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Cheque 10.000 euro 
voor Het Kronendak!
Castricum - Feest in de Rabo-
bank van Castricum vorige week 
vrijdag. Dorina van Beek en Ni-
co Bijman kregen uit handen van 
Rabobank-medewerker José Ur-
sem een cheque uitgereikt van 
10.000 euro voor Het Kronen-
dak, het gezinshuis voor kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking in Castricum. 
Het bedrag was beschikbaar 
gesteld door Schretlen & Co de 
vermogensbank van de Rabo-
bank. Schretlen behaalde afge-
lopen jaar een belegd vermo-
gen van tien miljard euro en die 
mijlpaal is gevierd met de hono-
rering van tien MVO-projecten 
(MVO staat voor maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen) 
van elk 10.000 euro. Medewer-
kers van de Rabobank waren 
uitgenodigd om ideeën aan te 

dragen. José Ursem, communi-
catie coöperatieadviseur van de 
Rabobank Noord-Kennemer-
land, heeft Het Kronendak voor-
gedragen. “Het Kronendak wil 
in een harmonisch woonhuis 
en een genormaliseerde woon-
omgeving ontwikkelingskansen 
voor kinderen benutten’’, moti-
veert José Ursem. “Het logo van 
Het Kronendak sprak mij bij-
zonder aan: twee beschermen-
de handen boven een huis, in 
de vorm van een hart. De han-
den symboliseren zorg en be-
scherming.’’
Dorina van Beek en Nico Bijman, 
bedenkers van dit initiatief, heb-
ben twintig jaar ervaring met de 
opvang van kinderen in een ge-
zin. Ursem: “Zij gaan uit van het 
positieve in het kind. Ze zijn op-
geleid in en hebben werkerva-

“Wij zijn erg blij met dit bedrag, 
maar ook met alle steun die wij 
krijgen van de mensen uit Cas-
tricum en omgeving’’, zegt Ni-
co Bijman. “Het is echt hartver-
warmend.’’ Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan de verbouwing 
van het gezinshuis aan de Alk-
maarderstraatweg 

Dijk en Duin beperkt grootste 
gevolgen faillissement Roads
Castricum - De zorg aan cliën-
ten van stichting Roads is pre-
cies een maand na het aanvra-
gen van het faillissement van de 
stichting gedeeltelijk gewaar-
borgd. GGZ Dijk en Duin heeft 
aangegeven dat het in haar 
werkgebied de door Roads ge-
boden arbeids- en dagbeste-
dingsprojecten voor mensen met 
een psychiatrische problematiek 
verder voortzet. Voor het zuide-
lijke gedeelte van het werkge-
bied van Roads is nog geen dui-
delijkheid. 

De geestelijke gezondheids-
organisatie Dijk en Duin kreeg 
door het faillissement van Roads 
te maken met een onzekere toe-
komst voor een aantal arbeids- 
en dagbestedingsprojecten. Veel 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond ontvangen van zo-
wel Roads als Dijk en Duin be-
handeling en begeleiding. Van-
wege die samenhang wil Dijk en 
Duin de arbeids- en dagbeste-
ding in de regio’s Zaanstreek, 
Waterland en Midden-Kenne-
merland waarborgen. Met het 
zorgkantoor Achmea en de cu-

rator zijn daar nu afspraken over 
gemaakt. Hierdoor zullen de cli-
enten nauwelijks iets merken 
van het faillissement van Roads. 
Dijk en Duin maakt een snelle 
herstart met de diverse arbeids- 
en dagbestedingsactiviteiten. 
Dat is mogelijk omdat er cir-
ca 95 medewerkers van Roads 
(ex-Dijk en Duin werknemers) 
weer in dienst  genomen wor-
den waardoor er weer veel ex-
pertise in huis komt. Deze werk-
nemers keren weer terug naar 
Dijk en Duin waar ze in de zo-
mer van 2005 vertrokken toen 
Roads verantwoordelijk werd 
voor de arbeids- en dagbeste-
dingsactiviteiten. “Dijk en Duin 
zal zich maximaal inspannen 
om ook een deel van de overi-
ge medewerkers werk te bieden 
(10 fte)”, aldus regio-directeur 
Sam Schoch. 

GGZ Dijk en Duin is tevreden 
met dit resultaat. Voor het zui-
delijk deel van het werkgebied 
van Roads (Amsterdam, Amstel-
land/De Meerlanden, Zuid-Ken-
nemerland) wordt nog gezocht 
naar een oplossing. 

ring binnen de jeugdhulpverle-
ning. Een prachtig initiatief dat 
zeker voldoet aan de voorwaar-
den voor Schretlen.’’
“Het Kronendak is ,,een fantas-
tisch project’’, zegt Gerbert Mos, 
directievoorzitter van Schretlen 
& Co. De vermogensbank han-
teert zelf een ‘Goed Doen’-be-
leid, waarvoor projecten in aan-
merking komen die een bijdrage 
leveren aan het oplossen van het 
ontbreken van de basisbehoef-
ten eten, drinken en een dak bo-
ven het hoofd. Mos: “Inzendin-
gen voor de prijs moesten be-
trekking hebben op die basis-
behoeften, daarnaast telt dat de 
mens centraal moet staan, en 
bij Het Kronendak draait het om 
mensen.’’ 

Dorina van Beek en Nico Bijman 
toonden zich bijzonder ingeno-
men met de cheque. “We gaan 
het besteden aan een schuur in 
de tuin’’, vertelt Dorina van Beek. 

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

tot ziens bij

Deze week

Vlaai,
hollandse aardbeien
en weide slagroom

voor 8 personen   € 7,95
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 24 mei 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 25 mei 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 24 mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 25 mei 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
De viering door de week is op 
woensdagmorgen om 9.00 uur.

Protestantse Gem. Castricum
Zo. 25 mei Dorpskerk 10.00 uur:  
Ds. van Arkel m.m.v. liturgiekoor.
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. S. 
Kurtzahn. Tijdens dienst kinder-
nevendienst en crèche.

Evangelie Gem. Castricum
Zo. 25 mei 10.00 uur: Willem de 
Boer uit Alkmaar.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 25 mei 10.00 uur: pastor An-
dré Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 23 mei 19.30 uur: Hale vorm-
selviering in Egmond-Binnen.
Za. 24 mei 17.00 uur: Eucharistie-
viering met gemengd koor. Voor-
ganger pastor N. Knol.
Zo. 25 mei 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met kinder-
koor. Viering en toediening Eer-
ste H. Communie. Voorganger 
pastor J. Olling. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 25 mei 10.00 uur: Ds. de Bie 
uit Huizen. Crèche en kinderne-
vendienst.
 
R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 24 mei 19.00 uur: Commu-
nieviering met dameskoor. Voor-
ganger mw. H. Kaan.
Zo. 25 mei 10.00 uur: Commu-
nieviering met samenzang. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 23 mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
Za. 24  mei 19.00 uur: Woord- en 
zangviering. Feest van het heilig 
Sacrament.
Zo. 25 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

H u i s a r t s e n  C a s t r i c u m , 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst:
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 

0251-265265. 
Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat deze paraat zijn.

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 

doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

Afwezig: Geen.

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. De 
apotheken in Castricum zijn door 
de week geopend tussen 8.30 en 
17.30 uur. 

Apotheek Akersloot,  Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-
312122. Openingstijden van 
8.30-12.30 uur en van 13.30-
17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 
Limmen, tel. 072-5052620. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 
8.00-18.00 uur. Buiten deze ope-
ningstijden: Regionale Spoeda-
potheek, Winkelcentrum De 
Hoef, Van Ostadelaan 248, Alk-
maar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei ,  Pr.  Ire-
nestraat 2, Uitgeest. Openings-
tijden maandag t/m vrijdag 8.00-
18.00 uur, zaterdag van 11.00-
13.00 uur. Apotheek, Graskam-
plaan 13, Uitgeest, tel. 0251-
208881. Geopend: maandag t/m 
vrijdag 8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkl iniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 

655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreek-
uur maandag, dinsdag en vrij-
dag 18.30-19.30 uur, woensdag 
en donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Er kunnen alleen af-
spraken gemaakt worden na te-
lefonische aanmelding op num-
mer 0251-658787.

Akersloot: Voor een afspraak 
bellen naar  0251-312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Hogeweg 9, tel. 0251-310406, 
b.g.g. 0251-251500.

Sociaal Raadslieden Castri-
cum voor advies en hulp bij in-
vullen van formulieren van be-
lastingen, kwijtscheldingen, ar-
beidskwesties en huursubsidie. 
Voor een afspraak bellen naar 
0251-257157.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-05-2008: Meijs Robin, dochter 
van B. Pieters en M.M. Ibink, gebo-
ren te Alkmaar. 08-05-2008: Fabri-
ce Loic, zoon van C. Groot en J.B. 
Castricum, geboren te Castricum. 
07-05-2008: Cato Jans, dochter 
van A. Wassenaar en M.A.T. Bree-
baart, geboren te  Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
11-05-2008: Lucas Cornelis, zoon 
van C.B. Campos Espinoza en S. 
Petter, geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
07-05-2008: Britt Ingrid Sop-
hia, dochter van J.W.P. Bonne en 
W.A.A. Pepping, geboren te Be-
verwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
13-05-2008: Helder, Robbert Bart 
en Close, Simone Barbara, beiden 
wonende te Castricum. 15-05-
2008: van der Loo, Alex en Bon-
gers, Anna J., beiden wonende te 
Bakkum. 15-05-2009: Slenders, 
Bob G. en Hodde, Yvette E.B., bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

15-05-2008: Min, Jacobus M. en 
Kwantes, Marieke, beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
08-05-2008: Scheerman, Simon 
J., oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met C. de Wit, overleden te Cas-
tricum. 10-05-2008: Seifert, Franz 
K., oud 68 jaar, gehuwd met J. 
Duin, overleden te Castricum. 

Wonende te Limmen:
10-05-2008: Groenland, Corne-
lia M., oud 88 jaar, overleden te 
Alkmaar. 11-05-2008: Kuijs, Pe-
tronella W., oud 84 jaar, gehuwd 
geweest met W.S. Veldt, overle-
den te Limmen.

Wonende te Bakkum:
12-05-2008: Termeer, Robert M., 
oud 69 jaar, gehuwd met I.H.G. 
van der Linde, overleden te Be-
verwijk.

Wonende te Akersloot:
12-05-2008: Verzijde, Albert 
L., oud 68 jaar, gehuwd met A. 
Struijf, overleden te Akersloot. 
14-05-2008: van der Poor-
te, Hans, oud 68 jaar, gehuwd 
met N. Westera, overleden te 
Akersloot.

Forte ontvangt HKZ keurmerk
Castricum - Vol trots heeft Forte 
Kinderopvang onlangs het HKZ 
Keurmerk (Harmonisatie Kwali-
teitsbeoordeling in de Zorgsec-
tor) ontvangen van het Keur-
merkinstituut voor zestien ves-

tigingen kinderopvang en het 
Centraal Bureau. Het certificaat 
is door Jolande Rutte, kwaliteits-
coördinator, uitgereikt aan de 
trotse directeur Esther Hollen-
berg van Forte Kinderopvang.

