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Regio kijkt uit naar ICGT
Uitgeest - Ondanks dat de or-
ganisatie van het ICG-toer-
nooi nog steeds in het ongewis-
se leeft over de komst van drie 
van haar Afrikaanse deelnemers 
is één ding wel zeker; op zater-
dag 11 juni wordt er voor de 26e 
keer afgetrapt voor wat door ve-
len als een uniek evenement in 
de regio wordt beschouwd. De 
Afrikaanse deelnemers hebben 
moeite de benodigde visa te be-
machtigen. Gelukkig blijft er nog 
een uitermate sterk deelnemers-
veld over met de winnaar van de 
editie van vorig jaar Zuid-Korea, 
het sterke Sporting Portugal, de 
sambavoetballers uit Brazilië na-
melijk Atletico Mineiro, het Zwit-
serse Young Boys en natuurlijk 
het thuisteam van FC Uitgeest. 
Er wordt gevoetbald, met op za-
terdag 11 juni de voorrondes en 
op maandag 13 juni de finale-
rondes. Exact om 14.30 uur zal 
die dag op het hoofdveld van FC 
Uitgeest de grote finale worden 
gespeeld.
Ook dit jaar wordt het evene-
ment omlijst met twee andere 
voetbaltoernooien namelijk de 
‘Passie-clubavond’ op vrijdag 10 
juni en het Arie Bonkenburg sr. 
toernooi op zondag 12 juni. Twee 
unieke toernooien die vooral be-
doeld zijn voor de voetballen-
de recreanten in de directe om-
geving van Uitgeest. Op de Pas-

sie-clubavond voetballen teams 
van FC Uitgeest tegen die van 
ADO’20 Heemskerk, is er de tra-
ditionele strijd tussen de ‘ouwe 
krasse knarren’ van Vitesse’22 
en FC Uitgeest en een wedstrijd 
tussen de oud-zaterdag 1 teams 
van VVU en USVU. 

Op zaterdag 11 juni en zondag 
12 juni vindt alweer voor de 23e 
keer het Arie Bonkenburg sr. 
toernooi plaats waarbij dit jaar 
zesendertig teams van clubs uit 
de directe regio hun opwachting 
maken. Ook dit jaar staat er weer 
een feesttent. Op vrijdagavond 
vindt er een optreden plaats van 
de Strandband, een band die 
bestaat uit mensen die samen 
op mooie zomeravonden mu-
ziek maakten op het strand van 
Heemskerk. Op zaterdagavond 
treedt de formatie La Stampa op 
en zondag zal Giga van zich la-
ten horen. Hoogtepunt zal het 
optreden van Harrie Slinger zijn 
op zondag rond 18.00 uur. Die 
zal proberen om na het traditi-
onele dieptepunt, namelijk een 
optreden van de ‘slechtste’ band 
van Nederland ‘Trio Tjoe en Je-
roen’, het publiek mee te krijgen 
met bijvoorbeeld de klassieker 
uit de Nederlandse popgeschie-
denis ‘Je loog tegen mij’. Entree 
is gratis. Voor meer informatie: 
www.icgt.nl. 

Sig start zorgtuin Hogeweg
Uitgeest - De Sig, organisatie 
voor ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke beper-
king, heeft haar dagbestedings-

aanbod uitgebreid met een zorg-
tuin. De zorgtuin op de Hoge-
weg 68-70, wordt vrijdag 24 ju-
ni om 14.00 uur geopend door 

directeur Jan Kroft van de Sig. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur houdt 
de zorgtuin Uitgeest open huis. 
De tuin beslaat een lap grond 
van 5000 m2, inclusief een per-
ceel op het even verderop gele-
gen volkstuinencomplex De Kuil. 
Er worden bloemen, groenten, 
fruit en kruiden gekweekt. Cliën-
ten voeren onder professionele 
begeleiding diverse werkzaam-
heden uit, helpen bij het onder-
houd van het tuinhuis en de kas 
en de verzorging van de twee 
geiten. 
Voorlopig is de zorgtuin op 
woensdag en vrijdagochtend 
geopend. Tijdens de open dag 
wordt een puzzeltocht geor-
ganiseerd, er is een workshop 
bloemstukjes maken en er kun-
nen zelfgekweekte producten 
worden gekocht. Het tuinhuis is 
voor de gelegenheid omgetoverd 
tot theetuin. De bakkerij van de 
Sig verkoopt zelfgebakken koe-
ken. Ook de winkel Creasig is 
aanwezig met een kraam vol ca-
deauartikelen. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
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.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Sponsoren CAL 
d’HuZes bedankt!
Castricum - Het is bijna zover: 
team CAL d’HuZes is in Frank-
rijk om op donderdag 9 juni één 
of meer keer de Alpe d’Huez te 
beklimmen. De 40 fietsers uit 
Castricum, Akersloot en Limmen 
hebben er maandenlang naar 
toegeleefd. Ze hebben er hard 
voor getraind, op de spinning-
bike, op de fiets en op tal van an-
dere sportieve manieren. 
En ze hebben vele evenemen-
ten georganiseerd om sponsor-
geld te werven voor kankeron-
derzoek. De strandtoertocht, het 
beachgolf, het zaalvoetbaltoer-
nooi, het benefietsconcert, de 
dubbele lus, de spinningmara-
thon en andere prachtige evene-
menten, waarvan de opbrengst 
naar het goede doel gaat. Daar-
naast hebben tal van bedrijven 
en particulieren, vrienden, be-
kenden, collega’s, vele mensen 
die het doel een warm hart toe 
dragen, hun bijdrage geleverd. 
En dat heeft – tot nu toe - het 

fantastische bedrag van 219.542 
euro opgeleverd. Zij willen al-
le sponsoren daar heel hartelijk 
voor bedanken!
Donderdag 9 juni is de grote 
dag. Dan gaan zij met ruim 4000 
fietsers de berg beklimmen on-
der het motto: opgeven is geen 
optie. Zij zullen er naderhand 
uitgebreid verslag van doen op 
hun site www.teamcal.nl. Voor 
wie het op de dag zelf wil volgen: 
Alpe d‘HuZes wordt op radio, tv 
en internet gevolgd.
Zo staat de publieke muziek-
zender Radio 2 op 9 juni geheel 
in het teken van het fietsevene-
ment. NCRV/NOS Alpe d’HuZes 
is tussen 19.00 uur en 20.00 uur, 
wanneer de laatste deelnemers 
finishen, te zien op Nederland 
1. Themakanaal Spirit 24 zendt 
vanaf 12.00 uur rechtstreeks 
vanaf de berg uit. En online ko-
men de verschillende program-
ma’s rond de Alpe d’HuZes sa-
men op www.alpedhuzes.ncrv.nl.

Moederpoes zoekt hulp
Castricum - Negen kittens, geboren zondag 5 juni. Moederpoes 
Nouschka is druk met de verzorging, maar of er genoeg melk is voor 
negen ukkies is nog maar de vraag. Welke hulppoes heeft een paar te-
peltjes over en wil tijdelijk de zorg  voor een jonkie op  zich nemen? Bel 
even naar Marian Brus 0251-654626 of 06-234079360. 

Vermist: 
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar,  
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. 

Gevonden:
Brakenburgstraat Castricum: cy-

perse kater, ongecastreerd, hoog 
op de poten, loopt te schreeu-
wen.
Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inl.: Ria Dol, tel. 0251- 658504.

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 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
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:
16.975
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

Winkeldief 
aangehouden
Castricum - Bij een winkel op de 
Rivieradreef in Haarlem heeft de 

politie om 16.00 uur een 34-ja-
rige vrouw uit Castricum aange-
houden vanwege winkeldiefstal. 
De vrouw had een tube douche-
gel meegenomen zonder te be-
talen. Tegen de vrouw is proces-
verbaal opgemaakt. 
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Expositie Wisselwerk 
Castricum - Van 8 juni tot 20 ju-
li exposeert stichting Wisselwerk 
bij Klaver Vier aan de Dorps-
straat 45. 
Stichting Wisselwerk is een dag-
besteding en onderdeel van de 

Meergroep. Mensen met een 
psychische achtergrond of  ver-
standelijke beperking expose-
ren abstracte schilderijen met 
als thema bomen, keramiek en 
mozaïeken. 

Filmhuis op camping 
Bakkum - Camping Bakkum 
heeft sinds 1 juni een filmhuis. 
De Strandbios, met bioscoop-
stoelen voor 22 bezoekers en 
zes strandstoeltjes op de eerste 
rij, draait in het pinksterweekend 
draait de ‘kleinste bioscoop van 
Nederland’ films die men gezien 
moet hebben en een kinderpro-
gramma. 
De Strandbios staat aan het be-

gin van de camping en is mak-
kelijk te herkennen. De filmzaal 
bevindt zich in twee geschakelde 
zeecontainers die voor de gele-
genheid in duinen met helmgras 
zijn ingegraven. Een bijgeplaats-
te caravan doet dienst als kassa, 
pauzebuffet en schuilhokje. 

Strandbios is op internet te vin-
den op www.strandbios.eu. 

Programma 9 juni t/m 15 juni 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag  20.00 uur 
vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

“X-Men - First Class”
vrijdag & zondag 18.30 uur 

“Something Borrowed”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 & 21.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Pirates Of The Caribbean: 

On Stranger Tides 3D”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Blue Valentine (CF)”
zaterdag 18.30 uur 
woensdag 20.00 uur

“Gooische Vrouwen”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

zaterdag, zondag & maandag 
13.30 & 16.00 uur 

dinsdag 16.00 uur 
woensdag  13.30 & 16.00 uur 
“Penny’s Shadow”

zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur 
woensdag  16.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

X-Men: First Class
In X-Men First Class zien we hoe 
grote gebeurtenissen in de we-
reld het begin inluiden van de 
epische X-Men saga. De film 
vertelt het verhaal over het ont-
staan van de hechte vriendschap 
tussen Charles Xavier en Erik 
Lensherr, beter bekend als Pro-
fessor X en Magneto, die voor 

het eerst hun krachten ontdek-
ken. Samen met andere mutan-
ten proberen zij de wereld te 
redden van Armageddon. Maar 
als er een kloof ontstaat tussen 
de twee vrienden, mondt die uit 
in de eeuwigdurende oorlog tus-
sen de Brotherhood van Magne-
to en de X-Men van Professor X.

Po’s droom is uitgekomen nu hij 
De Drakenkrijger is en de Vre-
desvallei beschermt samen met 
zijn vrienden en andere Kung Fu 
meesters, De Vurige Vijf - Tijger, 
Kraan, Mantis, Adder en Mon-
kie. Zijn nieuw leventje veran-
dert volledig als een nare tegen-
stander met een geheim wapen 
China probeert te veroveren en 
een einde wil maken aan Kung 
Fu. Po moet samen met De Vuri-
ge Vijf China doorkruisen om de-
ze vijand te overmeesteren. Maar 
hoe?

Kung Fu Panda 2

Nieuw pareltje in Akersloot 

Akersloot  - Na speciaal ont-
wikkelde wandelroutes in en 
rond de kernen Castricum, Bak-
kum, Limmen en Akersloot heeft 
het college besloten hier een 
nieuwe aanwinst aan toe te voe-
gen: een voetpad over de Ou-
de Boekelerweg. Parallel aan de 
Boekel, de Kanaalweg, loopt van 
oudsher een pad langs de ach-
terkant van de woningen. Deze 
halfverharde Oude Boekelerweg 
in het noorden van Akersloot 
slingert vanaf Boekel door de 
weilanden en komt uit op de 

Hoogegeest. De Oude Boeke-
lerweg was in vroeger tijden de 
doorgaande weg voordat de Ka-
naalweg werd aangelegd die de-
ze functie overnam. Daarna is 
het weggetje nog jarenlang als 
onverhard pad door omwonen-
den gebruikt, voordat het onge-
veer veertig jaar geleden werd 
afgesloten. Sindsdien is het als 
dijkje, met aan beide kanten een 
sloot, verder door het leven ge-
gaan, waarbij het pad voorname-
lijk werd begrazen door paarden 
en schapen.

