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Expositie, lezing en rond-
leiding Fort aan Den Ham 
Uitgeest – Zondag 24 april is er 
een open dag bij Fort aan Den 
Ham. Vele vrijwilligers zijn afge-
lopen winter bezig geweest het 
fort op te knappen. Er is gewerkt 
aan de exposities WO-2, Neder-
lands-Indië, ’45-’50 en oude mi-
litaire radio-apparatuur. Ook 
het ‘moderne’ soldatenleven en 
dienstplicht wordt zichtbaar ge-

maakt. Om 13.00 uur is er een le-
zing over de Stelling in de film-
zaal met als onderwerp ‘Gehei-
me objecten buiten de forten’. 
Voor wie dat wil is er ieder uur 
een rondleiding. Het fort is ge-
legen aan het spoor en de N203 
tegenover de Krokodil tussen 
Krommenie en Uitgeest en is 
open tussen 11.00 en 16.00 uur. Spetteren en spartelen

Uitgeest - Het was de 27e editie 
en het programma overtrof alle 
eerdere edities; de watersport-
dag die zondag plaatsvond was 
in een woord geweldig. Dank-
zij het afwisselende programma 
kwamen duizenden belangstel-
lenden naar het Uitgeestermeer 
en omgeving om te genieten. 
Er was een geweldige demon-
stratie van de Marine, kinde-
ren konden lopen over water, er 
waren rondvaarten met diver-
se soorten boten en mooie op-
tredens. De zeemansmarkt met 
bijna 150 kramen trok veel be-
kijks, er waren workshops en 
een tweedehands botenbeurs. 
De brandweer was er, duikers, 
kanovaarders, de reddingsbriga-
de, de waterscouting, reddings-
honden en modelbootjes. En na-
tuurlijk werd er gezeild, gesurft  
en gewaterskied. Burgemees-
ter Baltus verrichtte de officiële 
openingvan deze geslaagde dag.
(Foto: Leo Tillmans). 

Snelheid en alcohol
Uitgeest - De politie heeft op 15 
april in de avonduren 48 auto-
mobilisten bekeurd omdat zij op 
de N203 te hard hadden gere-
den. De politie controleert regel-
matig de snelheid van bestuur-
ders op de N203, omdat hier 
veel verkeersongevallen met let-
sel plaatsvinden, juist omdát er 

te hard word gereden. Donder-
dagavond heeft er een alcohol-
controle plaatsgevonden langs 
de Provincialeweg. Hierbij wer-
den in totaal 53 weggebruikers 
gecontroleerd met een blaastest. 
Drie personen bleken meer te 
hebben gedronken dan toege-
staan. Zij zijn aangehouden. 

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

ZATERDAG 23 APRIL

Paaskip nestelt zich
op luifel Roset

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
garagedeuren

HaarleM

KagershoeK

nee!
www.progressief-uitgeest.nl
Info: 



pagina 2 20 april 2011

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.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Annette Visser
mobiel 06-45733293
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Franse camping steunt 
team CAL d’HuZes
Castricum - Na 15 jaar dromen 
van een leven in Frankrijk nemen 
Don en Monique Verhoeff in 
2004 de beslissing om hun be-
staan in Tilburg achter hun te la-
ten en samen met hun kinderen 
een nieuwe bestemming in hun 
leven te gaan zoeken in de Avey-
ron. De kinderen waren 6 (Lotte 
en Lieke) en bijna 5 (Gijs). Hun 
grote droom was een camping 
in Frankrijk maar die konden ze 
in 2004-2005 niet vinden en toen 
liepen ze tegen het mooie huis 
in de Aveyron aan. “Het runnen 
van een Chambres d’Hôtes von-
den we leuk dus toen zijn we 
daar voor gedaan”, vertelt Moni-
que enthousiast. Maar toen ze in 
2006 de minicamping erbij open-
den, wisten ze beiden dat hun 
hart toch bij de camping lag. Na 
lang wikken en wegen besloten 
ze de boel weer te koop te zetten 
en te vertrekken naar de Drôme.  
Nog voordat het huis in zuidwest 
Frankrijk verkocht was zijn ze er 
al gaan wonen. Er was zelfs nog 
geen uitspraak van de gemeen-
te over wie van de 18 gegadig-
den Camping les Chapelains in 
Saillans mocht aankopen, maar 
zij wisten zeker dat ze daar wil-
den wonen. Op 23 april gaat het 
nieuwe seizoen van start en de 
reserveringen stromen al gerui-
me tijd binnen. Veel mensen ko-
men dit jaar terug omdat ze ge-
vallen zijn voor de prachtige om-
geving, de rust en de gemoede-
lijke sfeer op de camping.
Via de moderne communica-
tiemiddelen hoorde Monique in 
2009 over de behandeling die 
gestart moest gaan worden bij 
Luca, de dochter van de CAL 
d’HuZes deelnemers Jack en 
Nicole de Jong, in verband met 
de hersentumor die bij haar was 

geconstateerd. Nicole is een 
oud klasgenoot van Monique en 
via Hyves zijn zij na jaren weer 
met elkaar in contact gekomen. 
Dankzij Hyves kon Monique nu 
toch goed op de hoogte blijven 
van hoe het Nicole haar dochter 
verging in haar 1,5 jaar durende 
strijd tegen deze ziekte.
Don en Monique waren gelijk 
enthousiast toen zij benaderd 
werden door Nicole de Jong om 
hen te steunen bij de strijd om 
kanker van een dodelijke naar 
een chronische ziekte te laten 
evolueren. Ook zij hopen dat de 
strijd ooit gewonnen kan wor-
den tegen kanker. “Het initiatief 
is fantastisch en daarom steu-
nen wij team CAL d’HuZes met 
overtuiging”. Aangezien de cam-
ping op ongeveer een uur af-
stand ligt van de Alpe d’Huez 
komen zij samen met hun kinde-
ren op 9 juni tijdens de koersdag 
de deelnemers van team CAL 
d’HuZes aanmoedigen. Naast 
deze mooie steun, bieden zij nog 
iets anders moois aan. De cam-
pingeigenaren gunnen gezinnen 
met een zieke ouder of een ziek 
kind ook een vakantieweekje om 
er even tussenuit te zijn en even 
niet herinnerd te worden aan 
het ziek zijn. Daarom bieden zij 
aan dat mensen met een gezins-
lid met kanker in voor- en nasei-
zoen 50% korting krijgen op de 
huur van een drômehuisje. In 
het dorp waar de camping ligt 
zijn zes wijkverpleegkundigen 
die kunnen worden ingescha-
keld en twee huisartsen. Valen-
ce is 40 minuten rijden en heeft 
een groot ziekenhuis en Lyon ligt 
op twee uur afstand, dus medi-
sche zorg is in de buurt aanwe-
zig. Voor meer informatie: www.
chapelains.fr..

Gevonden:
Breedeweg Castricum: groe-
ne agapornis met rode snavel. 
Laan van Albertshoeve Castri-
cum: rode kat, witte borst, vier 
witte kniekousen en rood band-

je met belletje. Heerenweg Bak-
kum, omgeving Antonius: zwart/
wit katje, kop als Felix, wit band-
je. Uitgeesterweg, richting Lim-
men, oud donkergrijs poesje, 
doof en blind.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Gezocht: 
Paasei in 
Castricum
 xmsnet.nl/castricum
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The Chief zondag live in 
De Vriendschap Akersloot 
Akersloot - The Chief, Henk 
Haanraads, treedt zondag 24 
april, eerste paasdag, live op in 
café De Vriendschap. Deze zan-
ger en gitaarvirtuoos is sinds 
enkele jaren op de solotoer. Hij 
brengt een zeer uitgebreid re-
pertoire dat varieert van The 
Beatles tot Bryan Adams en Ry 
Cooder tot The Kinks. The Chief 

Memphis in De Lantaarn
Limmen - Inmiddels is het tra-
ditie dat Memphis  eerste paas-
dag in café de Lantaarn speelt. 
Memphis is in de jaren 70 ont-
staan als een coverband van de 
Rolling Stones. Ze spelen muziek 
van de jaren 60 en 70 aangevuld 
met hedendaagse muziek. Hier-
door ontstaat een mix van Beat-
les, REM, U2, Rolling Stones, 
Queen en Robbie Williams.
Memphis is één van de meest 
gevraagde coverbands in de 
Noord-Hollandse zalencircuit. 
Zaal open om 20.00 uur en de 
entree is gratis.

Programma 21 april t/m 27 april 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag, zaterdag & zondag 21.00 uur 
“Limitless”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Alle Tijd”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag 18.30 & 21.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
dinsdag 14.00 uur 

“The King’s Speech”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“The Kids are Allright (CF)”
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur

woensdag 16.00 uur 
“HOP”

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag, zondag 

& maandag 13.45 & 16.00 uur 
woensdag 13.45 & 16.00 uur 

“Rio (NL) 3D”
zaterdag, zondag & maandag  13.45 uur 

woensdag 13.45 uur 
“Winnie the Pooh (NL)”

Actiethriller Limitless
Bradley Cooper en Robert De Ni-
ro spelen in Limitless; een actie-
thriller over een onsuccesvol-
le schrijver die gebruik maakt 
van een experimenteel medicijn 
dat hem in staat stelt 100 pro-
cent gebruik te maken van zijn 

geest. Als man evolueert hij naar 
de perfecte versie van zichzelf, 
maar zijn verkregen vaardighe-
den worden al snel opgemerkt 
door schimmige figuren die zijn 
nieuwe leven bedreigen en on-
der druk zetten.

Rio in 3D
Blu is een tamme Macaw pape-
gaai die nog nooit geleerd heeft 
om te vliegen. Hij woont samen 
met zijn baasje, Linda, in het 
koude Minnesota, waar hij ge-
niet van zijn comfortabele leven-
tje. Hij is tenslotte de laatste van 
zijn soort, althans dat denkt hij. 

In het exotische Rio woont Je-
wel, zijn vrouwelijke tegenpool. 
Samen met Linda besluit hij zijn 
vleugels te spreiden en af te rei-
zen naar de andere kant van de 
wereld om haar te ontmoeten. 
Met Jewel en zijn nieuwe bijde-
hante stadsvriendjes beleeft hij 
het grootste avontuur van zijn le-
ven.

Jazz in Bakkum
Jan Molenaar Big Band 
sluit 21e jaargang af
Bakkum - Op zondag 24 april is 
de laatste editie van Jazz in Bak-
kum van dit seizoen. De Jan Mo-
lenaar Big Band komt naar Bak-
kum. De filosofie achter dit or-
kest is simpel: “Wij musiceren 
niet alleen voor ons eigen ge-
noegen, maar vooral ook voor 
een dankbaar publiek.”. De leider 
van het orkest, Jan Molenaar, 
eist het uiterste van zijn muzi-
kanten; de arrangementen zijn 

van topkwaliteit .en niet eenvou-
dig uitvoerbaar. 

Voor deze editie is zanger Niels 
van de Gullik als gastsolist uit-
genodigd om het Ramses Shaf-
fy-repertoire ‘jazzy’ ten gehore te 
brengen. Het 22e seizoen Jazz in 
Bakkum gaat na de zomerstop 
op zondag 24 september weer 
van start. Aanvang 16.00 uur en 
de toegang is vrij.

Saxofoonkwartet Arti Shock 
speelt in het Oude Theehuys
Bakkum - Zaterdag 23 april 
treedt saxofoonkwartet Arti 
Shock uit  Hoofddorp op in Het 
Oude Theehuys. Het kwartet be-
staat in de huidige vorm drie 
jaar, al moet vermeld worden dat 
ze voor dit optreden een jong ta-
lent hebben weten aan te trek-
ken in de persoon van Steven de 
Vries op altsaxofoon. 
Het repertoire is afwisselend te 
noemen: jazzstandards, stukken 
uit The Great American Song-
book, latin, tekenfilmmuziek en 
tango’s van Astor Piazolla. Het 
kwartet wordt gecoached  door 
Willem van Merwijk die ook voor 
het kwartet arrangeert en zij zul-
len van hem enkele uitvoeringen 
ten gehore brengen. Bijzonder 
aan dit optreden is de bijdrage 
van Marianne Huiberts. De be-
kende tenorsaxofoniste uit Bak-
kum begeleidt deze middag het 
kwartet ritmisch op cajon.
Het kwartet bestaat uit: Axel 
van Luijk sopraan- en altsaxo-

foon, Steven de Vries altsaxo-
foon, Kristel Knebel tenorsaxo-
foon en Huibert Geesink  bari-
tonsaxofoon. Het optreden be-
gint om 15.00 uur.

heeft een zeer grote schare fans 
en zijn optredens zijn voor hen 
regelrechte feestavonden; goe-
de live-muziek uitgevoerd door 
een van de betere muzikanten 
van Nederland. 
Niets voor niets stond hij enke-
le maanden geleden in de finale 
van de grote muziekprijs van Ne-
derland. Aanvang 21.00 uur.

Uitgeest - IVN Afdeling Midden 
Kennemerland huldigde dins-
dag  tijdens de algemene leden-
vergadering drie trouwe leden. 
Paul Bosch, 40 jaar lid, Henk van 
Bourgonje, 25 jaar lid en Huub 
Veerkamp uit Uitgeest, 25 jaar 
lid. Hij is zeer actief op het ge-
bied van amfibieën en reptielen. 
Huub heeft er onder andere voor 
gezorgd dat er zowel in Velsen, 
als in Castricum paddentunnels 
zijn gemaakt. 