Als een organisatie het HKZ 
Keurmerk ontvangt, betekent dit 
dat de organisatie de zaken in-
tern goed op orde heeft en er 
een basisgarantie is voor kwa-
litatieve en optimale dienstver-
lening, de klant principieel cen-
traal stelt en betrouwbare resul-
taten kan presenteren en voort-
durend wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de dienstver-
lening. De HKZ-normen heb-
ben de internationaal erkende 
ISO 9001:2000-normen als ba-
sis en omvatten daarnaast bran-
che specifieke eisen. De normen 
hebben betrekking op zowel de 
kwaliteit van de dienstverlening 
als op de organisatorische kwa-
liteit. Ze stellen eisen aan het 
primaire proces: intake/indica-
tie, de uitvoering van de dien-
sten en evaluatie/nazorg. Daar-
naast moeten ook de ondersteu-
nende processen, zoals perso-
neelsbeleid, diensten door der-
den et cetera aan specifieke ei-
sen voldoen.
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Verschijning wekelijks op 
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Uitgeest
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Kennemerland Uitgevers  B.V.
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Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum   
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van ad-
vertenties en/of teksten uit de-
ze uitgave is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestem-
ming van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
De kans dat uw artikel geplaatst 
wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Zitbank in Geesterduin
Castricum - Al een aantal jaren bevond zich voor de ingang van Albert 
Heijn in Geesterduin een houten zitbank waar ik als bejaarde klant en 
bezoeker veel gebruik van maakte. Het was dan ook een gezellig punt 
voor medeleeftijdgenoten om een gezellig praatje te maken.
Tot een paar weken geleden, toen de bank plotseling was verdwenen. 
Bij navraag bij Albert Heijn werd mij meegedeeld dat de bank door de 
gemeente verwijderd was vanwege mogelijk ‘brandgevaar’. Pech voor 
een geanimeerd ontmoeten!
Pete Homburg, Castricum

D66-afdelingen Noord-
Kennemerland slaan handen 
ineen voor discussieavond
Op donderdag 29 mei van 20.00 tot 21.30 uur vindt in Alkmaar een 
unieke bijeenkomst plaats. D66-afdelingen Heerhugowaard, Alkmaar, 
Castricum, Heiloo en Langendijk hebben de handen ineengeslagen om 
D66 in Noord-Kennemerland te promoten. De afdelingen organiseren 
in samenwerking met de landelijke permanente programmacommissie 
een discussieavond in Het Trefpunt, Louise de Colignystraat 20 in Alk-
maar. Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd te komen en mee te 
doen met de discussie. De aanwezigen worden uitgedaagd om met D66 
mee te denken over de eerste richtingwijzer van het D66-Verkiezings-
programma: ‘Vertrouw op de Eigen Kracht van Mensen’

Enig informatie over het debat
Enige maanden geleden is de Permanente Programmacommissie (PPC) 
begonnen aan het verdiepen van de eerste richtingwijzer van het verkie-
zingsprogramma (2006): Vertrouw op de Eigen Kracht van Mensen. 
Experts zijn met elkaar (onder meer op het web) in debat gegaan en 
gingen op zoek naar de grondslagen van ons gedachtegoed. Deze dis-
cussie heeft geleid tot een discussiedocument ‘Sociaal-liberale Grens-
verkenningen’, dat onlangs op het Voorjaarscongres in Rotterdam is ge-
presenteerd door Joris Backer, voorzitter PPC. 

De PPC wil graag - op basis van dit document - met lokale afdelingen 
discussiëren over de eerste richtingwijzer. Waarom vertrouwen we op de 
eigen kracht van mensen? Wanneer niet? Op welke manier heeft deze 
richtingwijzer betekenis op het lokale niveau? 
Aan de hand van landelijke en lokale dilemma’s wil de PPC graag in 
debat met leden om de grenzen en mogelijkheden van de eerste rich-
tingwijzer af te tasten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat leden in een 
interactief debat meedenken over de verdere verdieping en uitwerking 
van de richtingwijzer. Het discussiedocument ‘Sociaal-Liberale Grens-
verkenningen’ vormt hiermee de start van de discussie, en is nog geen 
eindproduct.

“Geef muurschildering 
Jaap Min status terug”
Op 4 maart heeft het college het register van beschermde gemeen-
telijke monumenten definitief vastgesteld. Onze fractie heeft hiervan 
kennis genomen en spreekt haar verbazing uit dat u de muurschilde-
ring van Jaap Min in het voormalig gemeentehuis van Akersloot heeft 
doorge-haald uit het bestaande register (sedert 2001) en niet heeft op-
genomen in het nieuwe register. De muurschildering is waarschijnlijk 
het enig overgebleven specimen uit het oeuvre van de schilder Jaap 
Min. In 1996 is het kunstwerk gerestaureerd bij de verplaatsing van het 
oude naar het nieuwe gemeentehuis door Jan Deckwitz. Voorts is de 
schildering van cultuurhistorisch belang vanwege de voorstelling waarop 
het leven en werk van de Akersloter gemeenschap is weergegeven in 
de zestiger jaren van de vorige eeuw. Bij de inventarisatie vooraf werd 
de muurschildering beoordeeld als een van hoge waarde. Gelet op de 
toekomstige status van het voormalig gemeentehuis van Akersloot ver-
zoekt onze fractie u te bevorderen dat genoemde muurschildering weer 
de status krijgt welke er was tot 4 maart 2008. Onze fractie wenst in elk 
geval opheldering. 
Namens de fractie van Castricum Kern(en) Gezond, W.G.M. Veldt. 

Avondvierdaagse gaat nu 
ook van start in Limmen!
Limmens - Jongerencentrum 
Conquista heeft samen met een 
enthousiaste groep vrijwilligers 
hard gewerkt om het wandelfes-
tijn de Avondvierdaagse ook in 
Limmen plaats te laten vinden. 
Er is dit jaar keuze tussen 5 en 
7 km. De Avondvierdaagse vindt 
plaats op dinsdag 27, woensdag 
28, donderdag 29 en vrijdag 30 
mei waarna er voor iedere deel-
nemer, naast een warm onthaal, 
ook een uitreiking plaatsvindt.
Elke dag is de start bij Conquista 
van 18.30 tot 19.00 uur en de mi-
nimale leeftijd om deel te nemen 
is 4 jaar. Kinderen tot en met 9 

jaar mogen alleen meelopen on-
der begeleiding van een volwas-
sene. Deze dient zich ook in te 
schrijven. De laatste inschrijf-
ochtend voor de avondvierdaag-
se vindt zaterdagochtend 24 mei 
plaats van 10.30 tot 11.30 in jon-
gerencentrum Conquista.
De kosten om deel te nemen aan 
de avondvierdaagse zijn tijdens 
deze voorinschrijving 4,00 euro. 
Inschrijven op de dinsdagavond 
zelf kost 5,- euro. Voor meer in-
formatie: www.conquista.nl. Jon-
gerencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50 in Lim-
men. 

Oud-Castricum en Emergo 
op zoek naar fotomateriaal
Castricum - De werkgroep 
Oud-Castricum besteedt tijdens 
de open dagen van september 
en oktober van dit jaar aandacht 
aan het honderdjarig jubileum 
van Muziekvereniging Emergo.

Voor een gezamenlijke fototen-
toonstelling zijn de werkgroep 
en muziekvereniging op zoek 
naar foto’s van fanfares en mu-
ziekverenigingen in Castricum. 
Wie heeft nog oude foto’s of 
films van optredens of repeti-
ties van de patronaatsfanfare St. 
Aloysius, de Castricumse Fanfa-

re en Drumband, of het destijds 
aan het provinciaal ziekenhuis 
Duinenbosch verbonden D.I.U ( 
Door Inspanning Uitspanning) 
of Eendracht maakt Macht, de 
voorloper van Emergo? 
Neem dan contact op met Arend 
Bron namens Werkgroep Oud-
Castricum (0251- 656759 of met 
Cor de Beurs (0251- 650421) na-
mens Emergo. Emergo is verder 
zeer geïnteresseerd in instru-
menten, programmaboekjes en 
partituren. De foto’s komen di-
rect na het scannen weer terug 
bij de eigenaar. 

Nieuwe stalling
Castricum - Op vrijdag 13 juni wordt de ‘nieuwe’ fietsenstalling van 
de obs de Sokkerwei officieel door wethouder J. Hommes in gebruik 
genomen. 
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Muttathara is 25 jaar!
Castricum - De Stichting Castri-
cum helpt Muttathara bestaat 25 
jaar. Dit heuglijke feit wordt ge-
vierd in de week van 2 tot 8 juni 
met diverse activiteiten. Fr. Tho-
mas Thekkedath is eregast. 

Muttathara in 25 jaar
Het is allemaal begonnen met 
de familie Oudejans en Tho-
mas Thekkedath. Gerard Ou-
dejans sponsorde eind jaren 60 
de priesteropleiding van Tho-
mas Thekkedath. In de jaren 
‘70 en ‘80 organiseerde hij di-
verse sponsoracties voor onder 
meer de bouw van een kerk, een 
school en een boerderij. Na een 
bezoek aan India in 1979/1980 
vond hij dat er meer hulp nodig 
was. Hij werd voorzitter van de 
Werkgroep India, een deelpro-
ject van de Stichting Wereld-
oriëntatie (1981). Deze werk-
groep startte met het Health for 
one Million-project in het lepra-
dorp Muttathara. Mensen wer-
den opgeleid om gezondheids-
werk te doen en voor 100 gul-
den kon één kind een jaar lang 
naar school. Fr. Thomas Thekke-
dath stond in Muttathara aan het 
roer van dit project. Mede omdat 
de omzet steeds groter werd, be-
sloot de Werkgroep India  tot het 
oprichten van een stichting. Op 4 
mei 1983 was de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara een feit. 
Veel is te danken aan het door-
zettingsvermogen van de vrij-
willigers van het eerste uur, zo-
als Ruud Cooke geestelijk va-
der van de kringloopwinkel, Ton 
Brugman als bestuurder en Miep 
Graafland die jarenlang de col-
lecte verzorgde en met een In-
dia-leskist langs de scholen ging 
en natuurlijk de vele medewer-
kers in de winkel. Hun werk is 
de basis voor het succes van de 
huidige stichting. Het doel van 
de stichting is in de loop van de 
jaren niet gewijzigd; hulp bieden 
aan de bevolking in ontwikke-
lingslanden en de inwoners van 
Castricum informeren over de si-
tuatie in deze landen. Jaarlijks 
wordt ruim 200.000 euro over-
gemaakt aan ongeveer 40 zorg-

vuldig geselecteerde projecten. 
Sinds 2007 worden ook ontwik-
kelingsprojecten buiten India fi-
nancieel ondersteund. Een van 
de voorwaarden  is dat bij de-
ze projecten Castricummers be-
trokken zijn. Zo werd in 2007 
onder meer ondersteuning ge-
geven aan de Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men (Burkina Faso), Mchildcare 
(Ghana), Stichting Aktie Benin 
(Benin) en ADESA (Peru).

Programma Feestweek 
Dinsdag 3 juni en donderdag 5 
juni van 10.00 uur tot 15.00 uur 
kan men in de winkel de bes-
te koopjes scoren. Voor de kin-
deren is er een verrassing en de 
koffie en thee staat klaar. Vrijdag 
6 juni van 19.30 uur tot 22.30 uur 
is er een feestavond in Gees-
terhage die om 20.00 uur wordt 
geopend door burgemeester A. 
Emmens-Knol. Tot 21.15 uur zijn 
er verschillende presentaties en 
een forumdiscussie. De avond 
wordt muzikaal opgeluisterd met 
Klezmermuziek van het ensem-
ble ‘Schmeychl’ en een West-
fries woord van Dick Groot. Di-
verse organisaties, waaronder 
de stichting Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men, COS Noord-Holland, Stich-
ting Aktie Benin en Yojana, zijn 
aanwezig met stands. Op deze 
avond wordt de Jubileumuitga-
ve ‘Muttathara 25 jaar!’ gepre-
senteerd met bijdragen van on-
der andere minister voor Ont-
wikkelingssamenwerking Bert 
Koenders, topatlete Hilda Kibet 
en schrijfster Bianca Boer. Ook 
wordt op deze avond de prijs-
winnaar bekend gemaakt van de 
prijsvraag hoeveel euro de stich-
ting anno 2008 in totaal heeft 
overgemaakt aan ontwikkelings-
projecten. Men kan zich voor de 
feestavond aanmelden tot 30 
mei bij het secretariaat p/a Cos-
terstraat 1, 1901 JB Castricum of 
wdvries@wanadoo.nl. 
Ook op zaterdag 7 juni zijn in de 
winkel op de Castricummerwerf 
van 10.00 uur tot 14.00 uur aller-
lei koopjes te halen en er is een 

verrassing voor de kinderen. Om 
11.00 uur begint een veiling van 
bijzondere stukken uit de winkel. 
Veilingmeester is Han Knebel. 
Om 12.00 uur begint een work-
shop djembé onder leiding van 
Fleur Kamphuijs. En om 13.00 
uur is er een spetterende mode-
show onder de professionele lei-
ding van Betty Noordenbos en 
een muzikale noot van Tim Joos-
se. De opbrengst van de veiling 
gaat naar de verbouw van een 
tehuis voor gehandicapten, een 
project van Fr. Thomas Thekke-
dath. De ruim 80 vrouwen in dit 
tehuis zijn hebben een verstan-
delijke  en soms ook een licha-
melijke beperking. De omstan-
digheden waaronder deze vrou-
wen leven zijn ronduit slecht. Ze 
slapen op de grond, er is geen 
ventilatie en er is een tekort aan 
voedsel en medicijnen. De In-
diase overheid geeft geen on-
dersteuning. In verband met de 
feestelijkheden is het niet moge-
lijk spullen te brengen op zater-
dag 7 juni. Op zondag 8 juni be-
gint om 10.00 uur een dienst in 
de hervormde kerk, Kerkepad 1 
te Castricum) met een bijdrage 
van Fr. Thomas Thekkedath.
Muttathara biedt de scholen in 
Castricum in de maand juni de 
mogelijkheid om Fr. Thomas 
Thekkedath uit te nodigen voor 
een presentatie. Scholen die 
hiervan gebruik willen maken, 
kunnen contact opnemen met 
Hans Oudejans (tel.: 650006). 

