per e-
mail: trudisjaak@quicknet.nl.

Grote karper aan de haak
Castricum - De negenjarige Kevin Kools uit Castricum heeft afgelo-
pen zondag met behulp van Wim Olbers en zijn dochter Britt zijn eer-
ste superkarper gevangen. De vis was 80 cm lang en werd gevangen 
aan de Beethovensingel.

Viswedstrijd Samen Beet
Limmen - Zaterdag 5 juni wordt 
de tweede wedstrijd gevist van 
de jeugdcompetitie van de Lim-
mer jeugdvisclub Samen Beet. 
Verzamelen op het haventje van 
het Stet om 18.30 uur. Er wordt 
gevist aan de Vaartkant en Ko-
ningsdam. Kinderen met een 
jeugdVISpas van HSV Limmen 
zijn automatisch lid en kunnen 

meedoen. Er is ook ruimte voor 
introducés.

Er wordt gevist tot 20.15 uur, bij 
slecht weer wordt eerder ge-
stopt. Er is voor alle deelnemers 
prijs. Deelname is gratis. Meer 
informatie op www.samenbeet.
nl of telefisch na 18.30 uur met 
06-27872854.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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9 juni 2010: Verkie-
zingen Tweede Kamer
Op 9 juni kunt u uw stem uitbrengen 
op leden voor de Tweede Kamer. In de 
komende weken informeren wij u over 
de voorbereidingen van de verkiezin-
gen die (ook) voor u van belang zijn. U 
kunt alle informatie nalezen op www.
castricum.nl > Verkiezingen Tweede 
Kamer.

Geen stempas? 
Bent u kiesgerechtigd en heeft u nog 
geen stempas ontvangen op uw huis-
adres of bent u de stempas kwijt, dan 
kunt u tot en met 8 juni 16.00 uur een 
nieuwe stempas aanvragen bij de pu-
blieksbalie in Limmen.

Waar kunt u stemmen?
Op de website vindt u een overzicht 
van alle stembureaus in de gemeente. 
Met uw stempas mag u overal in de 
gemeente stemmen en heeft u dus de 
keus uit alle stemlokalen in deze lijst. 
Wilt u stemmen in een andere gemeen-
te of misschien op Schiphol, dan kunt u 
tot en met 4 juni 12.30 uur bij de pu-
blieksbalie in Limmen uw stempas laten 
omzetten in een kiezerspas. Met de kie-
zerspas kunt u uw stem uitbrengen in 
een andere gemeente. 

Machtiging: iemand anders voor u 
laten stemmen
Wilt  iemand anders voor u laten stem-
men, geeft u dan uw ingevulde stempas 
plus een kopie van uw legitimatiebewijs 
aan de persoon die voor u gaat stem-
men (‘gemachtigde’). Een gemachtigde 
mag - naast zijn eigen stem - maximaal 
2 machtigingen aannemen. 

Wat neemt u mee?
Neem bij het stemmen uw stempas en 
legitimatiebewijs mee. Het legitimatie-
bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen 
zijn.

Stemadvies
Twijfelt u nog op welke partij en/of per-
soon u uw stem gaat uitbrengen? De 
Stemwijzer en het Kieskompas kunnen 
u daarbij helpen. Aan de hand van uw 
antwoord op een flink aantal stellingen 
kunt u uw positie in het politieke land-
schap ontdekken. Surf naar: www.kies-
kompas.nl of www.stemwijzer.nl 

Uitslagenavond
Op de avond van de verkiezingsdag 
worden in de gemeentelijke locatie in 
Limmen de uitgebrachte stemmen ver-
zameld. De uitslagen per partij worden 
rond 23:00 uur verwacht en daar gepre-
senteerd.

Beeld van nieuwe Dorpsstraat 
Wie nu door de Dorpsstraat gaat, krijgt al 
een goed beeld van het eindresultaat. De 
eerste fase is gereed, de tweede halver-
wege. Momenteel wordt er gewerkt aan 
het deel tussen Stationsweg en Verlegde 
Overtoom. Begin juli moet ook dit wegdeel 
klaar zijn en is het deel tussen Torenstraat 
en Korte Cieweg aan de beurt.

