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Officiële opening Bakkerspleintje

Castricum - Het Bakkersplein-
tje beleeft op zaterdag 3 juli de 
feestelijke opening. Vanaf dat 
moment is Castricum officieel 
een nieuw dorpshart rijker. Een 
centrum om te wonen, te winke-
len en te parkeren. 
 
Franse sfeer
Architect Piet Wierenga heeft 
zijn inspiratie uit de Mediterra-
nee gehaald. De pleinen rond 
de Middellandse Zee hebben 
een beslotenheid die zorg draagt 
voor intimiteit. Om die sfeer extra 
te accentueren wordt het Bak-
kerspleintje op 3 juli omgetoverd 
tot een heus Frans dorpsplein 
met parasols, tafeltjes en bistro-
stoeltjes en stokbrood. De ge-
zelligheid wordt geaccentueerd 
door de kunstschilders van Per-
spectief die het Bakkerspleintje 
met hun penseelstreken vereeu-
wigen en portretten schilderen 
van bezoekers. Er is klein straat-
theater en accordeonmuziek. 
Om 12.00 uur opent burgemees-

ter A. Emmens-Knol officieel het 
plein en maakt zij bekend wie 
winnaar is van de kinderteken-
wedstrijd. Laura Vlasblom ver-
zorgt de muzikale omlijsting. 
‘s Middags kan iedereen genie-
ten van kleine lekkernijen die op 
het plein worden uitgedeeld. De 
kinderen kunnen schilderen on-
der leiding van een heuse kun-
stenaar of zich laten schminken.  

Het nieuwe hart 
De Castricummers gebruiken 
hun nieuwe plein nu al veelvul-
dig. Alsof het er altijd al is ge-
weest. Misschien wel logisch 
want het Bakkerspleintje vult het 
gat dat jarenlang de dorpskern 
ontsierde. Maar er is meer dan 
alleen een invulling aan het gat 
gegeven. Het Bakkerspleintje is 
het kloppende hart van het dorp 
en misschien wel de streek ge-
worden. Makkelijk parkeren on-
der het plein betekent comforta-

bel winkelen op het plein. De ge-
zellige sfeer van het plein zorgt 
voor heerlijk recreëren op het 
plein. En dat doet men dus. In-
middels weten ook inwoners 
van Egmond, Heiloo, Uitgeest, 
Heemskerk en de toeristen van 
de twee grote campings in Cas-
tricum het plein te vinden.
Het Bakkerspleintje heeft flinke 
wanden waardoor het een echt 
verblijfsgebied met een mense-
lijke maat is geworden. Gehol-
pen door het goede weer geven 
banken de gelegenheid om even 
te genieten. Het straatwerk sluit 
aan bij de Dorpsstraat die inmid-
dels bijna geheel gerenoveerd 
is. Geveltjes in diverse kleuren 
en vormen omzomen het plein. 
Voor invulling van de winkels is 
met name gezocht naar lokale 
ondernemers en startende win-
keliers. De oprukkende filialise-
ring van de winkelstraten is in 
Castricum een halt toegeroepen. 
Ook dat maakt het plein uniek en 
geeft het een couleur locale. 
Zie ook de advertenties elders in 
deze krant.

Bakkum - Op maandagmorgen 
omstreeks 4.45 uur werd de 87-
jarige bewoonster van een pand 
aan de Achterlaan in Bakkum 

Bewoonster wordt 
wakker van inbreker

wakker van tikjes tegen haar 
voet. Toen zij om zich heen keek 
zag zij een man in haar slaapka-
mer staan. De man, die merk-
te dat de vrouw wakker werd, 
vluchtte weg. De woning bleek 
geheel doorzocht te zijn, maar 
voor zover bekend wordt nog 
niets vermist. De inbreker is ver-
moedelijk naar binnen gekomen 
via een slaapkamerraam.

Burgemeester Mooijstraat 29,
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

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.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-06-2010: Isis Elisabeth, doch-
ter van S. Koopman en M.J. Zon-
neveld, geboren te Beverwijk. 
21-06-2010: Floor, dochter van 
M. de Reuver en C. Breurkens, 
geboren te Beverwijk. 23-06-
2010: Kyra Anna, dochter van M. 
Snijder en P.E.M. Moll, geboren 
te Castricum.
Wonende te Bakkum:
18-06-2010: Janna Maartje Ever-
dina Hendrika, dochter van N. 
Tollenaar en M. Ellens.
Wonende te Limmen:
11-06-2010: Sunn, dochter van 
A.R. Dekker en S. Tieleman, ge-
boren te Alkmaar. 18-06-2010: 
Stan Johannes Simon, zoon van 
S.J.H. Koster en M.J.A. Oude Op-
huis, geboren te Limmen.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
21-06-2010: Theodorus J. Jon-
ker en Suzanne C. Lute, wonen-
de te Castricum. 22-06-2010: van 
Baalen, Matthijs J. en Hol, Adri-
ene D., beiden wonende te Cas-
tricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
21-06-2010: de Haan, Patrick M. 
en van Dijk, Sanja J.M. beiden 
wonende te De Woude. 22-06-
2010: Antonius F. van Rooij en 
Maria H.J. de Boer, beiden wo-

nende te Castricum.

Overleden: 
Wonende te Castricum:
10-06-2010: Beentjes, Hendri-
kus G.P., oud 70 jaar, gehuwd 
met C.A. van der Lee, overleden 
te Heemskerk. 14-06-2010: van 
Drecht, Trijntje, oud 87 jaar, ge-
huwd geweest met G.G. ten Wol-
de, overleden te Heemskerk. 14-
06-2010: Witjes, Adrianus E., oud 
63 jaar, gehuwd met W.M. de 
Boer, overleden te Loon op Zand. 
20-06-2010: Poot, Tom, oud 77 
jaar, gehuwd geweest met E.A. 
Dibbets, overleden te Castri-
cum. 15-06-2010: Blesing, Rob-
bert, oud 63 jaar, gehuwd met M. 
Jansma, overleden te Alkmaar. 
18-06-2010: Cornelissen, Pe-
trus J., oud 82 jaar, gehuwd met 
P.C.M. van Eijnatten, overleden 
te Beverwijk. 21-06-2010: van 
der Himst, Leonardus, oud 47 
jaar, gehuwd met M.M. de Moel, 
overleden te Castricum. 22-06-
2010: van de Stadt, Hendrik J., 
oud 79 jaar, overleden te Castri-
cum. 20-06-2010: Quax, Simon 
J., oud 79 jaar, gehuwd geweest 
met C.J. van Egmond, overleden 
te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
17-06-2010: Zoon, Maria Enge-
lina Theresia, gehuwd geweest 
met Zweeris, Jacob, overleden te 
Akersloot.

Alkmaarder- en Uitgeester-
meer niet voor kitesurfers
Uitgeest - Op zowel het Alk-
maarder- als het Uitgeestermeer 
is het beoefenen van de steeds 
populairder wordende kitesurf-
sport (surfen met een vlieger) 
niet toegestaan. Dit wordt ook 
met borden aangegeven. 
De toezichthouders van het re-
creatieschap zullen in beginsel 
de kitesurfers actief aanspreken. 
Uiteindelijk zal er repressief wor-
den optreden tegen overtreders 
van het verbod, zoals dit is op-
genomen in de Algemene veror-
dening van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
De geringe omvang van de beide 

meren met veel obstakels in de 
vorm van vaarwegmarkeringen 
maken naast een intensief ge-
bruik door zeil- en motorboten 
dat er onveilige situaties kunnen 
ontstaan. Daarnaast veroorzaakt 
deze relatief nieuwe vorm van 
watersport grote verontrusting 
bij weidevogels die in de omlig-
gende weilanden foerageren en 
broeden. 
Er zijn voldoende mogelijkheden 
om te kitesurfen in Noord-Hol-
land. Op www.nederlandsekite-
surfvereniging.nl staat een kaart 
met locaties waar wel gekitesurft 
mag worden. 

Castricumse scholieren winnaar 
van landelijke techniekwedstrijd
Castricum -  Een team van vijf havoscholieren van het Bonhoeffer 
College heeft vorige week woensdag de strijd om de landelijke Shell 
Young Technical Award gewonnen. Uit oude apparaten bouwden zij 
‘Bolts and Screws’, een ware rockband die wordt aangedreven door 
elektrische boren. Hun creativiteit en technisch inzicht leverden de 
teamleden een studiereis op naar het Cité des Sciences in Parijs, het 
grootste wetenschapsmuseum van Europa. 
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Papion maakt doorstart

Uitgeest - Na twee jaar een 
moeilijke en onzekere tijd te 
hebben doorgemaakt heeft Mir-
jan van de Papion besloten de 
trimsalon en de winkel door te 
zetten. Ze gaat weer enthousiast 
werken aan haar winkel. 
Het assortiment blijft bestaan uit 
diervoeders voor veel diersoor-
ten, verzorgingsartikelen, ruiter-
sportkleding en paardenverzor-
gingsartikelen. Voor de honden 
heeft ze onder andere Prins dier-
voeding, Case Fera en Carocroc 
en uit de diepvries heeft ze Duck 
hondenvlees. Voor de katten on-
der andere Technical, Carocat en 
Hilll’s.
Honden trimmen doet Mirjan al 
bijna 30 jaar en daar heeft ze 
nog heel veel plezier in. Der-
tig jaar geleden kwamen er wel 
heel andere soorten honden in 
de trimsalon. Waren het vroe-
ger vooral de poedel, de bouvier 
en foxterrier, nu komen er vooral 
Maltezers, shih tzu, cocker spa-
niëls, westies en cairn terriers. 
In principe trimt ze alle honden. 
Voor het wassen van de hond 
kan men ook bij Mirjan terecht. 
Er komen zelfs regelmatig poe-

zen die bij Mirjan geplukt wor-
den om hun wintervachtje kwijt 
te raken, zoals de Maincoon en 
de Perzische kat. 
Mirjan: ,,Vroeger deed Ton vaak 
de inkopen voor mij maar door 
zijn overlijden moet ik dat ook 
zelf doen en daarom zal de win-
kel minder vaak open zijn. Er zit 
zoveel meer aan een winkel dan 
achter de kassa staan en klan-
ten helpen, dat ik besloten heb 
de winkel alleen op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 
tot 18.00 uur open te hebben.” 
Nu Mirjan niet meer vijf dagen 
per week open is kunnen de 
klanten haar ook bereiken via 
e-mail om bestellingen door te 
geven of voor een afspraak. Op 
die manier kan ze toch een rui-
mere service bieden dan tijdens 
de drie openingsdagen van de 
winkel. Het e-mailadres is papi-
on@casema.nl. Trimsalon Papi-
on, Middelweg 75, 0251-314193. 
Om deze doorstart te vieren krij-
gen de klanten nu in de maan-
den juli en augustus 25% korting 
op de ruitersport kleding en op 
de honden- en kattenmanden en 
kussens. 

Programma 1 juli t/m 7 juli 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 13.00 & 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Shrek 4 (NL) – 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Twilight Saga: Eclipse”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 13.00 &16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Toy Story 3 (NL) – 3D”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

zondag, maandag 
& woensdag 20.00 uur 

“Toy Story 3 (OV) – 3D”
donderdag & dinsdag 20.00 uur 

“Soul Kitchen”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Sex and the City 2”

Vanaf 22 juli voor 1 week:
The Doors: 

When you're strange

‘Hele dagen thuis gaat 
niet meer, wat nu?’
Regio - Dinsdag 6 juli is er weer 
een Alzheimer Café in Bever-
wijk/Heemskerk en het onder-
werp  is: ‘Hele dagen thuis gaat 
niet meer, wat nu?’ 