Trouwe leden Vind een 
HD LED TV

In het centrum van Castricum  
heeft XMS 50 speciale  
eieren verstopt

 xmsnet.nl/castricum
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Monument voor omgekomen Castricumse Joden

Castricum - “Burgemeester A. 
Emmens-Knol wil zich sterk ma-
ken voor de oprichting van een 
monument ter nagedachtenis 
aan de omgekomen Castricumse 
Joden. Dit zou geplaatst kunnen 
worden op de Overtoom tegen-
over Dorpshuis De Kern.” Aan 
het woord is Ton de Groot, die 
een jaar lang onderzoek deed 
naar onbekende omgekomen 
Joodse inwoners. Woensdag 

over loopgraven en kraters naar 
de Canadezen. Ze wisten de Ca-
nadese commandant te bereiken 
en legden hem uit, dat hij een 
psychiatrisch ziekenhuis aan het 
beschieten was in plaats van een 
Duitse militaire basis. Toen werd 
het afschieten van de mortieren 
gestaakt.” 
 
Ook Cecile aan de Stegge, 
schrijfster van een proefschrift 
over psychiatrische verpleeg-
kunde, sprak de hoop uit dat er 
besloten zal worden een straat 
of park te vernoemen naar Ten 
Raa en Nonnekes. “Voor Neder-
landse artsen en verpleegkundi-
gen die deze mensen niet wis-
ten te beschermen was dit een 
trauma en daarom rust er ook 
een taboe op. Het zou goed zijn 
als een plaats als Castricum, die 
zo verbonden is met een grote 
psychiatrische inrichting, dit ta-
boe kan doorbreken door een 
monument voor Joodse patiën-
ten op te richten. Het is noodza-
kelijk dat er geschiedenis wordt 
geschreven over de lotgevallen 
van de psychiatrie in de oorlog. 

Een Castricums monument met 
daarop de namen van de om-
gekomen Joodse patiënten zal 
daartoe bijdragen, net zoals een 
straat of park met de namen van 
Ten Raa en Nonnekes.” Na de le-
zing en boekpresentatie werden 
er naar Joods gebruik de 31 na-
men opgelezen en 31 steentjes 
achtergelaten en werd het Kad-
diesj-gebed gebeden. Burge-
meester Emmens-Knol, eerder 
burgemeester van Westerbork, 
was onder de indruk. “We heb-
ben mensen zoals u nodig om al-
le naamlozen een naam en ge-
zicht te geven. Zolang mensen 
genoemd worden, blijven men-
sen leven.” Het boekje ‘De in 
Castricum ingeschreven Joden 
die omkwamen in 1940-1945’ is 
verkrijgbaar in Het Oude Raad-
huis op de Dorpsstraat. Ton wil 
graag nog worden geïnformeerd 
over de onbekende omgekomen 
Joodse inwoner van Castricum 
die hij mogelijk heeft gemist in 
zijn onderzoek. Informatie naar 
Overtoom 27 in Castricum, tel: 
0251-656528. (Foto: Edwin Ka-
pitein).

Drukletters als inspiratiebron voor grafiek

Typografiek van Dick 
Berendes, nu in Sopit 
Castricum - “Als je tientallen 
jaren in het grafische vak bezig 
bent, zijn de letters van het alfa-
bet je vrienden geworden en ze 
hebben alle zesentwintig een ei-
gen uniek karakter waar je mee 
kunt spelen.” Naast zijn dage-
lijks werk is Dick Berendsen al-
tijd bezig met vrij grafisch werk 
in zijn atelier met twee boek-
drukpersen, loden en houten let-
ters en ander drukmateriaal. “Als 

kunstenaar heb je de opdracht 
je steeds te vernieuwen en naar 
nieuwe mogelijkheden te zoe-
ken. Daarom is ook de computer 
ontdekt en heeft naast de druk-
pers ook de digitale techniek zijn 
mogelijkheden bewezen.” Daar 
maakt hij dankbaar gebruik van. 
Door de (litho)grafische kennis 
is de kwaliteit van zijn werk hoog 
te noemen en dat moet ook, als 
je creatief volledige vrijheid van 

handelen wilt hebben. Samen 
met de letters is ook de natuur 
een belangrijke inspiratiebron. 
Soms zijn wel twintig drukgan-
gen nodig om het beoogde re-
sultaat te verkrijgen. “En wie van 
gedichten houdt, heeft affiniteit 
met dit werk want typografieken 
zijn eigenlijk beeldende gedich-
ten!” Zijn nieuwste werk is nu bij 
galerie en grafisch atelier Sopit 
te zien van 24 april tot en met 19 

juni, zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Anna Paulow-

nastraat 22 Castricum. Kijk ook 
op www.sopit.nl. 

Castricum - Alle onderne-
mers die willen meepraten over 
de toekomst van ondernemend 
Castricum en bijdragen aan een 
nieuwe structuur en een gezond 
economisch klimaat, worden  
gevraagd zich aan te melden 
voor een speciale bijeenkomst. 

Dinsdag vond de eerste ontmoe-
ting plaats, de volgende is op 
woensdag 27 april. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. De bijeen-
komst wordt gehouden bij Tromp 
Medical aan de Oude Haarlem-
merweg 75 in Castricum. Aan-
vang 20.00 uur.

Aanmelden kan via marvollers@
online.nl. 

Ondernemers 
komen bijeen 

gaf hij twee lezingen in het Ou-
de Raadhuis over zijn zoektocht. 
Hij presenteerde bovendien zijn 
boekwerkje getiteld ‘De in Cas-
tricum ingeschreven Joden die 
omkwamen in 1940-1945’.  
Eenendertig namen van in Cas-
tricum ingeschreven Joden, die 
omkwamen in de periode 1940-
1945, werden woensdag door 
Ton de Groot voorgelezen. De 
burgemeester ontving de na-

menlijst met een korte geschied-
schrijving. De Groot sprak de 
wens uit een monument voor de 
omgekomen Joden te realiseren. 
Hij wil bovendien dat dokter Ma-
rius ten Raa en broeder Johan-
nes Nonnekes, die met gevaar 
voor eigen leven ruim 1.000 psy-
chiatrische patiënten wisten te 
redden, postuum herdacht zul-
len worden. 
 
Ten Raa en Nonnekes waren 
werkzaam op Duin en Bosch en 
evacueerden met 195 patiën-
ten naar Groot Graffel in Warns-
veld. Ton: “De oprukkende Ca-
nadese troepenmacht was bij 
de bevrijding begin april 1945 er 
van overtuigd dat Groot Graffel 
een Duitse militaire basis was. 
De Canadezen hadden de op-
dracht de ‘militaire vesting’ met 
de grond gelijk te maken. De 
aanval begon met inzet van zo-
wel geschut- als mitrailleurvuur, 
waarbij er vijf patiënten van Duin 
en Bosch gedood werden. Toen 
grepen Ten Raa en Nonnekes 
in. Zij liepen in witte doktersjas 
met een lantaarn en witte vlag, 

Linnaeushof, Europa’s 
grootste speeltuin
Regio - Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Hier spelen 
kinderen nog echt. De ruim drie-
honderdvijftig speeltoestellen en 
attracties bieden kinderen de 
mogelijkheid om actief te spelen, 
waarbij het gebruik van de ei-
gen energie en de eigen fantasie 
voorop staan. Kabelbanen, tram-
poline- en luchtkussencentrum, 
waterfietsen, motorskelters, fun-
ny-wheels, hobbelfietsen, mini-
golfbanen en een superglijbaan; 
het is er allemaal. Spectaculair is 
het elf meter hoge Piratennest 
en het Pioniersdorp is een feest 
om in te spelen. Waterspeeltuin 
“De Oase” biedt een gigantisch 

waterspektakel waar jong en 
oud kunnen genieten van spe-
len met water. Deze grote vari-
eteit aan speeltoestellen is op-
gedeeld in speelzones voor klein 
en groot. Zelfs als het af en toe 
regent, is spelen in Linnaeushof 
een feest. Speciaal voor minder-
valide kinderen zijn er rolstoel-
toegankelijke speeltoestellen zo-
als een wip, draaimolen en zand-
speelhuis. De grootste speeltuin 
van Europa is, naast een ideaal 
familiepark, ook een geschik-
te locatie voor verjaardagspartij-
tjes, groeps- en schoolreizen en 
bedrijfsuitjes. het adres is Rijks-
straatweg 4 Bennebroek, 023- 
5847624, www.linnaeushof.nl.
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Restaurant Olakala brengt 
de Griekse zon op tafel!

Castricum - Moeder Vaso An-
geloudi staat in de keuken van 
restaurant van haar zoon Kos-
tas Zareiroudis. Met haar lan-
ge en uitgebreide horeca-erva-
ring brengt zij de Griekse zon 
op de borden van de gasten 
van het restaurant. Want koken 
doet zij met liefde en ontzettend 
veel plezier. “De Griekse keuken 
staat bekend om zijn vele vari-
eteiten en goede smaak”, zegt 
eigenaar Kostas. “Daarnaast is 
Grieks eten ook nog eens heel 
gezond.” Olakala betekent ‘Al-
les prima’ en dat is natuurlijk 
niet voor niks. Zuivere olijfolie, 
verse kruiden, groenten als au-
bergine en courgette, kaas en 
yoghurt, vis uit IJmuiden en di-
verse malse vleessoorten voe-
ren de hoofdtonen in de keu-
ken van dit restaurant. “Wat veel 

mensen niet weten is dat er ook 
prima geluncht kan worden bij 
ons”, vervolgt Kostas. “We heb-
ben bijvoorbeeld broodjes met 
Grieks beleg en Griekse maal-
tijdsalades. Voor bij een kopje 
koffie op het terras is er walno-
tengebak en ook voor bij de bor-
rel hebben we allerlei lekkere 
hapjes in huis.” Gebakken ansjo-
vis vindt Kostas zelf erg lekker, 
net zoals de scampi’s. Daarnaast 
ziet de gebakken en gepaneer-
de feta met sesam en honing er 
erg lekker uit. Vleesliefhebbers 
zullen eerder kiezen voor de ge-
haktballetjes, bijvoorbeeld de va-
riant die geserveerd wordt in een 
saus met rode wijn. De hoofd-
gerechten zijn traditioneel; gy-
ros, moussaka, souvlaki bijvoor-
beeld. Het menu laat ovenge-
rechten zien, gerechten van de 

grill en vis bereid op Griekse wij-
ze. Voor vegetariërs is er gevulde 
aubergine en een gerecht dat el-
ke week wisselt en ook aan kin-
deren is gedacht. “Wij willen on-
ze gasten ook de mogelijkheid 
bieden te kiezen voor een aantal 
kleine gerechten, zodat ze ken-
nis kunnen maken met onze he-
le menu.” De wijn van dit restau-
rant komt uit Griekenland en dat 
geldt ook voor de likeur. Het in-
terieur van Olakala is eenvou-
dig en doet denken aan een oor-
spronkelijk Grieks restaurant. 
“Gisteren hier gegeten, heerlij-
ke aubergine met feta, ande-
ren genoten van goede vleesge-
rechten. Zeer gastvrije en kundi-
ge bediening, prettige sfeer.” Dat 
is te lezen op de website www.
iens.nl. En: “Een gat in de markt, 
net wat Castricum nodig had! 
Heerlijke authentieke Griekse 
gerechten, goede kwaliteit eten, 
lekkere wijnen. In een woord top! 
Kostas en zijn ouders hebben 
van Olakala een gezellig restau-
rant gemaakt waar het genieten 
is. Yaourtlaki is om je vingers bij 
af te likken, net zoals de meliza-
no salata. De grillgerechten zijn 
van geweldige kwaliteit, de por-
ties meer dan voldoende. De ro-
de huiswijn is een aanrader; vol 
en rond van smaak. Bediening 
is zeer vriendelijk. Kostas is als 
jonge gastheer helemaal op zijn 
plek.” Olakala dus!
Het restaurant is geopend op 
dinsdag tot en met zaterdag van 
11.00 tot 22.00 uur en op zondag 
van 14.00 tot 22.00 uur. Een ta-
fel reserveren kan op tel.: 0251-
651077. Het adres is Dorpsstraat 
42 in Castricum. 

Maak een einde aan stress met 
psychosomatische oefentherapie 
Limmen - Psychosomatische 
oefentherapie is een behandel-
methode met gunstige effecten 
op stress gerelateerde klachten. 
Sandra Roubos van Mensen-
dieckpraktijk Limmen is geregi-
streerd Psychosomatisch oefen-
therapeut. 
Zij vertelt: “We leven in een 
stresscultuur en lijden steeds 
meer aan stress. Ons lichaam 
reageert op stress met verschil-
lende signalen. Signalen die zich 
vertalen in een breed scala aan 
klachten zoals spanningshoofd-
pijn, hyperventilatie, (faal)angst, 
overspannenheid, bepaalde rug 
en nekklachten, met mogelijk 
ziekteverzuim als gevolg. Deze 
klachten zijn niet alleen door li-
chamelijke oorzaken te verkla-
ren maar hebben een samen-
hang met de geestelijke condi-
tie. We spreken dan van psycho-
somatische klachten. 

