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Met de schrik vrij...
Akersloot - Donderdagmiddag 
heeft een vrachtschip de kabels 
van het pontje over het Noord-
Hollandskanaal stuk gevaren. 
Het pont lag aan de kant van de 
Schermer toen het ongeval ge-
beurde. Het schip sleurde het 
pont aan de kabel mee tot het 
midden van het kanaal. Een pas-
serend bootje, bracht het pont 
met daarop drie auto’s en enke-
le fietsers vlak bij de kant, daar 
nam de brandweer het over die 
met handkracht het pont weer 
op zijn plek trok. De aanwezi-
ge ambulance hoefde niet op te 
treden, er waren geen gewon-
den gevallen. Zij kwamen met 
de schrik vrij. De achterste auto 
raakte licht beschadigd door de 
zwiepende kabel. Op vrijdag was 
het pont gerepareerd en weer in 
de vaart genomen.

Castricum - Een 32-jarige en 
een 42-jarige automobiliste uit 
Castricum werden donderdag-
avond voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis na 
een aanrijding op De Bloemen. 
De 42-jarige vrouw stond te 
wachten om linksaf te slaan, de 
Ganzerik op. De 32-jarige vrouw 
zag niet dat haar voorgangster 
stond te wachten en botste op 
de achterkant van het voertuig.  
De 42-jarige vrouw kwam door 
de klap 50 meter verder met haar 
voertuig terecht.  

Gelanceerd Castricum - Afgelopen week-
end hebben de Castricumse Se-
rena en Kaylin Stel verschillende 
prijzen in de wacht gesleept. Tij-
dens de Internationale Sprint Cup 
in Hagen, Duitsland zwommen 
de meisjes goud, zilver en brons  
bij elkaar tijdens de verschillen-
de onderdelen. Kaylin won drie 
keer goud en een maal zilver. Zij 
verbrak drie keer haar pr. Sere-
na won een keer goud, drie keer 
zilver en een keer brons. Ook zij 
wist een pr te verbreken. De ze-
venjarige Kaylin won de jaar-
gangbokaal van 2001 en Serena 
werd tweede bij de uitreiking van 
de jaargangbokaal van 1998.

In de prijzen

Fabian buiten levensgevaar
Bakkum - Fabian Borst is bui-
ten levensgevaar. De jonge Bak-
kummer herstelt langzaam, maar 
het gaat de goede kant op. Hij 
reageert goed op de prikkels die 
de artsen hem geven. Naar al-

le waarschijnlijkheid wordt Fa-
bian volgende week geopereerd. 
Aanvankelijk dachten de artsen 
hem begin deze week te kunnen 
opereren, maar ze laten hem nog 
een paar dagen aansterken.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 

Gevonden en
vermiste dieren

0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Kamvaren, Limmen: zwarte ge-
castreerde kater, witte bef en 
buik, vier witte sokjes, witte ring 
om rechter achterpoot, klein, ge-
chipt, 2 jaar, Tommy.

Burgerlijke Stand
Geboren:
Wonende te Castricum:
14-05-2009: Jasmine Alena, 
dochter van G. Vassallo en N. 
Varga,
geboren te Beverwijk.
15-05-2009: Qwin, dochter van T. 
van Wittmarschen en P. Schats,
geboren te Beverwijk.
19-05-2009: Evi Elisabeth Noëlle, 
dochter van P.N.P. Drommel en
J.E.A. Jongsma, geboren te Be-
verwijk.
23-05-2009: Julie Cecile, dochter 
van S.P.M. Knippen en P.J.
Meenink, geboren te Alkmaar.
25-05-2009: Mats Dj, zoon van 
D.J. Bruggeling en M.D. Boeters,
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
05-05-2009: Jacky Joan-
na, dochter van T.A. Esser en 
S.J.M.Hollander,
geboren te Alkmaar.
22-05-2009: Lesley, zoon van 
M.J.B. Meijer en P. Spée, gebo-
ren te
Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
01-05-2009: Jaden Keoni, zoon 
van H. Kadic´en M.M. Visser,
geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
29-04-2009: van Teeckelen-
burgh, Alexander en Holshuij-
sen, Angela Y.,
beiden wonende te Castricum.
20-05-2009 Louwe, Petrus C.W. 
en Kaandorp, Sylvia W., beiden
wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
15-05-2009: Mulders, Laurens 
F.V. en Neelen, Dorrien, beiden
wonende te Castricum.
15-05-2009: Peters, Erik F. en 
J.R.J. van Son, beiden wonende
te Beverwijk.
15-05-2009 van Assema, Corne-
lis en Jongejans, Brenda, beiden
wonende te Zaanstad.
15-05-2009: Visser, Tim en Ble-
kemolen, Jessi, beiden wonen-
de te
Castricum.
20-05-2009: van der Pouw, Se-
bastiaan IJ. En Jonges, Esther
M.M., beiden wonende te Cas-

tricum.
20-05-2009: Arts, Raymond en 
Koppes, Maria G.C., beiden wo-
nende
te Alkmaar.
22-05-2009: de Vries, Marco en 
Waal, Esther M., beiden wonen-
de
te Castricum.
22-05-2009: Mittelhaëuser, Pas-
cal en Hanraads, Linda J.J., bei-
den
wonende te Purmerend.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
19-05-2009: Rabe, Hendrika J., 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum,
gehuwd met A.R. van der Meer.
20-05-2009: van Eijken, Johnny, 
oud 71 jaar, overleden te Castri-
cum,
gehuwd met I. van Dijk.
21-05-2009: Slijkhuis, Gerrit J., 
oud 84 jaar, overleden te
Castricum, gehuwd met M.E. van 
der Harst.
21-05-2009: Middelink, Anton J., 
oud 57 jaar, overleden te
Amsterdam, gehuwd met M.M.G. 
Wulp.
22-05-2009: Bosselaar, Melia W., 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar,
gehuwd met A. Govers.
26-05-2009: Najih, Amal, oud 47 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd
met M.J.P. Admiraal.
Wonende te Limmen:
28-05-2009: Teunissen, Christina 
H., oud 78 jaar, overleden te
Limmen, gehuwd geweest met 
S.A.J. van Kleunen.
Wonende te Akersloot:
13-05-2009: Kerssens, Martinus, 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar,
gehuwd met L.C.H. Lingerak.
14-05-2009: Zonjee, Margaretha 
M.F., oud 84 jaar, overleden te
Heemskerk.
18-05-2009: van Honk, Neeltje 
C.J., oud 92 jaar, overleden te
Akersloot, gehuwd geweest met  
W. Schol.
Wonende te Bakkum:
18-05-2009: Dubel, François G., 
oud 56 jaar, overleden te Am-
sterdam.Tekenen in de natuur

Castricum - Ook eens proberen 
hoe het is om buiten te schet-
sen en te tekenen? Op een mooi 
plekje in de natuur te oefenen 
met tekenmaterialen? Dat kan 
op zaterdag 6 juni vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep in Castri-
cum. Van 13.00 tot 16.00 werkt 

men onder begeleiding van een 
bevoegd tekendocent in de dui-
nen. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten Deelnemen aan deze 
workshop kost 15,00 euro, in-
clusief materiaal. Zelf een klein 
stoeltje of kussentje meenemen. 

Modeltekenvierdaagse
Bakkum - De modeltekenvier-
daagse van Perspectief wordt dit 
jaar gehouden van maandag 24 
tot en met donderdag 27 augus-
tus. De kunstenares Maria Hei-
develd begeleidt deze workshop. 

De kosten bedragen 75 euro, ex-
clusief materiaal. Deelnemers 
kunnen zich nu al opgeven, tel.: 
0251-821543. Perspectief is te 
vinden op de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum.
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Programma 4 juni t/m 10 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 

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

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Coco avant Chanel” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

“Coraline 3D” (OV)
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 

“Hondenhotel (NL)”

Coco Avant Chanel
Weinig mensen kennen de oor-
sprong van Chanel, het belang-
rijkste mode-imperium ter we-
reld. De wieg van Gabrielle ‘Co-
co’ Chanel stond in een verval-
len armenhuis in Zuid-Frank-
rijk, waar haar veelbewogen car-
rière begon. Deze meeslepende 
film volgt het latere stijlicoon van 
haar start in een klein accessoi-
rewinkeltje tot de oogverblinden-

de glamour van de Parijse haute 
couture. Ze ontwerpt een stijl die 
niet alleen alle andere trends in 
de schaduw zet, maar die hon-
derd jaar later nog steeds mo-
dieus is. Zo creëerde ze de gar-
çonne-look, bedacht het mini-
malistische zwarte avondjurkje 
en bracht Chanel No. 5 uit, nog 
steeds een van de meest ver-
kochte parfums ter wereld.

Monsters vs Aliens in 3D
Nederlands gesproken anima-
tieparodie in 3D waarin een 
groep monsters wordt gevraagd 
om de aarde te beschermen te-
gen buitenaardse robots. Wan-
neer Susan Murphy uit Califor-
nië geraakt wordt door een me-

teoor, groeit ze vijftien meter en 
wordt ze meteen bestempeld als 
‘monster’, genaamd Ginormica. 
Het leger neemt haar gevangen 
in een geheim kamp. Hier blijken 
door de jaren heen meer mon-
sters vastgehouden te worden. 