Prijsvraag
Hoeveel euro’s heeft de Stich-
ting Castricum helpt Muttatha-
ra sinds de oprichting 25 jaar ge-
leden tot 2008 in totaal overge-
maakt aan ontwikkelingsprojec-
ten? Maak kans op een Mutta-
taartje door een schatting van 
het bedrag tot 30 mei te mailen 
of sturen naar het secretariaat p/
a Costerstraat 1, 1901 JB Castri-
cum of wdvries@wanadoo.nl. 
Op vrijdagavond 6 juni tijdens 
de feestelijke bijeenkomst ‘Mut-
tathara 25 jaar!’ in Geesterhage 
worden het bedrag en de prijs-
winnaar bekendgemaakt. 

‘Mediteren doe je zó’
Castricum - Dick Nijssen geeft 
op dinsdag 27 mei  in Dorpshuis 
De Kern, Overtoom 15 in Castri-
cum een avond met de titel ‘Me-
diteren doe je zó’. Tijdens deze 
lezing zal Nijssen het hebben 
over het doel van meditatie en 
hoe men effectief kunt medite-
ren. Na een korte pauze neemt 
hij de aanwezigen mee in een 
ervaring van diepe ontspanning 
door middel van een geleide me-
ditatie. De informatieavond be-
gint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. 

“Wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat door meditatie-be-
oefening een hoger niveau van 

gezondheid en welzijn wordt be-
reikt”, aldus Dick Nijssen. “Medi-
tatie blijkt bij depressie en angst-
stoornissen effectiever dan me-
dicatie. Mensen die mediteren 
laten hogere scores zien op tests 
voor intelligentie, creativiteit en 
emotionele stabiliteit. Regelma-
tig mediteren helpt de bloed-
druk te normaliseren en is effec-
tief bij het voorkomen én herstel-
len van een burn-out. Het brengt 
zelfs een vertraging van verou-
deringsprocessen teweeg: men-
sen die vijf jaar of langer regel-
matig mediteren hebben een bi-
ologische leeftijd die gemiddeld 
13 jaar jonger ligt.”
Mediteren is volgens Nijs-

sen aangenaam om te doen en 
staat los van geloofsovertuigin-
gen. “Het vergroot de energie 
en het concentratievermogen en 
brengt je in contact met innerlij-
ke vreugde. Het is te leren in een 
paar bijeenkomsten.” 

Voor meer informatie zie www.
helioscentrum.nl. of bel dr. M. 
Schumacher, tel.: 0251-671686.

Kinderworkshop
Castricum - Op zaterdag 24 mei 
is er vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep van 10.00 tot 11.00 uur een 
workshop bewegen, beleven en 
ervaren in natuur voor kinderen 
van zeven tot en met twaalf jaar. 
Meedoen kost 5,00 euro. 

Oude Woonstal ruimt op!
Castricum - Omdat De Oude 
Woonstal druk bezig is om de 
ruitershop naar het andere ge-
deelte van het pand te verhuizen, 
begint deze week een grote op-
ruiming!  Op de zomerbovenkle-
ding ruitersport van 2008 wordt 
nu al 10% korting gegeven. En 
rijbroeken die in een speciaal 
rek zijn samengebracht gaan 
zelfs met kortingen tot 50% kor-
ting weg! Op alle Ariat schoenen 
wordt  10% korting gegeven. 
De wormenkuren gaan bij De 

Oude Woonstal nu nog voor een 
leuk prijsje over de toonbank. Na 
1 juli 2008 zij deze kuren alleen 
nog op recept te krijgen bij de 
dierenarts.  En de winterdekens 
gaan met 25% korting de deur 
uit. Speciaal om alle mensen in 
de gelegenheid te stellen ge-
bruik te maken van deze koopjes 
is de Oude Woonstal aanstaande 
donderdag en vrijdag extra lang 
open; van 9.30 tot 21.30 uur. Het 
adres is Castricummerwerf 16 in 
Castricum.  

Feest met Booming 
Piano’s bij Deining
Castricum - Zondag barst in 
de namiddag bij strandpaviljoen 
Deining een muzikaal feest rond 
als Sven, Marco, Marsha en Ju-
dith, inclusief de drummer het 
podium betreden. Samen vor-
men zij de Booming Piano’s en 
dat staat gelijk aan entertain-
ment in zijn zuiverste vorm.
Booming Pianos is gebaseerd op 
het Dueling Pianos-concept, dat 
al jaren een grote hit is in Ameri-
ka. Twee om twee pianisten wis-
selen elkaar af en zorgen voor 
31⁄2 uur topentertainment, zon-
der pauzes. Iedere pianist heeft 
de klasse van zang, entertain-
ment en pianospel in zijn vin-
gers. De vier professionele muzi-

kanten zullen het publiek bij het 
entertainment betrekken zodat 
er permanent een interactie be-
staat tussen artiest en publiek. 
Wie dat wil kan een verzoek-
nummer aanvragen. 
Dat het publiek gaat swingen op 
het gezellige terras van Deining 
is een ding dat zeker is. Eten 
kan die dag ook gewoon, maar 
dan wel binnen. Het wordt aan-
geraden een tafel te reserveren 
(0251-674101). Want Booming 
Piano’s zijn populair, heel popu-
lair. Aanvang optreden 17.00 uur. 
Booming Piano’s komen ook nog 
naar Deining op 29 juni, 27 juli 
en 31 augustus. (Foto: www.boo-
mingpianos.nl). 
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Dokter Marius ten Raa en hoofd-
verpleger Johannes Nonnekes 
waren tijdens de oorlog werk-
zaam in genoemd psychiatrisch 
ziekenhuis. In 1942 moest in op-
dracht van de Duitsers Duin en 
Bosch ontruimd worden. Men 
moest met 94 vrouwelijke pa-
tiënten, 101 mannelijke patiën-
ten, een hoofdzuster, zestien ver-
plegers, 29 verpleegsters en drie 
dienstmeisjes evacueren naar 
het psychiatrisch ziekenhuis 
Het Groot Graffel te Warnsveld. 
Daar troffen zij ook patiënten en 
personeelsleden aan van ande-
re psychiatrische instellingen uit 
de kuststrook. Was het psychi-

atrisch ziekenhuis in Warnsveld 
ingesteld op 445 bedden, nu wa-
ren dat er 1245, zodat er in de 
overvolle paviljoens zelfs pa-
tiënten op de grond lagen, soms 
zelfs nog zonder matras.
 
Marius ten Raa
Dokter Ten Raa werd geboren in 
Den Haag en studeerde in Lei-
den. Hij studeerde af in 1920 en 
solliciteerde na zijn studie bij 
Duin en Bosch. Hij werd in 1921 
als psychiater/neuroloog aange-
nomen. Hij wilde nooit directeur 
worden, maar was sterk geïnte-
resseerd in de ziektegevallen zelf 
en deed daar naar ook onder-

Warnsveld - Het was zaterdag 17 mei een mooi moment toen 
de zoon van Marius ten Raa, psychiater/neuroloog van het 
Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch te Bak-
kum en de zoon van hoofdverpleger Johannes Nonnekes de 
oorkonde ter nagedachtenis aan hun vaders plechtig onthul-
den in de hal van het hoofdgebouw van GGNet te Warnsveld in 
Gelderland (vlakbij Zutphen). Deze moedige mannen hebben 
in 1945 in Warnsveld met gevaar voor eigen leven honderden 
mensenlevens gered.

zoek. Hij leefde voor zijn patiën-
ten en zette zich voor 100% voor 
hen in. Hij woonde met zijn fami-
lie in een dienstwoning van Duin 
en Bosch. Hij werkte veel te hard 
en kreeg in 1949 een hersen-
bloeding, waarna hij op non-ac-
tief werd gesteld. Hans ten Raa, 
de thans 83-jarige zoon van Ten 
Raa: “Niet alleen híj, maar ook 
mijn moeder was erg sociaal. Wij 
hadden tijdens de oorlog altijd 
vluchtelingen en joden in huis. 
Mijn moeder heeft heel veel voor 
hen gedaan. In eerste instantie 
geloofde mijn vader niet in de 
kwaadwilligheid van Hitler, maar 
is daar later toch anders over 
gaan denken. Mijn vader heeft 
over zijn heldenmoed nooit met 
mij gesproken. Ik was nadat wij 
drie dagen in Warnsveld woon-
den als 19-jarige jongen vertrok-
ken naar Engeland, ging later 
naar Indonesië en kwam pas in 
1950 terug in Nederland. Nadien 
werd ik marineofficier en was ik 
vaak weg, zodat ik mijn vader 
niet altijd veel zag. Hij is in 1960 
overleden aan een hartaanval. Ik 
ben na een lange tijd eens in Het 
Groot Graffel gaan kijken. Daar 
zag ik in de hal een gedenktegel, 
gewijd aan de heldenmoed van 
Paul van Bork, destijds genees-
heer/directeur. Ik dacht: ‘Waar 
staat de naam van mijn vader?’ 
Zo is het balletje gaan rollen. Ik 
heb contact opgenomen met 
Joop Nonnekes. Het was voorts 
met name Henk Mulder, die met 
toestemming van de raad van 
bestuur van GGNet en de muse-
umcommissie zich als secretaris 
van de stichting Historisch Bezit 
ONG en Museum Groot Graffel 
sterk heeft ingezet voor een pos-
tuum eerbetoon, nu 63 jaar gele-
den aan onze inmiddels overle-
den vaders.” 
 
Johannes Nonnekes 
Johannes Nonnekes werd op 3 
juli 1892 in Middelburg in Zee-
land geboren. Hij was in eerste 
instantie schoenmaker, maar wil-
de wat anders. Hij werd in 1910 
bij Duin en Bosch aangenomen 
als leerling-verpleger. Hij be-
haalde de benodigde diploma’s, 
uitgegeven door de Nederland-
se Vereeniging voor Psychiatrie 
en Neurologie en werd goed be-
vonden voor de verpleging en 
verzorging van krankzinnigen 
en zenuwzieken in zowel bin-
nen als buiten de gestichten. Hij 
klom tenslotte op tot hoofdver- Hoofdverpleger Johannes Nonnekes.Psychiater/neuroloog Marius ten Raa. 

pleger. Zijn zoon Joop Nonnekes 
was op zijn 20ste gedurende tien 
maanden in dienst van de Roy-
al Air Force in Engeland, waar hij 
een opleiding kreeg voor radar-
operator. In Nederland werkte hij 
vervolgens als militair in een ra-
darstation in Delfzijl. Later werd 
hij elektrotechnisch ambtenaar 
bij de PEN. Joop herinnert zich 
nog wel de verhalen van zijn va-
der. Zo werden psychiatrische 
patiënten in die tijd bij razer-
nij nog stevig in lakens gewik-
keld, zodat zij weinig bewegings-
vrijheid hadden. Het zware werk, 
dat Johannes als hoofdverpleger 
deed, werd financieel goed ge-
waardeerd. Het salaris was ver-
geleken met andere beroepen 
lang niet slecht.
 
Vanaf 1942 tot en met na de oor-
log in 1945 woonden het gezin 
Ten Raa en het gezin Nonne-
kes in Warnsveld. Toen Johan-
nes Nonnekes in 1947 met pen-
sioen ging, werd hij opgevolgd 

door Arie Kossen. Hij moest de 
dienstwoning afstaan en ver-
huisde naar de Jan Hobergstraat 
in Castricum. Joop Nonnekes 
heeft mooie herinneringen aan 
zijn jeugd op het terrein rondom 
hun dienstwoning Duin en Bosch 
nr. 19. 
 