Deze psychosomatische klach-
ten kunnen verband houden met 
bepaalde leefomstandigheden 
zoals hoge werkdruk, conflicten, 
relatieproblemen of dagelijks te-
rugkerende irritatie en frustratie. 
Ook de manier waarop je tegen 
de situatie aankijkt, of de manier 
waarop je met problemen om-
gaat, spelen mee in het ontstaan 
van psychosomatische klachten.”

De psychosomatische oefenthe-
rapeut werkt met een integra-
le aanpak waarbij de psycholo-
gische aspecten samen met de 
lichamelijke klachten behandeld 
worden. 
Sandra: “Recent onderzoek heeft 
aangewezen dat deze behandel-
methode gunstige effecten heeft 
op de klachten en symptomen, 
de kwaliteit van leven, het func-
tioneren, het arbeidsverzuim en 
de inname van medicatie.” De 

psychosomatische oefenthera-
peut gaat op zoek naar de oor-
zaak van de stressklachten met 
behulp van oefeningen en ge-
sprekken. Tegelijkertijd vinden 
er ondersteunende gesprekken 
plaats. 

“Zo leer je beter om te gaan met 
stress, je energieniveau in balans 
te brengen en te behouden. Bo-
vendien ontwikkel je het vermo-
gen om stress ‘aan en uit’ te zet-
ten en zo herontdek je jouw ei-
gen kracht.” De psychosomati-
sche oefentherapie wordt ver-
goed door zorgverzekeraars. 

Bekijk en test het op www.men-
sendiecklimmen.nl. of mail naar 
mensendiecklimmen@kpnpla-
net.nl voor meer informatie.
Mensendieckpraktijk Limmen is 
te vinden op de Vuurbaak 9, Lim-
men, Tel: 072–5055161.

Regionaal schermtoernooi
Jeugd Teth Maestro’s 
Klup scoort in Alkmaar
Alkmaar - Op drie woensdagen 
kwam de jeugd tot en met twaalf 
jaar uit Alkmaar, Den Helder, 
Bergen, Schagen, Heemskerk en 
Haarlem naar Alkmaar voor het 
regionale schermtoernooi, geor-
ganiseerd door Holland Scher-
men. Van de achttien jeugdleden 
van Teth uit het Sportcentrum 
Heemskerk deden er negen kin-
deren  mee. Gezien het prille be-
staan, Teth bestaat nog maar an-
derhalf jaar, werd het een prach-
tige uitslag voor de schermers. 

Op 13 april eindigde als eerste 
Daniël Podlin en als tweede Sven 
Suanet, beiden spelers van Te-
th. Ook de derde plaats was voor 
een van de leden van Teth: Da-
vid Diegelmann moest de plaats 
echter delen met Milo Boswijk 
van Holland Schermen. 

De einduitslag is als volgt: 1. Da-
niël Podlin, Teth MK Heemskerk
2. Milo Boswijk, Holland Scher-
men Alkmaar, 3. Wouter Buur, 
TETH Heemskerk.

Van links naar rechts: Milo Boswijk, Sven Suanet (boven), Daniël  
Podlin, Wouter Buur, David Diegelmann (foto: M. Buur) 

Dick van der Aar van 
Excelsior gehuldigd
Limmen - Op 10 april had Ex-
celsior Limmen een concert, dat 
vanwege het mooie weer bui-
ten werd gegeven. Deze dag had 
nog iets extra feestelijks; een ju-
bilaris. Dick van der Aar werd 
gehuldigd omdat hij al vijftig jaar 
lid van de vereniging is. Hij is niet 
alleen spelend lid, maar heeft 

vroeger ook les gegeven, heeft 
in het bestuur gezeten en hij be-
heert de muziekbibliotheek. Het 
publiek, waaronder veel familie 
en vrienden van Dick, was ge-
tuige van deze huldiging, waarbij 
hij de bondsspeld en de oorkon-
de kreeg uitgereikt van de voor-
zitter. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openba-
re vergadering op donderdag 28 april in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

- Voorbereidingen project Kagerhoek.
- Voorstel tot vaststelling Verordening Wet
 inburgering 2011.
- Voorstel tot vaststelling Verbreed Gemeentelijk
 Rioleringsplan 2011-2015.
- Voorstel inzake Starterslening.
- Voorstel tot vaststelling straatnaamgeving
 starterwoningen Waldijk.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 26 
april de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De 
agenda van de te behandelen bouwplannen ligt van-
af donderdag 21 april ter inzage bij de balie van de 
afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behan-
delen bouwplannen, het bijwonen van de vergade-
ring en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGuNNING ActIVItEItEN
KONINGINNEDAG
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV 
vergunning is verleend aan de gemeente Uitgeest 
voor de navolgende activiteiten op Koninginnedag 
(30 april 2011) en Dodenherdenking (4 mei 2011):
Koninginnedag: vrijmarkt op het Regthuysplein, 
Kerkbuurt, eventueel een deel Castricummerweg en 
de Burgemeester van Nienesstraat van 08.30 uur tot 
16.00 uur. In verband hiermee zijn de Kerkbuurt, 
eventueel het deel van de Castricummerweg tussen 
de Hogeweg en de Pr. Beatrixlaan, en de Burgemees-
ter van Nienesstraat afgesloten en de Cornelis Corne-
liszoonstraat niet toegankelijk voor verkeer.
Tevens is er voor zoveel nodig toestemming verleend 
voor de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals au-
bade op Koninginnedag en herdenkingen op 4 mei.

Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

VERGuNNING PlAAtsEN cONtAINER
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 2:10 van de APV 
vergunning is verleend aan de heer R. Mallee voor 
het plaatsen van een container met een inhoud van 6 
m3, met ingang van 11 april 2011 voor de duur van 
twee weken, op de parkeerplaats op de hoek, gesi-
tueerd bij de kop van de gevel van het pand Benes-
serlaan 143. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift te-
gen verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij het 
Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen boven-
staand besluiten een bezwaarschrift indienen binnen 
zes weken na de bekendmaking ervan.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum
14-04-2011 OV 2011-048 Kleis 87
 Oprichten garage/berging   

13-04-2011 OV 2011-049 Melis Stokelaan 1-3  
 Brandveilig gebruik gebouw  
14-04-2011 OV 2011-050 Zienlaan 2
 Oprichten toilet/materiaalgebouw 

18-04-2011 OV 2011-051 Benesserlaan 137  
 Interne verbouwing   

18-04-2011 OV 2011-052 Nabij De Waterdief 30
 Tijdelijk plaatsen container    
  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNING  
Verzenddatum
19-04-2011 OV 2011-037 Castricummerweg 10
 Plaatsen overkapping   
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met in-
gang van de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders.

Dodenherdenking op 4 mei: toespraken, muziek en poëzie
Dodenherdenking in Uitgeest op woensdagavond 4 mei begint 
om 18.00 uur met een kranslegging door de burgemeester bij 
het herdenkingsteken achter het Kooghuis aan de provinciale 
weg. Om 19.00 uur begint de plechtige herdenking in de pro-
testantse kerk aan de Castricummerweg. Burgemeester Mie-

ke Baltus en mevrouw E. Houtkooper-Barend van het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork houden daar een toespraak. 
De muzikale omlijsting is in handen van het herendubbelkwar-
tet Phonation uit Akersloot. Leerlingen van de groepen acht van 
de Uitgeester basisscholen dragen per school een gedicht voor. 

Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de kerk naar het plein 
voor het gemeentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bij-
zonder langs de route van kerk naar plein – worden verzocht van-
af 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Tijdens de plechtigheid 
vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument op het plein voor het ge-
meentehuis speelt de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. De 
heer Co van Tongeren blaast op trompet de ‘Last Post’ en na de 
twee minuten stilte speelt de harmonie ‘Het Wilhelmus’. De heer 
N. Kranenburg verzorgt een declamatie. Er worden kransen ge-
legd door burgemeester Mieke Baltus, nabestaanden van slacht-
offers ’40-’45, leden van gemeenteraadsfracties, maatschappelij-
ke organisaties en burgers. 
Phonation, dat de herdenking in de kerk opluistert, bestaat uit 
acht zangers van wie er vier broers zijn. Ze zijn verdeeld over de 

vier stemgroepen: 1e tenor, 2e tenor, bariton en bas. Onder leiding 
van Piet de Groot en gestimuleerd door muziekpedagoge Debo-
rah Pardy wordt wekelijks geschaafd aan een repertoire dat uit-
eenloopt van Mozart en Russische liederen tot evergreens en lied-
jes uit musicals. Er wordt gezongen met begeleiding, maar Pho-
nation beheerst ook het a capella. Het programma dat het koor in 
de protestantse kerk brengt, wordt afgestemd op de plechtigheid.
De gedichten die de leerlingen in de kerk declameren zijn door 
henzelf geschreven en werden geselecteerd als de beste van hun 
school. Na afloop van de herdenking bij het gemeentehuis bestaat 
de gelegenheid om in de hal een expositie te bekijken van de ge-
dichten en tekeningen die de groepen acht van de basisscholen 
maakten over De Tweede Wereldoorlog. De expositie blijft tot en 
met 12 mei te bezichtigen.
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UIT zijn en THUIS voelen in 
de Stadsschouwburg Velsen

Complete programma 21 april online
Vanaf donderdag 21 april kunt u het nieuwe programma bekijken
op www.stadsschouwburgvelsen.nl. Op vrijdag 22 april verschijnt
de nieuwe theatergids. Deze is gratis aan te vragen via
info@stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255- 515789. Of af te
halen in bibliotheken van Heemskerk, Wijk aan Zee, Castricum,
Uitgeest en Beverwijk. Bezoekers krijgen de theatergids thuis-
gestuurd. De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen start op 
vrijdag 29 april om 10.00 uur via www.stadsschouwburgvelsen.nl
of met het inleveren van het bestelformulier uit de theatergids.

De Stadsschouwburg Velsen heeft 
de plannen voor het nieuwe seizoen
klaar! Het belooft een pracht-
seizoen te worden vol premières,
feestelijke toerafsluitingen en
(inter)nationale topshows die in
de regio uitsluitend in Velsen te
zien zullen zijn. Het theater is
daarnaast de thuishaven van vele
grote sterren. Karin Bloemen,
Brigitte Kaandorp, Marc-Marie
Huijbregts, Anne-Wil Blankers, 
Arie Koomen, Wouter Hamel, 
Plien & Bianca, Eric Koller en 
Huub Stapel zetten koers naar
IJmuiden. U komt toch zeker ook?
In het theater klopt een gastvrij
hart voor artiesten én hun publiek.
‘UIT zijn en THUIS voelen in de
Stadsschouwburg Velsen’, daar
draait het om. Een complete avond
uit in het sfeervolle theater begint
voor u met goede bereikbaarheid
en een gratis parkeerplek om de
hoek.

Premières en feestelijke voorstellingen
Voor Arie Koomen, Erik van Muiswinkel en Plien & Bianca wordt de première-
loper uitgerold. De bejubelde Diederik van Vleuten en Marc-Marie
Huijbregts spelen in Velsen juist de feestelijke finales van hun succestour-
nees. Net als NUHR, Ronald Goedemondt en zangdiva Mathilde Santing. 
En de 70-jarige Liesbeth List koos de schouwburg voor een van haar exclu-
sieve jubileumconcerten.

Broadway van de IJmond
De Stadsschouwburg Velsen heeft opnieuw een uitgebreid show- en
musicalaanbod van nationale én internationale bodem samengesteld.
Met de nieuwe Joop van den Ende-musical ‘Next to Normal’ (met
Simone Kleinsma en Freek Bartels), de internationalestreetdance-
sensatie ‘Blaze!’, de a capella-show ‘Voca People’ en ‘Burn the Floor’
(met winnaars ‘So You Think You Can Dance’) zult u zich even op het
New Yorkse Broadway of het Londense West End wanen.

Speelparadijs voor de allerkleinsten
Ook aan de allerkleinsten (vanaf 2 jaar!) is gedacht. Met ‘Dirk
Scheele en Dikkie Dik’, ‘Nijntje’, ‘Jip & Janneke’, ‘Anubis de 
musical’, ‘Hoe overleef ik (zonder) liefde?’ En exclusief in 
Velsen het Peuterfestival. 
Met zes voorstellingen 
verspreid door het hele 
gebouw en een speeltuin 
in de foyer wordt 
de Stadsschouwburg 
Velsen voor één dag 
een groot 
speelparadijs voor 
de allerkleinsten.

Grootse internationale operaproducties
Naast cabaret, musical, dans en toneel kunt u in Velsen genieten van
grootse internationale operaproducties. In het nieuwe seizoen staan 
Bizet’s vurige operadrama ‘Carmen’, Rossini’s romantische meesterwerk
‘De Barbier van Sevilla’ en Lehár’s bruisende operettefeest 
‘Die Lustige Witwe’ op het programma. Deze internationale topproducties
worden ‘boventiteld’ en ingeleid door operadirigent André Kaart.
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Limmen - Op zater-
dag 30 april en zondag 
1 mei organiseert Lim-
men Cultuur in samen-
werking met de Stich-
ting Bloemendagen tij-
dens de Bloemendagen 
een kunstfiets- en wan-
delroute door Limmen. 
Verspreid over het kleur-
rijke bloemendorp kan 
men in veertien ateliers 
en/of tuinen en openba-
re gebouwen een groot 
scala aan kunst bewon-
deren zoals keramiek, 
stenen en bronzen beel-
den, foto’s, schilderijen, 
sieraden en collages. Er 
zullen 36 regionale kun-
stenaars aan deze kuns-
troute deelnemen. Op 
zondagmiddag kan men 
genieten van concerten in Ons 
Huis, Cultureel Centrum Vrede-
burg en De Burgerij. De ateliers 
zijn open van: 11.00-17.00 uur. 
Tijdens de Bloemendagen zijn 

25 etalages van de Limmer on-
dernemers weer opgefleurd met 
kunstwerken. In de winkels is te 
zien, waar welke kunstenaar ex-
poseert. 