De gesprekleider Anke Beer-
lage zal Elsbeth Holz van 
Viva!Zorggroep ondervragen 
over de mogelijkheden van dag-
behandeling en activiteiten. Zij 
zullen uitleg geven over een 
nieuw initiatief en geboden zorg-
service te weten Ontmoetings-
Centrum VU–model (alias het 
Amsterdams model). Hier wordt 
drie dagen per week een onder-
steuningsprogramma geboden 
voor thuiswonende vergeetach-
tigen en hun mantelzorger. Dit 
nieuwe OntmoetingsCentrum 
heet Samenhof in Heemskerk en 
zal vanaf 1 juli geopend zijn. 
Meer weten? Ga naar het Alzhei-

mercafé  in Buurtcentrum/Bras-
serie Waterrijck in Heemskerk op 
dinsdagavond 6 juli van 20.00  tot 
21.30 uur. De deur is open van-
af 19.30 uur. Adres: Lessetraat 4, 
1966 SG Heemskerk.
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 een 
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 le-
zen. Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

Shrek Voor Eeuwig En Altijd
Shrek verlangt terug naar de tijd, 
waarin hij nog een ‘echte Oger’ 
was en hij laat zich overhalen tot 
een deal met de gladde praatjes-
maker Repelsteeltje. 
Shrek komt terecht in een ake-
lige, veranderde versie van Ver 
Heel Ver van Hier, waar Ogers 
opgejaagd worden, Repelsteeltje 
koning is en waar hij en Fiona el-
kaar nooit ontmoet hebben. Het 
is nu aan Shrek om dit alles on-
gedaan te maken in de hoop zijn 
vrienden te redden, de wereld 
te herstellen en zijn enige echte 

ware liefde terug te vinden.
Wie het komend weekend naar 
de 3D voorpremière van de nieu-
we Shrek (Nederlands gespro-
ken) komt ontvangt in de pau-
ze een lekkere zomerse verras-
sing (op=op). De toegang be-
draagt 10 euro inclusief zomer-
se verrassing. 
Met onder andere de stemman 
van: Peter Blok, Carlo Boszhard, 
Angela Schijf, Jon van Eerd, 
Beatrijs Sluijter, Wim van Rooij, 
Paul Groot, Susan Smit, Ramon 
Beuk en Olaf Wijnants

Soul Kitchen
Zinos is een Griekse Duitser en 
runt een eetcafé in Hamburg. 
Met boycottende klanten, een 
aartsluie broer en zijn vriendin 
die hem verlaten heeft, loopt zijn 
leven nu niet bepaald op rolle-
tjes. Om orde op zaken te stellen 

en hun restaurant Soul Kitchen 
te behouden zullen de broers 
moeten gaan samenwerken in 
plaats van ruzie maken. 

Swingende komedie over een 
Griekse Duitser die zijn eetca-
fé Soul Kitchen alleen kan red-
den als hij weet samen te wer-
ken met zijn luie broer. 

CaCha Verkoopstyling is een 
nieuw fenomeen in de regio

Heiloo - Chantal Kager en Carin 
van der Eng hebben een nieuw 
bedrijf opgericht onder de naam 
CaCha Verkoopstyling. Zij zijn 
professioneel en gecertificeerde 
verkoopstylisten opgeleid door 
House of Kiki, wat is opgericht 
door Kim Kanters en Kirsten Sla-
ger. Zij waren wekelijks te zien in 
‘Uitstel van Executie’ met Martijn 

Krabbé, waarbij zij de rol van vas-
te verkoopstylisten vervulden.  
Het unieke van deze opleiding 
is de ‘hands on aanpak’, dat wil 
zeggen dat een woning met een 
beperkt budget en zo weinig 
mogelijk middelen, zonder ad-
viesrapporten, snel verkoopklaar 
wordt gemaakt.
De gemiddelde verkooptijd van 
een huis is inmiddels geste-
gen tot 213 dagen (dit was twee 
jaar geleden nog 105 dagen) en 
een onderzoek van House of Kiki 
heeft uitgewezen dat de inscha-
keling van een verkoopstylist een 
snellere verkoop voor een hoge-
re prijs oplevert. De investering 
betaalt zichzelf terug. Dit is voor-
al heel prettig wanneer er sprake 
is van dubbele woonlasten, wat 
financieel maar vooral ook emo-
tioneel veel problemen oplevert. 
Men kan daarom beter een klei-
ne investering doen in plaats van 
te zakken met de prijs.
Chantal en Carin kunnen zor-
gen dat een woning er in een 
paar dagen tijd optimaal uitziet, 
en maken professionele foto’s, 
zodat het voor aspirant-kopers 

aantrekkelijk is om de woning 
te komen bekijken. De eerste in-
druk is van cruciaal belang. Ca-
Cha zorgt ervoor dat kijken ook 
kopen wordt. 
Voor meer vrijblijvende informa-
tie: Cacha Verkoopstyling, Chan-
tal, tel. 0624197751 of Carin, tel.  
0618194753. Zie ook www.ca-
cha.nl.

Carin van der Eng.

Chantal Kager.
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Castricum - De fractie van de 
PvdA heeft laten weten niet mee 
te gaan met het raadsuitje van 
9 juli. De PvdA vindt het name-
lijk niet gepast om in deze tij-
den, waarin aan bewoners, in-
stellingen en verenigingen for-
se bezuinigingen in het vooruit-
zicht worden gesteld, aan een 
raadsuitje deel te nemen waar-
van de kosten geheel voor re-
kening van de gemeente zullen 
komen. Nu ook de meerderheid 
van de raadsfracties heeft aan-
gegeven zelfs niet bereid te zijn 
een eigen bijdrage te betalen om 
de gemeentelijke kosten te mati-
gen, dan wel geheel voor eigen 
rekening te nemen, is de fractie 
van de PvdA tot de slotsom ge-
komen dat zij de gemeentelijke 
kosten niet willen belasten met 
hun deelname. Bovendien be-
treuren zij het dat de meerder-
heid van de raadsfracties  meent 
dat aan anderen wel bezuinigin-
gen mogen worden opgelegd, 
maar dat dat niet voor henzelf 
geldt.

PvdA niet mee 
met raadsuitje

Castricum - De PvdA-fractie 
heeft vanuit de gemeente veel 
vragen gekregen over ongewens-
te en ingrijpende aanpassin-
gen in het openbaar groen voor 
de inzameling van afval. Daar-
om stelt de fractie van de PvdA 
een aantal vragen aan het col-
lege van burgemeester en wet-
houders. Zo vragen zij hoeveel 
openbaar groen precies wordt 
opgeofferd voor opstelplaatsen 
voor groene en grijze bakken en 
ondergrondse containers. Ook 
willen zij weten om welke kosten 
het dan gaat en of deze kosten in 
het raadsvoorstel van vorig jaar 
zijn genoemd. Zo nee, waarom 
niet? Voorts zijn er vragen over 
de kapitaalwaarde van het groen 
dat vernietigd wordt, waar de-
ze plekken worden gerealiseerd. 
hoe deze  plaatsen worden be-
paald en of inwoners zijn betrok-
ken bij de herinrichting van hun 
straat? 

Minder groen 
door afval-
containers

Hoe veilig is het 
Castricumse strand?
Castricum - Het strandseizoen 
komt er weer aan. Veel men-
sen bezoeken het Castricumse 
strand met plezier, maar de frac-
tie van CKenG heeft naar aan-
leiding van het voorgaande jaar 
enkele vragen over de veiligheid 
van de badgasten op het strand 
aan het college van B&w ge-
steld.
Enkele honderden meters in zui-
delijke richting liggen in zee me-
talen resten van een scheeps-
wrak met aangekoekte schelpen 
en mosselen. Badgasten lopen 
er jaarlijks letsel door op. Vele ja-
ren geleden is geprobeerd het 
wrak te verwijderen maar dat is 
niet gelukt. De gemeente plaatst 
jaarlijks een waarschuwingsbord 
maar dit staat zodanig dat het 
vaak niet wordt opgemerkt.
Daarom vraagt CKenG: Is het be-
kend dat jaarlijks meerdere bad-
gasten zich verwonden aan het 
wrak? Kunnen de waarschu-
wingsborden dusdanig worden 
geplaatst dat deze zowel bij hoog 
als bij laag water goed worden 
opgemerkt? Wil het college be-

kijken of er nieuwe mogelijkhe-
den bestaan om het wrak te ver-
wijderen? 
Ten gevolge van slecht on-
derhoud aan de plankie-
ren of loopplanken aan het 
strand ontstaan soms ernstige 
(splinter)verwondingen die uit-
gebreide medische behandeling 
door een arts of in het zieken-
huis behoeven. Daarom vraagt 
CKenG aan het college? Is het 
bekend dat in het seizoen bij-
na dagelijks meerdere personen 
zich onder behandeling moeten 
stellen wegens kleinere en gro-
tere splinterverwondingen door 
contact met de plankieren / loop-
planken op het strand? Kan het 
college iets laten doen aan het 
hier dikwijls ten grondslag lig-
gende slechte onderhoud? Zo-
lang de slechte situatie bestaat, 
kan het college dan op meerdere 
plaatsen waarschuwingsborden 
laten plaatsen die badgasten er-
op wijzen niet blootvoets over de 
plankieren te lopen? Wil het col-
lege dat dan nog dit seizoen rea-
liseren?

217 km op de fiets naar Oirlo
83-jarige Cor Martens 
is een kilometervreter
Castricum - De 83-jarige Cor 
Martens uit Castricum is dins-
dag 22 juni ‘even’ naar zijn ge-
boorteplaats Oirlo gefietst, wel-
geteld 217 km. Hij vertrok vroeg 
in de ochtend om 2.30 uur en 
kwam ondanks de noordenwind 
om 15.30 uur aan. 
Cor: “Ik was amper Castricum 
uit of er was een mistbank en 
die waren er tot in de Bijlmer en 
daarna nog op de weg naar Hil-
versum. Voor Amersfoort  ging ik 
rechtsaf richting Arnhem, toen 
begon de wind uit alle hoeken 
te waaien, voor Arnhem moest 
er ook nog behoorlijk geklom-
men worden. Tot Nijmegen is 
dan niet zo ver meer, maar daar 
aangekomen had ik behoorlijk 
mijn reserves aangebroken en 
heb ik een uurtje rust genomen. 
De laatste 50 km vielen niet te-
gen. Al met al was ik blij dat het 

volbracht was.’’ Na wat bezoeken 
afgelegd te hebben is Cor met 
de trein weer naar Castricum ge-
gaan. Cor heeft al vele tochten 
gemaakt waaronder naar Ro-
me en Santiago de Composte-
la. Op zijn 80ste verjaardag is hij 
nog over de Col de Tourmalet in 
Frankrijk geklommen. Zijn lang-
ste tocht was een groot rond-
je IJsselmeer, totaal 388 km. Dat 
was na een hartoperatie in 1996. 
Verleden jaar heeft hij nog een 
hernia operatie gehad. 
Cor: “Zo ziet u dat de oudjes na 
een of meer operaties nog tot 
heel wat in staat zijn.’’ 
En of het nog allemaal nog niet 
genoeg is, doet Cor Martens  
sinds kort computercursussen 
en weet hij dus ook op de digi-
tale snelweg zijn route prima te 
vinden. 
(Foto: Huub Hoogendoorn)

Fietsen wegsleepbeleid                                              
Castricum - De fractie van Cas-
tricum Kern(en) Gezond heeft 
schriftelijk vragen gesteld aan 
het college over het fietsen weg-
sleepbeleid.
Bij en in de omgeving van het 
NS station Castricum staan fiet-
sen soms verkeerd geparkeerd.  
Ondanks het feit dat er recent 
stallingsplaatsen bij zijn geko-
men voor fietsen, komt het toch 
voor dat fietsen buiten deze stal-
ling worden geplaatst. 