Oorlogssituatie
Het vastleggen van een wa-
re toedracht is belangrijk. Maar 
vaak ontbreken de juiste fei-
ten en gegevens. Wat een ge-
luk dat onderzoekster Cécile aan 
de Stegge in 2006 bezig was aan 
een wetenschappelijke verhan-
deling over de ontwikkeling van 
de psychiatrische verpleegkun-
de in de twintigste eeuw. Zij had 
gegevens van patiënten nodig en 
kwam terecht bij Henk Mulder 
uit Warnsveld. Die was secretaris 
van de stichting Historisch Be-
zit ONG en van het museum Het 
Groot Graffel. Henk Mulder: “Ik 
kon haar niet helpen en heb haar 
naar het stadsarchief van Zut

Marius ten Raa en Johannes Nonnekes

Helden van Duin en 
Bosch postuum geëerd



22 mei 2008  pagina 11

Hans ten Raa (links) en Joop 
Nonnekes hebben zojuist de 
oorkonde ter nagedachtenis aan 
hun vaders onthuld.

Het personeel van het Provinciaal 
Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en 
Bosch in de periode, dat psychiater/
neuroloog Marius ten Raa (in het 
midden vóór) en hoofdverpleger 
Johannes Nonnekes (derde van 
rechts eerste rij) er werkten.  

2

2

2

phen verwezen.” Daar stuitte Cé-
cile aan de Stegge op het hand-
geschreven oorlogsdagboek van 
Marius ten Raa: een geweldige 
vondst en belangrijk voor de juis-
te gegevens. Bij het lezen werd 
duidelijk wat voor een helden-
moed dokter ten Raa en hoofd-
verpleger Nonnekes in de nacht 
van 4 op 5 april 1945 hebben ge-
had toen zij dwars door de vuur-
linies heen op zoek gingen naar 
de Canadese commandant. 
 
De oprukkende Canadese troe-
penmacht was bij de bevrijding 
begin april 1945 via luchtfoto’s 
er heilig van overtuigd, dat het 
ziekenhuis Het Groot Graffel een 
Duitse militaire basis was, het-
geen nog eens bevestigd dreig-
de te worden door de vele Duit-
se stellingen en loopgraven op 
het grote terrein van Het Groot 
Graffel. De Canadezen hadden 
de opdracht de ‘militaire ves-
ting’ met de grond gelijk te ma-
ken. Zij schoten en gooiden gra-
naten. Destijds geneesheer/di-
recteur Paul van Bork liep met 
gevaar voor eigen leven met een 
witte vlag naar een Canadese of-
ficier, maar door een communi-
catiestoornis gaf die juist orders 
het gebouw Het Groot Graffel 
te beschieten. De aanval begon 
met inzet van zowel geschut- als 
mitrailleurvuur, waarbij er vijf do-
den in Groot Graffel vielen. Toen 
grepen zenuwarts Marius ter 
Aar en hoofdverpleger Johannes 
Nonnekes in. Nonnekes liep met 
de handen omhoog en een lan-
taarn in zijn hand naast dokter 
ten Raa. 
 
De Duitsers boden nog hardnek-
kig tegenstand. De beide moe-
dige mannen liepen te midden 
van de vuurgevechten en zoch-
ten voortdurend dekking in de 
kraters, die waren ontstaan door 
het werpen van granaten. Zo be-
reikten zij tenslotte de Canadese 
commandant. Zij legden hem uit, 
dat zij een psychiatrisch zieken-
huis aan het beschieten waren 
in plaats van een Duitse militaire 
basis. Toen werd het afschieten 
van de mortieren gestaakt. Hon-
derden patiënten en personeels-
leden werden door dit stoutmoe-
dige gedrag gered. Veel oorlogs-
leed is door hun toedoen voor-
komen. Bij de plechtige onthul-
ling van de oorkonde, vervaar-
digd door de Zutphense kalli-
graaf Trudy Demoed, waar kin-
deren en kleinkinderen en ver-
dere familieleden zaterdag voor 
waren uitgenodigd bevond zich 
ook een vroegere verpleegster 
van Duin en Bosch, de thans 87-
jarige Willie van Driel, de enige 
nog levende ooggetuige. “Ik heb 
hen weg zien gaan, strompelend 
door de granaattrechters”, zei zij. 
“Ontzettend gevaarlijk was het. 
Je hield je hart vast.” 
 
Hartelijke ontvangst
Het bestuur Historisch Bezit ONG 
en Museum Het Groot Graffel 
hebben alle gasten op zaterdag 
19 mei bijzonder hartelijk ont-
vangen. Josefine Meijer, voorzit-
ter van het Museum Het Groot 
Graffel heette iedereen welkom. 

Vervolgens hield Timo de Gref-
te, voorzitter van de Stichting 
Historisch Bezit Oude en Nieu-
we Gasthuis en lid van de Raad 
van Bestuur van GGNet een toe-
spraak en sprak Hans ten Raa na 
de onthulling van de oorkonde 
een dankwoord uit. De genodig-
den konden een expositie bekij-
ken over de tweede wereldoor-
log, het museum bezoeken en 
een monument ter nagedachte-
nis van de in Het Groot Graffel 
gestorvenen alsmede gestorven 
Canadezen bekijken.
 
Een woord van lof komt toe aan 
Cécile aan de Stegge voor al haar 
speurwerk. Wij vermelden enke-
le van haar aantekeningen rond-
om het dagboek van dokter ten 
Raa in de periode: 17 juni 1942 
tot 31 oktober 1945 in Het Groot 
Graffel. “Korte, doorgaans zake-
lijke aantekeningen van een in-
telligent, emotioneel uiterst be-
heerst, doch tevens opmerkzaam 

en rechtvaardig medicus. Op 17 
september 1944 besluit ten Raa 
na berichten van luchtlandin-
gen in Noord-Brabant en Zuid-
Gelderland voortaan als inwo-
nend arts in het gesticht te ver-
blijven en het lot van patiënten 
en verplegend personeel te de-
len. Emoties van Ten Raa worden 
alleen zichtbaar in onderstrepin-
gen en uitroeptekens. Eénmaal 
in hoofdletters en wel bij 5 april 
1945: ‘Wij zijn vrij’, woorden, die 
nu op de oorkonde voor altijd in 
de geschiedenis zijn vastgelegd. 
Persoonlijke beslommeringen 
worden vrijwel niet besproken, 
alleen als zijn eigen huis gebom-
bardeerd is of anderszins getrof-
fen wordt. De enige keer, dat hij 
zich met emotie uit, gaat het over 
de vrouw van een broeder, die 
aan borstkanker overlijdt. 
 
Dagboekaantekeningen
Alle aantekeningen in het dag-
boek van dokter Ten Raa zijn 

zeer zorgvuldig opgeschreven. 
Duidelijk naar voren komt zijn 
betrokkenheid ten opzichte van 
zijn patiënten en het personeel. 
Om enigszins te begrijpen on-
der wat voor omstandigheden 
men in Het Groot Graffel leef-
de vóór en na de bevrijding cite-
ren wij: 27-3-1945: Een zeer ern-
stige slag treft onze voeding. De 
melkrijders rijden niet meer en er 
komt dus geen melk meer. Ge-
volg: geen pap, geen melk meer. 
Vrijwel alle eiwit gaat in de voe-
ding ontbreken. 1-4-1945: Duit-
se troepen nemen de auto, die 
het eten rondbrengt in beslag. 8-
4-1945: Er komt iets meer eten 
voor de patiënten deels door de 
gulle gaven van de Canadezen, 
deels door het bijeenhalen door 
het personeel (zuster Van Wijn-
gaarden vooral). 
 
Zaterdag 21 april 1945: Voeding 
nog steeds precair wegens de 
grote transportmoeilijkheden. 

Melk vaak wat zuur, pap duffig. 
Alle patiënten en ook personeel 
zijn zeer slap en moe. Zondag: 
Behalve middageten (stamppot 
zeer weinig vet) krijgen de pa-
tiënten vrijwel alleen droog brood 
(vijf sneetjes) en pap, die vaak 
zeer slecht, duf en ongaar is. 
23 april 1945: Vele patiënten zijn 
zeer mager en slap geworden, 
evenals vele zusters. 15 mei 1945: 
Voedsel wordt langzaam iets be-
ter. Hongeroedeem komt op onze 
afdeling niet meer voor. 
Aanvullende aantekeningen van 
Cécile aan de Stegge: In het ge-
sticht heerste van 19 februa-
ri 1945 tot en met circa 14 mei 
1945 hongeroedeem. De vele do-
den in de maanden april en mei 
1945 moeten dientengevolge het 
gevolg zijn geweest van uitput-
ting, honger en dysentrie. De typ-
husepidemie van Het Groot Graf-
fel begint in het dagboek van Ten 
Raa pas op 2 juni 1945. 
                       (Marga Wiersma)



22 mei 2008  pagina 14

‘Tijd voor uitvluchten 
voor Corus is voorbij’
IJmond - Het programma Zem-
bla, dat zondagavond werd uitge-
zonden op Nederland 2, houdt de 
gemoederen in de IJmond bezig. 
In de uitzending werd onder meer 
gezegd dat er hier meer kanker 
voorkomt. Dit zou komen door de 
giftige stoffen die Corus uitstoot. 
Huisarts Van Oudvorst uit Wijk 
aan Zee vertelde in de uitzending 
dat in zijn praktijk 49 procent van 
de sterfgevallen te wijten is aan 
kanker, terwijl dat elders in Ne-

derland zo’n 25 procent is. 
Bij kinderen in Beverwijk en Wijk 
aan Zee is een sterk verhoogde 
concentratie chroom aangetrof-
fen. Het onderzoek onder school-
kinderen werd verricht door de 
Radboud Universiteit in Nijme-
gen. Ook kwam in het program-
ma naar voren, dat het aanneme-
lijk is een verband te veronder-
stellen tussen zware industrie, fijn 
stof in de lucht en meer longkan-
ker in de omgeving.

Dorpsraad Wijk aan Zee over uitzending Zembla

Leerlingenconcert 
Toonbeeld Z de Toon
Castricum - Onder de naam ‘Z 
de Toon’ organiseert Toonbeeld 
op donderdag 22 mei een kort 
concertje. Vanaf 19.00 uur tre-
den leerlingen en enkele ensem-
bles van Toonbeeld op in de aula 
aan de Jan van Nassaustraat te 
Castricum.  Een kleine greep uit 
het programma: Senné Walraven 
speelt op hobo samen met Ju-
dith Huijgen op harp. Bas Cam-

meraat speelt keyboard en Robin 
Martens zingt daarbij. 
Verder ook nog piano met Arn 
Honingh en Merlijn Blekemo-
len en het ensemble ‘Wereldwijs’. 
Een samenspelgroep die stukjes 
uit vele verschillende verre lan-
den speelt.  Klassiek en populair, 
het is er allemaal! De toegang is 
gratis en iedereen is welkom om 
te komen luisteren.

Akersloot - Goede muziek en 
veel gezelligheid voor jong en oud. 
Akerpop, Akersloots enige open-
lucht popfestival op het Wilhel-
minaplein zorgt daar in het week-
end van zaterdag 24 en zondag 25 
mei weer voor.  Op zaterdag 24 mei 
geeft de jeugd op het Wilhelmin-
aplein te Akersloot de aftrap voor 
Akerpop 2008: om 20.00 uur be-
gint de Kick Off Party op het plein, 
met diverse dj’s. Ook treden er die 
avond in de cafés om het Wilhel-
minaplein verschillende bands of 
dj’s op.  Zondagmiddag 25 mei 
staan vanaf 14.00 uur de bands 
Tha Bonerz, Bad Medicine, Be Ru-
de en Baxteen op het podium. De 
hele middag zijn er vele kinderacti-
viteiten. Mocht het weer niet mee-
werken: geen probleem, er is een 
grote overkapping op het Wilhel-
minaplein.

Coverbands uit de regio
Op zaterdag en zondag staan de 
leukste coverbands uit de regio 
op de bühne in Akersloot. Zater-
dagavond 24 mei begint met de 
Kick Off Party op het Wilhelmin-
aplein. Vanaf 21.00 uur zijn in ca-
fé ’t Voorom de band Blitzz, in café 
De Vriendschap dj Jimmy en in de 
Storey Club de band Mindfield te 
zien en te horen. Op zondag 25 mei 
is er de hele middag live muziek 
op het Wilhelminaplein: Tha Bo-
nerz is een grotendeels Akersloot-
se band. Ze noemen zichzelf ‘een 
hardrockband met ambitie’.  Bad 
Medicine is een zesmans forma-
tie die op een frisse en verrassen-
de wijze een zeer gevarieerd pro-
gramma brengt. Tijdens een optre-

den knalt het enthousiasme van de 
bühne. Ze spelen een mix van de 
beste rock en pop. 
Be Rude is ook een band van 
Akerslootse bodem. Ze spelen alle 
bekende rockklassiekers. Van Thin 
Lizzy tot de Golden Earring tot Van 
Halen.  Iedereen kent ze sinds hun 
daverende optreden op de eerste 
editie van Akerpop in 2006.
Baxteen is een van de beste cover-
bands van Nederland. Dat bewe-
zen ze door in 2006 de finale van 
‘Clash of the coverbands’ te berei-
ken. ‘Met een optreden vol passie, 
charisma en technisch uitstekend 
wisten deze vijf podiumbeesten uit 
Krommenie de vakjury unaniem te 
overtuigen.’ (Uit een verslag van 
www.clashofthecoverbands.com). 