Heiloo - Donderdag 11 juni or-
ganiseert de Gezelschapsbank 
van  Stichting Ouderenwerk Hei-
loo een zomerbeurs van 13.30 
tot 16.30 uur. De opening zal 
verricht worden door de weer-
man van RTV-NH Jan Visser, die 
aansluitend vertelt over het weer 
van deze zomer. Niet alleen wor-
den er diverse workshops gege-
ven men kan ook genieten van 
een korte Quantum Touch be-
handeling en stoelmassage. Ver-
der staan er een aantal kraam-
pjes over diverse onderwerpen. 
De entree bedraagt twee euro. 
De markt vindt plaats in het Tref-
punt, Abraham du Bois-hof 2 in 
Heiloo.

Jan Visser op 
zomerbeurs

Heemskerk - Op zaterdag 13 
juni zijn er weer huifkartochten 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat om 10.30 uur of 12.45 uur. 
Vertrek is vanaf parkeerterrein 
Geversduin, Heemskerk. Per rit is 
er slechts plaats voor 23 perso-
nen. Aanmelden is verplicht via 
0900-7966288 of www.pwn.nl/
activiteiten.

Huifkartocht

Rondstruinen in botanisch 
reservaat De Hooge Weide
Bakkum - Ook altijd eens rond 
willen lopen in een nostalgisch 
bloemrijk weiland, waar honder-
den orchideeën staan? Dat kan 
met een excursie door het bota-
nisch reservaat De Hooge Weide 
in Bakkum. Een groep van onge-
veer tien personen kan een ex-
cursie aanvragen bij Frans Zaal 
tel 0251-651235 of men sluit zich 
aan op zaterdag 6 juni om 10.30 
of 13.30 uur, zondag 7 juni om 

10.30 of 13.30 uur. Aanmelding 
dan uitsluitend per e-mail met 
naam, gewenste tijd en het aan-
tal personen bij info@Stichting-
DeHoogeWeide.nl. Alle excursies 
beginnen bij het damhek aan het 
einde van het Karhok (na de ro-
tonde aan de Zeeweg richting 
Egmond, de eerste weg rechts, 
de Achterlaan, en aan het eind 
begint rechts het Karhok). Er is 
weinig parkeerruimte. . 

Zangfestival in de 
Dansende Duinen
Bakkum - Zaterdag 13 juni tre-
den maar liefst zeventien voka-
le zanggroepen op tijdens het 
Totaal Vokaal West festival. Het 
evenement start om 10.45 en ge-
durende de dag treden de groe-
pen op in theater Dansende Dui-
nen en het Witte kerkje op GGZ-
terrein Dijk en Duin. Publiek kan 
de concerten gratis bijwonen. 
Natuurlijk is het Castricum-
se ‘Brothers-4-tune’ ook van de 
partij. Maar bijvoorbeeld ook 
‘Leeuwenhart’ uit Utrecht, een 
koor dat doordrong tot de hal-
ve finale van Korenslag, en koor 
van het jaar 2004: ‘Close Up’ uit 
Alkmaar.
Peter en Herman Klut, beiden 
zingend in ‘Brothers-4-Tune’, zit-
ten ook in het organisatieco-
mité. “Vorig jaar vond het festi-
val voor de eerste keer plaats in 
Castricum, nadat het festival uit 

kleinere theaters in Amsterdam 
groeide”, aldus Peter. “De loca-
tie is zo goed bevallen dat we 
dit jaar graag weer terugkomen”. 
“Het leuke is dat mensen even 
naar binnen kunnen lopen om 
een concertje te kunnen bijwo-
nen” vult Herman aan. “Vorig 
jaar waren er veel mensen die 
het combineerden met een be-
zoek aan het strand. We hopen 
dus op goed weer”. 
Vorig jaar kreeg de meidengroep 
‘Les Elles’ de Dappere Dodo, een 
prijs die wordt uitgereikt aan de 
groep die er op één of ande-
re manier uitspringt. De dames 
verzorgen dit jaar de presentatie 
van het festival. 

Theater Dansende Duinen is te 
vinden op het GGZ terrein Dijk 
en Duin. Ingang via Zeeweg, 
volg bordjes De Clinghe.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Op donderdag 4 
juni  van 19.00 tot 20.00 uur kan 
iedereen luisteren naar het jazz-
programma ‘Just Jazz’ op ra-
dio Castricum 105. De presenta-
toren Jan van Weelden en Fred 
Timmer gaan er weer stevig te-
genaan. Het programma be-
steedt aandacht aan verschillen-
de wereldberoemde solisten, zo-

als Dizzy Gillespie op trompet, 
Stan Getz op tenorsaxofoon, Bill 
Evans op piano, uiteraard Char-
lie Parker op altsaxofoon en zelfs 
Billie Holiday, de zangeres, komt 
langs. Maar er wordt nog veel 
meer verrassends gedraaid, dus 
het wordt weer een zeer afwis-
selend programma met wereld-
sterren. 

Muzikale seizoensafsluiting
Castricum - Op zaterdag 13 juni 
vindt er een muzikale seizoens-
afsluiting plaats van het Klez-
mer-ensemble Freilach en het 
accordeonensemble volwasse-
nen onder leiding van. Bertie 
Buis. Medewerking wordt ver-
leend door Shanna Zwart op pi-
ano en Maarten Zwart op accor-
deon. Het accordeon-ensem-
ble heeft als repertoire bekende 
nummers, liedjes uit verschillen-
de landen, musettes en tango’s, 
kortom muziek waarin de accor-
deon het beste naar voren komt. 
In dit accordeonorkest kan men 
al meedoen na een paar jaar ac-
cordeonles. 
Het klezmerensemble Freilach 

is een heterogene groep muzi-
kanten, steeds wisselend van sa-
menstelling. Op dit moment spe-
len vier accordeonisten, een cel-
list, een pianist, twee klarinet-
ten, een altsax en drie dwarsflui-
ten mee. Klezmer is de feestmu-
ziek van de Yiddisch sprekende 
joden uit Oost-Europa en Bal-
kan. Vrolijk, meeslepend, melan-
choliek, dan weer uitbundig, niet 
echt eenvoudig te spelen. Nieu-
we muzikanten die dit denken 
aan te kunnen, zijn welkom.. Het 
concert begint zaterdag 13 juni 
om 19.30 uur bij Toonbeeld. De 
toegang is gratis en beide en-
sembles spelen twee keer 15 mi-
nuten na elkaar. 
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Natuurlijke uitstraling
De Kapsters betrekken nieuw pand
Uitgeest – Rustgevende, na-
tuurlijke tinten zijn gebruikt om 
het nieuwe interieur precies die 
uitstraling te geven die bij de 
kapsalon past. Want hier wordt 
uitsluitend gewerkt met natuur-
lijke producten die niet op die-
ren worden getest. De Kap-
sters, Marjons Vakvrouwen, zijn 
verhuisd naar een pand aan de 
overkant van de Middelweg, 
waar eerst Venus Mode was ge-
vestigd. De vakkennis en klant-
vriendelijkheid zijn gebleven, al-
leen het huisnummer is veran-
derd; Middelweg 95 is voortaan 
het nieuwe adres.
Het vaste team is natuurlijk mee-
verhuisd. Marjon: “Marjons Vak-
vrouwen bestaat uit een team 
allround kapsters waar ik al ja-
renlang mee samenwerk. De on-
derlinge sfeer is uitstekend en 
dat merk je in de kapsalon. Onze 

klanten kunnen zich ontspannen 
in een rustige, prettige sfeer en 
er bovendien zeker van zijn dat 
zij worden geholpen door pro-
fessioneel getrainde kapsters. 
En wij volgen vanzelfsprekend 
nauwgezet alle trends in ons 
vakgebied.”
Het geheel is op mooie wijze 
vormgegeven. “Ik heb gekozen 
voor olijfgroen in combinatie met 
zachtgrijs. Deze natuurlijke tin-
ten zorgen voor een moderne en 
trendy uitstraling, maar zijn tege-
lijk heel rustgevend. Ik wil graag 
dat jong en oud zich hier thuis 
voelt.” 
Bij De Kapsters wordt gewerkt 
met producten van Paul Mitchell. 
“Dit merk biedt een luxe haar-
verzorginglijn die wereldwijd al 
vele jaren een begrip is in de 
professionele kapperswereld. Er 
worden natuurlijke ingrediënten 

Super de Boer breidt uit met 
superieur Iers kwaliteitsrundvlees
Uitgeest - In aanvulling op zijn 
Superieurlijn introduceert Super 
de Boer vier soorten Iers kwali-
teitsrundvlees. Klanten kunnen 
in alle winkels van Super de Boer 
terecht voor ossenhaas, rib-eye, 
entrecote en rumpsteak. Chef-
kok Marco Poldervaart bestem-
pelt de nieuwe producten als 
restaurantwaardig. “Het uit Ier-
land afkomstige rundvlees is van 
bijzonder hoge kwaliteit en ken-
merkt zich door zijn uitgesproken 
smaak en malsheid.” De vier Su-
perieur rundvleesproducten zijn 
afkomstig van het speciale run-
derras Irish Hereford. Dit is een 
bijzonder sterk ras, waardoor zij 
het hele jaar buiten in de wei 
kunnen verblijven. Irish Hereford 
veehouderijen staan bekend om 
hun kleinschaligheid en natuur- 

en diervriendelijkheid. Bij de ver-
vaardiging van deze Superieur 
rundvleesproducten wordt net 
als bij de andere rundvleespro-
ducten van Super de Boer ook 
nog eens voldaan aan de richt-
lijnen van het Ierse Beef Quality 
Assurance Scheme. Hierbij wordt 
onder andere gecontroleerd op 
traceerbaarheid, gezondheid en 
welzijn van dieren.