Om te kunnen optreden tegen 
fout geparkeerde fietsen heeft 
Castricum gekozen voor de be-
stuursrechtelijke handhaving; op 
basis van de Algemene wet Be-
stuursrecht (AwB, artikel 5:22) is 
bestuursdwang (wegslepen van 
de fietsen) mogelijk. In de APV 
(artikel 5.1.11) is het stations-
gebied aangewezen als gebied 
waar deze bestuursdwang mag 
worden uitgeoefend.

Voorts is er een Plan van Aanpak 
voor het wegslepen van fietsen. 
Aan het uitvoeren van de be-
stuursdwang zijn voorwaarden 
verbonden. Daarover is jurispru-
dentie. Een fiets mag bijvoor-
beeld niet zomaar worden weg-
gesleept; dat moet worden aan-
gekondigd en de eigenaar van 
de fiets moet de gelegenheid 

krijgen de fiets zelf weg te halen. 
In het plan van aanpak staat on-
der andere dat er enkele malen 
per jaar wegsleepacties worden 
gehouden van fout geparkeer-
de fietsen. Deze acties worden 
in de plaatselijke kranten aange-
kondigd en er wordt met waar-
schuwingsstroken gewerkt.  

Toch is recent de fiets van ie-
mand weggesleept zonder dit 
van te voren aan te kondigen. 
Deze persoon heeft hiertegen 
bezwaar gemaakt. De commissie 
Bezwaarschriften heeft dat be-
zwaar ongegrond verklaard.
De Raad van State heeft onlangs 
in een vergelijkbare zaak ge-
steld dat het niet is toegestaan 
zomaar een fiets weg te sle-
pen. Dat mag uitsluitend indien 
er sprake is van een gevaarlijke 
situatie. Overlast of constateren 
van de overtreding is onvoldoen-
de grond voor het direct wegsle-
pen van de fiets. 

In dit verband heeft CKenG de 
volgende vragen:
Kent het college de uitspraak 
van de Raad van State van 12 
mei 2010 en geeft deze uitspraak 
het college aanleiding tot wijzi-
ging van het bestaande beleid, 
respectievelijk de uitvoerings-
praktijk? 

Workshop voor kinderen
Bloemengebakjes maken

Castricum - Een fleurige work-
shop bloemengebakjes bijwo-
nen, verzorgd door Mem’s Ate-
lier in de verzorgingshuizen, kan 
op woensdag 14 juli van 10.30 
tot 12.00 uur in Strammerzoom 
in Akersloot en op dinsdag 20 
juli in De Cameren in Limmen 
van 15.00 tot 16.30 uur. 
Van echte bloemisterijmaterialen 
worden kleurrijke bloemenge-
bakjes gemaakt die niet om op 
te eten, maar héél mooi om naar 
te kijken zijn. De opa’s en oma’s 
die in de verzorgingshuizen wo-

nen kijken gezellig mee en een 
paar ouders wordt gevraagd te 
helpen.  
De activiteiten zijn bestemd voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar. De 
kosten bedragen  2,50 euro.

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 van maandag tot en met 
vrijdag aan de balie tussen 9.00 
tot 10.00 uur en telefonisch van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 13.30 tot 15.00 uur: tele-
foon 0251-656562.

Castricum - De collecte van het 
Nationaal Epilepsie Fonds - De 
Macht van het Kleine, heeft i in 
de drie woonkernen het volgen-
de resultaat opgeleverd: Castri-
cum 7.013 euro, Limmen: 1239 
euro en Akersloot: 1.663 euro.
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactivi-
teiten, het organiseren van bege-
leide vakanties voor mensen met 
epilepsie en individuele hulp.

Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding
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Feestweek Pax Christi ter 
ere van het 40-jarig bestaan
Akersloot - In de week van 21 
tot 25 juni is op de Pax Christi-
school een feestweek gehouden 
ter ere van het 40-jarig bestaan 
van de school. Het begon eigen-
lijk al op vrijdag 18 juni met een 
zeer geslaagde reünie. Ruim 250 
oud-leerlingen zorgden voor een 
geweldige sfeer op de school 
en konden terugkijken op een 
prachtige avond.
Op maandag 21 juni werd de 
feestweek geopend door burge-
meester Emmens-Knol met het 
doorknippen van een lint, het 
oplaten van de ballonnen en het 
zingen van het Paxlied. Verder 
hadden de kinderen ’s middags 
een vossenjacht in de buurt van 
de school.
Op dinsdag was er voor de kin-

deren een open podium, waar-
op door iedere groep iets werd 
opgevoerd in de vorm van dans, 
zang of toneel.
Op woensdag was er een spel-
letjesdag waarbij de kinderen in 
groepjes van kleuters tot groep 
8 genoten van de diverse spel-
letjes. 
Donderdag en vrijdag was er 
een continurooster en deze da-
gen stonden in het teken van 
het circus. Alle groepen hebben 
hun acts opgevoerd voor de ou-
ders en de geslaagde week werd 
afgesloten met een borrel voor 
leerkrachten en ouders. 

Voor uitgebreidere verslagen van 
de activiteiten, zie de website 
van de school. 

Bollen oogsten op traditionele wijze

Limmense Hortus rooit 
nog altijd met de hand
Limmen - Bij de bollenbedrijven 
is het momenteel razend druk. 
Binnen enkele weken moeten 
de bollen zijn gerooid. Machines 
hebben het zware werk bij veel 
bollenkwekers overgenomen. In 
de Hortus Bulborum in Limmen, 
’s werelds unieke schatkamer 
van historische voorjaarsbolge-
wassen, gaat dat nog altijd met 
de hand; zoals dat al honderden 
jaren gebeurt. Op de knietjes in 
het zand, met traditioneel ge-
reedschap. 
De meeste vrijwilligers zijn vroe-
ger bollenkweker geweest en 
beheersen de kneepjes van het 
bollen rooien tot in de vingertop-
pen. Dit jaar zal de ploeg rooi-
ers, waaronder bestuursleden 
Joop Zonneveld en Max Nuij-
ens, weer op volle sterkte zijn. 
Dit komt mede door een gro-
te inbreng van vrijwilligers uit 
de kop van Noord-Holland. De 

narcissencollectie blijft nog een 
jaar staan en dat scheelt toch 
ruim 1200 soorten. Het volgend 
jaar moeten zij wel worden ge-
rooid. En dat zal nog een zware 
klus worden. Doch er blijven nog 
genoeg bollen over om te rooien: 
140 soorten hyacinten, 96 kro-
kusvariëteiten en maar liefst zo’n 
2340 verschillende tulpenrassen. 
En dan is de unieke Rembrandt-
tulpencollectie, de gehele han-
delscollectie, die ook nog eens 
124 soorten omvat, en de bijzon-
dere verzameling Fritillaria impe-
rialis niet eens meegerekend. 
Toegegeven. Het is een tijdro-
vende methode om meer dan 
100.000 bollen anno 2010 met de 
hand te rooien. Doch het komt 
de kwaliteit van de exclusieve 
bollen alleen maar ten goede. Op 
deze manier treden zelden be-
schadigingen op, en in de uitein-
delijke partijen zal men nauwe-

lijks een ‘zure’ (zieke) bol aan-
treffen. Verwacht wordt dat het 
rooien alles bij elkaar een klei-
ne werkweek in beslag gaat ne-
men, verspreid over twee perio-
des van twee à drie dagen. Af-
hankelijk van het weer startten 
de werkzaamheden donderdag 
24 juni. Het bestuur verwacht 
mede doordat de meimaand aan 
de koude kant was en het gewas 
daardoor niet veel te lijden heeft 
gehad een normale oogst. De 
verlate bloeitijd is daardoor min-
der van invloed op het uiteinde-
lijke resultaat. 
Na het rooien gaan de bollen 
naar de Fa. Th. Apeldoorn in Eg-
mond-Binnen, het bedrijf van de 
zonen van voorzitter Piet en broer 
Jan, waar de bollen een week te 
drogen worden gelegd. Vervol-
gens verhuizen de bollen naar 
Proeftuin Zwaagdijk om daar ge-
peld te worden. 
Elk jaar vindt de handelscollec-
tie traditiegetrouw zijn weg on-
der meer via diverse gespeciali-
seerde verkooppunten en expor-
teurs zoals Tuincentrum P.C. Nijs-
sen en Dix Export in Heemstede 
en Present Garden in Hillegom. 
Daarnaast behoren historische 
tuinen in binnen- en buitenland, 
waaronder Paleis Het Loo, en ex-
clusieve tuincentra en verzend-
huizen in onder meer Duitsland, 
Denemarken, Zweden, Finland 
en de Verenigde Staten tot de 
vaste afnemers.

Hoewel de tuin formeel geslo-
ten is, worden passanten uitge-
nodigd een kijkje te nemen naar 
het oude ambacht van bollen 
rooien. De Hortus Bulborum ligt 
aan de Zuidkerkenlaan 23a in 
Limmen (Noord-Holland). Om-
dat de hoofdingang gesloten is, 
heeft men toegang tot de tuin 
via de om de hoek gelegen poort 
aan de Schoolweg aan het ein-
de van de Zuidkerkenlaan naar 
links.

Spetterend jubileumfeest 
Montessorischool Castricum
Castricum - Het langverwachte 
feest was nog leuker en drukker 
bezocht dan voorspeld.
Het feest begon ‘s middags met 
de onthulling van een mozaïeken 
‘social sofa’, speciaal ontworpen 

door judeco.nl en samen met 
de leerlingen gemaakt. De sofa 
werd feestelijk onthuld door nie-
mand minder dan Tamara Seur 
van het Jeugdjournaal. Daar-
na was er tijdens de reünie ge-

legenheid om leerlingen, ouders, 
juffen en meesters van vroeger 
en nu te ontmoeten en om af-
scheid nemen van juf Aukje en 
juf Rita.  ok kon men luisteren 
en kijken naar geweldige acts 
op het open podium, een drank-
je nemen bij de cocktailbar, ho-
ren en zien hoe de schoolpleinen 
gepimpt worden, een film kij-
ken en natuurlijk de veiling be-
zoeken. De veiling werd gedre-
ven beheerd door de enthousi-
aste veilingmeesters Jan Beu-
vens en Rob Opdam. Het feest 
werd afgesloten met de uitslag 
van de loterij en natuurlijk eten 
en dansen voor en met leerlin-
gen en ouders. Een leerling wist 
de sfeer heel raak te verwoor-
den: “Zo mag onze school ieder 
jaar wel 35 jaar bestaan!” De di-
recteur Armand van de Eeckhout 
voegde hieraan toe: “Dankzij de 
inzet van vele ouders en de leer-
krachten is het een feest gewor-
den dat onze school waardig is.”
Het feest heeft ruim 13.000 eu-
ro opgebracht, wat bestemd is 
voor nieuwe speeltoestellen op 
de schoolpleinen van de Mon-
tessorischool.

Jongerencentrum Conquista 
vol culinaire verrassingen
Limmen - Op vrijdagavond 2 ju-
li is Club–Xtra (12 tot 16 jaar) ge-
opend met een open inloop. 
Zaterdag 3 juli is er bij Club-
Xtra de voer-avond. Tijdens de-
ze avond worden er verrassende 
hapjes gevoerd met een blind-
doek. 
Voor iedereen van 9 t/m 12 jaar, 
is de Club op de woensdagmid-
dag. Van 14.00 tot 17.00 uur kan 
de jeugd op de computers, zelf 
komen draaien in de dj-hoek, 
poolbiljarten, computerspelletjes 
spelen, knutselen maar ook met 
de Wii op groot scherm spelen. 

