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uw InsTallaTeur voor:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre

PAKKET
AANBIEDING

12-6 t/m 18-6

• gehaktbal  
kant en klaar

• gehakt 
cordon blue

• shoarmavlees

samen € 3.99
• uitsluitend biologisch vlees

Loes derde op WK!
Castricum - Loes van Westerop 
heeft verleden week meegedaan 
aan het wereldkampioenschap 
fietscross (bmx) in Taiyuan, Chi-
na. Zij kwam uit in de twee-
de klasse. “In de women klasse 

17+ kwam ik goed door de man-
ches met steeds een mooie der-
de plaats. Zondag kwam ik uit 
in de cruiser women klasse. En 
in deze finale kwam ik als derde 
over de streep!” 

Tv-opnames van 
buurtcompetitie
Castricum - Wie gaat de buurt-
competitie winnen, Akersloot, 
Limmen of Castricum? In het 
programma De Buurtcompetitie 
van de regionale tv-zender Re-
gio22 krijgen bewoners de kans 
om de buurt waar zij in wonen 
leuker te maken. Per gemeen-
te zijn drie buurten geselecteerd 
met hierin een project dat aan-
gepakt en opgeknapt kan wor-
den. Verleden week werden de 
ideeën gepresenteerd bij Blinc-
kers op het strandplateau. 

Ingrid Baltus had het beste idee 
voor Castricum. Zij zou graag 
zien dat het hondenpoepveld te-
genover De Kern aan de Over-
toom ingericht zou worden als 
een veilige kinderspeelplaats. Al 
eerder heeft haar buurman Wijn-
zen Pauzenga zich daar sterk 
voor gemaakt, maar tot nu toe 
zonder resultaat. Marian Bleijen-
daal uit Akersloot had voor haar 
idee kinderen opgetrommeld die 
helemaal achter haar plan staan. 

Zij maakte een spektakel van 
haar presentatie. Alle kinderen 
stonden in voetbalkleding, voor-

zien van spandoek omdat Mari-
an een geluidsstille voetbalkooi 
wil. In Limmen waren het de kin-
deren die met de meest creatie-
ve ideeën kwamen. 

Na de uitzending van aanstaan-
de donderdag kan er een week 
lang via sms gestemd worden op 
het allerbeste idee. Het idee met 
de meeste stemmen wint 1.000 
euro en gaat door naar de fina-
le op 26 juni.
Op deze finaleavond strijden de 
acht winnende ideeën tegen el-
kaar om de hoofdprijs, namelijk 
dat het idee ook echt wordt ge-
realiseerd, met een bedrag van 
30.000 euro. 
Wie er gewonnen hebben is 
donderdag 12 juni te zien bij Re-
gio22 vanaf 16.20 uur. De her-
haling is op zondag 15 juni, ook 
om 16.20 uur. Regio22 is te ont-
vangen in het uitzendgebied van 
Multikabel in geheel Noord-Hol-
land op kanaal S20++ 296 MHz 
en via www.regio22.nl. Wie wil 
dat Limmen wint stuurt een sms 
met Buurt 1 naar naar 5566, sms 
Buurt 2 voor Akersloot en Buurt 
3 voor Castricum.  

Onwel
Bakkum - Zondagmiddag rond 
14.30 uur is een man onwel ge-
worden tijdens het fietsen in de 
duinen. Er werd alarm geslagen en 
een huisarts en ambulance wer-
den ingeschakeld. De Reddings-
brigade heeft de ambulance naar 
de plek van het ongeval begeleid. 

Zotte Zaterdag Geesterduin
Castricum - Het wordt zater-
dag weer heel gezellig in win-
kelcentrum Geesterduin. Tij-
dens de Zotte Zaterdag wordt er 
voor kinderen een springkussen 
neergezet, er is een draaimolen, 
jungle run en rond het winkel-
centrum rijdt een safaritruck. Er 

is een clown die de mooiste fi-
guren van ballonnen maakt en er 
zijn gratis suikerspinnen en por-
ties popcorn. 
De Zotte Zak deelt gratis ca-
deautjes uit en er zijn ‘oranje’ 
presentjes voor vaders vanwege 
vaderdag. 
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Hoera geslaagd vlaai!
slagroomvlaai met zwitserse room, woud-
vruchten, slagroom, en oranje dyonaise.
12 pers.  13,95  8 pers. € 8,95

oranje
tompoucen
Van Nistelrooy, Sneijder, Kuijt, etc.

vrijdag 5 halen 4 betalen

vaderdagtopper!
Oranje voetbaltaart 10 pers.  14,95
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 14 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 15 juni 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger mgr. J. Punt.
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. 14 juni 19.00 uur: Zo. 15 ju-
ni 11.00 uur: Geen diensten ont-
vangen.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 15 juni Dorpskerk 10.00 uur:  
Ds. van Arkel.
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: Ge-
sloten.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 15 juni 10.00 uur: Arjan van 
Doorn uit Heemskerk. (Vader-
dag).
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. 15 juni 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 14 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 15 juni 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met alle koren. 
Dankviering van afgelopen sei-
zoen. Voorganger pastor J. Ol-
ling. 
Na viering, koffie, thee en limo-
nade.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 15 juni 10.00 uur: Dsh. Codee 
uit Amsterdam.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 14 juni 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 15 juni 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met dameskoor. Voor-
ganger pastor N. Knol.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 13 juni 19.00 uur: Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
Za. 14 juni 19.00 uur: Gezinsvie-
ring met daarin de naviering van 
de communicanten.
Zo. 15 juni 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren. Geen kinderkerk en jonge-
rengroep.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
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.

Afwezige huisartsen:

A. Leemhuis: 16 juni t/m 4 juli, 
Dorcamp 1, 654540 (spoednum-
mer 657657); herhaalreceptenlijn 
654874 blijft open! 
M. Doeksen en J. Tromp: 30 ju-
ni t/m 18 juli, Henri Schuytstraat 
7, 653847 (receptenlijn 674715, 
spoednummer 06-22911203). 
D. Coppoolse: 30 juni t/m 18 juli, 
Kortenaerplantsoen 46, 652354 
(spoednummer 673449). 
N. Remmelswaal: 30 juni t/m 18 
juli, de Loet 15, 653050 (spoed-
nummer 671111). 
P. Buitenhuis: 7 juli t/m 25 juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652289 
(spoednummer 671794). 
M. Bakker: 21 juli t/m 8 augustus, 
Kortenaerplantsoen 46, 654246 
(spoednummer 06-22565848). 
J. Mohammadnia: 21 juli t/m 8 
augustus, Fien de la Marstraat 9, 

676542 (spoednummer 676043). 
W. de Groot en J. den Herder: 21 
juli t/m 8 augustus, 1e Groenel-
aan 12a, 652428 (spoednummer 
670402, receptenlijn 674319).

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 
A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de grote 
campings. 

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. 
Dierenkliniek 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.

1 wit sokje, achter witte sokjes, 
1 jr, Olaf.
Gevonden:
Uitgeesterweg Limmen: cypers 
katje, beigegestreept, jongvol-
wassen. Pr. Margietstraat Cas-
tricum: oude cyperse poes, ro-
de vlekjes op de kop, witte kin, 
klein wit befje, witte tenen aan 
alle poten.

Dierenbescherming
Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor; 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie; 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Hoeverweg Egmond a/d Hoef: 
Cyperse poes, snuitje, hals en 
borst wit, voorpoten wit met cy-
pers vlekje, rechtsachter wit-
te kniekous, linksachter wit sok-
je, 1 jr, Shanti. Plantenhove Cas-
tricum: cyperse ongecastreer-
de kater, wit snorretje op rech-
ter bovenlip, grote witte bef, voor 

Akersloot - Een gids van Land-
schap Noord-Holland verzorgt 
op zondag 15 juni van 10.00-
12.30 uur een wandelexcursie 
door de Hempolder bij Akersloot. 
De groep wandelt in ongeveer 
twee uur een route van vier kilo-
meter. Eerst wordt de vogelkijk-
hut bezocht en daarna gaat de 
groep dwars door de polder naar 
de dijk. Bij slecht weer wordt de 
route aangepast. De Hempolder 
is een open weidegebied met 
enkele drassige plekken die veel 
vogels aantrekken. Bijzonder is 
dat in dit gebied het aantal wei-
devogels per hectare één van de 
hoogste van Nederland is. Vooral 
grutto’s broeden hier veel. 

Er wordt geadviseerd om water-
dicht schoeisel te dragen en een 
verrekijker mee te nemen. Ver-
zamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dor-
regeest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
0251-362762. De kosten bedra-
gen 3,50 euro, beschermers be-
talen 2,50 euro en kinderen tot 
twaalf jaar 1,50 euro.
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Holland 
staan op www.natuurwegwijzer.
nl. 

Vogelexcursie in de Hempolder
Grutto. Foto: Onno Steendam.
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Kunstfietsroute vindt 
plaats op 21 en 22 juni 
Regio - Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 juni organiseert Limmen 
Cultuur voor de dertiende keer 
een Kunstfietsroute door Lim-
men, Bakkum, Castricum, Uit-
geest en Akersloot. 
Kunstenaars openen de deuren 
van hun atelier of galerie voor 
het kunstminnend publiek dat 
een kijkje komt nemen en daar-
naast kan luisteren naar kleine, 
gevarieerde concertjes, die ove-
rigens alleen op zondag plaats-
vinden. 
In de route zijn opgenomen: in 
Limmen: Tineke’s Atelier, Ga-
lerie De Boerderij, Atelier Nel-
la van Os, Atelier Zonnewen-
de en Cultureel Centrum Vre-
deburg, in Bakkum: de ateliers 
Perspectief en Achterom, Stu-
dio 23 en Galerie Henk van der 
Leeden, in Castricum: Galerie 17, 
Toonbeeld en Atelier Maria Hei-
develd, in Akersloot: Het Gemaal 
1879 en Akermare, in Uitgeest: 
Atelier Marijke Mulder, Atelier 

Piet Brandjes, Galerie Boerde-
rij De Valbrug en Stichting De 
Nieuwe Kuil.

De tocht is circa 35 km lang en 
de openingstijden van de ten-
toonstellingen met muziekop-
tredens zijn van 11.00 tot 17.00 
uur. De deelname is gratis. Fol-
ders met daarin een beschrij-
ving van de route en de evene-
menten zijn vanaf begin juni ver-
krijgbaar bij de gemeentehui-
zen, bibliotheken en VVV-kan-
toren van Limmen en omstreken. 
Op zaterdag 21 en zondag 22 ju-
ni zijn folders verkrijgbaar bij Ti-
neke’s Atelier, Rijksweg 176 te 
Limmen, Het Gemaal 1879, Fiel-
kerweg 4 te Akersloot, Stichting 
De Nieuwe Kuil Hogeweg 8 Uit-
geest, Atelier Perspectief, Van 
Oldenbarneveldtweg 37, Bakkum 
en bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, Castricum. Informa-
tie is ook te vinden op www.lim-
mencultuur.nl. 

Huis & Hypotheek Castricum 
is verhuisd naar Geesterduin
Castricum - Voor een onafhan-
kelijk hypotheekadvies kunnen 
Castricum, Akersloot, Limmen, 
De Woude en Uitgeest voort-
aan terecht bij de nieuwe Huis 
& Hypotheek-vestiging aan de 
Geesterduinweg 40 in Castri-
cum. In het ruime kantoorpand 
hebben Huis & Hypotheek en 
Hoorn De Vos Metselaar & Stu-
rop (HVM&S) hun krachten ge-
bundeld en staat hypotheekadvi-
seur Ruben Renckens vanaf he-
den voor iedereen klaar. 
Huis & Hypotheek staat voor on-
afhankelijk advies. Als één van 
de grootste organisaties van hy-
potheekadviseurs biedt Huis & 
Hypotheek een breed assorti-
ment. Volgens Renckens een 
must om een goed advies uit te 
kunnen brengen. “Omdat Huis & 
Hypotheek werkt met vrijwel alle 
geldverstrekkers kan ik voor mijn 
klanten op zoek gaan naar de 
hypotheek die het beste bij hen 
past. Daarbij luister ik goed naar 
de persoonlijke wensen en toe-
komstplannen. Een goed advies 
moet op maat gesneden zijn.”

Daar houdt het echter niet bij 
op. “Het voordeel van een hy-
potheekadvies van Huis & Hy-
potheek is dat het een totaalad-
vies betreft. Het gaat niet alleen 

om de juiste hypotheek, maar we 
adviseren ook over allerlei an-
dere financiële zaken die bij de 
koop van een woning komen kij-
ken. We treden steeds vaker op 
als procesbegeleiders. Daarbij 
voorzien we onze klanten, gedu-
rende het gehele traject, van ge-
degen advies”, aldus Renckens.  
In de vestiging aan de Gees-
terduinweg zijn door de krach-
tenbundeling met HVM&S al-
le financiële diensten van hypo-
theek tot verzekering tot make-
laardij onder één dak gebundeld. 
“Op deze manier leidt de krach-
tenbundeling ertoe dat we een 
breed scala aan producten kun-
nen bieden”, aldus Renckens. 

Huis & Hypotheek start op haar 
nieuwe locatie in Castricum 
meteen met een zomerse spon-
soractiviteit: het Bakkum Beach 
Volleybaltoernooi op 21 en 22 ju-
ni in Castricum aan Zee. Renc-
kens: ‘Het is belangrijk lokale ini-
tiatieven te steunen, zodat deze 
ook in de toekomst kunnen blij-
ven bestaan.” 

Voor meer informatie over de 
diensten van Huis & Hypotheek 
Castricum kan men terecht op 
de Geesterduinweg 40 of telefo-
nisch: 0251-672966. 