Het pad loopt nu nog dood op een erf achter de Boekel (Foto: Lia 
Vriend-Vendel). 

Momenteel loopt de Oude Boe-
kelerweg dood op een erf en 
gaat het als grasdijk verder de 
weilanden in. Om wandelaars en 
natuurliefhebbers meer te kun-
nen laten genieten van de groe-
ne omgeving wil het college het 
dijkje na al die jaren opnieuw in 
gebruik nemen, nu als onver-
hard wandelpad. Dit is in goed 
overleg gegaan met de omwo-
nenden die het dijkje jarenlang 
keurig hebben beheerd. De ge-
meente zorgt ervoor dat het hek 
van het erf van deze bewoners 
wordt aangepast, zodat wande-
laars niet op het erf kunnen ko-
men. Ook neemt de gemeen-
te het onderhoud van bomen, 
bermen en sloten langs de dijk 
in beheer. De dijk wordt zodanig 
ingericht dat het niet mogelijk is 
om er met gemotoriseerd ver-
keer op te rijden, zodat het een 
aantrekkelijk en veilig pad is om 
over te wandelen. Een nieuw pa-
reltje in Akersloot!
In de zomer van 2010 verscheen 
een boekje met wandelroutes bij 
Akersloot, de Strandwallenrou-
te geheten. De ontwikkeling van 
de Oude Boekelerweg tot voet-
pad sluit hierbij prima aan, om-
dat dit pad al met een stippellijn 
staat aangegeven in het route-
boekje met de naam Oosterho-
gedijk. Naar verwachting wordt 
komende zomer begonnen met 
werkzaamheden aan de dijk. 

Optreden in Hotel Borst
‘De weg naar vervoering’
Bakkum - Singer-songwriter 
Martin van de Vrugt en schrijver 
Jan van Kessel hebben elkaar 
gevonden. Op een dag liepen ze 
elkaar tegen het lijf en besloten 
ze samen de bühne op te gaan. 
Op 19 juni zijn ze samen te be-
luisteren in Hotel Borst. Onder 
de noemer Road to Rapture (de 
weg naar vervoering) zullen zij 
het publiek een intieme, mooie 
middag bezorgen. Het optreden 
begint om 14.30 uur. Martin is 
meer dan een singer-songwriter: 
sinds 1980 schrijft en speelt hij 
zijn eigen nummers, zich zelf be-
geleidend op de akoestische gi-
taar, banjo, mandoline en har-
monica. Oud-Castricummer Jan 
van Kessel schrijft sinds hij kan 
schrijven. Van zijn hand versche-
nen verschillende boeken. 

Kijkje bij Plan Ei-hof
Castricum - Op de Dag van de 
Bouw trok het bouwplan Ei-hof 
aan de Schoolstraat 193 kijkers. 
De mensen van Scholz Bouw-
bedrijf uit IJmuiden zijn terecht 
trots op hun werk en lieten de 
verrichtingen op de bouwplaats 
zien. De kijkers bleken verrast 

over het ruime plein die tussen 
de woningen wordt aangelegd. 
Ook de bouwstijl van gebroken 
kappen en de verscheidenheid 
aan typen woningen werd ge-
waardeerd. “Oplevering gaat dit 
jaar plaatsvinden”, aldus make-
laar Hopman. 
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Niet pluis van Marijke Kots 
Theater in Alzheimercafé 
Castricum - Op dinsdag 14 ju-
ni is er weer een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp is 
‘Niet pluis! een theatervoorstel-
ling door Marijke Kots. In het be-
gin van het ziekteproces demen-
tie overheerst er een gevoel van 
onbehagen en onduidelijkheid 
over wat er aan de hand is. Men 
vermoedt misschien dementie, 
maar er is twijfel, het gevoel is 
vaag. Het is vaak lastig om be-
paalde signalen te onderschei-
den van normale ouderdoms-
verschijnselen. Lang niet altijd 
onderkent de cliënt dat er iets 
aan de hand is, maar zijn het de 
naasten die aan de bel trekken. 

Deze fase van ‘niet pluis gevoel’ 
geeft Marijke Kost weer in een 
solotheatervoorstelling, waar-
in zij enerzijds een dementeren-
de vrouw speelt, die sterk ont-
kent dat er iets aan de hand is, 
én anderzijds haar zus speelt, 
die zich zorgen maakt. Deze fas-

cinerende voorstelling kan voor 
de bezoekers een opening zijn 
om met elkaar over dementie 
in gesprek te raken. Wie wil ko-
men, maar géén vervoer heeft of 
een bezoek liever niet aan fami-
lie of vrienden vertelt, kan con-
tact opnemen met de werkgroep 
Alzheimercafé. Er wordt getracht 
een anonieme oplossing te vin-
den. Men kan bellen met tel.: 06-
29507734.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in 
serviceflat Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113 in Castricum op 
dinsdag 14 juni van 19.30 tot 
21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. 

Van popcursus naar Pinkpop

Mike en André met band 
op podium van Pinkpop
Castricum – The Garden of Love 
is uitgenodigd om zondag te ko-
men spelen op Pinkpop. De rock-
band, met onder andere Castri-
cummer Mike Walker en André 
Reimes uit Velserbroek, bestaat 
uit vijf jongeren met een ver-
standelijke beperking. Voor Mu-
ziekschool Heemskerk kon de ti-
ming niet beter zijn. ‘We zijn heel 
trots dat twee cursisten van on-
ze popcursus op Pinkpop spelen, 
een paar dagen voor de reünie 
vanwege het 25-jarige bestaan”, 
aldus muziekdocent Hans Chi-
alastri die samen met Petra van 
Henten bandcoach is van The 
Garden of Love. ‘Een geweldige 
ervaring om deze band te bege-
leiden!’ 
De band is ontstaan onder aan-
voering van Johnny de Mol die er 
een tv-serie van maakte: Down 
met Johnny Rocks, elke dins-
dag te zien op Veronica vanaf 
20.30 uur. Het programma komt 
uit dezelfde koker als onder an-
dere Hello Goodbye en kenmer-
kend is de integere wijze waar-
op het proces is vastgelegd. ‘We 

dachten dat alle opnames af-
gelopen waren’, vertelt gitarist 
Mike. ‘Maar vrijdag waren we 
aan het repeteren in de Nozem 
en de Non en toen kwam Joh-
nny opeens langs om te vertel-
len dat we naar Pinkpop gaan. 
Ik had geen woorden meer, mijn 
allergrootste droom komt uit!’ 
Al vanaf zijn kindertijd wil Mike 
popmuzikant worden. Zo wens-
te hij voor zijn achtste verjaardag 
een pruik met lang haar, een le-
ren jas en een gitaar. En hij wil-
de op Pinkpop spelen. ‘En dan 
moest iedereen altijd een beet-
je lachen. Het is mij nu toch mooi 
gelukt, al had ik dat eerlijk ge-
zegd ook nooit verwacht!’ 

Tijdens de totstandkoming van 
de band werden de muzikanten 
geholpen door grote namen uit 
de Nederlandse popscene, zo-
als Direct, Kane, Miss Montreal 
en Cesar Zuiderwijk. Ook actri-
ce Halina Reijn en popfotograaf 
Kees Tabak werden ingezet. Op 
5 mei stond de band al voor een 
enthousiast megapubliek tijdens 

het Bevrijdingsfestival in Zwolle. 
Ze werden ingevlogen per heli-
kopter. ‘Zwolle was al heel gaaf, 
maar optreden tijdens Pinkpop, 
daar heb ik niet van durven dro-
men”, zegt zanger André die ook 
teksten schrijft. ‘De filmploeg 
gaat mee om het optreden vast 
te leggen, zodat iedereen het la-
ter op tv kan zien.’ 
Op 17 juni is de band dichter bij 
huis te zien tijdens een optre-
den in de Nozem en de Non in 
Heemskerk als daar het 25-ja-
rig bestaan wordt gevierd van de 
popcursus met een reünie. 

The Garden of Love heeft een 
professionele single uitgebracht 
bij platenlabel 8ball Music met 
als naam Evan en die gedown-
load kan worden voor 99 cent 
via Glandigomusic.com of ra-
dio 538. De opbrengst gaat in 
zijn geheel naar de band om zo 
in de toekomst nog meer moois 
te kunnen maken. De clip is 
te zien op www.youtube.com/
watch?v=txu7tDulawg en dat is 
een echte aanrader. 

‘Iemand Aan De Deur’
Castricum - De korte film ‘Ie-
mand Aan De Deur’ van regis-
seur Jan Nanne beleefde op 5 
juni haar première in Kriterion te 
Amsterdam, en dingt daarnaast 
mee naar een finaleplek op het 
Young Art Festival 2011. 

Tien  dagen na de officiële pre-

mière is de film op 15 juni te 
zien in De Bakkerij. De regisseur 
vroeg zoveel mogelijk mensen 
gratis mee te werken aan de film, 
die hij in Limmen opnam. Alle-
maal professionals die enthousi-
ast werden van het concept de-
den mee. Zelfs Mona-toetje ac-
trice Sandra Dierx werd gestrikt 

voor één van de hoofdrollen. Na 
afloop van de vertoning, is er een 
vraaggesprek met de aanwezige 
regisseur wat geleid wordt door 
Josje de Bont. Ook voor het pu-
bliek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. 

De filmvertoning is gratis toe-
gankelijk en begint om 20.30 
uur.. De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 

Tentoonstelling en 
kunstroute Uitgeest
Uitgeest - Stichting de Nieu-
we Kuil organiseert van vrij-
dag 24 tot en met zondag 26 ju-
ni de Kuilart-tentoonstelling van 
werkstukken die door de deelne-
mers aan de verschillende crea-
tieve cursussen zijn vervaardigd. 

De tentoonstelling vindt plaats 
in het Culturele Centrum aan de 
Hogeweg 8. De openingstijden 
zijn op vrijdag tussen 19.00 uur 
en 22.00 uur en op zaterdag en 
zondag van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Zaterdag wordt muziek ge-
maakt door duo The O’Marrich 
en op zondag door Bodhi Babyn.

Na afloop van de tentoonstel-
ling worden, met de toegekende 
waarderingspunten de publieks-
prijzen voor de exposerende cur-

sisten bepaald. Op zondag 26 ju-
ni maakt de Kuilart-tentoonstel-
ling deel uit van de derde Uit-
geester Kunstroute die langs 
veertien ateliers en tentoonstel-
lingsruimten voert.  
Voor meer informatie over de 
Kunstroute zie www.kunstrou-
teuitgeest.nl. De kunstroute is 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Castricum - In de 100 van Cas-
tricum is Gerard Veldt gast. Veldt 
heeft op 1 juni afscheid geno-
men van de brandweer. De nu 
53-jarige brandmeester is 33 
jaar lid geweest van het vrijwil-
lige korps en heeft in die jaren 
een aantal spectaculaire bran-
den meegemaakt waarover hij 
boeiend kan vertellen. Ook ver-
zorgde hij als communicatieme-
dewerker het brandweernieuws 
in de lokale media. 

De uitzending is op donderdag 9 
juni van 21.00 uur tot 22.00 uur. 
Herhaling is op zondag 12 juni 
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Foto: 
Combi Loek Anderson 

Gerard Veldt gast 
100 van Castricum
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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
ONtwERP NAtuuRBEhEERPlAN NOORD-
hOllAND 2012 tER INzAGE

Op 24 mei 2011 hebben Gedeputeerde Staten 
van Noord-holland het “Ontwerp Natuurbe-
heerplan Noord-holland 2012” vastgesteld en 
akkoord bevonden voor de terinzagelegging. 
Het betreft een wijziging van het Natuurbeheerplan 
dat Gedeputeerde Staten op 21 september 2010 heb-
ben vastgesteld. Voor partijen die nu subsidie ont-
vangen voor natuurbeheer, particulier natuurbeheer 
of agrarisch natuurbeheer, of dit in de toekomst wen-
sen, kunnen deze documenten van belang zijn. Op 
het gemeentehuis zijn genoemde documenten ter 
inzage tot en met 11 juli 2011. 

huttENwEEK

Burgemeester en wethouders van uitgeest 
maken bekend dat vergunning is verleend  
op grond van artikel 2:25 van de APV voor  
het houden van de huttenweek op het terrein 
aan de Binnenkruierstraat in de periode van  
29 augustus t/m 2 september 2011. 
In verband hiermede is de Binnenkruierstraat afgeslo-
ten van zaterdag 27 augustus 08.00 uur t/m zater-
dag 3 september 17.00 uur, met dien verstande dat 
de doorgang voor voetgangers (met kinderwagens, 
rolstoelen, etc.) en voor fietsers gehandhaafd blijft. 
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Staf-
bureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 
bekendmaking van dit besluit.

ONtVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGuNNING 
Ontvangstdatum
05-06-2011 OV 2011-071 Benningskamplaan 49
  Het plaatsen van een 
  dakkapel
06-06-2011  OV 2011-072 Kemphaanstraat 19
  Het plaatsen van 
  5 pallets
01-06-2011  OV 2011-073 Hooykamplaan 27
  Het plaatsen van een 
  dakkapel
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGSVERGuNNINGEN 

Verzenddatum
08-06-2011  OV 2011-048 Kleis 87
  Het oprichten van een 
  berging
08-06-2011  OV 2011-064 Middelweg 33
  Gedeeltelijk slopen van 
  een woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of gewei-
gerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNING 
1E fASE MEt ONthEffING VAN hEt 
BEStEMMINGSPlAN

Verzenddatum
08-06-2011 B1 2010-007 Loet 11-13
  Het plaatsen van een 
  gezamenlijke 
  dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een beroepschrift tegen (een van) deze besluiten 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een 
beroepschrift dient binnen zes weken na verzendda-
tum van het besluit te worden ingediend en gericht 
te worden aan de Arrondissementsrechtbank, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

REctIfIcAtIE 
VERlEENDE OMGEVINGSVERGuNNING 

In de bekendmaking van 01 juni 2011 staat onder 
verleende omgevingsvergunningen de volgende ver-
leende vergunning vermeld:

01-06-2011  OV 2010-043 Provincialeweg 4-6
  Het oprichten van 
  43 woningen

Hierbij dient als verzenddatum 06-06-2011 te wor-
den vermeld en niet 01-06-2011.

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
Y.U. Offerhaus en C.J.M. Krom

GEBOORTE
Saar Bosman, dochter van 
B.F. Bosman en A. Spanjaard

Maatregelen Luilaknacht
tijdens de komende luilaknacht is de politie in uitgeest extra 
alert op het voorkomen van overlast. Volgens de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) is het verboden in de nacht van vrijdag 
10 op zaterdag 11 juni tussen middernacht en acht uur ’s morgens 
spullen te vervoeren of bij zich te dragen die kunnen worden ge-
bruikt voor het besmeuren of beschadigen van andermans eigen-
dommen. De politie zal daarop controles uitvoeren.

Tot de spullen die men in de Lui-
laknacht niet op straat of in de 
openbare ruimte (over water) mag 
vervoeren, horen zaken die kunnen 
worden gebruikt om te bekladden 
of vernielen. Daarbij valt te den-
ken aan: meel, eieren, boter, olie, 
zeep en kaarsen. Bij constatering 
van overtreding van de verordening 

worden de smeermiddelen door de 
politie in beslag genomen. Daar-
naast krijgt de overtreder direct een 
oproep voor een gesprek bij bureau 
Halt. Dit kan al in de loop van de 
zaterdagochtend na Luilak zijn.
Tijdens het gesprek wordt met jon-
gere en ouders afgesproken wat 
de straf wordt en waar en wanneer 

deze wordt uitgevoerd. Halt gaat 
hiervoor op zoek naar passende en/
of nuttige werkplekken. Als iemand 
wordt aangehouden wegens het 
daadwerkelijk besmeuren of ver-
nielen van goederen dan wordt de 
schade op de dader verhaald.
De politie hoopt op een gezellige 
viering van de Luilaknacht door de 
Uitgeester jeugd.

Laat uw woonplezier niet bederven,

door uw afval te laten zwerven.
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Drankmisbruik tieners
Castricum - Op zaterdagmor-
gen omstreeks 0.30 uur kreeg de 
politie een melding dat twee kin-
deren op een grasveldje lagen 
aan de Laanacker. Ter plaatse 
zag de politie een 13-jarig jon-
getje uit Akersloot en een 14-ja-
rig jongetje uit Beverwijk op het 
gras liggen slapen. Om hen heen 

lagen plassen braaksel. Nadat 
ze wakker waren gemaakt, ver-
klaarden zij schoorvoetend een 
fles drank te hebben gehad. De 
jongens kregen een bekeuring 
wegens openbare dronkenschap 
en zijn vervolgens aan hun ge-
waarschuwde ouders overge-
dragen. 

‘Kijken met ogen van het hart’
Castricum - Zaterdag 11 ju-
ni om 17.00 uur staat in de ves-
per in de Castricumse Dorpskerk  
Antoine de St-Exupéry, de schrij-
ver van De Kleine Prins centraal. 
Deze vesper is de laatste in de 
reeks vespers over dichters en 
zieners onder auspiciën van de 
Raad van Kerken. Pastor Maas 
Beitler houdt een korte overden-

king over het thema: ‘ Kijken met 
de ogen van het hart.’ 
Dit thema is ontleend aan een 
passage uit De Kleine Prins. Het 
liturgiekoor onder leiding van 
Jelle Jan Klinkert verleent weer 
zijn medewerking. Volgend jaar 
wordt een serie vespers gehou-
den met als thema: ‘Doeners en 
denkers’. 

Strand te koop en te huur
Geschokt reageerde ik op de ingezonden brief van Ben Piepers waarin 
hij zijn visie geeft op het strandplateau. Ik citeer: ‘een aanfluiting, een 
uitstraling met een hoog gehalte aan kneuterigheid en treurnis’. Maar ik 
slaak ook een kreet van verlichting als ik lees dat de PWN de beheerder 
is van het gebied rondom en van het strandplateau. De al wat ouderen 
en oudere jongeren onder ons zullen nog weten hoe enkele decennia 
terug gezichtsbepalende gebouwen in het dorpshart van Castricum plat 
werden gegooid om plaats te maken voor nieuwbouw zoals bankge-
bouwen: een onherstelbaar gebeuren. Men had in die jaren in Castricum 
nog weinig op met begrippen als ‘uitstraling’ en ‘dorpgezichtsbepalende 
gebouwen’ en het was voornamelijk de zakelijkheid die bepaalde. Het is 
sindsdien beter geworden en tegenwoordig nieuwbouw in het centrum 
is aan strenge eisen gekoppeld. Net als het dorpshart destijds zie je nu 
het strand vercommercialiseren, worden begrippen als ‘uitstraling’ en in 
dit geval ‘strandbepalende factoren’ genegeerd en méér: om zeep ge-
holpen. Want wat staat er te gebeuren? 
Een nieuw te bouwen hotel (met onbeperkt te bebouwen vierkante me-
ters) en bij Bad Noord een hele tweede rij nieuw te plaatsen strandhuis-
jes (6x3 m). Wat beoogt het college met plaatsing van nog méér strand-
huisjes: de gemeente worden met de meeste strandhuisjes van West 
Europa? Nee, dhr P. verklapte het al: geld binnenhalen en het liefst zo 
veel mogelijk; is het niet door middel van strandverkoop (in huisjes), dan 
wel straks met strandverhuur ervan. Wat dan uiteindelijk aan vrij strand 
resteert, is voor de argeloze bezoeker die zich vertwijfeld afvraagt wat 
er toch met het vrije, open en publiekelijke Castricum aan Zee gebeurd 
is. In het artikel beschuldigt dhr P. de ander van ‘stemmingmakerij’. Zo 
ervaar ik het niet dan wel dat GroenLinks zich onmachtig voelt tegen de 
opgetrokken muur van plannen die als een overval gepresenteerd wordt. 
Misschien is hier, net als bij de kwestie van de kantorenaanbouw, een 
burgerinitiatief eveneens gewenst en het juiste antwoord.

Ingekorte versie, naam bekend bij de redactie. 

Oproep om te ‘vechten’ 
voor ons zwembad
Zoals u ongetwijfeld via de kranten heeft vernomen is de gemeente 
van plan om ons Limmer zwembadje Damphegeest in 2012 te sluiten.  
Voor onze basisschooljeugd is dit de enige voorziening waar ze veilig 
en prettig kunnen zwemmen en spelen. Voorzieningen in omringende 
gemeente zoals Het Baafje en De Zien zijn meer gericht op oudere kin-
deren. Als ouder laat je je kind niet alleen hier naartoe gaan. Bovendien 
is Damphegeest een heel gemoedelijk en (kind)vriendelijke ontmoe-
tingsplaats. Ook de scholen maken hier regelmatig gebruik van. Met 
mooi weer wordt de gymles vaak verruild voor een uurtje zwemmen en 
worden de sportdagen op dit terrein georganiseerd. Dit dreigt nu te gaan 
verdwijnen. Het is de hoogste tijd dat wij als inwoners van de kern Lim-
men onze stem laten horen. U heeft vast al wel uw handtekening gezet, 
maar wij denken dat dit niet voldoende zal zijn. Uw handtekening heeft 
een gezicht en een geluid nodig. 
Wij roepen u daarom op om op donderdagavond om 19.30 uur uw stem 
te laten horen aan de lokale politiek. Zij vergaderen die avond in de aula 
van het Clusius College aan de Oranjelaan over de inhoud en gevolgen 
van de voorjaarsnota.  Dit is een openbare bijeenkomst, bedoeld om 
inwoners te horen over voorgestelde bezuinigingen. Het is heel belang-
rijk om ons daar te laten horen en daar te laten zien (spandoeken en 
toeters/bellen) nu er nog kans is om het zwembad te redden. 
Namens Margo Min en Petra Nordholt (bezorgde ouders/inwoners van 
Limmen en vertegenwoordigd in de lokale politiek) Wij rekenen op uw 
komst! 

Waarschuwing
Verleden week dinsdag is het voor mij, een vrouw van 39 jaar, bijna fa-
taal afgelopen door het eten van een plakje ham. Ik zat in Volendam 
op de dijk te eten. Ik heb een notenallergie, maar wist niet dat de ham 
afkomstig was van een varken uit Andalusië die gevoed werd met noten. 
Ik ben onwel geworden en het is bijna verkeerd afgelopen. Ik ben met 
spoed met een ambulance naar het ziekenhuis in Purmerend gebracht. 
Daarom wil ik mensen die ook een notenallergie hebben hiervoor waar-
schuwen.
Maureen Struis, Limmen.

Akersloot - Judith Kerssens van 
Snoesz leert iedereen de basis-
beginselen van het naaien in 
een workshop van twee avonden 
Deelnemers gaan met een hip 
schortje naar huis. Kijk voor de 
data op www.snoesz.nl of mail 
naar info@snoesz.nl. 

Schort maken 
bij Snoesz?

Dorpshart wordt craftplaats
Castricum - Op zaterdag 11 ju-
ni vindt op het Bakkersplein-
tje het eerste openbare haak- 
en brei-evenement voor crafters 
plaats. Eenmaal per jaar nemen 
wereldwijd mensen de haak- en 
breinaalden op om gezamen-
lijk in het openbaar te craften. 
Na spraakmakende bijeenkom-
sten in New York, Amsterdam en 

Brussel grijpen de Guerilla Gran-
nies deze gelegenheid aan om 
het centrum van Castricum tot 
openbare craftplek te bombar-
deren. Van 12.00 tot 16.00 uur 
wordt in het openbaar gehaakt 
en gebreid met als doel elkaar te 
inspireren en deze hippe bezig-
heid met elkaar en het publiek 
te delen. Crafters uit de hele re-

gio worden opgeroepen mee te 
doen. Neem haak- en breipro-
jecten mee of help mee aan het 
centrale craftobject, dat op het 
Bakkerspleintje wordt aange-
bracht om het plein verder aan 
te kleden. De Guerilla Grannies 
zorgen voor diverse materialen 
die hiervoor gratis kunnen
worden gebruikt. 