Zaterdagochtend 3 juli gaat men 
bij de Kids (4 t/m 9 jaar) zelf 
placemats maken. Entree 1 eu-
ro, inclusief limonade.
De clubmiddag vindt elke woens-
dagmiddag plaats van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. De Conquista Kids-
club zaterdagochtend van 10.30 
tot 12.00 uur en Club–Xtra zowel 
vrijdag- als zaterdagavond van 
19.00 uur tot 22.00 uur.
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen. Kijk voor meer informa-
tie en alle komende activiteiten 
op www.conquista.nl.
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Eerste huwelijk gesloten in 
Hotel het Oude Raadhuis
Castricum - Afgelopen vrijdag is het eerste huwelijk gesloten in Ho-
tel het Oude Raadhuis. Het huwelijk in het monumentale pand in het 
hart van Castricum is gesloten door burgemeester A. Emmens-Knol. 
Op de foto het stralende bruidspaar Sacha van Wijk en Martijn Ban-
ning met hun dochter op het bordes. Het is een mooie dag geworden, 
voor zowel het bruidspaar als de familie Van Daalen, de eigenaren van 
dit pand waar binnenkort nog meer huwelijken worden gesloten. Fo-
to Henk Hommes.

Gemeente Castricum in strijd voor 
de ‘Sportgemeente van het Jaar’
Castricum - De gemeente Cas-
tricum wil graag in aanmer-
king komen voor de nominatie 
van Sportgemeente van het jaar 
2010. 

Dit jaar wordt voor de vijfde keer 
de titelstrijd ‘Sportgemeente van 
het Jaar’ georganiseerd door 
Vereniging Sport en Gemeen-
ten, NOC*NSF en VNG. De ge-
meentelijke inzending is de deur 
uit. De nominaties worden begin 
september bekendgemaakt.
Gemeente, sportverenigingen en 

andere instanties werken al ja-
ren samen aan het optimaliseren 
van zowel het sportaanbod, de 
accommodaties en de sportsti-
mulering. “Sport is een belang-
rijk smeermiddel binnen de sa-
menleving,” zegt sportwethouder 
Bert Meijer. “Het helpt mensen 
fit en vitaal te houden, niet al-
leen lichamelijk maar ook gees-
telijk. Voor kinderen is sport on-
misbaar voor een goede ontwik-
keling. Sport geeft verbinding en 
biedt uitdaging. Het maakt daar-
bij niet uit of de sport op recre-

atief- of wedstrijdniveau beoe-
fend wordt. Om deze redenen is 
het belangrijk om te investeren 
in de sport.” 

De gemeente heeft daarom in de 
startblokken plaatsgenomen om 
samen met het Platform Sport en 
de sportwereld op een interac-
tieve wijze een nieuwe sportnota 
te gaan ontwikkelen. Doordat de 
gemeente zichtbaar actief is als 
sportgemeente, wordt gemikt op 
de nominatie van Sportgemeen-
te van het jaar 2010.

Thijs en Julia getrouwd 
op Visser ’t Hooftschool
Castricum - Omdat de vader 
van een leerling uit groep 1/2 
van juf Tineke en juf Mariette, 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand is, werd een project geor-
ganiseerd over ‘trouwen’.
De hele week is er aandacht be-
steed aan wat er allemaal bij komt 
kijken voordat je uiteindelijk ge-
trouwd bent. Twee kleuters, Thijs 
en Julia, staken heel enthousiast 
hun vinger op en wilden elkaar 
wel eeuwige trouw beloven. De 
wederzijdse ouders, ook kleu-
ters, gaven hun toestemming. In 
de groep werden bruidsmeisjes 
en getuigen  gezocht en natuur-
lijk de bode Nienke. De rest van 
de klas was familie en vrienden.

Nieuwe expositie op open 
dag van Oud-Castricum
Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zon-
dag 4 juli is een nieuwe exposi-
tie te bezichtigen met als onder-
werp ‘Castricum en Bakkum ten 
voeten uit’. Gemeenteambtenaar 

René Marcelis heeft deze expo-
sitie afgelopen woensdag ge-
opend. Marcelis was gevraagd 
de openingshandeling te ver-
richten, omdat hij als projectlei-
der buitengebied bij de gemeen-
te Castricum nauw was betrok-

Door het opendraaien van de paneelborden opende Réne Marcelis de 
expositie.

ken bij het herstel van de Maer- 
of Korendijk. 
Met deze expositie wordt de 
aandacht gevestigd op deze on-
langs gerestaureerde dijk en op 
twee cultuurhistorische wandel-
routes: de Maer- en Korendijk-
route en de Baccummer Banrou-
te. Deze routes zijn door de ge-
meente met medewerking van 
Oud-Castricum uitgegeven. Aan 
de hand van foto’s wordt de be-
zoeker meegenomen door het 
gevarieerde landelijke gebied 
van Castricum en Bakkum. 
Ook is er doorlopend een po-
werpointpresentatie te zien met 
als titel ‘Duingeheimen’. Hiermee 
wordt een beeld gegeven van de 
menselijke invloeden die in het 
duinlandschap hebben plaats-
gevonden. 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b is op 4 juli weer open-
gesteld van 12.00 tot 17.00 uur 
en door de week op maandag- 
en woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. Ook zijn daar boekjes 
verkrijgbaar van genoemde wan-
delroutes en andere interessan-
te wandel- en fietsroutes in de-
ze omgeving.
De expositie is ook nog te be-
zichtigen op de open dagen in 
augustus en september.
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.com

In vol ornaat kwam de ech-
te ambtenaar van de burgerlij-
ke stand de klas binnen stappen. 
De prachtige lange toga maak-
te veel indruk op de kleuters. 
Maar toen het bruidspaar met de 
bruidsmeisjes binnen kwamen 
was iedereen sprakeloos van 
verbazing. Zo prachtig zagen zij 
eruit. Er was een echte trouwak-
te gemaakt om het bruidspaar in 
het echt te verbinden.
Handtekeningen werden ge-
zet. Ringen uitgewisseld, en ze 
mochten elkaar een kus geven. 
Dat was een beetje teveel van 
het goede. Maar de soesjestaart 
maakte alles weer goed. En trou-
wen, dat willen alle kleuters nu.

Van rups tot vlinder, een 
goed bewaard geheim
Castricum - Het is één van de 
best bewaarde geheimen, hoe 
wordt een rups een vlinder? Dit 
jaar kan men dit voor het eerst 
zelf bekijken in Bezoekerscen-
trum De Hoep. In de vlinder-
bak zijn eitjes, rupsen, poppen 
en soms ook vlinders. Van heel 
dichtbij is te zien hoe de rupsen 
zich vol vreten, zich verpoppen 
en dan te voorschijn komen als 
een echte vlinder.
Medewerkers van het bezoe-
kerscentrum laten de vlinders 

weer los in de duinen. Daar kun-
nen ze lekker rondfladderen en 
nieuwe eieren afzetten. De kool-
witjes komen uit een vlinderpak-
ket van de Vlinderstichting en 
zijn speciaal bedoeld om bezoe-
kers van heel dichtbij de won-
derlijke metamorfose mee te la-
ten maken.
Op 2 juli geeft Yvonne Roep een 
lezing in de Hoep van 19.30-
21.00 uur. Zij heeft prachtige fo-
to’s van vlinders die in Nederland 
voorkomen en kan alles vertel-

len over het leven van een vlin-
der. Kosten zijn 3,50 euro, aan-
melden via www.pwn.nl.
Op 9 juli is er een nachtvlinder-
nacht. Met speciale lampen, la-
kens en een geurend smeersel-
tje komen de nachtvlinders van 
zelf. Een deskundige vertelt wel-
ke soorten men ziet. Activiteit in 
de tuin van de Hoep van 22.00 – 
24.00 uur. Deze activiteit is gratis, 
aanmelden via www.pwn.nl.
Op zondag 18 juli is er een vlin-
der- en libellendag bij de Uilen-
vanger in Bergen. 
Bezoekerscentrum de Hoep ligt 
aan de Zeeweg richting Castri-
cum aan Zee en is geopend van 
dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433
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Zaadnoordijk Watersport is een gere-
nommeerde jachthaven gelegen aan het 
Uitgeestermeer. In de afgelopen jaren is het 
beeld van de jachthaven aanzienlijk gewij-
zigd. Naast de jachthaven is er een uniek 
recreatiepark ontstaan met 110 luxe vakan-
tieappartementen, de Meerparel (www.de-
meerparel.com) . Deze luxe vakantiewonin-
gen zijn in particulier bezit, maar worden 
gedurende het gehele jaar verhuurd.

Service en kwaliteit staan hoog in het vaan-
del. Met name de uitbreiding van de ser-
vice voor bestaande  havenklanten, maar 
ook huurders van appartementen op het 
recreatiepark is een doorlopend proces. 
Door het verhuren van sloepen, een moge-
lijkheid die tot op heden minimaal was aan 
het Uitgeestermeer, biedt Zaadnoordijk we-
derom extra service. En dit niet alleen voor 
haar eigen klanten, maar voor iedereen 
die hier gebruik van wil maken. Al vanaf 

65,00 kunt u genieten van de luxe van een 
Sloep. Wat denkt u van een dagje Alkmaar, 
op uw gemak door het kanaal een tochtje 
maken, in Alkmaar door de grachtjes, 
heerlijk genieten van een kopje koffie op 
een terrasje met “uw” sloep aan de steiger. 

Of, varen naar de Zaanse Schans, molens 
bekijken, zien hoe klompen gemaakt wor-
den en op uw gemak terug. Ook Purmerend 
is een mooie plek om te bezoeken, eventu-
eel door naar Edam een visje eten en door 
de polder een ontspannen dagje varen.
In de sloepen vind u een aantal vaarroutes 
waaruit u kunt kiezen om de bezienswaar-
digheden in de omgeving te bezoeken.

Wat vindt u van rondvaren met een luxe 
Sloep midden tussen de koren tijdens 
“Zingen op de Zaan”? Op 3 juli geven een 
groot aantal koren hun repertoire ten geho-
re, varend op een boot. Dit is vanaf 11.00 
uur een geweldig spektakel. Of denk ook 
eens aan “Sail Amsterdam 2010” van 19 
augustus tot en met maandag 23 augustus. 
Tijdens dit evenement kunt u met een schip-
per een tocht maken langs de klasieke “Tall 
Ships”. Tijdens de Sail Amsterdam 2010 
worden er andere tarieven gehanteerd, 
deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
www.sloepenzaadnoordijk.nl
Ook kunt u bellen met: 
Zaadnoordijk Watersport. Lagendijk 7, 
1911 MT UITGEEST, 0251-312315

Zaadnoordijk Watersport in Uitgeest breidt 
zijn service uit met verhuur van Sloepen.
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    Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en SCOOR!

Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste WK Foto

en SCOOR!
Uit alle inzendingen worden drie winnende foto’s gekozen. 
Aan deze foto’s wordt uitgebreid aandacht besteed in 
onze weekbladen. Daarnaast maakt elke ingezonden foto 
wekelijks kans op een ereplaats in onze weekbladen!

Stuur tijdens de WK 2010 je WK foto met een korte 
toelichting en naam, adres en telefoonnummer naar: 
De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden of mail naar info@castricummer.nl 
of info@uitgeestercourant/nl t.a.v. WK fotowedstrijd 
en maak kans op mooie prijzen!

PRIJzENPAKKET:PRIJzENPAKKET:
WK Rondvaart in Amsterdam
Voor 15 personen, inclusief 2 drankjes
Beschikbaar
gesteld door

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

WK Taart met winnende foto erop
Beschikbaar gesteld door

T 0251 65 23 31

Een bijzonder samenspel 
bij Het Oude Theehuys

Castricum - Zondag 4 juli, van 
11.00 uur tot 13.00 uur kan men 
genieten van poëzie en muziek 
bij Het Oude Theehuys. Het op-
treden wordt verzorgd door 
dichter Jabik Veenbaas en door 
de musici Dirk Zeeman (zang en 
gitaar) en Gerard Schilder (pia-
no). Jabik Veenbaas, geboren in 
Friesland, maar nu alweer bijna 
zes jaar Bakkummer, publiceerde 

tot nog toe vier Friestalige dicht-
bundels, waarvan er drie in het 
Nederlands werden vertaald. Hij 
werkt momenteel aan zijn eer-
ste oorspronkelijk Nederlands-
talige bundel. Nederlandstalige 
gedichten van hem werden in-
middels al gepubliceerd in bla-
den als de Poëziekrant, De brak-
ke hond en Het liegend konijn. 
Over zijn meest recente boek, 

De zon, het smalle bed, mijn li-
chaam schreef recensent Wil-
lem Thies: ‘Jabik Veenbaas’ po-
ezie is beeldrijk zonder overda-
dig te zijn, fantasievol zonder op 
hol te slaan, lyrisch zonder uit de 
bocht te vliegen.’ Thies karakteri-
seerde hem verder als een aards 
romanticus. Veenbaas zal tijdens 
zijn optreden zeker ook verzen 
lezen die gekleurd zijn door de 
omgeving van Castricum. 