Midgetgolfpark open!
Heemskerk - Nog even en het 
is voor jong en oud weer mo-
gelijk om midgetgolf te spelen 
in Heemskerk. Het midgetgolf-
park is deze zomer te bezoeken 
van 21 juni tot en met 17 augus-
tus. Er zijn achttien verschillende 
holes met een variërende moei-
lijkheidsgraad. Wie even wil uit-
blazen kan pauzeren met een 
kleine versnapering, wat drin-
ken of een ijsje. De midgetgolf-
baan is een project van de Har-
tekampgroep. Cliënten met een 
verstandelijke beperking houden 
onder begeleiding het park in de 
zomer schoon, zij onderhouden 

het groen en meubilair. Anderen 
voorzien de bezoekers weer van 
sticks en ballen of staan bij de 
kassa. En dat doen zij met heel 
veel plezier! 
Een rondje midgetgolf kost 3,00 
euro en kinderen tot en met 
twaalf jaar betalen 1,50 eu-
ro. Het park is te vinden aan de 
Vrijburglaan, naast het wokres-
taurant en is dagelijks geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur, ook in de 
weekenden. Bij slecht weer is 
het park gesloten. Bij twijfel kan 
men bellen met Heero van Dam: 
06-46245225 of met Anne Ble-
ijendaal 06-46226885. 

De vernietiging van 
kapitaal viert hoogtij
Steeds meer om luxe redenen worden dagelijks in Nederland veel te 
veel kilometers gereden, gevlogen en gevaren. Dat heeft tot gevolg dat 
ons land dagelijks door een groot verlies aan kapitaal wordt geteisterd. 
Dat mag gebeuren in een situatie dat het grootste deel van de mensheid 
continu door het geweld van de pure armoede wordt getroffen. 
Een logisch gevolg van dat teisteren is dat we veel te snel op een even 
veelzijdige als kostbare grondstof als aardolie interen. En dat ondanks 
dat door de opwarming voor laag gelegen landen als Nederland deze 
grondstof steeds onmisbaarder zal gaan worden.
Mede door deze gang van zaken zijn inmiddels de voedselprijzen aan 
het stijgen. En dat in een situatie dat er heel veel honger wordt geleden. 
Om zolang als dat nog mogelijk is, uitstel van executie te kunnen krijgen, 
en worden de laatste aardolievoorraden steeds sneller uitgeput.
De ‘opkomst’ van een land als China zal dat alleen maar bevorderen. Het 
logische gevolg hiervan is dat de noodzaak van bijvoorbeeld aardolie-
oorlogen als die in Irak, steeds meer zal toenemen.
En dat gebeurt ook door de zeer goedgelovige goegemeente in de even 
gevaarlijke als leugenachtige waan te laten dat je zodoende economisch 
kunt groeien. En dat dus ondanks het feit dat we razendsnel aan het 
potverteren zijn. Dus snel armer en armer worden.
Dit proces van leugen en bedrog heeft ook tot gevolg dat bovenstaande 
ernstige zaken steeds minder bij naam en toenaam worden te noemen. 
Vooral de politiek bezondigt zich daar aan. Zonder kan deze namelijk 
niet ‘overleven’!

Vandaar dat ook in Castricum en dat om de vernietiging van kapitaal in 
goede banen te leiden, en zo ongehinderd als mogelijk is te laten verlo-
pen, we door een reeks van geldverslindende verkeersvoorzieningen en 
uitbreidingen worden geteisterd. En vooral een belangrijk overlevings-
principe als het rentmeestercontinu met voeten wordt getreden.
Jan Res, Castricum
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Geld sponsors besteed aan warmwaterinstallatie

Vrijwilligerswerk Patty Balm 
in Zuid-Afrika nog niet af
Castricum - “Mijn laatste dag 
bij The Dream Centre. Met pijn 
in mijn hart heb ik afscheid ge-
nomen van de aidspatiënten en 
onze voornaamste taak: het le-
ven van de patiënten een beet-
je aangenaam maken en ze aan-
dacht, een beetje liefde en aflei-
ding bezorgen. Wat ik al dacht 
klopt ook met de werkelijkheid, 
een maand is gewoon te kort. 
Net als je met de patiënten een 
beetje vertrouwd begint te ra-
ken en zij met jou, net als je alles 
een beetje begint door te krijgen 
waar je goed aan doet en wat 
anders zou kunnen, ga je weer 
weg. Toch heb ik deze maand als 
een hele bijzondere ervaren.”
Een maand lang heeft Patty Balm 
zich ingezet voor aidspatiënten 
in Pinetown in Zuid-Afrika. En 
nog voordat zij weer goed en wel 
thuis was, waren er al plannen 
om volgend jaar terug te keren 
naar de kliniek. “Mijn werk is nog 
niet af”, zegt Patty. “Een maand is 
echt te kort.” De 57-jarige Pat-
ty, die na de opvoeding van vier 
kinderen op de verpleegafde-
ling van een verzorgingstehuis 
in Bloemendaal werkt, heeft al-
tijd de wens gehad om vrijwilli-
gerswerk te verrichten in Afri-
ka. Toen zij een artikel las in een 
tijdschrift over de organisatie Be 
More, werd haar wens werkelijk-
heid. Be More organiseert ver-

schillende kortlopende projecten 
voor vrijwilligers. 
Patty’s wekker ging elke mor-
gen om 6.30 uur af. Na het ont-
bijt begon de ochtend met een 
gebed in het kantoor van de af-
deling. “Daarna begon één zus-
ter te zingen. De anderen vol-
gen op verschillende toonhoog-
tes en binnen korte tijd staat het 
hele team te swingen. Een ech-
te kippenvelervaring!” De patiën-
ten verkeren in de laatste stadia 
voor de dood en Patty heeft ver-
schillende mensen aan de ziekte 
zien bezwijken. “Ik heb bij bed-
den zitten janken en ging zelfs 
bidden, terwijl ik dat nooit doe. 
Sommige patiënten heen een 
vreselijke doodstrijd moet voe-
ren. Ik verwacht dat aids nog ge-
neraties lang een probleem blijft 
in Zuid-Afrika. Naast het taboe 
op voorbehoedsmiddelen is er 
nog steeds een groot vertrou-
wen in de lokale genezers. Hier-
door wordt te laat met een be-
handeling begonnen. En in een 
ziekenhuis ga je dood, zo is de 
gedachte. De hele middengene-
ratie sterft momenteel uit.”  
Veel contact was er niet tussen 
het personeel en de vrijwilligers. 
“Ze waren onverschillig; niet al-
leen naar ons toe, maar ook naar 
de patiënten. Dat zou te maken 
hebben met het lage opleidings-
niveau en het lage salaris. Voor 

alle kleine extraatjes die het lij-
den wat meer dragelijk kan ma-
ken, waren de patiënten afhan-
kelijk van de vrijwilligers. Ver-
waarlozing kwam veelvuldig 
voor. Met het sponsorgeld heb 
ik handdoeken, kleding, dekens, 
toiletartikelen en schildermate-
riaal gekocht. Ik kon echt per-
soonsgericht helpen. De verzor-
ging is schraal door de armoe-
de en dat beetje luxe dat ik hen 
kom schenken deed de patiën-
ten meer dan goed.” 

Samen met de andere vrijwilli-
gers werd besloten om van het 
sponsorgeld dat over was een 
bus te kopen waar patiënten met 
rolstoel of brancard in vervoerd 
kunnen worden naar het zie-
kenhuis. “Dat ging niet helemaal 
lekker. Want het management 
besloot op eigen houtje om het 
geld te gebruiken voor nieuwe 
warmwaterketels. Op zich wel te 
begrijpen, maar wij hadden spe-
ciaal extra geld ingezameld voor 
de bus. De organisatie Be More 
heeft nu met The Dream Centre 
duidelijke afspraken gemaakt, 
zodat dergelijke problemen kun-
nen worden voorkomen.”

The Dream Centre opende in 
2002 zijn deuren in Pinetown, 
niet ver van Durban. Na de ope-
ning in 2002 met capaciteit voor 

20 patiënten telt het centrum nu 
120 bedden en zijn er plannen 
uit te breiden naar 240. Daar-
mee is nog maar een fractie van 
de behoefte ingevuld. Op de we-

blog www.pattybalm.helptmee.
nl kan iedereen lezen wat Pat-
ty heeft beleefd. Wie ook als vrij-
williger voor Be-More wil werken 
kijkt op ww.be-more.nl. 

‘PvdA wil dat huisartsen week-
enddienst draaien’, kopten diverse 
plaatselijke  bladen afgelopen 
week. De aanleiding voor dit be-
richt vormt de motie die de heer 
R. Glass van de fractie van deze 
partij deze week in de gemeen-
teraad in stemming wil brengen 
en die erover gaat dat er 24 uur, 
dus dag en nacht, een huisarts 
beschikbaar moet  zijn voor de in-
woners van Castricum. Dit omdat, 
zo zegt de PvdA, de afwezigheid 
van een huisarts ‘nogal eens leidt 
tot schrijnende situaties’, en het ‘ 
in de problemen komen van zieke, 
vaak alleenstaande ouderen’.  Als 
voorzitter van de huisartsengroep 
Castricum zou ik namens de huis-
artsen hierop graag als volgt willen 
reageren. De uiteraard zeer sym-
pathieke motie van de PvdA doet 
veronderstellen dat er met de 24-
uurs huisartsenzorg in Castricum 

een uitstekend geoutilleerde set-
ting ondersteund door deskundig 
personeel en voor noodgevallen 
de beschikking hebbend over een 
voorrangsvoertuigdat in de hele 
regio snel ter plaatse kan zijn. In 
eerste instantie zou je de wat ver-
der weg gelegen locatie minder 
servicegericht kunnen noemen, 
aan de andere kant is de kwaliteit 
van de hulp er zeker niet minder 
op geworden en mogelijk zelfs 
verbeterd. 
Zoals in heel Nederland zijn ook de 
posten in Beverwijk en in Alkmaar 
de afgelopen jaren meermalen be-
keken door de inspectie voor de 
gezondheidszorg en telkens prima 
in orde bevonden. Ook overleg 
met de patiëntenorganisaties is er 
geweest en altijd kan er, indien er-
toe de behoefte bestaat, opnieuw 
worden overlegd. Intussen is de 
post in Beverwijk begin dit jaar uit-
gebreid met een dienstapotheek, 
waardoor voorgeschreven ge-
neesmiddelen direct mee kunnen 
worden genomen. Een betere ser-
vice is bijna niet denkbaar. Boven-
dien hebben de apothekers hun 
computers dusdanig aan elkaar 
vastgeknoopt dat van elke patiënt 
in de hele regio de geneesmidde-
lenhistorie valt in te zien. De huis-
artsen zullen hierin weldra volgen. 
Als huisartsen in Castricum had-
den wij tot voor enkele jaren naast 
een 50-urige werkweek gemid-

deld eens in de 10 dagen een 
avond- en nachtdienst (waarna 
weer een ‘gewone’ werkdag volg-
de) en eens in de 6-7 weken een 
weekendwerkdag van ’s ochtends 
8 tot de volgende ochtend 8 (met 
soms direct aansluitend weer een 
gewone werkdag). Dit soort werk-
weken bleek, mede door de sterke 
toename van oneigenlijke hulpvra-
gen op oneigenlijke momenten, 
die arts altijd worden opgeroepen. 
In al die jaren is dat wegens (on-
verwachte) drukte nog nooit het 
geval geweest. In een kleinscha-
lige structuur zou dit nooit goed te 
regelen zijn. 
Wat de door de PvdA als een goed 
voorbeeld  naar voren gebrachte 
waarneemregeling voor tandart-
sen betreft het volgende: patiënten 
met een los element van het gebit  
dan wel met acute kiespijn (want 
daar gaat het meestal om) moeten 
soms wachten tot de dienstdoen-
de tandarts uit Amsterdam of van 
nog verder weg in Castricum arri-
veert. Waarschijnlijk is dit gegeven 
de PvdA niet eens bekend. Maar 
echte spoed en veel patiënten 
(meestal maar enkele per dienst-
dag!) zien de tandartsen niet, laat 
staan dat er op zondag of in het 
holst van de nacht een thuisbe-
zoek wordt afgelegd. En daarom, 
PvdA, hebben de huisartsen hun 
diensten anders dan de tandartsen 
geregeld op 15 autominuten van 

Castricum. Appels zijn nu eenmaal 
niet met peren te vergelijken. 
Tenslotte zou het de PvdA bekend 
moeten zijn dat ziektekostenver-
zekeraars niet zitten te springen 
om te betalen voor de voorziening 
waar de heer Glass voor pleit. 
Sterker nog: vooral uit kwaliteit- 
en doelmatigheidoogpunt is (te-
recht) ook het beleid van de ver-
zekeraars geweest om de kleinste 
dienstenstructuren geleidelijk aan 
op te doen gaan in een groter 
verband. En hiermee, zo is evident 
gebleken, kan de huisartsenvoor-
ziening als zodanig in een gebied 
beter worden gegarandeerd dan 
met kleinschalige voorzieningen. 
Betalen voor een kleinschalige 
voorziening doet, in tegenstelling 
tot vroeger, thans geen enkele 
verzekeraar meer. Tenzij deze er 
al vele jaren bestaat en daadwer-
kelijk goed functioneert. Maar van 
terugdraaien van de feiten zal geen 
sprake zijn. Indien de motie wordt 
aangenomen, dan zal er niets ge-
beuren daar het gemeentebestuur 
geen invloed heeft hoe huisartsen 
hun diensten organiseren. Intus-
sen heeft het gemeentebestuur  
de motie ontraden en dit met dui-
delijke redenen omkleedt. Hopelijk 
ziet de PvdA het kansloze van de 
actie in en stopt men met deze 
stemmingmakerij. 
Aart Leemhuis, huisarts, voorzitter 
Huisartsengroep Castricum. 

iets grondig mis is. Het is alleen 
wel zo dat van de door de PvdA 
geschetste, nogal emotioneel ge-
brachte, negatieve omstandighe-
den in elk geval de huisartsen niets 
bekend is. En wij hebben toch da-
gelijks contact met onze patiën-
ten. Vandaar dat onze conclusie 
al gauw luidt: dit is weer zo’n poli-
tiek inkoppertje waar niemand iets 
mee opschiet. Goedkoop politiek 
scoren zou je het kunnen noemen. 
Het is een gemiste kans dat de 
PvdA geen contact met de huis-
artsengroep heeft opgenomen. 
Eén telefoontje was al voldoende 
geweest om het ‘probleem’ op te 
helderen. 
Sedert de komst van de huisart-
senposten bijna zesenhalf jaar 
geleden zit de huisarts ’s avonds, 
’s nachts en in het weekend in-
derdaad niet meer altijd direct om 
de hoek, maar iets verder weg in 

24-uurs huisartsendienst 
voor Castricum kansloos
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Schildersgroep K=me:
In afwachting van het licht
Limmen - In Vredeburg, cultu-
reel centrum aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen, is in de 
bovenzaal de kunstgroep K=me 
weer te zien in het kader van de 
Limmer Kunstfietsroute op zater-
dag 21 juni en zondag 22 juni a.s. 
, van 11.00 tot 17.00 uur. De da-
tum 21 juni, de langste dag, was 
de aanleiding voor het thema, wat 
elk lid op haar/zijn wijze heeft ver-
taald in ondermeer  acryl/olie- en 
aquarelverf. Opnieuw leren kij-
ken, zien wat je boeit, stil van zo-
veel indrukken, je laten leiden en 
dan schilderen.