Doorwerken
De medewerkers van Van Vuuren Wegen-
bouw werken hard door. Ze maken langere 
werkdagen en werken door in de bouwvak. 
Daarmee ligt het werk weer op schema.

Ruimte voor fietsers 
De nieuwe Dorpsstraat is een fietsstraat. De 
hele inrichting is erop gericht dat fietsers de 
ruimte krijgen en de auto te gast is. Fietsers 
krijgen ook parkeerruimte; er komen maar 
liefst 292 fietsklemmen.
In de nieuwe Dorpsstraat geldt als regel dat 
niet harder dan 30 kilometer wordt gere-
den en dat doorgaand vrachtverkeer ver-

boden is.

Strenger toezicht 
In de Dorpsstraat geldt de blauwe zone. De 
auto kan er dus maximaal twee uur staan. 
Bovendien mag alleen in de parkeervak-
ken worden geparkeerd. Dus niet, zoals nu 
vaak het geval is, op het horecaplein, links 
en rechts op de trottoirs, bij Het Eethuysje 
en op de laad- en losplaatsen. De politie 
treedt op tegen foutparkeerders, want de 
auto’s belemmeren de doorgang en de vei-
ligheid.
Parkeren kan nu ook in de parkeergarage 
aan het Bakkerspleintje. Deze is via de To-
renstraat te bereiken. Ook daar geldt een 
blauwe zone. Er is ook een rode zone, deze 
plaatsen zijn gereserveerd voor bewoners.

Informatie en foto’s 
Voor een blik op het werk kunt u terecht op 
www.castricum.nl > Projecten en plannen 
> Dorpsstraat -fietsstraat. Daar is de laatste 
informatie te vinden en ook recente foto’s.

College op pad: kernbezoek 
Castricum druk bezocht
Dinsdag 25 mei was het college van B&W 
aanwezig in Dorpshuis de Kern voor een 
kennismaking met de inwoners van dorps-
kern Castricum. Het nieuwe college stelde 
zich voor en gaf enige uitleg over het co-
alitieakkoord, waarna de bezoekers vragen 
stelden over uiteenlopende zaken. On-
derwerpen die besproken werden waren 
het (sluip)verkeer, parkeren, zwerfafval en 
bezuinigingen in het bijzonder op culturele 

voorzieningen. Ongeveer 80 inwoners wa-
ren aanwezig. 
De kernbezoeken staan dit voorjaar in het 
teken van kennismaken met het nieuwe 
college. Op 1 juni gaat het college op be-
zoek in Akersloot, 15 juni gaat het gezel-
schap naar Limmen en op 22 juni is het 
college in Bakkum. De kernbezoeken aan 
de Woude (11 mei) en Castricum (25 mei) 
zitten er inmiddels op.

WWW.CASTRICUM.NL



Agenda
Raadsplein
10 juni 2010
Raadscaroussel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:15 Voortgangsrapportage Zanderij
20:15 - 20:45 Bestemmingsplan Dorpsstraat 65 te Castricum
20:45 - 21:30 Onder voorbehoud: bespreking eventuele moties/amendementen

n.a.v. bespreking onderwerpen Raadsplein 3 juni 2010

Raadsvergadering (ovb discussie in de carrousel van 3 juni 2010)
Tijd	 Onderwerp
21:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

A. Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied
B. Kadernota buitengebied
C. Plan van scholen (aanvraag kleurenorkest)

Agenda
Raadsplein
3 juni 2010

Raadscaroussel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:30 Diverse voorstellen:

1. Ruimtelijk Plan Landelijk gebied 
2. Kadernota buitengebied
Aansluitend:
Bespreking amendementen Bestemmingsplan Visweg 1 te Limmen

19:30 - 21:00 Plan van scholen (aanvraag het Kleurenorkest)
21:00 - 21:30 Diverse technische onderwerpen

A. Benoemen carrousellid mevrouw E.C.A. Goudsblom
B. Scouting Akersloot: vervolgbespreking nav motie PvdA 
C. Motie VVD  ‘Anders Werken bij VNG’
D. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 20 mei 2010
E. Lijst van ingekomen stukken
F. Lijst ter inzage gelegde informatie
G. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