Chef-kok Marco Poldervaart is 
zeer te spreken over de nieu-
we Superieurproducten. De Frie-
se chef, tevens eigenaar van res-
taurant ‘De Gastronoom’ in Har-
lingen, test voor Super de Boer 
alle nieuwe producten van de 
exclusieve kwaliteitslijn. “De uit-
stekende leefomstandigheden 
van deze runderen zijn terug te 

vinden in de hoge kwaliteit van 
de producten”, aldus Polder-
vaart. “Deze producten zijn qua 
smaakbeleving en malsheid ver-
gelijkbaar met de ambachtelij-
ke en biologische producten die 
restaurants gebruiken.” Natuur-
lijk staat of valt alles met de be-
reiding van het vlees.

Poldervaart: “Om onze klanten 
een restaurantwaardige maal-
tijd thuis te kunnen garande-
ren, hebben we een duidelijke 
en eenvoudige bereidingswijze 
op de verpakking gezet.” Super 
de Boer organiseert de komende 
weken speciale proeverijen om 
zijn klanten kennis te laten ma-
ken met het Ierse rundvlees. Het 
assortiment is het hele jaar ver-
krijgbaar.

Muzikanten en kunstenaars 
gezocht voor de kunstmarkt
Castricum - Op 20 en 21 juni 
organiseert Toonbeeld Tentoon-
stellingen weer een Kunstmarkt 
tijdens de KunstFietsRoute. Kun-
stenaars uit Castricum en omge-
ving kunnen zich deze dag pre-
senteren op het plein bij Toon-
beeld. De markt is geopend voor 
publiek van 11.00 tot 17.00 uur. 

Er zijn nog enkele kramen be-
schikbaar voor kunstenaars uit 
de regio. Aanmelden kan door bij 
Toonbeeld een aanmeldingsfor-
mulier in te vullen of dit te down-

loaden via www.toonbeeld.tv. Er 
wordt gestreefd naar een geva-
rieerd aanbod. Tijdens deze twee 
dagen zal er een groot muziek-
podium op het plein zijn voorzien 
van geluidsapparatuur, piano en 
andere benodigdheden. 

Muzikanten uit de regio kun-
nen zich eveneens bij Toonbeeld 
aanmelden voor een optreden. 
Alle aanmeldingen dienen voor 
5 juni binnen te zijn. Voor meer 
informatie: Jan van Nassaustraat 
6, Castricum, tel.: 0251-659012. 

gebruikt. En alle producten wor-
den in de beste laboratoria met 
de grootste zorgvuldigheid door 
wetenschappers en kappers ont-
wikkeld en getest. Nooit op die-
ren! Een deel van de inkomsten 
van Paul Mitchell wordt gebruikt 
om het overmatige kappen van 
bomen tegen te gaan. Zo draagt 
ons team, samen met de klanten, 
een steentje bij aan een gezond 
milieu.” 

Vaste klanten mogen na twintig 
behandelingen gratis een sham-
poo naar keuze mee naar huis 
nemen. Vraag naar de stempel-
kaart. Kapsalon De Kapsters is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op 
zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur 
en op donderdag blijft de salon 
tot 21.00 uur geopend. Bel voor 
een afspraak 0251-312287. 

Augustinus is winnaar 
wedstrijd Kindertelefoon

Castricum -  Vrijdag werd be-
kend gemaakt dat de kinderen 
van groep 7 van de Augustinus 
school de eerste prijs had ge-
wonnen! Onder leiding van hun 
leerkracht Cindy van Rhee had-
den ze meegedaan aan de wed-
strijd om een themahoek te ont-
werpen rondom ‘30 jaar Kinder-
telefoon’. In groepjes werd er aan 
verschillende onderdelen ge-

werkt die samen de winnende 
themahoek vormde. 
Er waren puzzels, posters met in-
formatie, gedichten gemaakt en 
natuurlijk werd er ook een Kin-
dertelefoon gemaakt. Tot slot 
werden twee foto’s gemaild naar 
de wedstrijdcommissie. Groep 
7 mag nu met de trein naar het 
zwembad in Alkmaar en krijgt 
daar een leuke verzorgde dag!

In de 100 van Castricum
Castricum - Peter van Trigt (65) 
is de volgende gast in het radio-
programma ‘de 100 van Castri-
cum’. Peter woont 30 jaar in Cas-
tricum en was freelance journa-
list in de bouwsector. Momenteel 
schrijft hij een rubriek in een lo-
kale krant. Peter is voorstander 
van positief nieuws. Sander Egas 
gaat met hem in gesprek op 
donderdag 4 juni van 21.00 tot 
22.00 uur op Radio Castricum 
105. De uitzending wordt her-
haald op zondag 7 juni van 12.00 
tot 13.00 uur. (Foto: Combi Loek 
Anderson).

Castricum - Op luilak rond 5.30 
uur was er sprake van een contai-
nerbrand op de Koekoeksbloem. 
Tijdens het hevige onweer verle-
den week waren er drie meldin-
gen. Aan de Johanna’s weg be-

Containerbrand trof het een loze melding, er lag 
een boom op een auto aan de 
Helmkade en een boom lag op 
de Soomerwegh. 
De brandweer heeft op verzoek 
van omwonenden de hijskraan 
aan het Bakkerspleintje gecon-
troleerd. 
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Univé beloont 50.000e 
autoverzekerde gul
Heemskerk - Het gaat goed met 
Univé Regio+. De 50.000ste au-
toverzekerde van Noord-Holland 
is nu een feit. Op 26 mei heeft 
Richard Bloedjes, Regiomana-
ger Kennemerland, de 50.000e 
autoverzekerde van Noord-Hol-

land in het zonnetje gezet. De 
heer Cruiming uit Heemskerk is 
de gelukkige winnaar van een 
jaar lang gratis autoverzekering. 
De prijsuitreiking vond plaats in 
de winkel aan de Maerelaan 6 in 
Heemskerk.

V.l.n.r.: Richard Bloedjes (regiomanager), Prijswinnaar de heer Crui-
ming en Peter Duineveld (adviseur Univé).

Tentoonstelling 
schelpenvisserij
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat deze zomermaanden in het 
teken van de schelpenvisserij. 
Door de ligging aan de Noord-
zeekust werd er vroeger aan het 
Castricumse strand jarenlang op 
schelpen gevist. De schelpen 
werden naar de kalkovens aan 
het Schulpstet en in Akersloot 
gebracht en daar tot schelpkalk 
verwerkt, dat veel in de bouw 
werd gebruikt.
De nieuwe expositie toont diver-
se foto’s van de schelpenvissers 
en hun karren. Er hangen twee 
originele nostalgische school-
platen van C. Jetses, waarop on-
der andere het werken in en bij 
kalkovens in beeld is gebracht. 
Daarnaast zijn ook de veel voor-
komende Noordzeeschelpen te 

zien en wordt er doorlopend een 
powerpointpresentatie over de 
schelpenvissers en kalkovens 
vertoond. 
De eerstkomende open dag van 
de werkgroep wordt gehouden 
op zondag 7 juni van 11.00 tot 
16.00 uur in het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg, waar ook weer 
verschillende wandel- en fiets-
routegidsjes verkrijgbaar zijn. 
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Castri-
cum en Bakkum of over familie-
leden. Daarvoor is echter meer 
gelegenheid op elke maandag- 
en woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Ook dan is de ten-
toonstelling te bezichtigen. 