De leden van K=me zijn Hans 
Goedhart, Inge van der Heijdt, 
Hetty Spaanderman, Peter Me-
ijering en 
Meinard Klop-
penburg. “Bij 
elk creatief 
proces wacht 
je tot het licht 
zich manifes-
teert en het 
schilderij wer-
kelijk tot leven 
komt” aldus 
Peter. De af-
wisselend ex-

EHBO-verrichtingen
Afgelopen vrijdag 6 juni loop ik met hondje en kleindochter te wande-
len, toen ik een vrouwelijke postbode zag die hevig bloedde. Zij was 
door een kat toegetakeld, toen zij een brief in de bus deponeerde. En 
zij bloedde zo erg dat het niet mogelijk was om haar postronde af te 
maken. Eerst moest haar hand worden verbonden. Zelf heb ik inmiddels 
mijn EHBO-cursus met goed gevolg afgerond en dan ben je verplicht 
om eerste hulp te bieden! Dus ik vroeg of ik haar kon helpen. Zodoende 
eerst bij een paar buren aangebeld om hulp te vragen, maar er was 
niemand thuis. Dan maar naar de praktijk van een huisarts even ver-
derop. Daar wilden ze ons niet helpen. Onder het mom van ‘Wij helpen 
geen patiënten van andere huisartsen. Mevrouw moet naar haar eigen 
huisarts gaan.’ Mevrouw kon met een bloedende hand vertrekken. Ik heb 
toen gevraagd of er op zijn minst een paar pleisters afkonden. Met pijn 
en moeite is dat dan toch gelukt. 
Roos (Naam en adres bekend bij de redactie.)

Oud-wethouders helpen bij 
startschot Bakkerspleintje
Castricum - De officië-
le handeling, het trillen 
van de eerste damwand, 
zal geschieden door wet-
houder Christel Portegies 
geassisteerd door enkele 
oud-wethouders. Met de 
aanwezigheid van de oud-
wethouders Hes en Lam-
me wordt benadrukt dat 
de ontwikkeling van het 
Bakkerspleintje een lange 
weg is gegaan, maar nu 
tot een prachtig eindresul-
taat zal leiden. 
Op 18 juni wordt een be-
langrijke stap gezet in de 
richting van de voltooiing 
van het ambitieuze pro-
ject. Het eerste gedeelte 
van de damwand zal dan 
diep de grond in worden 
getrild.  Het zijn de eerste 
meters van een heel lange 
wand. Deze dient om later 
veilig de contouren van de 
enorme parkeerkelder uit 
te graven.

Als alles volgens verwach-
ting gaat zal over ander-
half jaar het plein opgele-
verd worden. Daarna zul-
len de winkels en de wo-
ningen volgen. Direct 
daar op volgend is de ge-
meente Castricum voorne-
mens om de Dorpsstraat 
grootscheeps aan te pak-
ken. De dorpskern zal dan 
een complete metamor-
fose zijn ondergaan. De 
(oud-)wethouders zullen 
feestelijk het trillen door 
de enorme heimachine in 
werking stellen. De dam-
wanden gaan maar liefst 
12 meter de grond. Hier 
zal op 18 juni niet op ge-
wacht worden, want na de 
officiële handeling wordt 
het glas geheven op een 
voorspoedige bouw. Daar-
na zullen de kopers in de 
gelegenheid worden ge-
steld om met elkaar kennis 
te maken. Vanaf 19.00 uur 

is iedereen welkom op de 
bouwplaats om een kijk-
je te nemen. Volgens Eric 
Kure van planontwikkelaar 
Symbion heeft inmiddels 
iedereen wel de schetsen 
of tekeningen van het pro-
ject gezien. “Wat wij mer-
ken, is dat veel mensen 
moeite hebben zich voor 
te stellen hoe het geheel 
er uit komt te zien. Het is 
ons vak om tekeningen te 
lezen, maar voor velen is 
dat uitzondering en dus 
lastig. Speciaal bij dit pro-
ject is dit het geval. Archi-
tect Piet Wierenga heeft 
op ingenieuze wijze alles 
binnen de bestaande om-
geving in elkaar verweven. 
Op 18 juni gaan wij probe-
ren iedere belangstellen-
de uit te leggen wat waar 
komt. Wij hopen vele Cas-
tricummers op de bouw-
plaats te mogen begroe-
ten.” 

Moties van GroenLinks
Donderdag 12 juni bespreekt de gemeenteraad de Voorjaarsnota. Die 
nota bevat de plannen van het gemeentebestuur voor het komende jaar 
met de financiering ervan. Maar het is ook de kans voor de politieke par-
tijen om hun eigen plannen en wensen aan de raad voor te leggen – als 
er een meerderheid voor is kunnen ze worden uitgevoerd!
GroenLinks heeft vier voorstellen ingebracht. Twee zijn bedoeld om de 
lasten voor de burger te verlagen, namelijk de energierekening en de 
identificatieplicht. Iedereen betaalt forse bedragen voor energie aan 
Eneco, maar Eneco maakt winst en keert die winst weer uit aan de 
gemeenten, die aandeelhouder zijn. Eigenlijk betalen we dus allemaal 
teveel! GroenLinks wil dat de gemeente er bij Eneco op aandringt de 
tarieven lager te stellen want waar die winstuitkering terecht komt heeft 
niets te maken met wie het geld heeft opgebracht. 
Je kunnen identificeren is verplicht – de eerste keer krijgt een 14-jarige 
de kaart voor niets, maar daarna moet er iedere 5 jaar betaald worden. 
GroenLinks vindt dat de kosten daarvan zo laag mogelijk moeten zijn en 
dat de gemeente er zeker geen geld aan zou mogen overhouden.
Een derde voorstel gaat over de samenwerking met andere kustge-
meenten om de Noordzee zo schoon mogelijk te houden. Het gemeen-
tebestuur wil die samenwerking stoppen omdat ze er geen 3000 euro 
voor over hebben. GroenLinks vindt dat onzin, een schone Noordzee is 
toch in ieders belang? Doorgaan met die samenwerking! 
Samen met de VVD willen we ook dat de zaalsportverenigingen die door 
de toevloed van jeugdleden geld tekort komen geholpen worden. Zaal-
huur en trainers kosten zoveel geld dat de jeugdcontributie onvoldoende 
is om rond te komen. En we willen toch allemaal dat de jeugd kan vol-
leyballen, basketballen en badminton spelen? 

Corrie Hermann, GroenLinks.

Alcoholcontrole
Castricum - Tijdens een alco-
holcontrole op de Soomerwegh, 
de Zeeweg en de Van Olden-
barneveldweg, verleden week 
woensdag tussen 18.00 en 21.00 
uur, werden van automobilis-
ten ruim 300 blaastesten afge-
nomen. 
Vier bestuurders hadden te diep 
in het glaasjes gekeken. Zij kre-
gen een rijverbod van enkele 
uren en een proces-verbaal. 
De hoogste score was 840 ug/, 
bijna vier maal de toegestane 
hoeveelheid van 220 ug/l. Dit 
werd geblazen door een 64-ja-
rige man uit Castricum. Zijn rij-
bewijs werd onmiddellijk inge-
nomen. 

Tevens werd er een bestuurder 
bekeurd omdat zijn rijbewijs was 
verlopen.  
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Ter versterking van ons team zoeken wij een

parttime advertentieverkoopster.
Het hoofdkantoor is in IJmuiden waar meerdere van 
onze kranten gevestigd zijn, ook daar zal je af en toe 

moeten zijn voor diverse werkzaamheden.

Het betreft een zelfstandige functie met veel vrijheid,
je kunt je dag zelf indelen en ook vanuit huis bepaalde 

werkzaamheden verrichten.

Ben je sociaal, commercieel en hou je van een 
afwisselende baan? Bel dan met Frits Raadsheer voor 
een afspraak, tel. 06-53951836 en stuur je c.v. op naar 

f.raadsheer@kennemerlandpers.nl

dracht. Gast-exposante is de 
Limmer beeldhouwster Hanny 
Kracht met haar beelden van vol-
le vrouwelijke vormen. Op zater-
dag omlijsten de klassieke klan-
ken van het blazersensemble het 
Cambiata-kwintet, de expositie. 
Uitvoerende musici zijn Trees de 

Moll, Irene Brugman, Lex Schra-
ma, Joost ten Broeke en Mar-
joke Peppelman. Zij spelen tus-
sen 15.00 en 17.00 uur. Op zon-
dag zingt Sanne Kloppenburg en 
zij begeleidt zich op gitaar met 
nummers. Zij speelt tussen 14.00 
en 17.00 uur. 

pressieve, realistische dan wel 
symbolische werkstukken tonen 
een uitgebreid scala aan inte-
resses en werkstijlen. Te begin-
nen bij stadsgezichten bij nacht, 
via bijna grafische klaprozen in 
het ochtendlicht, eindigend bij 
de zonsopgang in de jungle. De 
meeste leden werken ook in op-
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Watersportvereniging 
Limmen viert feest!
Limmen - Op zondag 21 janu-
ari 1973 is watersportvereniging 
Limmen opgericht. Om deze 35e 
verjaardag van de Watersportver-
eniging niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan, heeft het bestuur op 
21 juni een speciaal programma 
samengesteld. Alle zeerovers, 
boekaniers, Vikingen en vrijbui-
ters zijn uitgenodigd  om zater-
dag 21 juni aan het piratenpro-
gramma deel te nemen. Het ver-
trek van de versierde piraten-
boten op jacht naar de schat is  
vanaf het Stet om 15.00 uur. De 

koers gaat naar het ‘landje’ aan 
het Limmerdie. Tijdens deze bij-
zondere gelegenheid wordt voor 
de kids een spelprogramma ge-
organiseerd. In de feesttent is 
een heerlijke barbecue met live- 
muziek. Als de buit binnen is va-
ren de bootjes naar hun thuis-
haven om de dag feestelijk af te 
sluiten. Rond 22.00 uur eindigt 
het feest met een fakkeltocht. 
Nieuwe leden zijn welkom. Stuur 
een mail naar rcommandeur@
quicknet.nl of bel ‘s avonds 072-
8887480. 

Na 28 jaar feestelijk 
afscheid van juf Avis
Castricum - Op donderdag 19 
juni wordt op feestelijke wij-
ze afscheid genomen van di-
rectrice Avis Viveen (61) op 
basisschool Juliana van Stol-
berg. Van 16.00 tot 18.30 uur 
wordt een receptie gehouden 
waarbij alle oud-leerlingen, 
hun ouders en vroegere col-
lega’s Avis de hand kunnen 
schudden. 

Avis krijgt die dag een extra shot 
opium toegediend, want zij is 
sinds de meivakantie door een 
hernia geveld. “Het komt nu ei-
genlijk wel goed uit dat ik niet 
op school ben”, zegt Avis grap-
pend. “Want nu kan het feest in 
alle openheid worden georgani-
seerd.” 
De dag van het afscheid staat ’s 
morgens in het teken van de kin-
deren en ’s middags zijn hun ou-
ders welkom op school. Daarna 
begint de receptie. Avis wordt 

opgevolgd door Carla Riethorst, 
adjunct is Stefan van Unen. 
Avis begon haar loopbaan op 
de Juliana van Stolberg in 1981 
als hoofdleidster van de Brem-
rakkertjes op de Bremlaan. De 
Bremrakkertjes en de Juliana 
van Stolberg waren inhoudelijk 
al geïntegreerd en een jaar later 
was ook de ruimtelijke integratie 
een feit. De verhuizing geschied-
de lopend onder begeleiding van 
het korps van de Molenwiek. 
Toen voormalig directeur Piet 
van den Boogaard overleed, na-
men Margreet Henstra en Avis 
de leiding van de school over. 
Dat hebben zij samen twaalf jaar 
gedaan totdat Margreet haar tijd 
weer volledig aan de groep wil-
de geven. 

“Toen ik 12,5 jaar aan de Julia-
na van Stolbergschool verbon-
den was, heb ik tegen mijn buur-
vrouw gezegd dat ik twee wen-

sen had: een hond en kleinkin-
deren. Die twee wensen zijn al-
lebei uitgekomen. De kleinkin-
deren, een tweeling van tien 
maanden oud, zijn op het goede 
moment geboren. Anders zou ik 
vast in een gat terechtgekomen 
zijn.” Avis is vanwege een pijn-
lijke hernia al sinds begin mei 
thuis. “Het is de eerste keer in 28 
jaar dat ik niet mee kon op kamp 
met groep 8 en dat vind ik heel 
erg jammer.” 

Avis verwacht dat zij de leerlin-
gen heel erg gaat missen. “Ik 
heb altijd met heel veel plezier 
gewerkt. De school kwam eigen-
lijk altijd op de eerst plaats en 
mijn echtgenoot heeft mij daar-
in altijd gesteund. Voor mijn hu-
welijk stond ik ook al voor de 
klas. In die tijd was het gebrui-
kelijk dat de juf met eervol ont-
slag ging als zij huwde. Toen 
mijn kinderen wat groter werden 

Avis met haar kleinkinderen, de tweeling Caden en Dánic.