Regionale voorronde 
Talens Palet expositie 
Castricum - Op 19 juni vindt 
bij Toonbeeld de prijsuitreiking 
plaats van de Talens Palet ex-
positie. Deze expositie toont het 
resultaat van de opdracht een 
werk te maken naar een frag-
ment van Tommy Wieringa’s 
boek Caesarion. Schilders en 
tekenaars waren hiertoe uitge-
daagd door het Talens Palet, een 

driejaarlijkse prijs voor amateurs. 
Een twintigtal kunstwerken wer-
den er ingeleverd bij Toonbeeld, 
centrum voor de kunsten te Cas-
tricum. vloeien. De expositie is te 
bezichtigen op 18 en 19 juni tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. Een aan-
tal werken zullen van 20 juni tot 
en met 4 juli te zien zijn in de bi-
bliotheek. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-05-2011: Jort, zoon van 
C.C.H. Suurmond en P.J.A. van 
der Hulst, geboren te Castricum. 

31-05-2011: Jitse, dochter van 
J.J. Kool en W. Borst, geboren te 
Castricum.
 
Wonende te Limmen:
28-05-2011: Loulou Shante, 
dochter van J.S.J. Martens en 
S.J. Vermeulen, geboren te Lim-
men.
 
Wonende te Akersloot:
01-06-2011: Roos, dochter van 
D.Th.M. Mooij en E. Kaandorp, 
geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
30-05-2011: Mooij, Rudolfus J.A. 
en Nanne, Geertruida J., beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
27-05-2011: Jordan, Ruben M. 
en Houtenbos, Danielle, beiden 
wonende te Castricum. 27-05-
2011: Goebert, Andrée-Georg 
en Sanders, Barendina E., beiden 
wonende te Heemskerk.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
29-05-2011: de Jong, Wijbrand 
A., oud 76 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met F.H. van Dis-
sel.
Wonende te Limmen:
24-05-2011: de Wildt, Jacoba 
C.C., oud 91 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
N.G. Baltus.
 
Wonende te Castricum:
30-05-2011: Rammeloo, Francis-
cus L., oud 55 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met  T.M. Zil-
ver Rupe. 

Weidepicknick bij de boer 
op tweede pinksterdag
Castricum - Tweede pinkster-
dag, maandag 13 juni, kunnen 
bezoekers op de boerderij bij de 
familie Res, Provincialeweg 1-3  

in Castricum, picknicken tussen 
de koeien in de wei. 
De boerderij heeft ongeveer 65 
melkkoeien die twee keer per 

Pontjesroute nu via 
knooppunten fietsen
Castricum - Het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer heeft de Pontjesroute 
verlegd naar het knooppunten-
netwerk. Hierdoor is de route nu 
middels knooppuntenbordjes te 
fietsen. Ondanks de kleine aan-
passingen hiervoor is de route 
44 kilometer lang gebleven.
Langs de route staan informatie-

panelen met informatie over de 
natuur, flora, fauna, monumen-
ten en knooppuntennetwerk. Bij 
het Zwaansmeerpad in Uitgeest 
en bij ’t Heerenhuis in Spijker-
boor zijn informatiepanelen ge-
plaatst waarop de nieuwe rou-
te staat aangegeven. Op recrea-
tieterrein Zwaansmeer staat een 
picknicktafel met daarop een 

paneel met informatie over de 
nu genummerde route, het Uit-
geestermeer en het fietsknoop-
puntennetwerk. Het vernieuwde 
paneel is voorzien van een pick-
nickspel. De route begint nog 
steeds bij het station in Castri-
cum, maar kan ook op elk ander 
knooppunt uit de route gestart 
worden. Voorts kan de route bei-
de kanten op gefietst worden. 
De route kan ingekort worden 
en er zijn alternatieven aangege-
ven voor het geval er een pontje 
uit de vaart is. Onderweg over-
stappen naar een andere fiets-
route of andersom kan ook. Zo 
kan de route korter of langer ge-
maakt worden dan 44 kilometer.
De aangepaste routekaart van 
de Pontjesroute is te downloa-
den vanaf de website www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl bij 
Routes. Ook routekaarten van 
andere recreatieschappen zijn 
via deze website te downloa-
den. Hierop staan onder andere 
fietsknooppunten, fietsoplaad-
punten, horeca, informatiepane-
len, speelterreinen en zwemwa-
ter  aangegeven. Op de site staat 
tevens informatie over de natuur, 
historie, cultuur en de pontjes 
langs de route.

dag worden gemolken. Overdag 
staan de koeien buiten in de wei. 
Tijdens de open dag zijn er veel 
leuke attracties en spellen voor 
de kinderen. Tussen 10.00 en 
16.00 uur is iedereen welkom om 
te genieten van het mooie land-
schap en verse Nederlandse zui-
vel, zoals melk, yoghurt en vla. 
Ook voor picknickkleedjes wordt 
gezorgd. 
De picknick in het boerenwei-
land vindt plaats tijdens de open 
boerderijdag die Campina or-
ganiseert in samenwerking met 
de supermarkt Deen. Deze dag 
kunnen bezoekers zien en erva-
ren waar Campina melk vandaan 
komt. Men dient een eigen ge-
vulde picknickmand mee te ne-
men, voor gratis aanvullende 
lekkere zuivelproducten wordt 
gezorgd. 
Wie met de auto komt, wordt 
verzocht via de Provincialeweg 
aan te rijden. Fietsers kunnen 
ook via de Korte Brakersweg. 

Digitaal Zorgloket 
gebruikersvriendelijker
Castricum - De digitale balie 
op het gebied van zorg, welzijn 
en Wmo in de gemeente Castri-
cum is gebruikersvriendelijker 
geworden. Op www.castricum.
nl  kunnen bezoekers door mid-
del van een vraaggerichte opzet 
eenvoudiger een antwoord op 
hun vraag krijgen of een verwij-
zing naar meer informatie. Door 

de digitale verbeterslag moe-
ten burgers thuis beter hun weg 
kunnen vinden in de uitgebrei-
de informatie op het gebied van 
zorg en welzijn. 
Deze opzet loopt vooruit op de 
landelijke ontwikkeling om de 
burger te helpen bij het oplos-
sen van het probleem dat hij er-
vaart (‘De Kanteling’). Daarbij is 

het aanbod van gemeentelijke 
diensten en producten niet lan-
ger het uitgangspunt. De nieu-
we opzet is overigens een eer-
ste stap. In de komende tijd wor-
den aan de bestaande informatie 
nog veel informatie, tips, folders, 
formulieren en links toegevoegd. 
De digitale balie neemt overi-
gens niet de plaats in van het 
(fysieke) Zorgloket. Een informa-
tief of adviserend gesprek met 
een van de gemeentelijke zorg- 
of Wmo-consulenten zal vaak de 
beste manier blijken om tot een 
advies op maat te komen.

Castricum - Maandag een week 
geleden werd aan De Bloemen 
een 59-jarige man aangehou-

Bedreiging met een nepwapen 

Amateurtuindersvereniging 
Castricum bestaat halve eeuw
Castricum - Zaterdag 4 juni 
vierde Amateurtuindersvereni-
ging Castricum het 50-jarig be-
staan. Het feest werd gevierd 
met een puzzeltocht over de vier 
tuincomplexen, een receptie, een 
verloting en een proeverij. 
Op 1 mei 1961 werd de volks-
tuinvereniging opgericht. De 
tuinders konden toen tuinie-
ren op twee kleine complexen 
aan de Lindenlaan en bij Onder-
langs. Nu, een halve eeuw later, 
bestaat de vereniging uit 285 le-
den die tuinieren op de com-
plexen aan de Breedeweg, De 

Bloemen, Haagscheweg of Cas-
tricummerwerf. 

“Van de huidige tuinders is zo’n 
30 procent vrouw”, aldus voorzit-
ter Arnold Broekmeijer. De fees-
telijkheden werden opgeluisterd 
door een muzikaal intermez-
zo van muziekvereniging Emer-
go en een diapresentatie waar-
bij de groei en bloei op de tui-
nen in beeld werd gebracht. Bij-
zonder was dat Co Huisman, het 
oudste lid, zowel bij de oprich-
ting van de vereniging aanwezig 
was als bij het jubileumfeest.

Mindfulness 
wandelingen 
Castricum – In de maanden ju-
ni, juli en augustus begeleidt 
Monique Schiller elke tweede 
dinsdag van de maand van 19.30 
tot 20.30 uur mindfulness wan-
delingen in de duinen. 

De wandelingen zijn voor ieder-

een toegankelijk, ook voor wie 
nog geen ervaring met mind-
fulness heeft. Verzamelen bij de 
parkeerplaats bij het meertje van 
Vogelenzang (voorheen Karper-
vijver) in Bakkum Noord. Men 
dient zelf een duinkaart mee te 
nemen. Deelnamekosten bedra-
gen 5 euro. 
De eerste wandeling is dinsdag 
14 juni. Voor meer informatie en 
opgave: Monique Schiller, tel. 
0251-657911.

den op verdenking van bedrei-
ging. De man had zijn buurman 
eerder die dag bedreigd met een 

vuurwapen. De politie vond het 
wapen in het huis van de 59-ja-
rige man. 
Het bleek om een imitatiewapen 
te gaan.
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Sint Jacobusschool voert 
actie voor War Child
Akersloot - De Sint Jacobus-
school voert acties voor War 
Child. War Child is een organi-
satie die kinderen helpt die de 
oorlog hebben meegemaakt. Ze 
doen spelletjes, dansjes en zin-

gen met de kinderen. Zo bouwen 
ze vertrouwen op en leren ze die 
kinderen weer met elkaar te spe-
len. Maar vooral om weer te kun-
nen lachen. 
De school voert de acties om-

Autobrand snel geblust
Castricum - Zondagmorgen kreeg de brandweer van Castricum een 
melding van een autobrand op de Hoofdweg naar Camping Gevers-
duin in het duingebied van Castricum. Bij aankomst bleek een hevig 
rokende auto bijna in lichterlaaie te staan. Door kordaat optreden kon 
de brand snel worden geblust. Foto: Giel de Reus.

dat dit jaar de schoolmusical 
‘Voor kids gaat de zon op’ opge-
voerd wordt. Deze musical is be-
dacht door Marco Borsato en Al-
bert Verlinde. Met deze musical 
wordt ook aandacht gevraagd 
voor dit goede doel. Iemand van 
de organisatie van War Child 
heeft ook het een en ander ver-
teld op school. 
De kinderen hebben in twee we-
ken tijd al 400 euro gespaard, 
maar zij gaan door met actie 
voeren. Ze willen nog heel veel 
lege flessen ophalen, plantjes 
verkopen, posters ophangen en 
nog veel meer. 
Wie deze actie wil steunen 
kan mailen naar: sintjacobus-
groep78@gmail.com of lege 
flessen en kratten brengen naar 
de Sint Jacobusschool Kerklaan 
11 in Akersloot. 

Intussen is men aan het oefenen 
voor de musical, die uitgevoerd 
wordt op de afscheidsavond. 
Dan wordt ook het eindbedrag 
bekend gemaakt. 

Filmavond TT Castricum
Castricum - Transition Town 
Castricum (TT Castricum) is on-
derdeel van een nationale en in-
ternationale beweging van men-
sen die zelf iets willen doen aan 
klimaatverandering en die zich 
willen voorbereiden op vermin-
derende olievoorraden (piek-
olie). Woensdag 29 juni organi-
seert TT Castricum een filma-
vond in de bibliotheek, Geester-
duinweg 1, met als thema: ‘Ver-
spilling’. 
De korte film ‘The story of stuff’ 
wordt gedraaid. De film gaat in 

op vragen als: ‘waarom gooien 
we zoveel weg en hoe kan het 
dat producten die van ver weg 
komen toch zo goedkoop zijn?’ 
‘Waarom is het goedkoper om 
een nieuwe televisie te kopen 
dan de oude te laten repareren?’ 
Na de pauze zal men individueel 
en gezamenlijk nadenken over 
oplossingsrichtingen: wat kan 
men zelf doen?
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden 
is niet verplicht, maar wordt wel 
op prijs gesteld en kan via castri-
cum@transitiontowns.nl.