Castricumse kandidaat (21) voor Newropeans

Thijs gaat voor verandering 
in het Europees parlement
Castricum - Donderdag 4 ju-
ni zijn er weer verkiezingen voor 
het Europees parlement. Mis-
schien is er dit jaar voor de Cas-
tricummers wel een extra reden 
om naar de stembus te gaan, 
want een van de jongste kandi-
daten voor het Europees Parle-
ment komt namelijk uit Castri-
cum. 
Thijs van der Rol (21) groeide op 
in Castricum, bezocht de Sokker-
wei en behaalde zijn VWO-diplo-
ma op het Bonhoeffer College. In 
zijn vrije tijd was hij actief lid van 
hockeyclub MHCC. Thijs vertelt: 
“Nu studeer ik Europese Stu-
dies. Toen ik vorig jaar vertrok 
naar Madrid om daar een jaar te 
gaan studeren, moest ik mijn ou-
de hockeyclub achterlaten. Toen 
ik terugkwam uit Spanje wilde ik 
even wat anders. Ik moest nog 
één jaar studeren, maar ik be-
sloot om eerst meer werkerva-
ring op te doen. Afgelopen jaar 
heb ik verschillende stages ge-
lopen: bij een adviesbureau in de 
internationale ontwikkelingssa-
menwerking en als coördinator 
van een internationale conferen-
tie. Begin dit jaar kwam ik iets 
tegen in de Volkskrant wat mij 
écht greep. Het was een artikel 
over een nieuwe partij in Europa. 
Een partij die heel anders in el-
kaar zit dan de bestaande partij-
en en die mee gaat doen met de 
komende verkiezingen. Newro-
peans is namelijk de eerste op 
Europees niveau georganiseerde 
partij. De partij komt voort uit de 
Europese studentenvereniging 
AEGEE en heeft als eerste partij 
een Europese  ledenvergadering. 
Ook is het programma geschre-
ven door leden uit heel Europa. 
Newropeans doet dit jaar al mee 
in Frankrijk, Duitsland en in Ne-
derland aan de Europese verkie-
zingen en heeft leden in nog veel 
meer landen.” 
Als student Europese studies is 
dit volgens Thijs precies wat Eu-
ropa nodig heeft. “Als een kan-
didaat gekozen wordt, komt hij 
normaal gespoken samen met 
kandidaten van andere partijen 
in een fractie in Brussel te zit-
ten”, vervolgt hij. “Dit levert he-
le vreemde situaties op.  D66 en 
VVD zijn, zoals iedereen weet, 
heel verschillende partijen maar 
ze werken in Brussel wel nauw 
samen in één fractie. Dat bete-
kent dat zij na de verkiezingen 
nog moeten gaan onderhande-
len in Brussel om van twee pro-
gramma’s, één te maken. Niet 
echt democratisch vind ik. Door-
dat Newropeans met één pro-
gramma meedoet in verschil-
lende landen, weet je in elk ge-
val waar je op stemt.” Newrope-
ans eerste doel is om Europa de-
mocratischer en begrijpelijker 

te maken. “Pas als wij goed we-
ten hoe de EU werkt en pas als 
wij weten dat wij gehoord wor-
den kunnen wij ons betrokken 
voelen. Dan zul je ook zien dat 
de opkomst bij de verkiezingen 
omhoog gaat. Ook moet het Eu-
ropees parlement meer te zeg-
gen krijgen, zodat de politiek ge-
dwongen wordt om naar de Eu-
ropese burgers te luisteren. Om 
de economische en de klimaat-
crisis te overwinnen dient Euro-
pa meer gezamenlijk naar buiten 
te treden in de internationale po-
litiek. Meer onderwijs in vreem-
de talen is dan ook onmisbaar in 
Europa om elkaar goed te kun-
nen begrijpen.” 
Thijs liep al langer rond met het 
gevoel dat er iets wringt. Volgens 
hem krijgt EU steeds meer macht 
terwijl er tegelijkertijd steeds 
minder aandacht is voor Euro-
pa. “En dat klopt niet. Sommi-
ge nationale politici zeggen dat 
dat komt doordat de burgers Eu-
ropa niet interessant vinden, en 

dat Europa niet leeft bij ons. Dat 
geloof ik niet. Bij het referendum 
over de grondwet zag iedereen 
namelijk een hoop emotie en 
frustratie over Europa loskomen. 
Dat resulteerde in een keihard 
nee tegen de Europese grond-
wet in 2005. We interesseren 
ons wel in de EU, we worden al-
leen niet gehoord door de huidi-
ge politiek.” Thijs werd in februa-
ri van dit jaar lid te van de nieu-
we partij en besloot zich daarna 
kandidaat te stellen voor het Eu-
ropees parlementbesloot actief 
te worden in de nieuwe partij en 
zei ‘ja’ toen hem gevraagd werd 
zich kandidaat te stellen voor het 
Europees parlement. 

“Nu sta ik dus op de kieslijst on-
der Newropeans, lijst 8, plaats 7. 
Juist voor dat grote Europa heeft 
het iets speciaals om campag-
ne te voeren in de kleine plaats 
waar je vandaan komt. Ik hoop 
dat ik een doorbraak zal kunnen 
maken in de Europese politiek.” 

Avondvierdaagse 
Akersloot - Scouting Akersloot 
organiseert van 9 tot en met 12 
juni de achtste editie van de 
avondvierdaagse. De wandeling 
voert de deelnmers iedere avond 
door en om Akersloot en de om-
ringende polders. Ook dit jaar is 
het mogelijk om afstanden van 5 
en 10 km te wandelen. Starten 
kan tussen 18.15 en 18.45 uur.
Iedereen kan zich inschrijven, 
kinderen tot 10 jaar mogen al-
leen meelopen onder begelei-

ding van een volwassenen en 
deze schrijft zich apart in. De 
laatste avond wordt feestelijk af-
gesloten met een bloemenhuldi-
ging en een vrolijke showband 
op het scoutingterrein. 
De kosten aan dit evenement 
zijn 5,00 euro. Men wordt ver-
zocht lopend of met de fiets te 
komen, in verband met een te-
kort aan parkeerruimte. Inlich-
tingen bij Hennie Verduijn tel.: 
314673. 
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Gameboy en Kim naar NK dressuur 
Limmen - Kim Thijssen en haar 
prachtige paard Gameboy vor-
men nu twee jaar een combina-
tie. Het heeft een behoorlijke tijd 
geduurd voordat Kim met haar 
paard een eenheid vormde. Er 
moest vertrouwen ontstaan tus-
sen ruiter en paard voordat er 
echte prestaties geleverd kun-
nen worden. 
Dagelijkse trainingen, wedstrij-
den, veel aandacht en een goede 
verzorging  hebben er ondertus-
sen voor gezorgd dat de achtja-
rige hengst reageert op de klein-
ste aanwijzingen die Kim hem 
geeft. Kim wordt in de training 
gesteund door Nicole Werner. 
Ze gaat regelmatig met Game-
boy naar de Harskamp op de Ve-
luwe. Daar vervult Gameboy ook 
zijn taak als goedgekeurde dek-
hengst op het Holstud dekstati-
on. Op hetzelfde complex trai-
nen ook de Nederlandse toppers 
Hans Peter Minderhoud en Ed-
ward Gal.
Gameboy en Kim hebben samen 
ondertussen de klasse ZZ Zwaar 

bereikt. Kim: “In deze klas-
se heeft Gameboy al een aantal 
prima prestaties neergezet. Zo 
werd gewonnen deze winter op 
Indoor Zwolle. Om deel te kun-
nen nemen aan de Nederlandse 
kampioenschappen in de Steeg 
in Gelderland moesten verschil-
lende selectiewedstrijden gere-
den worden. De eerste wedstrijd 
was in Uden en de eerste proef 
werd direct gewonnen met de 
hoogste dagscore. In de tweede 
proef was er een derde plek. De 
tweede selectie in Kootwijk ging 
ook prima naar wens met een 
derde plaats in de eerste en een 
overwinning in de tweede proef.” 
Hiermee was de combinatie ver-
zekerd van de deelname aan de 
NK. 

Omdat de NK een enorm groot 
evenement is, ging Kim recent 
op 22 mei nog met Gameboy 
naar het Concours Hippique in 
Eindhoven. “Dit is qua omvang 
en drukte vergelijkbaar met Out-
door Gelderland waar het NK 

plaatsvindt”, vervolgt zij. “Het 
doel was om Gameboy te laten 
wennen aan de menigte en am-
biance. In Eindhoven kwamen 
zo’n 22.000 bezoekers per dag. 
Alles verliep naar wens. Game-
boy was ontzettend braaf en liet 
zich van zijn beste kant zien, on-
danks alle tribunes, vlaggen en 
lawaai.” Een derde plaats was de 
beloning.

Op vrijdag 5 juni wordt met ver-
trouwen afgereisd naar Gelder-
land. Op de halve finale van het 
NK tijdens de eerste dag komen 
32 combinaties aan de start. De 
volgende dag is de finale van de 
Nederlandse kampioenschap-
pen met de best acht combina-
ties. Er moet dan een kür op mu-
ziek gereden worden. Het be-
looft een mooi concours op land-
goed Middachten in de Steeg te 
worden. Gezien alle voorgaande 
uitslagen hoopt Kim hoog met 
Gameboy te eindigen, maar ze-
kerheden bestaan er in de dres-
suursport niet. 

Een doordeweekse én 
zondagse wandeling
Akersloot - Zondag 7 juni wan-
delt Amak de vijftiende Vecht en 
Buitenplaatsenwandeling in Loe-
nen aan de Vecht. Deze is 15/25 
km. Het vertrek is om 8.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/ 
hoek Raadhuisweg. Dinsdag 9 

juni wordt vanaf dezelfde loca-
tie gestart, maar dan om 9.30 
uur. Deze doordeweekse wande-
ling brengt de deelnemers naar 
de prachtigste plekjes in Noord 
Holland. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom. 