Pauze

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
21:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

A. Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet 
Investeren in Jongeren

B. Motie PvdA: waarderingssubsidie Scouting Akersloot (ovb uit-
komst carrousel)

C. Bestemmingsplan Visweg 1 (ovb uitkomsten carrousel)
D. Actualisatie Gedragscode Bestuurlijke Integriteit
E. Opstarten procedure vrijstelling Funcenter Kartworld
F. Benoemen carrousellid mw. E.C.A. Goudsblom
G. Motie VVD ‘Anders Werken bij VNG’ (ovb uitkomst carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr.  L. van Heezik ( 0251) 661 370; 
e-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezik@castricum.nl.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Provincie Noord-Holland is bezig met groot 
onderhoud aan de N203 tussen Uitgeest 
en Krommenie.  Van 9 juni t/m 11 juni is de 
weg ter hoogte van de A9 afgesloten van ‘s 
avonds 20.00 uur tot ‘s ochtends 6.00 uur. 
De afrit van de A9 vanuit de richting Alk-
maar op de N203 en de toerit vanaf de 
N203 richting de A9 naar Amsterdam zijn 

in dezelfde periode afgesloten. Het verkeer 
wordt met borden omgeleid. Buiten de 
genoemde tijden is de weg open voor het 
verkeer. 
Meer informatie vindt u op www.noord-
holland.nl/N203 of telefonisch via Provin-
ciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 
0800 - 0200 600 (gratis).

Nieuwe gemeentegids nog 
mooier door ingezonden foto’s
Op donderdag 27 mei kregen mevrouw Kerssens en de heer Beijerbracht bloemen en 
een  cadeau uitgereikt door burgemeester Emmens. Zij beloonde hen daarmee voor 
hun fotografische bijdragen aan de Gemeentegids 2010-2011, die vanaf deze week 
huis-aan-huis verspreid gaat worden. De derde winnaar, mevrouw Van Amsterdam was 
helaas verhinderd.

Begin dit jaar kreeg de gemeente Castricum 
verschillende (digitale) foto’s binnen, van 
allerlei deelnemers aan de fotowedstrijd. 
Makkelijk was het niet om een voorkeur uit 
te spreken over de allermooiste inzending, 
Castricum biedt immers talloze fotogenieke 
plekjes en bevlogen fotografen. Uiteindelijk 
kunnen wij met trots meedelen dat de foto 
van mevrouw Kerssens heeft gewonnen. 
Haar foto, die de ijspret voor veel van onze 
inwoners uitbeeldt, wordt gepubliceerd op 
de omslag van de Gemeentegids 2010-
2011. De foto’s van de heer Beijerbracht en 
mevrouw Van Amsterdam krijgen ook een 

plaats op de omslag, zij het in een kleiner 
formaat.
Daarnaast werden nog vele andere foto’s in 
het kader van de fotowedstrijd ingezonden. 
Zij worden, met vermelding van de naam 
van de fotograaf, gebruikt voor de het ‘bin-
nenwerk’ van de gids. De gemeente was 
aangenaam verrast en wil alle inzenders 
hartelijk bedanken voor hun deelname. 

Binnenkort kunt u alle foto’s bewonderen, 
want binnenkort worden de nieuwste ge-
meentegidsen huis-aan-huis verspreid in de 
hele gemeente.

Vervanging deklaag
De firma Rapid Asfalt gaat op de volgende 
dagen een nieuwe micro deklaag aanbren-
gen op de volgende wegen:
vrijdag 4 juni, Laanacker, Buwitsacker, 
Bijlacker;
maandag 7 juni: Walstro en Kemphaan;
dinsdag 8 juni, Grutto, Zwaluw en Kievit.
Bij het aanbrengen van de microdeklaag 
is doorgaand verkeer voor een periode 
van enkele uren niet mogelijk. Ook is het 
noodzakelijk dat tijdens de reparatie werk-
zaamheden er geen geparkeerde auto’s op 
de weg aanwezig zijn.