Kunstfiets- en wandelroute 
tijdens de Bloemendagen

Paasfeest voor kinderen met 
beperking dankzij Albert Heijn
Castricum - Edu-life heeft een 
huis in Akersloot waar kinderen 
worden opgevangen met een 
beperking of stoornis in het au-
tistisch spectrum. Ze kunnen 
hier met regelmaat een dag te-
recht of een weekend om de ou-
ders te ontlasten in de zorg. De 
kinderen worden opgevangen 
door professionele hulpverle-
ners.

Deze kinderen zijn verrast door 
Albert Heijn Castricum. Super-
marktmanager Tim Verbeek ver-
telt: “We hebben ze bezocht met 
de paashaas en dat vonden ze 
al reuze spannend. Vervolgens 
moesten de kinderen op zoek 
naar de tassen die we hadden 
verstopt. Hier zaten allerlei paas-

lekkernijen in. Na de zoektocht 
hebben we een complete feeste-
lijke lunch verzorgd voor de kin-
deren en het personeel. De be-
geleiders werden vervolgens ook 
nog eens getrakteerd op een 
goedgevulde tas. Het was een 
dag met een gouden randje!” 

Edu-life is een organisatie die 
opgezet is in samenwerking met 
ouders en organiseert dag- en 
weekendopvang voor kinderen 
die het speciaal onderwijs be-
zoeken in de leeftijd van zeven 
tot ongeveer achttien jaar. Edu-
life biedt ook ondersteuning aan 
gezinnen en de mogelijkheid om 
een een complete gezinsvakan-
tie, inclusief de begeleiding te 
boeken.

Castricum - Tot 26 april staat 
Albert Heijn helemaal in het te-
ken van Pasen. Klanten kunnen 
proven van het ‘Speciaal voor 
Pasen’ assortiment. Op don-
derdag 21 april worden recep-
ten bereid uit de Allerhande; de 
noodlesalade met garnalen bij-
voorbeeld en de gemarineerde 
aardbeien. De kok legt uit hoe 
men deze feestelijke gerech-
ten moet bereiden. Op vrijdag 22 
april tot 12.00 uur verzorgt Albert 
Heijn een paasontbijt waarbij 
veel lekkers te proeven is. “Voor 
de kinderen worden door de 
winkel heen zes paaskuikentjes 
verspreid waar de kinderen naar 
op zoek kunnen gaan tijdens de 
kinderspeurtocht”, vertelt mana-
ger Tim Verbeek. Daarna wacht 
hen een leuke paasverrassing.”
Albert Heijn in winkelcentrum 
Geesterduin is van maandag tot 
en met zaterdag geopend van 
8.00 tot 21.00 uur, op zondag van 
16.00 tot 20.00 uur. Op Goede 
Vrijdag gaat de winkel om 19.00 
uur dicht. 

Pasen bij AHWie vindt 
het ei met de
HD LED TV?

 xmsnet.nl/castricum

Vind het paasei en 
win een HD LED TV 
Castricum - Vrijdag 22 april ver-
stopt glasvezelprovider XMS 50 
speciale eieren in het Centrum 
van Castricum. In elk ei zit een 
verassing. En een ei is zelfs goed 
voor een prachtige Samsung HD 
LED TV! Momenteel wordt er in 
Castricum een vraagbundeling 
gehouden voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk.  XMS is 
een van de providers die daar-
in meedoet. XMS is een glas-
vezelprovider nieuwe stijl. XMS 
biedt internet, telefoon, radio en 
tv (Triple-Play) aan via glasve-
zel en pakt de zaken anders aan 
dan andere providers. Met deze 
paasactie wil XMS graag dat de 

inwoners van Castricum op een 
ludieke manier bekend raken 
met XMS. Vanaf 9.00 uur, op vrij-
dag 22 april, kan iedere inwoner 
van Castricum op zoek naar een 
van de eieren van XMS. Een ei 
is dus goed voor een Samsung 
HD LED TV. Negen bevatten een 
kortingsvoucher van zes maan-
den gratis op het XMS basis-
pakket en in de overige veertig 
eieren zit een voucher voor een 
paasverrassing. De gevonden ei-
eren kunnen op vrijdag 22 of op 
zaterdag 23 april worden inge-
wisseld bij de Glashart Service-
winkel in winkelcentrum Gees-
terduin. 

Live electro, jaren ‘80 
en theater in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 22 april 
staat De Bakkerij in het teken 
van twee electro-artiesten uit 
Bristol. Zoon van Snook experi-
menteert er op los en maakt ver-
knipte beats. Viso-Nero is een 
producersduo en brengt sam-
ples uit de Britste underground.
Entree drie euro, aanvang om 
21.00 uur. Zaterdag 23 april is de 
tweede editie van dj JD and the 
Move met muziek uit de jaren 

‘80. Entree is gratis. Zondag 24 
april is er een speciale editie van 
theater in de Bakkerij: er is geen 
podium, er staan geen stoelen 
netjes in een rijtje en niemand 
geeft aan wanneer iedereen stil 
moet zijn. Er zijn drie totaal ver-
schillende, korte voorstellin-
gen. De artiesten zijn prijswin-
naars van het Café Theater Festi-
val  2011. De entree is gratis. Het 
adres is Dorpsstraat 30. 

Mensenwensen
Castricum - Op woensdagmor-
gen 4 mei is er gelegenheid tij-
dens ‘Koffie in het groen’ om 
mee te spelen met het spel men-
senwensen vanaf 10.00 uur in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Elke 
eerste woensdag van de maand 
wordt dit spel gespeeld met een 
groepje ouderen. Dit spel is ont-
wikkeld voor ouderen door de 
KBO. Het bestaat uit vijf pijlers: 
lichaam en geest, materiële en 
sociale netwerken, waarden, in-
spiratie en arbeid en presteren. 
Door het te spelen kunnen men-
sen vertellen over de dingen die 
ze bezig houden en luisteren 
naar de verhalen van anderen. 
Joop Feijen van de KBO is de ge-
spreksleider. Na het spelen van 
het spel is er nog tijd genoeg om 
te genieten van de tuin die in het 
voorjaar volop in bloei staat en 
om wat te drinken op het terras. 
Opgeven bij de Tuin van Kapitein 
Rommel of via tel. 672356. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Nieuwe Glashart Servicewinkel 
Castricum is officieel geopend
Castricum - Op vrijdag 15 april 
vond de officiële opening plaats 
van de nieuwe Glashart Service-
winkel in Castricum. De gehe-
le dag stond in het teken van de 
feestelijke opening. Bij iedere in-
schrijving voor een abonnement 
kreeg men een taartcoupon van 
bakkerij Burgmeijer. 
In de namiddag was er voor de 
kleinste bezoekers Bob de Bou-
wer aanwezig. Zij konden met 
hem op de foto. Deze foto’s zijn 
binnenkort op te halen in de 
Glashart Servicewinkel in win-
kelcentrum Geesterduin in Cas-
tricum. 

Belangrijke schakel
Glashart besteedt veel aan-
dacht aan voorlichting en de lo-
kale Servicewinkel in Castricum 
speelt hierin een belangrijke rol. 
De Glashart Servicewinkel is be-
mand door mensen uit de regio. 
Zij zijn onafhankelijke adviseurs 
die vragen over het project en de 
aanbiedingen van de verschil-
lende service providers kunnen 
beantwoorden. 

Voorheen maakte Glashart ge-
bruik van de ruimte bij Expert De 
Graaf. De Expert blijft een inle-
verpunt voor alle inschrijfformu-

lieren gedurende de hele cam-
pagne.  

Informatie dicht bij huis
Wanneer 30% van de huishou-
dens in Castricum een glasveze-
labonnement bestelt bij één van 
de deelnemende service provi-
ders (KPN, KickXL of XMS), zal 
Glashart starten met de aanleg. 
Het afsluiten van een abonne-
ment kan tot 5 juni 2011. Kiezen 
de inwoners van Castricum voor 
glasvezel dan blijft de Glashart 
Servicewinkel bereikbaar voor 
vragen over de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. 
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Castricum -  Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij de 
‘zorgtoeslag’.

Uit onze jaarlijkse belastingdag 
is naar voren gekomen dat er bij 
veel mensen onduidelijkheid be-
staat over de zorgtoeslag. Zo is 
het bij veel mensen die boven 
modaal verdienen niet bekend 
dat zij in aanmerking kunnen  
komen voor zorgtoeslag, omdat 
ze denken een te hoog inkomen 
te hebben. 

De zorgtoeslag
Na het invoeren van het nieuwe 
zorgstelsel is de zorgtoeslag in 
het leven geroepen. Deze toeslag 
is bedoeld om mensen een ver-
lichting te geven voor hun zorg-
verzekeringskosten. De zorgtoe-
slag kan oplopen tot zo’n 70 euro 
per maand. Over het algemeen 
wordt gedacht dat dit alleen geldt 
voor mensen met een laag inko-
men. Dit is echter niet helemaal 
juist. De groep die in aanmerking 
komt voor deze zorgtoeslag is 
namelijk veel groter. 

Alleenstaanden en partners die 
boven modaal verdienen, kun-
nen ook in aanmerking komen 
voor de zorgtoeslag. 

Standaard inkomensdrempels
De inkomensdrempels om in 
aanmerking te komen voor de 
zorgtoeslag, zijn de laatste jaren 
aanzienlijk verhoogd. Het toets-
inkomen is in 2011 voor een al-
leenstaande met 2.279 euro ver-
hoogd naar 36.022 euro. Voor 
partners is dit toetsinkomen zelfs 
met 4.264 euro verhoogd naar 
54.264 euro.

Heeft u gedacht aan uw 
aftrekposten?
Wat ook vaak een reden is dat 
mensen denken niet voor een 
toeslag in aanmerking te komen, 
is de onduidelijke rekentool op de 
website van de Belastingdienst. 
Hier wordt bijvoorbeeld niet in 
aangegeven dat aftrekposten ook 
meetellen in het toetsinkomen. 
Aftrekposten bestaan uit: hypo-
theekrente, giften, studie, ziekte-
kosten en lijfrentepremies.

Rekenvoorbeeld
Bij een echtpaar met een geza-
menlijk inkomen van 60.000 euro 
wordt vaak gedacht dat zij  niet 

in aanmerking komen voor zorg-
toeslag. Als we echter de aftrek-
posten meenemen, kan het wel 
eens heel anders uitkomen. Trek 
bijvoorbeeld een hypotheekrente 
van 12.000 euro en eventueel 
een lijfrentepremie van 900 euro 
van het gezamenlijk inkomen af. 
Het echtpaar heeft dan volgens 
een proefberekening recht op 
een toeslag van 31 euro per 
maand. Een aanzienlijk bedrag 
om niet te vergeten lijkt mij.

Wilt u meer weten over zorg-
toeslag en aftrekposten of wilt u 
hulp bij het aanvragen? Kom dan 
eens bij ons langs voor een 
gratis en vrijblijvend advies. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. (072) 505 35 81.

Ontvangt u waar 
u recht op heeft?

ADD Architecten 
regionaal actief
Limmen - Al van oudsher heeft 
ADD Architecten BV uit Limmen 
projecten in nieuwbouw en re-
novatie verspreid over heel Ne-
derland. Onder andere woning-
bouw, bedrijfsgebouwen, hotels, 
stedenbouw en advisering op 
milieutechnisch gebied, behoren 
tot de uitgebreide expertise van 
John Böhm en zijn medewerkers.
Maar ook op markante locaties 
in de regio Kennemerland wor-
den van dit ambitieuze bureau 
ontwerpen gerealiseerd. Voordat 
er in een dorpskern gebouwd 
kan worden, is er vaak uitge-
breid overleg met overheidsin-
stanties nodig en zullen de pro-
cedures nauwkeurig doorlopen 
moeten worden. 