Alisaqic Fadil is eerste vriend 
Castricum - De primeur was 
voor Alisaqic Fadil. Vanwege 
zijn enorme verdiensten voor de 
jeugd van FC Castricum werd 
deze bevlogen trainer geko-
zen tot Vriend van de Vrienden 
van FC Castricum. Tijdens de le-
denvergadering werd de keu-
ze door voorzitter Herald Korn-
blum toegelicht: “Als vrienden-
club met 110 leden zijn wij er 
vooral voor de jeugd. De manier 
waarop mijnheer Fadil de afge-
lopen jaren onze jeugd heeft ge-
traind hebben wij beloond met 
deze prijs: een diner voor twee 

personen in restaurant Jasmin 
Garden. De passie voor en de 
beleving van voetbal zit bij Fadil 
in zijn genen. Op bijna professi-
onele wijze is hij op het veld be-
zig. Fadil, zelf een oud-beroeps-
voetballer, heeft de kennis en 
de kunde en kan dat ook over-
brengen. Daarom is hij de eerste 
Vriend van de Vrienden van FC 
Castricum geworden. Zijn naam 
krijgt een prominente plaats in 
de kantine.” Mijnheer Fadil was 
duidelijk uit het veld geslagen 
door het eerbetoon. “Wat moet ik 
zeggen. Ik draag de club in mijn 

hart, doe mijn best en hou van 
de jeugd van FC Castricum.” (Fo-
to: Han de Swart). 

Een geslaagde viscursus
Castricum - Hengelsportver-
eniging Castricum heeft weer 
een aantal enthousiaste jonge-
ren opgeleid tot echte vissers. 
De zeventien cursisten, varië-
rend van 6 tot 12 jaar, werden tij-
dens de vijf cursusavonden heel 
wat wijzer dankzij een duidelij-
ke PowerPoint presentatie. Hier-
in werd alles uit de doeken ge-
daan wat ook maar met vissen 
te maken heeft. Er werden klei-
ne teams gevormd, waarin ze 
onder begeleiding van de mees-

ters, zelf een tuigje moesten ma-
ken. Natuurlijk kwam het om-
gaan met de vissen en het milieu 
telkens weer ter sprake. Tijdens 
de laatste cursusochtend moes-
ten ze alle aangeboden stof in de 
praktijk waarmaken; er werden 
diverse vissen op een professi-
onele manier gevangen en di-
rect weer teruggezet. Allen wa-
ren naar afloop geslaagd en kre-
gen niet alleen een vergunning 
van de vereniging maar ook een 
diploma uitgereikt. 

Castricum - Op vrijdag 5 ju-
ni wordt de volgende wedstrijd 
van de zomeravondcompetitie 
cab hengelsportvereniging Cas-
tricum gehouden in Heiloo, plan 
Oost. De wedstrijd is van 19.30 
tot 21.00 uur en het vertrek is om 
18.30 uur vanaf het Kooiplein. 

Zaterdag 6 juni is er een wed-
strijd voor jong en oud. Het is de 
bedoeling koppels te vormen van 
een kind met bijvoorbeeld een 
ouder of grootouder. 

Deze wedstrijd wordt gevist in de 
Henri Dunantsingel. Aanmelden 
kan aan de waterkant waar een 
lootje wordt getrokken voor een 
plaats. Een leefnet of emmer is 
verplicht. 
De wedstrijd is van 9.00 tot 11.00 
uur. Daarna is de prijsuitreiking 
aan de waterkant. 

Voor vragen en verdere infor-
matie kan men mailen naar  
C.Duinmeijer@casema.nl of bel-
len naar tel.: 06-18454703. 

Viswedstrijden

Wij zoeken:
castricum

Heb je je eigen was spik en span en heb je veel plezier in
dit aspect van je huishoudelijke werkzaamheden?
Dan is het werk dat Tènce! je biedt voor een relatie in de
regio  Castricum echt iets voor jou. Ben je gemotiveerd,
en wil je  diverse werkzaamheden met schone was
verrichten? Reageer dan snel! We hebben zowel fulltime
als parttime mogelijkheden.

Kijk voor meer vacatures op tence.nl

Gewoon jezelf zijn. Dat kan bij Tènce!

Kerkplein 6, 1811 KL Alkmaar
T 072-512 24 44 E alkmaar@tence.nl
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Avontuurlijke fietstocht door negen landen

3600 km fietsen van 
Istanbul naar Limmen
Limmen - Na 38 dagen vanaf 20 
april, waarvan er 33 dagen ge-
middeld 106 kilometer per dag 
werd gefietst zijn de fietsmaten: 
de 60-jarige Ton Stuifbergen uit 
Noordwijk, de 62-jarige Fred de 
Wit uit Castricum, de 64-jarige 
Leo Schelvis uit Heiloo, de 66-ja-
rige Cees Lute uit Limmen, de 67-
jarige Siegfried Mohaupt uit Bor-
ne en de 74-jarige Cor Verheul 
uit Hengelo, beiden uit Overijssel 
op 28 mei voldaan in Nederland 
teruggekeerd. De fietsers waren 
geïnspireerd door het boek ‘Met 
fiets en tent naar de Oriënt’ van 
de journalist Gerard Monnink, 
waarin een in 1936 gemaakte 
bizarre fietstocht naar Palestina 
wordt beschreven.

 De initiatiefnemer van de avon-
tuurlijke fietstocht van de zes 
was Siegfried Mohaupt, een bij-
na professionele fietser, die als 
één van de weinige Nederlan-
ders drie maal de 100-collen-
tocht reed in Frankrijk. Hadden 
de anderen allemaal tourfiet-
sen met 24 versnellingen, Sieg-
fried reed op een racefiets met 
de minste bagage van iedereen. 
Sommigen trainden met de fiets 
wel zo’n 200 kilometer per week, 
weer anderen fietsten slechts 
één keer in de week en weer een 
ander liep drie keer per week 
hard. Sportiviteit was dus bij al-
len aanwezig. Het moge duide-
lijk zijn, dat het sociale aspect 
in zo’n groep ook een belangrij-

ke rol speelt. Maar men wist wat 
men aan elkaar had. Waren er 
drie al boven op de berg gearri-
veerd, dan wachtten zij rustig op 
de anderen. Het was Siegfried, 
die steeds voorop fietste. De 
meeste fietsers hadden gemid-
deld vijftien kilo bagage mee. Je 
moet wel over de nodige disci-
pline beschikken wil je zo’n tocht 
volhouden. 
Cees Lute: “Iedere morgen ston-
den we om 06.15 op, gingen om 
07.00 ontbijten en dan zaten we 
om 08.00 uur op de fiets. Dan 
fietsten we tot een uur of 10.00 
à 10.30 en probeerden we er-
gens koffie te drinken. Dat lukte 
ook wel eens niet en dan dron-
ken we een cola. Daarna weer 

“Ik ga naar de Oriënt”, zei Toon Damhuis in 1936 tegen journalist Gerard Monnink. “Ja, dan konk wa met-
gaon”, zei deze. Twee dagen later begonnen zij aan hun spectaculaire tocht. Geïnspireerd door Monninks 
boek fietsten de zes fietsmaten 3600 kilometer. Van links naar rechts: Ton Stuifbergen, Cees Lute, Fred de 
Wit, Cor Verheul, Siegfried Mohaupt en Leo Schelvis.

op de fiets tot 12.30 à 13.00 uur. 
We zochten dan altijd een win-
kel op om onze inkopen te doen: 
brood, melk, vleeswaren, kaas, 
boter en fruit. Na het eten zaten 
we om 14.00 uur weer op de fiets 
en fietsten door tot 16.00 uur. Na 
zo’n 100 kilometer begonnen we 
naar onderdak te zoeken. Daar-
over alleen al valt ontzettend veel 
te vertellen.” Fred de Wit was de 
onderhandelaar wat het slapen 
betrof, wist vaak korting te krij-
gen bij hotels en pensions, soms 
wel tot 50% en wist zelfs bij een 
overvol hotel via via toch nog te 
zorgen, dat iedereen eindelijk er-
gens kon slapen. 
 
Culturele ervaringen
De tocht had ook een cultureel 
aspect. Zo namen de zes man-
nen de tijd om allereerst Istanbul 
een paar dagen te bekijken. Van 
Istanbul fietsten zij naar Veliko 
Tarnovo (Bulgarije). De langste 
tocht was 144 kilometer en ging 
van Veliko Tarnovo naar Pelo-
va in Bulgarije.  Hier zagen zij op 
het platteland vaak ezeltjes en 
paard-en-wagens rijden. Alles 
is er heel primitief en arm en de 
wegen waren vaak slecht. Men 
heeft kilometers lang langs de 
Donau gefietst. Vervolgens ging 
de tocht door Servië en daarna 
door Kroatië. De ervaringen in 
die landen was wel om over na 
te denken. Fred de Wit: “De Ser-
viërs voelen zich slachtoffers. Zo 
maakte een gids in Belgrado ons 
duidelijk, dat de hele wereld nu 
tegen de Serviërs is. “En dat is al-
lemaal de schuld van het Wes-
ten en van de Amerikanen”, zo 
zei zij. Een door de NAVO ge-
bombardeerd ministerie van de-
fensie alsmede een politiebu-
reau wordt niet opgeruimd, maar 
wordt als een soort monument 
tegen de NAVO gelaten voor wat 
het is. Leo Schelvis: “Wij hadden 
van ieder land een vlaggetje. Al 
die vlaggetjes wapperden ach-
ter op onze fietsen. Maar in Kro-
atië vroeg men ons het vlagge-
tje van Servië er even af te ha-

len. We hebben ook vaak uitge-
brande huizen gezien. Met na-
me Vukovar is erg getroffen. Op 
de begraafplaats daar zie je ve-
le graven van jonge mensen. Na 
Kroatië fietsten de zes door naar 
Hongarije, waar zij nog twee da-
gen Boedapest goed hebben be-
keken. Van Hongarije fietste de 
groep door Slowakije, vervolgens 
door Oostenrijk, verbleef nog 
een halve dag in Wenen en ging 
vervolgens naar Duitsland, waar 
men eerst langs de Werra (met 
veel slechte onverharde paden) 
en later langs de Weser fietste 
tot Osnabrück, waarna het rich-
ting Hengelo ging en later naar 
Limmen, waar de twee echtge-
notes van Leo en Cees hen bij 
de Limmer Voort met de Limmer 
vlag stonden op te wachten.
 