Dirk Zeeman, een man met een 
prachtige, karakteristieke stem, 
en Gerard Schilder, begaafd pi-
anist, spelen allebei bij de Neil 
Young Coverband, maar treden 
ook geregeld samen op. Ze zul-
len uiteraard liedjes ten gehore 
brengen van hun geliefde zanger 
Neil Young, maar daarnaast ook 
werk van de Beatles en andere 
pophelden. Het Oude Theehuys 
is gelegen op het terrein van 
GGZ instelling Dijk en Duin  bij 
de ingang Zeeweg te Bakkum. 
www.hetoudetheehuys.nl.

ADVERTEREN? BEL: 0255-520456

Oranjefans uit hun dak
Castricum - Ook deze Oranjefans gingen uit hun dak, toen Neder-
land afgelopen maandag won van Slowakije. Nu op naar de volgende 
wedstrijd van vrijdag.
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Zomeractiviteiten voor 55+ers
Castricum - De stichting Wel-
zijn Castricum organiseert in de 
maanden juli en augustus een 
aantal activiteiten voor 55+ers 
in Castricum, Akersloot en Lim-
men. 

Eten en ontmoeten op strand 
bij Zoomers
Wie zin heeft in een gezellige 
middag aan het strand is 6 juli 
vanaf 16.00 welkom bij paviljoen 
Zoomers. Van daaruit maakt men 
een wandeling over het strand. 

Bij terugkomst eten bij Zoomers 
De kosten zijn 25 euro voor een 
3-gangenmenu inclusief twee 
drankjes en een kopje koffie of 
thee na afloop. 

Wandeling Dijk en Duin 
Jan Camps is een echte ‘kenner’ 
als het gaat om Dijk en Duin. Hij  
weet alles  over de architectuur 
van de gebouwen, over elk pa-
viljoen een ‘verhaal’, het ontstaan 
van Dijk en Duin, het landschap, 
de naamgeving, over vroeger en 

GroenLinks boos over chemisch be-
strijden van onkruid in plantsoenen
Castricum - In 2009 heeft de 
gemeente Castricum vastgelegd 
dat onkruid in de plantsoenen 
vanaf 2010 alleen mechanisch 
of met de hand verwijderd mag 
worden. GroenLinks krijgt echter 
van verschillende kanten berich-
ten dat er nog steeds ‘gespoten’ 
wordt. Dat betekent giftige stof 
die naast het onkruid ook ande-

re planten aantast en uitlekt naar 
het oppervlaktewater.

De gemeenteraadsfractie heeft 
daarom het College van B en W 
gevraagd waarom de gemeente 
zich niet aan de afspraak houdt 
en of ze deze manier van doen 
op zo kort mogelijke termijn wil-
len beëindigen.

Wasdroger veroorzaakt brand
Castricum - Zondagochtend is 
rond 5.15 uur brand ontstaan in 
strandpaviljoen Club Zand. De 
brand is ontstaan door een de-
fecte wasdroger waardoor het 
wasgoed in brand is gevlogen. 
Een Castricumse brandweerman 
die eigenaar is van een strand-
huisje ontdekte de brand en 
waarschuwde zijn collega’s door 
contact op te nemen met de 
alarmcentrale. Vervolgens wist 

hij zich toegang tot het pand 
te verschaffen en de branden-
de droogtrommel naar buiten te 
werken, geassisteerd door een 
van de personeelsleden van Club 
Zand. Hierdoor kon het vuur zich 
niet verder uitbreiden. De brand-
weer kon volstaan met het af-
blussen van de droogtrommel 
en het ventileren van het pand. 
De rook- en roetschade was be-
hoorlijk. Foto: Giel de Reus.

Succesvolle expositie 
loopt nog door in juli 

Akersloot - De tot nog toe druk 
bezochte  beelden- en schilde-
rijententoonstelling van Ans van 

Obesitas, een beeld van Ans van 
Straaten

Straaten en Clasina Buijs in het 
Gemaal 1879 is nog tot eind ju-
li te bezichtigen.
Van Ans van Straaten zijn in het 
Gemaal onder meer stenen beel-
den te zien. Ook staan er kunst-
werkjes gesneden uit papier en 
voorzien van een omlijsting van 
haar hand te zien. Een vorm van 
expressie die zij sinds kort naast 
het beeldhouwen en het schilde-
ren beoefent. 
Clasina Buijs die haar opleiding 
onder andere in de Verenig-
de Staten heeft genoten, expo-
seert met schilderijen. Een aantal 
daarvan heeft zij gemaakt in het 
aan de rand van het Alkmaarder-
meer gelegen De Woude.

Het Gemaal 1879 is gelegen 
aan de Fielkerweg nummer 4 in 
Akersloot en is elke zondagmid-
dag geopend van 13.30 tot 16.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 1 
euro die aan het onderhoud van 
het pand wordt besteed. Kinde-
ren onder de twaalf jaar hebben 
gratis toegang.

de nieuwe ontwikkelingen. On-
der leiding van Jan loopt men op 
8 juli zo’n 1,5 uur over het ter-
rein. Verzamelen om 10.00 uur bij 
’t Oude Theehuys voor koffie met 
een muffin. Kosten 4 euro.

Jeu de boules in Akersloot 
Wie aan Jeu de boules denkt, 
denkt aan Frankrijk waar men-
sen samen komen voor een spel-
letje en om elkaar te ontmoeten.
Op 8 juli verzamelen om 14.00 
uur op de jeu de boulesbaan 
t.o.v. ‘t Kruispunt in Akersloot, 
waar men instructies en spelma-
teriaal krijgt om te spelen. Tus-
sendoor is er koffie en thee in ’t 
Kruispunt.

Monnikenpad Egmond-Bin-
nen
Op 13 juli een wandeling van 8,5 
km. Start om 10.00 uur bij res-
taurant ‘Anno Nu’ met koffie en 
appeltaart. 
Kees Kroone is de gids die al-
les weet over het Monnikenpad 
en hier onderweg boeiend over 
kan vertellen. Men dient zelf een 
lunchpakket, kleedje en duin-
kaart mee te nemen. Kosten 6 
euro.

Voor alle activiteiten geldt opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum tel. 0251-656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl.

Djembé op het strand
Castricum - Altijd al eens willen 
weten hoe het is om in Afrika te 
zijn, hoe het voelt onder de war-
me zon en hoe de trommels tril-
len onder je handen. Dan is dit 
de grote kans.
Inge, Ellen, Dorry, Jans, Cindy, 
Lisette, Oedske en Irma spelen 
met elkaar djembé onder bege-
leiding van de doun-doun, die ze 
ook zelf leren bespelen. Dit doen 
zij op maandagavond, bij Berg 
en Bal van 19.30 tot 21.00 uur. 
Dit alles gebeurt onder leiding 
van Ibu Sylla. Ibu is afkomstig uit 
het dorpje Nafaya in Guinee-Co-
nakry, wat ligt in West-Afrika. Hij 
is een Griot en dat betekent dat 
hij is geboren als verhalenvertel-
ler, wat hij dan ook graag tijdens 

de lessen doet. De instrumen-
ten die hij bespeelt zijn balafoon 
en percussie-instrumenten zoals 
de djembé, doun-doun, kenkeni, 
sangbang en de krin. Voor meer 
informatie over Ibu en zijn activi-
teiten zie www.nafaya.com.
Vrijdag 2 juli spelen zij om 19.30 
uur met de djembé-groep uit 
Castricum op het strand van 
Castricum bij Deining. Een ie-
der die met een djembé of een 
instrument dat er leuk bij klinkt, 
mee wil komen spelen, is wel-
kom. Men kan eventueel een 
trommel huren voor 2,50 euro. 
Voor aanmelding en het huren 
van een trommel: ibusylla@hot-
mail.com of 06-13566229.
Wie dat liever wil, kan ook na 

de zomer mee komen spelen bij 
Berg en Bal. Voor meer informa-
tie zie de website.
Als het 2 juli regent wordt het 
evenement verplaatst naar vrij-
dag 9 juli. 

De Bakkerij organiseert 
nooit meer Zonderpodium
Castricum - De Bakkerij organi-
seert Zonderpodium nooit meer 
zonder podium.
Zonderpodium, inmiddels al een 
klein fenomeen in Castricum, 
werd oktober 2009 in het leven 
geroepen. Op de vraag: ‘hoe or-
ganiseren we kleinschalige, in-
tieme optredens in Castricum 
zonder een podium’, was het 
antwoord: ‘Zonderpodium, huis-
kamerconcerten in Castricum en 
omgeving’.
Zondag komt Zonderpodium al-

weer met de derde editie van dit 
huiskamerfestival. 

Na twee succesvolle zaterdag-
avondedities (Schemerlamp & 
Koekoeksklok), dit keer op een 
zondagmiddag. Toepasselijk is 
deze Zonderpodium tot editie 
Koffiemolen gedoopt.

Vanaf 14.00 uur brengt Zonder-
podium de heerlijkste jazz- en 
andere deuntjes, de lekkerste 
koffie en het ultieme zondag-

middaggevoel. Dit keer met on-
der andere Mings Pretty Heroes, 
Kiki van Malle Pietje en de Bim-
bo’s en Alexander de jazz-gita-
rist. 

Er zijn maar een beperkt aantal 
kaarten in verband met de groot-
te van de huiskamers. Kaarten 
zijn 4 euro voor Bakkerij-leden, 
6 euro voor niet-leden, verkrijg-
baar via Legends of Music Cas-
tricum, zonderpodiumkaartver-
koop@gmail.com & Jesper.
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Youngsters van TV Castricum 
organiseren het vierde event
Castricum - Zes jeugdleden van 
TV Castricum vormen samen met 
twee leden van de jeugdcommis-
sie het team ‘TVC Youngsters’ 
Gezamenlijk organiseerden zij al 
drie keer leuke activiteiten voor 
de jeugd binnen de vereniging. 
Het vierde event vond plaats op 
27 juni en op een wat andere lo-
catie dan verwacht, namelijk het 
strand van Castricum. Er waren 
veel aanmeldingen, waar het 

team heel blij mee was. De groep 
bestond uit ongeveer 45 deelne-
mers, die de leeftijd hadden van 
8 t/m 17 jaar. 
Er werd gestart met beachtennis 
en voetvolley. Het laatste bleek 
nogal moeilijk te zijn, dus werd 
besloten dat de handen ook ge-
woon gebruikt konden worden 
om de bal over het net te krij-
gen. Nadat iedereen beide spel-
len gedaan had, was het tijd voor 

een zakje chips en wat drinken. 
De zee had een lekker tempera-
tuurtje, dus daar werd volop in 
gezwommen. Tussendoor was er 
nog een zandkastelenwedstrijd. 
Daarna volgde de prijsuitreiking 
en werd er gegeten. Als afslui-
ting deed iedereen mee met een 
spelletje trefbal. Kortom, ook dit 
vierde evenement was geslaagd 
en dat lag niet alleen aan het 
mooie zomerweer.