Ter plaatse van de reparaties zal de toe-
gang naar de woningen en eventuele ga-
rages niet altijd makkelijk  te bereiken zijn, 
echter per voet zullen de woningen te allen 
tijde bereikbaar zijn. Wij streven er naar 
om de overlast voor u zo kort mogelijk te 
houden.

Uiteraard zijn de werkzaamheden weersaf-
hankelijk en ten gevolge van onwerkbaar 
weer kan de planning in tijd iets uitlopen. 
De exacte datum proberen wij actueel te 
houden op de website van de gemeente 
Castricum: www.castricum.nl onder het 
kopje “werken in uitvoering”.

Wegonderhoud N203 Uitgeest-Krommenie



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:
190510 Charley Tooropstraat 2 in Castricum

Het uitbreiden van de verdieping
Wagnerlaan 21 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

200510 Duinenbosch 3 in Bakkum
Het wijzigen van de verdieping naar woon- en 
slaapkamers
Oudeweg 3 in Limmen
Het plaatsen van een berging met pergola
Dorpsstraat 148 in Castricum
Het bouwen van een woning met berging/hob-
byruimte
Dorpsstraat 148 in Castricum
Het slopen van de woning met berging

210510 Stierop 2a op de Woude
Het plaatsen van een tanklokaal
Molenweide 33 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

250510 Kievit 22 in Castricum
Het verwijderen van asbest

270510 Buurtweg 43 in Akersloot
Het slopen van stallen, wegverharding en een 
schuur
Belle van Zuylenlaan 4 in Castricum
Het plaatsen van een erker
Wielewaal 38 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Van Oldenbarneveldweg 11 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Van Oldenbarneveldweg 11 in Castricum
Het wijzigen van de dakconstructie

280510 Zeeweg 45-47 in Bakkum
Het plaatsen van een veranda bij het restaurant 
(“Blinckers”)

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van donderdag 3 juni 2010 de volgende aanvragen 
om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening
Jan Miessenlaan 5 in Bakkum

Het realiseren van een kleinschalig kinderdag-
verblijf

Martin Luther Kingstraat 1 in Akersloot
Het plaatsen van een erfafscheiding

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

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beslui-
ten genomen:

*Bouwvergunningen met ontheffing
260510 Schoolweg 3-5 in Limmen

Het realiseren/vernieuwen van het clubgebouw 
en museumruimte
Kloosterlaantje 2 in Akersloot
Het plaatsen van een erfafscheiding
Geelvinckstraat 85 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande besluit, 
kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de Sector 

Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 
1800 BG). De termijn voor het indienen van een beroep-
schrift bedraagt 6 weken, en vangt aan op de dag na die 
van verzending van dit besluit. In het beroepschrift moe-
ten tenminste zijn vermeld:
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het kenmerk 
van het besluit of door bijvoeging van een kopie er-
van);

- gronden van het beroep (de reden(en) waarom de in-
diener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een 
beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, indien 
onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen 
vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n verzoek is 
wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd.

*Bouwvergunningen
200510 Johan Willem Frisostraat 23 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
260510 Leeuwerik 9 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Breedeweg 50 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

270510 Wielewaal 38 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Belle van Zuylenlaan 38 in Castricum
Het plaatsen van een erker

*Sloopvergunningen
260510 Uitgeesterweg 14 iin Limmen 

Het slopen van de stallen
Oude Haarlemmerweg 46 in Castricum
Het slopen van de woning

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

*APV-vergunningen
Ontheffing sluitingsuur FC Castricum (31-05-2010)
Aan het bestuur van FC Castricum is voor de nacht van 
5 op 6 juni 2010 ontheffing van het sluitingsuur verleend 
voor de kantine van de sportvereniging.
Ontheffing sluitingsuur TC Bakkum (31-05-2010)
Aan tennisclub Bakkum is voor de nacht van 12 op 13 juni 
2010 ontheffing van het sluitingsuur verleend tot 02.00 
uur.
Vergunning plaatsing aankondigingsborden (31-05-
2010)
Aan Deining Jaffa is voor de periode van 4 t/m 13 juni ver-
gunning verleend voor het plaatsen van aankondigings-
borden in de kern Bakkum (4 borden), kern Akersloot (6 
borden) en kern Limmen (6 borden) ter aankondiging van 
het evenement ‘Volleybaltoernooi Full of Life’ op 13 juni 
2010.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van het 
betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd te worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