Kameraadschap
De fietsers kennen elkaar goed, 
maakten in 2003 een tocht naar 
Santiago de Compostella en in 
2007 een tocht naar Rusland. 
“Maar deze tocht met al die ho-
ge hellingen en ketens van lage 
bergen was toch de zwaarste”, 
vinden zij allen. Het mooie van 
dergelijke fietstochten  is wel de 
kameraadschap. Leo Schelvis: 
“Natuurlijk zijn er wel menings-
verschillen, vooral als je moe 
wordt. Je hebt te maken met zes 
egotrippers met zes verschillen-
de karakters. Maar alles werd al-
tijd direct uitgepraat. 

De 74-jarige Cor Verheul, die dan 
misschien de oudste was, maar 
totaal niet onder deed voor de 
anderen, kon het zo mooi en filo-
sofisch zeggen: “Een zestal ste-
nen wordt aan het begin van de 
Donau in ruwe vorm de Donau 
in gesmeten. Maar door de stro-
ming en door het feit, dat de klei-
ne stenen als kogellagers de gro-
te stenen slijpen worden zij ge-
zamenlijk naar de monding van 
de Donau aan de Zwarte Zee ge-
leid, waar zij tenslotte als mooie 
gladde stenen aankomen.” (Mar-
ga Wiersma)

Fluitekruid, concert en 
muziekmarkt Excelsior
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior start weer een basiscur-
sus voor kinderen: Fluitekruid. 
Fluitekruid is een eenjarige ori-
entatiecursus, gericht op de 
blaasmuziek, inclusief het slag-
werk. Op een speelse manier 
worden leerlingen in de leeftijd 

of slaginstrument ze willen gaan 
bespelen, kunnen gelijk les ne-
men bij de muziekschool van Ex-
celsior. Speciaal voor deze toe-
komstige leerlingen wordt er 
op zaterdagmorgen 6 juni van 
10.00 tot 12.00 uur een Muziek-
markt georganiseerd in het ver-
enigingsgebouw, Schoolweg 5, 
van Excelsior.
Tijdens deze Muziekmarkt zullen 
verschillende blaasinstrumenten 
en het slagwerk worden gepre-
senteerd door leerlingen en le-
den van de muziekvereniging. 
Daarnaast is er veel informatie 
over de muziekvereniging zelf.
Een resultaat van Fluitekruid 
wordt gepresenteerd op zon-
dag 14 juni in de Vredeburg. 
Naast de leerlingen van de op-
leiding Fluitekruid die laten ho-
ren wat ze geleerd hebben, zul-
len er optredens zijn van het op-
leidingsorkest onder leiding van 
Liesbeth Zonneveld en de jeugd-
slagwerkgroep onder leiding van 
Floris van Tol. Het jeugdconcert 
begint om 11.00 uur. 

van 8 tot en met 10 jaar wegwijs 
gemaakt in de wereld van de 
blaasmuziek. De lessen vinden 
plaats in het verenigingsgebouw 
van Excelsior, op dinsdagmiddag 
van 17.15 tot 18.00 uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al 
zo ongeveer weten welk blaas- 

Palingroken bij Lantaarn
Limmen - Zaterdag 6 juni wordt 
weer gestreden om de wissel-
beker tijdens het open Limmer 
kampioenschappen palingroken. 
Vorig jaar ging de beker naar 
Jaap Metselaar en of hij hem 
mag houden dat valt te bezien. 
De jury bestaat uit twee verfijnde 

proevers. Iedereen kan dit spek-
takel aanschouwen op het terras 
van café De Lantaarn. 

Het palingroken start om 14.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. De 
Lantaarn is te vinden op de Dus-
seldorpweg 56 in Limmen. 

Vriendschapscursus 55+
Castricum - Een vriendschaps-
cursus biedt de gelegenheid 
aan vrouwen hun ervaring met 
vriendschap op een rij te zetten 
en deze met anderen uit te wis-
selen. De cursus is voor vrouwen 
boven de 55 jaar die zich be-
wust worden dat er iets in hun 
vriendschappen ontbreekt en 
wordt aangeboden door Welzijn 
Castricum en Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden Ken-
nemerland. Vanaf 8 september 

is de start in de Tuin van Kapi-
tein Rommel op dinsdagochtend 
van 10.00-12.00 uur. De kosten 
(elf dinsdagen) bedragen 25,00 
euro. 
Voor informatie en opgave: 
Stichting Welzijn Castricum, afd. 
Ouderenwerk, tel.: 656562 of bij 
het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Greeth Heijne Tel: 658787. 
Voor aanvang van de cursus 
krijgt ieder een persoonlijk ken-
nismakingsgesprek. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
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Geen gemeentegids ontvangen?
De gemeentegids 2009-2010 is in de afgelopen weken bezorgd op alle adressen op 
de gemeente die geen nee/nee-sticker op de brievenbus hebben. Heeft u de gids nog 
niet ontvangen, dan kunt u dat melden bij de gemeente, tel. (0251) 661 122. De ver-
spreiddienst gaat dan op uw adres de gids alsnog bezorgen. U kunt de gemeentegids 
ook afhalen bij de gemeentelijke locatie in Limmen (Zonnedauw 4) en de bibliotheek-
vestigingen in Limmen, Akersloot en Castricum.

Panel Verkeer van start
Woensdagavond 27 mei is het Panel Ver-
keer geïnstalleerd. Het panel adviseert de 
komende periode omtrent de verkeer- en 
parkeervisie voor het Geesterduingebied. 
In het panel zijn diverse organisaties verte-
genwoordigd. 

De verkeerssituatie in de Geesterduinom-
geving verandert door de nieuwe bebou-
wing en door aanpassingen aan de wegen-
structuur. Het is dan ook nuttig om beleid 
te maken voor het hele gebied waar het 
gaat om verkeer en parkeren. Dat beleid 

wordt verwoord in een integrale parkeer- 
en verkeersvisie.
Tijdens de eerste avond kreeg het panel 
een toelichting op de eerste ideeën omtrent 
verkeersafwikkeling en de parkeersituatie. 
In de komende periode zal het panel nog 
een aantal malen bij elkaar komen om hun 
mening te geven. Dit moet uiteindelijk lei-
den tot een advies van het panel aan het 
college van burgemeester en wethouders. 
Dit advies zal worden betrokken in de af-
weging. De uiteindelijke besluitvorming 
vindt plaats in de gemeenteraad.

Wynzen Pauzenga ambulant jongerenwerker
Sinds 1 april is Castricummer Wynzen Pau-
zenga bij de Stichting Welzijn Castricum 
in dienst als ambulant jongerenwerker. 
Hij voert voor een deel het gemeentelijk 
jeugdbeleid uit.
Pauzenga kunt u deze zomer regelmatig op 
straat zien want het is zijn taak om contac-
ten te leggen met “hangjongeren”. Hijzelf 
vindt dat deze term een te negatieve lading 
heeft en spreekt daarom liever over “con-
tacten leggen met de jongeren op straat 
die het leuk vinden om gezellig op straat 
af te spreken op diverse plekken in onze 
gemeente”.
De gemeente vindt het van groot belang 
dat er goed contact bestaat tussen deze 
jongeren en buurtbewoners en dat er we-

derzijds begrip en respect voor elkaar ont-
staat.
Pauzenga realiseert zich dat “het hangen” 
soms vervelende gevolgen heeft voor 
buurtbewoners en streeft daarom naar 
goed contact tussen jongeren en buurt-
bewoners, zodat overlastproblemen on-
derling kunnen worden opgelost. Hij gaat 
daarvoor nauw samenwerken met buurt-
regisseur René Munsterman, die sinds en-
kele maanden werkzaam is bij de gemeente 
Castricum. Zij houden elkaar voortdurend 
op de hoogte van wat er speelt en zullen 
voor de inwoners van de gemeente Castri-
cum als aanspreekpunt fungeren. 
Wynzen Pauzenga, tel. (0251) 656562
René Munsterman, tel. (0251) 661161

Verkaveling, 
ruilgrondbank
en maïsteelt in 
OBC van 10 juni
Monique van Peperstraten van Stivas 
Noord-Holland geeft op 10 juni a.s. voor 
de Overleggroep Buitengebied Castricum 
(OBC) een inleiding over de verkavelings-
situatie van de landbouw in Castricum, 
Akersloot en Limmen. Onlangs heeft het 
Kadaster in opdracht van Stivas de ver-
kaveling in heel Noord-Holland in beeld 
gebracht. Monique van Peperstraten zal 
ook een verbinding leggen met het spraak-
makende Stivas-onderzoek (uit 2006) naar 
de structuur van de agrarische sector in de 
gemeente Castricum.
Aansluitend praat Ron van der Zaken 
van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
de deelnemers aan de OBC bij over de 
(ruil)grondbank. Functioneert de grond-
bank inderdaad en waarvoor wordt die 
ingezet?
Na de pauze worden de uitkomsten gepre-
senteerd van het zgn. maïsberaad, dat een 
nieuwe aanpak heeft uitgedokterd voor de 
regulering van de maïsteelt in de gemeente 
Castricum.
De OBC-vergadering wordt gehouden op 
woensdag 10 juni 2009, van 20:00 - 22:00 
uur in de aula Basisschool Sint Maarten, 
Lage Weide 2, 1906 XC Limmen. Op de 
gemeentelijke website (www.castricum > 
Nieuws) leest u de exacte agenda van de 
vergaderavond. 
Voor meer informatie: OBC-secretaris René 
Marcelis, renemarcelis@castricum.nl, tel. 
(0251) 661154.