Rabobank ondersteunt Stichting 
Sociaal Carnaval Castricum

Castricum - De Stichting So-
ciaal Carnaval Castricum heeft 
voor het carnavalsfeest voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking op zondag 12 februa-
ri 2012 een financiële ondersteu-
ning gekregen uit het Coöpera-

tiefonds van Rabobank Noord-
Kennemerland. Op maandag 30 
mei werd hiervoor een cheque 
uitgereikt aan de Stichting tij-
dens een bijeenkomst van de 
bank in woon- en werkgemeen-
schap Scorlewald in Schoorl.

Hier werd door de directievoor-
zitter van de Rabobank Noord-
Kennemerland, de heer Drs. 
Ugur Pakdemir MPA, uitgelegd 
hoe het Coöperatiefonds tot 
stand is gekomen en dat de di-
rectie over de gelden geen enke-
le invloed kan uitoefenen.
De winst die de Rabobank maakt 
vloeit naar de algemene reser-
ve, maar een bepaald percenta-
ge komt ten goede aan de ge-
meenschap. Het Coöperatie-
fonds heeft aan de Stichting So-
ciaal Carnaval een bijdrage toe-
gekend van 3000 euro. Volgens 
de voorzitter van de Stichting, 
P.Q. van Daalen,  is deze bijdrage 
hard nodig, want de kosten lo-
pen elk jaar op en sponsors vin-
den in deze tijd is ook geen mak-
kelijke zaak.
Hij sprak dan ook zijn welge-
meende dank uit naar het Co-
operatiefonds en de Rabobank 
voor deze geste.

Live hip hop 
in de Bakkerij
Castricum - Zaterdag 11 juni 
presenteert Bumrush Radio Re-
cordnize Real met live Mc Race-
car uit de Verenigde Staten, uit 
Chicago’s hip hop groep Modill 

en uit Frankrijk dj Lord Faz in de 
Bakkerij. MC Racecar wordt on-
dersteund door dj Lord Faz en dj 
Sniper. Entree 4 euro. Aanvang 
21.00 uur. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. Zondag is er 
vanaf 21.00 uur een open jam-
sessie. Voor meer informatie: 
www.vriendenvandebakkerij.nl. 

Schuur volledig uitgebrand
Bakkum - Achter een woning in Bakkum-Noord is woensdagavond 
een schuur in vlammen opgegaan. Tijdens de brand was er niemand 
thuis. De brandweer kon niets anders doen dan het woonhuis nathou-
den en beschermen. De schuur is volledig uitgebrand. Foto: Giel de 
Reus.

Open dagen in heem-
tuin De Wielenmaker

Egmond-Binnen –  In het 
weekend van 11 en 12 juni stel-
len de vrijwilligers van Stichting 
De Wielenmaker hun heemtuin 

Inheemse bloemen zijn een nood-
zaak voor inheemse insecten. (fo-
to: Peter Lassooy).

weer open voor het publiek. De 
natuurgidsen leiden belangstel-
lenden rond en vertellen alles 
over het eiken hakbos, de duin-
beek, het bloemrijke grasland, 
de paddenpoel en de groente-
tuin.
De heemtuin, die nu negen jaar 
bestaat, is een halve hectare 
groot en werd vroeger gebruikt 
als agrarische grond. Er zijn al-
leen inheemse plantensoorten 
aangeplant en biotopen gescha-
pen voor planten en dieren die 
zich hier van nature thuis voe-
len. Door het beheer, dat geheel 
door vrijwilligers gebeurt, is er 

een prachtig stukje natuur ont-
staan waar natuurlijke proces-
sen zo veel mogelijk hun gang 
gaan. De Wielenmaker is zo een 
fraai verlengstukje van het kalk-
rijke duingebied geworden. 
In de heemtuin wordt niet ge-
schoffeld of geharkt en er wordt 
geen water gegeven. En on-
danks de droogte staat de tuin 
er prachtig bij.
Ook weten hoe men de eigen 
tuin op een natuur- en milieu-
vriendelijke wijze kan beheren? 
Kom dan op 11 en 12 juni tus-
sen 10.00-16.00 uur genieten in 
Heemtuin De Wielenmaker, Sint 
Adelbertusweg 38 in Egmond-
Binnen. De entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Zie voor meer informa-
tie de website: www.wielenma-
ker.nl.
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Valpartij voor Eric Ott
Uitgeest - Op Hemelvaartsdag 
had racingteam Edwin Ott Mo-
toren een wedstrijd op het cir-
cuit Varsselring in het Gelderse 
Hengelo met Eric Ott in de Su-
percup 600. Eric zette al snel 
een paar mooie snelle ronde 
neer, wat hem boven aan de lijst 
plaatste. Toch eindigde de eer-
ste training op een negende po-
sitie. Tijdens de tweede kwalifi-
catietraining zette Eric zijn snel-
ste tijd neer 1:58.1, zestiende on-
der Marco van Bergeijk, en ne-
gentiende sneller dan Tjalling El-
zinga. Eric zijn eerste Pole positi-
on in de Supercup 600! “Maar tij-
dens de wedstrijd ging het mis”, 
vertelt Karin Ott. “Reinoud van 
Zadelhoff maakte een foutje in 

de eerste bocht, waardoor Eric 
ook iets moest laten liggen. Tjal-
ling Elzinga kwam Eric voorbij in 
de tweede haakse bocht en zat 
in een foute versnelling, waar-
door het voor Eric leek alsof Tjal-
ling stilstond. Eric zat heel dicht 
achter hem en kon dus niet voor-
komen dat hij het achterwiel van 
Tjalling raakte. Hierdoor had het 
voorwiel van Eric geen contact 
meer met het asfalt en hij in de 
heg belandde. Een klein glijertje, 
klein beetje schade, Eric nergens 
last van.” 
De volgende wedstrijd is zater-
dag 11 juni in Assen. Daarna 
gaat het team door naar Oss om 
daar een wedstrijd te rijden tij-
dens de pinksterraces. 

TC Uitgeest 2 blijft ongeslagen 
maar wordt net geen kampioen
Uitgeest - Het tweede tennis-
team van Tc Uitgeest heeft op 
twee punten het kampioenschap 
misgelopen in de vierde klasse. 
Afgelopen zaterdag moest Uit-
geest het opnemen tegen mede 
kampioenskandidaat Tc Heiloo. 
De achterstand van Uitgeest op 
Heiloo was voor deze wedstrijd 
een punt zodat er gewonnen 
moest worden om Heiloo te pas-
seren. Tevens waren beide nog 
afhankelijk van Bakkum, die op 
gelijke hoogte stonden met Uit-
geest. Tussenstand na de enkels 
dus 2-2. De dubbels moesten 

dus gewonnen worden waar-
bij Mark Bonekamp en Menno 
Kuik het als eerste op mochten 
nemen. Het werd een zeer span-
nende partij waarbij beide sets 
beslist werden met 1 break, he-
laas wel voor Heiloo zodat de 
3-2 achterstand op de score-
bord stond. Duidelijk was toen 
dus ook dat het kampioenschap 
niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. 
Voor de eer en om de ongesla-
gen status dit jaar vast te hou-
den wilde Uitgeest uiteraard nog 
wel een gelijkspel in de wacht 

slepen. Via Robin van Rijssel en 
Marco Zoeteman werd dit punt 
binnengesleept in een zeer goed 
aanvallend gespeelde dubbel-
partij, 6-3 6-3. Eindstand 3-3. 
Lachende derde bleek achteraf 
Bakkum te zijn die haar tegen-
stander met 5-1 verslagen had 
en zodoende zowel Uitgeest als 
Heiloo voorbij ging op de rang-
lijst. Maar een keurige der-
de plaats en het gehele seizoen 
als team niet verslagen mag 
toch een prachtige prestatie ge-
noemd worden. 

Pittige vlucht en trage 
aankomst voor duiven
Uitgeest - Zaterdag 4 juni stond 
de Midfondvlucht vanuit Nan-
teuil le Haudouin op het pro-
gramma. Een bijna strak blauwe 
hemel, een noordoosten wind 
en hoge temperaturen dat wa-
ren de gegevens bij de lossing 
om 7.55 uur in Frankrijk. Niet di-
rect een ideaal scenario voor 
een vlot lopende vlucht, vooral 
omdat de in wind aan zou trek-
ken naar kracht van 5/6 beau-
fort.. Het ging om de derde Mi-
fondvlucht met een afstand van 
400 km. Aantal deelnemers was 
zestien en het aantal ingekorf-
de duiven was 222 stuks. Om 
14.22.11 uur meldde de eerste 
duif zich bij Dirk de Bruin met 
een gemiddelde snelheid van 
1034,350 m.p/m. (62 km p/uur). 
Het was een pittige vlucht met 
een trage aankomst van de dui-
ven. Saillant detail bij de winnaar 
is om met slechts twee ingekorf-

de duiven toch een fraaie eerste 
plaats te pakken. Uitslag van de 
eerste  tien duiven in de vereni-
ging de Vliegende Vleugels is als 
volgt: 1e Dirk de Bruin, 2e-5e-
13e-15e-54e-55e Gebr. Been-
tjes en 3e-5e-56e W.J.M. Roden-
burg. De taart voor de 50e duif in 
de uitslag ging deze week naar 
Hein Berkhout. De eerste plaats 
van Dirk de Bruin was tevens 
goed voor een 21e plek in het 
Rayon B. tegen 2051 duiven. Van 
de zestien deelnemers wisten 
twee liefhebbers zich helaas niet 
in de punten te vliegen. Komen-
de weekend staan er weer twee 
vluchten op het programma. 

De eerst en tevens de laatste Vi-
tessevlucht vanuit Pommeroeul 
(240 km) en later op de dag ko-
men de duiven van de derde 
Dagfond uit het Franse Bourges 
met een afstand van 620 km

Inbrekers in sloopflats  
Uitgeest - Politiemensen uit 
IJmuiden stelden woensdagmor-
gen om 5.40 uur, na een melding 
dat er inbraakgeluiden waren 
gehoord, een onderzoek in. De 
geluiden waren gehoord bij de 

sloopflats aan de Lange Nieuw-
straat. Toen de agenten de flats 
binnengingen, zagen zij vrij-
wel direct een man, de 44-jari-
ge IJmuidenaar werd aangehou-
den. Nog steeds werden er ge-

luiden gehoord, waarop de ver-
dachte aangaf met nog een an-
dere man in de flat aanwezig te 
zijn. Deze man, een 37-jarige in-
woner van Uitgeest, werd in een 
bijbehorende schuur aangehou-
den. Beide mannen zijn overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor. 

Uitgeest - Maandag 6 juni was 
de eerste viswedstrijd van de 
jeugdcompetitie. Er werd niet 
veel gevangen, alleen wat witvis-
jes. Eerste werd Sten Houthuy-
zen met 143 cm vis, een gedeel-
de tweede plek was voor Maartje 
Gabriels en Remco Schram met 
80 cm en de vierde plek was voor 
Marco Schot met 78 cm vis.
Kinderen die ook willen vissen 
gaan op maandag om 18.45 naar 
de Ziendervaart. De volgende 
drie wedstrijden zijn op 20 en 27 
juni en 4 juli. De eigen bijdrage 
voor de resterende wedstrijden 
is 1,50 euro. Iedereen krijgt een 
prijs. Voor meer informatie: P. Pil-
kers 06-12180223. 

Vissen!