In dit voortraject kan het archi-
tectenbureau, dankzij jarenlan-
ge ervaring, de wensen van de 
initiatiefnemer omzetten in con-
crete plannen die aan alle eisen 
en regels voldoen. Dit geldt ove-
rigens niet alleen voor complexe 
opdrachten, zoals bedrijfsvesti-

ging of appartementenbouw op 
inbreidlocaties, maar evengoed 
ook voor woninguitbreidingen 
of renovaties. Op het gebied van 
monumentale bouw en restau-
ratiewerk zijn en worden er, bij-
voorbeeld in gemeentes als Alk-
maar, Zaandam en Hoorn, grote 
en kleine opdrachten uitgewerkt 
door ADD Architecten.
Het gebeurt regelmatig dat er 
mensen het kantoor aan de 
Schipperslaan binnen komen lo-
pen vanwege een ontwerp dat 
hen is opgevallen en dat in de 
smaak valt. Hieruit ontstaat dan 
meestal een gesprek over de 
plannen die men zelf al heeft en 
wordt besloten om het bureau in 
te schakelen voor de uitwerking 
ervan. Voor het aanvragen van 
een omgevingsvergunning voor 
alle werkzaamheden, worden, 
in samenwerking met Böhm Mi-
lieutechniek, alle benodigde dis-
ciplines gebundeld om tot een 
compleet pakket te komen.
Voor informatie, zie: www.add-
architecten.nl

Een mooi paasfeest begint 
in Wereldwinkel Castricum
Castricum - Wat zou Pasen zijn 
zonder vrolijk versierde eieren, 
mooie lentekleuren en prachti-
ge voorjaarsdecoraties? Het huis 
wordt in stemming gebracht en 
waarmee kan men dat nu beter 
doen dan met producten van de 
Wereldwinkel? Servies voor op 

de ontbijttafel, decoraties voor 
in de paastak en andere hand-
gemaakte paasartikelen zijn te 
vinden in de Wereldwinkel Cas-
tricum. En wie in het bezit is 
van de duurzame waardekaart, 
krijgt 10% korting op al deze 
non-foodartikelen. Ook voor uw 

paasontbijt kan men voor een 
groot aantal ingrediënten, zoals 
vruchtensappen, thee, koffie, ha-
gelslag en jam bij de Wereldwin-
kel terecht. Met de verkoop van 
fairtrade producten investeert 
de Wereldwinkel in een leefbare 
wereld voor iedereen.  

Castricum - Op vrijdag 22 april 
wordt er een workshop bloem-
schikken georganiseerd op Ken-
nemer Duincamping Geversduin. 
Onder professionele begeleiding 
maakt men een bloemstuk, een 

Paasbloemschikken Geversduin
paasnest. De workshop wordt 
gehouden vanaf 20.00 uur en 
is geschikt voor volwassen. Zelf 
een mesje en snijplankje mee-
nemen. Inschrijven via tel. 0251-
661095.

Wie
 vindt
 het ei?

 xmsnet.nl/castricum

Huwelijk met een Chinees tintje
Limmen - Dinsdagochtend 12 
april waren de brandweercolle-
ga’s van Helga Dankaart naar 
het gemeentehuis in Limmen ge-
komen om een erehaag te vor-

men ter gelegenheid van haar 
huwelijk met Adriaan Doets. 
Helga is twaalf en een half jaar 
aan het korps Castricum verbon-
den, maar gaat Castricum verla-

ten om naar Hong Kong te ver-
huizen. Burgemeester Emmens 
verbond beiden in de echt waar-
na de spuitgasten het bruidspaar 
op Chinese wijze toezong.
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Muzikale lezing over Etty 
Hillesum in De Zwaan
Uitgeest - Op vrijdag 29 april is 
er een muzikale lezing over Etty 
Hillesum in Dorpshuis de Zwaan. 
Het verhaal van Etty Hillesum 
betekent inspiratie voor al diege-
nen die denken dat de omstan-
digheden tegen hen gericht zijn 
en dat hun doel onbereikbaar is. 
Haar teksten zijn juist zo indrin-
gend, omdat zij geconfronteerd 
werd met de kwetsbaarheid van 
de mens. Zij bevond zich in een 
noodsituatie (WO II), het laag-
je vernis van de beschaving was 
eraf. De lezing over Etty Hillesum 
geeft een samenvatting van 
haar dagboek Pianiste en sin-
ger/songwriter Jacqueline van 
der Zee en beeldend kunstena-

res Viviane Lagaay brengen een 
muzikaal en beeldend program-
ma waarin verteld wordt over de 
laatste twee jaar uit het leven 
van de jonge Joodse schrijfster 
Etty Hillesum. Statische beelden, 
levende klanken.

De muzikale afwisseling bestaat 
uit klassieke pianowerken van 
Brahms, Beethoven en Prokof-
fieff,  eigen geschreven Neder-
landstalige liedjes en een per-
cussiestuk op drie Afrikaan-
se trommels (doundouns). Aan-
vang 20.15 uur. Toegang 10 euro. 
Kaartverkoop via website, boek-
handel Schuyt of aan de deur. 
(Foto: Wouter van Belle).

Rob van Leersum op 
het het open podium
Uitgeest - Terwijl het publiek 
geniet van een kop koffie, wijn-
tje of biertje laten muzikanten 
hun muziek horen op het open 
podium in De Zwaan. Geen kei-
harde hardrock, electrische gi-
taren of disco, maar akoestisch, 
de muziek wordt met microfoons 
versterkt met behoud van het 

akoestische karakter. Dit keer 
komt onder andere singer-song-
writer Rob van Leersum naar Uit-
geest. Wie ook wil optreden kan 
contact opnemen via openpodi-
umdezwaan@gmail.com. Dorps-
huis de Zwaan is te vinden op de 
Middelweg 5 in Uitgeest. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang is gratis. 

Uitgeest - Al enige weken treft 
men in de vitrine in het Histo-
risch Informatie Punt in de bibli-
otheek IJmond Noord, vestiging 
Uitgeest krantenartikelen, be-
richten en advertenties aan over 
het sociale leven in Uitgeest van-
af 1937. Vanaf woensdag 13 april 
vindt men weer allerlei nieuwe 
informatie over Uitgeest, nu over 
de eerste oorlogsjaren. In het be-
gin van de oorlog is er nog niet 
zo heel veel merkbaar, maar later 
neemt de dreiging van de Duit-
sers toe en is de oorlog voelbaar 
en merkbaar. Deze ontwikke-
ling kunnen bezoekers volgen in 
de vitrine. Eind april zal de heer 
Degeling nog één maal de vitri-
ne van nieuwe berichten voor-
zien, over de latere oorlogsjaren.
Langs de wand in het Historisch 
Informatie Punt treft men boven-
dien een aantal lijsten met uit-
vergrote advertenties, waarschu-
wingen en oproepen. Ook ligt er 
op de tafel een gastenboek waar 
bezoekers hun reactie op deze 
tentoonstelling en ervaringen in 
kunnen schrijven. Deze reacties 
zullen uiteindelijk bij de heer De-
geling terechtkomen.

Sociale leven 
1940 - 1945

Uitgeest - Donderdag haal-
den videosurveillanten weer een 
hardrijder van de A9 af, ter hoog-
te van Uitgeest, omdat deze au-
tomobilist bij de wegwerkzaam-
heden aldaar veel te hard langs 
de wegwerkers reed. 
De politie controleert regelmatig 
bij de wegwerkzaamheden op de 
A9 ten behoeve van de veiligheid 
van de wegwerkers aldaar. 

Hardrijder van 
A9 afgehaald

Bijzondere viering met 
moderne kruiswegstaties

Mishandelde vrouw 
sluit zich op in toilet 

VOORDEEL

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

EI, EI...DIT MAAKT U MET PASEN BLIJ !!
Met onze heerlijke Oudhollandse Putter Tulband én het 
verrukkelijke Spijsbrood, heeft u ‘n extra feestelijke Paastafel !

www.bakkerijputter.nl

* Moscovische- en *Krententulbanden, 
* Paasbrood, *Duivekaters en *Broodhaantjes,
* Crême-rol, *Duro-boltaartje, *Schuimkuikens,       
* Paas-Advocaat Snit, *Advocaat Bitterkoekjes,

* Luxe opgemaakt Spijsbrood
 (amandel of kaneel)
* Paastaarten, *Petit-fours,
* Paasbonbons, *Paashazen…

Onze Chocolade Paaseieren zijn handgemaakt, én geen ei is hetzelfde…. !

   

Wij wensen u vrolijke paasdagen !!

Uitgeest - Op Goede Vrijdag 
22 april is er om 19.30 uur een 
bijzondere viering in de protes-
tantse kerk aan de Castricum-
merweg in Uitgeest. Centraal in 
deze dienst staat een serie mo-

derne kruiswegstaties, geschil-
derd door Johanneke van Nus. 
Een aantal thema’s uit de lij-
denstijd komt aan bod. Aanvang 
19.30 uur, toegang vrij, iedereen 
is welkom. 

Heemskerk - Politiemensen 
hielden vorige week donderdag 
omstreeks 10.00 uur in de Wup-
perstraat een man aan die ervan 
verdacht wordt zijn vriendin te 
hebben mishandeld en bedreigd. 
De vrouw had zich uit angst in 

het toilet opgesloten en had via 
via de politie gealarmeerd. De-
ze stelden een onderzoek in de 
woning in en troffen de vrouw en 
man aan. De man is aangehou-
den en ingesloten op een politie-
bureau. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-04-2011: Jolein Esmee, doch-
ter van R.V. Hennequin en M.K. 
van der Vaart, geboren te Alk-
maar. 07-04-2011: Ilse Hannah 
Brechtje, dochter van R.F.M. van 
Loo en H. Hendrickx, geboren te 
Castricum. 08-04-2011: Charlot-
te Friederike, dochter van J. Wör-
mann en H. Wörmann, geboren 
te Castricum. 08-04-2011: Han-
na, dochter van J.D. Bergman en 
L. Molenkamp, geboren te Alk-
maar. 10-04-2011: Sarah Marti-
ne Willemijn, dochter van P.B.P. 
Welboren en M.A. Ritzema, ge-
boren te Castricum. 11-04-2011: 
Enna Jade Lena, dochter van J. 
Wille en J. van Keulen, geboren 
te Den Helder.

Wonende te Limmen:
07-04-2011: Mitch Robert Marti-
nus, zoon van R.N. Beentjes en 
C.C.J. Kerssens, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Akersloot:
09-04-2011: Saar Janel, dochter 

van B.F.J. Ruigewaard en M. Bal-
tus, geboren te Alkmaar. 10-04-
2011: Jan, zoon van J. Bloedjes 
en M.A.G. Sinnige, geboren te 
Akersloot.

Wonende te Bakkum:
07-04-2011: Adam Ahmed Na-
zar Al Nafeesa, zoon van Ahmed 
Nazar Yagoup Al-Nafeesa en Zi-
na Kamil Kasim Faylee, geboren 
te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
08-04-2011: Stalman, Harm J. 
en Smallegange, Anita E. beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
07-04-2011: Arntz, Renatus J., 
wonende te Haarlemmermeer  
en van Zijl, Sylvia C.M., wonen-
de te Hoorn. 12-04-2011: Doets, 
Adriaan en Dankaart, Helga, bei-
den wonende te Castricum. 12-
04-2011: Nijman, Margaretha H. 
en Ouweltjes, Anna, beiden wo-

nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
05-04-2011: Knol, Ferdinand, 
oud 69 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met P. Luttikhui-
zen. 06-04-2011: van der Molen, 
Sylvia A., oud 64 jaar, overleden 
te Zaanstad, gehuwd met P.L. de 
Jong. 07-04-2011: Stalenhoef, 
Gerarda M., oud 63 jaar, over-
leden te Castricum. 07-04-2011: 
Worst, Cornelia A.M., oud 77 jaar, 
overleden te Bergen NH, ge-
huwd geweest met G.E. Ruijm-
gaart. 10-04-2011: Pilger, Eleo-
nora H., oud 73 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A.J. Huis-
man. 11-04-2011: de Groot, Leo, 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A.T. Borgers. 
12-04-2011: Volkerts, Manna G., 
oud 102 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.G.F. 
Paff. 13-04-2011: van den Berg, 
Antonius J., oud 77 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
E.T. Veldt. 

Ongeval door klapband
Castricum - Vrijdagavond rond 
half zes heeft een automobilist 
op de Laan van Albert’s Hoe-
ve de macht over het stuur ver-
loren na een klapband. Daar-
bij heeft hij een lantaarnpaal ge-
raakt en twee geparkeerde au-
to’s. De automobilist is nageke-

ken in de ambulance, maar hoef-
de niet mee naar het ziekenhuis. 
Twee van de auto’s zijn wegge-
sleept door een lokale berger. 
Medewerkers van
de gemeente hebben gezorgd 
voor verwijdering van de lan-
taarnpaal. (Evelien Wittenberg).

Voorjaarsduik voor Edukans
Bakkum - Met een watertem-
peratuur van tien graden hebben 
vijftig leerlingen van het Bon-
hoeffer College met een frisse 
voorjaarsduik geld ingezameld 
voor Edukans. Dit was een on-
derdeel van de activiteiten die op 
14 april werden georganiseerd 
voor de Lornah Kiplagat Founda-
tion in Kenia en voor een school-
project in Ethiopië. Uitgangsba-

sis voor de voorjaarsduik was 
restaurant Deining, die de voor-
jaarsduikers ondersteunde met 
warme thee. Hierdoor was het 
zelfs mogelijk, dat een groep 
leerlingen door een extra dona-
tie voor de tweede keer de kou-
de golven trotseerden voor Edu-
kans. Uiteindelijk hebben de 
leerlingen met deze voorjaars-
duik 364 euro opgehaald.

Oproep mozaïekenklus-55 plus
Limmen - Maandag 25 april 
start de Swol-prikploeg traditie-
getrouw met een spectaculair 
mozaïekproject. Er is in de afge-
lopen maanden veel vergaderd, 
getekend, gezaagd en getim-
merd. De hyacintennagels wor-
den zondag 24 april ter beschik-
king gesteld, dus dat wil zeggen 
dat het grote werk kan beginnen.
Evenals vorige jaren wordt het 
vast weer een gezellige steek- 
en prikweek in het cultureel cen-

trum Vredeburg, waar de moza-
iekkoorts zal uitbreken. Het be-
stuur van de Swol doet een drin-
gend beroep op alle 55-plussers 
om massaal medewerking te 
verlenen. Aan koffie, hapjes en 
drankjes zal het niet ontbreken.
Maandagmorgen 25 april vanaf 
9.00 uur is men welkom. Deel-
nemers dienen zelf een schaar 
mee te nemen. Het motto voor 
de 59e editie van de bloemenda-
gen luidt: ‘We zullen doorgaan’.