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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Geen Raadsactiviteiten / Raadsplein
op 4 juni 2009
Op 4 juni vervallen de Raadsactiviteiten / Raadsplein in 
verband met de verkiezingen voor het Europees Parle-
ment op die dag. Wel vindt op woensdag 3 juni een 
inspraakavond plaats over het Masterplan Inbreidingen. 
Hierover leest u verderop op deze Infopagina meer.

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

ontvanGen bouwaanvRaGen, sloopaan-
vRaGen, aanvRaGen om een aanleGveR-
GunninG, aanvRaGen (licht)Reclame en
veRzoeken om ontheffinGen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
150509 Het Korte Land 3 in Castricum

Het plaatsen van een hekwerk
Prins Hendrikstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een overkapping
Fien de la Marstraat 66 in Castricum 
Het uitbreiden van de woning

190509 Rijksweg 1a in Limmen
Het nieuw bouwen van een woning

200509 Geelvinckstraat 58 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Nieuwelaan kadastraal sectie A nummer 2414 
in Limmen
Het plaatsen van een container
Bogerdlaan 9 in Limmen
Het plaatsen van een erker

250509 Wagnerlaan 11 in Akersloot
Het plaatsen van een erker
Laan van Albert’s Hoeve 266 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

260509 Rooseveltlaan 73 in Castricum
Het plaatsen van een overkapping
Visweg 47 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Sportlaan 21 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Buurtweg 6 in Akersloot
Het plaatsen van een schutting
Visweg 49 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Molenlei 7 in Akersloot
Het uitbreiden van de kantoorruimte

270509 Laan van Albert’s Hoeve 268 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

280509 Duinenbosch 3 in Bakkum
Het kappen van 17 bomen

Dorpstraat tussen nr 2 en 132 in Castricum
Het kappen van 60 bomen in verband met de 
herinrichting
Sans Souci 113 (appartement nummer 12) in 
Castricum
Het verwijderen van asbest
P.C. Hooftstraat 22 in Bakkum
Het plaatsen van een erker

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanGevRaaGde ontheffinGen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 4 juni 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

Boekel 24 in Akersloot
Het realiseren van een houtverkooppunt
Kerklaan 9 in Akersloot
Het veranderen en geheel vernieuwen van 
een werkplek met bestemming daarvan tot 
een woning
Rijksweg 103a in Limmen
Het plaatsen van een garage

informatiepakket plastic-inza-
meling huis-aan-huis bezorgd

Waarom plastic scheiden?
Alle inwoners van Castricum hebben intussen een informatiepakket ontvangen over het 
gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmaterialen. In het informatiepakket wa-
ren ook twaalf ophaalzakken te vinden. Maar waarom moet het plastic nu afzonderlijk 
worden ingezameld? Wat gebeurt er precies met het plastic afval? En gaat de afvalstof-
fenheffing nu omhoog? Hieronder een antwoord op deze veelgestelde vragen. 

Vorige week zijn huis-aan-huis in de gehele 
gemeente pakketten bezorgd met informa-
tie over de gescheiden inzameling van plas-
tic afval. De gemeente start eind juni met 
de - maandelijkse - inzameling en vraagt 
daarom de inwoners voortaan hun plastic 
verpakkingsafval gescheiden te bewaren. 
Heeft u het informatiepakket (brief, fol-
der, brochure en plastic verzamelzakken) 
niet ontvangen, neemt u dan contact op 
met mevrouw Vonk van de gemeente, tel. 
(0251) 661 122; lidavonk@castricum.nl. U 
kunt de informatie ook nalezen op de web-
site: www.castricum.nl > Afval (linkerko-
lom) > Afvalinzameling in Castricum. 

Overigens zijn ook informatiepakketten per 
abuis bezorgd bij diverse bedrijven, scho-

len en winkels in Castricum. Echter, het is 
niet de bedoeling dat bij deze zogenaamde 
niet-particulieren het gescheiden plastic 
verpakkingsafval wordt ingezameld. Niet-
particulieren spreken namelijk rechtstreeks 
met afval-
b e d r i j v e n 
af hoe hun 
bedrijfsafval 
wordt afge-
voerd. De 
g e m e e n t e 
mag geen 
bedrijfsafval 
inzamelen.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde plastic, ‘verpakkingsaf-
val’, wordt tot korrels vermalen. Van deze 
korrels worden weer nieuwe plastic verpak-
kingen gemaakt. Ook kunnen de korrels 
gebruikt worden om er bijvoorbeeld fleece 
kleding, mobiele telefoons, laptops, auto-
dashboards, speelgoed en tennisballen van 
te maken. 

Wie betaalt? 
Het plastic verpakkingsafval wordt door de 
gemeente ingezameld maar de gemeente 
betaalt niet voor de inzameling (en u dus 
ook niet). Het bedrijfsleven, verenigd 
in Nedvang (‘Nederland van afval naar 
grondstof’), betaalt zelf voor de gescheiden 
inzameling en recycling.
In het Besluit Verpakkingen en de Raam-
overeenkomst is vastgelegd dat 70% van 
de totale hoeveelheid verpakkingsafval 
ingezameld en gerecycled moet worden. 

Bedrijven die verpakkingen op de Neder-
landse markt brengen, zijn verplicht een 
deel daarvan in te (laten) zamelen en te 
recyclen. Sinds 1 januari 2008 betalen deze 
bedrijven verpakkingenbelasting. Een deel 
van de opbrengst van de verpakkingenbe-
lasting gaat naar het Afvalfonds. Vanuit dit 
fonds krijgen gemeenten en afvalbedrijven 
een vergoeding voor gescheiden ingeza-
meld verpakkingsafval.

Uw rol
Door het plastic verpakkingsafval te schei-
den van het overige huishoudelijke afval 
maakt u  een vlotte, efficiënte verwerking 
mogelijk. Het recycleproces zorgt ervoor 
dat de verzamelde plastic verpakkingen 
een volgende bestemming krijgen. Boven-
dien komt er door de recycling minder afval 
in de verbrandingsovens terecht. En minder 
verbranding betekent een lagere CO2-uit-
stoot.

Hoorzitting gemeenteraad 
over Masterplan inbreidingen
Het Masterplan Inbreidingen en de Lokale 
Woonvisie zijn door BenW met enige aan-
passingen aangeboden aan de gemeen-
teraad ter besluitvorming. De ongeveer 
vijfhonderd inspraakreacties hebben een 
belangrijke rol gespeeld in het aanpassen 
van de lijst met mogelijke locaties voor wo-
ningbouw.
Het woord is nu aan de gemeenteraad. 
Deze neemt een definitief besluit over het 
Masterplan Inbreidingen / Lokale Woon-
visie. Alvorens dat te doen, houdt de ge-
meenteraad een inspraakavond / hoorzit-
ting. Dat is vanavond, woensdag 3 juni, 
aanvang 19.30 uur in Geesterhage. Dat 

is de gelegenheid voor inwoners om hun 
mening kenbaar te maken. Deze inspraak-
bijeenkomst komt in de plaats van het re-
guliere inspreken tijdens de Raadscarrousel 
omdat de raad er meer tijd voor wil uittrek-
ken.
Het onderwerp staat daarna op de agenda 
van de Raadscarrousel op 18 juni en het 
besluit wordt genomen tijdens het Raads-
plein van 2 juli. Daar is inspreken over dit 
onderwerp niet meer mogelijk.
Het gewijzigde Masterplan Inbreidingen en 
de Lokale Woonvisie zijn via www.castri-
cum.nl te bekijken of in te zien bij de ge-
meentelijke locatie Limmen.