Heemskerk - Op zondag 12 ju-
ni is in het Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1 in Heemsker-
keen lezing over de Nederland-
se onderzeeboten gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. Onder de 
titel ‘De Marine heeft het goed 
gedaan, de Nederlandse Onder-

Onderzeeboten zeedienst in de Tweede Wereld-
oorlog’ vertelt Gerard Horneman 
over de lotgevallen van deze on-
derzeeboten. De lezing begint 
om 14.00 uur. Het museum is ge-
opend tussen 10.00 en 17.00 uur 
.te bezoeken. Toegang: Volwas-
senen 2,50 euro, kinderen van 
8 tot 12 jaar, 1,50 euro, kinderen 
jonger dan 8 jaar en houders van 
een Veteranenpas gratis. 

VOORDEEL
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VOORDEEL   

OP PAD MET PINKSTEREN....?!
Dit is heerlijk fris, en u neemt het gemakkelijk mee.....
Van woensdag t/m woensdag:

MUFFINS
‘n traktatie ! 3 stuks € 2,50 !!
Dit weekend:

HALVE VERSE AARDBEIEN SCHELP
mmmm..... van €5,25 nu € 4,50 !!

Wij wensen u vrolijke Pinksterdagen !
www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Johannesschool en Rembrandt-
school handbalkampioenen
Akersloot - Vorige week woens-
dag werd gestreden om het 

handbalkampioenschap van 
Akersloot. De jongens en mei-

den van groep 8 van de drie ba-
sisscholen gingen onderling de 
strijd aan. Om enigszins geoe-
fend het strijdperk te kunnen 
betreden had handbalvereniging 
Meervogels op iedere school tij-
dens twee gymlessen een trai-
ning verzorgd. Deze spoed-
cursus was genoeg om het ve-
le toegestroomde publiek leuke 
en spannende wedstrijden voor 
te schotelen. Dit jaar speelden 
de scholen op zowel het asfalt 
als op het beachveld een wed-
strijd tegen elkaar. Bij de mei-
den werd de Jacobusschool der-
de, de Rembrandtschool tweede 
en ging de Johannesschool met 
de eerste prijs aan de haal. Bij de 
jongens werd de Jacobusschool 
derde, de Johannesschool twee-
de en won de Rembrandtschool 
de eerste prijs. 
Zie voor meer foto’s van het 
toernooi www.meervogels60.nl.

Quintin ballenjongen Oranje
Castricum - Tijdens de selectiedag voor ballenjongens/meisjes voor 
het Nederlandse elftal, georganiseerd door hoofdsponsor ING op het 
sportveld van topklasser AFC in Amsterdam, heeft   Quintin Wouwe-
naar van de D1 van FC Castricum zich geplaatst als ballenjongen voor 
Oranje.  Tijdens de eerstkomende wedstrijd van Oranje zullen de 15 
geselecteerden hun opwachting langs het veld maken. Op de foto met 
Rob Witschge de vijftien geselecteerden met op de voorste rij, derde 
van links, Quintin Wouwenaar.  

Vitesse’22 Zilveren Hert 
Toernooi weer succes
Castricum - Vorig weekend be-
zochten maar liefst 132 teams 
sportcomplex de Puikman voor 
het Zilveren Hert Toernooi. Het 
toernooi groeit jaarlijks, met na-
me in de meisjescategorie en de 
A-junioren.
Op zaterdag was het de beurt 
aan de D-pupillen, de C-junio-
ren en de A-junioren, gevolgd op 

zondag door de E- en F-pupillen, 
de jongens en de meiden B en 
de mini’s.
Op de eerste toernooidag scoor-
de Vitesse vrij goed met kampi-
oenschappen in de hoogste pou-
les bij de C en A-junioren.

Op zondag was het de beurt aan 
FCC met veel eerste plaatsen bij 

de pupillen en de meiden B. Voor 
de tweede achtereenvolgende 
keer won FCC ook de Johanna’s 
Hof hooghoudt bokaal, een be-
ker die wordt uitgereikt aan de 
vereniging die de meeste pun-
ten heeft vergaard in de E- en F-
categorie. Het team van FCC dat 
hier het meest aan bijdroeg was 
de F6. 
Het was ook het weekend waar 
Vitesse’22 haar kampioenen eer-
de in de reguliere competitie en 
waar de D5 van Vitesse’22 werd 
uitgeroepen tot team van het 
jaar.

Cor Sprenkeling wint open 
Wik toernooi driebanden
Castricum - Op 30 mei is de fi-
nale verspeeld van het open Wik 
toernooi driebanden. In deze fi-
nale kwamen 16 spelers uit, die 
zich hiervoor vooraf in twee ron-
des hadden geplaatst. Het toer-
nooi werd weer in een gezelli-
ge en sportieve ambiance ver-
speeld. Wedstrijdleider Cees 
Burgmeijer had zoals gewoon-
lijk zijn zaakjes weer prima voor 
elkaar, waardoor de wedstrijden 
geolied verliepen.
Cor Sprenkeling had na zijn eer-
ste partij, tegen Jan v.d. Kerkhof, 
niet kunnen denken dat hij als 
eerste zou eindigen. Deze partij 
eindigde hij met tien carambo-
les van de te maken vijftien, wat 
hem een magere zes punten op-
leverde. Dit magere resultaat in-
spireerde hem waarschijnlijk om 

in zijn tweede partij tegen Jan-
Hans v.d. Berg te laten zien waar-
toe hij in staat is. Regelmatig 
scorend eindigde hij deze par-
tij met 31 caramboles wat hem 
een verrassende 21 punten op-
leverde. Zijn totaal van 27 pun-
ten waren evenveel als de op de 
tweede plaats geëindigde Jaap 
Rumphorst, maar zijn stijgings-
percentage van 141% was iets 
beter dan die van Jaap, die 135% 
scoorde. Cock van Hooff pak-
te de derde plaats met 24 pun-
ten, door degelijk zijn twee par-
tijen winnend af te sluiten, maar 
kon tegen het geweld van Cor en 
Jaap niet op. De avond stond in 
het teken van wisselende pres-
taties. Hans van der Weerd, die 
in de voorwedstrijden de hoog-
ste score pakte, leek in zijn eer-

ste wedstrijd tegen Jaap Rump-
horst op weg om hoog te eindi-
gen. Maar in zijn tweede partij 
tegen Willem Baltus stokte zijn 
ritme en eindigde teleurstellend 
als negende. De wedstrijden van 
Piet de Graaf waren een kopie 
van die van Hans van der Weerd. 
Ook hij pakte in zijn eerste partij 
tegen Peter Weijers ruime winst-
punten, maar in de tweede partij 
tegen Theo Groot liet zijn gevoel 
voor precisie hem in de steek, en 
de ballen wilden niet meer lo-
pen zoals hij wilde. Zijn elf ge-
scoorde caramboles van de te 
maken 27 wierpen hem ver terug 
op de tiende plaats van de rang-
lijst. Om 23.00 uur waren de laat-
ste wedstrijden gespeeld en kon 
Cees de winnaars feliciteren en 
de trofeeën uitreiken.

Afzwemmers in mei
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Deze maand 
kan men 41 kandidaten felicite-
ren met hun behaalde zwemdi-
ploma.
Op 11 mei was er afzwemmen 
voor het C-diploma en had-
den Sebastiaan Emeis Escalan-
te, Frits Fatels, Dani Jonker, Mylo 
Valk en Lucas Vorstman een heel 
zwembad voor zichzelf en kre-
gen alle aandacht voor hun goe-
de zwemvaardigheid.
Op dinsdag- en woensdagoch-
tend wordt er zwemles gegeven 
aan baby’s, peuters en hun ou-
ders en een aantal keren per jaar 
wordt er, voor degenen die wil-
len, voor verschillende JIP-di-
ploma’s afgezwommen tijdens 
de les. Deze diploma’s zijn in het 
kader van watervrij worden in 
het water en leren omgaan in en 
met het water op het niveau van 
de peuter.
Op woensdagochtend 18 mei 
hebben: Esmée de Boer, Aimee 

Kerssens, Sietse Oesthoorn, Mi-
sha Rood, Luub van der Schaaf 
en Fabian Verbeek het JIP 1-di-
ploma, Luc Deekman en Isabel-
le Liefting het JIP 2-diploma en 
Paul Aardenburg en Shawn Zijl-
stra het JIP 3-diploma samen 
met een klein cadeautje na de 
les in ontvangst genomen.
Op 25 mei bestond de groep uit 
26 jonge kandidaten. Voor het A-
diploma hebben: Aranka Bakker, 
Do Bakker, Merel van den Berg, 
Finn Blok, Mei Lou Fontein, Jan-
neke Grimminck, Daantje Groen-
tjes, Do Groot, Jasper de Groot, 
Mats van Halderen, Roza Helm-
strijd, Deven Knaapen, Diego La-
bal, Hugo Meij, Thijs Overpelt, 
Anna Pepping, Nora Peuskens, 
Niek Poelsma, Merijn Scholtens, 
Amy Sneekes, Natasja Tromp, 
Lars de Vries, Mathilda Way, 
Melle Windig, Angelique Winter 
en Tinus Zanen onder veel be-
langstelling van vaders en moe-
ders, opa’s en oma’s, broertjes 
en zusjes, vriendjes en vriendin-
netjes hun prestaties in het wa-
ter laten zien.

Allemaal geslaagd voor viscursus
Castricum - De viscursus van 
hengelsportvereniging Castri-
cum voor de jeugd zit er weer 
op. En alle zeventien deelne-
mers zijn geslaagd. Op de eerste 
avond kregen de deelnemers het 
cursuspakket en mochten ster-
ke verhalen vertellen over hun 
grootste vangst. Daarna wer-
den de regels uitgelegd die alle 

sportvissers moeten weten. De 
tweede avond stond in teken van 
‘biologie’. Hier konden ze aan de 
hand van zoekkaarten de visjes 
en waterplantjes in het aquari-
um leren herkennen. Vervolgens 
was het tijd om een vistuigje te 
maken en dat valt echt niet mee. 
“Je leert hoe de haak moet wor-
den geknoopt en hoe je het lood 

zo moet monteren dat de dobber 
perfect in het water staat. Op de 
vierde en laatste avond gingen 
ze met z’n allen naar de Tromp-
vijver naast de Santmark om te 
vissen.” 
Ook voor volgend jaar staat er 
weer een viscursus op het pro-
gramma. Opgeven kan nog niet, 
maar kijk voor alle activiteiten 
van de HSV op www. hsvcastri-
cum.nl. 

Anton Tromp snelste duif
Castricum - Postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken had 
dit weekend de derde midfond-
vlucht op het programma staan. 
De leden verzamelden samen 
206 postduiven die om 7.55 uur 
gelost werden nabij Parijs in het 
plaatsje Nanteuil (402 km). De 
snelste duif behoorde deze keer 
toe aan Anton en Nel Tromp die 
hiermee voor het eerst dit jaar de 
overwinning pakte in postdui-
venvereniging.
Tevens was de tweejarige doffer 
de eerste gezette duif in de Pa-
rijs-competitie en verdiende voor 

zijn bazen een vierdaagse reis 
naar de lichtstad. 
Met een gemiddelde snelheid 
van bijna 63 km/uur vloog de 
duif naar het hok terug waar hij 
om 14.15.29 uur landde op de 
constateerantenne. Tevens pakte 
hij de vierde prijs in het samen-
spel van Rayon A van de in totaal 
2.300 ingezette duiven. 