Kinderactiviteiten
Ook de kinderen kunnen mee 
naar Akerpop. Er zijn veel din-
gen te doen. Ze kunnen bijvoor-
beeld meedoen aan de skelter-
race, springen op het springkus-
sen of zich laten schminken. En er 
zijn prijzen te winnen!

Vrijwilligers
Akerpop wordt gedragen door vrij-
willigers, van de bar tot aan het 
schminken. En hoewel het pas de 
derde keer is, wil de organisatie 
nog vele jaren door.  Jongerencen-
trum de Storey Club, café ’t Voorom 
en café De Vriendschap, allemaal 
gelegen aan het Wilhelminaplein, 
zijn de initiatiefnemers van Aker-
pop. Kijk op www.akerpop.nl voor 
een volledig overzicht van de dag. 
Zondag 25 mei zendt Radio Castri-
cum (105FM) Akerpop live uit. 

Bad Medicine is één van de bands die zondag 25 mei op het Wilhel-
minaplein in Akersloot spelen.

Derde editie Akerpop Festival

Meer live muziek dan ooit!

De gemeenten Beverwijk, Velsen 
en Heemskerk en de provincie 
Noord-Holland zeggen de onge-
rustheid die onder de bevolking is 
ontstaan, serieus te nemen. 
Inmiddels is er een telefoonnum-
mer geopend waar inwoners hun 
vragen kwijt kunnen en informa-
tie kunnen krijgen. Het nummer 
is 0251-279199. 
In een gezamenlijke persverkla-
ring stellen de provincie en de drie 
gemeenten dat er niet onjuist is 
gehandeld waar het gaat om het 
verlenen van vergunningen aan 
Corus. In Zembla werd de indruk 
gewekt dat de verschillende over-
heden onverschillig, niet transpa-
rant en ondemocratisch hebben 
gehandeld rond het verlenen van 
de milieuvergunning. De vergun-
ningverlening is in alle openheid 
tot stand gekomen, zeggen de ge-
meenten en de provincie. Dat de 
nieuwe milieuvergunning die Co-
rus heeft gekregen niet voldoet 
aan de Europese normen, zoals 
in Zembla werd gesuggereerd, 
is eveneens feitelijk onjuist, zeg-
gen zij. 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee 
vindt dat de tijd voor uitvluchten 
voor Corus voorbij is. ,,Het is zaak 
om te onderzoeken of dat ver-
band tussen kanker en Corus be-
staat. ,,Alleen zo is het mogelijk 
de ongerustheid bij inwoners en 
ouders van jonge kinderen weg te 
nemen’’, aldus Jan Budding, voor-
zitter van de Dorpsraad. Budding 
ziet de ontkenning van Corus, dat 
er geen verband in het Zembla 
onderzoek zou zijn aangetoond, 
als te stellig en te voorbarig, want 
het verband is ook niet uitgeslo-
ten. Ook de bewering van de pro-
vincie en de IJmondgemeenten, 
dat er  openbaar is besloten is, 
dekt naar zijn mening maar een 
deel van de werkelijkheid. De 
vooraf gemaakte afspraken zijn 
geheim. ,,Wie is er gezwicht voor 
welk argument en wanneer is dat 
gebeurd. Dat willen wij als bur-
gers weten’’, zegt de voorzitter 
van de Dorpsraad. 

,,De Dorpsraad heeft nu al sinds 
het instellen van beroep tegen de 
milieuvergunning van Corus bij 
de Raad van State in maart 2007 
de kwaliteit van het openbaar be-
stuur voor zijn ogen zien verkrui-
melen. Want hoe heeft de provin-
cie het in zijn hoofd kunnen halen 
om voor de productie van 8 mil-
joen staal, voor gevaarlijke stoffen 
een uitstoot toe te staan, die ge-
lijk staat aan 32 miljoen ton en in 
een enkel geval zelfs gelijk staat 
aan 88 miljoen ton. Steeds meer 
onderzoeken wijzen sinds die tijd 
als zoeklichten naar één punt. De 
toestand van het milieu in Wijk 
aan Zee omgeving zou wel eens 
zorgwekkend kunnen zijn.’’

Meervogels promoveert 
naar de vierde klasse
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels is naar de vierde 
klasse gepromoveerd. In Egmond 
zijn de Akersloters er zondag in 
geslaagd om een schitterende 
1-3 overwinning te behalen op 
Adelbert.  Al na vijf minuten kon-
den de handen in de lucht door 
een doelpunt van Geert Koelman 
(0-1). Lang kon het team niet ge-
nieten want al snel werd het 1-
1.  Na de rust speelde Meervo-
gels beter en aanvallender en 
werd door een doelpunt van Da-
ve Pekel weer een voorsprong 
behaald (1-2). Vijf minuten later 
kwam aan de grootste spanning 
een eind toen Jan Willem Kramer 
een penalty benutte (1-3) en de 
overwinning een feit was. 
Het is voor het zondagteam de 
tweede promotie op rij. De M-Si-
de heeft een belangrijke rol ge-
speeld dit seizoen. Uit en thuis 
waren deze fans er bij. Een 
woordvoerder van deze side krijgt 
dan ook volop gelegenheid zijn 
blijdschap te uiten: “Heel geluk-
kig en met mij vele anderen sta 
ik hier, fantastisch mannen, het 
is dus gelukt, na een spannende 
en enerverende wedstrijd.” “Om 
de woorden van Jan Oldenhove, 
trainer van Adelbert, nog maar 
eens aan te halen: ‘Meervogels 
ramt er alsnog eentje in en dan 

staan wij met lege handen. Ja, 
Jan het is vandaag helemaal niks 
in Egmond-Binnen.’ Nu hadden 
wij als M-side niets aan het toe-
val overgelaten en via allerlei 
aankondigingen, etalages enzo-
voort, zoveel mogelijk supporters 
naar de wedstrijd laten komen.” 
De woordvoerder van M-Side: 
“Wij hadden ook gehoord dat 
de spelers van Adelbert bijge-
lovig waren. Zodoende hebben 
wij onze commando Eric Blok-
ker opdracht gegeven om zater-
dagnacht een aantal zwarte kat-
ten rond het veld los te laten en 
zie, dat heeft geholpen. Vertrou-
wen hebben de supporters altijd 
gehad maar het balletje moet er 
nog wel effe in. Dat lukte en dus 
na een zwaar en soms moeizaam 
seizoen zijn de gladiolen voor 
ons. Met een belangrijk aandeel 
voor succestrainer Han, die na 
een tweede promotie op rij deze 
titel definitief overneemt van Pe-
ter Schouten.” “Tevens bedanken 
wij Jeroen Thom en Andre voor 
hun inzet en ondersteuning.” De 
woordvoerder heeft het volste 
vertrouwen in het komende sei-
zoen. “Van gekkigheid weten wij 
niet hoe wij ons geluk moeten 
uiten en zien uit naar weer een 
mooi seizoen in de vierde klas-
se. Proost!!!.”
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Nieuw programma 
bij Plusactiviteiten 
Castricum - Het Programma-
boekje Plusactiviteiten 2008-
2009 wordt op 28 mei huis-aan-
huis bezorgd in de gemeenten 
Castricum-Limmen-Akersloot, 
Hei loo ,  Egmond,  Ui tgeest , 
Heemskerk en Beverwijk.
Het cursusboekje 2008-2009 
bevat het brede en vernieuwde 
cursusaanbod op gebied van: 
computerlessen, talen, creati-
viteit, dans, educatie, gezond-
heid, hobby en vrije tijd, koken, 
muziek en sport. Daarnaast kan 
men weer een aantal lezingen en 
workshops volgen. Het aanbod is 
uitgebreid met de cursus finan-
cieel management (privé en za-
kelijk). De gevorderden gitaar-
spelen kunnen zich bekwamen 
in het Flamenco spelen. 
Met een keur aan liedjes schetst 
Bangers & Mash op komische 
wijze een verhalend beeld van 
Ierland en haar geschiedenis op 
de thema-avond Ierland. De le-
zing Iconen gaat over de symbo-
liek en schoonheid ervan. Hoog-
begaafdheid start met een lezing 
en kan men vervolgen met bij-
eenkomsten waarin men dieper 
op dit onderwerp ingaat. Interes-
sant is de lezing over bijenen die 
over communisme, seks en leu-
gens door de schrijfster Maria 
Genova. 
De lezing Entiteiten behandelt 
‘ongewenst’ bezoek van gestal-
tes die door anderen niet wor-
den gezien. Levensverhalen 
schrijven, columns schrijven en 
een boek schrijven biedt een rui-
me keuze voor degenen die met 
pen en papier aan de slag willen 
gaan. Nieuw is mozaïeken met 
glas. Met de Tiffany-techniek 
kan men raamdecoraties maken. 
Illumineren is het verfraaien van 
boeken of teksten met kleuren 
en goudverguldsel. Het aanbod 
kookcursussen is divers: Een Ja-
panse kok leert de deelnemers 
Japans koken. Ook de Italiaan-
se en Middellandse Zee keuken 
komen aan bod. Wonen en in-

terieur geeft originele tips om in 
de woning veranderingen aan te 
brengen. Visagie, make-up en 
haarstyling bespreekt in theo-
rie de basistechnieken om stra-
lend voor de dag komen en in 
een praktijkles past men het toe. 
Bij de cursus metamorfose leert 
men zich stijlvol te kleden op ba-
sis van persoonlijke kenmerken. 
In de cursus haarknippen leren 
de cursisten de kneepjes van het 
vak. In diverse workshops kan 
men Chinees schilderen, Japans 
papier maken, een zilveren ring 
maken, mozaïeken, vilten, deco-
raties en kettingen maken. 
Bij de praktische cursussen zo-
als fietsonderhoud, meubel-
stofferen, techniek, vaarbewijs, 
snoeien en tuinieren leert men 
toepasbare kennis, eveneens bij 
digitale fotografie. 
Daarnaast is er het aanbod van 
verschillende creatieve cursus-
sen. Sterrenkunde wordt ge-
combineerd met een lezing over 
Quantummechanica. Onder edu-
catief vindt men cursussen zoals 
Neuro Linguïstisch Programme-
ren, de Gordontrainingen. In het 
uitgebreide aanbod aan talen 
kan men een keuze maken om 
de talenkennis uit te breiden met 
het leren van een nieuwe taal of 
het in praktijk te brengen van 
een bekende taal door opfriscur-
sussen of conversatielessen. 
Het programmaboekje 2008-
2009 is af te halen bij de biblio-
theken van bovengenoemde ge-
meenten, Boekhandel Laan in 
Castricum en het kantoor Plus-
activiteiten in het Bonhoeffer-
college. Het cursusaanbod staat 
op de vernieuwde website www.
plusactiviteiten.nl. 

Op zondag 31 augustus organi-
seert Plusactiviteiten een open 
dag in het Bonhoeffercollege, 
Pieter Kieftstraat 20 van 11.00-
14.00 uur. Informatie: 0251-
671837 maandag t/m vrijdag 
11.00-16.30 uur.