Eredivisieteams The Smash 
op reünie van Croonenburg
Castricum - Zaterdag 6 juni om 15.30 uur zullen bijna de 
volledige heren- en dameseredivisieteams van The Smash, 
die in de jaren tachtig furore maakte, een wedstrijd spelen 
tegen de huidige eerste teams van Croonenburg.
Bij de heren zal de 2,12 lange Martin van der Horst, die jaren 
in het Nederlands team heeft gespeeld en heeft deelgeno-
men aan de Olympische Spelen, zijn kunsten vertonen, sa-
men met veel van zijn legendarische oud clubgenoten, zo-
als onder andere Stretch Wierdsma, Mathijs van Essen, Wal-
ter Beentjes en Michel Sep. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen ook Rob de Winter en Paul Ha-
geman aanwezig zijn. Bij de dames zal een mix van jong en 
oud speelsters een zeer aantrekkelijke pot volleybal op het 
heilige gras van Vitesse ’22 opvoeren. Meiden uit de glo-
rietijd die zeker aanwezig zullen zijn, zijn: Annelies van de 
Wetering, Tinka Janissen, Marja Lust, Henriette Wagemaker, 
Linda Nanne en Carolien Kok.
De wedstrijden worden gespeeld op de velden bij Vitesse 
’22 en zullen ruim een uur duren. Na afloop van de wedstrij-
den starten de feestelijkheden in de kantine van Vitesse’22.

Voor al uw 
bestratingen en 
sierbestrating 

op maat!
Ook grondverzet
en spackspuiten.

Bel M. van Lienden
Tel. 0653-332372

Stucadoor 
nodig?

Bel M. van Lienden
Tel. 06-40811296

Geen Raadsactiviteiten / Raadsplein
op 4 juni 2009
Op 4 juni vervallen de Raadsactiviteiten / Raadsplein in 
verband met de verkiezingen voor het Europees Parle-
ment op die dag. Wel vindt op woensdag 3 juni een 
inspraakavond plaats over het Masterplan Inbreidingen. 
Hierover leest u verderop op deze Infopagina meer.

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

ontvanGen bouwaanvRaGen, sloopaan-
vRaGen, aanvRaGen om een aanleGveR-
GunninG, aanvRaGen (licht)Reclame en
veRzoeken om ontheffinGen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
150509	 Het Korte Land 3 in Castricum

Het plaatsen van een hekwerk
	 Prins Hendrikstraat 13 in Castricum

Het plaatsen van een overkapping
	 Fien de la Marstraat 66 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
190509	 Rijksweg 1a in Limmen

Het nieuw bouwen van een woning
200509	 Geelvinckstraat 58 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Nieuwelaan kadastraal sectie A nummer 2414

in Limmen
Het plaatsen van een container

	 Bogerdlaan 9 in Limmen

Het plaatsen van een erker
250509	 Wagnerlaan 11 in Akersloot

Het plaatsen van een erker
	 Laan van Albert’s Hoeve 266 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
260509	 Rooseveltlaan 73 in Castricum

Het plaatsen van een overkapping
	 Visweg 47 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Sportlaan 21 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
	 Buurtweg 6 in Akersloot

Het plaatsen van een schutting
	 Visweg 49 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Molenlei 7 in Akersloot

Het uitbreiden van de kantoorruimte
270509	 Laan van Albert’s Hoeve 268 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
280509	 Duinenbosch 3 in Bakkum

Het kappen van 17 bomen
	 Dorpstraat tussen nr 2 en 132 in Castricum

Het kappen van 60 bomen in verband met de 
herinrichting

	 Sans Souci 113 (appartement nummer 12) in
Castricum
Het verwijderen van asbest

	 P.C. Hooftstraat 22 in Bakkum
Het plaatsen van een erker

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanGevRaaGde ontheffinGen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 4 juni 2009 de volgende aan-

vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
	 Boekel 24 in Akersloot

Het realiseren van een houtverkooppunt
	 Kerklaan 9 in Akersloot

Het veranderen en geheel vernieuwen van 
een werkplek met bestemming daarvan tot 
een woning

	 Rijksweg 103a in Limmen
Het plaatsen van een garage

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

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

bouwveRGunninGen met ontheffinG
270509	 Visweg 79 in Limmen

Het plaatsen van een carport
	 Hogeweg 78 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

Eredivisieteams The Smash 
op reünie van Croonenburg
Castricum - Zaterdag 6 juni om 
15.30 uur zullen bijna de volledi-
ge heren- en dameseredivisie-
teams van The Smash, die in de 
jaren tachtig furore maakte, een 
wedstrijd spelen tegen de huidi-
ge eerste teams van Croonen-
burg.
Bij de heren zal de 2,12 lan-
ge Martin van der Horst, die ja-
ren in het Nederlands team heeft 
gespeeld en heeft deelgenomen 
aan de Olympische Spelen, zijn 

kunsten vertonen, samen met 
veel van zijn legendarische oud 
clubgenoten, zoals onder ande-
re Stretch Wierdsma, Mathijs van 
Essen, Walter Beentjes en Mi-
chel Sep. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen ook 
Rob de Winter en Paul Hageman 
aanwezig zijn. Bij de dames zal 
een mix van jong en oud speel-
sters een zeer aantrekkelijke pot 
volleybal op het heilige gras van 

Vitesse ’22 opvoeren. Meiden uit 
de glorietijd die zeker aanwezig 
zullen zijn, zijn: Annelies van de 
Wetering, Tinka Janissen, Marja 
Lust, Henriette Wagemaker, Lin-
da Nanne en Carolien Kok.

De wedstrijden worden gespeeld 
op de velden bij Vitesse ’22 en 
zullen ruim een uur duren. Na 
afloop van de wedstrijden star-
ten de feestelijkheden in de kan-
tine van Vitesse’22.

Diverse vrijwilligers gezocht
Castricum - Op Dijk en Duin 
wordt er in de Clinghe elke don-
derdagmiddag een gezellige bij-
eenkomst met diverse activi-
teiten georganiseerd voor een 
groep cliënten. De coördinator 
kan enthousiaste hulp gebrui-
ken bij het assisteren van deze 
activiteiten en het verrichten van 
hand- en spandiensten. Als de 
coördinator een dag niet aanwe-
zig is, moet de vrijwilliger in staat 
zijn kleine taakjes over te nemen. 
Het gaat om de donderdagmid-
dag van 12.30 - 15.30 uur.
Het Platform Vlieghinder Regio 
Castricum (PVRC) behartigt de 
belangen van hen die de vlieg-
hinder tot acceptabele proporties 
willen terugdringen door onder 
meer beïnvloeding van de poli-
tieke besluitvorming lokaal, pro-

vinciaal en landelijk. Men is op 
zoek naar een nieuw bestuurs-
lid, waarvan wordt verwacht dat 
hij/zij samen met de andere be-
stuursleden leiding geeft aan de 
vereniging. In verband met het 
onderhouden van contacten met 
politici en andere bij het Schip-
holdossier betrokkenen is eni-
ge kennis van het Schipholdos-
sier wel wenselijk of de bereid-
heid dit eigen te maken. Tijdsin-
vestering wordt geschat op 2 uur 
per week.

Daarnaast zoekt men iemand die 
samen met de andere leden van 
het webteam de redactie van de 
website wil voeren.  De redactie 
volgt het Schipholdossier actief, 
scant en plaatst relevante knip-
sels of aangeboden kopij op de 

website.  Tijdsinvestering wordt 
geschat op 5-10 uur per week. 
Van de vrijwilliger wordt verwacht 
dat hij/zij enige ervaring heeft met 
het bijhouden van websites, erva-
ring met tekst- en fotobewerking 
en een goede uitdrukkingsvaar-
digheid. Diepgaande kennis van 
het bouwen van websites is niet 
vereist.

Wie interesse heeft in een van de-
ze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwil-
ligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s 
middags eventueel op afspraak. 
Het telefoonnummer is 0251-
656562. De centrale is ook te vin-
den op www.welzijncastricum.

Zevenblad en papavers
Bakkum-Noord - Siem en zijn 
zoon Michiel Mooij zijn op een 
mooie pinkstermorgen, net na 
het melken van de koeien, aan 
het overleggen wat het mooiste 
is; de papavers of het bloeiende 
zevenblad dat er tussenin staat. 

Bert Zonneveld: “Ik ben het 
even gaan vragen, maar ze heb-
ben besloten het allebei te laten 
staan. Volgens Michiel is het ze-
venblad toch niet uit te roeien en 
zo bloeiend is het onkruid best 
mooi.” 

‑	 Tand	prothetische	praktijk	

	 stet
Gediplomeerd	tand	protheticus	lid	O.N.T.
DE	sPECIALIsT	VOOR	UW	KUNsTGEBIT

✒	 VOLLEDIGE	‑	GEDEELTELIJKE
				 KUNSTGEBITTEN

✒	 AANPASSINGEN,	REPARATIES,
				 REBASINGEN

✒		 LOSZITTEND	ONDERGEBIT?
				 KIES	VOOR	EEN	KLIKVASTE
				 OPLOSSING

telefoon	0251-653653

VOOR GEHEEL VRIJBLIJVEND ADVIES
Van	Egmondstraat	7,	Castricum

www.fredstet.nl

  c i m Accubedrijf

accu’s voor
alle doeleinden
zonne-energie

Ruiterweg 53
castricum

0251-654740
www.acimaccubedrijf.nl

* Te koop:
Hyundai Atos, bj. 2000, 
zwart, km. 116.000. 3500 eu-
ro. Tel: 0251-659441

Te koop:
Witte trespa/abetstroken, hoog 
25 cm, lang 305 cm (nieuw) 
25,- per stuk. Tel: 0251-752434