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

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

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

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

FC Castricum F6 wint ‘Johan-
na’s Hof Hooghoudt Bokaal’
Castricum - FC Castricum F6 
heeft de Johanna’s Hof Hoog-
houdt Bokaal gewonnen. Na 
een reeks van tweede en der-
de plaatsen op diverse toernooi-
en heeft de F6 laten zien dat ze 
geen eeuwige tweede en der-
de zijn.  Het begon die ochtend 
met een wandeling langs de prij-
zentafel van het Vitesse ’22 Zil-
veren Hert toernooi. En och wat 
sprak die ene grote beker toch 
aan. ‘Daar gaan we voor’ was de 
meest gehoorde zin onder de 
negen tot op de bot gemotiveer-
de spelers. De eerste wedstrijd 
was tegen het sterke team van 
Limmen F6, dat met 2-0 werd 

verslagen. Daarna volgde Vites-
se ’22, dat een 4-0 nederlaag aan 
de broek kreeg. De laatste te-
genstander in de poule F-6 was 
weer Vitesse ’22 maar ditmaal de 
F7, dat met 0-6 onderuit ging. Na 
een uitbundig feestje ter ere van 
de eerste plaats kreeg de dag 
nog een verrassende en fantas-
tische wending. Het bleek name-
lijk dat de FCC F6 ook nog eens 
in aanmerking kwam voor de gi-
gantische wisselbokaal van Jo-
hanna’s Hof. Dit was te danken 
aan de goede prestaties van FC 
Castricum op het toernooi en het 
feit dat de F6 de meeste doel-
punten heeft gemaakt.    

Classic toertocht Tourclub Limmen
Limmen - Op maandag 13 ju-
ni (tweede pinksterdag ) orga-
niseert Tourclub Limmen weer 
haar traditionele classic tocht. 
Het principe van een classic 
tocht was om op een oude race-
fiets en met overjarige fietskle-
ding een leuke en gezellige toer-
tocht te fietsen, waarbij oude 
herinneringen uit vroegere tij-
den kunnen worden opgehaald. 
Omdat bijna iedereen deze oude 
spullen heeft opgeruimd, lukt dit 
meestal niet meer. Het wordt al-
tijd op prijs gesteld als men nog 

wel in originele classic outfit aan 
de start verschijnt maar het is 
niet meer verplicht. Wie niet in 
de classic outfit meedoet, wordt 
verzocht om zoveel mogelijk in 
de nieuwe clubkleding te ver-
schijnen. 
Het principe van deze tocht is 
nu om de wat minder getrainde 
fietsers de gelegenheid te bie-
den gezamenlijk een toertocht 
te fietsen met Tourclub Lim-
men. De afstand bedraagt onge-
veer 85 km met een gemiddelde 
snelheid van 25 à 30 km/uur. Het 

vertrek is om 8.00 uur bij café De 
Lantaarn te Limmen. 
De fietstocht gaat door de Scher-
mer en de Beemster richting IJs-
selmeer waar men bij bezoekers-
centrum De Breek in Ettersheim 
opsteekt voor de koffie. 

Deelname is gratis voor leden 
en aankomende leden van Tour-
club Limmen en het dragen van 
een helm is verplicht. Voor ver-
dere informatie: Gerard Kuijs, tel. 
0251-656779, e-mail: gerard@
casema.nl.

Inschrijven voor Cas-
tricum Beach Voetbal
Castricum - Stichting Beach 
Voetbal organiseert op 12 ju-
ni voor de vijfde keer een voor-
ronde toernooi voor het Neder-
lands Kampioenschap bij Club 
Zand op het strand van Castri-
cum. De baten gaan naar Tegen-

kracht, Kanker en Sport. Deelne-
men is mogelijk voor prestatie-, 
recreatie-, dames- en heren-
teams. Plezier maken en sportief 
voetballen, dat is Beach Voetbal-
len in Castricum. Inschrijven op 
www.beach-voetbal.nl.

E1 handbal Meervogels kampioen
Akersloot - De meiden E1 van handbal Meervogels speelden zater-
dag 21 mei tegen Tornado. Het was een zinderende wedstrijd die uit-
eindelijk in de laatste minuut eindigde in een gelijkspel, 5-5. Dit was 
voor de meiden genoeg om het kampioenschap op hun naam te 
schrijven. Dit werd natuurlijk uitbundig gevierd.

Ook wandelen in de zomermaanden

Castricum - De wandeltoch-
ten, georganiseerd door Stich-
ting Welzijn Castricum, worden 
goed bezocht. Gemiddeld doen 

zo’n dertig sportieve Castricum-
mers mee aan zowel de korte als 
de lange routes van respectie-
velijk 7 en 15 kilometer. En men 

gaat gewoon door! Ook in de zo-
mermaanden wordt er volop ge-
wandeld. 
De lange wandeltochten van 15 
kilometer vinden tweewekelijks 
op de woensdag op elke even 
week plaats. Men vertrekt om 
10.00 uur vanaf Station Castri-
cum bij de kaartjesautomaten. 
De groep wandelaars voor de 
6/7 kilometerwandeling vertrekt 
tweewekelijks op de woensdag 
op elke oneven week om 10.00 
uur vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Zeeweg in Bakkum. 
Informatie over de wandelingen 
kan worden verkregen bij bege-
leider Rinus Vink, telefoon 0251-
652016. Men kan zonder opga-
ve aan de tochten deelnemen. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den, eventuele consumpties on-
derweg zijn voor eigen rekening. 
Voor algemene informatie kan 
gebeld worden met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562, of via de e-mail: 
info@welzijncastricum.nl.
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Nationale hengelsportdag
Castricum - Zaterdag 28 mei 
was het de nationale hengel-
sportdag. Door heel Nederland 
verzorgde de hengelsportver-
enigingen en sportvisserij Ne-
derland diverse activiteiten. Ook 
de HSV Castricum deed daar-
aan mee. Om kwart over zeven ‘s 
avonds stond de koppelwedstrijd 
op het programma. Ondanks het 
slechte weer begon de wedstrijd 
met 28 deelnemers. Harde wind 
en regen maakten het moei-
lijk de visjes te vangen. Daarom 

werd de wedstrijd met een kwar-
tier ingekort en om half negen 
klonk het eindsignaal. In totaal 
werden er 28 visjes gevangen. 
Op de eerste plaats is geëindigd 
Geert van Klaveren met zijn opa 
Co Duinmeijer met vijftien visjes, 
tweede plaats was voor Irin Huy-
ser met haar moeder Annet met 
vijf visjes en derde is geworden 
Jesper Rijkenberg met zijn va-
der Kees. Kijk voor de volgen-
de wedstrijd op www.hsvcastri-
cum.nl.

Helios sluit het seizoen 
af met een nederlaag

Castricum - In een opmerkelijk 
korfbalseizoen heeft Helios af-
gelopen zondag haar meerdere 
moeten erkennen in kampioens-
kandidaat Ados uit Hoorn. In een 
spannend duel lieten de Castri-
cummers  zien dat zij goed kun-
nen korfballen maar verloren in 

Vanhier Accountants nieuwe 
subsponsor Biesterbos Open
Bakkum – Accountantskantoor Vanhier is vanaf 2011 een nieuwe 
subsponsor geworden van het Biesterbos Open. Vennoot Huub Tum-
mers (rechts), adviseur Hans Admiraal (midden) en toernooidirecteur 
Hans Boske (links) tekenden in mei de sponsorovereenkomst en daar-
mee is Vanhier voor een periode van drie jaar vastgelegd als subspon-
sor.

Vitesse’22 D1 wint districtsfinale 
straatvoetbal in Spakenburg!

Castricm - De zegetocht van 
het Vitesse’22 D1 straatvoetbal-
team duurt voort! Maanden ge-
leden begon het avontuur in het 
thuistoernooi. Het betrof toen 
de eerste ronde van het KNVB 
straatvoetbal evenement. Daar-
na volgden de onlangs gespeel-
de regiofinales bij de buren van 
FCC. Dat was toen de eerste se-
rieuze test. De D1 was toen ver-
liezend finalist maar dat was vol-
doende voor plaatsing voor de 
districtfinales in Spakenburg, die 
4 juni op het programma ston-
den. Terwijl half Castricum lek-
ker naar het strand ging, ver-
trok de D1 in de hitte vanaf de 
Brink in een busje richting Spa-
kenburg. Bij aankomst bleek het 

een drukte van jewelste. Aller-
lei andere finales en supercups 
werden er ook gespeeld. De eer-
ste wedstrijd was meteen al een 
zware tegen Kolping Boys D1.
Na geweldig combinatiespel 
werd de eerste tegenstander van 
de mat getikt en getrakteerd op 
een 7-3 nederlaag. 
Na Kolping Boys volgde ASV 
Swift. Het werd een spannende, 
gelijkopgaande wedstrijd. Vites-
se had telkens de voorsprong, 
maar kon geen grote afstand ne-
men. Het eindsignaal klonk ook 
als een opluchting. Daarna volg-
de Victoria D1 uit Hilversum, een 
hoofdklasser. Deze wedstrijd 
leek Vitesse gemakkelijk te win-
nen, maar liep tegen het ein-

V.l.n.r. Bart Stam, leider Anthony Ithurbure, Jan van Dongen, Luuk 
Ploeg, Peer Koopmeinders en Rens Ithurbure.

de van de wedstrijd tegen een 
paar tegentreffers op waardoor 
het toch nog spannend werd. 
Men hield vol en de derde over-
winning op rij was een feit, en 
de kwalificatie voor Hoofddorp 
was binnen. Maar Vitesse wil-
de meer! 
De laatste wedstrijd was tegen 
Zwaluwen Utrecht D1. Na lang 
gelijk gestaan te hebben sloeg 
Vitesse een paar minuten voor 
tijd een gat van twee doelpun-
ten en het verzet van Zwalu-
wen Utrecht was gebroken. Zo 
werd de D1 eerste in de pou-
le en konden zij zich opmaken 
voor de finale tegen ‘Stars of To-
morrow’ uit Haarlem. Bloedstol-
lend was de finale, ook de neu-
trale toeschouwers genoten van 
de spanning. Tot vlak voor tijd 
stond het gelijk, maar in de slot-
fase wist Vitesse, wederom door 
prachtig uitgespeelde combina-
ties aan het langste eind te trek-
ken. Eindstand 5-3 voor Vitesse! 
De beker was binnen! 

Daarna snel door naar de prijs-
uitreiking. Het was een mooie 
ceremonie met alle prijswin-
naars en de allergrootste beker 
voor Vitesse! Met de winnaarme-
dailes om de nek en beker om-
hoog onder het geschal van ‘We 
are the Champions’ werd het 
feest gevierd! Wat een geweldi-
ge dag. En het gaat nog door, 25 
juni de landelijke halve finales in 
Hoofddorp en daarna misschien 
ook nog de landelijke finale op 
de Dam in Amsterdam.

de slotfase nipt met 12-13. 
Ados moest winnen om nog 
kans te maken op het kampi-
oenschap. In de eerste helft gin-
gen de gasten dan ook iets fel-
ler en resoluter de duels aan dan 
de thuisploeg. Het gevolg was 
dat Helios in de eerste helft ach-
ter de feiten aanliep en via een 
1-4 en 2-5 tussenstand ging rus-
ten met een negatief verschil van 
drie punten (3-6). 
Na rust liep Ados meteen uit 
naar 3-8 en leek de wedstrijd 
haar spanning te verliezen. Maar 
Helios knokte zich geweldig te-
rug in de wedstrijd en kwam vlak 
voor tijd langzij: 11-11. Helaas 
wist Ados daarna zeer vlot twee 
keer te scoren en eindigde de 
wedstrijd tenslotte in 12-13.
Coach Ton van Duijn was met 
name tevreden over de twee-
de helft. “We hebben gevoch-
ten als leeuwen, heel hard ge-
werkt, veel kansen gecreëerd 
maar helaas geen punten bin-

nengehaald.” Ton van Duijn heeft 
het afgelopen seizoen genoten 
van de ploeg die hij in novem-
ber overnam van Anand Joe-
loemsingh, de coach die onver-
wachts vertrok. “Ik denk dat het 
mij is gelukt om rust en plezier  
in de ploeg terug te brengen. In 
november stonden we nog bij-
na onderaan in de competitie. Ik 
ben blij voor de vereniging dat 
we dit moeilijke seizoen afsluiten 
met een derde plek.” Van Duijn 
werd na afloop van de wedstrijd 
in het zonnetje gezet met bloe-
men en een welverdiend etentje. 
In het komende seizoen wacht er 
een mooie taak voor de nieuwe 
coach Sebas Leeghwater om He-
lios naar nog hogere regionen te 
leiden. Ton van Duijn heeft er wel 
vertrouwen in. “Deze ploeg kan 
nog meer groeien en zich ver-
beteren. Zij moet in staat wor-
den geacht om mee te doen om 
het kampioenschap.”  Foto: Wil-
lem Klopper