Red Stars verpulvert 
Sparks in slotinnings
Castricum – Met een glansrijke 
overwinning op Sparks heeft Red 
Stars Vitesse zaterdag de tweede 
plek in de competitie heroverd. 
Een snikheet Haarlems sport-
park was getuige van de 5-17 
zege van de Castricumse honk-
balploeg.
Toch had Red Stars nog een flin-
ke kluif aan de middenmoter, die 
dit jaar als enige van de toekom-
stige kampioen Bears won. De 
Castricummers hadden in de 

zesde inning nog alle reden tot 
zorg bij een lichte voorsprong 
van 4-6, voorzichtig opgebouwd 
met tweehonkslagen van Maar-
ten de Ruijter (tweemaal), Niek 
Kuijs en Jeroen Groenendal.
“Doordat Sparks bijna iedere in-
ning wel op de honken kwam, 
bleef de stand risicovol tot de 
zesde inning”, zag ook de Castri-
cumse coach Arjan van der Kort. 
Hij kon pas ontspannen toen 
Maarten de Ruijter met zijn der-

Jasper van Schoor in actie. De catcher blesseerde zich toen een bal 
van de knuppel in zijn gezicht belandde, maar sloeg even later hard te-
rug met een tweehonkslag. (Foto: Annemarie de Ruijter).

de tweehonkslag van de wed-
strijd Martijn Zondervan (vanaf 
het tweede honk) en Sander van 
Lubeck (vanaf het eerste honk) 
over de thuisplaat stuurde. Je-
roen Groenendal deed met ook 
een tweehonkslag nog een duit 
in het zakje: 4-9.
De eindstand kreeg tenslotte 
het uiterlijk van een inmaakpar-
tij. Naast vijf honkslagen van Red 
Stars was dat vooral op het con-
to van Sparks te schrijven. De 
thuisploeg leek bevangen door 
de hitte en onderlinge irritatie, 
het stapelde fout op fout. Een 
achtste of negende inning was 
niet meer noodzakelijk.
‘Een keurige partij honkbal, die 
we misschien iets eerder had-
den moeten beslissen’, vond Van 
der Kort. ‘Met name verdedigend 
stond het goed, want Sparks 
sloeg behoorlijk. Het veld heeft 
de schade op een knappe wijze 
beperkt gehouden. Hun goede 
slagwerk is echter wel een be-
langrijk signaal voor als we zon-
dag weer tegen Sparks spelen.’ 
Red Stars staat nu tweede achter 
Bears, maar een kampioenschap 
is niet realistisch. ‘De competi-
tie is op tweederde en de ach-
terstand is groot, dus ik denk dat 
we Bears kunnen feliciteren. Wij 
voeren nu de heel grote midden-
moot aan.’

Red Stars speelt nog één wed-
strijd voor de zomerstop. Op zon-
dag komt Sparks op bezoek op 
De Puikman. Die wedstrijd start 
om 14.00 uur.

Warme en zonnige start 
voor het Biesterbos Open
Bakkum - Afgelopen zondag is 
het Biesterbos Open onder war-
me en zonnige weersomstandig-
heden voor de 54ste keer van 
start gegaan met de kwalifica-
ties voor de jongens- en meis-
jesenkel. Naast de internationa-
le talenten die een poging waag-
den om het hoofdtoernooi te be-
reiken, probeerden ook nationale 
talenten en zelfs enkele talenten 
van TC Bakkum een felbegeerd 
plekje in dat hoofdtoernooi te 
bemachtigen. Helaas wisten de 
jonge Bakkummers Chris Nooij, 
Niels Uiterwijk Winkel, Lisa Nij-
huis en Nikky Olgers het hoofd-
toernooi niet te bereiken.
Zondag mocht Niels Uiterwijk 
Winkel als eerste de baan op te-
gen Justin Roberts van de Ba-
hama’s. Vooraf werden er enige 
kansen toegedicht, maar zenu-
wen speelden Niels waardoor hij 
niet instaat was om weerstand 
te bieden tegen zijn jonge oppo-
nent. Op hetzelfde tijdstip moest 
Lisa Nijhuis aantreden tegen de 
Russische Karolina Rozenberg. 
Helaas eindigde het laatste op-
treden van Lisa op het Biester-
bos Open wederom in mineur 
met een 6-0 6-2 verlies. Ook Nik-
ky Olgers wist niet voor een ver-
rassing te zorgen, de Wit-Russi-
sche Shcherbich bleek te sterk.
Bakkumspeler Chris Nooij kwam 
pas maandag voor het eerst 
in actie, daar zijn tegenstan-
der door prestaties in een voor-
gaand toernooi niet eerder aan-
wezig kon zijn. Nooij moest het 
opnemen tegen de Belg Joseph 
van Dooren. Hij begon zeer sterk 
aan zijn wedstrijd en pakte bru-
taal een 40-15 voorsprong in de 
openingsgame, maar verloor de 
game toch. Dit werd toch het 
beeld van de wedstrijd. Nooij 
kreeg regelmatig game-points, 
maar wist deze mede door toe-
doen van zijn tegenstander maar 
moeizaam te verzilveren. Toch 
mag Chris Nooij niet ontevreden 
zijn met de uitslag 6-1 6-3, waar-
mee hij het beste resultaat van 
alle Bakkumdeelnemers neer-
zette.

Nederlandse inbreng
Naast de Bakkumse inbreng de-
den er een zevental Nederland-
se meisjes mee in de kwalifica-
tie. Één van deze deelneemsters 
was de Nederlandse Elke Tiel die 

na 3,5 uur tennis uiteindelijk aan 
het kortste eind trok in haar wed-
strijd tegen de Oekraïense Bar-
dabush. Tiel stond 5-1 voor in de 
beslissende derde set, maar wist 
het niet af te ronden. De enige 
Nederlandse die de tweede ron-
de van de kwalificaties wist te 
bereiken was Milou Flohil, maar 
dat bleek voor haar helaas ook 
het eindstation. Bij de jongens 
was er wel enig succes. De eni-
ge Nederlander die de kwalifica-
ties wist te overleven bleek Jelle 
Sels. Na twee zware driesetters 
wist hij een plekje in het hoofd-
toernooi te bemachtigen.

Cedrick Commin
Opvallende deelnemer in de 
kwalificaties is Cedrick Commin 
uit Frankrijk, de winnaar van de 
afgelopen editie van het toer-
nooi. Vanwege te laat inschrij-
ven moet hij zich via de kwali-
ficaties naar het hoofdtoernooi 
slaan. Commin liet zien waarom 
hij de titelverdediger is en oog-
de geen enkel moment gespan-
nen of onder de indruk van zijn 
tegenstanders. Met harde vlakke 
klappen en haarscherpe services 
werden de herinneringen aan 
vorig jaar weer naar boven ge-
haald. Zijn eerste hordes nam hij 
feilloos. IJsbrand Alberts uit Ne-
derland kon binnen een uur met 
6-0 6-0 de kleedkamer opzoe-
ken en zijn tweede opponent, de 
Rus Alexander Kokorev, was het-
zelfde lot beschoren en kon met 
tweemaal 6-1 de kleedkamer op-
zoeken. Commin kan zich nu op 
gaan maken om in het hoofd-
toernooi zijn titel te verdedigen, 
maar zal daarvoor waarschijnlijk 
flink aan de bak moeten.

Vervolg van het toernooi
Vanaf dinsdag is het hoofdtoer-
nooi van start gegaan. Tijdens 
het ter drukke gaan van deze 
editie waren de uitslagen helaas 
nog niet bekend. In het vervolg 
van de week zullen het enkel- en 
dubbelspelschema van zowel de 
meisjes als de jongens worden 
afgewikkeld, waarbij ook een 
aantal avondwedstrijden op het 
programma zullen staan. Zon-
dag zal het toernooi worden af-
gesloten met de finales. Houd de 
website www.biesterbosopen.nl 
in de gaten voor het exacte pro-
gramma.

Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Limmen een 
fietstocht op zaterdag 10 juli. 
Deze Spaarnwoudetocht (duin-
kaart verplicht) is 55 km lang. 
De tocht begint bij de Bloemen 
en gaat dan via Beverwijk naar 
IJmuiden, Bloemendaal aan Zee, 
zijkanaal c, Velsen-Zuid, Bever-
wijk en weer terug naar Castri-

Spaarnwoude fietstocht
cum. Inschrijven kan in sporthal 
de Bloemen in Castricum, adres 
de Bloemen 71, 1902 GT, tussen 
9.00 en 9.30 uur. De kosten zijn 
1.50 euro. Men kan op eigen ge-
legenheid fietsen of met de groep 
mee die met 18 à 20 km per uur 
fietsen. Inlichtingen verkrijgbaar 
bij W.F. Minneboo, 0251-213269, 
mobiel 06-22112135 of T. Doorn, 
0251-670145.
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Clubrecord bij AV Castri- 
cum na 28 jaar verbroken
Castricum - Tijdens de pupil-
lencompetitie die AV Castricum 
zaterdag 26 juni organiseerde 
op haar atletiekcomplex aan de 
Zeeweg, verbeterden vele jon-
ge atleten hun eigen beste pres-
tatie. De 3.29.19 s die Lisanne 
Schoonebeek nodig had om de 
1000 meter af te leggen, was bo-
vendien een verbetering van een 
stokoud clubrecord met bijna 
twee seconden. In totaal vielen 
13 pupillen van AVC in de prijzen  
bij de meerkamp en de lange af-
stand. Een dubbelslag was er 
voor vijf AVC-atleten: bij de jong-
ste (mini)pupillen waren dat To-
bias Vrolijk en Kalle Veldhuisen: 
voor hen was er brons en goud 
(Tobias) respectievelijk tweemaal 
zilver (Kalle) op de driekamp en 
de 600 meter weggelegd. Yara 
ter Laare ging ook met twee me-
dailles naar huis. Zij won de 600 
meter bij de pupillen C in 2.27; 
bij de meerkamp werd zij twee-
de, mede dankzij onder ande-
re een mooie versprong van 3.24 
m. Joran Kooij (pupil A1, 9 en 10 
jaar) kwam ook tweemaal op het 
podium terecht: hij won brons 
bij zowel de meerkamp (met een 
keurige 3.82 m bij het versprin-
gen en 6.30 m bij het kogelsto-
ten) als op de 1000 meter. Jaar-
genoot Yanne Dorenbos eindig-
de vlak voor hem op de 1000 me-
ter in een snelle 3.40. (eerste).
Lisanne Schoonebeek (ook pupil 
A1) raffelde in de bijna tropische 
omstandigheden de 1000 me-
ter in een solorace af. Bovendien 
benaderde ze bij het verspringen 
het clubrecord op 8 centimeter: 
ze sprong zelf nooit verder dan 
de 4.31 m van afgelopen zater-

dag. Ook de 9,18 s op de 60 m 
betekende een ruim persoonlij-
ke record. Haar prestaties wa-
ren goed voor tweemaal goud in 
haar leeftijdscategorie. Evy Pep-
ping en Silke Ebels snoepten 
beiden veel secondes af van hun 
pr’s op de 1000 meter (4.30 res-
pectievelijk 4.35).
Ludo van Kruistum deed goede 
zaken bij het verspringen voor 
pupillen A2: hij kwam tot een 
PR van 4.06 m. Samen met de 
9,36 s op de 60 m kon hij daar-
door de zilveren medaille op-
halen. Paulien Verhaar noteer-
de vergelijkbare prestaties bij 
de meisjes (3.99 m bij ver, een 
pr van 20.51 bij balwerpen) en 
verdiende daarmee het brons. 
Maaike Bakker kwam het verst 
op de 1000 meter: zij werd vier-
de in 4.03.73, terwijl Aniek Twisk 
voor het eerst deze afstand liep 
en de klokken al na 4.06.37 liet 
stilstaan (zevende).  Voor de 
B-pupillen was er een eerste 
(wedstrijd)kennismaking met het 
hoogspringen en kogelstoten. 
Kasper Vrolijk reikte het hoogst 
bij het hoogspringen (1.00 m), 
Dex Baltus kwam  het verst met 
de 2 kilo-kogel (4.60 m), terwijl 
Dani Jonker een knappe 7.04 s 
liet noteren op de 40 m sprint. 
Hij was ook de snelste B-pupil 
van AVC op de 1000 meter met 
4.02.90 (vierde), kort daarop ge-
volgd door Martijn Hollenberg 
(4.08.11; zesde plaats). 
Binnenkort wordt duidelijk welke 
atleten zich door hun prestaties 
hebben geplaatst voor de regio-
finale van de pupillencompetitie 
die op 18 september in Amster-
dam wordt gehouden.