Boekenleggers cadeau voor 
80-jarige Hortus Bulborum
Limmen - Ter gelegenheid van 
het tachtigjarig jubileum van de 
Hortus Bulborum liet Leslie Le-
ijenhorst, schrijver van het boek 
over de geschiedenis en de col-
lectie van deze bijzondere muse-
ale bollentuin en genenbank van 
voorjaarsbolgewassen, een vier-
tal fraaie boekenleggers maken. 
De ene zijde toont naast prakti-
sche informatie houtsneden van 
botanicus Carolus Clusius (Arras 
1526 – 1609 Leiden) van voor-
jaarsbolgewassen die ook zijn 
vertegenwoordigd in de collectie 
van de bollentuin aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen. De be-
roemde houtsneden stammen 
uit een van de bekendste we-
tenschappelijke werken van de-
ze beroemde botanicus, die lang 
de tuinbaas van de Leidse Hor-
tus Botanicus was. De verstil-
de zwart-wit afbeeldingen vor-
men, net als in eerdere promo-
tiemiddelen, die onder supervi-
sie van Leijenhorst voor de Lim-

mense Hortus werden ontwik-
keld, een markante rode draad 
in de beeldtaal van de stichting. 
De andere zijde laat onder meer 
kleurige zeventiende eeuwse tul-
pentekeningen van Jacob Marrel 
zien, waarbij de piepkleine in-
secten en waterdruppels op de 
bladeren een ieders aandacht 
vragen. Het ontwerp van de boe-
kenleggers is van de Arnhemse 
ontwerpgroep Simons & Boom, 
die vorig jaar ook de nieuwe pro-
motiefolder maakte. 

De boekenleggers worden bij 
een aantal lokale en regiona-
le boekhandels cadeau gedaan 
wanneer men een boek koopt. 
Ook bibliotheken zijn bij de actie 
betrokken. Want wie een boek 
leent of een zoekopdracht voor-
legt, krijgt er eveneens één ca-
deau bij de informatiepunten van 
een groot aantal Noordhollandse 
bibliotheken in een wijde cirkel 
rondom Limmen. 

Valse melding?
Castricum - Op dinsdagmorgen 
3 juni omstreeks 1.35 uur kreeg 
de politie een melding dat een 
Porsche personenauto zou zijn 
ontvreemd vanaf de Leo Toe-
poelstraat. 
Nog geen minuut later zag de 
politie de auto rijden. De be-
stuurder zette zijn auto in de 
Prof. Van de Scheerlaan in Cas-
tricum. 
Het bleek om de eigenaar van de 
auto te gaan. De politie zoekt uit 
wie de melding van de diefstal 
van de auto heeft gedaan. De 
bestuurder, een 43-jarige Castri-
cummer bleek alcohol te hebben 
gebruikt. Hiervoor kreeg hij een 
proces-verbaal. 

ben ik weer gaan werken.” Avis 
was naast directeur ook de tan-
denspecialist van de school. “De 
kinderen kwamen altijd naar mij 
toe om een losse tand eruit te la-
ten trekken en bij een leerling 
zelfs een kies. Ik weet niet waar-
om zij zo’n vertrouwen hadden 
in mijn kunde. Zelf ben ik doods-
bang voor alles wat met de tand-
arts te maken heeft.” 

Toen Avis begon op de Julia-
na van Stolberg waren er ne-
gen kleuters en drie kleine com-
binatiegroepen voor leerlingen 
van zes tot twaalf jaar. “We heb-
ben heel wat keren op de no-
minatie gestaan opgeheven te 
worden, maar altijd hebben ou-
ders en het team hard geknokt 
om ons bestaansrecht te verde-
digen. Van nog geen vijftig leer-
lingen zijn we gegroeid naar een 
school met 260 leerlingen en van 
vier naar elf groepen. Het team 
bestaat nu uit 18 personeelsle-
den. De sfeer is in al die jaren 
fantastisch gebleven en ik ver-
wacht dat het zo blijft.” 

“HipHop is universeel!”
Castricum - In Me Tante wordt 
een internationaal HipHopevent 
met verschillende artiesten ge-
organiseerd door Bumrush. 

De heren, afkomstig uit New 
York en Sydney zijn onder de 
naam: ‘the Subphonik Forces 
tour’ ook in Europa en doen ook 
Castricum aan. 

Dj LoveSupreme uit Amsterdam 
zal de avond aan elkaar draaien. 
Deze man heeft ervoor gezorgd 
dat de verschillende internatio-
nale HipHop artiesten in Neder-
land hun ding konden doen. Zelf 
is hij verantwoordelijk voor een 

aantal frisse mixtapes en was 
onderdeel van de verschillen-
de theater-shows. Ook is hij zo 
nu en dan in Afrika te vinden om 
daar de mensen wat meer bij te 
brengen van wat HipHop te bie-
den heeft. 
Dit zal hij samen met de rest van 
de bovengenoemde artiesten 
donderdag ook laten zien in Ca-
fe Me Tante aan de Dorpstraat in 
Castricum. 

Kaarten zijn nog verkrijgbaar aan 
de bar van Me Tante of te bestel-
len via: info@bumrushradio.com. 
Ditzelfde e-mailadres kan men 
gebruiken voor meer informatie.
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‘De Mens’
Akersloot - Anneke Blom, ge-
boren in Rotterdam en al vele 
jaren woonachtig in Akersloot, 
exposeert de maanden juni en 
juli in het Museum Gemaal te 
Akersloot. Het thema van de ten-
toonstelling is ‘De Mens’. Anne-
ke Blom werkt met verschillen-
de technieken op het platte vlak, 
zoals acryl, pastel en aquarel. 
Later werd werd zij nieuwsgie-
rig naar het werken met steen. 
In beide disciplines uit ze zich-
zelf in zowel abstraherende als 
realistische vorm. Het Gemaal 
is te vinden aan de  Fielkerweg 
vlakbij Hotel Akersloot. De eer-
ste zondag van de maand wor-
den er, als de omstandigheden 
dit toelaten, maaldemonstraties 
gegeven. Openingstijden: zon-
dags 13.30-1630 uur. Extra ope-
ning is tijdens de kunstfietsrou-
te op 21 en 22 juni van 11.00-
17.00 uur. 

Gemeente en Geesterduin tekenen 
overeenkomst voor winkelgebied
Castricum - Met het onderte-
kenen van een intentieovereen-
komst kan worden gestart met 
de plannen voor het winkelge-
bied Geesterduin. Gemeente 
Castricum en Geesterduin Ont-
wikkeling B.V. tekenden op 10 
juni deze overeenkomst die in-
houdt dat de twee partijen geza-
menlijk de haalbaarheid onder-
zoeken van de herontwikkeling 
van het winkelgebied.
Namens de gemeente tekende 
wethouder C. Portegies, namens 
Geesterduin Ontwikkeling B.V. 
tekenen de heren Dings en Rot-
teveel. Geesterduin Ontwikke-
ling is een samenwerking tussen 
WPM Groep en Rotteveel M4. Zij 

vertegenwoordigen het grootste 
deel van de particuliere eigena-
ren in het gebied.

Het totale Geesterduingebied 
wordt getransformeerd. Zo wor-
den op dit moment de wegen 
rondom het gebied aangepakt. 
Verder staat de vernieuwbouw 
(renovatie en uitbreiding) van 
het gemeentehuis op stapel. Ook 
is de planvorming voor het ge-
bied waar nu Geesterhage is ge-
vestigd in een vergevorderd sta-
dium. Hier komt het Kultuurhuis 
met de naam Nieuw Geesterha-
ge en er worden 127 woningen 
gebouwd.
De overeenkomst behelst naast 

het uitvoeren van onderzoeken 
op het gebied van bijvoorbeeld 
verkeer en parkeren ook dat er 
drie ruimtelijke modellen ge-
maakt voor de vernieuwing van 
het winkelgebied en de aanslui-
tende parkeerterreinen. 

Deze modellen zullen worden 
beoordeeld door gemeente en 
Geesterduin Ontwikkeling. In 
die beoordeling is ook ruimte in-
gebouwd voor inbreng van om-
wonenden, winkeliers, consu-
menten en andere belangheb-
benden. Zij maken deel uit van 
het ‘Panel Winkelgebied’. Dit pa-
nel adviseert het college over de 
drie modellen. 

Geweldig jaar voor Dijk en Duin
Bakkum - Het gaat weer goed 
met GGZ Dijk en Duin. 2007 was 
een geweldig goed jaar voor de 
organisatie. Na het grote ver-
lies van 2006 werd in 2007 ruim 
€1.300.000 positief resultaat ge-
boekt. Dit kwam vooral omdat de 
kostenbasis structureel is ver-
laagd en de productiviteit per 
medewerker fors is verhoogd. 
Het eigen vermogen bedraagt 
ultimo 2007 ruim 9,5 miljoen eu-
ro. Dit ligt ruim boven het door 
het Waarborgfonds Zorg gestel-
de normpercentage.
“Wij zullen in 2008 verder de 
vruchten plukken van onze in-
spanningen in 2007. Bij vrijwel 
gelijk gebleven inkomsten zijn 
de voorspellingen dat ook 2008 
een (fors) positief resultaat zal 
laten zien. Er is een solide basis 
gelegd voor de toekomst. Ook 
kwalitatief zijn grote vorderingen 
gemaakt”, aldus Marco Meer-
dink, voorzitter van de Raad van 
Bestuur.
Recent behaalde Dijk en Duin 
het kwaliteitscertificaat voor 
zorgorganisaties, maar het al-

lerbelangrijkste vindt Meerdink 
“dat de scores in cliënttevreden-
heidonderzoeken meer dan ge-
middeld zijn. Dit is heel opval-
lend na een roerig jaar van veel 
veranderen.”

Ten slotte is inmiddels zeker 
dat de fusie met de Parnassia-
BavoGroep doorgaat. De Neder-
landse Mededingingsautoriteit 
(NMa) en de ondernemings- en 
cliëntenraden van beide instel-
lingen gaven groen licht. Per 15 
juli aanstaande zal de fusie een 
feit zijn. Dat betekent een kwali-
tatieve verbetering en verbreding 
van het zorgaanbod in de regio. 
De fusie biedt Dijk en Duin me-
dewerkers tevens nieuwe ont-
wikkelingsmogelijkheden. Mar-
co Meerdink: “ik ben ontzettend 
trots op Dijk en Duin en de ‘Dijk 
en Duiners’. Er is heel hard ge-
werkt, het heeft gepiept en ge-
kraakt, maar het resultaat is er 
naar. Er is zeer veel gepresteerd. 
Wij staan er goed voor en kijken 
vol optimisme naar onze toe-
komst”. 

Wandelen met 
de satellieten 
Bakkum - Vanwege het grote 
succes in 2007 organiseren PWN 
en Educatracks ook in 2008 weer 
verschillende GPS-activiteiten. 
Op zondag 15 juni is er een ba-
siscursus. De basiscursus duurt 
één dag van 10.00 tot 16.00 uur. 
De kosten zijn 30,00 euro. Hier-
bij inbegrepen is het gebruik 
van een GPS apparaat en een 
basiscursusboek. Op de websi-
te www.pwn.nl/activiteiten vindt 
men de data voor deze GPS-cur-
sussen, workshops en andere 
activiteiten.

Wandschildering Jaap Min
De toekomst van de muurschildering van Jaap Min in het voormalig 
gemeentehuis van Akersloot is voor de Vereniging Oud Akersloot en de 
lokale partij Castricum Kern(en) Gezond een zorg. Deze zorg is kenbaar 
gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Castricum. Aanleiding hiertoe is de bewering van B. en W. dat 
een muurschildering niet als monument kan worden opgenomen in het 
register van beschermde monumenten in de gemeente Castricum.  De 
schildering stond wel op de gemeentelijke monumentenlijst van de voor-
malige gemeente Akersloot. B. en W. stellen dat de huidige eigenaresse 
van het voormalig gemeentehuis, de woningbouwcorporatie De Wone-
rij, verplicht is de schildering in goede staat te houden. Deze bijzon-
dere voorwaarde is opgenomen in de verkoopovereenkomst uit 2002 
en geldt ook voor toekomstige eigenaren. De bepaling is terecht doch 
geeft weinig zekerheid. Want is er geen enkele verdere garantie dat het 
kunstwerk behouden blijft. Bovendien ontbreken sancties bij onverhoopt 
verloren gaan van het erfgoed. Daarom dient CKenG een motie in met 
de oproep de monumentenstatus of een ‘status met vergelijkbare be-
doeling’ terug te geven.
W.G.M. Veldt, raadslid CKenG in Castricum.  

Blauwe vlag wappert
Een jaar geleden heeft GDB een motie ingediend voor het laten wap-
peren van de blauwe vlag op het strand. Een meerderheid van de raad 
stemde voor deze motie. De blauwe vlag is reeds gehesen bij de opgang. 
Een blauwe vlag betekent een schoon strand, goede waterkwaliteit, be-
reikbaarhed van het strand etc. We willen het college bij de voorjaars-
nota via een motie de opdracht geven ook de havens in de gemeente 
te bekijken en met de ondernemers te onderzoeken of daar ook de vlag 
kan wapperen. Gdb is in ieder geval heel blij met eerste nominatie en we 
moeten er alles aan doen om deze te behouden. 
Cees Hollenberg, Ada van der Veen, GDB. 

Expositie De Draad bij Klaver Vier
Castricum - Textielatelier De Draad exposeert bij Klaver Vier, de 
winkel op de Dorpsstraat 45a, van 2 juni tot en met 19 juli. Het team 
heeft dit keer gekozen voor draad en stof in de ruimste zin van het 
woord De meeste mensen die bij De Draad werken kiezen hun ei-
gen kleuren en stoffen om mee aan de slag te gaan. Er worden stof-
fen bedrukt, beschilderd of met de naald versierd. Met verschillende 
materialen wordt geweven. Van de verkregen stoffen worden unieke 
tassen, kussens, linnengoed, poefen en kinderspeelgoed gemaakt. 
Alle producten zijn uniek en handgemaakt. De Draad is een textiel 
en weefatelier gevestigd in Amsterdam-Noord. In het atelier werken 
mensen met een verstandelijke beperking aan producten en kunst-
zinnig werk.  