Zilveren gesp voor Wil Ferment-Schnuck
Castricum - Omdat ze dertig 
jaar vrijwilligsters is bij de Rode 
Kruisafdeling Castricum, werd 
Wil Ferment-Schnuck (89) vo-
rige week tijdens de algeme-
ne ledenvergadering in het zon-
netje gezet. Vanwege dit bijzon-
dere jubileum ontving zij van de 
coördinator Joke Steensma van 
de ouderenactiviteiten in verzor-
gingshuis De Boogaert de ‘Zilve-
ren Gesp’ met daarbij behorende 
oorkonde en van voorzitter Kees 
Visser een grote bos bloemen. 
De twee vrijwilligsters die tien 
jaar actief zijn voor het Ro-
de Kruis, Elly Stompedissel uit 
Akersloot en Tieneke van der 
Berg uit Limmen, ontvingen de 
medaille en oorkonde die bij dit 
jubileum behoren. 

Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd gaat met kinderen paas-

Paasversierin-
gen maken

versieringen maken voor de 
paastafel en eieren beschilde-
ren. Dat zal plaatsvinden op vrij-
dag 22 april van 14.00 tot 16.00 
uur Dorpshuis De Kern, Over-
toom 15 te Castricum. De entree 
is één euro. 

Foto’s gezocht voor de ten- 
toonstelling Beleef Castricum

Castricum - In 2010 heeft Het 
Toeristisch Platform Castricum 
de website www.beleefcastri-
cum.nl geopend met als doel de 

aan beleefcastricum@gmail.com 
of worden ingeleverd bij een van 
onderstaande adressen van de 
historische instanties als het om 
afgedrukte exemplaren gaat.
Vermeld bij de inzending duide-
lijk naam, adres en de plek waar 
de foto(‘s) is/zijn genomen en zo 
mogelijk met onderbouwing voor 
de eeuwigheidswaarde van het 
onderwerp.
De adressen waar de foto’s in-
geleverd kunnen worden zijn: 
Rembrandtsingel 1, Akersloot. 
Openingsuren woensdag van 
9.30-16.30 uur. Limmen: School-
weg 1. Openingsuren maandag 
van 10.00-12.00 en van 19.00-
21.00 uur. Geversweg 1, Castri-
cum. Openingsuren maandag en 
woensdag van 19.30-21.30 en el-
ke eerste zondag van de maand 
van 12.00-17.00 uur. Op de web-
sites van de instanties en het 
Toeristisch Platform Castricum 
staat verdere informatie over de 
tentoonstelling.

gemeente Castricum met haar 
drie kernen Castricum/Bakkum, 
Akersloot/De Woude en Lim-
men, toeristisch op de kaart te 
zetten. De Werkgroep Oud-Cas-
tricum, de Historische Vereni-
ging Oud-Akersloot en de Stich-
ting Oud-Limmen willen hier-
op inhaken door het organise-
ren van een fototentoonstelling, 
genaamd ‘Beleef Castricum’, die 
in elk der kernen in de maanden 
juni, juli en augustus wordt ge-
houden. Voor deze tentoonstel-
ling wordt gevraagd foto’s in te 
sturen van allerhande objecten 
van geheel Castricum. Voor het 
inzenden geldt het volgende: Het 
gaat om foto’s die niet ouder zijn 
dan circa vijf jaar.
De foto’s kunnen worden inge-
zonden tot eind juni per e-mail 
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Castricum - Het hele schooljaar 
zijn de leerlingen van het Clusi-
us College Castricum bij het vak 
Plantenteelt druk bezig planten 
te telen en te kweken. Niet al-
leen om via dit vak te leren over 
plantenkennis, maar ook om de 
plantjes te kunnen verkopen. De 
jaarlijkse plantenmarkt bestaat 
dit jaar uit 15 marktkramen met 
diverse planten: éénjarigen, krui-
den, vaste planten, bloembakken 
et cetera. 
Via het project maken de leerlin-
gen kennis met het ondernemer-
schap. Ze hebben hiervoor les in 
ondernemen gehad en onderne-
mingsplannen geschreven onder 
begeleiding van de Rabobank te 
Castricum. De markt wordt ge-
houden op woensdag 27 april 
van 9.00 tot 15.00 uur.

Plantenmarkt

Pro/Am voor Het Kleuren-
orkest levert 30.000 euro op
Limmen - Maandag 4 april organiseerde NTI NLP een Pro/Am op de 
Kennemer Golf en Country Club om geld in te zamelen voor basis-
school Het Kleurenorkest. Het weer was aangenaam, de golfbaan lag 
er goed bij en de deelnemers hadden er zin in. Met Marco van Basten, 
Ronald Koeman, Willem van Hanegem, Tom Okker en vele anderen is 
30.000 euro opgehaald. Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt basis-
school Het Kleurenorkest door de overheid bekostigd en met deze ac-
tie is geld opgehaald voor het lopende schooljaar. 

Prikkers en plakkers gevraagd

Limmen – Nee, dit is geen op-
roep voor bloeddonoren maar 
voor mensen die willen helpen 
bij het vervaardigen van een mo-
zaïek. Van zaterdag 30 april tot 
en met donderdag 5 mei wor-
den de Bloemendagen gehou-
den. Vanaf zondag 24 april halen 
de meeste ploegen hun hyacin-
tenbloemetjes op om dan met-
een diezelfde dag te beginnen 
met het maken van hun moza-
iek. Dit jaar zijn er heel veel mo-

zaïeken en zijn de inwoners dan 
ook de gehele week druk in de 
weer. Ze kunnen alle hulp ge-
bruiken. Iedereen die het leuk 
vindt om een ploeg te helpen of 
nieuwsgierig is hoe een moza-
iek wordt gemaakt kan zich op-
geven via info@bloemendagen-
limmen.nl onder vermelding van 
naam en telefoonnummer. Men 
kan ook telefonisch contact op-
nemen met Liesbeth Hendrix, tel. 
072-5053886.

Maaltijden van Tafeltje Dek-Je
Castricum - Inwoners die door 
omstandigheden niet in staat zijn 
voor zichzelf een warme maaltijd 
te bereiden kunnen via Tafeltje 
Dek-Je geholpen worden.
Er zijn zeven maaltijden te be-
stellen, die op maandag, woens-
dag en vrijdag tussen 11.30 en 
12.30 uur door vrijwilligers rond-
gebracht worden. De maaltij-
den kunnen via de magnetron 
of oven worden verwarmd. Met 
de meest voorkomende diëten 
kan rekening worden gehouden. 
Een hoofdgerecht kost 5,80 eu-
ro, soep 1,00 euro en een nage-
recht 0,80 euro. Als de maaltijd 
te duur is (door een te laag in-
komen), kan men bijzondere bij-
stand aanvragen bij de gemeen-

te.  Desgewenst kan men gehol-
pen worden bij de aanvraag. 
Wie gebruik wil maken van Ta-
feltje Dek-Je kan contact opne-
men met de contactpersoon in 
de betreffende plaats. Daar zal 
men dan bekijken of deelname 
aan Tafeltje Dek-Je noodzakelijk 
is en waar nodig nog het een en 
ander toelichten. 

In Akersloot kan men terecht bij  
Joke Twaalfhoven van Stichting 
Welzijn Ouderen  Akersloot , tel. 
0251-313816, in Castricum bij 
Marga van Staveren van Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562 en in Limmen bij Tiny 
Baltus van Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen, tel. 072-5051483

Taart VVD voor Corso
Castricum - De fractie van de 
VVD afdeling Castricum heeft 
Erik Weel, eigenaar van de bi-
oscoop Corso, getrakteerd. De 
VVD wilde Weel een blijk van 
waardering overhandigen. “Weel 
voorziet met zijn bioscoop in een 
belangrijke vrijetijdsvoorziening 
voor veel Castricummers. Bijzon-
der is dat waar veel culturele in-
stellingen subsidie ontvangen, 

hij door goed ondernemerschap 
zijn zaak in het hart van Castri-
cum kan laten bestaan. De VVD 
juicht dit van harte toe.” De partij 
is van plan ieder jaar een onder-
nemer te trakteren om te laten 
weten dat de VVD hen en hun 
inzet in de gemeenschap waar-
deert. De tekst op de taart: ‘Zon-
der subsidie klopt het hart Cas-
tricum’.

Groei en Bloei tuinen gezocht
Castricum/Uitgeest - Het lan-
delijke Open Tuinen Weekend 
van Groei en Bloei valt dit jaar 
op 25 en 26 juni. Ook de afdeling 
Midden-Kennemerland doet dan 
weer mee. Hiervoor zoekt men 
enthousiaste tuineigenaren die 
hun tuin één of twee dagen wil-
len openstellen van 11.00 uur tot 
16.00 uur voor het publiek. Gro-
te of kleine, modern of klassiek, 
alle soorten tuinen zijn welkom. 
Het is juist de afwisseling in de 
diverse soorten tuinen die een 

bezoek meer dan de moeite 
waard maakt. Wie in de volgende 
kernen woont en zich wil opge-
ven of meer informatie, kan con-
tact opnemen met de lokale co-
ordinator: Akersloot: Gerda van 
Oost, vanoost velzeboer@quick-
net.nl, Castricum: Wim Revers, 
wim.revers@gmail.com,  0251-
651648, Limmen en Heiloo: San-
dy Ursem, info@sandyursemtui-
nen.nl, 072-5340648, Uitgeest: 
Ans Twaalfhoven, bloemlust@
hetnet.nl, 0251-312356.

Castricum- Ook dit jaar  kun-
nen er tijdens de paasdagen op 
zondag 24 en maandag 25 april 
van 11.00 uur tot 15.00 uur door 
de kinderen paaseieren gezocht 
worden op het terrein van ’t Die-
renduintje. Van te voren aanmel-
den is niet nodig. Na het eieren 
zoeken wacht een leuke attentie, 
uitgereikt door de paashaas. De-
ze activiteit is mede mogelijk ge-
maakt door Albert Heijn te Cas-
tricum. Kinderboerderij ’t Die-
renduintje is te vinden achter het 
NS-station van Castricum aan de 
Duinenboschweg. 

Eieren zoeken in 
’t Dierenduintje

Castricum - Donderdag 26 mei 
organiseert Positief Opvoeden, 
Triple P in samenwerking met bi-
bliotheek Kennemerwaard de le-
zing ‘Veerkracht bij kinderen be-
vorderen’. De lezing is voor ou-
ders en/of verzorgers met een 
of meerdere kinderen in de leef-
tijd tot 12 jaar en wordt gegeven 
door Bea Blijham, psycholoog en 
trainer Positief Opvoeden, Triple 
P. De lezing vindt plaats inde bi-
bliotheek Castricum, Geester-
duinweg 1 en duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. Aanmelden via: cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl, onder vermelding van 
naam lezing, naam en telefoon-
nummer of tijdens openingstij-
den van de bibliotheek. Dit kan 
telefonisch via telefoonnummer: 
0251-655678. Toegang gratis.

Lezing in de 
bibliotheek

Houd het gezellig 
op Koninginnedag!
Castricum - Koninginnedag 
moet een feest zijn voor ieder-
een, zowel de feestvierders, rei-
zigers en het NS-personeel. Ko-
ninginnedag heeft vorig jaar een 
hoop incidenten opgeleverd, die 
te maken hadden met het ge-
bruik van alcohol en drugs. De 
NS wil daarom samen met de 
gemeenten in Noord-Holland 
aandacht vragen voor dit pro-
bleem. De campagne is gestart 
op maandag 18 april. Burge-
meester Emmens-Knol deelde, 
samen met de NS-regiodirec-
teur Joost Ravoo, campagnepos-
ters uit op het Clusius College. 
De posters hangen in de school 
en in de lessen wordt aandacht 
besteed aan deze actie. Daarna 

werd een bezoek gebracht aan 
het Jac. P. Thijsse en het Bon-
hoeffer College. 
De NS zet dit jaar alles op alles 
om het vervoer op Koninginne-
dag zonder incidenten te laten 
verlopen. NS heeft een poster 
verspreid waarop reizigers lezen 
dat er op Koninginnedag sprake 
is van een andere dienstregeling 
en ook dat zij geen alcoholische 
consumpties in hun bezit mogen 
hebben op de stations en in de 
treinen. De posters zullen wor-
den verspreid op alle stations op 
de lijn Enkhuizen-Amsterdam en 
Den Helder-Amsterdam en wor-
den aan middelbare scholen en 
MBO/HBO-instellingen aange-
boden.
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Vijftigste Avondvierdaagse 
een extra feestelijke editie 
Uitgeest - Op dinsdag 12 april 
ging de vijftigste editie van de 
Avondvierdaagse van Uitgeest 
van start. Burgemeester Mie-
ke Baltus gaf het startsein voor 
1.063 lopers. Drie kinderen van 
amper drie jaar liepen mee, net 
zoals opa en oma van 72 en 73 
jaar. Voor de vijftigste inschrij-
vingen van beide afstanden was 
een zak drop beschikbaar om 
onderweg uit de delen. Op de vijf 
kilometer ging de eer naar Ger-
da Goeman en op de tien naar 
Michelle Oort. 816 deelnemers 
hadden zich aangemeld voor de 

vijf kilometer. Zij liepen elke dag 
een route door het Dorp en de 
Koog. Op de tweede dag werd er 
door hen zelfs een uitstapje ge-
maakt naar de Kleis en de Wal-
dijk. Ook de 247 lopers van de 
tien kilometer kwamen door alle 
gebieden van Uitgeest. Maar zij 
gingen nog een stapje verder en 
brachten een bezoekje aan on-
ze buurtgemeenten Heemskerk 
en Akersloot. Elke avond bij te-
rugkomst in de speeltuin stond 
de deelnemers nog een verras-
sing te wachten. De organisatie 
had ervoor gezorgd dat er da-

gelijks live-muziek was bij de 
eindstreep. Zo stonden er bij-
voorbeeld een draaiorgel en een 
dixieband. 
Omdat het de vijftigste avond-
vierdaagse was, had de orga-
nisatie iedereen langs de route 
op de laatste dag gevraagd de 
straat te versieren. Helaas heb-
ben de bewoners van de Middel-
weg dit tevergeefs gedaan. Van-
wege een gaslek, waarvan niet 
gegarandeerd kon worden of 
deze vrijdagavond zou zijn op-
gelost, moest op het laatste mo-
ment de route worden gewijzigd. 
Zoals gewoonlijk werden al-
le deelnemers op de laatste dag 
door vrienden en familie opge-
wacht bij sporthal de Meet. On-
der muzikale begeleiding liep ie-
dereen achter de boerenkar in 
een grote stoet naar de speel-
tuin om daar de medailles in ont-
vangst te nemen. 