Schenk Technische Dienst jarenlange ervaring

Hoogste tijd voor aanschaf van 
hoogwaardige airconditioning!
Castricum – Met de zomer op 
komst is nu de tijd aangebroken 
om nu over te gaan tot de aan-
schaf van een airconditioning. 
Tenminste, dat geldt voor ie-
dereen die zich behaaglijk thuis 
willen voelen in het eigen huis 
als buiten de hitte overheerst. 
Schenk Technische Dienst heeft 
zich gespecialiseerd in het plaat-
sen en onderhouden van aircon-
ditionings. 
“Schenk is een echt familiebe-
drijf dat al 36 jaar bestaat”, ver-
telt Saskia Schenk die haar man 
Ruud bijstaat in de zaak. “Het 
bedrijf is opgericht door mijn va-
der en wij namen het zo’n der-
tien jaar geleden over. Mijn vader 
verricht nog wel steeds hand- en 
spandiensten voor ons. Wij wer-
ken vanuit Castricum en Zaan-
dam.” Elke morgen gaat Ruud 
samen met zijn medewerker op 
pad om mensen gelukkig te ma-
ken met een airconditioning. 
Ruud: “Wij hebben ons gespe-
cialiseerd in het plaatsen en in-
stalleren van alle splitmodellen 
airconditionings van het merk 
Toshiba. De zeer fraaie neutra-
le vormgeving maakt deze serie 
bijzonder geschikt voor toepas-
sing in kantoor en woonvertrek-
ken, grotere wachtkamers, hore-

cagelegenheden, winkels et ce-
tera. Ons bedrijf zorgt ook voor 
het onderhoud en reparatie van 
alle andere merken.” 
Met de fluisterstille airconditio-
ning creëert men binnen een 
aangename atmosfeer om zich 
heen en wie veel last van gelui-
den van buiten - denk dan bij-
voorbeeld aan vlieg- of autover-
keer - kan besluiten de ramen 
dicht te houden en toch in een 
frisse omgeving verkeren. “En dat 
is nog niet alles”, vervolgt Sas-
kia “Er zijn ook airconditionings 
die ’s zomers koele lucht geven 
en ’s winters de ruimte verwar-
men. Dat maakt de aanschaf van 
andere verwarming overbodig. 
Ruud heeft dit systeem in ver-
schillende winkels geplaatst. Be-
drijven die hier gebruik van ma-
ken komen bovendien in aan-
merking voor een subsidie, want 
deze airconditionings zijn milieu-
vriendelijk en energiezuinig.” 
Schenk Technische Dienst is 
een erkende vakinstallateur van 
het merk Toshiba. Ruud ver-
volgt: “Toshiba is toonaange-
vend in de ontwikkeling en pro-
ductie van elektronicacompo-
nenten en de warmtepompin-
vertertechniek. Het spreekt dan 
ook voor zich dat de aircondi-

tioners van Toshiba met de laat-
ste snufjes op elektronicagebied 
zijn uitgerust. Het continue stre-
ven naar perfectie heeft er mede 
toe geleid dat alle producten van 
Toshiba tot de absolute topklas-
se worden gerekend en boven-
dien de meest energiezuinige ter 
wereld zijn.” 
Maar Schenk Technische Dienst 
doet nog meer. “We zijn gespeci-
aliseerd in onderhoud en repa-
ratie van alle merken witgoed-
apparatuur”, aldus Ruud. “Wij 
repareren alle merken wasau-
tomaten, drogers, vaatwassers, 
koelkasten, diepvriezers, fornui-
zen, ovens en magnetrons sinds 
1965 bij de klant aan huis. Voor-
af krijgt men een prijsopgave en 
wij geven drie maanden garan-
tie op alle reparaties en een half 
jaar op de door ons geplaatste 
onderdelen. Daarbij geldt dat re-
paraties binnen korte tijd wor-
den verricht. Want bij ons is de 
klant nog steeds koning!” 
Schenk Technische Dienst is 
aangesloten bij STEK en de 
NVKL. Het bedrijf is bereikbaar 
tussen 8.30 en 17.00 uur op tel.: 
0251-673579, 075-6158400 of 
075-6162640. Kijk ook eens op 
www.schenktd.nl of stuur een 
mail naar schenktd@xs4all.nl. 

Open huis Kleurenorkest
Limmen - In september 2007 
opende basisschool Het Kleu-
renorkest haar deuren. Na met 
zestien kinderen te zijn gestart 
zijn er inmiddels 28 leerlingen 
op de school en komen er de 
komende tijd nog een aantal bij. 
Het Kleurenorkest is een alge-
meen bijzondere basisschool 
voor Natuurlijk Leren, een con-
cept dat volgens de betrokke-

nen op het lijf geschreven is van 
kinderen. Kenmerkend is ook 
dat er een continurooster is op 
school en de kinderen zijn op-
gedeeld in bovenbouw en on-
derbouw.

Het Kleurenorkest is de eerste 
school in Nederland die het Na-
tuurlijk Leren vormgeeft vanuit 
de pijlers: NLP, Systemische be-

nadering en Oplossingsgericht 
Werken.  
In de aanloop tot overheidsbe-
kostiging valt het Kleurenor-
kest onder de particuliere scho-
len. Van de ouders wordt daarom 
voorlopig nog een inkomensaf-
hankelijke bijdrage gevraagd. 

Op woensdag 28 mei is de eerst-
volgende informatieavond welke 
wordt gehouden in het school-
gebouw aan de Oosterzijweg 8 
in Limmen. 
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Vitesse houdt familie-
toernooi op De Puikman
Castricum - Vitesse’22 houdt 
zondag 1 juni voor de 22e keer 
een familietoernooi op De Puik-
man. De samenstelling van de 
teams kan bestaan uit familie, 
vrienden, buren, straten, spon-
sors en bedrijven. Bovendien is 
het een prima mogelijkheid om 
weer eens met een oud team 
te spelen en om het seizoen af 
te sluiten met ouders en jeugd-
spelers. Elk team van ten minste 
acht spelers kan zich inschrijven. 
Gezelligheid staat voorop, maar 
er bestaat ook de mogelijkheid 
in te schrijven in een prestatie-
poule. Alle teams worden inge-

schreven in een poule van het ei-
gen kaliber. Het toernooi eindigt 
zoals gebruikelijk met een bar-
becue.
In de laatste edities kreeg het fa-
milie-aspect een extra dimensie 
doordat bestaande D, E en F pu-
pillenteams op het toernooi te-
gen hun ouders gingen voetbal-
len. Ook dit jaar is de verwach-
ting dat veel jeugdteams op de-
ze manier het seizoen ‘in stijl’ be-
eindigen. Vorig jaar namen bijna 
vijftig teams deel aan het fami-
lietoernooi.
Het inschrijfformulier staat op 
www.vitesse22.nl.

Reparaties met garantie
Ook elektrische fietsen te 
koop bij De Scooterbox!
Akersloot - Ed Kerkhof is sinds 
tien jaar actief in het verkopen 
van nieuwe en gebruikte scoo-
ters, brommers en fietsen. Daar-
naast kan men in zijn bedrijf De 
Scooterbox terecht voor allerlei 
soorten reparaties waarop ga-
rantie wordt gegeven. Vanwege 
het toenemende succes heeft Ed 
zijn bedrijf verplaatst naar een 
ruim bedrijfspand op De Boekel 
35a. Bovendien heeft hij het as-
sortiment uitgebreid met de ver-
koop van de populaire elektri-
sche fietsen.

Ed: “De elektrische fiets is sterk 
in opkomst en is ideaal voor ie-
dereen die wel wil f ietsen, 
maar daar niet al te veel moei-
te voor kan of wil doen. Met een 
QWIC fiets je wel, maar dank-
zij de elektronische traponder-
steuning kom je sneller vooruit.” 
QWIC fietsen van Nederlandse 
komaf zijn lichtgewicht en door-
dacht vormgegeven. Het ergo-
nomische aluminium frame van 
de QWIC fiets heeft een uitzon-
derlijk laag gewicht en is uitge-
rust met een uitneembare Li-ion 
accu die eenvoudig thuis in het 
stopcontact opgeladen kan wor-
den. Natuurlijk kan de fiets ook 
gebruikt worden met uitgescha-
kelde trapbekrachtiging. “De op-
tionele extra reisaccu verdubbelt 
de actieradius, die toch al 50 km 
is, en deze neem je handig op-
geborgen in een speciale fiets-
tas mee.” De elektrische fiets is 
verkrijgbaar in een heren- en da-
mesuitvoering.
 
Maar Ed doet meer. In zijn col-
lectie biedt hij prachtige scooters 
aan, nieuw en tweedehands die 
beiden met garantie de deur uit-
gaan. Hij heeft allerlei types To-
mos brommers staan, van super-
stoer tot aan de meer voor vrou-
wen geschikte modellen. Ook op 
het gebeid van fietsen kan men 
hier uitstekend terecht. Er zijn 

stadsfietsen, omafietsen, kinder-
fietsen, mountainbikes, stunt-
fietsen en vouwfietsen. En wie 
niet te veel geld uit wil geven kan 
een keuze maken uit het aanbod 
tweedehands fietsen en scooters 
die ook te zien zijn op de websi-
te www.descootterbox.nl. 
“De Scooterbox kan diverse ac-
cessoires om de scooter te pim-
pen leveren tegen concurreren-
de prijzen en dat voor vrijwel al-
le merken”, aldus Ed. “Daarnaast 
lever ik alle benodigdheden voor 
de fiets.” De Scooterbox verkoopt 
helmen en de gehele kledinglijn 
van het bekende merk Agu. On-
dertussen is Ed bezig met het re-
viseren van een motorblok en 
hem wacht nog een klus waarbij 
een uitlaat vervangen moet wor-
den en de banden van een scoo-
ter. “En als extra service biedt 
De Scooterbox de mogelijkheid 
scooters of brommers op te ha-
len voor een reparatie. Service 
leveren en het bieden van uitste-
kende kwaliteit; dat is het waar 
het bij De Scooterbox allemaal 
om draait.”

Voor meer informatie biedt de 
website www.descooterbox.
nl uitkomst. Maar bellen kan 
ook. Ed is te bereiken via 06-
22020702. Het adres is Boekel 
35a in Akersloot. 

Expositie bij 
Dijk en Duin
Castricum - Siny Miedema en 
Tiny de Vries exposeren tot en 
met juni schilderijen in de Cling-
he op het terrein van Dijk en 
Duin. Beiden zijn lid van Per-
spectief in Bakkum.
Naast aquarellen zijn op deze 
tentoonstelling werken in acryl 
en houtskool te bezichtigen.
Ook zijn de werkstukken te koop 
tegen zeer voordelige prijzen.

Dealen drugs
Castricum – Zaterdag rond 
2.30 uur is een 19-jarige man 
uit Beverwijk aangehouden op 
verdenking van het dealen van 
drugs. Hij werd opgemerkt door 
portiers die zagen dat de man 
steeds andere mensen kort aan-
sprak.  De man bleek acht XTC-
pillen bij zich te hebben. Hij is 
overgebracht naar het politiebu-
reau en tegen hem zal proces-
verbaal worden opgemaakt.

Brandweer 
vroeg op pad
Akersloot - De brandweer van 
Akersloot had op 18 mei om 4.15 
uur een uitruk, Hun hulp werd in-
geroepen om het wegdek te rei-
nigen na een eenzijdig ongeval 
op de rotonde met de Geester-
weg/Veldbloemenlaan. Een auto 
komende uit de richting van Uit-
geest, die werd achtervolgd door 
de politie, kon door de hoge snel-
heid de rotonde niet nemen. De 
bestuurder ramde een lichtmast 
waar hij boven op bleef staan. Hij 
kon het voertuig ongedeerd ver-
laten en werd door de politie af-
gevoerd. De brandweer heeft de 
olie en brandstof op het wegdek 
opgeruimd. En de geknakte licht-
mast in stukken geslepen.

Dieren-
bescherming
Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor; 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie; 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482.

Vermist:
Plantraam Limmen: grijscyperse 
gecastreerde kater, witte snoet, 
bef, poten en onderkant, ge-
chipt, 2 jr, Nasu. J. Valkeringlaan 
Limmen: donkercyperse gevlek-
te poes, grote witte bef en 4 wit-
te voetjes, 1 jr, Hummer. Poelven 
Bakkum: cyperse gecastreerde 
kater, dik, kale plek op de buik, 
13 jr, Bolle. Ch.Tooropstraat Cas-
tricum: cyperse poes, wit vlekje 
bij de bek, 4 witte voetjes en wit-
te staartpunt, 2 jr, Bobbie. Hoge-
weg Limmen: wit met zwarte ge-
castreerde kater, zwarte bril en 
oren, grote zwarte vlek op de rug 
doorlopend naar de staart, witte 
ring om de staart, 12 jr, Elvis. 

Gevonden:
Heerenweg Bakkum bij Anto-
nius: roodbruine kat met zwar-
te strepen, pluimen aan oren en 
staart (boskat).

Goed tehuis gezocht voor:
cypers katertje van 10 weken en 
voor vier kittens, een cypers, een 
cypers met wit, een zwart met 
wit en een wit met zwart, acht 
weken. Info: tel. 0251-658504.