Midzomeravondwandeling 
Bakkum - Op de avond van de 
langste dag van het jaar, zater-
dag 21 juni, gaat boswachter 
Dirk Glorie een exclusieve wan-
deltocht maken door het duinge-
bied van Bakkum. 
Aanmelden is verplicht en dit 
kan via www.pwn.nl/activitei-
ten of 0900-7966288. Starttijd is 
21.00 uur. Kosten: 1,50 euro tot 
twaalf jaar, daarboven 3,50 euro.
De wandeling gaat naar het 
Zwarte Vlak, een bijzonder ge-
bied gelegen in het Noordhol-
lands Duinreservaat tussen Eg-
mond-Binnen en Bakkum. Dit 
gebied is rijk aan bijzondere 
planten, vogels en insecten. Om-

dat de excursie ‘s avonds plaats-
vindt is de beleving totaal anders 
dan overdag. Planten beginnen 
te geuren, konijnen komen uit 
hun hol en als de avond valt ver-
schijnen de eerste vleermuizen. 
Vertreklocatie is parkeerterrein 
Diederik, gelegen aan de Hee-
renweg tussen Bakkum en Eg-
mond-Binnen.
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Het Bonhoeffer College 
Castricum in de picture
Castricum - De afgelopen week 
hebben leerlingen van het Bon-
hoeffer College uit Castricum 
zeer goed gepresteerd op twee 
buitenschoolse activiteiten. Zo 
ontvingen dinsdag vijf leerlin-
gen uit 3 VWO een prijs voor een 
filmproject wat zij als beste had-
den uitgevoerd. Donderdag gre-
pen sporters van de school op 
één punt naast de felbegeerde 
wisselbokaal voor het Alkmaars 
Scholen Kampioenschap, maar 
veroverden ze wel het zilver.
Sjuul Swart, Cindy Ruiter, 
Kayleigh Vonk, Fanny Baars en 
Kaira van der Pal uit klas V3b van 
de vwo afdeling van het Bon-
hoeffer College dongen afgelo-
pen dinsdag tijdens een feestelij-
ke award galavoorstelling in het 
Nemo te Amsterdam mee voor 

de prijs voor het origineelste bè-
taprofessional filminterview. 
Dit filmproject ‘Tube your future’ 
was uitgeschreven door Nemo in 
samenwerking met GAPP, een 
Europese organisatie die tot doel 
heeft jongeren in het algemeen 
en meisjes in het bijzonder te sti-
muleren om meer bètastudies en 
-beroepen te gaan kiezen. 
De vijf leerlingen hadden op het 
Energieonderzoek Centrum Ne-
derland in Petten gefilmd en 
zijn er volgens de vakjury in ge-
slaagd om in vier minuten een 
zeer enthousiast en informatief 
beeld van dit onderzoeksinsti-
tuut weer te geven. Naast een 
vergulde Lama ontvingen zij al-
le vijf een I-pod! In totaal de-
den zeven scholen uit Noord-
Holland met in totaal tien klas-

sen mee aan dit project. Van de 
in totaal 55 ingezonden filmpjes, 
die allemaal op Youtube te bekij-
ken zijn, zijn er zes gemaakt door 
klas V3b, waarvan er maar liefst 
twee tot de acht genomineerden 
behoorden!
Donderdag konden de leerlin-
gen van het Bonhoeffer College 
geschiedenis schrijven door voor 
de vijfde keer op rij het Alkmaars 
Scholen Kampioenschap te win-
nen. Acht scholen uit Alkmaar 
en omgeving bestrijden elkaar 
op een dag in tien verschillende 
takken van sport. Alles wordt af-
gesloten met een prijsuitreiking 
op de Noorder Arcade in Alk-
maar nadat daar de finale van de 
Drakenbootrace gehouden is. 
Net als afgelopen jaar was het 
dit keer weer een spannende 
strijd tussen het Bonhoeffer Col-
lege uit Castricum en Scholen-
gemeenschap Jan Arentz. De 
twee scholen hadden op alle on-
derdelen teams ingeschreven en 
waren de vorige editie beide als 
eerste geëindigd. Dit jaar kon er 
voor het eerst een joker ingezet 
worden, waarmee men dubbele 
punten kon vergaren. 
De leerlingen van het Bonhoef-
fer College, die voor deze gele-
genheid door de directie in het 
nieuw gestoken waren, deden 
het goed door de onderdelen, 
squash, dames volleybal, dames 
basketbal en badminton win-
nend af te sluiten. Zij geraakten 
ook in de finale van de Draken-
bootrace. 
Na een mindere start kwamen 
de roeiers sterk opzetten. Het 
traject was echter net niet lang 
genoeg. De boot kwam een paar 
tienden van een seconde te kort 
om als winnaar te worden afge-
vlagd. Deze paar tienden scheel-
de precies één punt in de eind-
uitslag. 
Dit keer ging de wisselbokaal 
naar Scholengemeenschap Jan 
Arentz en werd het Bonhoeffer 
College zeer verdienstelijk twee-
de.  

Aanmelden voor 
nieuwe seizoen 
Toonbeeld gestart
Castricum - Wie het komend 
seizoen een kunstzinnige acti-
viteit wil gaan ondernemen kan 
zich vanaf nu inschrijven bij 
Toonbeeld. Er zijn mogelijkheden 
voor muzieklessen op vrijwel al-
le muziekinstrumenten maar ook 
cursussen algemene muzikale 
vorming, verschillende schakel-
klassen zoals gitaar, blokfluit en 
keyboard. Kleine groepjes spe-
ciaal voor zesjarigen die harp of 
blokfluit willen spelen, een cur-
sus piccolo voor zevenjarigen en 
vele samenspelmogelijkheden. 
Beeldende cursussen zijn er voor 
kinderen, jeugd en volwassenen. 
Tekenen en schilderen, beeld-
houwen, model- en portretteke-
nen/boetseren, keramiek, kalli-
grafie et cetera. Cursussen van 
een heel jaar of korte workshops 

van een dag of weekend. Toon-
beeld is een rijkserkende in-
stelling met uitsluitend bevoeg-
de docenten in dienst. Het gehe-
le aanbod is te vinden in de bro-
chure die men onder andere kan 
vinden bij Toonbeeld, het ge-
meentehuis en de bibliotheken. 
Voor meer informatie www.toon-
beeld.tv of 0251 659012.

Zes leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse vallen in de prijzen!
Castricum - Woensdag 4 juni 
trokken zes leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College met hun 
docenten naar de Franse Am-
bassade in Den Haag voor de 
prijsuitreiking van het Concours 
‘Visions d’Europe 2008’, de Fran-
se opstelwedstrijd die de Allian-
ce Française jaarlijks organiseert. 
Aan deze internationale opstel-
wedstrijd voor leerlingen uit de 
hoogste klassen van het voort-
gezet onderwijs doen 34 Euro-
pese landen mee.
In Nederland is de organisatie in 
handen van de plaatselijke Alli-
ances in samenwerking met de 
sectie Frans van de Vereniging 
Levende Talen en met de Délé-
gation Générale de l’Alliance 
Française de Paris aux Pays-Bas.
De beste opstellen worden be-
loond met verschillende mooie 
prijzen. De hoofdprijs is een ge-
heel verzorgde reis naar Frank-
rijk, waar de winnaars uit alle 
deelnemende landen een week 
lang met elkaar optrekken en 
veel bijzondere ervaringen op-
doen. Zestien dappere leerlingen 
– zelfs een leerling uit 3 havo! – 
van het Jac. P. Thijsse College 
durfden de uitdaging aan en za-
ten op woensdag 16 april ‘s mid-
dags 2,5 uur lang zich het hoofd 
te breken over de volgende 
kwestie: ‘Vous sentez-vous citoy-

en européen? Comment cela se 
traduit-il dans votre vie quotidi-
enne ou, au contraire, qu’est-ce 
qui manque à l’Union européen-
ne pour que vous vous sentiez 
concerné?’ (Voel jij je een Eu-
ropees staatsburger? Hoe ver-
taalt zich dat in je dagelijks le-
ven of wat mis je waardoor je je 
niet betrokken voelt bij Europa?) 
Geen eenvoudige opgave. Toch 
bleken de leerlingen creatief en 
vaardig genoeg om hiermee uit 
de voeten te kunnen. En boven-
dien: helemaal in het Frans! Pet-
je af voor deze zestien en ‘Cha-
peau!’ voor de zes die tot de 30 
laureaten behoorden: Michel-
le Nieuweboer en Anne Metse-
laar uit 4 VWO, Iris Lommerse uit 
5 VWO en Tim Bakkum, Rebec-
ca de Knegt en Ruby Wever uit 
6 VWO.
In totaal deden 200 leerlin-
gen van zeventien verschillende 
scholen uit heel Nederland mee. 
De leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College gingen dan wel 
niet met de hoofdprijs naar huis, 
maar kregen net als de andere 
finalisten een laptoptas van TV5, 
gevuld met Franse cd’s, boeken 
en een entreebiljet voor Futu-
roscope, maar niet vóór ze met 
z’n allen ‘le verre d’amitié’ ofte-
wel echte champagne, gedron-
ken hadden. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-05-2008: Mats Robbert Cris-
tiano, zoon van M.R.I. Vos en S. 
Wenderhold, geboren te Alk-
maar. 03-06-2008: Jans Basti-
aan, zoon van D.L. Koning en 
L.J.E. Kerssens, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
29-05-2008: Jasper, zoon van M. 
Koster en F. Elzinga, geboren te 
Alkmaar. 
01-06-2008: Daniël Theodorus 
Wilhelmus, zoon van R.N.C. Pe-
kel en G.J.M. van Duin,  geboren 
te Limmen.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-06-2008: te Boekhorst, Edwin 
D. en Rozendaal, Suzanna M.A., 
beiden wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
29-05-2008: van Blanken, Gea, 
oud 60 jaar, gehuwd met T. 
Mooij, overleden te Alkmaar. 
30-05-2008: Haaker, Geertrui-
da C., oud 89 jaar, weduwe van 
C.M. van den Berg, overleden te 
Castricum. 30-05-2008: van Rijs, 
Antje, oud 87 jaar, gehuwd ge-
weest met K.v.d. Kooij, overleden 
te Haarlem. 

Witwedstrijd HVC 
Castricum - Zondag 15 juni 
wordt de witwedstrijd op stuks 
die gehouden zou worden in de 
Casimirvijver verplaatst naar de 
Van Speykvijver. Aanvang wed-
strijd 7.30 uur. Zij die aan de-
ze wedstrijd willen deelnemen 
kunnen om 7.00 uur een plaats-
nummer loten aan de water-
kant. Opgeven voor deze wed-
strijd vrijdagavond 20.00 uur 
bij C. Duinmeijer, tel. 658999 of 
c.duinmeijer@casema.nl. De zo-
meravondwedstrijd 20 juni wordt 
gehouden in de Casimirvijver en 
niet zoals vermeld in de Hen-
ry Dunantvijver in verband met 
het vele kroos. Vragen over deze 
wedstrijden bij C. Duinmeijer.
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Een geschil oplossen zonder 
dure juridische procedures?
Castricum - Een conflict met  
partner, buren, baas, een instan-
tie of in de familie en komt men 
er samen niet uit? Dan is het mo-
gelijk een advocaat in te schake-
len. Maar dat heeft nadelen. De 
kosten voor beide partijen kun-
nen flink oplopen. Het kan vrij 
lang duren, voor er een oplossing 
is. En misschien nóg vervelender: 
hoe het conflict ook afloopt, de 
verhouding is misschien blijvend 
verstoord. Kan dat nou niet an-
ders? Ja, met mediation. 
Sinds eind januari heeft Sylvie 
Grundlinger de titel NMI-gecer-
tificeerd mediator. Volgens het 
NMI-Mediators register is Sylvie 
op dit moment de enige NMI-
gecertificeerde mediator in Cas-
tricum.
Zij vertelt: “Het probleem wordt 
samen opgelost met behulp van 
een onafhankelijke derde per-
soon. De mediator is een neu-
trale gekwalificeerde conflict-
bemiddelaar. Hij doet geen uit-
spraak, hij begeleidt de gesprek-
ken tussen partijen. De mediator 
helpt partijen zelf een goede op-

lossing te vinden voor hun con-
flict. Tachtig procent van de za-
ken die met mediation worden 
aangepakt, krijgt een geheel of 
gedeeltelijk goede afloop.” 
Er is eigenlijk maar één voor-
waarde voor mediation. Beide 
partijen moeten willen meewer-
ken. Sylvie: “Daar staan dan veel 
voordelen tegenover: het pro-
bleem kan relatief snel worden 
opgelost. Beide partijen hebben 
inspraak. Er kan meer worden 
opgelost dan alleen de juridische 
aspecten van het conflict. Medi-
ation leidt vaak tot een beter be-
grip voor elkaar. De kosten zijn 
relatief laag. En misschien het 
belangrijkste voordeel van medi-
ation is dat men zelf aan een op-
lossing werkt en het dus in eigen 
hand houdt.” 
De oplossing die uit de bus komt, 
kan veel breder zijn dan een ju-
ridische uitspraak van een rech-
ter en geeft ook vaak meer be-
vrediging voor de bij de media-
tion betrokken partijen. Informa-
tie kan men vrijblijvend inwin-
nen. Dit is kosteloos en desge-

wenst kan men anoniem blijven. 
Tegenwoordig dekken de mees-
te verzekeraars ook mediation-
kosten. Sylvie is te bereiken op: 
06-44620864, s.grundlinger@
mediationgroepsocrates.nl of 
kijk op www.mediationgroepso-
crates.nl.

Vonkelwijn bij wereldwinkel  
Castricum - De examenkandi-
daten krijgen binnenkort de uit-
slag. Geslaagd, of niet geslaagd? 
Heel spannend natuurlijk, maar 
ongeacht de uitslag verdienen 
alle kandidaten iets speciaals. 
Dat vindt de wereldwinkel en 
daarom is er een feestelijke Von-
kelwijn in het assortiment opge-
nomen. 
Vonkelwijn is de mooie naam 
voor een Afrikaanse mousse-
rende witte wijn. Ideaal om een 
toast uit te brengen op het einde 
van de examens. Speciaal voor 
de examenkandidaten hebben 
de medewerkers van de wereld-
winkel de Vonkelwijn feestelijk 
verpakt en wordt deze verkocht 

tegen de speciale aanbiedings-
prijs van 6,50 euro. 
De wereldwinkel beschikt ver-
der over een uitgebreid assorti-
ment aan cadeau-artikelen. En 
jongeren met een CJP-pas krij-
gen vanaf deze maand 10% kor-
ting op de non-food artikelen. -
Op 15 juni is het Vaderdag. Weer 
een geschikte dag voor de Von-
kelwijn. Bij de wereldwinkel zijn 
bovendien de exotische bier-
tjes van Mongozo te verkrijgen. 
Net even anders als een gewoon 
biertje. Hij is er in de smaken ko-
kos, banaan en quinua. Kies een 
smaak naar keuze en de mede-
werkers van de wereldwinkel 
maken er een mooi pakket van.