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
8 juni 2011

Ter voorbereiding op de raadsbehande-
ling van de Voorjaarsnota 2011 op 23 
juni wil de gemeenteraad van Castri-
cum graag uw mening horen over de 
Voorjaarsnota 2011. Daarom nodigt de 
gemeenteraad u uit om op 9 juni van 
20:00 – 21:30 uur in de aula van het 
Clusius College uw mening kenbaar te 
maken. Tijdens de bijeenkomst proberen 
de gemeenteraadsleden zo veel mogelijk 
informatie te verzamelen die zij kunnen 
gebruiken bij de inhoudelijke behande-

ling van de Voorjaarsnota in de raadsver-
gadering van 23 juni. De besluitvorming 
over de Voorjaarsnota vindt in dezelfde 
vergadering plaats.
De Voorjaarsnota is een belangrijk be-
leidsstuk: in de Voorjaarsnota wordt een 
meerjarenbeeld gepresenteerd waarin 
de raad richtinggevende uitspraken doet 
over de periode 2012 t/m 2015. Aan de 
hand van de uitspraken van de raad gaat 
het college over tot het opstellen van de 
begroting 2012 en de meerjarenbegro-

ting 2013 t/m 2015. De Voorjaarsnota 
kunt u vanaf 1 juni bekijken op www.
castricum.nl
Als u uw mening wilt laten horen wordt 
u vriendelijk verzocht zich te melden bij 
de griffie (Vera Hornstra: 0251-661277 
of Liesbeth van Heezik 0251-661370). 
Mailen kan ook: raadsgriffie@castricum.nl 
Deze openbare raadsvergadering over 
de voorjaarsnota op 23 juni begint om 
17:00 uur in de aula van het Clusius  
College. 

Tijdens de bijeenkomst van de Overleg-
groep Buitengebied Castricum (OBC) 
die op 14 juni in De Burgerij in Lim-
men wordt gehouden, staat het project  
‘Ontwikkeling Schulpvaart’ in de schijn-
werpers. 
Het is een van de projecten uit de pro-
gramma’s Samenwerken in het Groen 
(SWIG) en Wonen in het Groen (WiG). 

Het gaat onder meer om versterking van 
de natuurwaarden, verbetering van de 
waterhuishouding en -kwaliteit en ver-
groting van de belevingswaarde en toe-
gankelijkheid van het landelijk gebied. 
De huidige projectleider van HHNK, 
Neeltje Annink, vertelt over het verloop 
van het project. Staan alle doelstellingen 
nog steeds overeind? Wanneer moet het 

project klaar zijn? Om welke gebieden 
gaat het en welke ideeën zijn er over de 
inrichting? Wie mogen daarover mee-
praten en meebeslissen? En wie gaat ei-
genlijk betalen? 

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 
19:30 uur in De Burgerij. Op www.cas-
tricum.nl vindt u de volledige agenda. 

Het Wmo-radiojournaal van 9 juni staat 
in het teken van mantelzorgers en vrij-
willigers. De gemeente heeft deze twee 
taken aan professionele organisaties 
uitbesteed: de stichting Tandem onder-
steunt mantelzorgers; de Vrijwilligers 
Centrale van de Stichting Welzijn Cas-
tricum houdt zich bezig met werving 
en inzet van vrijwilligers. Irene Zijlstra 
(SWC) licht de laatstgenoemde taak toe; 
een medewerker van Tandem belicht de 
mantelzorg. 
Het Wmo-journaal wordt op Radio  

Castricum 105 uitgezonden op 9 juni 
vanaf 19:00 uur. De uitzending wordt 
nog herhaald op zondag 12, 19, 26 juni 
en 3 juli van 8:00 tot 9:00 uur, en op 
woensdag 15, 22, 29 juni en 6 juli van 
18:00 tot 19:00 uur. Radio Castricum is 
via de ether te beluisteren op 105 FM, via 
de kabel 104.5 FM (Castricum en Bak-
kum) en 89.0 (Limmen en de Woude). 
U kunt de uitzending ook live volgen via 
internet: www.castricum105.nl > button 
‘Live’. Zie voor meer informatie www.
castricum.nl > Actueel > Meer nieuws.

geef uw mening over de voorjaarsnota 2011

14 juni: Project schulpvaart centraal

wmo-radiojournaal belicht 
mantelzorg en vrijwilligersbeleid

raadsaCtiviteiten 9 juni
20.00 – 21.30 Inloopavond Voorjaarsnota 2011: bewoners en organisaties kunnen 
  hun mening over Voorjaarsnota 2011 kenbaar maken 
21.30 – 23.00 Behandeling technische vragen Voorjaarsnota 2011

raadsPlein 16 juni
De agenda voor het raadsplein van 16 juni is vanaf vrijdag 10 juni te lezen via www.castricum.nl, button Politiek, bestuur en 
organisatie > vergaderkalender > 16 juni.

WWW.CASTRICUM.NL

leer opkomen voor jezelf
Op 16 juni start Context Midden- 
Kennemerland met een online training 
assertiviteit. Het is een mix tussen een 
internetcursus en groepsbijeenkomsten 
in de avonduren. De training is voor  
volwassenen die beter voor zichzelf op 
willen leren komen, beter willen leren 
‘nee’ zeggen of beter kritiek willen uiten. 
De training wordt gegeven in Beverwijk; 
deelname is gratis. Meer informatie en 
aanmelden: (0251) 276 458, e-mail in-
formatie@context.nl; www.context.nl.

gemeentelocaties 
gesloten 
De publieksbalies in Limmen, De Loet 
en het afvalbrengdepot zijn gesloten op 
maandag 13 juni. 

ophaalschema afval  
Pinksteren
Inzameling restafval (grijze container) 
Het restafval in Limmen wordt opge-
haald op woensdag 15 juni. 
(i.p.v. 13 juni)



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.
270511 Pageveld 2 in Limmen
 Het bouwen van een woning met garage
300511 Hyacinthenlaan 11 in Limmen
 Het aanpassen en uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
270511 Meester Ludwigstraat 31 in Castricum
 Het gedeeltelijk slopen van een schuur, het 
 wijzigen van de gevel, het uitbreiden van 
 de woning en het plaatsen van een 
 dakkapel

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
270511 Dorpstraat 66a in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming winkel 
 naar restaurant/ grand foyer en het 
 wijzigen van de voorgevel
300511 Hoek Rooseveltlaan/ Henri Dunantsingel/ 
 Martin Luther Kinglaan in Castricum
 Het bouwen van een woongebouw met 
 (half) verdiepte parkeergarage ( 2de fase)
 Puikman 1 in Castricum
 Het tijdelijk vestigen ( 5 jaar) van een 
 sportcentrum
310511 Meester Ludwigstraat 31 in Castricum
 Het gedeeltelijk slopen van een schuur, het 
 wijzigen van de gevel, het uitbreiden van 
 de woning en het plaatsen van een 
 dakkapel
 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
 Het plaatsen van een berging in de voortuin
 Nienke van Hichtumstraat 22 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning aan de 
 voorgevel
 Henri Dunantsingel 94 in Castricum
 Het plaatsen van een erker
 Waterzijde 4 in Akersloot
 Het renoveren en veranderen van het dak 
 ten behoeve van de aanleg van 
 zonne-energie
010611 Maartje Offersstraat 8 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel aan de 
 achterzijde van de woning
 Maartje van Offersstraat 6 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel aan de 
 achterzijde van de woning

Verleende vergunning 
270511 Verlegde Overtoom 3 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping en het 
 plaatsen van een dakkapel

APV-vergunning
300511 St. Sportevenementen Le Champion
 Verlening evenementenvergunning voor 
 wandelvierdaagse Alkmaar waarvan op 
 17/06/2011 het parcours door gemeente 
 Castricum loopt

Bouwplaatsvergunning
300511 Lochies BV
 Voor locatie Dr. Van Nieveldweg te 
 Castricum is een bouwplaatsvergunning 
 verleend voor het plaatsen van keten, 
 rolsteiger en container ten behoeve van 
 schilderwerkzaamheden aan het apparte-
 mentencomplex aan de C.F. Smeetslaan te 
 Castricum voor de periode van 6 weken .

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

BestemmingsplAn 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Rijksweg 
59-61 te Limmen’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan 
‘Rijksweg 59-61 te Limmen’ gewijzigd is vastgesteld 
door de gemeenteraad bij besluit van 12 mei 2011. 
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploita-
tieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan en 
de Crisis- en herstelwet toe te passen.
Ter inzage: Het bestemmingsplan inclusief alle bijla-
gen, evenals het besluit tot vaststelling, liggen ge-
durende zes weken ter inzage bij de gemeentelijke 
locatie aan de Zonnedauw 4 in Limmen. Tevens is het 
plan te raadplegen op www.castricum.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. 
Doel: Het doel van het bestemmingsplan betreft het 
planologische mogelijk maken van de herontwikke-
ling van een voormalig bedrijfsperceel aan de Rijks-
weg 59-61 ten behoeve van woningbouw.
Waar: Het plangebied wordt begrensd door de woon-
bebouwing aan de Molenweg ten westen, de provin-
ciale weg N203 ten oosten, de panden Rijksweg 63 
en 65 ten noorden en de bebouwing aan Rijksweg 55 
en 57 ten zuiden van de planlocatie. Het planvoorne-
men vindt plaats op de percelen kadastraal bekend 
als de gemeente Limmen, sectie C, nummer 3681, 
3968 en 3969.
De wijziging: De gemeenteraad heeft bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan het appartemen-
tencomplex met een bouwlaag verlaagd. Voor een 
compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij 
u naar het raadsbesluit en de Nota zienswijzen. 
Beroep: Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag). Voor de behandeling van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Op deze 
beroepsprocedure is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van 
de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor be-
roepsgronden in een (hoger) beroepschrift dienen te 

worden opgenomen en later niet meer kunnen wor-
den aangevuld.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van 
het wegverkeer op de Rijksweg, een hogere geluid-
belasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder 
op de nieuw geprojecteerde woningen. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft daarom, op 
grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhin-
der, een hogere waarde vastgesteld van maximaal 61 
dB.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van 
de terinzagelegging tevens een beroepschrift indie-
nen tegen het Besluit Hogere Waarde Wet geluids-
hinder. 
Voorlopige voorziening: De werking van een besluit 
wordt door indiening van een beroepschrift niet op-
geschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed 
dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag); voorwaarde is dat te-
vens een beroepschrift is ingediend. Voor de behan-
deling van een verzoek is griffierecht verschuldigd. 
Meer informatie: dhr. R. Van den Haak, team Bou-
wen, Wonen en Bedrijven, via tel. (0251) 661 122.

verordening
Inspraak Huisvestingsverordening
In de regio Alkmaar hebben vertegenwoordigers 
van gemeenten, woningcorporaties en het Regio-
naal Platform voor Woonconsumenten samen een 
voorstel gemaakt voor een actualisatie van de Mo-
del Huisvestingsverordening Noord-Kennemerland 
2007. Burgemeester en wethouders hebben er in 
de vergadering van 26 april mee ingestemd, dat dit 
voorstel samen met een nieuw concept Huisvestings-
verordening Castricum op grond van de Inspraakver-
ordening ter inzage wordt gelegd ten behoeve van de 
inspraak. De inspraaktermijn begint op donderdag 9 
juni en eindigt op vrijdag 22 juli. De voorstellen liggen 
ter inzage in de gemeentelijke locatie aan de Zonne-
dauw 4 in Limmen. U kunt uw visie hierop schriftelijk 
of mondeling kenbaar maken. Voor meer informatie 
over de voorstellen voor de actualisatie van de Huis-
vestingsverordening Castricum 2007 kunt u contact 
opnemen met dhr. K. Adema, team Bouwen, Wonen 
en Bedrijven, via tel. (0251) 661 122.  

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.  
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