Castricum - Anita Boots uit 
Castricum heeft een nieuw boek 
geschreven dat als titel de ge-
kleurde heks meekreeg. 
Heks Niessela is radeloos, want 
al haar toverspreuken misluk-
ken. Ze niest als ze tovert waar-
door alles een kleur wordt. Ze 
gaat naar heks Groezel en hoopt 
dat zij haar kan helpen. Groezel 
wil haar helpen als ze een Stron-
kelgieter voor haar zoekt. Groe-
zels spreuk mislukt en wordt ro-
ze getoverd. Er zijn drie dingen 
die Niessela en Groezel kunnen 
helpen: een gouden knijper, een 
gouden pan en een gouden haar 
van Kribba, de boze heks. Ze 
gaat op reis, om deze drie dingen 
en een Stronkelgieter te zoeken. 
Dit wordt een spannende zoek-
tocht. En of het allemaal lukt? 
Anita vertelt: “Ik ben in 1959 ge-
boren. Vanaf 1979 ben ik werk-
zaam in het onderwijs. In 1985 
trouwde ik met Kees. Wij kregen 
een dochter en een zoon. Verha-

len vertellen doe ik al van jongs 
af aan. Met schrijven ben ik be-
gonnen nadat ik kinderen heb 
gekregen. Het verhaal van Nies-
sela is in de bossen op de Ve-
luwe ontstaan. Ik ben nu bezig 
met een nieuw verhaal: Heksen-
jacht.”  ISBN: 978-90-8834-315-
5, de prijs is 15,95 euro. 

De gekleurde heks, een 
nieuw boek van Anita Boots

Amak en Le Champion 
organiseren estafetteloop
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub ( AMAK ) en Le 
Champion organiseren een es-
tafetteloop op zaterdag 31 mei. 
De estafetteloop staat open voor 
iedereen. Teams van atletiekver-
enigingen, bedrijfsteams, gele-
genheidsteams, familieteams, 
alsook gemengde teams mo-
gen meedoen. De estafetteloop 
is een evenement met een ont-
spannen karakter.
Voor de snelste teams per cate-
gorie zijn er prijzen beschikbaar. 
Er kunnen teams van vier lopers 
meedoen. Zij leggen na elkaar 
een parcours af van 5,4 km. Na 
aankomst van de vierde loper, 
loopt het hele team nog een ex-
tra ronde van 3,5 km. De finish-
tijd van de derde loper geldt ver-
volgens als de totaaltijd van het 

team. Het parcours is vrijwel ge-
heel verhard en voor het groot-
ste gedeelte autovrij. De start 
vindt plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels op de Bos-
chweg in Akersloot om 14.00 
uur. Hier is ook kleed- en dou-
che gelegenheid.
Via www.amak.myweb.nl kan er 
vooringeschreven worden. De 
kosten zijn 12,00 euro per team.
Dit kan worden overgemaakt op 
girorekening 4106770 ten name 
van AMAK te Akersloot onder 
vermelding van estafette.
Ook wordt er een individuele 
loop gehouden. Lopers kunnen 
maximaal zes keer een ronde van 
3,5 km lopen. Hiervoor kan er al-
leen op de dag zelf worden inge-
schreven. De kosten zijn 3,00 eu-
ro. Starttijd is 14.05 uur.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
22 mei 2008

Vrijstelling ingediend voor 
bouw Kultuurhuis en woningen
De Combinatie (BPO en De Wonerij) heeft 
het initiatief genomen voor de bouw van 
een Kultuurhuis (Nieuw Geesterhage) 
op de plek van het huidige Geesterhage 
en de Antoniusschool. Hiertoe heeft De 
Combinatie op 22 april 2008 een vrijstel-
lingsverzoek ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. Het project 
voorziet in een ontmoetingscentrum voor 
maatschappelijke organisaties, een biblio-
theek, een muziek- en kunstonderwijscen-
trum, gezondheidscentrum en een wijk-
steunpunt.
Ook woningbouw maakt deel uit van de 
plannen. Het gaat om  27 sociale huurwo-
ningen, 24 koopgarantwoningen en 76 
koopappartementen en een ondergrondse 
parkeergarage. 

De woningen worden gebouwd in de vol-
gende categorieën:
• categorie 1

(tot € 153.000,-, prijspeil 1-1-2007):
27 woningen

• categorie 2
(van € 153.000,- tot € 204.000,-, prijs-
peil 1-1-2007): 24 woningen

• categorie 3
(van € 204.000,- tot 307.000,-, prijspeil 
1-1-2007): 66 woningen

• categorie 4
(vanaf € 307.000,-, prijspeil 1-1-2007):
10 woningen

De Combinatie is voornemens in het najaar 
te starten met de verkoop van de koopap-
partementen. De verwachting is dat in het 
voorjaar van 2009 wordt aangevangen met 
de realisatie van het project en dat daarmee 
circa 20 maanden zijn gemoeid.

Voor het plan is een vrijstelling van het be-
stemmingsplan vereist. De formele, wette-
lijke, berichtgeving hierover is te vinden bij 
de officiële mededelingen hierover.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Een belangrijke stap werd gezet met de 
Ontwikkelingsvisie 2005 die ter inzage 
heeft gelegen voor inspraak en daarna door 
de Raad is vastgesteld op 30 juni 2005.
Een Klankbordgroep van omwonenden 
(KBG) adviseert het gemeentebestuur. Dit 
heeft al tot enkele aanpassingen geleid. 
Een kwaliteitsteam adviseert rondom ste-
denbouwkundige en architectonische za-
ken.
De gemeenteraad heeft inmiddels ook be-
sloten over een Schets Ontwerp van het 
Kultuurhuis (SO), ook weer na een inza-
gentermijn en nadat belanghebbenden zich 
konden uitspreken. Op 5 juli 2007 besloot 
de gemeenteraad om in te stemmen met 
de locatie en inhoud van de bouwmassa’s 
en de hoogte en plaats van het Baken. 
Hiermee waren de ruimtelijke kaders voor 
dit project vastgesteld.
De Combinatie heeft met adviezen van de 
Klankbordgroep en het Kwaliteitsteam de 
plannen bijgesteld en geoptimaliseerd. Dit 
heeft geresulteerd in een Voorlopig Ont-
werp (VO) die eind februari 2008 voor 
drie weken ter inzage heeft gelegen voor 
consultatie. De reacties hierop zijn mee-
gewogen in de beslissing van het college 
van Burgemeester en Wethouders om het 
ontwerp van de vrijstelling ter inzage te 
leggen.

Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp kunt u 
vinden elders bij de gemeentelijke informa-
tie onder ‘officiële mededelingen’ en op de 
website www.castricum.nl onder ‘nieuws-
berichten’ en onder ‘projecten en plannen’ 
bij ‘Kultuurhuis’.
Voor verdere informatie kunt u terecht 
bij de projectleider: dhr. M. Levering, tel. 
(0251) 661177 of bij afwezigheid de heer 
J. van Boven van de afdeling VROM, tel. 
(0251) 661102.

Een gevelbeeld van de toegang van Nieuw Geesterhage.

Sportieve opening 
C.F. Smeetslaan
Wethouder Hommes nam afgelopen vrij-
dag enige risico’s bij de opening van de C.F. 
Smeetslaan. Hij durfde het aan om op het 
natte en gladde wegdek, per step de ope-
ning te verrichten. Dat ging hem goed af.

Delta Lloyd steunt 
Castricum in Schuld-
hulpverleningsproject
De Delta Lloyd Groep steunt de gemeente 
Castricum met een bedrag van € 10.000,-
- bij het project ‘Leren budgetteren’. Dit is 
een project op het Clusius College en de 
Rembrandtschool waarbij jonge mensen 
leren omgaan met geld. De Delta Lloyd 
Groep helpt kwetsbare groepen bij het 
wegwijs worden in hun financiële huishou-
ding. Omdat dit veel raakvlakken heeft met 
het project van Castricum, is besloten de 
gemeente te ondersteunen.

Jongeren maken schulden
Jongeren maken steeds vaker en op steeds 
jongere leeftijd schulden. Daarom is het be-
langrijk om de jongeren van de gemeente 
Castricum in een vroeg stadium verant-
woord om te leren gaan met geld door 
middel van het project ‘Leren budgetteren’. 
Dit project houdt in dat groepen leerlingen 
op beide scholen een eigen onderneming 
starten, waarvoor zij een bedrijfsplan, in-
clusief financieringsplan moeten maken. 
Het opzetten van een onderneming van 
begin tot einde dus. Beide scholen zijn met 
één of meerdere groepen aan de slag ge-
gaan, waarbij de kinderen door een profes-
sional begeleid worden. De Rembrandt-
school is bezig met ontwikkelen van een 
wandelroute door Akersloot, het Clusius 
College houdt zich bezig met de verkoop 
van plantjes. 
Het resultaat van de ondernemingen wordt 
op donderdag 12 juni gepresenteerd in het 
gemeentehuis van Castricum.



Agenda
Raadsplein
22 mei 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Beeldkwaliteitsplan Geesterduingebied
19:30 - 20:15 Tussenrapportage integrale veiligheid
19.30 - 20:30 1e Bestuursrapportage
20:15 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 8 mei 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad 
f. Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit perceel Hoogegeest 

43a
g. Voorbereidingsbesluit Beverwijkerstraatweg 160 Castricum
h. Burgerjaarverslag 2007

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Initiatiefvoorstel GroenLinks en CKenG
21:30 - 22:00 Klachtenverordening
21:30 - 22.30 Visie Oude Haarlemmerweg

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Jaarrekening 2007
b. Kennisname van het Burgerjaarsverslag 2007 

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of dhr. H. van Spijker (0251) 661370. E-
mail; tjaardheikens@castricum.nl / hanvanspijker@castricum.nl
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsactiviteiten 29 mei 2008
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Inloopavond burgers/instellingen Voorjaarsnota
20:00 - 20:30 Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan Castricum NOW 
20:30 - 21:30 Visie Brakersweg
21:30 - 22.30 Jeugdbeleid  (rapportage  uitvoeringsprogramma’s) 

Geef uw mening over de Voorjaarsnota 2008

Gemeenteraad houdt
inloopavond op 29 mei 
Ter voorbereiding op de raadsdiscussie 
over de voorjaarsnota willen de fracties in 
de gemeenteraad van Castricum graag uw 
mening horen over de voorjaarsnota 2008. 
Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om 
op donderdag 29 mei van 19:30 tot 21:00 
uur in kamer 204 in het gemeentehuis in 
te spreken over de beleidsmatige uitgangs-
punten voor 2009. Op de avond van 29 
mei vindt geen besluitvorming plaats. Dat 
gebeurt in de raadsvergadering van 12 
juni.
Tijdens de inloopavond proberen de frac-
ties zo veel mogelijk informatie te verzame-
len met het oog op de behandeling van de 
voorjaarsnota in de raadsvergadering van 
12 juni. Van iedere fractie is minimaal een 
vertegenwoordiger aanwezig. Bewoners en 
organisaties krijgen de gelegenheid om in 
te spreken en hun mening kenbaar te ma-
ken.

Voorjaarsnota: belangrijk beleids-
stuk
In de voorjaarsnota 2008 wordt een inhou-
delijk en financieel meerjarenbeeld gepre-

senteerd dat een basis vormt voor de be-
groting 2009. Het belangrijkste onderdeel 
in de voorjaarsnota is het bepalen van de 
uitgangspunten voor het beleid in 2009. 
Deze uitgangspunten worden vervolgens 
door het college uitgewerkt in de begroting 
2009. De Voorjaarsnota 2008 is te lezen 
op www.castricum.nl en ligt ter inzage in 
de gemeentelijke locaties in Castricum en 
Limmen en de bibliotheken in Akersloot en 
Limmen.

Inspreken?
Insprekers kunnen zich tot en met dinsdag 
27 mei aanmelden bij de griffie (Tjaard 
Heikens: (0251) 661277 of Han van Spijker 
(0251) 661370, onder vermelding van het 
onderwerp. Per organisatie kan één verte-
genwoordiger inspreken. 

Extra raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op 12 juni over 
de voorjaarsnota. Deze openbare vergade-
ring begint om 17:00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis en kan door iedere 
belangstellende worden bezocht.