Zicht Counselling & Coaching 
is ook in zomermaanden actief
Castricum - Zicht Counselling 
& Coaching is op vakantie van  
vrijdag 27 juni tot en met maan-
dag 20 juli. Monique Krom ver-
telt: “De zomermaanden lijken 
voor veel mensen ontspannen 
maanden die in het teken staan 
van genieten, vrij zijn, buiten le-
ven en vakantie vieren. Maar 
juist het veranderde patroon, het 
wegvallen van de structuur, het 
gezin dat elkaar in de weg kan 
zitten, de partner die op vakan-
tie  nadrukkelijk aanwezig is én 
tijd hebben om een aantal zaken 
eens goed op een rijtje te zetten, 
kunnen vragen, wensen en uit-
dagingen oproepen in werk en 
privé.” 
Zicht biedt, ook in de zomer-
maanden, professionele ge-
sprekken in vorm van Counsel-
ling en Coaching aan. Daph-
ne Hartman vervolgt: “Voor jon-
geren die volgende jaar examen 
gaan doen, is dit de tijd om na te 
denken of faalangst reductietrai-
ning of examenvreestraining, in 
een groep of individueel, wellicht 

ruimte kan geven voor betere re-
sultaten en minder stress tijdens 
het laatste jaar.”
Daphne en Monique zijn van 
mening dat de zomer een uit-
gelezen tijd is om over een aan-
tal zaken na te denken, inzicht te 
krijgen in vaste patronen en uit-
zicht te hebben hoe het anders 
kan. “Uitwerken van gedachten 
die kunnen beperken en losla-
ten van ongezonde emoties kun-
nen daarbij helpen. De combi-
natie van gedachten en gevoe-
lens over een gebeurtenis be-
palen ons gedrag en dit gedrag 
kan onproductief zijn. Vanuit bei-
de kanten werken biedt verhel-
dering en opluchting”, aldus Mo-
nique. 

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak met Mo-
nique Krom: 06-24531189 en/of 
Daphne Hartman: 06-51494071 
of stuur een mail naar info@
zicht-counselling.nl. Men kan 
ook een kijkje nemen op de web-
site www.zicht-counselling.nl. 

Demonstratie RoC bij Etos 
Castricum - Het kwaliteitsmerk 
RoC biedt gespecialiseerde pro-
ducten voor optimale huidver-
zorging, met name op het gebied 
van antihuidveroudering. Er is 
een lijn die zorgt voor een cosme-
tische liftende werking en huid-
verslapping vermindert. Retin-Ox 
is een productielijn die zorgt dat 
rimpels en lijnen minder zicht-
baar worden.  Om het vochtba-
lans te herstellen kan met Hy-

dra+ gebruiken en als bescher-
ming tegen de zon is er Minesol. 
De producten van RoC worden 
in samenwerking met dermato-
logen ontwikkeld om de risico’s 
op allergieën te beperken. 

Iedereen kan met deze produc-
ten kennismaken tijdens een de-
monstratie bij Etos van den Haak 
in winkelcentrum Geesterduin 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Vogels bevrijd door brandweer 
Castricum - Op maandag 2 juni in de ochtend en vrijdagavond  6 juni heeft de brandweer assistentie ver-
leend aan de dierenambulance voor het bevrijden van vogels. In de M. van Heemskerklaan zat een kauw  
vast in een schoorsteen en op het Braveld zat een kauw verstrikt in vislijn. In de Heemskerklaan kon de 
brandweer met behulp van een vangnet de schoorsteen in en het ongelukkige dier bevrijden. De vogel op 
het Braveld bevond zich dermate hoog dat de brandweer uit veiligheidsoverwegingen maar besloot een tak 
af te zagen. Hierna kon de vogel met tak en al naar beneden worden gehaald. Beide vogels zijn meegeno-
men door het personeel van de dierenambulance. (Foto: Giel de Reus).

Regio - De door de Lionsclub 
Castricum-Heemskerk en PWN 
georganiseerde Winterdag van 
17 februari is een groot succes 
gebleken. De opbrengst inclu-
sief de vaste bijdrage PWN van 
2000,- euro bedroeg 5.200,00 eu-
ro. Door de verdubbeling via Si-
mavi komt het totaalbedrag voor 
het gekozen doel uit op 10.400,- 
euro. Het ingezamelde bedrag is 

bestemd voor drinkwater- en sa-
nitairproject in Ghana van Sima-
vi. Deze organisatie zet zich in 
voor de verbetering van de ge-
zondheid van de allerarmsten in 
Afrika en Azië. Tijdens de Win-
terdag zijn er tal van activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud 
in het Noord-Hollands Duinre-
servaat. Zo konden kinderen sa-
men met de leden van de Lions-

club dieren maken, een boom-
plak zagen en daar een logo in-
branden. Manege de Schimmel-
croft was aanwezig met een aan-
tal pony’s voor een ritje en ook 
op  de stands van de Vogelwerk-
groep en de Paddenwerkgroep 
konden bezoekers veel informa-
tie vinden. Gasterij de Kruisberg 
sponsorde een deel van de door 
hen verzorgde catering.

10.000 euro voor goede doel
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Meester Ton en juf Leonoor 
door hun leerlingen verrast
Limmen - Zowel de St. Maartenschool in Limmen als de St. Jozef-
school om Egmond vierde vrijdag feest. Want juf Leonoor uit Limmen 
trad in het huwelijk met Egmonder meester Ton. Ze hadden elkaar le-
ren kennen op de Pabo in Alkmaar en het was liefde op het eerste ge-
zicht. Ton vroeg zijn Leonoor ten huwelijk op Aruba en zij zei zonder 
aarzelen ja. Na het burgerlijke huwelijk in Vredeburg, was er een dienst 
in de Corneliuskerk en de leerlingen verrasten het bruidspaar met een 
ereboog, liedjes en rode en witte hartjesballonnen die het luchtruim 
kozen. En de huwelijksreis… Die gaat naar Mexico, maar daar moet 
nog even mee gewacht worden tot de school dichtgaat voor de zo-
mervakantie. 

Achtjarige Dulce Gusdorff
figurante in Muziektheater
Limmen - Voor de Franse ope-
ra ‘Saint François d’Assise’, die in 
het kader van het Holland Festi-
val negen keer wordt opgevoerd 
in het Amsterdamse Muziekthe-
ater is de achtjarige Dulce Gus-
dorff figurante. In monnikskleren 
moet zij onder meer vogelbewe-
gingen maken. Dulce is één van 
de veertig kinderen van de Dr. E. 
Boekmanschool te Amsterdam, 
die zijn uitgekozen om mee te 
doen. 
Genoemde opera, die religieus 
getint gaat over het doel en de 
zin van het leven is gecompo-
neerd door de thans overleden 
Olivier Messiaen, die slechts één 
opera heeft gecomponeerd. 
Het is wel bijzonder, dat deze nu 
met Nederlandse boventiteling 
in het Muziektheater wordt op-

gevoerd. De première was op 1 
juni. De volgende voorstellingen 
zijn op 4, 7, 11, 16, 19, 22, 26 en 
29 juni. 16 juni is er een tv-op-
name. 

Dulce: “Er zijn verschillen-
de scholen bezocht, maar onze 
school was de beste. Er werd in 
de groepen 4, 5 en 6 gevraagd 
wie er mee wilde doen. Nou, het 
leek mij leuk, dus ik heb me met-
een aangemeld. We kregen een 
briefje mee naar huis om toe-
stemming aan onze ouders te 
vragen. Die vonden het goed. 
Vijftig kinderen hebben auditie 
gedaan. Veertig bleven er over. 
In de ene voorstelling doen er 
twintig mee uit groep 1, in de 
andere voorstelling twintig uit 
groep 2. Twee à drie kinderen 

zijn op de reservelijst geplaatst. 
Ieder kind van deze groepen 
draagt een monnikspij en dan 
in verschillende kleuren: rood, 
paars, blauw, lichtbruin en don-
kerbruin. Ik heb een donkerbrui-
ne pij. We hebben er een broek 
over de knie en T-shirt met korte 
mouwen onder, maar die pij krie-
belt wel hoor. Wij moeten vogels 
uitbeelden, vogels met verschil-
lende kleuren krijt op de vloer te-
kenen en ook bomen op rolletjes 
voortbewegen waar we achter 
lopen. Sommige kinderen lopen 
ook met een vogel op een stok 
in het rond. Het orkest maakt al-
lerlei vogelgeluiden. Wij hoeven 
niets te zeggen, maar moeten 
soms blij kijken of serieus kijken 
naar de heilige François.” 
 

Maria Kolthof met haar dochtertje Dulce Gusdorff.

We zijn er bijna...
Castricum - Nou ja, deze foto werd genomen bij een zonnige start van de avondvierdaagse, dus de deel-
nemers hadden nog wel een aantal kilometers te gaan. Dit jaar is de avondvierdaagse voor de 65e keer 
georganiseerd en nog steeds is het wandelevenement ongekend populair bij jong en oud. (Foto: Giel de 
Reus). 

Zomerconcerten Witte Kerk
Regio - Traditiegetrouw zullen 
ook dit jaar in de maanden juli 
en augustus zomeravondconcer-
ten te beluisteren zijn in de Witte 
Kerk van Heiloo op de Heeren-
weg 32. De serie bestaat uit een 
vijftal gevarieerde zomerse con-
certen van hoog muzikaal niveau 
door gerenommeerde professio-
nele musici, eens in de twee we-
ken op vrijdagavond. 

Op vrijdag 4 juli bijt het instru-
mentaal kwintet ‘No-Body’s Jigg’ 
de spits af. Deze buitenlandse 
musici spelen in wisselende sa-
menstellingen muziek van Tele-
mann en J.S. Bach. Op vrijdag 18 
juli is de beurt aan het klezmer-
ensemble ‘Di Fidl Kapelye’. Vier 
dames, evenzovele snaarvirtuo-
zen op twee violen, cimbaal en 
contrabas. Op vrijdag 1 augus-

tus geeft de Cubaanse pianis-
te Rosario Andino een pianore-
cital. Naast Beethoven en Cho-
pin brengt zij Zuid-Amerikaan-
se composities, zoals Cubaanse 
dansen van Lecuona.
Op vrijdag 15 augustus treedt 
het Trio Gerter op. Zij brengen 
een programma met vooral aan-
trekkelijke klassieke muziek en 
daarnaast een vleugje Russische 
volksmuziek. Op vrijdag 29 au-
gustus wordt de serie besloten 
door ‘SongCircle’. Vier stemmen 
en een piano. Vijf karakteristieke 
kleuren. Een programma geba-
seerd op het thema ‘Mediterra-
née’, met muziek van onder meer 
Brahms,  Schumann, Rossini en 
Leonard Bernstein. Inlichtingen 
of  telefonisch kaarten reserve-
ren: 072-5334804, 072-5335852 
of 072-5340223.

Expressie speelt voor de 
bewoners van Santmark
Castricum - Toneelgroep Ex-
pressie heeft maandagavond een 
ingekorte versie van hun voor-
stelling ‘De Eetkamer’ gespeeld 
voor de bewoners van zorgcen-
trum De Santmark in Castricum. 
Bijzonder was dat een aantal rol-
len door andere acteurs werd 
gespeeld dan tijdens de voor-

stellingen in ‘De Dansende Dui-
nen’ in mei van dit jaar. Zo speel-
de regisseur John van Dongen 
twee mooie rollen. Voor de be-
woners waren de korte scènes 
soms heel herkenbaar en dit 
bleek ook wel aan opmerkingen 
die het publiek tijdens de voor-
stelling uit de zaal lieten horen. 

toneel voor zo’n volle zaal zit?” 
“Oh, ik vind het wel spannend”, 
zegt ze. “Als alles afgelopen is, 
krijgen wij een cadeaubon van 
50 euro. En dat vind ik ook wel 
leuk natuurlijk.” 
(Marga Wiersma) 

Haar moeder Maria Kolthof is 
maar wat trots op haar doch-
ter. Zij bracht en moet Dulce ze-
ker zo’n tien keer naar Amster-
dam brengen, want er moet twee 
keer per week gerepeteerd wor-
den en dat vele weken achter el-

kaar. “Ik was bij de première”, 
zegt zij. “Behalve dat ik natuurlijk 
vol trots naar Dulce keek heb ik 
ook in het bijzonder genoten van 
het prachtige koor en de mooie 
muziek.”
“Hoe is dat nu Dulce als je op het 

Repetities
Dulce woont nog maar vijf we-
ken in Limmen en zit op de Sint 
Maartenschool. Die moest ook 
toestemming geven aan de klei-
ne figurante en haar vrijaf ge-
ven als dat nodig was en is, want 
de repetities vallen soms sa-
men met de tijden, dat Dulce op 
school behoort te zijn. 