Derde jeugdviswedstrijd 
van HVC Castricum
Castricum - Bij het startsein 
voor de viswedstrijd van vrijdag 
18 juni, stond een straffe wind 
over de Trompvijver. Maar dat 
weerhield de 20 kinderen niet 
om te komen vissen. De vang-
sten waren goed met 109 gevan-
gen visjes. 
In de A-groep werd Denny Mee-
lis eerste met 24 stuks, gevolgd 
door Vincent van Weenen en 
Stan Juffermans met 5 vissen. 
In de B-groep was het Roy Hoek 
die met 17 vissen er met de be-
ker van door ging, op de tweede 
en derde plaats eindigden Jan 
van den Meer en Per Hof. Zoals 
altijd kreeg iedereen een prijs.
De volgende wedstrijd is op 2 ju-
li in het Stet, aan de Konings-
dam te Limmen. Er wordt van 
19.00 tot 20.30 uur gevist. Vanaf 
18.30 uur kunnen de plaatsnum-
mers (loting) worden afgehaald 
aan de waterkant. De wedstrijd 
is bestemd voor de jeugdleden 
van HVC. Er wordt gevist in twee 
leeftijdscategorieën: van 7 tot en 

met 10 jaar en van 11 tot en met 
14 jaar. 
De deelname is gratis. De deel-
nemers dienen een emmer mee 
te nemen om de gevangen vis-
jes tijdelijk in te bewaren.Info via 
0251-656400 of www.hsvcastri-
cum.nl.

Zondag motortocht
Akersloot - De Akerslootse Mo-
tor Club Bacchus nodigt alle en-
thousiaste motorrijders uit voor 
een leuke toertocht op de motor 
door het mooie Noord-Holland 
op zondag 4 juli. A.M.C. Bacchus 
is niet alleen een motortoerclub, 
maar vooral ook een gezellig-
heidsclub. De club heeft ruim 
100 leden, zowel uit Akersloot 

als uit de hele omgeving. Al-
le merken en types motoren zijn 
vertegenwoordigd. Op zondag 4 
juli organiseert Bacchus weer de 
Happy Sunday Toer. De toer is 
ongeveer 175 kilometer lang, en 
gaat door onze mooie provincie. 
Zoals we gewend zijn van deze 
welbekende tocht gaat dit langs 
mooi stekkies, over mooie weg-

Warm Wea 30+ toernooi bij TVC
Castricum - De resultaten van 
het 29ste open Wea 30+ toernooi 
van TV Castricum gaan weer de 
boeken in. Organisatoren Hans 
Eijkman en Liesbeth van Hoek 
kunnen met 183 deelnemers te-
rugkijken op een uiterst geslaag-
de week. 
Tijdens het toernooi, dat start-
te op zondag 20 juni, werden in 
ruim een week 180 partijen ge-
speeld in 20 onderdelen in de 
speelsterktes 4 tot en met 8. In 
zeven onderdelen werd in pou-
les gespeeld en voor de overige 

dertien gebeurde dat via afval-
schema’s. Naast de wedstrijden 
was het, vooral door het warme 
zomerweer, goed toeven op het 
grote terras en op en rond de 
tennisbanen. Ook kon het pu-
bliek genieten van een demon-
stratiepartij tussen twee talent-
volle jongens uit de omgeving 
of kon men zijn hart ophalen tij-
dens de feestavond of een uit-
voering van Afrikaanse trommel-
muziek.
De finalisten streden op zondag 
27 juni als vanouds voor de prij-

zen. Alle eerste en tweede prijs-
winnaars ontvingen na afloop 
een zonnebloem met waarde-
bon en de winnaars van de ver-
liezersronde kregen een fles toe-
passelijke Zuid-Afrikaanse wijn.

Zowel TVC-voorzitter Jos Verkleij 
als hoofdorganisator Hans Eijk-
man keken in hun dankwoord 
terug op een uitstekende toer-
nooiweek met 30% meer deel-
nemers. Daarom wordt nu al met 
veel vertrouwen naar de 30ste 
editie in 2011 uitgekeken.

De traditionele groepsfoto van de prijswinnaars van het Wea-toernooi.

getjes en met natuurlijk zat leuke 
terrasjes om even lekker de be-
nen te strekken. Ook niet leden 
zijn zondag zeer welkom. 
Inschrijven kan tussen 10.00 
en 12.00 uur in café ‘t Voorom, 
Kerklaan 20 in Akersloot. De 
route is via de GPS of de rou-
terol voor iedereen verkrijgbaar. 
Als er vraag naar is wordt be-
keken of er een voorrijder komt. 
Voor meer info zie www.amcba-
chus.nl.

Krommenie	 Ruimtevaartlaan	54a	 tel:	075-6285579
Limmen	 Hogeweg	159	 tel:	072-5051562
Uitgeest	 Middelweg	113	 tel:	0251-312426
Uitgeest	 Langebuurt	55	 tel:	0251-312342

BROOD EN SPELEN………
We	jubelen	mee	met	Oranje,	en	vieren	ook	nog	de	opening
van	onze	nieuwe	winkel…..

 Van woensdag tot woensdag:                       

Royale ONTBIJTKOEK   **assorti**
kies de lekkerste ! 
                                                                 

Dit weekend: 

ORANJE MARSEPEIN SNIT
da’s dubbel genieten……
Kijk in de winkel voor nog meer
Oranje aanbiedingen!

€ 2,50

nu € 7,50

  

nu E 7,50 !! 

E 2,50 !!

BROOD EN SPELEN………
We jubelen mee met Oranje, en vieren ook nog de opening
van onze nieuwe winkel…..

Van woensdag tot woensdag:                       

Royale ONTBIJTKOEK   **assorti**
kies de lekkerste !  
Dit weekend:                                                                  

ORANJE MARSEPEIN SNIT
da’s dubbel genieten……  
Kijk in de winkel voor nog meer 
Oranje aanbiedingen !! 
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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
30 juni 2010

Baggerwerk-
zaamheden
De volgende wateren worden de ko-
mende weken uitgebaggerd: Het wa-
ter tussen de Helmkade en Kastanjel-
aan; tussen de Anna Paulownastraat 
en de Anna vaan Burenstraat; tussen 
de Juliana van Stolbergstraat en de Jan 
van Nassaustraat; tussen de Hendrik 
Casimirstraat en de Willlem Alexan-
dersingel; Langs de Soomerwegh, in 
het Willem de Rijkepark.

Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren wordt op de parkeerplaats 
nabij Geesterhage een ruimte ingericht 
voor materialen.

WWW.CASTRICUM.NL

Buitenlandse vakantie? Denk 
aan reisadvies en vaccinatie!
Het vakantieseizoen is weer begonnen. Bent u al bezig met de voorbereidingen van 
een reis naar het buitenland? Dan is het raadzaam u van tevoren te laten adviseren 
over ziekten die u kunt oplopen. Zo nodig kunt u zich laten vaccineren. Op diverse 
plaatsen in de buurt bieden organisaties zoals de GGD reisadviezen en vaccinaties 
aan. Wij raden u aan daarvan  gebruik te maken. 

Cultuurprofilering centraal in 
brainstormsessie op 30 juni
Welke kansen zijn er binnen de gemeente 
om cultuur te verbinden aan toerisme, 
ondernemers en het bedrijfsleven? Deze 
vraag staat centraal tijdens de tweede 
brainstormsessie die input moet gaan 
leveren voor de nieuwe Cultuurnota. De 
sessie wordt gehouden op woensdag 
30 juni vanaf 19.30 uur in het pand 
van Biesterbos Groep, Rijksweg 100, 
Limmen.
De sessie valt uiteen in drie delen: de 
verbinding tussen cultuur en toerisme 
(aanhakend op het thema Heerlijkheid 

Castricum), de aantrekkelijkheid van 
Castricum voor kunstenaars, oftewel 
Castricum als mogelijke culturele 
broedplaats, en tot slot de samenwerking 
met het bedrijfsleven: innovatie door 
creativiteit. 

Wilt u hierover meepraten, meldt u zich 
dan aan bij margriettalsma@castricum.nl. 
U kunt op 24 augustus nog deelnemen 
aan de laatste brainstormsessie, die gaat 
over Cultuurparticipatie en –educatie. 
Op de website leest u er meer over.

3600 wandelaars door gemeente
In het kader van de Plus Wandel4daagse 
Alkmaar trokken 3600 wandelaars op 19 
juni jl. door de gemeente Castricum. Zij 
legden die dag de 25km-route af, die 
ook door Limmen en Akersloot voerde. 
De stempel-, rust- en pleisterplaats De 
Burgerij trok veel pauzerende wandelaars 
voor een kopje koffie en taart. Café 
Bar De Lantaarn stelde zijn terras ter 
beschikking aan de wandelaars en de 
familie Van der Steen in Limmen zorgde 
voor gezellige draaiorgelmuziek.

De wandelroutes van 7,5 tot 45km 
lieten de wandelaars in vier dagen 
tijd kennismaken met een diversiteit 

aan landschappen: duinen, strand, 
bos en polders. De wandelvierdaagse, 
georganiseerd door Le Champion, 
is landelijk het grootste meerdaagse 
wandelevenement na de Vierdaagse van 
Nijmegen. Het evenement bevordert 
het bewegen en laat een groot aantal 
bezoekers kennismaken met onze 
prachtige, afwisselende omgeving. Het 
evenement sluit aan bij de Kwaliteitsimpuls 
Economie Castricum. De ambitie van de 
gemeente is om ondernemend, vitaal 
en uitnodigend te zijn in een groene en 
duurzame omgeving. De Wandel4daagse 
past daar goed in. Meer informatie: www.
pluswandel4daagsealkmaar.nl

Vergaderingen 
Commissie Be-
zwaarschriften
De kamer II van de Commissie 
Bezwaarschriften Castricum houdt een 
hoorzitting op woensdag 7 juli 2010 
vanaf 19.30 uur in de gemeentelijke 
locatie in Limmen.
De kamer I van de commissie vergadert 
op donderdag 8 juli 2010 vanaf 19.30 
uur in de gemeentelijke locatie Clusius 
College. De agenda’s van beide 
bijeenkomsten leest u op de website 
www.castricum.nl > Actueel > Kalender 
> Bestuurlijke kalender.

Gemeente in 
strijd voor 
‘Sportgemeente 
van het jaar 
2010’
De gemeente Castricum wil graag in 
aanmerking komen voor de nominatie 
van Sportgemeente van het jaar 2010. 
Dit jaar wordt voor de vijfde keer de 
titelstrijd ‘Sportgemeente van het Jaar’ 
georganiseerd door Vereniging Sport 
en Gemeenten, NOC*NSF en VNG. De 
gemeentelijke inzending is inmiddels de 
deur uit. De nominaties worden begin 
september bekendgemaakt.