vAststelling strAAtnAAm
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat zij, krachtens het delegatiebesluit van 
3 december 2009, in hun vergadering van 25 mei 2010 de 
straatnaam Vierhuysen te Akersloot hebben vastgesteld. 
De toekenning van een straatnaam is noodzakelijk voor 
het benoemen van de openbare ruimte volgens de BAG 
(Wet basisadministratie adressen en gebouwen).
Het betreft het aanleggen van een weg ten behoeve van 
de bereikbaarheid van het terrein achter Buurtweg 43 te 
Akersloot.

Het besluit ligt met ingang van donderdag 3 juni 2010 
voor een ieder ter inzage in de gemeentelijke locatie in 
Limmen.

voorgenomen exploitAtie-
vergunning
De burgemeester van Castricum maakt bekend dat zij 
voornemens is om op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening een exploitatievergunning te verlenen aan de 
Vereniging De Vrienden van De Bakkerij, Dorpsstraat 28-
30 te Castricum.
In deze vergunning is ondermeer opgenomen dat een ho-
recaportier verplicht is in de nacht van vrijdag op zaterdag 
en de nacht van zaterdag op zondag. Daarnaast zijn in de 
vergunning dezelfde sluitingstijden opgenomen als voor 
de horeca aangezien volgens het Horecabeleid een uit-
zondering is gemaakt voor De Bakkerij. 

Inzage en informatie
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 3 juni 2010  gedurende een termijn van twee weken 
tijdens de openingstijden ter inzage in de gemeentelijke 
locatie te Limmen. 

Zienswijzen
Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het 
verlenen van bovenstaande vergunning, kunnen gedu-
rende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag 
waarop genoemde ontwerpbeschikking ter inzage is ge-
legd, mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken 
bij de burgemeester van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH Castricum.

toezichthouder kinder-
opvAng AAngewezen
Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Castricum heeft op 18 mei 2010 besloten:
• aan te wijzen in het kader van de Wet kinderopvang, de 

heer N. Plug directeur van GGD Hollands Noorden, als 
toezichthouder;

• te bepalen dat de directeur is gemandateerd om in zijn 
plaats personen als toezichthouder voor de kinderop-
vang aan te wijzen die werkzaam zijn onder verant-
woordelijkheid van de GGD.

Toezicht en handhaving van de kwaliteit van kindercentra 
en gastouderbureaus is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Zij moet handhavend optreden als uit inspec-
tierapporten van de GGD blijkt dat deze niet (voldoende) 
aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. De Wet kinder-
opvang noemt in artikel 61 lid 1, de GGD als aan te wijzen 
toezichthouder. Binnen de GGD Hollands Noorden is de 
sector Infectieziekten & Milieu belast met de inspecties 
van kinderopvang.

voorgenomen verkeersbesluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 
en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het 
BABW zijn burgemeester en wethouders voornemens:
1. tot het verwijderen van het verkeersbord G5, als be-

doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregelaars 
en Verkeerstekens (RVV), op de kruising van Tolweid 
met Oude Haarlemmerweg, in de kern Castricum.

2. tot het intrekken van het woonerf op de Hoocamp, in 
de kern Akersloot, door middel van verwijdering van de 
verkeersborden G5 en G6 als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregelaars en Verkeerstekens 
(RVV).

3. tot het instellen van een 30km-zone op de Hoocamp, 
in de kern Akersloot, door middel van plaatsing van de 
verkeersborden A1 (zone) en A2 (zone), als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregelaars en Ver-
keerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaart.

Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterliggende 
stukken zijn in te zien in de locatie Limmen, Zonnedauw 
4. Een ieder kan, binnen vier weken na de datum van 
bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze 
indienen bij burgemeester en wethouders van Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 
Vervolg procedure: na verwerking van de zienswijzen zal 
overwogen worden of het verkeersbesluit genomen kan 
worden of dat er aanpassingen verricht moeten worden 
aan het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke verkeers-
besluit kan bezwaar worden gemaakt.   

Castricum, 2 juni 2010