Let op:
GEWIJZIGDE DATUM OPHALEN VAN DE ROLCONTAINERS

(anders dan op de afvalkalender is vermeld)

GFT containers Castricum wijk 3 wordt wel opgehaald  donderdag 29 mei 

Aanleg kunstgrasveld FC Castricum
Afgelopen maandag is begonnen met de 
aanleg van een kunstgrasveld bij FC Castri-
cum. Het speelveld, gelegen achter de kan-
tine, moet volgens planning rond 9 augus-
tus ingericht zijn met kunstgras. Daarmee 
wordt uitvoering gegeven aan de notitie 
Kunstgrasbeleid, waarmee de gemeente-
raad twee maanden geleden instemde. 
In verband met de aan- en afvoer van ma-
teriaal, kan in de tussentijd sprake zijn van 
verkeersoverlast in de omgeving.

Informatie werken aan de weg
De rotondes op de C.F. Smeetslaan zijn 
weer open voor het verkeer van en naar 
de Prinses Beatrixstraat. De aansluiting van 
de Alkmaarderstraatweg op de rotonde is 
deze week gereed. 
Het oostelijke deel van de Soomerwegh 
wordt voor een gedeelte, tijdelijk, twee-
richtingsverkeer. Het gemeentehuis en het 
benzinestation zijn dan te bereiken via de 
Molenweide, Albert Schweitzerlaan, Gees-
terduinweg en Soomerwegh. Dit wordt 
met borden aangegeven.

De busverbinding (lijn 167) rijdt weer de 

bekende route over de Geesterduinweg. Op 
de C.F. Smeetslaan, tussen de twee nieuwe 
rotondes, zijn nieuwe haltes gemaakt.  De 
haltes in de Prinses Beatrixstraat, nabij de 
Dorpsstraat, zijn opgeheven.
De Dorpsstraat wordt maandag 26 mei 
vanaf de rotonde tot aan de Dorpsstraat 
114 opgebroken. Dit deel wordt ingericht 
als 30 km. weg zoals is gepresenteerd op 
de informatieavond van 23 april in Gees-
terhage.
De rotonde Soomerwegh/Zeeweg wordt 
19 juni officieel geopend door gedeputeer-
de Mooij en wethouder Hommes.

Meepraten over nieuw winkelcentrum
De gemeente is bezig met de totale her-
ontwikkeling van het Geesterduingebied. 
Dit uit zich tot nu toe in plannen voor de 
vernieuwbouw van het gemeentehuis en 
de ontwikkeling van het nieuwe Kultuur-
huis Nieuw Geesterhage en omliggende 
woningen.
Het moment is nu aangebroken om de idee-
vorming voor het winkelgebied te starten. 
Het winkelcentrum zal ook een flinke face-
lift krijgen. Consumenten worden uitgeno-
digd mee te praten over de vormgeving.
Het winkelcentrum moet een open en ei-
gentijdse uitstraling krijgen die ook past bij 
de overige ontwikkelingen in het Geester-
duingebied: ‘Nieuw Geesterhage’ voor di-
verse maatschappelijke, zorg- en culturele 
instellingen en een vernieuwd gemeente-
huis.
Winkeliers en eigenaren gaan over de in-
deling en inrichting van de winkels, de 
gemeente gaat over zaken als uiterlijk, vei-
ligheid, voldoende parkeergelegenheid en 
ook over de aankleding van het gebied er 
omheen en het complex als geheel.
Voor dat laatste nodigt de gemeente be-
trokkenen uit om in een panel mee te 
praten. Daarbij denkt ze aan belangheb-
benden als winkeliers, omwonenden, ver-
keersorganisaties, vertegenwoordigers van 
middenstand en horeca en ook aan consu-
menten. Deze organisaties zijn schriftelijk 
benaderd.

Het Panel Winkelcentrum geeft de ge-
meente advies over de plannen ten aanzien 
van het uiterlijk van het winkelcentrum en 
de inrichting van de openbare ruimte. Het 
is de bedoeling dat het panel dit jaar nog 
drie tot vier keer bijeenkomt en dat daarna 
bekeken wordt wat voor vervolg het meest 
nuttig of wenselijk is. 

Eerste bijeenkomst: 10 juni
De gemeente is nadrukkelijk op zoek naar 
een vertegenwoordiging van gebruikers 
van het winkelcentrum. Indien u graag 
winkelt in Geesterduin, ideeën heeft over 
de opknapbeurt en die met anderen wil de-
len, bent u van harte welkom in het Panel 
Winkelcentrum. De gemeente nodigt u uit 
om zich hiervoor aan te melden. De eerste 
bijeenkomst is op dinsdagavond 10 juni. In 
het panel is ruimte voor enkele consumen-
ten. Bij meer aanmeldingen wordt in on-
derling overleg bekeken wie het best in het 
panel kan plaatsnemen en hoe de overige 
meningen het best in kaart kunnen worden 
gebracht. Uw aanmelding ontvangen wij 
graag voor 6 juni.

Meer informatie en aanmelden: M. Heide-
ma, tel. 0251 661 363, e-mail: marjolein-
heidema@castricum.nl

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging 
met plaats en tijdstip.

WWW.CASTRICUM.NL



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
080508	 Lydweg 14 in Akersloot

Het uitbreiden van een woning
	 Volkstuinencomplex Brakersweg in Castri-

cum
Het plaatsen van een hobbykasje

	 Louise de Colignystraat 24 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

	 Willem Lodewijkstraat 5 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Bizetstraat 6 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje

	 Prins Hendrikstraat 40 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

090508	 Koningsweg 78 in Akersloot
Het plaatsen van een veranda

130508	 Burg. Mooijstraat 19 in Castricum
Het vergroten van een winkelruimte

140508	 Jacob Catsstraat 2a in Castricum
Het uitbreiden van een woning

150508	 Stierop 2 in de Woude
Het bouwen van een machineberging en een 
veestal

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 22 mei 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Mient 49 in Castricum

Het uitbreiden van een woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 22 mei 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Rijksweg 102 in Limmen

Het uitbreiden van een kantoor
Chopinstraat 24 in Castricum

Het realiseren van een massagepraktijk
Lydweg 14 in Akersloot

Het uitbreiden van een woning
Kerkweg 16 in Limmen

Het uitbreiden van een huisartenpraktijk

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Rijksweg 100 in Limmen

Het wijzigen van de bestemming en het intern 
wijzigen van een pand

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

VerLeenDe
VerGunnInGen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
140508	 Pirola 28 in Castricum

Het plaatsen van een erker
	 Pirola 30 in Castricum

Het plaatsen van een erker
	 Rijksweg 7 in Limmen

Het renoveren van een gevel
	 Dag Hammarskjöldlaan 29 in Castricum

Het uitbreiden van een  woning en het plaat-
sen van een dakkapel

	 Grutto 59 in Castricum
Het plaatsen van een carport

	 Kastanjelaan 33 in Castricum
Het plaatsen van een erker

150508	 Hogeweg 133 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Kerkweg 17 in Limmen
Het vergroten van een dakkapel

	 Vaartkant 2 in Limmen
Het plaatsen van een erfafscheiding

	 J.J. van Nesstraat 7 in Castricum
Het vergroten van een schuur

	 Rijksweg 90b in Limmen
Het uitbreiden van een woning

160508	 Middenweg 26 in Limmen
Het uitbreiden van een woning

190508	 Boekel 8 in Akersloot
Het bouwen van een woning

slOOpvergunningen
150508	 Achterweg 15 en 17 in Limmen

Het slopen van een aantal opstallen
	 Van Oldenbarneveldweg 36 in Bakkum

Het slopen van een garage

Vrijstelling artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
190508	 Boekel 8 in Akersloot

Het toestaan van mantelzorg (inpandig)

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

vrijstelling ex artikel 19 lid 2 wrO
bOuw kultuurhuis met 127 apparte-
menten/wOningen en OndergrOndse
parkeergarage Op het terrein tus-
sen de geesterduinweg, mOlenweide,
albert schweitzerlaan en d. ham-
marskjöldlaan in castricum

Initiatief
Door de Combinatie (BPO en De Wonerij) is op 22 april 
2008 een vrijstellingsverzoek ingediend dat voorziet in 
de bouw van een Kultuurhuis, 127 appartementen/wo-
ningen en een ondergrondse parkeergarage op het ter-
rein van Geesterhage en de Antoniusschool, zijnde het 
gebied tussen de Geesterduinweg, Molenweide, Albert 
Schweitzerlaan en Dag Hammarskjöldlaan in Castricum. 
Het Kultuurhuis voorziet in een ontmoetingscentrum 
voor maatschappelijke organisaties, een bibliotheek, een 
muziek- en kunstonderwijscentrum, gezondheidscen-
trum en een wijksteunpunt. Het bouwplan is strijdig met 
het geldende bestemmingsplan. Om deze reden is dan 
ook een vrijstelling van het bestemmingsplan vereist.

Het college is voornemens om medewerking te verlenen 
door middel van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 22 mei 2008 ligt het ontwerp van de 
vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO ter inzage in het ge-
meentehuis van Castricum en de gemeentelijke locatie 
in Limmen voor een periode van 6 weken. Gedurende 
deze periode kan een ieder een zienswijze schriftelijk of 
mondeling naar voren brengen. Zienswijzen kunt u stu-
ren naar het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Vervolgtraject
Het college weegt de ingediende zienswijzen mee bij het 
nemen van een besluit over het verlenen van vrijstel-
ling.
De Combinatie heeft er voor gekozen om de vrijstelling 
apart aan te vragen en op een later tijdstip de bouw-
aanvraag in twee fasen aan te vragen. Ook bij besluiten 
over deze bouwaanvragen is bezwaar en beroep mo-
gelijk.

Nieuwe naam voor het Kultuurhuis: Nieuw 
Geesterhage
Op 9 mei 2008 is de nieuwe naam bekendgemaakt van 
het Kultuurhuis; het centrum gaat Nieuw Geesterhage 
heten. In het vrijstellingsverzoek gaat men nog uit van 
de oude naam omdat deze is ingediend voor 9 mei jl.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het vrijstellingsver-
zoek of de verdere procedure dan kunt u contact opne-
men met de projectleider, de heer M. Levering van de 
afdeling VROM, tel. (0251)  661 177 of bij afwezigheid, 
de heer J. van Boven, afdeling VROM, tel. (0251)  661 
102.

vrijstelling bestemmingsplan artikel
19, lid 2 wrO vOOr de realisatie
van een  fietsverbinding tussen de
uitgeesterweg en de zeeweg/prOvin-
ciale weg n 203

Initiatief
De gemeente Castricum heeft het voornemen om een 
fietspad aan te leggen tussen de Uitgeesterweg en de 
Provinciale weg N203 tegenover het Hazelaantje in 
Limmen. Het plan is in strijd met het geldende bestem-
mingsplan. Om deze reden is dan ook een vrijstelling 
van het bestemmingsplan vereist.

Ter inzage legging
Op basis van het bepaalde in artikel 19a lid 4 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening ligt het herinrichtingsplan en 
het concept vrijstellingsbesluit vanaf donderdag 22 mei 
2008 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeente-
huis, sector Ruimte, Zonnedauw 4 in Limmen. Het plan 
is vanaf de genoemde datum ook via onze website in te 
zien (www.castricum.nl). Gedurende de periode kunnen 
zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen kunt u 
sturen naar het college van burgemeester en wethou-
ders, postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 

Vervolgtraject
De ingediende reacties worden na afloop van de termijn 
van een reactie voorzien. Het college van burgemees-
ter en wethouders zal vervolgens besluiten of het plan 
aangepast moet worden en/of de procedure vervolgd 
kan worden. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het schetsplan of de 
verdere procedure dan kunt u contact opnemen met de 
heer D. Bruin, afdeling VROM, (0251) 661105. 

wijziging register kinderOpvang
castricum
De volgende wijzigingen van Stichting Forte zijn per 19 
mei 2008 in het register kinderopvang (zie www.castri-
cum.nl, onderwijs en kinderopvang) opgenomen:
- het adres van de buitenschoolse opvang ‘Het Avon-

tuur’ is gewijzigd in Lage Weide 2, 1906 XD  te Lim-
men, per 11 augustus 2008;

- De buitenschoolse opvanglocatie Catch (vrijetijdsar-
rangementen) komt te vervallen; 

- Stichting Forte start met een nieuwe sport bso ‘De 
Puikman’, op het adres Puikman 2, 1901 NN  te Cas-
tricum, per 11 augustus 2008.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevr. L. Quis-
pel, afdeling MO, (0251) 661122

Castricum, 21 mei 2008