Na dertien jaar in de organisatie 
te hebben gezeten heeft Lysan-
ne Satour besloten om een stap-
je terug te doen en voortaan al-
leen nog eindloper te zijn op de 
tien kilometer. Tot slot laat de or-
ganisatie weten dat de laatste 
ontbrekende medaille van de af-
gelopen vijftig jaar alsnog boven 
water is gekomen. Op de laat-
ste dag kwam Martine van der 
Zon-van Leeuwen de medail-
le uit 1968 afgeven. Het archief 
van de speeltuin is nu compleet. 
Alle foto’s van deze avondvier-
daagse zijn terug te vinden op 
www.avondvierdaagse.speeltui-
nuitgeest.nl.

Kagerhoek, speelbal van 
de politiek?
Enkele maanden terug wist niemand waar de Kagerhoek lag en wat dat 
was. Voor ingewijden was het een stuk agrarische cultuurgrond zonder 
bijzondere kwaliteiten. Met een eigenaar die bedrijfsbeeindiging over-
woog zoals vele agrarische ondernemers. Een doodnormale zaak. Totdat 
inventieve projectontwikkelaars ontdekten dat in die hoek de A8 op de 
A9 zou worden aangesloten en een knooppunt van snelwegen een leuke 
plek is om iets te ontwikkelen. Een publiekstrekker die een economi-
sche impuls kan zijn voor de omgeving, niet alleen voor de gemeente 
Uitgeest, maar ook voor de onderhoudsbehoeftige monumenten en an-
dere vegeterende historisch gerelateerde hobby’s. In de omgeving ligt 
toevallig een ruïne van een van de meest zinloze militaire investeringen 
ooit, een waterlinie die nooit heeft gefunctioneerd en toch tot wereld-
erfgoed is verklaard. Een van de vele forten die getuigen van de waanzin 
van oorlog. Monumenten die bij gebrek aan middelen door vrijwilligers 
overeind worden gehouden, maar eigenlijk aan een grondige restauratie 
toe zijn. Defensie heeft er daarom reeds lang afscheid van genomen 
en de diverse huidige eigenaren kampen allemaal met geldgebrek. Er 
komen te weinig betalende bezoekers, net als op het hypermoderne 
erfgoedpark De Hoop. Dat zou dus kunnen veranderen, maar uitge-
rekend de politieke partijen die zich altoos opwerpen als beschermer 
van het monumentale erfgoed laten het hier afweten onder druk van 
actiegroepen die voor een groot deel bestaan uit mensen die net als de 
meeste van ons dankzij inventieve projectontwikkelaars op de bollenvel-
den en weilanden in Uitgeest konden komen wonen, een Uitgeest dat 
ook in het stroomgebied van het Oer-IJ ligt  Mensen als mw. Markvoort, 
die voor eigen gemak Uitgeest het liefst met Castricum (Akersloot) zou 
willen laten fuseren en dus niet zoveel hebben met de zelfstandigheid 
van onze gemeente. En zo kan het gebeuren dat bij de D66 wethouder 
een PU-pamflet voor de ramen hangt. Twee geloven op één kussen .....
Men mag zich afvragen of de discussie wel zuiver wordt gevoerd. Ver-
dachtmakingen aan het adres van de ontwikkelaars horen daarin niet 
thuis. De gemeente moet alleen zorgen dat ze geen risico’s aanvaard en 
toezien dat de voorwaarden strikt worden nageleefd. Veel argumenten 
tegen zijn onjuist of berusten op veronderstellingen. De Kagergronden 
zijn geen natuurgebied, de provincie moet de situatie nog opnieuw be-
oordelen in het kader van de nieuwe wegenstructuur. De werkgelegen-
heid is divers en niet enkel voor hooggeschoolden van de kennisecono-
mie. De middenstand zal meer last hebben van de superstore van AH 
in Heemskerk dan van de outlet. De door Schipholoverlast aangetaste 
woningmarkt kan zich enigermate herstellen..
Natuurlijk leidt e.e.a. tot meer verkeer. Dat doen de spitsstroken ook 
al en dat zal een volledige zesbaans A9 later eveneens doen. En als 
Uitgeest niet zijn kansen pakt staat Velsen reeds klaar om groen licht 
te geven voor een gelijksoortig ‘Fun Valley’ project van Ballast Nedam, 
Grontmij e.a. even verderop bij de tunnels. Dan hebben we wel de over-
last maar niet de revenuen. Daarom moet Uitgeest de Kagerhoek aan 
de markt laten en zich richten op het werkelijke toekomstprobleem voor 
Uitgeest, namelijk de A9. Daar is voor Uitgeest veel te winnen op het 
gebied van de leefbaarheid in ons dorp. Daarbij kan de verkeersdruk 
zelfs in ons voordeel werken. 
A. van Dam, Uitgeest. 

FCU worstelt en komt 
niet helemaal boven
Uitgeest - Het goede nieuws 
zondag voor FC Uitgeest was dat 
de concurrenten in de titelrace 
om het kampioenschap weer 
punten verloren. Het slechte 
nieuws dat FC Uitgeest daar niet 
volledig van profiteerde. Een ze-
ker lijkende 2-0 voorsprong werd 
in de eerste vijf minuten na rust 
uit handen gegeven, waarna de 
ploeg van Jurg Bosman nog al-
les op alles zette om de schade 
te herstellen maar die worsteling 
leidde niet tot bovenkomen.

Het eerste halve uur van het duel 
hadden de beide partijen net zo 
goed schriftelijk af kunnen doen. 
Pas in de 38e minuut scoorde 
FCU eigenlijk uit het niets. Paul 
Groen torende bij een hoek-
schop met zijn stevig postuur 
boven alles en iedereen uit en 
kopte de 0-1 binnen. Vijf minu-
ten later leek FCU helemaal op 
rozen te zitten nadat Bart Jans-
sen de 0-2 had binnen gelopen 
uit een goede voorzet van Joost 
Brandjes. 

Binnen vijf minuten na de rust 
werd Uitgeest twee keer gena-
deloos afgestraft. Eerst was er 
in de 48e minuut een magistrale 
volley van Demerikan die daar-
mee de 1-2 scoorde en vervol-
gens was Usten uitermate tref-
zeker met een snoeiharde inzet. 
2-2. Beide keren was keeper Wi-
liam de Lang kansloos maar viel 
de verdediging van FCU te ver-
wijten dat er niet adequaat werd 
ingegrepen. Na afloop was er de 
teleurstelling en het besef dat 
in ieder geval twee punten wa-
ren verloren. Maandag, tweede 
paasdag, staat op sportpark De 
Koog het eerste deel op het pro-
gramma van de tweeluik tegen 
Limmen. 

Uitgeest - Op dinsdag 26 april 
houdt gymnastiekvereniging 
Unitas een jaarvergadering voor 
alle leden in Sport- en Tennis-

Jaarvergadering

Een vlot verlopen cours
Uitgeest - Strombeek was de 
losplaats van de afgelopen za-
terdag bij postduivenvereni-
ging De Vliegende Vleugels. De-
ze keer een andere wind, dus 
ook andere duiven op kop. De 
vlucht werd een mooi vlot verlo-
pen cours over een afstand van 
186 km. Aantal deelnemers was 
veertien met 272 duiven. Snel-

ste duif over deze afstand vloog 
een gemiddelde snelheid van 
1490,970 meter per minuut (bij-
na 90 km per uur)  De overwin-
ning in vereniging was dit keer 
voor de combinatie Kerssens-
Krom  uit Akersloot. De uitslag 
met de eerste drie deelnemers 
van de tweede wedvlucht ou-
de duiven Vitesse op zaterdag 

Uitgeest - Vrijdag 22 april is er 
weer klaverjassen in de kantine 
van korfbalvereniging Stormvo-

Klaverjassen bij Stormvogels

17 april is: 1-2-3-4-7-8-13-23-
26-27-49-51-52-57-61e combi-
natie Kerssens-Krom, Akersloot, 
5-15-29-43-62e Frank Roden-
burg, Uitgeest en 6-17-18-19-
31-32-39-40e gebroeders Been-
tjes, Akersloot. De taart voor de 
vijftigste duif ging naar de J.A.J. 
Teeling. Een deelnemer viel bui-
ten de puntentelling. De eer-
ste duif was goed voor een vijf-
de  plaats in het rayon tegen 148 
deelnemers met 3316 duiven.

gels. De drive begint om 20.00 
uur. Er zijn prijzen te winnen met 
het kaarten en de loterij. 

Jongen van elf stuurt 
dreigmails naar school
Heemskerk - De politie heeft 
vrijdag rond 12.10 uur een elfja-
rige jongen uit Heemskerk aan-
gehouden. De jongen wordt er-
van verdacht eerder deze week 
twee e-mails te hebben gestuurd 
naar basisschool De Burghtwe-
ijt, waarvan de inhoud als drei-
gend is ervaren. Als gevolg hier-
van is door de school besloten 
donderdag en vrijdag gesloten 
te blijven. De politie is woens-
dag direct een onderzoek ge-
start naar de inhoud van de e-
mails en uiteraard de afzender. 

Dit onderzoek heeft geresulteerd 
in de aanhouding van de jongen. 
De politie heeft goede hoop met 
de aanhouding van de jongen de 
zaak te hebben opgelost. Niet 
bekend is of de verdachte leer-
ling op deze school is. 

centrum De Zien Aanvang: 20.30 
uur. De agenda, het jaarverslag 
en de conceptnotulen 2010 zijn 
te vinden op www.unitasuit-
geest.nl onder de link nieuws. 
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Danspaar op naar Bulgarije
Castricum - Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen, het Cas-
tricumse danspaar, zijn alweer 
een hele tijd actief op dansge-
bied en hebben de afgelopen ja-
ren al heel wat kampioenschap-
pen, nationaal als internationaal, 
op hun naam staan. 27 maart 
wisten ze een tweede prijs te 
behalen op het Championships 
Class toernooi welke werd ge-
houden in Hilversum en zondag 
17 april in Amstelveen een vier-
de plaats bij de Let’s Dance Ball-
room Trophy 2011 bij David Si-
mon.
Maurice en Marieke dansen op 
het moment in de hoofdklas-
se ballroom wat de allerhoog-
ste dansklasse is bij de ama-
teurs van Nederland, en komen 
uit voor de Castricumse dans-
school Griffioen. Geregeld reizen 
Maurice en Marieke af naar Ita-
lië om te trainen tussen alle in-
ternationaal kampioenen zo-

wel amateurs als professionals. 
Daar hebben zij dan ook les van 
de huidige wereld kampioenen 
Benedetto Ferrugia en Claudia 
Köhler  in het plaatsje Molinella. 
Als zij weer terug zijn in Neder-
land worden zij begeleid door de 
Amsterdamse trainers Paul Reijn 
en Fineke Raps, en de Belgische 
trainster Pauline LaDiges die 
ook geen onbekenden zijn in de 
danswereld, en ook meerdere ti-
tels op hun naam hebben staan.
In Amstelveen werden zij bena-
derd door één van de buiten-
landse jury leden of zij het wel-
licht leuk vonden om een wed-
strijd te gaan dansen in Ruse in 
Bulgarije  en daar hoefden zij 
niet lang over na te denken en zij 
zeiden volmondig ‘ja’! Deze wed-
strijd, georganiseerd door Mr. 
Tvzvetomir Panchev en Miss Va-
leria Nikolova wordt beschouwd 
als één van de wedstrijden die 
men ooit eens moet hebben 

meegemaakt. Het toernooi vindt 
plaats op 30 april en 1 mei, maar 
voordat Maurice en Marieke af-
reizen naar Bulgarije gaan zij 
eerst nog een kampioenschap 
dansen in Nederland, Het Hol-
land Dansspektakel in Cuijck. 