Dulce: “Wij moeten wel tweeën-
half uur, soms drie uur repete-
ren per keer, samen met het or-
kest. Ik hoefde niet geschminkt 
te worden en kreeg alleen een 
beetje haarlak op mijn haar, dat 
in een staartje werd gedaan.“ 
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Olympisch goud voor 
G-hockeyteam MHCC
Castricum - Het G-hockeyteam 
van MHC Castricum is 8 juni 
kampioen geworden bij de Na-
tionale Special Olympics.
De Nationale Special Olympics 
werden dit jaar georganiseerd 
door de gemeente Amsterdam 
van 6 tot en met 8 juni. De ope-
ning was vrijdagavond in het 
Olympisch Stadion. Daar waren 
1700 sporters en hun begelei-
ders aanwezig en heel veel pu-
bliek.
Het G- hockeyteam van Castri-
cum bestond uit zeven spelers 
en drie coaches/begeleiders. Zij 
werden door hun sponsor ortho 
center Amsterdam voorzien van 
nieuwe trainingspakken en za-
gen er heel professioneel uit.
Het team was vrijdagmiddag al 
afgereisd naar Amsterdam om 
aan het voorprogramma van de 
spelen mee te doen. Om half 

acht begon de opening met een 
woordje van de burgemeester 
van Amsterdam. Daarna was er 
de grote deelnemersparade, al-
le teams liepen over de catwalk 
en stelden zich voor aan het pu-
bliek. Er waren zelfs teams uit 
Aruba en Sint-Maarten.
De spelen werden toen officieel 
geopend en de olympische vlam 
werd aangestoken. De olympi-
sche vlam was door de stichting 
Torch run naar het Olympisch 
Stadion gebracht.
Nadat het olympisch vuur brand-
de en de spelen geopend waren 
was het tijd voor een spetterend 
optreden van Jan Smit. Het was 
groot feest.
Op zaterdag en zondag was het 
tijd voor de sporters om te laten 
zien wat zij konden. Het G-hoc-
keyteam van MHCCspeelde in 
Abcoude. Zaterdag was een di-

Sportverslaggevers welkom 
bij Radio Castricum 105
Castricum - Iedere zondag ma-
ken een aantal mensen met bij-
zonder veel inspanning het pro-
gramma 105 Sport Live tussen 
14.00 en 17.00 uur op Radio Cas-
tricum 105. Op dit moment houdt 
het programma zich bezig met 
verslaggeving van de populairste 
sporten in de gemeente, te we-
ten voetbal en rugby. Aangezien 
de dorpskernen meer te bieden 
hebben dan deze sporten, wil 
het programma de verslagge-
ving uitbreiden naar meer zon-
dagmiddagsporten. Ook inge-
sproken verslaggevingen van de 
sporten die op de zondagoch-
tend hebben plaatsgevonden, 
zoals bijvoorbeeld hardloopwed-
strijden, zijn welkom. Voor de za-
terdagsporten bestaat er reeds 
het programma R&B sport van 
17.00 tot 19.00 uur op deze zen-
der.
Misschien is dit dé mogelijkheid 
om de eigen sport regelmatig 
onder de aandacht van de luis-
teraars te brengen. Dit kunnen 
sporten zijn in de ruimste zin van 
het woord:  basketbal, volleybal, 
tafeltennis, gymnastiek, handbal, 

korfbal, biljarten, darts, paarden-
sport, schaken, et cetera.
Ook is het station op zoek naar 
mensen, die het geheel op de 
zondagmiddagen aan elkaar 
kunnen/willen praten. Dit hoeft 
niet iedere week: dit zal dan pe-
riodiek volgens een nader vast te 
stellen rooster zijn. Speciaal wel-
kom zijn die personen, die ook 
op de rustige zondagen, wan-
neer weinig wedstrijden plaats-
vinden, deze tóch weten vol te 
praten met sportnieuws en –we-
tenswaardigheden.
Voor de techniek, het schui-
ven met de knoppen, kunnen 
de sportmedewerkers ook nog 
wel mensen gebruiken. Ervaring 
hiervoor is niet vereist. De colle-
ga’s helpen graag om de tech-
niek onder de knie te krijgen.
Geïnteresseerd en woonach-
tig in Akersloot, Bakkum, Cas-
tricum, Limmen of op De Wou-
de, neem dan gerust contact op 
met het station. Dit kan per e-
mail, via contact@castricum105.
nl of schriftelijk: Radio Castricum 
105, Postbus 307, 1900 AH Cas-
tricum.

vision dag, er werden wedstrij-
den gespeeld om te bepalen in 
welke poule er zondags de fi-
nalewedstrijden zouden worden 
gespeeld.
Het was een moeizaam begin 
voor de jonge spelers. Ze lieten 
zich een beetje afschrikken door 
de voornamelijk hele grote te-
genstanders. Ook de vermoeid-
heid van de openingsdag speel-
de parten. De eerste twee wed-
strijden hadden ze verloren, de 
derde gewonnen.
Zondag was een betere dag, 
iedereen was uitgerust en ze 
speelden in een voor hun be-
tere poule. Er moest wel heel 
hard gewerkt worden maar me-
de dankzij goede coaching, mooi 
weer en super samenwerking 
door het team, kregen ze vleu-
gels. Alle drie de hockeywedstrij-
den wonnen ze en daarmee had-
den ze goud te pakken.
Voor de prijsuitreiking waren po-
diums gemaakt, en elk team werd 
gehuldigd. De eerste, tweede en 
derde plaats kregen een beker 
en de spelers een medaille. Voor 
alle eerste plaatsen werd er ook 
nog ‘We are the champions’ ten 
gehore gebracht. Het was een 
groot feest.
Het G-hockey team van Castri-
cum was eerder dit seizoen ook 
al heel succesvol geweest in de 
competitie, daarbij waren zij on-
geslagen kampioen geworden.
De volgende uitdaging voor het 
team is volgende week al bij het 
landelijke G-hockey toernooi in 
Amstelveen. Ook dan hopen zij 
weer een goede prestatie neer 
te zetten.

VV Limmen meisjes 
A1 zoekt keepster
Limmen - Het succes van het 
afgelopen seizoen heeft ertoe 
geleid dat de meisjes A1 ko-
mend seizoen in de hoofdklasse 
zullen gaan spelen. Dit succes 
is behaald met geleende keep-
sters en speelsters die ‘vrijwillig’ 
in doel gingen staan. 
Begeleider Henk Nuijens: “Om 
ook in de hoofdklasse succes 
te boeken zijn we op zoek naar 
een enthousiaste keepster gebo-
ren in 1990 of later. Als je eerder 
bent geboren moeten we dis-
pensatie aanvragen.”
MA1 is een gezellig team met 
speelsters van veertien tot acht-
tien jaar uit Limmen, Castricum, 
Akersloot en Uitgeest. Nuij-
ens: “We streven naar kwalita-
tief goed voetbal. Maar niet ten 
koste van alles. De goede sfeer 
mag hier niet onder lijden. Uiter-
aard zal onze nieuwe aanwinst 
ook deskundige keeperstraining 
krijgen.”
Voor nadere info: Henk Nuijens, 
06-20345005. 

Damesploeg AVC eindigt 
tweede bij de competitie
Castricum - Afgelopen zon-
dag hebben de senioren vrou-
wen van AVC een tweede plek 
behaald bij de derde competitie-
wedstrijd. Gedurende de bloed-
hete dag zijn er mooie resulta-
ten gehaald door de atleten die 
meededen. 
Bij het hoogspringen eindigde 
Corinne van den Berg als eerste 
met een hoogte van 1.55 meter. 
De 100 meter horden liep zij in 
een tijd van 17.84 seconden. Bij 
de 100 meter verschenen Diana 
Spaargaren en Margy van Ger-
wen aan de start. Zij finishten in 
respectievelijk 13.38 en 14.26 se-
conden. Marlies Hurkmans be-
haalde een mooi resultaat bij het 
verspringen met een afstand van 
5.12 meter. Hiermee eindigde zij 
als tweede.
Bij het kogelstoten stootte Mari-
elle Klaassen de kogel 9.63 me-
ter ver en bij het speerwerpen 
worp Inge Rol een afstand van 

26.87 meter, waarmee zij respec-
tievelijk vijfde en zesde werden.  

De 200 meter werd gelopen door 
Mariëlle en Marlies, die tijdens 
de eerste serie vlak na elkaar als 
eerste en tweede over de finish 
kwamen, in 28.73 en 29.59 se-
conden. Diana liep nog een 400 
meter, ze finishte in 59.56 secon-
den en werd hiermee tweede. 
Emke de Weerd en Margy liepen 
daarna nog een 1500 meter. Em-
ke kwam over de meet in 5.58.20 
minuten. Margy kwam na 6.44.02 
minuten over de finish. 

Als laatste onderdeel van de dag 
werd er door Mariëlle, Marlies, 
Diana en Emke nog een Zweed-
se estafette gelopen. Na drie 
goede wissels stond de klok stil 
op 2.39.09 minuten. Deze resul-
taten waren goed voor een twee-
de plek bij deze competitiewed-
strijd.

Beach voetbal in Bakkum
Bakkum - Spectaculair boarding beach voetbal op 15 juni bij Club 
Zand Bakkum aan Zee. De baten gaan naar Tegenkracht, stichting 
kanker en sport. Tegenkracht zorgt voor begeleiding van kankerpa-
tiënten middels onder andere bewegingsprogramma’s. Er wordt vijf 
tegen vijf gespeeld en gestreden om de Bakkum Beach Voetbal Cup. 
Het winnende team gaat door naar de volgende ronde voor een plaats 
in de landelijke finale te Scheveningen. Prestatie- en recreatieteams 
kunnen zich nog inschrijven tot 14 juni via de site www.beachvoet-
bal2008.nl of bel 0900-4441114.



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
12 juni 2008

Het CROS in vogelvlucht
Hans van Schoor vertegenwoordigt de 
Castricumse bewoners in het CROS, de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol. In deze rubriek informeert hij u 
regelmatig over de laatste ontwikkelingen.

Deze maand stonden de volgende onder-
werpen op de agenda van het CROS:
Er komt voorlopig geen akkoord aan de 
Alderstafel. De bedoeling was dat er deze 
maand een advies zou worden uitgebracht 
aan het kabinet. Dat is niet gelukt. De 
standpunten van de verschillende partijen 
liggen nog te ver uiteen. De luchtvaartsec-
tor wil geen afspraken waarin zij beperkt 
wordt in de groei. De bewoners willen ver-
mindering van de overlast. Na de zomer 
wordt er verder gepraat.

De op 13 maart begonnen pilots gaan 
voort. Ook de pilot die voor Castricum 
belangrijk is omdat er langer volgens de 
nachtnaderingsroute gevlogen wordt. Het 
is nog te vroeg om de extra overlast van 
deze pilot te kunnen beoordelen.

Veel boze reacties in Amsterdam-West en 
Zwanenburg over de proef met parallel 
starten waarbij deze plaatsen 10.000 extra 
vluchten over zich krijgen. Driekwart van 
de extra vluchten zijn al uitgevoerd en men 
zet de proef door.

De klachtenanalyse over 2007 werd gepre-
senteerd. Het aantal klagers (6.026) en het 
aantal klachten (637.362) zijn gedaald ten 
opzichte van 2006. Dit aantal blijft absoluut 
onverminderd hoog. Uit onze gemeente is 
het aantal klagers toegenomen. Zoals te 
verwachten worden de meeste klachten 
zomers in het weekend ingediend. Daar-
naast zijn er duidelijke pieken en dalen die 
te maken hebben met het baangebruik. Pas 
na 2009 wil men door middel van ‘klach-
tenmanagement’ gaan bekijken of er maat-
regelen genomen worden die de oorzaak 
van deze klachten kan wegnemen.

Wilt u meer weten over de stand van za-
ken? Kijk op www.bezoekbas.nl, www.
cros.nl of www.vlieghinder.nl.

Brandveiligheid
EK-versiering
De aftrap van het Europees Kampioen-
schap voetbal heeft inmiddels plaats ge-
vonden. Allerlei straten, huizen en cafés 
in Castricum zijn in het oranje uitgedost. 
De veiligheid van de oranjeversieringen 
is belangrijk. In de horeca controleert 
de brandweer regelmatig of de versie-
ringen brandveilig zijn, maar de brand-
weer kan niet alle huizen langs om te 
controleren. Met de tips in dit artikel 
kunt u zelf bepalen of uw EK-versiering 
brandveilig is. 

Uw straat bereikbaar
Uw straat moet bereikbaar blijven voor 
hulpdiensten als de brandweer en am-
bulance. Hang versiering daarom altijd 
meer dan 4.20 meter boven de weg en 
houd tenminste een breedte van 3.50 
meter vrij.

Tips voor brandveilig versieren
Goede versiering is niet gemakkelijk 
ontvlambaar. Dit staat vermeld op de 
verpakking.
Niet alle rood, wit, blauw of oranje 
vlaggetjes die in de handel zijn hebben 
de juiste brandvertragende kwaliteit. 
Verzeker u ervan dat u brandveilige ver-
siering aanschaft en aanbrengt.
Houdt versiering op minimaal 50 cen-
timeter afstand van spotjes en andere 
apparaten waarvan de oppervlaktetem-
peratuur kan oplopen. Dus ook van de 
televisie.
Met lucht gevulde ballonnen zijn ge-
woon toegestaan.

Brandproef
Als u twijfelt of versieringsmateriaal 
brandveilig is, kunt u dit met een een-
voudige proef zelf testen. Deze proef 
voert u uit op een veilige plaats in de 
buitenlucht. Daarbij gaat u als volgt te 
werk.
- U neemt een stukje (van ongeveer 5 

bij 25 centimeter) van het materiaal 
en houdt een uiteinde hiervan in een 
vlam van een aansteker of lucifer.

- Wanneer het proefstuk vlam heeft 
gevat of na 5 seconden, neemt u de 
aansteker of lucifer weg.

- Daarna moeten de vlammen direct 
doven.

- Als dit niet het geval is of er zijn bran-
dende druppels vrijgekomen, heeft 
het materiaal bijna zeker niet de ver-
eiste brandvertragende kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met een medewerker van 
de brandweer Castricum, tel. (0251) 
661376 of kijk op www.brandweer.nl.

Tweede ambtstermijn voor 
Burgemeester Emmens 
Mevrouw A. Emmens-Knol is bij Koninklijk 
besluit van 28 april 2008 herbenoemd tot 
burgemeester van Castricum met ingang 
van 16 juni 2008. De burgemeester is op 
9 juni jongstleden beëdigd door de Com-
missaris van de Koningin van de provincie 
Noord-Holland, de heer H.C.J.L. Borghouts 
in het Provinciehuis te Haarlem. 

De gemeenteraad van Castricum besloot in 

zijn vergadering van 19 december 2007 de 
herbenoeming van Emmens aan te bevelen 
bij de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Het wordt de tweede ambtstermijn van 
burgemeester Emmens in de gemeente 
Castricum. Hiervoor was zij burgemeester 
van Westerbork (van 1989 tot 1996) en 
Eibergen (van 1996 tot 2002).



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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda
Raadsplein
12 juni 2008

Tijd	 Onderwerp
17:00 Raadsvergadering

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Voorjaarsnota 2008

17:00 - 18:00 a. Algemene beschouwing raad
(maximaal 8 minuten per fractie)

Bij algemene beschouwingen lichten de fracties tevens evt. moties
kort toe.
Volgorde sprekers d.m.v. loting

18:00 - 19:00 Pauze: maaltijd 1e verdieping

Raadsvergadering (vervolg)
19:00 - 20:00 b. Reactie college

Het college reageert op de algemene beschouwingen en moties
Schorsing

20:30 - 22:15 Raadsdebat (inclusief debat over voorliggende moties)
Schorsing
22:30 - 23:00 4. Besluitvorming

a. Voorjaarsnota 2008
5. Sluiting

Agenda raadsactiviteiten 19 juni 2008
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:30 Evaluatie Raadsplein
21:30 - 22:30 Integraal accommodatieplan

Scoren met Burgerjaarverslag 2007 
Hoe verging het de gemeente in 2007? En 
dan wel op het gebied van burgerpartici-
patie, dienstverlening, klachten, bezwaren 
en veiligheid. Dat is de vraag die met het 
Burgerjaarverslag 2007 beantwoord moet 
worden. 
Het Burgerjaarverslag 2007 ligt vanaf van-
daag ter inzage. Op het gemeentehuis, lo-
caties Castricum en Limmen, bibliotheken 
Castricum, Limmen en Akersloot, Dorps-
huis de Woude en bij boekhandel Laan in 

Castricum is het verslag gratis af te halen. 
Het burgerjaarverslag kent een beperkte 
oplage. Het is tevens in te zien op www.
castricum.nl.

Het thema van het burgerjaarverslag is 
deze keer ingegeven door bekende sport-
helden uit onze gemeente. Omdat zij onze 
gemeente op een bijzondere manier verte-
genwoordigen, worden zij in het burger-
jaarverslag in beeld gebracht.

Werkzaamheden Soomer-
wegh in volle gang
Nu de C.F. Smeetslaan weer open is voor 
het verkeer en de aansluiting met de Dorps-
straat wordt gemaakt, krijgen we een beet-
je een beeld van hoe het gaat worden. De 
westelijke rijbaan van de Soomerwegh is nu 
opgebroken en wordt opnieuw ingericht.

De oostelijke rijbaan is tijdelijk ingericht als 
tweerichtingsverkeer. Hierdoor blijft het 
gemeentehuis, het parkeerdek en het BP 
benzinestation bereikbaar.
Het verkeer dat als bestemming gemeen-
tehuis, parkeerdek of BP benzinestation 
heeft, rijdt via de Geesterduinweg de Soo-
merwegh op. Dit is met borden aangege-
ven.

De werkzaamheden aan de Dorpsstraat 
tussen de C.F. Smeetslaan en de Koningin 
Wilhelminalaan zijn volgens verwachting 
drie weken na de bouwvak afgerond. De 

westelijke rijbaan van de Soomerwegh tus-
sen de rotonde aan de Oranjelaan en de 
C.F. Smeetslaan is zes weken na de bouw-
vak weer toegankelijk voor het verkeer. 
Vervolgens wordt de oostelijke rijbaan op-
gebroken en het fietspad aan de oostzijde 
aangelegd. Het BP benzinestation gaat 
tegelijkertijd saneringswerkzaamheden 
uitvoeren. Het gemeentehuis is dan bereik-
baar via de nieuwe westelijke rijbaan.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij slechte weers-
omstandigheden kan de planning in tijd 
uitlopen, maar bij gunstig weer kan het zijn 
dat de werkzaamheden eerder zijn afge-
rond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer E. Koers, projectleider, bereikbaar via 
(0251) 661122.

Herstraatwerkzaamheden Kerkemeer 
(Kern Akersloot) 2 juni t/m 4 juli 
Maandag 2 juni is gestart met de her-
straatwerkzaamheden in de Kerkemeer te 
Akersloot. Er wordt gestart met het dood-
lopende gedeelte ter hoogte van de huis-
nummers 35 tot en met 40. Daarna gaan 
de werkzaamheden verder vanaf het Kloos-
terlaantje en wordt gewerkt naar het begin 
van de Kerkemeer/ingang Buurtweg.

De planning is dat de werkzaamheden vijf 
weken duren. Dit is echter wel afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Bij slecht 
weer kan de planning in tijd uitlopen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer A. Jas, projectbegeleider. De heer Jas 
is bereikbaar op werkdagen op tel. (0251) 
661122.

Werken aan het spoor 
In opdracht van Prorail worden ter plaatse 
van het spoor nabij het station Castricum, 
werkzaamheden uitgevoerd. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in de Trein 
Vrije Periodes. De Trein Vrije Periodes voor 
deze werkzaamheden staan gepland gedu-
rende het weekeinde van vrijdag 13 juni 
van 23.00 tot maandag 16 juni 06.00 uur. 
In verband met het uitvoeren van werk-
zaamheden worden de navolgende over-
wegen (tijdelijk) afgesloten voor al het 
verkeer:
- overweg Vinkenbaan (kortstondig)
- fietspad nabij het station( gehele Trein 

Vrije Periode)
- overweg Beverwijkerstraatweg (kort-

stondig)

De werkzaamheden aan de overweg Vin-
kenbaan vinden niet gelijktijdig plaats met 
de werkzaamheden aan de overweg van de 
Beverwijkerstraatweg.
Gedurende de werkzaamheden is er geen 
treinverkeer mogelijk. ProRail/NS zorgt ge-
durende dit weekeinde voor vervangend 
vervoer voor de reizigers. De reizigers wor-
den middels omroepberichten, teletekst en 
internet geïnformeerd.

Presentaties ‘Leren budgetteren’
Het is bijna zover: de presentaties van ‘Le-
ren Budgetteren’ in het gemeentehuis. Op 
donderdag 12 juni wordt van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een markt georganiseerd in 
het gemeentehuis, waarbij de projecten in 
het kader van ‘Leren budgetteren’ worden 
gepresenteerd. Leren budgetteren is een 
project op twee scholen waarbij jongeren 

in onze gemeente verantwoord leren om-
gaan met geld. Geïnteresseerden zijn uitge-
nodigd om hierbij aanwezig te zijn. Burge-
meester Emmens-Knol en wethouder Hes 
zijn hierbij ook aanwezig zijn.
De Rembrandtschool uit Akersloot en het 
Clusius College uit Castricum zijn de deel-
nemende scholen.

WWW.CASTRICUM.NL

Vakantiekriebels?
Denk aan uw paspoort!
De vakantieperiode komt er weer aan. En 
dit betekent soms lange wachtrijen voor 
het gemeenteloket bij het aanvragen van 
reisdocumenten. Wees daarom op tijd met 
het vernieuwen van uw paspoort of identi-
teitskaart. Zie voor meer informatie www.
castricum.nl

Hoe lang duurt het?
Het maken van een paspoort of Neder-
landse Identiteitskaart of het bijschrijven 
van kinderen kost een week, het aanvragen 
en afhalen moet persoonlijk gebeuren. Bij 

vermissing of diefstal van eerder afgegeven 
reisdocumenten moet u rekening houden 
met een langere afhandelingtijd en extra 
kosten (tarief 2008: € 34,00)

Waar?
Voor de reisdocumenten bent u welkom bij 
de balie van Publiekszaken in het gemeen-
tehuis van Castricum. Bij de balie kunt u 
terecht tijdens de openingstijden (zie co-
lofon).
Verdere informatie via telefoonnummer 
(0251) 661246.



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:
290508 Boekel 3 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur
Tetburgstraat 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaat-
sen van een dakkapel
Sifriedstraat 30 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

300508 Rijksweg 1 in Limmen
Het vergroten van de ligboxenstal
Duinenboschweg 3 in Bakkum
Het bouwen van een woning en een garage
Provincialeweg 2 in Limmen
Het legaliseren van de schuur

020608 Frans Halslaan 26 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Pr. Frederik Hendrikstraat 38 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Beethovenstraat 44 in Akersloot
Het wijzigen van het dak

030608 Rooseveltlaan in Castricum
Het realiseren van een woongebouw
De Boogaert 20 in Castricum
Het realiseren van een woon- zorgcentrum
Anna van Burenstraat 3 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Enterij 17 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

040608 Koningsweg 44 in Akersloot
Het bouwen van een woning
Puikman 2 in Castricum
Het plaatsen van een opslagcontainer

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 juni 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Eerste Groenelaan 78 (Helios terrein) in Castricum

Het tijdelijk plaatsen van units ten behoeve
van de Sokkerwei

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 juni 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
Tulpenveld 2 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Nabij Zuidlaan nummer 3 in de Woude

Het aanleggen van een speelterrein

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening
Burg. Nieuwenhuijsenstraat 39 in Limmen

Het realiseren van 2 woningen met garages

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
040608 Delving 98 in Akersloot

Het realiseren van een dakterras
Volkstuinencomplex Breedeweg in Castri-
cum
Het plaatsen van een hobbykasje
Ratelaar 8 in Limmen
Het plaatsen van een carport
Ratelaar 10 in Limmen
Het plaatsen van een carport

100608 Brahmslaan tegenover nummer 18 in 
Akersloot
Het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer ten 
behoeve van een Jongeren Ontmoetings Plek 
(JOP)

Vrijstelling artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
040608 Duinenbosch 3 in Castricum

Het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het 
pand De Loet t.b.v. de gemeentelijke organi-
satie, en het tijdelijk aanleggen van een par-
keerterrein.

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

apv-vergunningen (Overigen)
Activiteiten Winkeliersvereniging Castricum Centrum 
(09-06-2008)
Aan het bestuur van Winkeliersvereniging Castricum 
Centrum is vergunning verleend voor het plaatsen van 
een muziektent en het ten gehore brengen van muziek 
op de hoek Burgemeester Mooystraat/Dorpsstraat op 
19 juni 2008 tot 22.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur Handbalvereniging Meervo-
gels (09-06-2008)
Aan handbalvereniging Meervogels ‘60 te Akersloot is 
ontheffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht 
van 27 op 28 juni 2008 tot 02.00 uur. 
Vergunning werkzaamheden aan het spoor (09-06-
2008)
Aan Structon Railinfra Randstad is ontheffing verleend 
ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor te Cas-
tricum van 13 juni 2008 vanaf 23.00 uur tot maandag 
16 juni 06.00 uur.
Avondwinkel Limmen (09-06-2008)
Aan Albert Heijn Limmen VOF is ontheffing van de 
winkeltijdenverordening verleend om de winkel aan de 
Vuurbaak te Limmen op de zondagen geopend te hou-
den tussen 16.00 en 21.00 uur.

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

wet milieubeheer
Ontwerpvergunning
Vanaf 12 juni 200 8 liggen ter inzage de aanvraag revi-
sievergunning en ontwerpbesluit van:

G.C.J. Veldt, Hollaan 2 te Castricum. 

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze revisie-
vergunning voor het in werking hebben van een melk-
rundveehouderij onder voorschriften te verlenen.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit 
kan voor het einde van de inzagentermijn telefonisch 
worden aangevraagd. Wij verzoeken u dit voor 17 juli 
200 8 te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, me-
vrouw M. Tromp, telefoonnummer (072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de ge-
dachtewisseling aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is be-
trokken.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 12 juni tot en met 24 juli 2008 ter inzage 
bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4,1906 HA te Limmen, 
elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags uit-
sluitend op afspraak tel. (0251) - 661 222.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. Hes  tel. (072) 
548 84 47.

wijziging (Onder)mandaatregeling
afdeling gemeentewerken
Het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum maakt op grond van artikel 3:42 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat zij op 13 mei 2008 heeft be-
sloten tot aanpassing van de (onder)mandaatregeling, 
zoals die geldt voor de afdeling Gemeentewerken. 

Met dit besluit is het afdelingshoofd Gemeentewerken 
aangewezen om - in naam van het college van burge-
meester en wethouders - de in het besluit vermelde be-
voegdheden uit te voeren.

Het besluit treedt in werking op 12 juni 2008 en ligt 
vanaf deze datum gedurende 
4 weken voor iedereen ter inzage in de informatiehoek 
in het gemeentehuis in Castricum, Raadhuisplein 1 te 
Castricum.

Castricum, 11 juni 2008

Gevraagd:
Houten trapje, 6 of 8 trede. Tel: 
023-5250618
Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt singles, lp’s 
jaren 50/60 t.b.v. jukebox. Tel: 
023-5381320
Gevraagd:
Accordeon oud of defect, haal 
ik gratis op voor onze hobby. 
Tel: 023-5639828

Te koop:
Twinny load fietsdrager 30,-. 
Tel: 0255-521192
Gevraagd:
Miniatuur parfumflesjes. Kom 
ze graag bij u ophalen. Tel: 
0255-533233
Vermist:
Wie heeft mijn vogel gezien. 
Is weggevlogen. Mis hem erg. 
Is grijs/blauw met roze/oranje 
kopje. Tel: 023-5275290

Te koop:
Centrifuge z.g.a.n. met ga-
rantie 30,-. Miele. Tel: 0255-
534328
Te koop:
2-Pers. houten spijlenbed 
50,-, witte 3-deurs linnenkast 
met spiegel 25,-. Tel: 0255-
535695
Te koop:
8 mm camera jr. ‘70 met toebe-
horen 50,-. Tel: 0255-535085

Te koop:
Koepel strand windscherm, 
helemaal nw. + 2 strandstoel-
tjes, inklapbaar + koeltas met 
elementen 15,-. Tel: 023-
5380750
Te koop:
R. wol tafelkleed 160 cm 50,-, 
vijver ooievaar 25,-, gras-
maaier 25,-, lego kasteel 25,-, 
regulator klok 45,-. tel: 023-
5328585

Gevraagd:
Oude muziektijdschriften bv. 
Tune Tunes, Popfoto, ex. van 
de Top 40 jaren 60/70. Tel: 
0255-534967
Te koop:
Fietsdrager voor op trekhaak 
75,-, tafel koelkast nw. 100,-. 
Tel: 055-518795
Te koop:
Autobahnvignet Zwitserland-
vignet 14,-. Tel: 0255-540263

Gevraagd:
Grammofoonplatenverz. zoekt 
lp’s, singles en 78 toeren pla-
ten uit de jaren 50/60/70. 
Betaal goede prijs. Tel: 0255-
534249
Te koop:
Strijkplank 10,-, fietsstoeltje 
voor op 15,-, staand droogek 
8,-, kinderbureaustoel 18,-, 
vogel  tv wandbeugel 10,-. 
Tel: 023-5271991