Agenda
Raadsplein
1 juli 2010

Raadscaroussel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 20:15 Bestemmingsplan Jongeren Ontmoetingsplek Gerbrandsven te Castricum
19:30 - 20:00 Bespreking diverse moties

Motie De Vrijelijst wijziging APV inzake losloopgebied voor honden
B. Motie De Vrijelijst inzake verplaatsing NS-station

20:00-20:30 Diverse technische onderwerpen*

A. Beslissing op bezwaar van dhr Zonneveld
inzake opleggen WVG op perceel in Zandzoom 
B. Aanwijzing afgevaardigden in verbonden partijen
C. Verslagen en besluitenlijsten d.d. 24 juni en 1 juli 2010
D. Lijst van ingekomen stukken
E. Lijst ter inzage gelegde informatie
F. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college
20:15 - 20:45 Bestemmingsplan Oude Haarlemmerweg 46 te Castricum

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op 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 kunnen met de gehandicaptenparkeerkaart parke-
ren op de bezoekersparkeerplaatsen van het politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

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 
verzoeken ontvangen:
210610	 Roelat 38 in Limmen
	 Het uitbreiden van de woning
230610 	 Oude Haarlemmerweg 12 in Castricum

Het bouwen van een woning
240610	 Bartokstraat 21 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Prins Mauritsstraat 34 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Breedeweg 55 in Castricum

Het plaatsen van een bijgebouw incl. kelder
	 Prinses Irenestraat 30 in Castricum

Het plaatsen van een schuur/berging
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

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

Bouwvergunningen met ontheffing
210610	 Middenweg 47 in Limmen

Het plaatsen van een schuur met veranda
	 Heemstederweg 2 in Castricum

Het bouwen van een schuur

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-

sluit, 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 beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
beroepschrift moeten 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 ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie 
ervan);

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

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht 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 be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
180610	 Schulpstet 32 in Bakkum

Het vergroten van het bedrijfsgebouw
230610	 Voorweide 17 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Westerweg 88 in Limmen

Het vergroten van de dakkapel

240610	 Bartokstraat 21 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Prins Mauritsstraat 34 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

250610	 Van Oldenbarneveldweg 11 in Bakkum
Het wijzigen van de dakconstructie

	 Nuhout van der Veenstraat 16 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de 
verdieping

Sloopvergunningen
230610	 Rijksweg 1 in Limmen

Het slopen van diversen panden

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten 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 gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 
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.

regionAAl Jongerenloket 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum hebben op 9 juni 2010 besloten deel te nemen 
aan het Regionaal Jongerenloket voor de duur van een 
jaar met de intentie om ook in het tweede jaar deel te 
nemen.

Bezwaar en meer informatie
Binnen zes weken na de dag van publicatie van dit be-
sluit kunnen belanghebbenden schriftelijk een gemoti-

Agenda
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1 juli 2010

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
17:00 1. Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda
3.  Voorjaarsnota 2010

17:00 - 18:00 a. Algemene beschouwing raad 
(maximaal 6 minuten per fractie)

18:00 - 18:45 Pauze

18:45 - 23:00 b. debat
c. Bespreking moties

Evt moties kunnen worden toegelicht
23:00 4. Besluitvorming

A Jaarrekening 2009 
B 1e bestuursrapportage 2010
C Voorjaarsnota 2010
D Bestemmingsplan Boekel 23 te Akersloot
E 13e wijziging Bouwverordening ivm 
   inwerkingtreding WABO

5. Sluiting

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden behan-
deld. Op 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 Cas-
tricum. Gehandicapte bezoekers kunnen met de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op 
de bezoekersparkeerplaatsen van het politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

WMO-journaal 1 juli op Radio Castricum 105

u heeft zorg nodig, maar hoe 
regelt u dat? 
Heeft u zorg nodig? Welke zorg heeft u 
nodig? Of heeft u hulp nodig? En als u 
weet wat u nodig hebt, bij wie moet u 
dan zijn? Zeker door de veranderingen in 
de AWBZ is het vaak lastig om te weten 
waar u voor welke hulp terecht kunt. 
Op 1 juli wordt in het WMO-journaal 

op Radio Castricum 105 live over dit 
onderwerp gesproken. In een interview 
met medewerkers van het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg) zal er met name 
aandacht zijn voor het verschil tussen 
AWBZ en Wmo en wat het CIZ voor u 
kan betekenen.

De uitzending is op 1 juli te beluisteren 
tussen 19:00 en 20:00 uur. De uitzending 
wordt herhaald op zondag 4, 11, 18 
en 25 juli van 8:00 tot 9:00 uur, en op 
woensdag 7, 14, 21, en 28 juli van 18:00 
tot 19:00 uur. Radio Castricum is via de 
ether te beluisteren op 105 FM, via de 

kabel 104.5 FM (Castricum en Bakkum) 
en 89.0 (Limmen en de Woude). U kunt 
de uitzending ook live volgen via internet: 
www.castricum105.nl > button ‘Live’.
Lees meer over het onderwerp op de 
website (Actueel > Meer nieuws..) 



veerd bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet wor-
den gericht aan: College van B&W, Postbus 1301, 1900 
BH Castricum.
De verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage 
bij de informatiebalie in de gemeentelijke locatie te Lim-
men (Zonnedauw 4) gedurende openingstijden. Inlich-
tingen hierover kunt u krijgen bij mw. M. de Graaf, tel. 
(0251) 66 12 35. 

Wet Milieubeheer 
Vanaf 1 juli 2010 ligt ter inzage de definitieve beschik-
king voor de ambtshalve wijziging van:
Tuinbouwbedrijf Brakenhoff, Beverwijkerstraatweg 152 
te Castricum

Besluit
De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking.

Beroep

Beroep wordt alleen nog toegekend aan belangheb-
benden in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuurs-
recht (Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een 
beschikking betrokken is. Tegen deze beschikking kan 
beroep worden ingesteld door de aanvrager, betrokken 
adviseurs, degenen die eerder in de procedure tegen 
de ontwerpbeschikking zienswijzen hebben ingebracht, 
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de 
eventueel aangebrachte wijziging in de beschikking ten 
opzichte van het ontwerp ervan en belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen de beschikking. 
Gedurende zes weken kan beroep/voorlopige voorzie-
ning worden ingesteld tegen deze beschikking bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag. 
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend be-
lang een verzoek doen om schorsing van de beschikking 
dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor-

den gericht aan de Voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet na 
de terinzagelegging van kracht worden. De beschikking 
wordt pas van kracht nadat op voornoemd verzoek door 
de Raad van State is beslist. Aan het griffierecht, zowel 
voor een beroep als voor een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen geduren-
de zes weken, van 1 juli tot en met 12 augustus 2010 ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening, team Bouwen, 
Wonen en Bedrijven, Zonnedauw 4, 1906 HA te Lim-
men, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur, uitsluitend 
op afspraak: tel. (0251) 661 122.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer A. Rijvordt, tel. 
(072) 548 84 67.

Zomerdijken-expositie in 
Bakkumse bollenschuur
Bakkum - Dit jaar is het honderd 
jaar geleden dat Piet en Marie 
Zomerdijk van de Heereweg in 
Bakkum Noord werden geboren. 
Mede in dat kader organiseren 
hun kinderen op zaterdag 31 juli 
en zondag 1 augustus een expo-
sitie van kunstwerken in de bol-
lenschuur van oudste zoon Piet 
Zomerdijk aan de Heereweg 91 
in Bakkum Noord.
Met name de dochters van Piet 
en Marie blijken namelijk over  
sterke creatieve gaven te be-
schikken. Zij beeldhouwen en/

of schilderen al vele jaren. Wel-
iswaar niet beroepsmatig, maar 
toch alleszins de moeite waard.
Dochter Pim maakt al zo’n vijf-
tien jaar beelden in brons en 
aluminium cement, waarmee zij 
regelmatig naar buiten treedt in 
beelden tuinen en bijvoorbeeld 
ook op de kunsttiendaagse van 
Bergen. Nelly beeldhouwt ook, 
maar schildert daarnaast vooral. 
Evenals Gerda en oudste dochter 
Ali. Zoon Herman hakt in steen 
en boetseert in klei. Kleindochter 
Marit (van Ali) heeft de creativi-

teit geërfd en maakt beelden.Ter 
gelegenheid van de honderd-
ste geboortedag van hun ouders 
werd het idee geboren om eens 
gezamenlijk met de kunstuitin-
gen naar buiten te treden.
Broer Piet, die het bollenbedrijf 
van zijn vader overnam, stelde 
spontaan zijn bollenschuur aan 
de Heereweg beschikbaar.
Omdat er ook creatieve aange-
trouwden in de familie zijn, die 
hun werk tentoonstellen, zul-
len er eind juli in totaal wel zo’n 
50 beelden en 30 schilderijen te 
zien zijn. De grote vraag is nog 
altijd waar deze creatieve ader 
van de kinderen Zomerdijk zijn 
oorsprong vindt. Vanuit de fami-
lieoverlevering zijn geen schil-
ders, beeldhouwers of andere 
‘kunstenaars’ bekend. Toch ligt 
het wel voor de hand te veron-
derstellen, dat deze creativiteit 
bij zoveel naaste familieleden 
een genetische oorsprong heeft.
Op de expositie eind juli is er ook 
een stamboom van de familie Zo-
merdijk te zien, zijn er oude fami-
liefoto’s te bezichtigen en showt  
Piet zijn (oude) trekkers en het 
een en ander, dat met zijn grote 
hobbyuilen te maken heeft.
Parkeren kan op het eigen erf 
(inrijden tegenover de jeugdher-
berg Stayokay).
De openingstijd van deze bijzon-
dere Zomerdijken expositie is op 
beide dagen in het weekend van 
11.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli

Summertime bij 
glazuur aardewerk
Akersloot - Het buitenseizoen is 
volop begonnen, koken en eten 
doet men de laatste dagen lek-
ker in de tuin. Vrijdag 2 en za-
terdag 3 juli geeft glazuur aarde-
werk in Akersloot aantrekkelijke 
korting op prachtige vierkante 
borden van Jars Céramistes en 
kleurige Deense designglazen 
(zolang de voorraad strekt) voor 
binnen én buiten.

Natuurlijk kan men bij glazuur 
aardewerk ook terecht voor bij-
zonder en origineel aardewerk, 
voor in de keuken en op de 
(tuin)tafel. 
Het adres: Julianaweg 71-a, 
Akersloot. Elke vrijdagmiddag 
open van 13.30 tot 18.00 uur, EX-
TRA open op zaterdag 3 juli van 
12.30 tot 16.30) uur. Of kijk op 
www.glazuur.com.

Foto: Jars Céramistes.

Expositie in het Oude Theehuys
Castricum - De zomerexpo-
sitie van Het Oude Theehuys 
toont beeldhouwwerk van Hel-
een Hoek en plein air schilde-
rijen van Simon Borst. Heleen 
legt zich toe op het vervaardi-
gen van beelden van klei zowel 
organisch, abstract als figura-
tief vormgegeven. Heleen heeft 
in mei op uitnodiging gastlessen 
gegeven op het Instito Cerámica 
Avellaneda (keramiekinstituut) 
in Buenos Aires, Argentinië.
Ook Simon Borst (1961) was in 
mei in het buitenland: in Israël 
was hij onderdeel van het the-
ma ‘Nature, a global source of 
inspiration’ met een expositie 
in Levendel Bloch Gallery in het Een beeld van Heleen Hoek.

kunstenaarsdorp Ein Hod. Borst 
richtte zich na een beeldhouw-
opleiding op tekenen en schilde-
ren. Gaandeweg is het plein-air 
schilderen zich gaan ontwikke-
len, wat wil zeggen dat hij in de 
open lucht schildert wat hij daar 
tegenkomt. Simon zal tijdens de 
expositieperiode ook af en toe bij 
Het Oude Theehuys schilderend 
aanwezig zijn.
De beelden van Heleen Hoek en 
de schilderijen van Simon Borst 
zijn van 30 juni tot en met 29 au-
gustus te zien in Het Oude Thee-
huys op het terrein van Dijk en 
Duin in Bakkum. Openingstijden: 
woensdag t/m zondag, van 11.00 
tot 17.00 uur. 