Inschrijving Dubbele Lus sluit op 1 mei
Castricum - Op zondag 15 mei 
gaat de 31e Dubbele Lus van 
start in de Castricumse Dorps-
straat. Voor de loop zelf kan nog 
rustig worden getraind, maar be-
langrijker is nu dat men vóór 2 
mei is ingeschreven. Na-inschrij-
ving op de dag zelf is niet moge-
lijk. Inschrijven kan via de websi-
te www.dubbelelus.nl, waar men 
zich kan aanmelden voor de in-
dividuele loop en/of de esta-
fetteloop. Ook de kinderen die 
meedoen aan de sponsorloop 
voor KWF Kankerbestrijding, 
dienen zich in te schrijven via 
de website. Inschrijving voor de 
jeugd tot en met 17 jaar is gratis. 
Volwassenen betalen 4  euro in-
schrijfgeld. 
Voor zowel de jongens als de 
meisjes tot en met 17 jaar zijn 
er in alle categorieën drie prij-

zen voor de snelste lopers. De-
ze individuele prijzen bestaan uit 
mooie bekers of een standaard.
Voor de deelnemers vanaf 18 
jaar zijn er per categorie drie 

geldprijzen (indien minimaal vijf  
deelnemers in de categorie). De 
snelste dame en heer (ongeacht 
leeftijdsklasse) krijgen de Dub-
bele Lus wisselbeker. Hoog CAL-gehalte in 

KNVB kampioensteam
Castricum – Woensdag werd 
er door negen regioteams ge-
streden om de districtsbeker van 
West 1 onder de 12 jaar. Het re-
gioteam van Kennemerland telde 
maar liefst vijf spelers die woon-
achtig zijn in de CAL gemeen-
te. Stijn Beentjes uit Akersloot 
(Meervogels’31), Bram de Boer 
uit Limmen (Foresters), Ron de 
Nijs, Jos Hollenberg en Dirk Hol-
lenberg allen uit Limmen (vv 
Limmen). Het zeer sterk bezet-

te toernooi werd in het verleden 
beurtelings gewonnen door de 
regioteams van Amsterdam NO 
en Amsterdam ZW, terwijl Ken-
nemerland de beker nog nooit 
veroverd had. Dit jaar ging al-
les anders, de kanjers uit Ken-
nemerland versloegen in de fi-
nale, verdiend, het zwaar favo-
riete Amsterdam NO en mogen 
zich een jaar lang de kampioe-
nen van KNVB district West 1 
noemen. 

V.l.n.r. Bram de Boer, Dirk Hollenberg, Stijn Beentjes, Ron de Nijs en 
Jos Hollenberg.

Rörik onverwacht nieuwe 
clubkampioen bij ‘t Stetje
Castricum - Wat niemand meer 
voor mogelijk had gehouden 
is toch gebeurd, Kees Rörik is 
bij biljartvereniging ’t Stetje de 
nieuwe clubkampioen gewor-
den. Dit alles gebeurde op de 
laatste avond voor de zomerstop. 
Iedereen had zich er al bij neer-
gelegd, dat Hein Huijser, die on-
geveer twee maanden aan kop 
van de ranglijst stond, kampi-
oen zou worden. Maar het pak-
te geheel anders uit. Kees moest 
nog een partij tegen Jeroen van 
de Kerkhof die hij winnend af-
sloot in maar liefst 10 beurten 
wat hem 25 wedstrijdpunten op-
leverde. 
De laatste partij van Siem Groen-

tjes tegen Cees Brouwer liep uit 
in een fiasco voor Siem, hij won 
wel de partij maar in 23 beur-
ten wat resulteerde in 10 pun-
ten, wat betekende dat hij weer 
op de derde plaats belandde. 
Hein Huijser was al uit gespeeld 
en iedereen ging Hein feliciteren 
met zijn kampioenschap. Ook 
Kees Rörik deed dat want nie-
mand had er meer rekening mee 
gehouden dat het toch nog an-
ders werd. Toen kwam de offici-
ele uitslag. 1. Kees Rörik met to-
taal 418 punten, 2. Hein Huijser 
met totaal 416 punten en 3. Siem 
Groentjes met totaal 409 punten. 
Al met al een geweldig span-
nend einde van het seizoen.

V.l.n.r. Hein Huijser, Kees Rörik, Siem Groentjes en assistent wedstrijd-
leider Johan van Venetiën.

Paasklaverjasdrive voor Kika
Akersloot - Op zaterdag 23 april  
wordt in café De Vriendschap in 
Akersloot de traditionele  paas-
klaverjasdrive georganiseerd.  
De prijzentafel kenmerkt deze 
drives, prijzen zoals Senseo kof-
fiemachines, reiskoffers, levens-
middelen pakketten , paling, ra-
dio‘s , het is er allemaal. Natuur-

lijk zullen de prijzen worden aan-
gepast in verband met Pasen en 
zullen de chocolade eieren niet 
op de prijzentafel ontbreken.
Naast het klaverjassen natuur-
lijk ook een super verloting met 
daarin dezelfde prijzen als met 
het klaverjassen. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de Stichting 

Kika die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 en 2011 te steunen. 
Vooraf aanmelden via tel. 0251-
312866. Deelnamekosten 5,00 
euro. Aanvang 20.00 uur.

Goede vangsten voor Sander Schouws
Limmen - De derde wedstrijd 
van HSV Limmen werd gevist 
aan de Nauernasche vaart met 
19 vissers. In totaal werd er 97 
kilo gevangen, met een absolute 
topvangst voor Sander Schouws. 
Deze benjamin van de A-groep 
gaf iedereen visles en wist met 
de vaste hengel op 9 meter leng-
te liefst 21,5 kilo brasem te van-

gen. Zijn vader Nico werd twee-
de met 16 kilo en ook Jan Walta 
wist met de vaste stok voldoende 
vis te vangen, 12,5 kilo. 
In de B-groep lagen de vangs-
ten een stuk lager. Jan van Wil-
ligen ving 2325 gram witvis en 
was hiermee Mandy Schouws en 
Dick Pekel te vlug af. 
De volgende wedstrijd wordt ge-

vist op 1 mei in het Uitgeester-
meer. Hier zijn prima brasem- en 
voornvangsten te realiseren. De-
ze wedstrijd is het gebruik van 
wormen niet toegestaan.
Opgeven bij Peter van der Heijdt, 
tel. 072-5051056/06-27872854 
of bij René Levering, tel. 072-
5054175 tot uiterlijk vrijdag 29 
april 20.00 uur.



Bezoeken en reageren

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

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

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

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

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

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

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

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
20 april 2011

raadsPlein 21 aPril
	 	 Raadscarrousel
19:30-21:00 uur: Diverse bestemmingsplannen:
  - Motie bij bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum*
  - Bestemmingsplan Breedeweg 50 te Castricum
  - Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen*
19:30-21:00 uur: Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen
  - Bespreken amendement Verordening Inburgering 
  - Benoemen leden auditcommissie 
  - Diverse wijzigingen APV
21:15-22:00 uur: Verkenning route naar energieneutrale gemeente
v.a. 22.30 uur: Raadsvergadering

Burgerinitiatief van Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeer-omgeving 
inzake verzoek aanwijzing beschermd dorpsgezicht gebied Van Oldenbarneveldweg

Besluitvorming:		 - Verordening Wet Inburgering 
  - Bestemmingsplan Paulusschool 
  - Bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum 
  - Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage bij bestemmingsplan  Rijksweg 59-61 te Limmen 
  - Benoemen lid auditcommissie

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke locatie in Limmen en op www.castricum.nl 
> Actueel > Agenda >. Er kan alleen ingesproken worden op onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op onder-
werpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Afgelopen vrijdag werd Kees Bedeke uit Castricum verrast door burgemeester Emmens-Knol. De eerste burger kwam hem vertellen 
dat hij bij Koninklijk besluit van 22 februari is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de jaarvergade-
ring van de Hengelsportvereniging Castricum, waar Bedeke zich reeds jarenlang voor inzet. De geboren Castricummer was onder 
meer actief als secretaris, watermonsternemer en als lid van het bestuur zette hij zich vooral in op het vlak van visstandbeheer. 

kees Bedeke koninklijk onderscheiden

WWW.CASTRICUM.NL



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

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
080411 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het wijzigen van de gevel
100411 Meester Ludwigstraat 31 in Castricum
 Het slopen van een schuur, het wijzigen 
 van de gevel en het uitbreiden van de 
 woning en het plaatsen van een dakkapel
110411 Verlegde Overtoom 28 in Castricum
 Het realiseren van een appartement
120411 Oude Haarlemmerweg 12 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
 Lizzy Ansinghstraat 15 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
130411 Eerste Groenelaan/Oranjelaan in Castricum
 Het plaatsen van tijdelijke units (Paulusschool)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
080411 Tuin van Kapitein Rommel 2 in Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuis

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen omgezet van een reguliere naar een uit-
gebreide procedure 
060411 Sokkerwei 2 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor een basisschool
080411 Eerste Groenelaan 74 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor buitenschoolse 
 opvang

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 

de volgende vergunningen hebben verleend:
130411 Beethovensingel 7 in Castricum
 Het plaatsen van een erker
 Castricummerwerf in Castricum
 Het plaatsen van een tuinberging op een 
 volkstuin
 Ravelstraat 18 in Castricum
 Het plaatsen van een carport
 Rooseveltlaan 49 in Castricum
 Het wijzigen en vervangen van de begane 
 grond
 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 50 in 
 Limmen
 Het uitbreiden van de verdieping
 Duinweg 5 in Castricum
 Het bouwen van een nieuwbouw woning
 Mozartlaan, Bizetstraat, Mendelssohnlaan, 
 Schubertplantsoen in Castricum
 Het kappen van 51 bomen
150411 Lijsterbeslaan 21 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping
 Bogerdlaan 3 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping

APV
05/04/2011 
Aan Bar/Disco BASTA is een aanwezigheidsvergun-
ning verleend voor 2 kansspelautomaten in perceel 
Dorpsstraat 22 achter te Castricum

12/04/2011
Aan Oranjecomité Bakkum is een evenementenvergun-
ning verleend voor Koninginnedag 2011 te Bakkum

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

Bouwvergunning met ontheffing
150411 Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum

 Het bouwen van een vakantiewoning 
 (hobbitwoning)
Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 21april 2011 t/m 2 juni 2011 bij de 
gemeentelijke locatie Limmen. Een belanghebbende 
kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van 
een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

verkeersbesluit opheffen ge-
hAndicAptenpArkeerplAAts 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met in-
achtneming van de artikelen 3 en 12 van het BABW 
hebben burgemeester en wethouders d.d. 20 april 
2011 besloten tot het opheffen van plaatsing bord 
E6 met onderbord van het Reglement Verkeers regels 
en Verkeerstekens 1990 en onderbord langs de Dr. de 
Jonghweg nabij De Boogaert 32 te Castricum.

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

Castricum, 20 april 2011

Afscheid burgemeester emmens-knol
Per 1 mei 2011 neemt burgemeester Aaltje Emmens- Knol afscheid. 
Op donderdag 28 april 2011 is het officiële afscheid:

* 15:00 – 17.00 uur:  bijzondere raadsvergadering
* 20:00 uur:  tijdens een bijzonder cultureel evenement in Bezoekers- 
 centrum De Hoep neemt de burgemeester afscheid. U bent  
 van harte welkom om bij dit evenement persoonlijk  
 afscheid te nemen van de burgemeester.

burgemeester muzikaal uitgewuifd 
Muzikanten uit alle kernen zorgen voor een klinkend afscheid van burgemeester 
Emmens-Knol. In De Hoep is donderdagavond een muzikaal en creatief feestpro-
gramma te beluisteren. De presentatie is in handen van Hennie Huisman. 

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Bij binnenkomst klinken de tonen van het  
Jos van Beest Trio. Om 19.45 uur opent de Jeugdraad van de Castricumse Carna-
valsvereniging het programma dat tot rond 23.30 uur wordt afgesloten door het  
Jos van Beest Trio.

PrOgrAmmA
19.30 – 19.45 uur:  Binnenkomst gasten / Jos van Beest Trio
19.45 – 20.00 uur:  Optreden Jeugdraad van de Castricumse Carnavalsvereniging
20.05 – 20.25 uur:  Zangvereniging De Vredenburgers uit Limmen
20.30 – 20.50 uur:  Marian Huiberts gastsolist bij Jos van Beest Trio
21.00 – 21.20 uur:  Castricums Shanty en Folksongkoor De Skulpers
21.30 – 21.50 uur:  Emergo
22.00 – 22.20 uur:  Marielle Koeman & Jos van Beest Trio
22.30 – 22.50 uur:  Vokaal Kabaal o.l.v Rolien Eikelenboom
22.55 – 23.15 uur:  Optreden Jan van der Schaaf 
23.20 – 23.40 uur:  Jos van Beest Trio

Afvalbrengdepot gesloten
goede Vrijdag 22 april gesloten
Zaterdag 23 april gesloten
Zaterdag 30 april Koninginnedag gesloten
Donderdag 5 mei  bevrijdingsdag gesloten
Vrijdag 6 mei brugdag gesloten

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

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

wEkElijks thuis in:




